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حصيـلة التحسيس والتوعية لمديريـة التجـارة بمعسكـر
خـالل شهــر ماي مـن سنـة 2018
هي خالي حٌفٍز بشًاهج الخحسٍس والخىعٍت هي طشف اإلداسة الوشوضٌت وحٌفٍز حعلٍواث السلطاث الوحلٍت الوخعلمت
بمطاع الخجاسة ،حممج هصالح الخحسٍس لوذٌشٌت الخجاسة الحصٍلت الخاصت بشهش هاي هي سٌت  8108والخالً :

 .1العمليات التحسيسية و التىعية :
 -1تحسيس و إعالم المتعاملين اإلقتصاديين :

خالل هذا الشهر قامت مصالحي بتحسيس  543متعامل إقتصادي ينشطون في النشاطات التالية :
 تجارة بالتجزئة للتغذية العامة . 228 : تجارة بالتجزئة للحوم والدواجن . 92 : الملبنات . 05 : موزع الحليب . 03 : خضر وفواكه . 33 : وحدات تحويل الخضر والفواكه . 33 : وحدات إنتاج المشروبات. 05 : مرطبات 03 : مخابز. 38 : حلويات . 32 : خدمات ( :مقاهي). 27 : إطعام سريع . 44 : -حالقة . 02 :

 مرشاة . 09 : خردوات 07 : منتوجات كهربائية . 05 : مالبس . 02 : مواد التجميل 33 : اواني منزلية 06 : تغذية االنعام . 03 : قطع غيار 03 : تغليف و توضيب المواد الغذائية . 03 : االريجيات . 22 :حيث تم توزيع  2453مطوية .
 – 2تحسيس المستهلكين :
خالي هزا الشهش لاهج هصالحً بخحسٍس 87هؤسست حشبىٌت إبخذائٍت هسج  831حلوٍز  ،حن حىصٌع
حىالً  831هطىٌت و خوست ( )15هخىسطاث هسج  076حلوٍز ووصعج  076هطىٌت و ثاًىٌخٍي()18
هسج  61حلوٍز و وصعج  61هطىٌت و هشوض واحذ للخىىٌي ههًٌ هسج  011هخشبص و  001هطىٌت .
-3علً مستىي اإلذاعة المحلية :
حن بشهجت  18حصص اراعٍت بأراعت بًٌ شمشاى هعسىش حىي الوىاضٍع الخالٍت :
 االعالى عي اًطالق الحولت الىطٌٍت إلعالم الوسخهله و المافلت الخحسٍسٍت هخابعت على الوباشش للمافلت الخحسٍسٍت عبش الوفخشٍاث االللٍوٍت الخوست (غشٌس،هعسىش ،سٍك ،الوحوذٌت،حغٌٍف)
ححضٍش هذٌشٌت الخجاسة لشهش سهضاى الوباسن وٍفٍت الخٌاء الوىاد هحاسبت الخبزٌش حصٍلت العشش ( )01أٌام االولى هي شهش سهضاى -االعالًاث (الخذخالث السشٌعت ) فً االخباس الٍىهٍت

المستهلكين :
هسج  841هسخهله ووصعج  745هطىٌت و حن ححسٍس حىي الوىاضٍع الخالٍت :
 -10الىلاٌت هي الخسوواث الغزائٍت
 -18الىلاٌت هي الحىادد الوٌضلٍت
 -13السالهت الغزائٍت حخفٍض هادة السىش ،الولح و الذسن فً الوىاد الغزائٍت
 - 14ششوط و وٍفٍاث الوخعلمت بئعالم الوسخهله

