
به نام خداوند جان و خرد

 ...

کانون اردوهاي جهادي:مجري طرح

نان و پنیر و همدلی:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
جهاددانشگاهیخیر رفع مشکالت معیشتی خانواده هاي نیازمند در ماه مبارك رمضان در حد توان گروه هاي دانشجویی و کارمندان 

با وضعیت این قبیل خانواده هاعالقه مند دانشجویانو ن اعضاي سازمان دانشجویاآشنایی 

:خالصه طرح
در جامعه اي که سخن از عدالت می گوییم بی شک نمی توان وجود خانواده هایی که از برخی بی عدالتی هـاي جامعـه دچـار مـشکالت             

اگرچـه  . در بعضی موارد از تهیه قوت روزانه خود نیز عاجزند       خانواده هایی که دچار انواع فقر گردیده و حتی          . فراوانی شده اند را انکار کرد     
با توزیع غذا و مایحتاج روزانه آنها شاید بتوان مرهمی، هرچند زود گذر، بر درد آنها گذاشت، ولی بی شک اصلی ترین مساله و عامل ایـن                           

البته نباید منکر این مساله شد کـه بـدون تـأمین    . گونه مسائل در جامعه ما، فقر جهل و نادانی یا همان به اصطالح فقر فرهنگی می باشد     
لذا بر این باوریم که رفع ایـن نیازهـاي اولیـه بایـد بـه همـراه رفـع            . برخی نیازهاي اولیه زندگی، ریشه کنی این فقر غیر ممکن می باشد           

اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی    بـا  کـه در ابتـدا     استروند اجرایی این طرح بدین ترتیب       . مشکالت فرهنگی و ریشه کنی فقر فرهنگی باشد       
، شناسایی خانواده هاي نیازمند و جمـع آوري     و همچنین همکاران دغدغه مند جهاددانشگاهی مشهد       )تدبیر(هاي خیریه دانشجویی  گروه

تـرین  و سـاده  آماده سازي و توزیع سبدهاي غـذایی اولـین گـام    .اطالعات جغرافیایی محل سکونت و وضعیت عمومی آنها انجام می شود  
است، اما در صورتی که دانشجویان و اعضاي کانون در ادامه آماده همکاري باشند، در ادامه سال تحصیلی نیز براي رفـع سـایر مـشکالت                          

.آنها اقدام خواهد شد
)ریال(جمع کل )ریال(قیمت واحد مقدارواحدنوع جنس

560,000300,000کیلوگرم1برنج پاکستانی درجه 
275,000150,000بطري)لیتر5/1(ن الدروغن مایع 

135,00035,000کیلوگرمسویا درجه یک ریز دانه
117,00017,000بسته)تک ماکارون(ماکارونی 
135,00035,000قوطیرب زشک

235,00070,000کیلوگرمعدس درجه یک
140,00040,000بستهخرما

122,00022,000بستهپنیر پالوما
670,000بر مبناي تجربیات سال گذشتهغذاییپیش بینی شده براي هر سبدتقریبی ینه هز

که البته پیش بینی می شود بر مبناي کمک هاي جمع آوري شده و قیمت هاي برآورد شده، در نهایت تعداد سبدها مشخص خواهد شد                 
.سبد تهیه گردد20حدود 

مناطق حاشیه شهر مشهد:مکان اجرا 1393ماه رمضان :زمان اجرا

93سالهاي فرهنگیکوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان
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