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ریاست محترم دانشگاه صنعتی مدیرکل محترم اداره کل گمرک استان

مدیرکل محترم اوقاف و امور خیریه اصفهان ریاست محترم دانشگاه هنر اصفهان

ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ریاست محترم شرکت آب و فاضالب روستایی

مدیرکل محترم اداره کل استاندارد                                                             ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

مدیرکل محترم امور عشایر استان ریاست محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان

ریاست محترم شرکت مخابرات استان مدیر کل محترم  اداره کل انتقال خون استان

مدیرکل محترم اداره کل بیمه سالمت استان مدیرکل محترم اداره کل شهرسازی استان

مدیرکل محترم اداره کل زندان های استان ریاست محترم شرکت آب و فاضالب استان

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی مدیرکل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

ریاست محترم سازمان تبلیغات اسالمی مدیرکل محترم اداره کل فرودگاه های استان

ریاست محترم جمعیت هالل احمر ریاست محترم شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدیرکل محترم اداره کل امور مالیاتی مدیرکل محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان

مدیرکل محترم اداره کل دامپزشکی استان ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی

مدیرکل محترم اداره کل ورزش جوانان استان مدیرکل محترم اداره کل پزشکی قانونی

ریاست محترم دانشگاه اصفهان مدیر کل محترم تأمین اجتماعی  استان 

ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان ریاست محترم شرکت ملی گاز استان

ریاست محترم شرکت برق منطقه ای مدیرکل محترم اداره کل آبخیزداری استان

ریاست محترم دادگستری استان مدیر کل محترم اداره کل راه آهن استان

مدیرکل محترم اداره کل ارتباطات و فن آوری مدیرکل محترم اداره کل فنی حرفه ای

ریاست محترم سازمان منابع طبیعی مدیرکل محترم اداره کل میراث فرهنگی استان

مدیرکل محترم اداره کل بهزیستی ریاست محترم شرکت توزیع برق اصفهان

مدیرکل محترم اداره کل هواشناسی استان مدیرکل محترم کمیته امداد امام استان 

مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی مدیرکل محترم اداره کل غله استان اصفهان

مدیرکل محترم اداره کل ثبت و احوال استان مدیرکل محترم اداره کل آموزش و پرورش

ریاست محترم دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مدیرکل محترم اداره کل راه داری و حمل و نقل استان

ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ریاست محترم صدا و سیمای استان
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ریاست محترم اداره کل نوسازی مدارس استان مدیرکل محترم اداره کل تعزیرات حکومتی

ریاست محترم کانون پرورش فکری کودکان                      مدیرکل محترم اداره کل کتابخانه های عمومی استان

کمسیون هماهنگی بانک های  استان اصلهان  شهردار محترم  اصفهان  

باسالم و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۰۰/۶١۴د مورخ ١۴۰۰/۰۲/۲۰ معاون محترم بهداشت وزارت متبوع منضم به فایل 

های اطالع رسانی و آموزشی مضرات دخانیات و اهمیت ترک آن درخصوص هماهنگی جهت اطالع رسانی 

و فعالیت در هفته بدون دخانیات سال ١۴۰۰  به حضورتان ارسال می گردد .

همانگونه که مستحضرید هر ساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ ۳١ ماه می ، 

اقدامات هماهنگ و گسترده ای در سراسر جهان برای تنویر افکار عمومی در خصوص مضرات استعمال 

دخانیات ، ترفند های صنایع دخانی و اهمیت ترک دخانیات انجام می شود.  شعار سازمان جهانی بهداشت 

در سال جاری با عنوان "تعهد برای ترک دخانیات" اعالم شده است . بر همین اساس با توجه به اپیدمی 

کووید ١٩ و اهمیت ترک مواد دخانی به ویژه قلیان در ارتقاء سالمت عموم ، شعار ملی امسال "تعهد من 

ترک قلیان" تعیین و عناوین زیر برای ایام هفته ملی بدون دخانیات که مقرر است از تاریخ ۴ تا ١۰ خرداد 

ماه ١۴۰۰  برگزار گردد در نظر گرفته شده است: 

١-سه شنبه مورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۴ " تعهد من : ترک قلیان برای پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر از  

جمله کووید ١٩ "

۲-    چهارشنبه مورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۵ " تعهد من : ترک قلیان با حمایت جوانان متعهد "

۳-    پنجشنبه مورخ ١۴۰۰/۳۰/۰۶ " تعهد من : ترک قلیان با حمایت خانواده های مسئولیت پذیر "

۴-    جمعه مورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۷ " تعهد من : ترک قلیان با حمایت قانون گذاران و دولتمردان "

۵-     شنبه مورخ ١۴۰۰/۰۳/۰۸ " تعهد من: ترک قلیان با سازمان های مردم نهاد "

۶-    یکشنبه مورخ  ١۴۰۰/۰۳/۰٩  " تعهد من: ترک قلیان با حمایت صنایع سالمت محور "

۷-    دوشنبه مورخ ١۴۰۰/۰۳/١۰  " تعهد من : ترک قلیان با حمایت نظام سالمت توانمند" 
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ضمن تشکر و قدردانی از همکاریهای صورت گرفته در زمینه کنترل و مبارزه با بیماری کووید-١٩   

،خواهشمند است دستور فرمایید اطالع رسانی الزم به کلیه واحدها و کارکنان تحت پوشش در خصوص  

مضرات استعمال دخانیات علی الخصوص قلیان و اهمیت ترک آن  صورت گیرد .  و نتیجه اقدامات در فرم 

پیوست که در پایان شش ماه اول و دوم هر سال در راستای اجرای بسته خدمات پایه سالمت کارکنان دولت 

از دستگاهها درخواست می گردد ثبت شود . 

    ضمناً با توجه  اینکه موضوع آموزشی " کنترل ، پیشگیری و ترک دخانیات " یکی از برنامه های بسته 

خدمات پایه سالمت کارکنان می باشد  در صورت نیاز به آموزش با گروه بهداشت  محیط  این معاونت  ( 

جناب دکتر حسامی )  توسط رابط سالمت آن اداره  کل تماس حاصل فرمایید . 


