شرکت دخانیات اریان

فعالیتهای حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش محیط زیست

(دهه ) 70


نصب سیستم تصفیه فاضالب ( گرگان )



نصب سیستم تصفیه فاضالب ( ساری )



گواهینامه ( IMSسمنان )



گواهینامه  IMSاجرای سیستم پایش لحظه ای خروجی فاضالب (گلستان )

(دهه ی ) 00


تفکیک زباله ( گیالن )



 IMSگواهینامه سیستم یکپارچه شامل  2استاندارد ( سه دوره سه ساله ) ( گیالن )



دریافت گواهینامه  ( ISO10015کیالن )



افزایش و ایجاد فضای سبز مجتمع جهت تطابق با گواهینامه ایزو  ( 0011گیالن )



اخذ گواهینامه مدیریت یکپارچه آزمایشگاه مرکزی در سه اسکوپ توتون ،انواع سیگارت وانواع کاغذ ( گیالن )



نصب سیستم تصفیه فاضالب ( تیرتاش )



اندازه گیری آالینده های زیست محیطی به صورت ساالنه ( مازندران )



اندازه گیری ورودی وخروجی پساب تصفیه خانه ( دوره ای ) ( مازندران )



انجام خود اظهاری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی (تیرتاش )



نصب سیستم تصفیه فاضالب ( تیرتاش )



نصب سیستم چربی گیر ( تیرتاش )



گواهینامه ( IMSصفهان )



افزایش راندمان کاری  ،کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست ( آذربایجان غربی )



 IMSاخذ گواهینامه ( مازندران )



عضویت در شبکه جهانی کیفیت ( کردستان )



حذف نیروی انسانی از محیط آلوده و اندازه گیری عوامل زیان آور واقدامات فنی در زمینه کاهش  22آالینده
(گرگان کارخانه قرق )



حذف نیروی انسانی از محیط آلوده وجایگزین ماشین آالت ( سورک )



دریافت گواهینامه استاندارد  (( ISO 9001:2008 OHSAS 18001 :2007 :2004مجتمع تهران)



دریافت گواهینامه استاندرد  ( ISO 9001-2008 OHSA 18001: ISO 14001 :2004 -2007استان تهران )



اجرای سیستم پایش لحظه ای خروجی فاضالب ( مجتمع دخانیات گیالن )



سیستم های مدیریت کیفیت IMQاز شرکت ISO 9001-2007



راه اندازی اتوماسیون اداری جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ ( کلیه ادارات استانی و مجتمع های تولیدی )

( دهه ی ) 00


انجام طرح خود اظهاری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی ( مجتمع دخانیات گیالن )



انجام طرح خود اظهاری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی ( دخانیات قرق )



انجام طرح خود اظهاری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی ( مجتمع تهران )



پایش آنالین اجرای سیستم پایش لحظه ای خروج فاضالب ( مجتمع دخانیات تهران)



انجام طرح خود اظهاری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی ( ساری – سورک )



سرویس ونگهداری فیلتر دودکش خاکگیر جهت کاهش آالیندههای محیطی( کارخانه سیگارت وتنباکو اصفهان )



کاهش گردو غبار سالن سیگارت به زیر حد مجاز اتصال دستگاه های سیگارت به خاک گیر ( اصفهان )



اجرای پروژه اعالم و اطفاء حریق در اصفهان و خمینی شهر و نوسازی تجهیزات ( اصفهان )



اصالح سیستم تهویه جهت کاهش گردوغبار و نصب سیستم هواساز ( اصفهان)



بازسازی ونصب دستگاه خاک گیر در واحد برش ( آذربایجان غربی )



پاالیش آنالین لحظه ای پارامترهای پساب خروجی ( گیالن )



دریافت لوح تندیس صرفه جویی وبهینه سازی مصرف ( خوی )



پایش آنالین اجرای سیستم لحظه ای خروجی فاضالب ( مجتمع گلستان )



تبدیل سیستم های تغذیه از روش دستی به سیستم نیمه مکانیزه به وسیله ساخت دستگاه  ،جهت تغذیه وتخلیه
توتون وخذف نیروی انسانی  ،افزایش کیفیت مطلوب توتون وکاهش ضا یعات ( آذربایجان غربی )



تفکیک پسامد ها ( اگیالن )



ارائه گزارشات زیست محیطی هر فصل بر اساس بند پ ماده  092قانون برنامه ( گیالن سال )99



اقدامات اصالحی جهت کاهش آلودگی صوتی ( گیالن سال ) 90



تعویض ونوسازی تهویه ها باعث کاهش گردو غبار وبخارات معلق ( گیالن سال )90



نصب وتابلوهای حفاظتی محیط زیست (گیالن سال ) 92



پایش آنالین اجرای سیستم پایش لحظه ای خروج فاضالب ( مرکز تحقیقات تیرتاش سال ) 90



بهینه سازی سیستم نم دهی ماشین آالت باعث حفظ محیط زیست  ،صرفه جویی انرژی  ،ایمنی کارکنان و فعالیت
های حداقلی زیست محیطی ( آذربایجان غربی سال )92



ایزوله نمودن واحد تصفیه خانه برای کاهش آلودگی صوتی زیست محیطی ( ساری سال ) 92



نصب سپرا تور در خروجی کمپراسور ها جداکننده آب از روغن در آب های سطحی ( ساری سال ) 92



نصب جاذب صوت بر دیوارهای واحد تاسیسات برای کاهش آلودگی صوتی ( سورک سال) 90



نصب جاذب صوت ( مازندران سال ) 90



اندازه گیری آالینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور محیط کار ( مازندران به طور ساالنه )



اخذ  ( ISO 14000: 2004-ISO 9001:20008 – OHSA8001 :2007اصفهان )



اخذ گواهینامه  ( ISO 9001:2015تهران سال )99



با زسازی باشگاه فرهنگی ورزشی دخانیات وارتقاء سیستم وتعویض  91تن سیلیس جدید جهت بهداشت محیط و
آب استخر ( تهران سال )99



صدور گواهینامه  IMSبا هدف انطباق عملکرد نسبت به الزامات سیستم استانداردهای بین المللی(گیالن سال )99



کسب عنوان نمونه در امر حفاظت ایمنی وبهداشت ( تیرتاش سال ) 99



ایجاد طرح کد رهگیری برای جلوگیری از واردات غیر قانونی و قاچاق کاال به ویژه سیگار آثار متعدد از نظر اقتصادی
و بهداشتی ( تهران سال ) 99

