
 تسم اهلل الزحمه الزحیم



برگزاری جلسات هماهنگی  -1  

موزش و اطالع رسانی  -2
 
ا  

 اقدامات قانونی -3

تذين دخاویات  گشارش َفتٍ 
  1399محیط سال ياحذ تُذاشت 



تزگشاری جلسات َماَىگی  -1  



تزگشاری جلسٍ َماَىگی تا ویزيی اوتظامی کُک در  
 خصًص قًٌُ خاوٍ َای فؼال



 
آمًسش ي اطالع رساوی  -2  

 

 های بنر نصب
  رسانی اطالع

  سطح در
 خدمات مراکز

سالمت جامع  





تزگشاری ومایشگاٌ َفتٍ تذين دخاویات در مزاکش    
 خذمات جامغ سالمت 

 









 تز گشاری ومایشگاٌ دخاویات در یکی اس تیمارستان َا





تزگشاری ومایشگاٌ 
مثارسٌ تا دخاویات در 
 مزاکش تزک دخاویات



 تًسیغ پًستز ي تزيشًر



تشکیل گزيَُا در فضاَای مجاسی ي تزگشاری  
 مساتقات تٍ مىاسثت َفتٍ تذين دخاویات 





تزگشاری جلسٍ آمًسشی در خصًص مثارسٌ تا دخاویات  تزای 
 متصذیان مزاکش تُیٍ ي تًسیغ مًاد غذایی



 آمًسش مجاسی در گزيَُای کالسُای آمًسش اصىاف 



تزگشاری آمًسش مجاسی تزای گزيٌ َای مجاسی در خصًص 
 مضزات دخاویات تزای گزيٌ مادران تاردار

 



 تزگشاری مساتقٍ پیامکی 



تزگشاری مساتقات يرسشی تٍ صًرت مجاسی  تٍ  مىاسثت َفتٍ تذين  
 دخاویات مخصًص پزسىل خاوم ي آقا در سطح مزکش تُذاشت 

 مساتقٍ شىا سًئذی ( الف•

 مساتقٍ تارفیکس(ب•



اقذامات قاوًوی  -3  
 تٍ مزاجغ قضایی  مؼزفی ( الف •



در معیت اکیپ  مراکز عرضه قلیان صدور اخطاریه کتبی به 
 مشترک با نیروی انتظامی در خصوص عدم عرضه قلیان





در    گشت مشتزک تا اماکه ویزيی اوتظامی( ب
 خصًص پلمة قًٌُ خاوٍ َای فؼال

 



 جمغ آيری قلیان اس قلیاوسزاَا



 پلمة مزاکش ػزضٍ قلیان در سطح شُز 



مؼزفی تٍ مزاجغ قضایی در خصًص تثلیغات دخاویات  
 تٍ صًرت قفسٍ َای تثلیغاتی



 پلمب قلیانسراها با همکاری نماینده نیروی انتظامی کهک







 پلمب قلیانسراهای فعال 



 پلمة یک ياحذ قلیاوسزا درريستای میم





پلمة یک ياحذ قلیاوسزا 
 درريستای دستگزد



جمغ آيری قلیان َا در  
 تًاتغ قم 



 پلمة یک ياحذ قلیاوسزا در جادٌ يرجان 

 







گشارش دَکذٌ سالمتی صثا تٍ ػىًان  
 مجتمغ تفزیحی تذين دخاویات



گشارش آماری فؼالیت َای ياحذ تُذاشت محیط در َفتٍ تذين 
(وُایی ومی تاشذ)دخاویات  

 

 

 
99بهار  

 

 

 

 

 


