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  ه مغازه دارانيکل یات برايش دخانيد نماين جديقوان
  2010سپتامبر  22خ ياز تارقابل اجراء 

 
 
 
 

  .در مغازه ھا اتيل مصرف دخانيش محصوالت و وسايت نمايممنوع
 

  .ات منع خواھند شديل مصرف دخانيش محصوالت و وساياز نما یغرب یاياسترال ی، مغازه ھا2010سپتامبر  22خ ياز تار
 

  ت به چه معناست؟يممنوع
 

ا خارج يات توسط عموم در داخل يل دخاني، کارتن ھا و وساواحد یات از جمله بسته ھايند که محصوالت دخانين نمايد تضميھا بادارمغازه 

  .ت نباشندياز محوطه قابل رو
 

  یضمن یتماشا
 

ز در عمل يبنا به درخواست او، و ن یات به مشتريل دخانيھا و وسا یسته بندات از جمله بيش محصوالت دخانيش شامل نمايت نمايممنوع

  .شود یمعامله نم/فروش

 
ات توسط عموم يل دخانير محصوالت و وساياجتناب ناپذ یکنند، احتمال تماشا یات خود را پر ميکه مغازه داران ذخائر دخان یدر مواقع

  .    وجود دارد

 
ا يمثل انباشتن قفسه ھا ( یو مسئوالنه کار یر را که ممکن است در رابطه با اعمال قانونياجتناب ناپذ یااست اداره بھداشت اجازه تماشيس

 یانبار یا پوشش واحدھايند که در ين نمايد تضمين حال مغازه داران بايبا ا. دھد یافتد، مياتفاق ب) یدر منظر عموم یصورت بردار

  .قانون را دربردارد ین امر خطر عمل اجرايرا ايود زپس از انباشتن کاالھا باز نش یرعمديبطور غ
 

  متيق یبرچسب ھا و تابلوھا
 

برچسب ھا و  یتوانند بر رو یشود، ھمچنان م یات، ھمانطور که اکنون عمل ميمحصوالت دخان یو بھا یاطالعات راجع به موجود

  . مت درج گردنديق یتابلوھا
 

  یان آموزشيجر
 

عات ن شامل آموزش و پخش اطاليا. ديز اداره خواھد گردين یان آموزشيک جرينفع مختلف صنعت، يذ یبه موازات مشورت با دسته ھا

  .نترنتيو توسط ا یم پستي؛ انتشارات مستقیونيو تلوز يیويغات رادي؛ تبلیه ارسان یھا به طرق مختلف از جمله اعالن

Farsi 



سالم یغرب یايرالک استيارائه   دارانمغازه  1جزوه 
 

H
P

 1
1

9
0

1 
O

C
T

’1
0 

 

  ش ھستند؟يت نمايمشمول ممنوع اتيل دخانيچه نوع از وسا
 

  :ت ھستند عبارتند ازيات که تحت پوشش ممنوعيل دخانيانواع وسا
  
 گاريس یکاغذھا 

 پ ھايپ 

 گار يس نگھدارنده 

 ل غلتيوسا 

 ات  يدن محصوالت دخانيکش یبرا یآب یپ ھايان و پيقل 

 ات بکار بروديدن دخانيکش یات که ممکن است برايگر مصرف دخانيله ديھرگونه وس  

 
  .ش داده شونديتوانند نما یستند و کماکان ميش نيت نمايات نبوده و مشمول ممنوعيل دخانيت ھا و فندک ھا وسايکبر

 

  گردد؟ یقانون چگونه اعمال م
 

ھا  یبازرس. دارد یاجابت یدھايھا و بازد ید و تمرکر فراوان بر بازرسيد، تاکيجد یژه در واکنش به ھر الزام حقوقياداره بھداشت بو
  .رنديگ یات از افراد عامه صورت مين در واکنش به شکايھمچن

 

ا ي یرسم یق و بھبود اجابت با قانون از جمله ارائه مشورت، آموزش، اخطارھايتشو یبرا یمنتوع یھا یاسترتژاداره بھداشت 

 .کند یاستفاده م یب قانونيتعق
 

 
 :ديريتماس بگ

 
Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

SHENTON PARK  WA 6008 
 

 892 784 1300 تلفن

 0770 9382 (08) :فاکس

 
 
:یآدرس پست  

Department of Health 

PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 
 www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol :اينترنت

 

 
 
 

disclaimer: 
 

The information contained in this factsheet has been produced as a guide only. 
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation, visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol 


