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 ویپست:

 شماره:

 

 89سال  اسفند 02ر پرونده د  89میسیون فنی و قانونی با بررسی جلسه ك  پانزدهیمن

 برگزار شد

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی  پانزدهیمن ،گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبه 

و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم 

اداره مدیر معاونت غذا و دارو ، آقای دکترعلیرضا حبیبی  معاونخانم دکتر فاطمه فتحی  با حضورپزشکی ایران 

آزمایشگاه ، خانم  مدیریتمهندس فریبا ابراهیمی خانم ، مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتینظارت بر 

دکتر فرزاد شیدفر عضو هیئت آقای   ، شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی آمنه مهندس

نظامی نماینده جامعه  مهندس حسین آقایدکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و، آقای  علمی دانشگاه ایران

 .تشکیل گردید معاونت غذا و داروفنی  در محل  مسئولین

             پروانه صدور و اصالح  فقره پرونده  11 ره پرونده مسئول فنی ،قف  9ونده، شامل رپ  89در این کمیسیون تعداد 

فقره پرونده   21 همچنین و عدد پروانه (  221) شامل  فقره پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت  89  بهره برداری،

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .  متفرقه به شرح ذیل
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 ویپست:

 شماره:

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

 اویاپ ایرانیان مسئول فنی  شركت 1
89/و/15461/136  

05/11/89  

 طبق نظر كارشناس اقدام شود 

 

 مسئول فنی  شركت راسن درمان  0
89/و/15935/136  

08/11/89  

 طبق نظر كارشناس اقدام شود 

 

 مسئول فنی شركت گلبرگ روژان   3
89/و/16946/136  

14/11/89  

 طبق نظر كارشناس اقدام شود 

 

 همکاری برای توسعه شوق  4
89/و/15805/136  

32/11/89  
 موافقت مشروط

كیشمسئول فنی شركت عسل دارو  6  
89/و/16052/136  

26/11/89  
 طبق نظر كارشناس اقدام شود

5 
مسئول فنی تجهیزات پزشکی ، دارویی ، بهداشتی 

 بیستون دارو 

89/و/16825/136  

14/11/89  

 طبق نظر كارشناس اقدام شود 

 

مسئول فنی شركت اوج زیبایی و سالمتی تک ستاره  5

 عرفا كیش

89/و/15529/136  

09/11/89  
مشروطموافقت   

89/و/15990/136 مسئول فنی شركت  نیکو تجارت علی 9  

32/11/89  
 طبق نظر كارشناس اقدام شود

  بهره برداری شركت حسین غیبی 8
89/د/02559/422  

15/12/89  
  موافقت مشروط

12 

 

 شیرین سرای هانا بهره برداری شركت

 ) شناسه نظارت كارگاهی ( 

89/د/11958/402  

16/12/89  
 مشروطموافقت 

صنایع غذایی گلشهد بهره برداری شركت 11  
89/د/5054/416  

08/11/89  
 موافقت مشروط

كارگاه اینگل دنا بهره برداری شركت 10  موافقت مشروط _ 

. 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

13 
بهره برداری محمد كاكولوند ) شناسه نظارت 

 كارگاهی (

89/د/528/416  

18/11/89  

 موافقت مشروط

14 
89/د/5854/416 بهره برداری شركت صفا مهیدپارس  

13/11/89  

 موافقت مشروط

 موافقت مشروط _ بهره برداری شركت هورشید سبز ویژن 16

 بهره برداری شركت همایون امین مظاهری  15
89/د/06236/422  

10/10/89  
 موافقت مشروط

ایرانیانآرمان بهداشت  15  
89/و/13001/136  

20/12/89  
 مخالفت شد 

 بهره برداری شركت ایران شکوه 19
89/و/15296/136  

24/10/89  
 موافقت مشروط

26/10/89بازدید مورخ  بهره برداری شركت حمیدرضا چاوشی 18  موافقت مشروط 

 ایران چوگل 02
89/د/04584/422  

29/10/89  
 بازدید توسط شبکه 

01 
 شركت ساسان

89/و/15650/136  

05/11/89  
مشروطموافقت   

89/و/15583/136 فرآورده لبنی بركت 00  

08/11/89  
 مخالفت گردید 

تهران مو ) در خصوص پرونده اتهامی آقای  03

 محمد شاكر فخر(
89/و/15304/136  

01/11/89  

 مشروطموافقت 

89/و/16986/136 بستنی پاک 04  

14/11/89  
 الزامی است  11رعایت مفاد ماده 

89/د/00459/422 كله دام كوهسار 06  

25/11/89  
 خارج از دستور

89/د/11515/426 بیاض ارمغان 05  

13/11/89  

مکاتبه حقوقی  شبکه با  شركت 

 سفارش دهنده 

 

. 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

05 
89/و/15519/136 لبنیات ایران خرم  

09/11/89  

 موافقت مشروط

09 
  25595 مرجعان خاتم

26/11/89  

 موافقت شد 

 شهردارو 08
89/د/04585/422  

29/10/89  
 خارج از دستور

 آقای جمشید خیری 32
89/د/02595/422  

15/12/89  
 تعلیق پروانه های مذكور تا اطالع ثانوی

 آقای فرشید قبادی 31
89/د/5415/416  

19/12/89  

جهت اعالن عمومی ابطال انجام و 

 به اداره كل اعالم شود

 كارگاه الماس سبز زیوان 30
89/د/4962/412  

05/11/89  

جهت اعالن ابطال بالمانع است 

 اعالم شود نیز عمومی به اداره كل

 شركت تولیدی داروگر ) كف( 33
89/و/15362/136  

25/10/89  
 موافقت شد

 پاک كن 34
89/و/15418/136  

03/11/89  
 موافقت مشروط

36 
 شركت بازرگانی دایان تجارت بین الملل پارس

89/و/16611/136  

25/11/89  
 وفق نظر كارشناس

89/و/15999/136 طلوع خرداد قشم 35  

32/11/89  
 وفق نظر كارشناس

89/د/04556/422 سولیکو كاله 35  

25/10/89  
 اقدام قانونی توسط شبکه

89/و/15589/136 تولیدی پاک كن 39  

14/10/89  
 موافقت مشروط

89/و/15545/136 كاسل نوش 38  

13/10/89  
 ماه موافقت شد 4

89/و/15884/136 گروه صنایع غذایی پاكبان 42  

18/10/89  
 وفق نظر كارشناس

. 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

41 
89/و/13895/136 پروانه ساخت شركت لبنیات مادی  

14/12/89  

 موافقت شد 

40 
شركت كشت و صنعت شریف پروانه ساخت 

آباد استفاده از ظرفیت خالی شركت پگاه 

 تهران

89/و/13414/136  

24/12/89  

 موافقت شد 

 فرآورده های لبنی تینپروانه ساخت  شركت  43
89/د/6032/412  

10/10/89  
 موافقت شد

44 
ماكارون استفاده از انسی پروانه ساخت شركت 

 ظرفیت خالی شركت پیشتاز رازک

89/د/5003/416  

05/11/89  
 موافقت شد

 موسسه حیدر رسولی نیکچهپروانه ساخت  46
89/د/03459/422  

03/11/89  
 ماهه  موافقت گردید. 4به صورت 

 شادی گستر مانیپروانه ساخت  45
89/د/5035/416  

05/11/89  
 موافقت شد

 لبنیات پاستوریزه پاکپروانه ساخت  45
89/و/15041/136  

25/10/89  
 موافقت شد

 پروتئین گستر سیناپروانه ساخت  49
89/و/15646/136  

12/10/89  
 موافقت شد

48 
 شکوه آردینپروانه ساخت 

89/د/5261/416  

15/11/89  
 موافقت شد

استفاده از  جهان ستاره آریاپروانه ساخت  62

 ظرفیت خالی شركت ماه پرتو
89/د/5056/416  

08/11/89  
 موافقت شد

صنایع غذایی رشد استفاده از پروانه ساخت  61

 ظرفیت خالی شركت ترخینه
89/و/15210/136  

15/11/89  

 موافقت شد

89/د/533/416 واحد تولیدی كامبیزپروانه ساخت  60  

24/10/89  
 موافقت شد

89/و/15415/136 شركت نوشابپروانه ساخت  63  

00/11/89  
 موافقت شد

. 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

64 
89/د/11915/426 پروانه ساخت فدک لبن یزدان  

16/11/89  
 موافقت شد

66 
شیرینی سرای هانا ) شناسه پروانه ساخت 

 نظارت كارگاهی(

89/د/11991/402  

16/12/89  

 موافقت مشروط 

 شركت شفاپروانه ساخت  65
89/و/15892/136  

23/10/89  
 موافقت شد

 پروانه ساخت شركت ساسان 65
89/و/14141/136  

15/12/89  
 موافقت شد

 چای گلستانشركت پروانه ساخت  69
89/و/16585/136  

13/11/89  
 موافقت شد

 دشت بن شنشركت پروانه ساخت  68
89/د/03196/422  

18/11/89  
 موافقت شد

 كاسل نوششركت پروانه ساخت   52
89/د/02446/422  

10/12/89  
 موافقت شد

 نوشاب  شركت  پروانه ساخت 51
89/و/15523/136  

09/11/89  
 موافقت شد

50 
 بهنوش ایران  شركت  پروانه ساخت

89/و/15051/136  

25/10/89  
 موافقت شد

89/د/5256/416 پیشتاز رازک شركت  پروانه ساخت 53  

18/11/89  
 موافقت شد

89/و/15225/136 پروتئین گستر سیناپروانه ساخت شركت  54  

16/11/89  
 موافقت شد

ایران گالب استفاده از  پروانه ساخت شركت 56

 ظرفیت خالی شركت پیشتاز رازک
89/د/5185/416  

05/11/89  

 موافقت شد

89/و/16689/136 بستنی پاک پروانه ساخت شركت 55  

29/11/89  
 موافقت شد

89/و/16540/136 پگاه تهران پروانه ساخت شركت 55  

10/11/89  
 موافقت شد
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. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

59 
89/د/5186/416 درین پودرپروانه ساخت شركت   

05/11/89  
 موافقت شد 

58 
89/د/01568/422 سحاب مسعودی پروانه ساخت شركت  

32/12/89  

ماهه موافقت شد  5به صورت   

52 
89/و/15515/136 دلبان شركتپروانه ساخت   

11/10/89  
 موافقت شد

51 
صنایع غذایی ستاره  پروانه ساخت شركت

 سروستان
89/د/10536/426  

26/10/89  
 موافقت شد

50 
89/د/04585/422 سوگل شهریار پروانه ساخت شركت  

29/10/89  
 موافقت شد

53 
89/د/5611/416 درین پودر پروانه ساخت شركت  

11/10/89  
 موافقت شد

54 
89/و/15396/136 نوشاب پروانه ساخت شركت  

25/10/89  
 موافقت شد

56 
 شفق گستر یزد پروانه ساخت شركت

 استفاده از ظرفیت خالی شركت آقای بابایی
89/و/15205/136  

15/11/89  
 موافقت شد

آقای رسول رحیمی )  پروانه ساخت شركت 55

 شناسه نظارت كارگاهی (
89/و/15544/136  

13/10/89  
 موافقت شد

89/د/14224/402 طعم و شکالت ماین پروانه ساخت شركت 55  

26/10/89  
 موافقت شد

89/و/15405/136 ویدا پروانه ساخت شركت 59  

25/10/89  
 موافقت شد

زرینه خوراک  پروانه ساخت شركت 58

 صفادشت
89/د/5402/416  

19/12/89  

 موافقت شد
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 شماره:

. 

 نتیجه کمیسیون تاریخشماره نامه و  شرکت / کارخانه ردیف

92 
89/د/10243/426 نان توشح سحر پروانه ساخت شركت  

01/11/89  
 موافقت شد

91 
89/د/11995/426 آماده پز پروانه ساخت شركت  

15/11/89  
 موافقت شد

90 
89/د/5612/416 ثمین نان سحر پروانه ساخت شركت  

11/10/89  
 موافقت شد

93 
89/د/11506/426 نان توشه سحر پروانه ساخت شركت  

12/11/89  
 موافقت شد

94 
89/و/15044/136 آردآریا كار پروانه ساخت شركت  

02/11/89  
 موافقت شد

96 
89/د/5613/416 ثمین نان سحر پروانه ساخت شركت  

11/10/89  
 موافقت شد

95 
صنایع غذایی ستاره  پروانه ساخت شركت

 سروستان
89/د/13294/426  

10/10/89  
 موافقت شد

95 
89/د/6283/412 نوش آذر پروانه ساخت شركت  

24/10/89  
 موافقت شد

89/د/11553/426 آقای حسین تولیده پروانه ساخت شركت 99  

14/11/89  
 موافقت شد

صنایع غذایی برادران  پروانه ساخت شركت 98

 ممی زاده
89/د/13131/426  

13/10/89  

 موافقت شد

كیان پخش رسا  پروانه ساخت شركت 82

 استفاده از ظرفیت خالی شركت بیاض ارمغان
89/د/11855/426  

18/11/89  

 موافقت شد

89/د/13132/426 آرین بین تشریفات پروانه ساخت شركت 81  

13/10/89  
 موافقت شد
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 ویپست:

 شماره:

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 پویا پلمیر تهران پروانه ساخت شركت 80
 خارج از دستور _

83 
89/و/10553/136 صنایع لفاف زرین پروانه ساخت شركت  

04/28/89  

 موافقت شد 

84 
89/د/03628/422 خورشید تابان قرن پروانه ساخت شركت  

04/11/89  

 موافقت شد

86 
89/د/5615416 یاس شیمی پروانه ساخت شركت  

11/10/89  
 موافقت شد

85 
89/د/5489/416 پیشتاز رازک پروانه ساخت شركت  

12/10/89  
 موافقت شد

 سپیدان رز پالستیک پروانه ساخت شركت 85
89/و15234/136  

24/10/89  

 

 ماهه  موافقت گردید. 4به صورت 

89 
89/و/15921/136 تهران مو پروانه ساخت شركت  

08/11/89  
 موافقت شد

88 
89/د/5664/416 دوكارژابیز پروانه ساخت شركت  

13/10/89  
 موافقت شد

 


