شرکت دخانیات اریان

فعالیتهای حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش اجتماعی
(دهه ) 06
 تاسیس ،خانه بهداشت کارگری وجذب نیروی کارشناس ایمنی وپزشک ( مازندران )
 تاسیس پایگاه بسیج شهید مصطفی خمینی ( مازندران )
 اعزام نیرو به جبهه های حق علیه باطل وکمک به جبهه ها ( تمام ادارت استانی )
 کمک به سیل زدگان نکا ( مازندران )
 ارسال کمک های نقدی وغیرنقدی مورد نیاز رزمندگان سالهای دفاع مقدس ،در اختیار قرار دادن کامیون های اداره
جهت ارسال ملزومات رزمندگان (کرمان )
 کمک رسانی پرسنل به جبهه وبازسازی مناطق جنگی طی  8سال دفاع مقدس ( گلستان )
 کمک مالی وانسانی وارسال مایحتاج به زلزله شمال رودبار ومنجیل ( خوزستان )
 کمک مالی وانسانی وارسال مایحتاج به جبهه ها ( خوزستان )
 حضور داوطلبانه سه نفراز همکاران در دوران دفاع مقدس ( مرکزی )
 تحت پوشش قرار دادن بیش از02نفر از ایتام ماهانه ( کردستان )


تحت پوشش قرار دادن  5خانواده بی بضاعت هر ماه ( کردستان )

 اطعام یتیمان ونیازمندان ( ماه رمضان )هر ساله ( خراسان رضوی )
 کمک مالی ماهانه کارکنان به سازمان بهزیستی (هر ماه)
 کمک مالی ماهانه کارکنان به بیماران کلیوی هرماه ( خراسان رضوی )
 ساخت مدرسه  6کالسه باقرالعلوم (ایرانشهر) ( سیستان وبلوچستان )
 دراختیار گذاشتن طبقه همکف انبار کاالی خام برای برگزاری نماز جمعه ( بوشهر )
 اهدائ کمک مالی به جبهه ها(8سا ل دفاع مقدس) ( آذربایجان غربی )
 کمک های انسانی و اعزام نیرو و کامیون به جبهه ها ( یزد )
 ساخت تعاونی مصرف برای استفاده عموم مردم ( اصفهان )

( اجتماعی دهه ی ) 06
 ساخت مدرسه شهدای دخانیات ( تیرتاش )
 احداث مدرسه شهدای دخانیات ( خوی )
 کمک به بیماران خاص ( خوی )
 کمک به سیل زدگان مازندران به ویژه شهر نکا ( گلستان )
 کمک به ستاد حوادث غیر مترقبه ( گلستان )
 در اختیار قرار دادن یکی از انبارها ی مجتمع به سپاه ( آذربایجان غربی )
 احداث درمانگاه وارائه خدمات درمانی ( آذربایجان غربی )
 کمک به بیماران هموفیلی وکلیوی توسط همکاران ( آ ذربایجان غربی )
 تاسیس صندوق خیریه امیرالمومنین ( گیالن )
 تشکیل ستاد بحران در زلزله وکمکهای مالی وانسانی ( اردبیل )
 کمک های مالی وانسانی به شیرخوارگاه،خانه سالمندان و خیریه ها
 جمع آ وری کمک های نقدی برای سالمندان کهریزک ( تهران )
 کمک مالی به مردم مسلمان بوسنی هرزگوین ( مازندران )
 ساخت دبیرستان شبانه روزی دخترانه روستای زمان آباد از توابع بیارجمند ( سمنان )
 ساخت نانوایی برای استفاده ی عموم مردم ( اصفهان )

(دهه ی ) 06
 کمک هزینه ساخت گلزار شهدا ( سمنان )
 کمک به بازسازی بم ( گلستان )
 احداث دبیرستان دوزین ( گلستان )
 کمک به انتفاضه مردم فلسطین ( گلستان )
 کمک به سیل زدگان شرق استان گلستان ( گلستان )
 کمک به هالل احمر برای کمک به مردم غزه ( گلستان)
 کمک به هالل احمر برای کمک به مردم پاکستان ( گلستان )
 کمک به بازسازی عتبات عالیات ( گلستان )
 کمک به آ سایشگاه معلولین وسالمندان به مدت  8سال ( گیالن )
 ساخت مدرسه ( مازندران )
 انجام واکسن هپاتیت  Bبرای کلیه پرسنل وخانواده های تحت تکلف در سه دوره ( مازندران )

 به کارگیری کارگران فصلی همه ساله ( تیرتاش )
 کمک مالی وانسانی و ارسال مایحتاج به زلزله زدگان بم ( خوزستان )
 کمک به مردم غزه ( خوزستان )
 حضور راننده به همراه وسیله نقلیه جهت خدمت به زلزله زدگان بم ( مرکزی )
 کمک هزینه ساخت گلزار شهدا ( سمنان )
 ارائه خدمات پزشکی از طریق درمانگاه احداث شده ( آذربایجان غربی )
 بهسازی قبور شهدا در روستای پل ابریشم ( سمنان )
 مشارکت در انجمن های خیریه ناشنوایان  ،بیماران کلیوی وصعب العالج ( خوی )
 ایجاد گروه خیریه محمد رسول ا( ...ص) باهدف برنامه ریزی و ساماندهی کمک های همکاران ( کردستان – سقز )
 مشارکت مالی ماهانه کارکنان ستاد پشتیبانی از مدافعان حرم ( آذربایجان شرقی )
 مشارکت مالی ماهانه پرسنل به بهزیستی ( آذربایجان شرقی )
 مشارکت مالی پرسنل به کمیته امداد امام خمینی ( آذربایجان شرقی )
 کمک به بیماران کلیوی (قزوین)
 تامین سیگار مورد نیاز زندان ها وکمپهای ترک اعتیاد (تهران )
 ارائه خدمات پزشکی از طریق احداث درمانگاه ( تهران )
 جمع آوری کمک های نقدی برای زلزله زدگان بم ( تهران )
 کمک مستمر به سازمان بهزیستی به صورت کسر از حقوق از سال  85تا  ( 02سیستان و بلوچستان )

(دهه ی ) 06
 ساخت اطاقک اکوستیک جهت کاهش آلودگی صدا ( مازندران )
 ایجاد صندوق تعاون ( قزوین )
 کمک به خیریه ماهک (کودکان سرطانی) ( مازندران )
 ایجاد صندو ق تعا و ن ( تیرتاش)
 اعزام چند نفر از همکاران به صورت افتخاری جهت کمک به سیل زدگان ( سمنان )
 تحت پوشش قرار دادن ایتام بیش از  02نفر ماهانه ( سمنان )
 اهداء ویلچر به موسسه خیریه کهریزک ( تهران )
 اطعام یتیمان ونیازمندان در ماه رمضان ( خراسان رضوی )
 همکاری شرکت باآبفا روستایی شهرستان داراب که دستگاهی خدمات رسان می باشد ( فارس )
 کمک به عتبات عالیات ( مازندران )

 همکاری با ستاد بزرگداشت ارتحال امام خمینی ره ودر اختیار گذاشتن کامیون اداره در سنوات پیاپی جهت
جابجایی پوستر ها وبنرهای تبلیغاتی ازتهران به استان فارس ( اصفهان )
 کمک کارکنان به زلزله زدگان کرمانشاه (سیستان و بلوچستان )
 در اختیار گذاشتن ساختمان دخانیات شهرستان فسا به موسسه آموزشی ( فارس )
 همکاری شرکت دخانیات ایران با بزرگترین فروشگاه زنجیره ای رفاه در محله علی آباد تهران ( تهران )
 کارت های اعتباری بیمه ملت برای افزایش قدرت خرید پرسنل ( کلیه مجتمع های تولیدی و ادارات استانی )
 کمک هزینه ازدواج  ،ضروری  ،خرید مسکن  ،اجاره  ،کمک هزینه تحصیلی  ،کمک هزینه درمان و فوتی( کلیه
مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 حمایت از زنان خود سرپرست (کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 تکریم خانواده های شهدا ( در تمام استان ها )
 جمع آ وری کمک به سیل زدگان ( اصفهان )
 تهیه وتوزیع اقالم بهداشتی جهت مبارزه با ویروس کرونا ( کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 تحویل سهام ترجیحی به کارکنان مجتمع دخانیات کردستان(افرادی که خواسته بودند حدودا 62نفر) ( کردستان
)
 جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان ( گیالن )
 طرح بسیج ملی کنترل فشار خون ( کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 تقدیر از معلولین ( مازندران )
 ارسال کمک های شرکت دخانیات ایران به صندوق فوالد ( مازندران )
 شرکت در کمک مومنانه با همکاری بسیج دخانیات ( فارس )
 اهداء خون همکاران ( مجتمع های تولیدی وادارات استانی هر ساله )
 کمک به سیل زدگان آق قال ( گلستان )
 کمک به سیل زدگان ( تیر تاش )

( سال ) 00
_ کمک به مردم استان گیالن برای مبارزه با کرونا ( تهران )
 بازسازی مجموعه فرهنگی  ،آموزشی ورفاهی کارکنان شرکت دخانیات ایران در شهر مشهد مقدس ( تهران )
 مشارکت کارکنان در اهدای خون با استقرار واحد سیار سازمان انتقال خون
 اهتمام ویژه به معیشت پرسنل در شرایط سخت تولید وفروش ومحدودیت های پیش آمده بواسطه شیوع کرونا
(کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 توزیع اقالم بهداشتی شامل ماسک دستکش وژل ضد عفونی کننده دست بین پرسنل تاکنون(کلیه مجتمع های
تولیدی وادارات استانی )

 مقادیر متناهی از محصول میوه بعمل آمده در محوطه دخانیات سقز به بیمارستان امام خمینی ( ویژه بیماران مبتال
به کرونا ) و بقیه به موسسسه خیریه اختصاص داده شد ( کردستان )
 کارت های اعتباری بیمه ملت برای افزایش قدرت خرید (کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی )
 هدیه کارت به خانواده های شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس (کلیه مجتمع های تولیدی وادارات استانی
 افتتاح شعبه فروشگاه رفاه ( تهران )
 تولید ماده ضدعفونی در شش ماه اول شیوع کرونا در آزمایشگاه شرکت ( تهران )
 توزیع ماسک بین خانواده ها
 کمک  0522222222به زلزله زدگان سی سخت ( شرکت دخانیات ایران )
 کمک معیشتی به پرسنل

