دعتٕسانؼًم اجشايي:
انصاق ْؾذاسْاي تٓذاؽتي تش سٔي تغتّ ْاي عيگاس ٔ
يٕاد دخاَي
)تُذ ج يادِ  ٔ 2يادِ  5لإٌَ جايغ کُتشل ٔيثاسصِ
يهی تا دخاَيات(

ستادکشٌری کنترل دخانیات

شماره ()3

ستادکشوری کنترل دخانیات
تغًّ تؼانی

دعتٕسانؼًم اجشايي انصاق ْؾذاسْاي تٓذاؽتي تش سٔي تغتّ ْاي
عيگاس ٔ يٕاد دخاَي
)تُذ ج يادِ  ٔ 2يادِ  5لإٌَ جايغ کُتشل ٔيثاسصِ يهی تا
دخاَيات(
مقدمو :
تش اعاط تُذ ج يادِ  ٔ 2يادِ  5لإٌَ جايغ کُتشل ٔيثاسصِ
يهی تا دخاَيات دعتٕسانؼًم اجشايي انصاق ْؾذاسْاي تٓذاؽتي تش
سٔي تغتّ ْاي عيگاس ٔ عايشيٕاد دخاَي(تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ) تٕنيذ داخم
ٔ ٔاسداتی تّ ؽشح ريم تؼييٍ يی گشدد.
نٌع ً محل درج ىشدار
ماده ْ -1ؾذاسْا تايذتّ صٕست تصٕيشی َٕٔؽتاسی تش عطٕح جهٕيي ٔ
پؾتي تغتّ عيگاس يا كهيّ عطٕح اصهي تغتّ عيگاس يا عايش تغتّ-
تُذيٓاي يٕاددخاَي(تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ) دسج گشدَذ ٔ تايذ اطًيُاٌ
يافت كّ ْؾذاسْا ٔ پيايٓاي تٓذاؽتي تّ ٔضٕح لاتم سٔيت تاؽُذ.
مادهْ - 2ؾذاسْا تايذ دس لغًت فٕلاَي عطٕح تغتّ عيگاس دسج
گشدَذ تا تيؾتش دس يؼشض ديذ تاؽُذ.
مادهْ - 3ؾذاسْا تايذ تّ َحٕي دسج ؽَٕذ كّ تاصكشدٌ دسب تغتّ
عيگاس ياَغ ديذِ ؽذٌ ْؾذاسْاي َٕؽتاسي يا تصٕيشي َؾٕد.
اندازه حرًف
مادهْ - 4ؾذاسْاي تٓذاؽتي تايذ حذالم ْ %55ش يك اص عطٕح تغتّ
عيگاس يا عايش تغتّتُذيٓاي يٕاددخاَي(تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ) سا پٕؽؼ
پش ) (Boldتاؽُذ.
دُْذ .حشٔف يٕسد اعتفادِ تايذ حشٔف تضسگ ٔ تُٕ
سَگ ٔ َٕع خط يٕسد اعتفادِ تايذ تّ ؽكهي تاؽذ كّ حذاكثش ٔضٕح
ٔ چؾًگيشي سا داؽتّ تاؽذ.
رنگ
مادهْ - 5ؾذاسْاي تصٕيشي َثايذ عياِ ٔ عفيذ تاؽُذ تهكّ تايذ
اص تصأيش چٓاس سَگ اعتفادِ ًَٕد .دس صٕست ٔجٕد تخؼ َٕؽتاسي
دس ْؾذاس ،تايغتي سَگ َٕؽتّ ْا دس تضاد تا سَگ تصأيش ٔ صييُّ
تاؽذ تا ٔضٕح ٔ چؾًگيشي پيايٓا افضايؼ ياتذ.
ماده - 6سَگ صييُّ پاكت عيگاس ٔ تغتّتُذيْاي يٕاددخاَي تايذ
كى اثش ؽذٌ جهِٕ ٔٔضٕح
سٔؽٍ ٔ تّ گَّٕاي تاؽذ كّ يٕجة
تصأيش ْؾذاسْاي تٓذاؽتي يٕسداعتفادِ تشسٔي تغتّ ْاي يزكٕس
َؾٕد.
چرخش ىشدارىا
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مادهْ - 7ؾذاسْاي دسج ؽذِ سٔي تغتّْاي عيگاسٔعايشتغتّ تُذيٓاي
تايذ ْش دٔعال يكثاستغييشكُُذ .يك
يٕاددخاَي(تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ)
فاصهّ صياَي ؽؼ ياّْ تشاي تّ فشٔػ سعيذٌ ٔتًاو ؽذٌ تغتّ ْاي ٔاجذ
ْؾذاسْاي لذيًي دس َظش گشفتّ يي ؽٕد كّ دس ايٍ فاصهّ ْش دٔ
َٕع تغتّ تُذي يٕاد دخاَی حأي ْؾذاسْاي جذيذ ٔ لذيى دس تاصاس
ٔجٕد خٕاُْذ داؽت.
ماده - 8اَتخاب َٕع ْؾذاستصٕيشي تشاي دسج سٔي إَاع ياسكْاي
عيگاسٔ تغتّتُذي ْاي عايش يٕاد دخاَي (تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ) تا تأييذ
ٔ َظش عتاد اَجاو يي پزيشد.
محتٌاي پیاميا
ماده - 9پيايٓا تايذ تّ َحٕي اَتخاب ؽَٕذ كّ گشْٔٓاي يختهف
جًؼيتي سا تحت تأثيش لشاس دُْذ .اعتفادِ اص پيايٓاي يتفأت ٔ
يختهف يي تٕاَذ تأثيشگزاسي آَٓا سا افضايؼ دْذ .پيايٓا يي-
تٕاَذ يٕاسد صيش سا ؽايم ؽٕد:
انف .آثاس صياَثاس تٓذاؽتي َاؽي اص اعتؼًال دخاَيات
ب  .تٕصيّ تّ تشك اعتؼًال يٕاد دخاَي
ج  .طثيؼت اػتيادآٔس يٕاددخاَي
د  .آثاس صياَثاس التصادي ،اجتًاػي ٔ يحيطي اعتؼًال دخاَيات
ِ  .آثاس صياَثاس اعتُؾاق تحًيهي دٔد عيگاس تٕعط غيشعيگاسيٓا
زبان
مادهْ - 11ؾذاسْاي يتُي تايذ تّ صتاٌ فاسعي تاؽُذ.
زمان درج ىشدارىاي تصٌيري
مادهٔ - 11صاست صُايغ ٔيؼادٌ (ؽشکت دخاَيات ايشاٌ ) يٕظف اعت
ؽؼ ياِ پظ اص اتالؽ ايٍ دعتٕسانؼًمْ ،ؾذاسْا ٔ پياو ْاي
تٓذاؽتي يصٕب عتاد كؾٕسي كُتشل ٔ يثاسصِ تا دخاَيات سا سٔي
پاكتٓاي عيگاسٔ تغتّ تُذيٓاي عايش يٕاد دخاَي (تٕتٌٕ ٔتُثاکٕ)
تٕنيذ داخم ٔ ٔاسداتی دسج ًَايذ.
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عرضو محصٌالت دخاني
ماده - 12ؽؼ ياِ پظ اص اتالؽ ْؾذاسْا ٔ پياو ْاي تٓذاؽتي تّ
ٔصاست صُايغ ٔ يؼادٌ (ؽشکت دخاَيات ايشاٌ) ،تٕنيذ ٔ ٔاسدات
ْشگَّٕ يحصٕل دخاَي تذٌٔ پياو ْاي يصٕس غيشلإََي يحغٕب يي
گشدد .صياٌ جهٕگيشي كايم اص فشٔػ ٔ ػشضّ يحصٕالت دخاَي تذٌٔ
پياو ْاي يصٕس اص طشيك عتاد اػالو يي گشدد.
ماده -13ايٍ دعتٕسانؼًم دس  31يادِ تش اعاط تُذ ج يادِ ٔ 2
يادِ  5لإٌَ جايغ کُتشل ٔ يثاسصِ يهی تا دخاَيات تٓيّ ٔ دس
جهغّ يٕسخ  1387/3/22عتاد کؾٕسی کُتشل ٔ يثاسصِ تا دخاَيات تّ
تصٕية سعيذ.

