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 ( 98)فروردین تا نیمه بهمن ماه خالصه ای از شرح فعالیت های 
 فروردین 

  
 1398کتب کنکور به سیل زدگان فروردین  ارسال 1398ارسال مایحتاج به سیل زدگان فروردین 

 

 اردیبهشت 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

اردیبهشت 2  
 روز جهانی زمین
Earth Day 

 یر اردبیلن -اصله نهال 500کاشت  اردیبهشت 4

 ارشق اردبیل  -تقدیر از معلمان و جمعی از مسئوالن آموزش و پرورش اردیبهشت 4 گرامیداشت روز معلم

 آموزشی تشخیص و پیشگیری سرطان پستان در اردبیلپنجمین کارگاه  اردیبهشت 5 آغاز هفته سالمت

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

 گلستان )آق قال( -اعزام نیرو داوطلب جهت اعزام به سیل زدگان فروردین  10 حوادث غیر مترقبه )سیل(

 گلستان -کامیون آب معدنی به سیل زدگان 2ارسال  فروردین 13 حوادث غیر مترقبه )سیل(

حوادث غیر مترقبه )سیل(  محموله ملزومات بهداشتی، خوراکی و البسه برای سیل  3ارسال  فروردین  18 

 لرستان  -زدگان

لرستان  -اعزام نیرو خیریه راز و داوطلب جهت سیل زدگان فروردین  20 حوادث غیر مترقبه )سیل(

 )معموالن( 

 -جمع آوری و ارسال کتب کنکور و لوازم التحریر به سیل زدگان فروردین  21 حوادث غیر مترقبه )سیل(

 لرستان
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 لرستان  -بسته شش تایی آب معدنی 2500ارسال  اردیبهشت 9 حوادث غیر مترقبه )سیل(

عدد آب معدنی دی دی برای آموزش پرورش 400ارسال  اردیبهشت 11 هفته ی معلم

 ارشق اردبیل -شهرستان

اردیبهشت 28  
 روز جهانی حفاظت از گیاهان

 درختکاری کارخانه دی دی  اردیبهشت 20

اردیبهشت 20  
 روز جهانی پرندگان مهاجر

World Migratory Bird Day 

مالقات با خانم دکتر مالح ) مادر محیط زیست ایران( و تهیه  اردیبهشت 24

 تهران -گزارش از فعالیتهای ایشان

  
 1398نهال اردیبهشت کاشت  1398 اردیبهشت  پستان سرطان آموزشی کارگاه پنجمین

 
 پرورش و آموزش مسئوالن از جمعی و معلمان از تقدیر

 

 خرداد 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

خرداد 4 حوادث غیر مترقبه )سیل(  لرستان  -ارسال آب معدنی برای سیل زدگان 

 تهران -طراحی و تهیه پمفلت محیط زیست خرداد 9 جاری سبز

خرداد 11 مسئولیتهای اجتماعی  صفادشت -هماهنگی جهت برگزاری مراسم اهدای خون 
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خرداد  20 سایر   میلیون تومان  7خرید جهیزیه برای خانم زینب طالبی  به مبلغ  

خرداد 22 روز جهانی منع کار کودک  برگزاری مراسم منع کار کودک در مدرسه کودکان کار پویا  

روز جهانی بیابان  -آغاز هفته محیط زیست

 زدایی
خرداد 25  محیط زیست در جاده کلکچال پویشبرگزاری  

 31-خرداد 28 همکاری با دی دی واتر 

 خرداد
 هماهنگی و شرکت در نمایشگاه آگرافود 

خرداد 15  
 روز جهانی محیط زیست

خرداد 15  دیدار با مادر محیط زیست ایران روز جهانی محیط زیست ، 

خرداد 27زیست  
 روز جهانی بیابان زدایی

خرداد 27 محیط زیست در مراسم جشن گلهای بابونه در  پویشبرگزاری  

 نمین اردبیل

  
 1398خرداد  پویش محیط زیست در جاده کلکچال 1398خرداد  کودک کار منع مراسم

  
 1398بابونه  گلهای جشن مراسم در زیست محیط پویش 1398خرداد  ایران زیست محیط مادر با دیدار

 
 1398خرداد  جهیزیه خرید
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 تیر 

 شرح فعالیت   تاریخ انجام مناسبت
 

برگزاری ششمین همایش پیشگیری از سرطان پستان در اردوگاه  تیر 6

 باهنر شهید

تیر 21  
روز جهانی عدم استفاده از کیسه های 

 پالستیکی و یکبار مصرف

تیر 6  برگزاری کمپین کوهنوردی با گروه کوهنوردی صعود قلم 

کرامتآغاز هفته   
 والدت حضرت معصومه و روز دختر

تیر 13 -استقبال از کاروان زیر سایه خورشید خادمان امام رضا)ع(  

 صفادشت

تیر 18 روز ادبیات کودک و نوجوان کتابخوانی و حافظ خوانی در مجتمع  مسکونی اورند )روز ادبیات  

 صفادشت کودکان و نوجوانان(

تیر 23 والدت امام رضا  استقبال از خدام امام رضا برگزاری مراسم 

تیر 25 )روز بهزیستی و تامین اجتماعی(  بازدید کودکان کار صبح رویش از باغ وحش صفادشت 

 
تیر 10 شرکت در مشارکت یونیسف با بخش خصوصی برای ایجاد تغییری  

 مثبت در زندگی کودکان در ایران

جشن آب -جشن تیرگان تیر 15  عدد آب به میهمانان در 150 شرکت در مراسم جشن آب و اهدای 

 سه رنگ
 

تیر 19  هماهنگی و شرکت در جلسات مجمع شبکه ملی سرطان 

  
 1398پاسداشت آب تیر  جشن 1398 تیر  پستان سرطان آموزشی کارگاه ششمین
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 1398تیر  رضا امام خدام از استقبال 1398صفادشت تیر  وحش باغ از کودکان بازدید

 
 مرداد 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

مرداد 10 روز جهانی شیر مادر  -برگزاری هفتمین همایش تشخیص و پیشگیری سرطان پستان 

 مشهد 

مرداد 12 روز ازدواج برگزاری همایش انتخاب عاقالنه زندگی عاشقانه با حضور استاد  

 فرهنگسرای صفادشت –نفر شرکت کننده  400شهاب مرادی و 

مرداد 21 عید قربان توزیع گوشت به خانواده های راس گوسفند و  10ذبح  خریداری و 

 نیازمند

غدیر عید مرداد 29   صفادشت پرس غذا گرم در 2500شرکت در پخت و توزیع  

  
 1398توزیع گوشت به نیازمندان مرداد  1398 مرداد  پستان سرطان آموزشی کارگاه هفتمین

 
 1398مرداد  گرم غذا پرس 2500 توزیع
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 شهریور 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

شهریور 1 روز پزشک  مراسم تجلیل از مقام پزشک در درمانگاه  

شهریور 4 روز کارمند هشتمین همایش تشخیص و پیشگیری سرطان پستان  در  

 مخابرات تهران

شهریور 8 سایر برگزاری مسابقات دو ومیدانی بانوان کارگر در اردبیل با حمایت  

 خیریه راز 

شهریور 10 آغاز دهه محرم  مراسم مذهبی در ده شب محرم آغاز ماه محرم، برگزاری 

 سایر
 

 زده چم مهر ادامه بازسازی روستای سیل

شهریور 21 سوم امام حسین  برگزاری مراسم نذر درخت  

پاک و روز جهانی  آغاز هفته حمل و نقل

 حفاظت از الیه اوزن
شهریور 28 پویش محیط زیستی پیاده روی و کوهنوردی با همکاران  کمپین 

 ساخت تیزر  هولدینک کلکچال،

شهریور 31 آغاز سال تحصیلی  لوازم التحریر اهدای 

شهریور 28 سایر و همکاری با دی دی واتر و موکبهای عدد آب معدنی به نمایشگاه تجهیزات 2000اهدای  

 اربعین توسط خیریه

99-98سالتحصیلی  آغاز شهریور 31   افتتاح مهد کودک صفادشتو  اتمام 

  
 1398نذر درخت شهریور  1398برگزاری مسابقه دو میدانی کارگری بانوان شهریور 
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 1398شهریور تجلیل از مقام پزشک درمانگاه اورند  1398 شهریور  پستان سرطان آموزشی کارگاه هشتمین

  
 زده چم مهر سیل مدرسهبازسازی  1398اهدای لوازم التحریر مهر 

 

 مهر 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

 مراسم افتتاح بازگشایی مدارس سطح شهر صفادشت و اهداء لوازم التحریر مهر 1 بازگشایی مدارس

مهر 1 بازگشایی مدارس  نیازمند در مدارس اردبیلاهداء لوازم التحریر به دانش آموزان  

مهر 2 بازگشایی مدارس  اهداء لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند مدرسه پویان 

مهر 2 بازگشایی مدارس  نفر از کودکان کار مدرسه پویان در مدارس دولتی 17ثبت نام  

مهر 3 بازگشایی مدارس  
لوازم مراسم افتتاح مدرسه بازسازی شده چم مهر )لرستان( و اهداء 

 التحریر

 مهر 9 روز سالمندان
امانیه)تهران( به مناسبت هفته  با سالمندان سرای محله دیدار

 گرامیداشت سالمند

 ماه جهانی پیشگیری از 
 سرطان پستان

 مهر 10
برگزاری نهمین کارگاه آموزشی تشخیص و پیشگیری سرطان پستان در 

 تهران   9شهرداری منطقه 

 مهر 11 سایر
اهداء جوایز، لوح تقدیر ، و لوازم التحریــر به برندگان مسابقـــه کشوری دو 

 میدانی)بانوان( در استان اردبیل 
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 مهر 16 هفته جهانی کودک
برگزاری طرح عملی و آموزش های محیط زیستی برای کودکان در 

 مهدکودک صفادشت

مهر 23 روز جهانی زنان روستایی  
معاینه رایگان بانوان صفادشت و روستاهای اطراف جهت پیشگیری از 

 سرطان پستان 

 نفر از کارمندان هلدینگ رایزکو به کربالی معلی 40اعزام  مهر 27 اربعین حسینی

  
 1398 مهر زیست محیط و کودک روز 1398 مهر صفادشت مهدکودک افتتاح

  
 1398 مهر  پستان سرطان آموزشی کارگاه نهمین 1398 مهر گیالن سموش روستای پاکسازی

  
 1398به مناسبت روز سالمند مهر  1398افتتاح مدرسه چم مهر و اهدای لوازم التحریر 
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 آبان 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

 روز جهانی پیشگیری از
سوء استفاده از محیط زیست   

 آبان 15
 روستاها از زباله و برگزاری کمپین محیط زیستی جهت پاکسازی

 گیالن-تهیه و نصب سطل زباله در منطقه توریستی سموش

المللی قطعات چهاردهمین نمایشگاه بین

 خودرو )تهران(
 آبان 18

عدد کاتالیست به  4حضور در نمایشگاه قطعات خودرو و اهداء 

 رانندگان تاکسی اینترنتی

 آبان 28 ماه جهانی مبارزه با سرطان
افتتاح مرکز پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان در 

 پارس آباد مغان 

 آبان 29 ماه جهانی مبارزه با سرطان
برگزاری دهمین کارگاه آموزشی تشخیص و پیشگیری سرطان 

پستان در پارس آباد، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و 

 مرکز بهداشت پارس آباد

سرطانماه جهانی مبارزه با   آبان 30 
برگزاری یازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و پیشگیری سرطان 

 پستان در کلیبر، با همکاری فرمانداری و شرکت هوراند پالستیک

  
 98 آبان 30 کلیبر صورتی همایش یازدهمین 98 آبان اباد پارس صورتی همایش دهمین

  
 98 آبان کاتالیست اهداء 98 آبان 28 آباد پارس درمانگاه افتتاح
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 آذر 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

 برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع اهمیت خاک در زندگی من  آذر 14 روز جهانی خاک

 آذر 14 والدت امام حسن عسگری)ع(
افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید خانه فرزندان امام علی)ع( 

 در نیشابور

 آذر 27 هفته کتابخوانی
تجهیز کتابخانه و اهداء کتاب و لوازم التحریر به دانش آموزان 

 اردبیل-مقطع ابتدایی روستای نیر

 آذر 27 هفته کتابخوانی
تجهیز کتابخانه و اهداء کتاب و لوازم التحریر به دانش آموزان 

 اردبیل-مقطع راهنمائی  روستای دیمان

آذر 30 شب یلدا  نیازمندان صفادشتاهداء بسته های ارزاق به  

  
 98آذر دیمان و نیر مدارس التحریربه لوازم و کتاب اهدا 98آذر نیشابور- علی امام فرزندان خانه افتتاح
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 دی 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

دی 6 سایر  
حضور و سخنرانی در سمینار بایومدیکال )درحوزه سالمت و محیط 

 DiDiزیست( به دعوت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مشترک 

Water 

دی 26 سبز  
در و اهداء جوایز  در دو رده سنی برگزاری مسابقه دوچرخه سواری

 به مناسبت روز هوای پاک  -صفادشت منطقه 

 
 

 98دی  روز ورزش و هوای پاک – مسابقه دوچرخه سواری 98دی  دانشگاه صنعتی شریف– سمینار بایومدیکال

 
 

 98دی  روز ورزش و هوای پاک – مسابقه دوچرخه سواری 98دی  دانشگاه صنعتی شریف– سمینار بایومدیکال

  
 98دی  هوای پاکروز ورزش و  – مسابقه دوچرخه سواری 98دی  دانشگاه صنعتی شریف– سمینار بایومدیکال
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 بهمن 

 شرح فعالیت تاریخ انجام مناسبت

بهمن 4 حوادث غیر مترقبه)سیل(  
 و کمک رسانی به مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان حضور 

 خانوار 150روستای بجار بازار با –منطقه دشتیاری 

بهمن 16 هفته ملی سرطان  
برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی تشخیص و پیشگیری سرطان 

 تهران  12پستان)بانوان( با همکاری شهرداری منطقه 

  

  

 98بهمن  -سیستان و بلوچستان استان سیل 

  

  
 98بهمن  -دوازدهمین همایش صورتی راز
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 مهربانی _راز #دنیای زیبا برای همه ، همه را می طلبد و این است 

 

 

 تعداد فعالیت های سال جاری در سه حوزه

 همایش 8 صورتی

 نفر از بانوان درکارگاهها 2000 "وحضور تقریبا 

 پویش 7 سبز

 فعالیت اجتماعی  5 آبی

 بسته کامل لوازم التحریر  1550و توزیع 

 سیتان و بلوچستان(-لرستان-سیل های )گلستان حوادث غیر مترقبه 

 

 

 سخن مدیریت

کسی که می خواهد بماند، باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد، "

 "آن هم در جهانی که هستی انسان بستگی به مبارزه دارد، استحقاق ماندن ندارد.

 

 


