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 1391عملکرد واحذ مبارزه با قاچاق کاال و ارز  در سال 





 



 



91عملکزد در سه ماه اول سال   

 ردیف موضوع تعذاد

 1 تعذادواحذ بازدیذ شذه 8

 2 تعذاد واحذ متخلف 7

 3 تعذاد اقالم فاقذ مجوز   477

 4 تعذاد جلسات برگسار شذه   1

 5 تعذاد افراد آموزش دیذه  8

 6 تعذاد مطالب آموزشی  1



 فعالیت انجام شده در سه اول
 ضناسایی مراکس تحت پوضص و بازدید از آنها 

 
 ضرکت در جلسه فرمانداری که باحضور همکاران ستاد مبارزه

 با قاچاق کاال استان

 
  جلسه با متصدیان مراکس عرضه لوازم آرایطی و بهداضتی

تهیه مطالب لوازم آرایطی قاچاق و عوارض مصرف آن و تهیه  
 پمفلت 

 جمع آوری کرمهای ضد لک 

 
   جمع آوری قرصهای تقویتی 

 



 اعالم اخطار کتبی بِ هراکس عرضِ لَازم آرایشی در خصَص
 عذم تَزیع ٍ عرضِ اجٌاس فاقذ هجَز ٍزارت بْذاشت ٍ درهاى 

 
 ارسال گسارش بازدیذّا بِ فرهاًذاری شْرستاى 

 



91عملکزد در سه ماه دوم سال   

 ردیف موضوع تعذاد 

 1 تعذادواحذ بازدیذ شذه 8

 2 تعذاد واحذ متخلف 1

 3 تعذاد اقالم فاقذ مجوز   204

 4 تعذاد جلسات برگسار شذه   0

 5 تعذاد افراد آموزش دیذه  0

 6 تعذاد مطالب آموزشی  0



 فعالیتهای انجام شده در سه ماه دوم

 ِاخطار کتبی بِ ٍاحذّای هتخلف ٍ ارسال رًٍَشت ب
 فرهاًذاری 

 

 جوع آٍری ادکليlovly ِیک عذد بِ حجن  ))  از سطح عرض
 ٍ ارسال بِ داًشگاُ علَم پسشکی شیراز (( هیلی لیتری  100

 
 اطالع رساًی بِ هراکس در خصَص اقالم تقلبی فرآٍردُ ّای

 آرایشی

 



91عملکزد در سه ماه سوم سال   

 ردیف موضوع تعذاد 

 1 تعذادواحذ بازدیذ شذه 8

 2 تعذاد واحذ متخلف 1

 3 تعذاد اقالم فاقذ مجوز   105

 4 تعذاد جلسات برگسار شذه   1

 5 تعذاد افراد آموزش دیذه  8

 6 تعذاد مطالب آموزشی  2



 فعالیت انجام شده در سه ماه سوم 
جلسه با متصدیان مراکس عرضه لوازم آرایطی و بهداضتی 

 
  تهیه پمفلت آرایطی و بهداضتی جهت اطالع رسانی

 عمومی  
 
  ارسال گسارش بازدید به فرمانداری 

 

 



91عملکزد در سه ماه چهارم سال   

 
 ردیف موضوع تعذاد

 1 تعذادواحذ بازدیذ شذه 8

 2 تعذاد واحذ متخلف 1

 3 تعذاد اقالم فاقذ مجوز   98

 4 تعذاد جلسات برگسار شذه   2

 5 تعذاد افراد آموزش دیذه  8

 6 تعذاد مطالب آموزشی  0



 فعالیت انجام شده در سه ماه چهارم 
جلسه با متصدیان مراکس عرضه لوازم آرایطی و بهداضتی 

 
 تهیه مطالب آموزضی آرایطی و بهداضتی برای متصدیان

 فروضگاهها  
 
  ارسال گسارش بازدید به فرمانداری 

 
کاهص اقالم غیرمجاز در سطح عرضه 
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