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کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ضرورت اقدام به ثبت کلیه کاالهای سالمت محور و شرکتهای پخش در سامانهTTAC سازمان غذا و دارو

با سالم و احترام؛
احتراماً، در راستای عمل به تکالیف باقیمانده قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین نظر به بند پ ماده ۷ قانون احکام دائمی توسعه و عمل 
به ضوابط اختصاصی اقالم سالمت محور موضوع ماده ۲ دستور العمل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تاکید مسئولین 
نظارتی و عالی رتبه نظام مبنی بر تکالیف قانونی سازمان غذا و دارو در ضرورت پیاده سازی و استقرار سیستم یکپارچه نظارت بر زنجیره 
کاالهای سالمت محور به منظور قابل رصد شدن دقیق و امکان اعمال مدیریت موثر، ضروریست تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کلیه شرکتهای وارد 
کننده،شرکتهای تولید کننده و شرکتهای پخش محصوالت و کاالهای سالمت محور اطالعات دقیق و اقالم موجودی و نقل و انتقال خود را در 

سامانه TTACسازمان غذا و دارو ثبت نمایند .

بدیهی است مسئولیت نظارت ، اطالع رسانی به شرکت ها و اقدامات اجرائی الزم به عهده آن معاونت محترم  و همچنین شرکتهای  مربوطه می 
باشد . لذا ضروریست در اسرع وقت نسبت به انجام تکالیف قانونی طبق مقررات اقدام و نتیجه را به این سازمان اعالم نمایند. 

همچنین الزم است کلیه معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور در بازدید و بازرسی ها از انبارها و مراکز مرتبط زنجیره تامین تا عرضه موظف به 
نظارت بر این امر بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی شرکت یا شرکتهای متخلف را اعمال قانون نموده و به مراجع قضایی معرفی نمایند. 

ضمناً در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه ثبت در سامانه TTACمقتضی است با دفتر فن آوری اطالعات و   
سامانه ها سالمت سازمان غذا و دارو تماس گرفته شود.
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