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 پیوست:

 شماره:

 

ششمین جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی 49 پرونده در 22 مرداد ماه سال 98 

 برگزار شد

داشتی و ه های بهکميسيون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانششمين  ،گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبه 

م شگاه علوشش دانمجوزهای ورود  مواد اوليه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشاميدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پو

مواد ت بر رداره نظاامدیر  آقای دکتر مهران والیی معاون غذا و دارو ، خانم دکتر ناهيد آریائيان با حضورپزشکی ایران 

يدنی ایی ، آشاممواد غذاداره نظارت بر مدیر آقای دکتر حبيبی معاون  ، غذایی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی

شتی، ی و بهدای، آرایشایی، آشاميدنآزمایشگاه کنترل مواد غذ مهندس فریبا ابراهيمی مدیرخانم ، ،آرایشی و بهداشتی

نعت و اینده صدکتر مهرداد فراهانی نم ، مواد غذایی و آشاميدنی مهندس آمنه شيرایی کسمایی کارشناس تخصصی

 .تشکيل گردید معاونت غذا و دارونظامی نماینده جامعه مسئولين در محل  مهندس حسين

پروانه بهره صالح صدور و ا فقره پرونده 10قره پرونده مسئول فنی ، ف 4رونده، شامل پ 49در این کميسيون تعداد 

متفرقه به ه پرونده فقر 10 همچنين و عدد پروانه (45) شامل  پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت فقره 25  برداری،

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت . شرح ذیل
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

ستاركاال شركت  مسئول فنی  1  

 

98و//5351/135  

31/04/98 

 موافقت شد 

98و//5906/135 پاس آداک  شركت  مسئول فنی  2  

09/05/98 

 موافقت شد

پیشرو پوشش پهناور شركت  مسئول فنی 3 98و//5979/135   

12/05/98 

 موافقت شد

98و//5999/135 پخش كاسپینشركت  مسئول فنی  4  

13/05/98 

 موافقت شد

شركت بهره برداری شناسه نظارت كارگاهی  5

 بسته راز سالمت پایا 

98و//4274/135  

10/04/98 

 موافقت شد

غالمحسین حاجی آقا  بهره برداری شركت 6

( زاده آرد طالیی پرند  

98د//4029/405  

23/04/98  

 موافقت شد

كترینگ ) خدمات بهره برداری شركت  7

 غذایی(حمیدرضا روشندل

97و//13821/135  

16/12/97  

 مشروط

98د//9525/400 مهران سهراب نیا بهره برداری شركت 8  

13/05/98  

 موافقت شد

بهره برداری شناسه نظارت كارگاهی شركت  9

 خدیجه صمیمی  پرور

98د//8145/400  

25/04/98 

 موافقت شد

 سردخانه محمود فرنیابهره برداری  10

 

98و//5784/135  

07/05/98  

 موافقت شد

98د//3176/415 ایمان شعبان زاده  بهره برداری شركت 11  

15/05/98  

 موافقت شد

98د//8279/400 بابک بیک مرادیبهره برداری شركت  12  

29/04/98  

 موافقت شد

98د//9145/400 شیرین شهد صبابهره برداری شركت  13  

08/05/98 

 موافقت شد
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

بهره برداری شركت طعم شکالت ماین )  14

 كارگاهی (شناسه نظارت 

98د//4986/420  

30/05/98  

 موافقت شد 

صورتجلسه مورخ  جدید بوفکعصر  15

15/04/98  

  اقدام برابر مقررات

98د//8243/400 واحد مهران سهراب نیا 16  

27/04/98  

 استعالم از اداره كل

98و//6055/135 صنعتی پارس مینو 17  

13/05/98  

 موافقت شد

98و//5554/1385 گلستان 18  

02/05/98  

 موافقت 

98د//7911/400 خانم ندا وفایی 19  

22/04/98 

 اقدام برابر مقررات

98و//5823/135 تهران مو 20  

08/05/98  

 مخالفت شد

98د//4848/420 امید شیرین )پاكشید( 21  

01/05/98  

 شد  موافقت

كیمیا كاالی رازی ) تولید قراردادی در  22

 كارخانه دلبان (

د/38513/675  

07/05/98  

 استعالم از اداره كل

 

98د//2775/415 آرد گل ذرت 23  

31/04/98  

 اقدام برابر مقررات

فروشگاه هایپر استار باكری ) محصوالت  24

 تولیدی پاک كن (شركت 

19/05/98بازدید مورخ   اقدام برابر مقررات 

زند )  محسنشركت پروانه ساخت  25

 سپید پالستیک(

98د//7590/400  

16/04/98  

 موافقت شد

98د//1644/410 آقای نادر جاللتپروانه ساخت شركت  26  

29/04/98 

 موافقت شد

. 
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 بیسکویت گرجیپروانه ساخت شركت  27
98ص//3098/405  

29/04/98  
 موافقت شد

98و//6057/135 گلستانپروانه ساخت شركت  28  

13/05/98  

 موافقت شد

98و//3305/135 بستنی پاکپروانه ساخت شركت   29  

20/03/98  

 موافقت شد

98د//1643/410 فرآورده های لبنی تینپروانه ساخت شركت  30  

29/04/98  

 موافقت شد

98د//3042/415 سبزی ایرانپروانه ساخت شركت  31  

10/05/98  

 موافقت شد

 آریا اسپانوپروانه ساخت شركت  32

 

98د//4789/405  

12/05/98 

 خارج از دستور  

 سبزی ایران پروانه ساخت شركت  33

 

98د//2847/415  

02/05/98  

 موافقت شد

یاری ملکی ) شناسه پروانه ساخت شركت  34

 نظارت كارگاهی (

98د//5331/420  

08/05/98  

 موافقت شد

98د//2923/415 سبزی ایرانپروانه ساخت شركت  35  

06/05/98  

 موافقت شد

طعم شکالت ماین) پروانه ساخت شركت   36

 شناسه نظارت كارگاهی

98د//4986/420  

03/05/98 

 موافقت شد

98د//1848/410 فرآورده های لبنی تین پروانه ساخت شركت 37  

15/05/98  

 موافقت شد

مارال برخورداری  پروانه ساخت شركت 38

 اسفندآبادی و مونا محمدی

 

98د//3050/415  

10/05/98  

 موافقت شد
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

98د//3011/415 زالل شیمی لیا پروانه ساخت شركت 39  

08/05/98  

 موافقت شد

98و//6120/135 نان آوران سبوس  پروانه ساخت شركت 40  

14/05/98 

 موافقت شد

 سرود ناب دیار سبز پروانه ساخت شركت 41

 

98د//3191/415  

16/05/98 

 موافقت شد

98د//9012/400 زالل شیمی پروانه ساخت شركت  42  

07/05/98 

 موافقت شد

98د//3194/415 مواد غذایی صفادشت پروانه ساخت شركت  43  

16/05/98 

 اقدام

98د//9013/400 زالل شیمی  پروانه ساخت شركت 44  

07/05/98  

 موافقت شد

98و//5396/135 آقای بابایی ) شط( پروانه ساخت شركت 45  

31/04/98 

 موافقت شد

بسته راز سالمت پایا ) پروانه ساخت شركت  46

 ( ارگاهیشناسه نظارت ك

 استعالم _

استفاده از ظرفیت خالی   هامون شیر سلماس 47

 شركت خوشه طالیی نیاز

98د//4657/405  

08/05/98  

 موافقت شد

استفاده از ظرفیت پویا ورزان تجارت سپاهان  48

 داما خالی شركت

98د//1830/410  

13/05/98  

 موافقت شد

مهرچوپان گستر مائده استفاده از ظرفیت  49

 خالی شركت  تعاونی صنایع غذایی فهیم

98د//847/410  

15/05/98  

 موافقت شد

 


