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 پیوست:

 شماره:

 

دهمین  جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی 38 پرونده در 14 آبانماه سال 98 برگزار 

 شد

اشتی و نه های بهدکمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروا  دهمین ،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 

شیرایی  مهندس آمنهخانم ، دکتر نظری کارشناس مسئول آزمایشگاه خانم ، ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

س مهند ایآقدکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت وآقای  ، کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی

 .تشکیل گردید معاونت غذا و دارونظامی نماینده جامعه مسئولین در محل  حسین

پروانه بهره الح صدور و اص فقره پرونده 3قره پرونده مسئول فنی ، ف 3رونده، شامل پ 38در این کمیسیون تعداد 

متفرقه ره پرونده فق 10 همچنین و عدد پروانه ( 42) شامل  فقره پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت 22  برداری،

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به شرح ذیل
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 پیوست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 

بین المللی هستی  مسئول فنی  شركت

 دارو درمان

 

98و//9359/135  

22/07/98  
 موافقت شد

2 
دارو گستر تدبیر  مسئول فنی  شركت

 نیکان

98و//9266/135  

21/07/98  
 موافقت شد

3 
 دانا تجارت آریا مسئول فنی شركت   

 

98و//8410/135  

23/07/98  
 موافقت شد

4 
علی اصغر دهقان   بهره برداری شركت

 زاده مهابادی

98د//15025/400  

30/07/98  
 موافقت شد

5 
بهلول اسفندیاری )   بهره برداری شركت

 شناسه كارگاهی(

98د//7888/405  

03/08/98  
 موافقت شد

 شکوه آردین  شركتبهره برداری  6
98د//4579/415  

20/07/98  
 موافقت شد

 (آقای علی عباس محمدی) معقولشركت  7
د /78067/675  

29/07/98  
 طبق بخشنامه اداره كل 

 ایران چوگلشركت  8
98د//15772/400  

09/08/98  
 اقدام برابر مقررات

 موسسه آقای حیدر رسولی نیکچه 9
98د//15460/400  

04/08/98  
 با اداره كل مکاتبه شود 

 اروین تجارت داتیسشركت   10
98د//7483/405  

21/07/98  

ابطال با توجه به درخواست سفارش 

دهنده انجام و جهت اعالن عمومی 

 به اداره كل اعالم شود

98و//8501/135 تهران موشركت  11  

07/07/98  

 از دستور خارج شد

98و//10187/135 شركت گلستان 12  

10/08/98  

 موافقت شد 
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 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 از دستور خارج شد _ شركت  سولیکو كاله 13

 مینو ) ارایشی (شركت  14
98و//9939/135  

04/08/9  
 موافقت شد

15 
دانش بنیان خود پایش اندیشه شركت 

 سینا

98و//8977/135  

15/07/98  
 موافقت شد  

 شاهیآقای خسرو  16
98و//10374/135  

14/08/98  
 مشروط

 شركت بهار گلنام شهر یاری  17
98د//4165/415  

03/07/98  
 موافقت شد

 شركت شکوه آردین  18
98د//4580/415  

30/07/98  
 موافقت شد

 علی خسروی فر ) بستنی دادلی ( 19
98د//2878/410  

18/07/98  
 موافقت شد

 صنایع غذایی آریا فودان 20
98و//9528/135  

24/07/98  
 موافقت شد

 نیلگون مهر طعام طبیعتشركت   21
98د//4452/415  

14/07/98  
 موافقت شد

98و//9712/135 شركت ویدا 22  

29/07/98  

 موافقت شد

98د//4754/415 تاک آریا تجارت 23  

28/07/98  

 موافقت شد
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. 

 کمیسیوننتیجه  شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 شركت نوشاب 24
98و//9546/135  

28/07/98  
 موافقت شد

 توسعه تجارت آرارات 25
98و//8993/135  

15/07/98  
 موافقت شد

 تولید مواد غذایی تولیکوالک 26
98و//9285/135  

21/07/98  

 موافقت شد

27 
آیس پک ایرانیان استفاده از ظرفیت خالی 

 شركت تولید مواد غذایی تولیکوالک

98و//9286/135  

21/07/98  

 موافقت شد

 پروتئین گستر سینا 28
98و//9378/135  

22/07/98  
 موافقت شد

 صنایع غذایی ستاره سروستان 29
98د//7693/405  

30/07/98  
 موافقت شد

30 
استفاده  مجتمع غذایی شبنم شکوهیه

 ازظرفیت خالی شركت بهنوش ایران

98و//9778/135  

30/07/98  
 موافقت شد

31 
استفاده ازظرفیت  زرین البرز ایرانیان

   برنا لبن  خالی شركت

98د//4797/415  

30/07/98  
 موافقت شد

 مانا دانا ایرانیان 32
98و//9784/135  

30/07/98  
 موافقت شد

آرمان صدرا آتیه استفاده ازظرفیت خالی  33

 شركت بهنوش ایران    

98و//9780/135  

30/07/98  

 موافقت شد

استفاده ازظرفیت خالی  گلین لواشک 34

 شركت ژوبین مهر

98د//4912/415  

08/08/98  

 موافقت شد

پالیز گستر كهن ) شناسه نظارت كارگاهی  35

) 
98د//15572/400  

06/08/98  

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

 كاسل نوش 36
98ص//9776/400  

04/08/98  
 موافقت شد

 تولیدی سهامی عام كف ) داروگر ( 37
98و//6674/135  

28/05/98  
 موافقت شد

 تاپینگ پیتزا 38
د/74189/675  

17/07/98  
 موافقت شد

 

 

 

 

 


