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:دستورات جلسه 
)سیگاروقلیان (بررسی راهکارهاي عملیاتی اجراي قانون جامع کنترل دخانیات -1
)ارائه گزارش ازطرف دانشگاه علوم پزشکی وشرکت آب وفاضالب روستائی (استان بررسی وضعیت آب شرب روستاهاي تابعه -2
پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی  درخصوص ضرورت هماهنگی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان درصدور پروانه بهره برداري واحدهاي -3

تولیدي

امنیتی و اجتماعی –اسی درابتداي جلسه آقاي دکتر آقازاده دبیر کارگروه ضمن تبریک فرارسیدن ایام اهللا دهه فجر از حمایتهاي استاندار محترم و معاون محترم سی

وبات  در سطح استان تشکر و استانداري درخصوص همکاري هرچه بهتر در برگزاري جلسات کارگروه ومساعدت  ریاست محترم کارگروه جهت هماهنگی اجراي مص

ي شیوع ایشان در ادامه ضمن یاداوري هفته مبارزه با سرطان به موضوع شیوع سرطان در استان اشاره نموده و اظهارداشتند یکی از دالیل میزان باال.  قدردانی نمودند

تالش بیشتري در خصوص )ه شرح وظایف ابالغی ازسوي مقام عالی استان باتوجه ب(سرطان دراستان میتواند مصرف دخانیات باشد که جادارد کلیه دستگاههاي دولتی 

. این معضل اجتماعی انجام دهند 

بررسی راهکارهاي عملیاتی اجراي قانون جامع کنترل دخانیات دراستان مطالب مبسوطی در (دستور اول جلسهدر ادامه معاون اموربهداشتی دانشگاه در خصوص  

در این راستا ایشان ضمن بیان مستندات قانونی مبارزه . ایران واستان آذربایجان غربی به حاضرین ارایه نمودند –ضعیت مصرف دخانیات دردنیا ارتباط با آمار  آخرین و

. یین  نمودند آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، انتظارات کارگروه از اعضا رابه تفکیک سازمان هاي مسئول تب-با دخانیات 

معضل سپس آقاي دکتر رادفر رئیس کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان ضمن گرامیداشت  ایام اهللا دهه فجربیانات مبسوطی در خصوص مشکل مدیریت 

:ح ذیل بودمهمترین مباحث مطروحه توسط ریاست محترم کارگروه در قالب دستور جلسه به شر. دخانیات در کشور و استان پرداختند

اردارد و با توجه به شیوع باالي مصرف دخانیات  استان در مقایسه با سایر استان هاي کشور اظهار داشتند استان در این موضوع خاص در معرض خطر قر- 

بالغی ازسوي استاندار محترم  اعضاي محترم کارگروه و کلیه  مدیران دستگاههاي عضو شوراي اداري  بایستی راسا اقدام نمایند و در موضوع آئین نامه ا

. مستقیما ورود پیداکرده و آئین نامه را به کلیه کارکنان ابالغ نمایند و برفرآیند اجراي آیین نامه نظارت تامه داشته باشند

کن عمومی از سوي کلیه آموزش به کارکنان در خصوص مضرات دخانیات و رعایت قوانین و آیین نامه هاي اجرایی مبنی برعدم استعمال دخانیات در اما- 

. اعضاي  شوراي اداري استان وشهرستان در اولویت قرار گیرد

وجلوگیري از اقدامات غیرقانونی مربوطه)باتوجه موقعیت جغرافیایی استان (تالش بیشترنیروي انتظامی جهت ورود به موضوع قاچاق سیگار- 

)ممانعت از تداخل صنفی (با متصدیانی که مجوز فروش سیگار ندارندپیگیري سازمان صنعت،معدن وتجارت استان در خصوص برخوردقانونی- 

تشکل عرضه علنی محصوالت دخانی تبلیغ محسوب و بایستی برخورد هاي قانونی الزم از طریق نهادهاي مسئول از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت و- 

. صورت گیردهاي صنفی استانی و شهرستانی



پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی  درخصوص ضرورت هماهنگی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان درصدور پروانه بهره برداري "عنوان در خصوص دستور جلسه با 

) یرانقانون نظام صنفی و مصوبه هیئت محترم وز17قانون کارو ماده 85ماده (از جمله مبانی قانونی پیشگیري از بیماریهاي  شغلی توضیحات الزم ” واحدهاي تولیدي

توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه ارائه و پیشنهاد گردید کارفرمایان واحدهاي یادشده قبل از شروع بکار وبهره برداري از ارایه آمار کارگاهها و نیروي کار استان و 

اقدامات پیشگیرانه با کمترین سطح مواجهه نیروي کار  با اساس مواجهات  شغلی، برطریق سازمان صنعت ،معدن و تجارت به معاونت امور بهداشتی  دانشگاه معرفی تا

هیئت محترم 6/6/89ك مورخه 44547ت/124610پس ازبحث و بررسی توسط اعضاي کارگروه پیشنهاد مذکور وفق مصوبه شماره . خطرات محیط کار انجام گیرد 

.وزیران مورد تصویب قرار گرفت

:مصوبات 
تصویب برنامه جامع کنترل دخانیات استان و تدوین برنامه عملیاتی با تعیین منابع مالی جهت پیگیري تامین از شوراي برنامه ریزي و -1

) دانشگاه علوم پزشکی:  مجري(توسعه استان

ه تفکیک شرح وظابف ابالغی  اجراي کامل آیین نامه اجرایی ابالغی توسط مقام عالی استان توسط کلیه دستگاههاي مشمول قانون ب- 2

) اعضاي شوراي اداري استان و شهرستان: مجري(

ارسالی (تهیه گزارش ادواري شش ماه یک بار   از اقدامات بعمل آمده توسط دستگاه هاي  استانی و شهرستانی براساس فرم گزارش دهی -3

تی دانشگاه موظف است گزارش استانی را تا حداکثر بیستم اولین معاونت امور بهداش. به مراکز بهداشت شهرستان) توسط دبیرخانه کارگروه

) دانشگاه علوم پزشکی: مجري.(ماه شش ماهه بعدي به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري اعالم نماید

ر واحد هاي صنفی با برنامه ریزي سازمان صنعت، معدن و تجارت با هدف کاهش عرضه محصوالت دخانی و اعمال قوانین و مقررات د-4

محوریت ممنوعیت عرضه دخانیات در واحد هاي غیرمجاز و ممانعت از ارائه قلیان در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی براساس مفاد قانونی 

)سازمان صنعت معدن و تجارت استان   : مجري (تداخل صنفی 

هاباد، سازمان اموزش و پرورش، مراکز اموزش عالی، سازمانهاي مردم تشکیل کمیته تخصصی با عضویت صداو سیما مرکز استان و مرکز م-5

نهاد  و معاونت امور بهداشتی دانشگاه با محوریت مدیرکل محترم امور اجتماعی و فرهنگی استانداري جهت برنامه ریزي کاهش تقاضاي 

)  رهنگی استانداريمدیرکل محترم امور اجتماعی و ف: مسئول اجرا(دخانیات توسط گروه هاي هدف اجتماعی

ضرورت تبیین مشکالت اجتماعی و اقتصادي واگذاري تاسیس کارخانجات تولید سیگار به بخش خصوصی و تاثیر ان برروند شیوع -6

)سازمان صنعت معدن و تجارت استان: مجري (استعمال دخانیات به دستگاه مسئول کشوري با هماهنگی ریاست محترم کارگروه

عدن و تجارت  الزم است در رابطه با واحد هاي جدید التاسیس نسبت به استعالم بهداشتی از معاونت امور بهداشتی سازمان صنعت، م-7

دانشگاه  جهت رعایت استاندارد هاي بهداشت حرفه اي در کارگاههاي مذکور اقدام و پس از کسب گواهی تاییدیه بهداشتی از معاونت مذکور  

معاونت اموربهداشتی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر یک ماه مراتب تایید یا عدم تایید . اقدام نمایدبراي صدور پروانه بهره برداري 

. رعایت استاندارد ها را به متقاضیان اعالم و نسبت به رفع نقص پیگیري هاي الزم را بعمل آورند


