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 پیوست:

 شماره:

 

هفتمین  جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی 44 پرونده در 12 شهریورماه سال 98 

 برگزار شد

 هداشتی ونه های بکمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پرواهفتمین  ،گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبه 

م شگاه علوشش دانمجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پو

ذایی د غموار به نظارت ادارمدیر آقای دکتر مهران والیی معاون غذا و دارو ، آقای دکتر حبیبی  با حضورپزشکی ایران 

ایشی یدنی، آری، آشامایآزمایشگاه کنترل مواد غذ مهندس فریبا ابراهیمی مدیرخانم ، ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

و یدفر عضدکتر فرزاد ش ، مهندس آمنه شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنیو بهداشتی، 

سئولین امعه مجنظامی نماینده  دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس حسین ،هیئت علمی دانشگاه ایران

 .تشکیل گردید معاونت غذا و دارودر محل 

پروانه بهره الح صدور و اص فقره پرونده 6قره پرونده مسئول فنی ، ف 6رونده، شامل پ 44در این کمیسیون تعداد 

متفرقه به ه پرونده فقر 9 همچنین و عدد پروانه ( 81) شامل  پروانه ساختفقره پرونده صدور و اصالح  23  برداری،

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

1 
 مسئول فنی  شركت تهران مو

 

98و//6587/135  

23/05/98  
 موافقت شد

 انکو دارومسئول فنی  2
98و//6401/135  

20/05/98  
 موافقت شد

3 
میشا شرق آسیامسئول فنی   

 

98و//6247/135  

16/05/98  
 موافقت شد

 آرمان تندریست مسئول فنی  4
98و//6326/135  

19/05/98  
 موافقت شد

دلبانمسئول فنی  5  
98و//6309/135  

19/05/98  
 موافقت شد

6 
گلبرگ روژانمسئول فنی   

 

98و//7210/135  

09/06/98  
 موافقت شد

لبن پودر پاسارگادبهره برداری شركت   7  
98د//3027/415  

09/05/98  
 موافقت شد

 بهره برداری كیترینگ هوایپمایی آتا 8
98و//4691/135  

17/04/98  
 موافقت شد

 كیترینگ هواپیمایی زاكرسبهره برداری  9
98و//6505/135  

23/05/98  
 موافقت شد

98د//5278/405 بزرگرمحمدعیسی امیری بهره برداری  10  

30/05/98  

 موافقت شد

گلبرگ روژانبهره برداری  11  

 

98و//4213/135  

09/04/98  

 موافقت شد

98و//6289/135 مانا دانا ایرانیانبهره برداری  12  

19/05/98  

 موافقت شد

98د//3348/415 لبن پودر پارسیانشركت  13  

27/05/98  

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

 1398168002378330 شركت تهران مو 14

09/05/98  

 موافقت شد 

98و//6911/135 شركت تهران مو 15  

02/06/98  

 موافقت شد

98د//2644/415 شركت هنر پخت هانا 16  

24/04/98  

 اعالم به اداره كل 

98د//3402/415 عباس جهانگردشركت  17  

02/06/98  

 شدموافقت 

 شركت تعاونی دانش بنیان عصر نانو 18

 

98و//6951/135  

04/06/98  

 اداره كل استعالم از 

علی عباس محمدی ) نان و شیرینی  19

 معقول (

98د//4941/405  

17/05/98  

 مخالفت شد 

52298/675 افق ابیانهشركت  20  

21/05/98  

 به تمهیدات مربوطه مشروط 

98د//2103/410 شركت شیرین شهد دلوار 21  

31/05/98  

 موافقت شد

98د//3051/415 صنایع لبن پودر پاسارگادشركت  22  

10/05/98  

 موافقت شد

رایجه گستر دماوند  ) شناسه شركت  23

 نظارت كارگاهی (

98د//4936/420  

02/05/98  

 موافقت شد

98و//6067/135 پروتئین گستر سیناشركت  24  

13/05/98  

 موافقت شد

98د//10358/400 داریوش خدا پناهشركت  25  

27/05/98  

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

98د//10786/400 شركت كاسل نوش 26  

02/06/98  

 موافقت شد

 98و//5978/135 شركت ساسان 27

12/05/98 

 موافقت شد

98و//6909/135 كیمیا كاالی رازیشركت  28  

02/06/98  

 موافقت شد

98د//9146/400 شركت كاسل نوش 29  

08/05/98  

 موافقت شد

98و/6741/135 تهران موشركت  30  

27/04/98  

 موافقت شد

صنعتی پارس مینوشركت  31 98و//7029/135   

04/06/98  

 موافقت شد

98د//4606/400 حسین امیریشركت  32  

20/05/98  

 موافقت شد

98د//2146/410 نیل پرشركت  33  

04/06/98  

 موافقت شد

98و//6355/135 شركت صنایع غذایی آریا فودان 34  

19/05/98  

 موافقت شد

98د//5248/405 خانم صحراییشركت  35  

20/05/98  

 موافقت شد

98د//5276/405 محمدرضا حافظیشركت  36  

30/05/98  

 موافقت شد

98د/5017/405 بیسکویت كرجیشركت  37  

20/05/98  

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

98د//3387/415 نوشاد قطره طالیی 38  

30/05/98  

 موافقت شد

98د//9874/400 حمیدرضا بهشید 39  

17/05/98  

 موافقت شد

98د//3560/415 نوین شکالت حشمتی 40  

09/06/98  

 موافقت شد

98د//5256/405 فرآورده های گوشتی رباط كریم 41  

29/05/98  

 موافقت شد

98و//6387/135 ركسان و دارا 41  

20/05/98  

مشروط موافقت   

98د//3602/415 پویا تدبیر آرامین 43  

10/06/98  

 موافقت شد

98د//3586/415 ژوبین مهر 44  

10/06/98  

 موافقت شد

 


