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 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 مدیران عامل و مسئولین فنی محترم شرکتهای تولیدی و وارداتی مواد و فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 سالم علیکم؛

 

 ttacدرج اطالعات انبار شرکتها در سامانه موضوع: 

به اطالع میرساند کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده با توجه به لزوم درج مشخصات انبار های محصوالت سالالم  در  احتراماً 

باله شالر     مقتضی اس  تا در اسرع وق  نسب  به ثب  انبار یا انبارهای مورد استفاده شرک )ملکی یالا اسالتیراری    TTACسامانه 

 ذیل اقدام نمایند:

   ورود به سامانهwww.ttac.ir     توسط مدیر عامل ) با درج شناسه کاربری و رمز عبور   اطالعات شرک  شعبات 

   .مشخص کردن نوع شعبه و درج اطالعات انبار 

 خواهشمند اس  به نحو مقتضی اطالع رسانی صورت پذیرد.

 رونوش  :

 جناب آقای دکتر دیناروند )معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو    

 جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی )رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداش  انسانی و استاندارد کاال کیش   

 ه آزاد چابهار   جناب آقای مهندس سارانی )دبیرخانه نظارت بر ضوابط بهداش  انسانی سازمان منطق

 جناب آقای مهندس قربانی )مدیر کل محترم غذا و دارو و استاندارد قشم   

 جناب آقای دکتر پیرویان )معاون محترم طر  و برنامه   

 جناب آقای دکتر رستگار )رئیس محترم مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو   

 کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی     جناب آقای دکتر اسکندری )معاون فنی محترم اداره

 جناب آقای دکتر دادگرنژاد )معاون برنامه ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی , آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی   

 ی و آرایشی و بهداشتی    جناب آقای دکتر اسماعیلی )معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذای

  ((PMSجناب آقای مهندس شاکر اردکانی )مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و آشامیدنی در بازار )

 سرکار خانم مهندس کتال محسنی )رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی   

 م نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی   سرکار خانم مهندس سمیعی )کارشناس محتر

 جناب آقای جلیلیان زاده )بایگان غفارزاده    -جناب آقای غفارزاده 

 جناب آقای مهندس هاشمی )سرپرس  محترم روابط عمومی  :جه  اطالع رسانی

 ندس کاوه زرگران :جه  اطالع و اطالع رسانیدبیرکل محترم کانون انرمن صنایع غذایی ایران جناب آقای مه

 انرمن واردکنندگان مواد آرایشی و بهداشتی :جه  اطالع و اطالع رسانی

شرکتهای واردکننده انرمن صنفی وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی :جه  اطالع و اطالالع  _انرمن صنفی وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی 

 رسانی

 معه مسئولین فنی :جه  اطالع و اطالع رسانیریاس  محترم جا

 دبیر محترم انرمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی )علم بیگی   

 جناب آقای مهندس روزبهانی )رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری  :جه  استحضار و اطالع رسانی

 الم     جناب آقای دکتر فخرآبادی )مدیر عامل محترم شرک  پشتیبان سامانه س

 جناب آقای فال  )متصدی محترم امور دفتری   
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