مصرف کاالىای لاچاق تهدیدی
کنندگان
جدی برای مصرف
است.

هبارزه با لاچاق کاال زهینو تذمك ضعار "تٌلید هلی" را فراىن
هیکند .

اثرات استفاده از مواد آرایشی بهداشتی غیر مجاز

:

دساسیت ً لرهسی پٌست
لک ً جٌش
آکنو
جٌش سر سیاه
کچلی
رضد هیکرًبيا
پیری زًد رش
کن کاری غدد فٌق کلیٌی
صدهات کبدی "ناضی از سن آفالتٌکسین هٌجٌد در هٌاد آرایطی غیر هجازدر اثرنفٌذ بو بدن از طریك
از زخن رًی پٌست
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از خرید کاال ىای ارزان
ضناسو بيداضتی پرىیس کنید.

فالد

پیاهد ىای التصادی ناضی از لاچاق کاال
ضکل گیری التصاد ىای زیرزهینی ً فرار از هالیات

کاىص درآهد دًلت ً افسایص کسری بٌدجو
کاىص سطخ تٌلید ناخالص هلی
کاىص اضتغال زایی ً افسایص بیکاری
ىدر رفتن هنابع انرژی کطٌر
تٌزیع ناعادالنو درآهد ً افسایص فاصلو طبماتی
کاىص رفاه هصرف کنندگان

ضکل گیری
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زیرزهینی ً
فرار از هالیات

کاىص درآهد
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کاىص رفاه
هصرف کنندگان
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کاىص اضتغال
زایی ً افسایص
بیکاری

پیاهد ىای
التصادی
ناضی از
لاچاق کاال

ىدر رفتن هنابع
انرژی کطٌر

فًایذ مصرف کاال َای ایراوی :
 مصرف کاالَای داخلی ضامه اشتغال جًاوان کشًراست.
 مصرف کاال َای داخلی شرط رسیذن بٍ استقالل اقتصادی ایست.
 مصرف کاالَای داخلی تکمیل کىىذٌ دستايردَای علمی ي صىعتی است.
 مصرف کاالَای داخلی پاسخی بٍ تحریم آمریکا ي سایر حامیان ايست.

هبارزه با لاچاق کاال زهینو تذمك
ضعار "تٌلید هلی" را فراىن
هیکند.

هطارکت هردم هين ترین نیاز برای هٌفمیت طرح ىای هبارزه با
لاچاق کاال اشت.

هصرف کاالىای لاچاق تيدیدی جدی برای هصرف کنندگان است
مصرف كاالهاي قاچاق تهديدي جدي براي مصرفكنندگان است

اطتفادِ اس يٕاد خٕراكي ،بٓذاشتي ٔ آرايشي غيزاطتاَذارد كّ بّ صٕرت قاچاق ٔارد كشٕر ييشٕد ،تٓذيذي بظيار جذي بزاي يصزف
كُُذگاٌ اطت .حٕسِ بٓذاشت ٔ طاليت جايعّ يكي اس حٕسِْاي اطت كّ ًْٕارِ اس َاحيّ ٔاردات ٔ يصزف يٕاد خٕراكي آرايشي ٔ
بٓذاشتي غيزاطتاَذاردي كّ بّ صٕرت قاچاق ٔارد كشٕر ييشٕد در يعزض خطز قزار ييگيزد .خطزات يصزف ايٍ يٕاد خٕراكي،
آرايشي ٔ بٓذاشتي عالِٔ بز آطيبْاي اقتصادي كّ بّ يزدو ٔ جايعّ ٔارد ييكُذ اس ديذگاِ طاليت َيش يٕجب ٔارد كزدٌ آطيبْاي
جظًي ٔ رٔحي ييشٕد ،ايزٔسِ يتاطفاَّ يٕاد خٕراكي تقهبي با ياركْاي يعتبز ٔ پزچظبْاي فزيبُذِ ٔ فاقذ يشخصات قابم
پيگيزي بذٌٔ َظارت ٔسارت بٓذاشت ٔارد شذِ ٔ بّ دنيم ارساٌ بٕدٌ بّ راحتي تٓيّ ٔ يصزف ييشٕد .پض بایذ يزدو را اس خزيذ ايُگَّٕ
اجُاص بّ دنيم عذو آسيايشْاي تخصصي اس نحاظ ٔجٕد يٕاد تشكيم دُْذِ طزطاٌسا ٔ يٕاد افشٔدَي غيزيجاس ٔ ًْچُيٍ عذو انصاق
بزگ آَانيش ٔ گٕاْي بٓذاشت يُع كزد  .يصزف يٕاد آرايشي ٔ بٓذاشتي تقهبي كّ يٕاد تشكيم دُْذِ آٌ َايشخص بٕدِ ٔ اكثزا با
ياركْاي يعتبز ٔ يا يشابّ تٕنيذات داخهي عزضّ ييشَٕذ آطيب سيادي بّ پٕطت ٔ طاليت يصزف كُُذگاٌ ٔارد ييكُذ.

اس جًهّ

آطيب ْا ايجاد آنزژيْاي شذيذ يُجز بّ بظتزي ،آطيبْاي پٕطتي دائًي يُجز بّ جزاحي ٔ تغيز رَگ َايُاطب پٕطت ،آطيبْاي
چشًي ٔ يشكالت تُفظي را اس جًهّ عٕارض َاشي اس يصزف يٕاد آرايشي غيز اطتاَذار ٔ قاچاق يی تٕاٌ شًزد اييذٔاريى با تٕجّ
بّ آطيبْاي كّ يصزف ايٍ يٕاد در كٕتاِ يذت يا دراس يذت بزجاي ييگذارد ،يزدو فزيب ارساَي ٔ بزچظبْاي بّ ظاْز يعتبز ايٍ يٕاد
را َخٕردَذ .بزاي ايجاد فزُْگ كارطاس بايذ تًاو طاسياٌْاي فعال در عزصّ يبارسِ با قاچاق كاال بّ صٕرت جًعي ٔ يُظجى عًم كُُذ ٔ
با ارائّ بزَايّْاي يشتزك ،پيگزييْا ٔ اقذايات يقطعي ٔ كٕتاِ يذت بزاي ريشّكٍ كزدٌ ايٍ يعضم گاوْاي اطاطي بزدارَذ

هٌاد آرایطی ً بيداضتی لاچاق بعلت دفظ نطدن زنجیره
هطلٌب انتمال  ،غیر استاندارد بٌدن هٌاد اًلیو یا فالد کیفیت
بٌدنطان هی تٌانند آثار زیانباری را هانند سرطان پٌست ،
چرًکیدگی پٌست  ،خٌردگی پٌست  ،لرهسی پٌست  ،خارش
یا سٌزش پٌست ً  ...ببار بیاًرند .

