گزارش خالصه فعالیتهای گروه جهادی مروّجین مذهب
از سال  ۱۳۸۸الی ۱۳۹۱
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۱۹۳۱
 ترویج مذهب در برخی روستاهای شهرستان عنبرآباددر جنوب استان کرمان ( ۷۲اسفند [ ]۰۹الی  ۵فروردین(

 سخنرانی مجدد در  ۲۷مدرسه شهرستان فهرج درجنوب استان کرمان و هدیه حدود  ۲۵۹۹رساله توضیح
المسائل جهت دانش آموزان و حدود  ۲۹۹کتاب اسالمی
جهت کتابخانه مدارس ( ۷۲الی  ۷۲فروردین(

 سخنرانی در  ۲دبیرستان دخترانه شهرستان رودبار درجنوب استان کرمان با موضوع حجاب ( ۷۲الی ۰۹
فروردین(

 هدیه دوازده جهیزیه به دختران نیازمند شهرستان قلعهگنج در جنوب استان کرمان به همراه ترویج مذهب در
روستای آنان ( ۷۲اردیبهشت الی  ۲خرداد(

 هدیه سیزده جهیزیه به دختران نیازمند شهرستان قلعهگنج در جنوب استان کرمان به همراه ترویج مذهب در
روستای آنان ( ۲۰الی  ۲۲تیر(

 هدیه ده جهیزیه به دختران نیازمند شهرستان قلعهگنجدر جنوب استان کرمان به همراه ترویج مذهب در روستای
آنان ( ۴الی  ۲مهر(

 ویزیت رایگان اهالی شهرستان قلعه گنج توسط پزشکدستیار فوق تخصص اعصاب کودکان ( ۴و  ۵مهر(

 سخنرانی در  ۲۲۲دبیرستان شهرستانهای بم،نرماشیر ،ریگان و ارزوئیه در جنوب کرمان با موضوع
«اهمیت تقلید از مراجع معظم تقلید» و تهیه اسامی
دانش آموزان عزیز جهت تهیه رساله توضیح المسائل آنان
( ۷۲آبان الی  ۰۹آبان مصادف با هفته اول محرم الحرام(

 ترویج مذهب (برگزاری نماز ،سخنرانی ،کالس احکام وعزاداری) در روستاهای نورآباد ،بیژن آباد ،رضا آباد و مرکز
شهرستان رودبار کرمان ،روستای زیری شهرستان
کهنوج ،روستای آبگل شهرستان منوجان ( ۷۲آبان الی ۲
آذر مصادف با دهه اول محرم الحرام(

 سخنرانی در  ۲۷دبیرستان شهرستان محروم دیشموکدر استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع «اهمیت تقلید از
مراجع معظم تقلید» و تهیه اسامی دانشآموزان عزیز
جهت تهیه رساله توضیح المسائل آنان ( ۷۵و  ۷۲آذر(

 ویزیت رایگان تعدادی از ایتام شهرستان قلعهگنج توسطدندانپزشک ( ۲دی(

 ویزیت رایگان اهالی شهرستان قلعهگنج توسط پزشکمتخصص داخلی ( ۲و  ۲دی(

 ترویج مذهب در روستاهای آبگل و سوکوکان شهرستانمنوجان و روستای دهکهان شهرستان کهنوج در جنوب
استان کرمان (دهه آخر صفر(

 هدیه سیزده عدد یخچال به دختران نیازمند شهرستانقلعهگنج در جنوب استان کرمان به همراه ترویج مذهب در
روستای آنان ( ۷۲الی  ۷۲اسفند)

 هدیه شش جهیزیه به دختران نیازمند شهرستانقلعهگنج در جنوب استان کرمان به همراه ترویج مذهب در
روستای آنان ( ۷۲و  ۷۲مهر(

 ویزیت رایگان اهالی شهرستان قلعه گنج توسط پزشکمتخصص اورژانس ( ۷۵و  ۷۲مهر(
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 توزیع حدود پانصد کیف حاوی لوازمالتحریر بیندانشآموزان یتیم دبستانی و راهنمایی قلعه گنج (۷۵
مهر(

۱۹۳۱
 سخنرانی مجدد در  ۲۰مدرسه شهرستان فاریاب وهدیه حدود دو هزار رساله توضیح المسائل جهت دانش
آموزان و حدود ششصد کتاب مفید اسالمی جهت
کتابخانه مدارس ( ۷۹فروردین الی  ۷۰فروردین)

 سخنرانی در  ۲۹دبیرستان دخترانه شهرستان منوجانبا موضوع حجاب ( ۷۹فروردین الی  ۷۰فروردین)

 ارسال حدود  ۵۹۹جلد کتاب مفید اسالمی جهت حوزهعلمیه سفیران هدایت امیرالمومنین علیه السالم
شهرستان رودبار کرمان ( ۲۰خرداد)

 ساخت یک منزل مسکونی جهت دختری یتیم که بامادرش در یک روستای دورافتاده در جنوب کرمان ،داخل
چادر زندگی میکردند.

 سخنرانی مجدد در  ۷۲مدرسه شهرستان رودبار درجنوب استان کرمان و هدیه حدود  ۴۵۹۹رساله توضیح
المسائل جهت دانش آموزان و حدود  ۲۵۹۹کتاب مفید
اسالمی جهت کتابخانه مدارس ( ۲۴بهمن الی ۲۲
بهمن)

 سخنرانی در  ۲۷مدرسه شهرستان فهرج در جنوباستان کرمان و تهیه اسامی دانش آموزان عزیز جهت
تهیه رساله مراجع تقلید ( ۲اسفند الی  ۲اسفند)

 برگزاری کالسهای حجاب و عفاف در چهار مسجدمنطقه دهکهان  -شهرستان کهنوج ( ۷مرداد الی ۴
مرداد)

 برگزاری نماز ،سخنرانی ،عزاداری و کالس احکام درمنطقه گزهک شهرستان قلعه گنج ( ۷۰مرداد الی ۰
شهریور)

 سخنرانی در  ۷۲مدرسه شهرستان رودبار در جنوباستان کرمان و تهیه اسامی دانش آموزان عزیز جهت
تهیه رساله مراجع تقلید ( ۷۲مهر الی  ۷۲مهر)

 ترویج مذهب در  ۵مدرسه شهرستان فاریاب در جنوباستان کرمان ( ۷۲آبان الی  ۷۰آبان)

 برگزاری نماز ،سخنرانی ،بیان احکام و عزاداری درروستاهای زر و کشیت شهرستان قلعه گنج و چاهدشت
و طراده شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان و هدیه
تعدادی کتاب آموزش احکام ( ۰۹دی الی  ۴بهمن)
مصادف با اواخر صفر المظفر

www.seza.ir

 برگزاری نماز ،سخنرانی ،بیان احکام و عزاداری درروستاهای برج اکرم و میرآباد شهرستان بم و فیروز آباد
و چاهدشت شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان و
هدیه تعدادی کتاب آموزش احکام ( ۲آذر الی  ۲۵آذر)
مصادف با دهه اول محرم الحرام

۱۹۳۳
 اقامۀ نماز و سخنرانی در روستاهای گزهک ،رودباهی،چاه عید و دهکهان ( ۲فروردین)

 سخنرانی مجدد در همان  ۷۲مدرسه شهرستان قلعهگنج و هدیه حدود سه هزار عدد رساله توضیح المسائل
به همراه حدود  ۲۹۹عنوان کتاب اسالمی ( ۷۲الی ۰۹
فروردین)

 سخنرانی در  ۵مدرسه عشایری شهرستانهای کهنوجو فاریاب ( ۷۵و  ۷۲اردیبهشت)

 ارسال حدود  ۴۹۹عدد رساله توضیح المسائل و تعداد ۷۰۹عنوان کتاب اسالمی به  ۵مدرسه عشایری در تاریخ
( ۷۲خرداد)

 سخنرانی در  ۷۴مدرسه شهرستان منوجان در جنوباستان کرمان ( ۲۲الی  ۷۹آبان)

 سخنرانی در  ۲۲دبیرستان دخترانه شهرستانهایکهنوج و قلعه گنج با موضوع حجاب و هدیه یک عدد کتاب
مساله حجاب شهید مطهری (ره) به کتابخانه هر مدرسه
( ۷۹الی  ۷۰آذر)

 کمک هزینه سفر  ۲۰نفر از دانش آموزان شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم (بهمن)

 سخنرانی مجدد در  ۷۴مدرسه شهرستان منوجان وهدیه حدود  ۰۴۹۹رساله توضیح المسائل جهت دانش
آموزان و حدود  ۲۲۹۹کتاب مفید اسالمی جهت کتابخانه
مدارس ( ۰الی  ۲۷بهمن)

 برگزاری نماز و سخنرانی در دبیرستان امام خمینی (ره)شهرستان کهنوج و هدیه  ۲۲۲رساله توضیح المسائل
( ۲۰و  ۷۹بهمن)

 کمک مالی به برخی از نیازمندان روستاها که وضعبدتری نسبت به سایرین داشتهاند

 اهداء جوائز به جوانان در مساجد جهت تشویق بهحضور هر چه بیشتر در مسجد

 سخنرانی در  ۲۰مدرسه شهرستان فاریاب در جنوباستان کرمان و تهیه اسامی دانش آموزان عزیز جهت
تهیه رساله مراجع تقلید ( ۲و  ۲اسفند)

 کمک هزینه سفر  ۷۲نفر از افراد عشایری شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم به مدت  ۰روز (تیر)

 کمک هزینه سفر  ۷۴نفر از افراد عشایری شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم به مدت  ۰روز (مرداد)

 کمک هزینه خرید کیف مدرسه جهت  ۰۲نفر از افرادنیازمند شهرستان کهنوج – استان کرمان (مهر)
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 برگزاری نماز ،سخنرانی ،عزاداری و کالس احکام وتوزیع حدود  ۰۹۹رساله توضیح المسائل در روستاهای
گزهک (شهرستان قلعه گنج) ،چاه ریگان ،زیری ،ناصرآباد
(شهرستان کهنوج) و عشایر دشت الر (تهران) (ماه
مبارک رمضان)

۱۹۳۳

ساير فعاليتها

 سخنرانی در  ۷۲مدرسه شهرستان کهنوج در جنوباستان کرمان ( ۷۲آذر الی  ۰دی)

 کمک هزینه سفر  ۷۲نفر از افراد عشایری شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم (تیر )۲۰۲۰

 سخنرانی در  ۲۵مدرسه شهرستان قلعه گنج در جنوباستان کرمان (  ۰الی  ۲۲بهمن)

 کمک هزینه سفر  ۷۴نفر از افراد عشایری شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم (مرداد )۲۰۲۰

 سخنرانی مجدد در همان  ۷۲مدرسه شهرستان کهنوجو هدیه حدود سه هزار رسالۀ توضیح المسائل به همراه
حدود ششصد عنوان کتاب اسالمی ( ۲۷الی  ۲۵بهمن)

 کمک هزینه خرید کیف مدرسه جهت  ۰۲نفر از افرادنیازمند شهرستان کهنوج – استان کرمان (مهر )۲۰۲۰

 اقامۀ نماز ،سخنرانی و کالس احکام و قرآن برایخانمها و آقایان در سه روستای منطقه دهکهان در ۰۹
کیلومتری شهرستان کهنوج ( ۷۲الی  ۷۲بهمن)

 سخنرانی در  ۲۲مدرسه دیگر در شهرستان قلعه گنج( ۷۲و  ۷۲بهمن)

 اقامۀ نماز ،سخنرانی و کالس احکام در روستایکشیت در  ۷۹کیلومتری شهرستان قلعه گنج ( ۷۲الی
 ۷۴اسفند)

 کمک هزینه سفر  ۲۰نفر از دانش آموزان شهرستانکهنوج به شهر مقدس قم (بهمن )۲۰۲۰

 ارسال حدود  ۵۹۹جلد کتاب مفید اسالمی جهت حوزهعلمیه سفیران هدایت امیرالمؤمنین علیهالسالم
شهرستان رودبار کرمان (الزم به ذکر است که این
مدرسه علمیه تا پیش از این فقط تعداد  ۲۹کتاب در
کتابخانه خود داشته است که خود نشانه محرومیت این
مناطق از نظر فرهنگی میباشد) ( ۲۰خرداد )۲۰۰۹

 ساخت یک منزل مسکونی جهت دختری یتیم که بامادرش در یک روستای دورافتاده در جنوب کرمان ،داخل
چادر زندگی میکردند( .سال )۲۰۰۹

 اقامۀ نماز و سخنرانی در روستاهای گزهک ،رودباهی،چاه عید و دهکهان ( ۷۰اسفند)
 ساخت مسجد امیرالمؤمنین علیهالسالم در بخشمحروم دهکهان در جنوب استان کرمان (سال .)۰۲-۲۰۰۹

 توزیع  ۰۵۹عدد سبد غذایی پنجاه هزار تومانی در بین ۰۵۹خانواده یتیم شهرستان قلعه گنج در ماه مبارک
رمضان سال  ۲۰۰۲با کمک خیرین عزیز.
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 برگزاری مسابقه سراسری احکام شرعی در ۵۷مدرسه کهنوج و قلعه گنج و اعزام نفرات اول تا سوم هر
مدرسه به مشهد مقدس

