
 
 الحاكمة كاثي ھوكول  2022/12/15 للنشر فوًرا:

 
 كشف النقاب عن أداة التحقق من مستوصف القنب المرخص  تول كھو ةالحاكم

    
المستھلكین أن المستوصف مرخص ویبیع تعلم ،  قبل أول مبیعات قانونیة الستخدام البالغین التحقق كشف النقاب عن أداة 

 منتجات مختبرة وأكثر أمانا 
   

 یستخدم لتعیین كل منتج قنب یباع بشكل قانوني على أنھ منظم  رمز عالمي
   

" القادمة ستعلم مستھلكي القنب على اتخاذ الخیار األكثر أمانا للشراء من المستوصفات  "لماذا تشتري قانونیا حملة 
 المنظمة والمرخصة  

   
  

تم نشرھا  سی من "مستوصف القنب المرخص من والیة نیویورك" والتي  أداة التحققول الیوم عن  ك كشفت الحاكمة كاثي ھو
في نوافذ مستوصفات البیع بالتجزئة المرخصة قانونا ، والتي من المقرر أن تبدأ االفتتاح قبل نھایة ھذا العام. سیضمن  

على كل منتج  الرمز العالميسیظھر  التصنیف أن یعرف المستھلكون أنھم یشترون من مستوصف تنظمھ والیة نیویورك. 
على   ھلكین بأنھم قد حصلوا لمستیتیقن ا، سوف ھذا المزیج  من خاللالتي وضعتھا الدولة.  یباع أیضا أنھ متروك للمعاییر

  منتج تم اختباره وتنظیمھ.
  

    
"من األھمیة بمكان أن یفھم مستھلكو القنب في نیویورك مخاطر شراء منتجات غیر مختبرة وغیر   ول: كھو ةالحاكم توقال

"ستساعد ھذه  مشروعة وأن یكون لدیھم األدوات الالزمة إلرشادھم إلى السوق األكثر أمانا والقانونیة التي تستعد للفتح". 
القنب العادل الذي یتصوره قانوننا. سنواصل العمل مع األدوات في حمایة الصحة العامة وتعزیز قدرتنا على تقدیم سوق 

غیر الشرعیین الذین یبیعون المنتجات التي  تعاملینشركائنا في البلدیات في جمیع أنحاء الوالیة لفرض القانون وإغالق الم
 تعرض سكان نیویورك للخطر ". 

 
   

الوالیة أیضا حملة تثقیفیة عامة تسمى "لماذا تشتري ، ستطلق  2023مع استمرار فتح المتاجر في الربع األول من عام 
نیویورك القانونیة" ، والتي ستشرح فوائد شراء القنب القانوني للبالغین لمستھلكي القنب في والیة نیویورك. ستناقش الحملة  

نیویورك لبناء ھذه المنتجات أھداف قانون القنب في  عطلمخاطر شراء المنتجات غیر المشروعة غیر المختبرة ، وكیف ت 
 سوق القنب األكثر إنصافا وشمولیة في البالد. 

 
   

ول الیوم كھو ةعنھا الحاكم ت"إن أداة التحقق من المستوصف التي كشفقال تریمین رایت ، رئیس مجلس مراقبة القنب ، 
األھمیة بمكان أن یعرف من   جنبا إلى جنب مع متطلبات الرمز العالمي للمنتجات الخاضعة للرقابة تضعنا في القدم الیمنى.

المستھلكون ویثقون في أن سوق القنب القانوني الجدید یقدم منتجات تم اختبارھا ویتبع بروتوكوالت مصممة لحمایة الصحة  
 وستساعد ھذه الجھود المقترنة باإلنفاذ الصارم في بناء سوق قانوني مستقر".   العامة.

 
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fdispensary-verification-tool&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LbtCQsKGolbHlrSsZ0orHaOlscl2O3EL5yKP6nVYRDU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fadult-use-conditional-cultivator&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ehvup4CYnUGA%2BLx%2BZnbLhG1CUz6%2B5EC0z2JyFWxYOhc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fdispensary-verification-tool&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LbtCQsKGolbHlrSsZ0orHaOlscl2O3EL5yKP6nVYRDU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fadult-use-conditional-cultivator&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C4b670e2ee55c4628792708dadea687c6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067104072362315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ehvup4CYnUGA%2BLx%2BZnbLhG1CUz6%2B5EC0z2JyFWxYOhc%3D&reserved=0


"سنستخدم كل أداة متاحة لتعزیز سوق القنب المنصف والقانوني ،  القنب ب إدارةالمدیر التنفیذي لمكت قال كریس ألكساندر ،
ول الیوم ھي خطوة واحدة في ھذه العملیة.  كھو ةعنھا الحاكم تللبالغین الذي نبنیھ ، وأداة التحقق من المستوصف التي كشف

اصل القیام بذلك حتى یتم  یعمل فریق اإلنفاذ لدینا على تنمیة شراكاتھ وتكثیف النشاط من بوفالو إلى مدینة نیویورك وسیو
 إغالق ھذه المتاجر والشاحنات غیر المشروعة ".  

 
  
سیتم نشر أداة التحقق من المستوصف التي تم الكشف عنھا الیوم في النوافذ األمامیة لكل مستوصف مرخص قانونا. سیتضمن 

المحلي. باإلضافة إلى ذلك ، سیتوفر رمز االستجابة السریعة الذي یمكن مسحھ ضوئیا من قبل المستھلكین وأفراد المجتمع 
 إصدار مماثل للمرخص لھم الذین یتطلعون إلى بدء المبیعات من خالل التسلیم. 

 
    

سیتضمن كل منتج یتم بیعھ أیضا "رمزا عالمیا" یحدده كمنتج تم اختباره وتنظیمھ. یجب على المستھلكین التحقق من كل من 
لمستوصف وملصق المنتج للتأكد من أنھم یشترون منتجا أكثر أمانا. یمكن العثور واجھة المتجر بحثا عن أداة التحقق من ا

   ، تحت عنوان "التعبئة والتغلیف ووضع العالمات". ھناعلى أمثلة لھذا "الرمز العالمي" 
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