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دارد

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت

مسئولین فنی محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سالمت

موضوع: دقت و اهتمام جدی در ارسال اطالعات حوزه شیرخشک رژیمی و غذای ویژه در سامانه زنجیره تامین

با سالم و احترام؛

پیرو نامه شماره ۶۶۵/۱۰۹۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ در خصوص ارسال اطالعات در سامانه زنجیره تامین و با توجه 

به الزام ثبت اطالعات توزیع و عرضه شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه زنجیره تامین به شماره 

۶۵۵/۹۰۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱، مقتضی است به منظور پیشگیری از هرگونه نشت فرآورده های پیشگفت، کلیه شرکت 

های توزیع کننده شیرخشک رژیمی و غذای ویژه نسبت به ارسال دقیق اطالعات مرتبط با فرآورده های مذکور بصورت 

برخط و آنالین در سامانه زنجیره تامین به آدرس الکترونیکی https://statisticsreports.ttac.ir اقدام نمایند. 

بدیهی است هرگونه توزیع خارج از زنجیره تامین تخلف محسوب شده و در صورت تخلف، موضوع به کمیسیون 

قانونی ماده ۲۰ ارجاع خواهد شد و برخورد قانونی متناسب با شرکت خاطی انجام می شود. 

الزم بذکر است عملکرد آن شرکت در خصوص زیرفرآورده شیرخشک رژیمی و غذای ویژه در رتبه بندی شرکت 

های پخش لحاظ خواهد شد.
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