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 شامیدنیآشرکتهاي بازرگانی محترم واردکننده مواد اولیه خوردنی و 

 رایشی و بهداشتیآشرکتهاي بازرگانی محترم واردکننده مواد اولیه 

 TTACدر سامانه  تکمیل اطالعات مواد اولیه وارداتی خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط شرکتهاي بازرگانی :موضوع

  سالم علیکم

سـامانه مشـترك سـازمان غـذا و دارو و گمـرك       يو باتوجه به راه انداز 1395/1/23مورخ  655/4473بخشنامه  رویپ ،حتراماًا        

واردکننـده   يعامل محترم شـرکتها  رانیمد هیکل) عدم اقدام قبلی(در صورت است  ي،ضرور TTAC-EPL رانیا یاسالم يجمهور

 لیـ و رمـز عبـور بـا تکم    يکـاربر  سـه شنا افـت یثبت نام نموده و پـس از در  www.ttac.ir ینترنتیا آدرسبا مراجعه به  مواد اولیه

 لیـ نسـبت بـه تکم  ) یول فنـ ئو رمز عبور مسـ  يشناسه کاربر افتیپس از در( شانیا قیخود، از طر یفن نیولئمسمعرفی اطالعات و 

  .ندیاقدام نما www.irc.ttac.ir ینترنتیا سخود ، مستند به پروانه هاي معتبر ، با مراجعه به آدر یواردات هیاطالعات مواد اول

هـا   آن صیسامانه ثبت و مجوز ترخ نیا قیکه از طر دینما یم صیرا ترخ ییصرفا کاالها رانیا یاسالم ياست گمرك جمهور یهیبد

  .صادر شده باشند

سامانه به  یفن یبانیبا پشت توانند یمحترم شرکتها م یفن نیو مسول رانیو رفع اشکال، مد ییبه راهنما ازیدرصورت ن: توجه* 

  .ندیتماس حاصل فرما 22137328شماره 

 

  :رونوشت 

  جهت استحضار :جناب آقاي دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

  جهت استحضار :جناب آقاي دکتر رضوي افضل مشاور محترم اجرایی و مدیر کل دفتر حوزه ریاست 

  جهت استحضار :ي مهندس عاقل مدیر کل محترم حراست سازمان غذا ودارو جناب آقا

  جهت استحضار :کلیه معاونین محترم غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور 

  جهت استحضار و اطالع رسانی:جناب آقاي مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی 

  جهت استحضار و اطالع رسانی:وزبهانی رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداري جناب آقاي مهندس ر

  ریاست محترم انجمن وارد کنندگان آرایشی و بهداشتی 

  جناب آقاي مهندس مناقبی انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی 

  سرکار خانم دکتر جابري دوست مدیر کل محترم اداره آمار و فناوري اطالعات 

  جناب آقاي سلطانی نژاد مسئول محترم دبیرخانه اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 

  جناب آقاي مهندس سارانی رئیس محترم نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد چابهار 

  جناب آقاي مهندس قربانی مدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قشم 

 شرکتهاي بازرگانی وارد کننده مواد اولیه غذایی و آشامیدنیهت اطالع به کلیه ج


