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هشتمین  جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی 58 پرونده در 2 مهرماه سال 98 برگزار 

 شد

هداشتی انه های بکمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروهشتمین   ،گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبه 

وم نشگاه علوشش داپو مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت 

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

تر فرزاد دکآقای  ، مهندس آمنه شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنیخانم و بهداشتی، 

 نظامی سینحمهندس  آقای مهرداد فراهانی نماینده صنعت ودکتر آقای  ،شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه ایران

 .تشکیل گردید معاونت غذا و دارونماینده جامعه مسئولین در محل 

پروانه بهره الح صدور و اص فقره پرونده 9قره پرونده مسئول فنی ، ف 8رونده، شامل پ 58در این کمیسیون تعداد 

متفرقه ره پرونده فق 12 همچنین و عدد پروانه ( 74) شامل  پروانه ساختفقره پرونده صدور و اصالح  29  برداری،

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

 شفا مسئول فنی  شركت 1
98و//7753/135  

23/06/98  
 موافقت شد

2 
 پاک وش ) هنکل( شركتمسئول فنی 

 

98و//7264/135  

10/06/98  
 موافقت شد

3 
 ساعی تجارت تابان شركتمسئول فنی 

 

98و//7505/135  

13/06/98  
 موافقت شد

4 
 نوآوران مهباد امروز   شركت مسئول فنی 

 

98و//7749/135  

23/06/98  
 موافقت شد

 پایکار بنیان طب شركتمسئول فنی  5
98و//7112/135  

05/06/98  
 موافقت شد

6 
سیب سرخ منطقه آزاد  شركت  فنیمسئول 

 ماكو

98و//7208/135  

09/06/98  
 موافقت شد

 تهران بوران شركت  مسئول فنی 7
98و//7838/135  

22/06/98  
 موافقت شد

8 
 تکاپو  قشم شركت  مسئول فنی

 

98و//7475/135  

12/06/98  
 موافقت شد

 حمید سالمی شركتبهره برداری  9
98د//11451/400  

12/06/98  
 شد موافقت

98و//7467/135 نوشاب شركتبهره برداری  10  

12/06/98  

 موافقت شد

آرمان تجارت رهاورد  شركتبهره برداری  11

 پیشرو

98د//3834/415  

20/06/98  

 موافقت شد

خسرو شاهی ) شناسه  شركتبهره برداری  12

 نظارت كارگاهی (
98و/6042/135  

13/05/98  

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

98د//11613/400 سعیده غریبی شركت بهره برداری  13  

14/06/98  

 موافقت شد

آقای محمد فواد  شركت بهره برداری  14

 انصاری همدانی
98د//5575/405  

05/06/98  

 موافقت شد

98د//11457/400 حلوا شکری عقاب شركت  بهره برداری 15  

12/06/98  

 موافقت شد

شیرین شهد طالیی  شركت بهره برداری 16

 مهر
98د//5889/405  

13/06/98  
 موافقت شد

 10468 شهر سالمتی بهرام شركت بهره برداری 17

28/05/98  موافقت شد 

بسته راز سالمت پایاشركت  18  

 

98و//7618/135  

17/06/98  
 تائیدیه آزمایشگاهمشروط به 

نوش آذرشركت  19  

 

98و//7698/135  

20/06/98  

 موافقت شد

02/10/97بازدید مورخ  بین المللی پارسشركت  20  اعالم به اداره كل 

21 
 پیشخوان اركید سبز ایرانیانشركت 

98د//11606/400  

14/06/98  

 مخالفت شد

 

98د//11702/400 فرآورده گوشتی سوگلشركت  22  

17/06/98  

 ارائه نمونه اصالح شده 

 98و//7578/135 آبیار ماداكسین شركت 23

16/06/98 

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

 شیرین شهد دلوارشركت  24
98و//7808/135  

24/06/98  
 موافقت شد

25 
98و//7886/135 ایران شکوه شركت  

25/06/98  
 موافقت شد

26 
54789/675 پویا پروتئین شركت  

17/05/98  
 خروج از دستور 

27 
محمدعلی جاهد پیکانی  شركت  

 ) شناسه نظارت (
98و//7743/135  

23/06/98  
 رای قبلی به قوت خود باقی است 

28 
98د//11970/400 حمدا... تقی پور شركت  

23/06/98  
 تعلیق پروانه ساخت

29 
98و//8083/135 دانش بنیان خود پایش اندیشه سینا شركت  

30/06/98  
 مشروط به رفع نواقص  

30 
98و//7256/135 تهران مو شركت  

10/06/98  
 موافقت شد

31 
98و//7765/135 دلبان شركت  

24/06/98  
 موافقت شد

32 
98ص//4333/405 شیمیایی فر شركت  

11/06/98  
 موافقت شد

خدمات تحقیقاتی آرین گستر )  شركت 33

 دانش بنیان(
98و//7214/135  

09/06/98  

 موافقت شد

98و//7909/135 دلبان شركت 34  

25/06/98  

 موافقت شد

98و//3835/135 آرمان تجارت رهاورد پیشرو شركت 35  

20/06/98  

 موافقت شد
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 سرود ناب دیار سبز  شركت 36
98د//3565/415  

09/06/98  
 موافقت شد

37 
98د//11584/400 شركت موسسه آقای علی لشکری   

14/06/98  
 موافقت شد

38 
98د//10078/400 خانم راضیه انتظاریشركت   

20/05/98  

 موافقت شد

39 
آویژه سالمت سپهر استفاده از  شركت

 ظرفیت خالی شركت سبزان
98د//3518/415  

06/06/98  

 موافقت شد

40 
1992/415 گندم طالیی نوتریکا شركت  

05/06/98  

 موافقت شد

41 
98د//11983/400 آقای سید رحیم موسوی شركت  

23/06/98  

 موافقت شد

42 
98د//3986/415 شیرین شهد حشمتی شركت  

27/06/98  

 موافقت شد

43 
98د//2451/410 فرآورده های لبنی تین شركت  

25/04/98  

 موافقت شد

44 
98د//11447/400 مهدی علی محمدی شركت  

12/06/98  

 موافقت شد

98و//7020/135 مانا دانا ایرانیان شركت 45  

04/06/98  

 موافقت شد

98د//2327/410 فتاح شركت 46  

16/06/98  

 موافقت شد

 بازرگانی بین المللی رایحه ماهریس شركت 47

 داما استفاده از ظرفیت خالی شركت
98د//2454/410  

25/06/98  

 موافقت شد
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 نتیجه کمیسیون نامه و تاریخشماره  شرکت / کارخانه ردیف

48 
استفاده از ظرفیت پارس كرون شركت 

 شركت دامدارانخالی 

98د//2448/410  

25/06/98  
 موافقت شد

49 
آقای حسین عبدالهی ) شناسه  شركت

 نظارت كارگاهی (
98و//7820/135  

24/06/98  
 موافقت شد

50 
شهد طالیی مهر شركت 98د//5435/405   

04/06/98  

 موافقت شد

51 
دوكارژابیز شركت 98د//380/415   

17/06/98  

 موافقت شد

52 
استفاده از ظرفیت پارس كرون شركت 

فتح رازیشركت خالی   
98و//7474/135  

12/06/98  

 موافقت شد

53 
استفاده از  آفتاب درخشان فارسشركت 

مهدی بهرامی ضیابری شركتظرفیت خالی   
98ص//4213/405  

07/06/98  

 موافقت شد

54 
نیلگون مهر طعام استفاده از ظرفیت شركت 

 خالی شركت عباس شنوا
98د//5665/405  

06/06/98  

 در دست اقدام

55 
استفاده از  فرآورده های لبنی گال آمل

فتح رازیشركت ظرفیت خالی   
98و//7473/135  

12/06/98  

 موافقت شد

56 
98د//5924/405 برنا نان تهران    

16/06/98  

 موافقت شد

98د//12289/400 پاک رخش 57  

27/06/98  

 موافقت شد

98د//5768/405 ریحان خوراک پارسیان 58  

11/06/98  

 موافقت شد
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