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 پیوست:

 شماره:

 

پنجمین جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی 53 پرونده در 1 مرداد ماه سال 98 برگزار 

 شد

 هداشتی ونه های بکميسيون فنی و قانونی بررسی و صدور پرواپنجمين  ،گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروبه 

م شگاه علوشش دانمجوزهای ورود  مواد اوليه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشاميدنی ، آرایشی و بهداشتی تحت پو

مواد ت بر رداره نظاامدیر  آقای دکتر مهران والیی معاون غذا و دارو ، خانم دکتر ناهيد آریائيان با حضورپزشکی ایران 

يدنی ایی ، آشاممواد غذاداره نظارت بر مدیر آقای دکتر حبيبی معاون  ، غذایی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی

شتی، ی و بهدای، آرایشایی، آشاميدنآزمایشگاه کنترل مواد غذ مهندس فریبا ابراهيمی مدیرخانم ، ،آرایشی و بهداشتی

ی يئت علمدکتر فرزاد شيدفر عضو ه ، مواد غذایی و آشاميدنی مهندس آمنه شيرایی کسمایی کارشناس تخصصی

محل  لين درنظامی نماینده جامعه مسئو دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس حسين ،دانشگاه ایران

 .تشکيل گردید معاونت غذا و دارو

پروانه بهره الح صدور و اص پروندهفقره  4قره پرونده مسئول فنی ، ف 6رونده، شامل پ 53در این کميسيون تعداد 

متفرقه ره پرونده فق 13 همچنين و عدد پروانه ( 65) شامل  فقره پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت 30  برداری،

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

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

سهامی عام  شركت  مسئول فنی  1

 كف ) داروگر( 

98و//4948/135  

23/04/98 

 موافقت شد

بهداشت  شركت  مسئول فنی  2

 كودک

98و//4796/135  

19/04/98 

 موافقت شد

كوبل دارو  شركت  مسئول فنی 3  

 

98و//4107/135  

04/04/98 

 موافقت شد

98و//5066/135 ناردین كاالشركت  مسئول فنی  4  

24/04/98 

 موافقت شد

روژان شركت    مسئول فنی 5

    طالیی ژیوار

98و//4854/135  

19/04/98 

 موافقت شد

بوته سبز  شركت  مسئول فنی 6

    مهر آئین

98و//3536/135  

26/03/98  

 موافقت شد

نظارت  )شناسهبهره برداری 7

 آقای حسین عبدالهی( كارگاهی

98و//5062/135  

24/04/98  

 موافقت شد

فرآیند گستر بهره برداری شركت  8

 كوهک

98د//854/415  

21/03/98  

 موافقت شد

 بهره برداری شركت آقای 9

 احمد حشمتی 

98د//2187/415  

03/04/98 

 موافقت شد

 بهره برداری شركت خانم  10

 منیژه صحرایی وشوشاد 

98د//4216/405  

31/04/98  

 موافقت شد

98و//5268/135 ایمان شعبان زاده 11  

29/04/98  

 موافقت شد

98د//7873/400 پیشرو پالست احدی 12  

20/04/98  

 مخالفت شد 

9090/675بخشنامه شماره  كیترینگ هواپیمایی زاگرس 13  

22/05/96  

 اقدام

 

. 



  

  

3 

 

  

... 

... 

...  

 :اتریخ

 پیوست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

98د//8272/400 كامچین 14  

27/04/98  

 شد مخالفت 

موسسه داریوش عبدالمحمدی و  15

 عبدا... شایسته فر

98د//2703/400  

11/04/98  

 شد موافقت 

 شد  موافقت _ شركت  قهرمانی 16

98و//4753/135 شركت ساسان 17  

18/04/98  

 استعالم

98د//7870/400 كاسل نوش 18  

20/04/98  

 خروج از دستور 

 شدموافقت  _ لفاف زرین 19

98و//4803/135 محمد علی جاهد پیکانی 20  

19/04/98 

 شد  مخالفت

98د//2463/415 ثمین نان سحر 21  

17/04/98  

 موافقت شد

110807/675 شركت بسته راز سالمت پایا 22  

4/12/97 

 خروج از دستور

98و//4560/135 ایران شکوه 23  

15/04/98  

 اقدام 

98د//8126/400 كاله تهران  24  

24/04/98  

 خروج از دستور

 پروانه ساخت  شركت  25

 عبدالوهابییاسر 

98ص//4781/400  

16/04/98  

 موافقت شد

 پروانه ساخت شركت   26

 پویا پلیمر تهران

98د//3968/405  

20/04/98  

 موافقت شد

د/26467/675 پگاه تهرانپروانه ساخت شركت   27  

20/03/98  

 موافقت شد
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 پیوست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

شركت صنعتی پارس پروانه ساخت  28

 مینو

98و//5203/135  

28/04/98  
 موافقت شد

98د//8198/400 گلسرخپروانه ساخت شركت  29  

26/04/98 

 موافقت شد

97د//5621/415 زالل شیمی لیاپروانه ساخت شركت  30  

17/09/97 

 موافقت شد

98د//2213/415 پروانه ساخت شركت سبزی ایران 31  

05/04/98 

 موافقت شد

مهركام رضوان پروانه ساخت شركت  32

 شهریار

98د//2375/415  

11/04/98 

 موافقت شد

98د//3951/405 عباس با وفاپروانه ساخت شركت  33  

19/04/98 

 موافقت شد

صنعتی پارس پروانه ساخت شركت  34

 مینو

98و//5204/135  

26/04/98  

 موافقت شد

بهنان گندم پروانه ساخت شركت  35

 نوین

98د//2234/415  

05/04/98  

 موافقت شد

صنایع غذایی  پروانه ساخت شركت  36

 زرینه خوراک صفادشت

98د//2645/415  

24/04/98  

 موافقت شد

پروانه ساخت شركت  مهركام رضوان  37

 شهریار

98د//2374/415  

11/04/98 

 موافقت شد

98و//4315/135 گلستان  پروانه ساخت شركت 38  

10/04/98  

 موافقت شد

98د//3857/405 یعقوب بی الم ساخت شركتپروانه  39  

16/04/98  

 موافقت شد

فرآورده های  پروانه ساخت شركت 40

 لبنی تین

98د//1522/410  

19/04/98  

 مخالفت شد

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.
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حسین باقری  پروانه ساخت شركت 41

 رشید آباد

98د//2205/415  

04/04/98  

 موافقت شد

محمد علی   پروانه ساخت شركت 42

  جاهد پیکانی

 ) شناسه نظارت كارگاهی (

98و//3843/135  

01/04/98 

 موافقت شد

 آقای مهدی  پروانه ساخت شركت 43

 قند چی

98د//3893/405  

17/04/98 

 استعالم از اداره كل 

44 

 

98د//7154/400 رضا محمودی پروانه ساخت شركت   

09/04/98 

 موافقت شد

98د//2192/415 كامبیز پروانه ساخت شركت  45  

03/04/98 

 موافقت شد

98و//5202/135 پروانه ساخت شركت پگاه تهران  46  

26/04/98  

 موافقت شد

98و//5310/135 تهران گوارظرفیت خالی  برای شركت  47  

30/04/98 

 موافقت شد

ركسان و ظرفیت خالی برای  شركت   48

 دارا

98و//4484/135  

12/04/98  

 موافقت شد

شایان ظرفیت خالی برای  شركت  49

 توسعه پایدار آریا

98و//4485/135  

12/04/98  

 موافقت شد

بازار یابی ظرفیت خالی برای  شركت  50

 تالش كاران سرمایه وزین

98د//1641/410  

29/04/98  

 موافقت شد

كاال گستر  ظرفیت خالی برای  شركت 51

 دبیربان

98و//5026/135  

22/04/98 

 موافقت شد

كیمیا ظرفیت خالی برای  شركت  52

 كاالی رازی

98و//3296/135  

20/03/98  

 موافقت شد

كارانوش ظرفیت خالی برای  شركت  53

 بسیط آریا

98د//2214/415  

05/04/98  

 موافقت شد

 


