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مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی جلفا
جناب آقای فیروز نادری علمداری

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان کرند گنبد
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر 

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی تنکابن
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان شماره ۲ بخش مرکزی سراوان

شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت صالح آباد
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش سرحد شیروان

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان لطف آباد درگز 
شرکت تعاونی مرزنشینان عشایر حومه سفید آبه

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت بخش مرکزی درگز 
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان شماره ۲ حرمک

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان گنجینه دوغارون
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان لشت نشاء

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان چاپشلو درگز 
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان ساحل نشینان بندر کنگ

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان صحرای وشمگیر گلستان
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بندر تیاب و توابع

شرکت تعاونی مرزنشینان مهران -اسالمیه-بانرحمان 
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان ۹۱۴شویسر

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش مرکزی سلماس
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش وراوی تعاونی مرزنشینان بخش وراوی

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان ترمان و حومه
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان چاپشلو درگز 

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان چاالب و چنگوله
مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان صحرای و شمگیر گلستان

مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان الله افشان بخش مرکزی قوچان
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش حویق

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان سیگار و حومه
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان بخش کرگانرود
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان خبوشان فاروج
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مدیر عامل محترم شرکت تعاونی مرزنشینان ۹۱۵ نودشه
مدیرعامل محتم شرکت تعاونی مرزنشینان فتح نهبندان مدیر عامل و مسئول فنی محترم شرکتهای تعاونی مرزنشینان

موضوع: رعایت نظام رهگیری

سالم علیکم؛
احتراماً، با توجه به ضرورت رعایت نظام رهگیری و ردیابی و ایجاد نظام پاسخگویی مناسب و رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
از تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ شرکت های تعاونی مرزنشینان برای واردات محصوالت فرآیند شده می بایست ضمن ثبت اطالعات و مشخصات 
شرکت، مدیرعامل و مسئول فنی در سامانه TTAC، می بایست نسبت به اخذ پروانه بهداشتی ورود (IRC) اختصاصی با نام 
تجاری مختص هر شرکت به صورت جداگانه، اقدام نمایند و عالوه بر رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل ها از جمله 
دستورالعمل برچسب گذاری، می بایست بر روی بسته بندی محصول با فونت معادل به نام محصول، جمله " با استفاده از تسهیالت 

تعاونی های مرزنشینان " ذکر گردد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر اصغری (معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو ) :جهت استحضار

کلیه معاونین محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور :جهت استحضار و پیگیری
جناب آقای دکتر دادگرنژاد (قائم مقام محترم مدیر کل امور فرآورده های غذایی , آرایشی و بهداشتی) 

سرکار خانم مهندس صباح (معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی ) 
جناب آقای دکتر اسماعیلی (معاون محترم اداره کل امورغذایی، آرایشی و بهداشتی) 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی (رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی) 
جناب آقای مهندس رضایی اهری (مشاورمحترم برنامه ارتقاء ایمنی و سالمت ) 
سرکار خانم مهندس کتال محسنی (رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی) 

ریاست انجمن محترم واردات صنایع آرایشی و بهداشتی :اطالع رسانی و پیگیری جهت رعایت موضوع توسط اعضا
انجمن واردکنندگان مواد غذایی  :اطالع رسانی و پیگیری جهت رعایت موضوع توسط اعضا

ریاست محترم انجمن وارد کنندگان برنج ایران :اطالع رسانی و پیگیری جهت رعایت موضوع توسط اعضا
جناب آقای مهندس روزبهانی (رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری) 
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