ٍذيشيت اىخجاسة ىىاليت ٍعسنش
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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر أوت مـن سنـة 2018
ٍِ خاله حْفيز بشّاٍج اىخحسيس واىخىعيت ٍِ طشف اإلداسة اىَشمضيت وحْفيز حعييَاث اىسيطاث اىَحييت اىَخعيقت
بقطاع اىخجاسة ،حققج ٍصاىح اىخحسيس ىَذيشيت اىخجاسة اىحصييت اىخاصت بشهش أوث ٍِ سْت  2012ماىخاىي:

1
خالل هذه الفترة قامت مصالحً بتحسٌس حوالً  328متعامل إقتصادي ٌنشطون فً المجاالت التالٌة :
 تجارة بالتجزئة للتغذٌة العامة . 121 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 33 : الملبنات . 32 : موزع الحلٌب . 33 : خضر وفواكه . 18 : وحدات تحوٌل الخضر والفواكه . 14 : مرطبات 34 : مخابز. 23 : حلوٌات . 16 : خدمات ( :مقاهً). 23 : إطعام سرٌع . 36 : خردوات و عقاقٌر 39 : -مالبس . 31 :

 مواد التجمٌل . 32 : تغذٌة االنعام . 39 : تجارة المٌاه المعدنٌة . 31 : تجارة االلبسة و االحذٌة . 34 :تم توزٌع  527مطوٌة حول :
 الوقاٌة من التسممات الغذائٌة. إعالم المستهلك. تخفٌض نسبة السكر  ،الملح والدسم فً المواد الغذائٌة. التحسٌس حول . HACCP الوقاٌة من الحوادث المنزلٌة . شروط تخزٌن الحلٌب ومشتقاته واللحوم. منع عرض السلع على الرصٌف. وضع سلة المهمالت. تعمٌم محتوى القانون  35/18والقرار الوزاري المشترك المؤرخ فً ٌ 2317/13/19حدد الكٌفٌاتالمطبقة فً مجال الوسم.
 قاعات الحفالت  39 :قاعات .تحسٌس  242عائلة و  39مسٌرٌن و  53عامل توزٌع  753مطوٌة .
قاعة الحٌاة  32 :قواعد الحٌاة (بٌت الشباب  +نادي الشرطة ) تحسٌس  39عمال  32،مسٌرٌن و توزٌع
 11مطوٌة .
 – 2تحسيس المستهلكين :
أٍا فيَا يخص اىَسخهينيِ حٌ ححسيس ٍ 535سخهيل حىه :
 -1اىىقايت ٍِ اىخسََاث اىغزائيت (ححسيس ٍ 150سخهيل وحىصيع ٍ 150طىيت).
 -2إعالً اىَسخهيل (ححسيس ٍ 134سخهيل وحىصيع ٍ 134طىيت).
 -3حخفيض ّسبت اىسنش  ،اىَيح واىذسٌ في اىَىاد اىغزائيت (ححسيس ٍ 220سخهيل وحىصيع ٍ 220طىيت).

 -4اىىقايت ٍِ اىحىادد اىَْضىيت (ححسيس ٍ 20سخهيل وحىصيع ٍ 20طىيت).
 -5حعَيٌ اىقاّىُ  05/02واىقشاس اىىصاسي اىَشخشك اىَؤسخ في  2015/10/11اىزي يحذد اىنيفياث اىَطبقت
في ٍجاه اىىسٌ (ححسيس ٍ 13سخهيل وحىصيع ٍ 13طىيت).
-3علي مستوى اإلذاعة المحلية :
حٌ بشٍجت حصت اراعيت ( )01بئراعت بْي شقشاُ ٍعسنش حىه اىَىاضيع اىخاىيت :
 إعالُ عِ ٍسابقت أحسِ ٍحو وٍسابقت أحسِ سسٌ حىه اىَىاضيع اىخاىيت: -1اىخسََاث اىغزائيت .
 -2حخفيض ّسبت اىسنش واىَيح واىذسٌ.
-3اىحذ ٍِ اىخبزيش.
 -اىخذخالث عبش اىَىاقع االىنخشوّيت وٍىاقع اىخىاصو اإلجخَاعي ( 03حذخالث).

