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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

 

اردیبهشت سال  32پرونده در   56جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی دومین  

 برگزار شد 99

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های دومین  گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو،به 

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

پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور خانم دکتر فاطمه فتحی معاون معاونت غذا و دارو ، آقای 

نم مهندس فریبا دکترعلیرضا حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ،خا

ابراهیمی مدیر آزمایشگاه ، خانم مهندس آمنه شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی 

،  آقای دکتر فرزاد شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه ایران ، آقای دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت 

 .معاونت غذا و دارو تشکیل گردید فنی  در محل وآقای مهندس حسین نظامی نماینده جامعه مسئولین

فقره پرونده صدور و اصالح   01 فقره پرونده مسئول فنی ،  6 پرونده، شامل  56در این کمیسیون تعداد 

  01شامل عدد پروانه ( و همچنین  97فقره پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت  65پروانه بهره برداری،  

 بحث و بررسی قرار گرفت . مورد فقره پرونده متفرقه به شرح ذیل 
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...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 آرسام شیمی پایدار مسئول فنی  شركت 1
99/و/1236/126  

80/83/99  
 موافقت شد

3 
 سهامی عام كف ) داروگر ( شركتمسئول فنی 

 

99/و/1833/126  

83/83/99  
 موافقت شد

2 
جهان تیوا آرا   شركتمسئول فنی   

 

99/و/1833/126  

83/83/99  
 موافقت شد

4 
معراج پیشتازان قشم شركت مسئول فنی   

 

99/و/1836/126  

81/83/99  
 موافقت شد

  آبشوران بهره برداری شركت 6
99/د//618/418  

14/83/99  
 موافقت شد

سرود ناب دیار سبز بهره برداری شركت 5 99/د/238/416   

33/81/99  
شگاهیتائیدیه آزمامشروط به   

الدن حاجی بابا ) شناسه نظارت  بهره برداری شركت 3

 كارگاهی (

 

90/و/16590/126  

13/11/90  

 شگاهیمشروط به تائیدیه آزما

سرود ناب دیار سبز بهره برداری شركت 0 99/د/238/416   

33/81/99  
 مشروط به تاییدیه آزمایشگاه

 

9 
)شناسه آرین سیف پاسارگاد  بهره برداری شركت

 نظارت كارگاهی (

 

99/د/1129/488  

30/81/99  

 موافقت شد

99/د/1129/488 مجتمع بسته بندی آریا بهره برداری شركت 18  

30/81/99  
 مشروط به تاییدیه آزمایشگاه

99.83.18بازدید مورخ  صنایع غذایی بهپخش بهره برداری شركت 11  موافقت شد 

99/د/1882/486 آدران آرد بهره برداری شركت 13  

85/83/99  
 مشروط به تاییدیه آزمایشگاه

 



  

 

... 
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...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

. 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

99.83.81بازدید مورخ  سولیکو كاله بهره برداری شركت 12  مشروط به تاییدیه آزمایشگاه 

99/د/533/416 هزار افسان همیال بهره برداری شركت 14  

15/83/99  
 مشروط به تاییدیه آزمایشگاه

 علیرضا خسرو شاهی بهره برداری شركت 16
 مشروط به تاییدیه آزمایشگاه _

 _ صنایع لفاف زرین 15
 وفق نظر كارشناس اقدام شود

13 
 محمدرضا اكبری

133543/53633  

33/13/93  
 با نظر موافق با اداره كل مکاتبه شود

10 
 مینو ) آرایشی (

پیرو رای كمیسیون 

14/80/90  
 موافقت مشروط

99/و/1390/126 پگاه تهران 19  

85/83/99  
 موافقت مشروط

99/د/532/416 آقای مهدی خداویسی 38  

14/83/99  
 اقدام قانونی

99/د/466/418 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس 31  

11/83/99 
 اقدام قانونی
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

 کمیسیوننتیجه  شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

 تولیدی بهداشت كودک 33
 99.83.83پیرو نظریه 

 كمیته فنی و قانونی
 اقدام قانونی 

32 
99/و/1130/126 گروه صنعتی صابر  

83/83/99  
 موافقت مشروط

34 
99/و/1918/126 سرزمین سالمت خاورمیانه  

38/83/99  
مخالفت گردید ) با توجه به عدم انطباق ضوابط 

 آالیندها (

36 
99/د/243/488 وحید رضائیانآقای   

11/81/99 
 مکاتبه با واحد جهت تعیین تکلیف

35 
99/و/1335/126 برنتز خاورمیانه خاورمیانه  

85/83/99  
 موافقت مشروط 

33 
99/د/336/416 طعام گستر بهار  

31/83/99  
 ارائه توضیحات به آزمایشگاه 

 مخالفت گردید  _ حیدر مصطفایی 30

 اقدام قانونی  _ سام الکترونیک 39
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...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

28 
99/د/239/416 دوكارژابیز  

81/83/99  
 وفق نظر کارشناس اقدام شود

21 
99/د/655/416 محمد علی هاشمی  

18/83/99  
 موافقت شد 

23 
90/و/15389/126 پگاه تهران  

30/11/90  
 موافقت شد 

22 
99/و/1400/126 الدن حاجی باباخانم   

18/83/99  
 موافقت شد 

24 
99/د/584/416 پیشتاز رازک  

12/83/99  
 موافقت شد 

26 
99/و/1299/126 تولیدی نوشاب  

80/83/99  
 موافقت شد

25 
 ساسان

_ 
 موافقت شد

23 
پروشات كوروش استفاده از ظرفیت خالی 

 شركت پیشتاز رازک
99/د/536/416  

14/83/99  

شدموافقت   

20 
99/و/1203/126 پدیده سبز مهر گیاه    

80/83/99  
 موافقت شد

29 
99/و/1306/126 تولیدی نوشاب  

14/83/99  
 موافقت شد

48 
99/و/1200/126 به پخش  

80/83/99  

مشروط به اینکه ابتدا پروانه بهره برداری در 

ttacسامانه  اصالح گردد   

 

. 

 



  

 

... 
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...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 پروتئین گستر سینا 41
99/و/938/126  

21/81/99  
 موافقت شد 

43 
99/و/1333/126 خوشگوار مشهد  

15/83/99  
 موافقت شد

42 
تجارت رستگاران ایرانیان پویا استفاده از 

 ظرفیت خالی شركت ارمغان گستر ایرانیان 
99/د/1399/486  

16/83/99  

 موافقت شد

44 
99/د/3339/488 طاهره مرادی  

12/83/99  

 موافقت شد

46 
99/د/1998/488 حمیدرضا بهشید  

80/83/99  

 موافقت شد

45 
99/د/336/486 پویا پلیمر تهران  

81/83/99  

 موافقت شد

43 
99/و/384/126 پروتئین گستر سینا  

11/81/99  

 موافقت شد

40 
99/و/931/126 پروتئین گستر سینا  

21/81/99  

 موافقت شد

49 
استفاده از ظرفیت خالی  نگار توسعه پارسایده 

 شركت ارمغان گستر ایرانیان
99/و/152/186  

36/81/99  

 موافقت شد

68 
99/د/452/418 موسسه خسروی فر)دادلی(  

31/83/99  

 موافقت شد

61 
استفاده از ظرفیت خالی شركت  تیوا تجارت ویژن

 ارمغان گستر ایرانیان
99/و/134/486  

36/81/99  

 موافقت شد

63 
99/و/1202/126 پدیده سبز مهرگیاه  

80/83/99  

 موافقت شد

 

. 
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

استفاده از ظرفیت خالی شركت  ركسان و دارا 62

 بهنوش ایران

99/و/592/126  

36/81/99  

 موافقت شد

99/د/480/418 فرآورده های لبنی تین 64  

83/83/99  

 موافقت شد

99/د/404/418 فرآورده های لبنی تین 66  

12/83/99  
 موافقت شد

99/د/3644/488 شیرین شهد الوین ) شناسه نظارت كارگاهی( 65  

13/83/99  
 موافقت مشروط

99/د/595/416 محمد حسین حفظی صالحی 63  

13/83/99  

 موافقت شد

90/د/2505/488 حمید غیبی 60  

34/83/90  

 وفق نظر کارشناس اقدام شود

90/و/1948/126 شركت دلبان 69  

38/83/99  

 موافقت شد

99/و/1445/126 شركت من 58  

18/83/99  

 موافقت شد

99/و/1461/126 رز پالستیک انسپید 51  

18/83/99  

 مخالفت گردید 

99/د/654/416 برنا لبن 53  

18/83/99  
 موافقت مشروط

 ساسان 52
_ 

 موافقت شد

99/د/1210/486 ارمغان گستر ایرانیان 54  

16/83/99  

 موافقت شد

 موافقت مشروط _ هزار افسان همیال 56

 


