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ندارد

کلیه شرکت های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی

کلیه شرکت های نگهداری، توزیع و پخش مواد اولیه و فرآورده های غذایی و آشامیدنی

کلیه شرکت های واردکننده مواد غذایی و آشامیدنی

موضوع: پیگیری بخشنامه شماره ۶۷۵/۸۳۵۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ در خصوص ثبت اطالعات تولیدکنندگان، واردکنندگان، 
مراکزنگهداری،توزیع و پخش مواد اولیه و فرآوده های غذایی و آشامیدنی

با سالم و احترام؛

     عطف به تکالیف باقی مانده قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و طبق برنامه زمان بندی ابالغی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و به استناد بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، هرگونه تولید، واردات، ذخیره سازی، نگهداری، توزیع، 
عرضه و فروش مواد غذایی و آشامیدنی به شکل ماده اولیه و فرآورده نهایی بایستی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت وزرات 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی (طبق راهنمای درج شده در ذیل نامه و همچنین راهنماهای مربوطه در قسمتهای مرتبط در 
سامانه) ثبت شود. مقتضی است دستور فرمایید کلیه شرکتها و موسسات مذکور نسبت به ثبت اطالعات زنجیره تامین مراکز 

تولیدکننده، واردکننده، پخش ، توزیع، انبار و محل نگهداری در سامانه TTAC اقدام نماید.
بدیهی است مسئولیت ثبت هرگونه اطالعات اشتباه در سامانه به عهده شرکت بوده و همچنین برابر بند پ ماده ۷ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور ، عدم ثبت اطالعات جرم محسوب شده و با مجرم مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد 

خواهد شد.
ثبت انبار: ورود مدیرعامل به سامانه  TTAC.IR،  ورود به قسمت اشخاص حقیقی و حقوقی ، ثبت اطالعات اولیه، ورود به  (۱
قسمت اطالعات شعب،  تعریف شعبه جدید، انتخاب نوع شعبه با عنوان "انبار" و درج مشخصات و موقعیت دقیق مکانی بر روی 

نقشه، ثبت شعبه
۲) ثبت مرکز پخش: ورود مدیرعامل به سامانه TTAC.IR ورود به قسمت اشخاص حقیقی و حقوقی ، ثبت اطالعات اولیه، 
ورود به قسمت اطالعات شعب،  تعریف شعبه جدید،  انتخاب نوع شعبه با عنوان "توزیع" و درج مشخصات و موقعیت دقیق 

مکانی بر روی نقشه، ثبت شعبه

رونوشت :
جناب آقای دکتر شانه ساز معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور: جهت استحضار و اطالع رسانی به کلیه 
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تولیدکنندگان، واردکنندگان، مراکز پخش، انبار و مراکز نگهداری و توزیع فرآورده های غذایی و آشامیدنی واقع در آن حوزه و 
پیگیری اقدامات الزم 

سرکار خانم یزدانی مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان و روابط عمومی : جهت استحضار و صدور دستور اطالع رسانی
سرکار خانم دکتر میرزازاده معاون محترم توسعه مدیریت و منابع : جهت استحضار

جناب آقای دکتر ملکوتی مدیرکل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی 
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت  
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