تغییرات در مورد جواز
فروشندگان سگرت های خاص
معلومات راجع به تغییراتی که از  1ایپریل  4112شروع می شوند
تغییرات در قانون راجع به جواز فروشندگان سگرت های خاص چیست؟
از  1ایپریل  ،4112دیگر هر کس نخواهد توانست بر طبق ( Tobacco Act 1987قانون دخانیات مصوب  )1891برای محلی جواز فروش سگرت های
خاص ( )specialist tobacconistبگیرد و بنا بر این ،نمی تواند از ممنوعیت نشان دان فراورده های دخانیاتی (انواع سگرت ها و توتون ها و تنباکو –
ترجمان) معاف بماند.

برای کسانی که اکنون دارای جواز فروشگاه سگرت های خاص هستند این تغییر یعنی چی؟
فروشگاه های مجاز سگرت های خاص همچنان دارای جواز خواهند بود ،و به همین علت همچنان از ممنوعیت نشان دادن فراورده های دخانیات معاف هستند.
لیکن ،اگر یک فروشگاه به فروش برسد ،به کار ادامه ندهد ،محل آن جا به جا شود یا جواز آن باطل گردد ،در این صورت آن جواز دیگر اعتبار قانونی خود را
از دست می دهد و صاحب فروشگاه حق ندارد برای گرفتن جواز به حیث فروشگاه سگرت خاص تقاضای جواز نماید.

چرا این تغییرات رخ می دهد؟
اگر فراورده های دخانیاتی در فروشگاه ها کمتر در معرض دید مردم باشند کمتر هم باعث ترویج سگرت کشیدن می شود و به کسانی که می خواهند سگرت را
ترک نمایند کمک نموده و به آنهائی که سگرت را ترک کرده اند مساعدت می کند که همچنان در ترک اعتیاد خود پابرجا بمانند .این تغییرات باعث می شود
تعداد فروشگاه هایی که می توانند سگرت را در معرض دید عموم بگذارند کم شود و باعث خواهد شد تفاوت بین فروشگاه های سگرت های خاص
( )specialist tobacconistsدر ایاالت مختلف و سرزمین های استرالیا هم تقلیل یابد.

اگر نتوانم برای فروشگاه خودم جواز بگیرم چه می شود؟
وقتی فروشگاهی به حیث فروشگاه سگرت خاص جواز نداشته باشد ،مجاز نخواهد بود که خودش را فروشگاه سگرت خاص بنامد ،و این امر بر روی توانائی
فروشگاه برای فروش سگرت اثر خواهد گذارد .لیکن ،فروشگاه هایی که جواز ندارند حق نخواهند داشت که فراورده های دخانیاتی را به معرض نمایش
بگذارند ،و این مانند همۀ فروشگاه هایی خواهد بود که در ویکتوریا سگرت می فروشند .اگر فروشگاهی بر روی یک صفحۀ اعالنات ،قیمت های سگرت ها را
به نمایش گذاشته باشد تا به مشتریان خود نشان دهد که چه انواعی از سگرت ها را دارد و قیمت آنها چقدر است ،باید در مجاورت این صفحه یا بر روی همین
صفحه ولی در کنار قیمت ها یک اخطار تصویری صحی هم به نمایش بگذارد.
نشریه ( Tobacco Retailer Guideمقررات فروشندگان سگرت ) مرجع مفیدی برای فروشگاه هایی است که سگرت به مردم می فروشند و می توان آن
را از ویب سایت زیر استخراج (دانلود) کرد .ممکن است بخواهید با ( Tobacco Information Lineخط تیلفونی معلومات راجع به دخانیات) با نمبر
تیلفون 1300 136 775تماس بگیرید تا عالمت خطر تصویری صحی یا یک جلد از نشریۀ ( Tobacco Retailer Guideمقررات فروشندگان سگرت)
در دکان ها را بگیرید

چطور می توانم معلومات بیشتری پیدا کنم؟
برای معلومات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

•

visit www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms

•

با ( Tobacco Information Lineخط تیلفونی معلومات راجع به دخانیات) نمبر  1300 136 775زنگ بزنید.

برای یافتن معلومات راجع به قوانین مصوب پارلمنت به مراجعه و

( Tobacco Act 1987قانون دخانیات مصوب  )1891را جستجو کنید.

سلب مسئولیت قانونی :لطفا ً توجه داشته باشید که هر نوع مشوره ای که در این ورق معلوماتی توسط وزارت صحت عامه داده شده فقط برای رهنمائی است و این وزارت هیچ
نوع مسئولیت قانونی راجع به خسارت و ضرر ناشی از مراعات مشوره های موجود در این نشریه را نخواهد پذیرفت و این ورق معلوماتی به هیچوجه جایگزینی برای اخذ
مشورۀ قانونی نخواهد بود.

با تصویب ( Victorian Government, Melbourneدولت ویکتوریا ،ملبورن) .برای گرفتن نسخه ای از این نشریه به شکل قابل
دسترسی لطفا ً با ( Tobacco Information Lineخط تیلفونی معلومات راجع به دخانیات) نمبر  1300 136 775تیلفون کرده یا به آدرس
 tobacco.policy@health.vic.gov.auایمیل بزنید.

وزارت صحت عامه – دری

