شرکت دخانیات اریان

فعالیتهای حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش ورزشی

(دهه ) 06
 .1تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی ( کردستان )
 .2ایجاد دو زمین چمن فوتبال که تاکنون مورد بهره برداری قرارمی گیرد  ( .گلستان )
 .3تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ( آذربایجان غربی)
 .4ساخ سالن ورزشی برای استفاده عموم مردم ( اصفهان)

(دهه ) 06
 .5سیستم تصفیه فاضالب ( گرگان وکارخانه قرق)
 .6ایجاد دو زمین چمن فوتبال ( آذربایجان غربی )
 .7برگزاری کالس های والیبا ل  ،فوتسال  ،بسکتبال  ،تنیس و بدنسازی ( آذربایجان غربی )
 .8کال س های ژیمنا ستیک  ،شطرنج و باستانی ( اصفهان )

(دهه ) 06
 .9کمک هزینه به باشگاه ورزشی ( گلستان )
 .11ساخت سالن ورزشی بدنسازی ( گیالن )
 .11ساخت سالن ورزشی کشتی ( گیالن)
 .12ساخت سالن ورزشی های رزمی ( گیالن )
 .13ساخت زمین چمن طبیعی شهید هدایت پناه ( گیالن)

 .14ساخت سالن ورزشی ( مازندران )
 .15ساخت سالن ورزشی روستای سراج
 .16مشارکت در ساخت سالن ورزشی ساری ( مازندران)

(دهه ) 06
 .17تاسیس سالن تنیس روی میز ( گیالن)
 .18حمایت از فوتبال دسته اول تیم جوانان و نوجوانان کشور ( گیالن)
 .19اسپانسر تیم کشتی تهران در مسابقات بین المللی شهید هاشمی نژاد و دوسال نا ئب قهرمان ( تهران)
 .21استعدادیابی در سه رشته ورزشی از نونهاالن و نوجوانان و جذب  111نفر از خانوادههای مستضعف محل وآموزش و
پرورش ( تهران)
 .21کسب قهرمانی نونهاالن کشتی کشور (تهران)
 .22در اختیار قرار دادن مجموعه ورزشی شهربانو برای حمایت از بانوان نازی آباد ( تهران )
 .23اسپانسر تیم ب والیبال نشسته ( تهران)
 .24کسب مقام سوم کشوری توسط شرکت دخانیات ایران
 .25کسب مدال طال جهان توسط سرمربی تیم ملی موتای جوانان ایران ( آذربایجان غربی)
 .26کسب مدال طالی مسابقات کاتای پیشکسوتان کشور ( کردستان )
 .27تیم کاراته در مسابقات مسترزبال سویس  2مدال طال و  4برنز کسب کرد ( گلستان )
 .28کسب درجه ممتازی داوری کشور ( تیرتاش )
 .29کسب مقام نائب قهرمانی خردساالن ( تیرتاش )

