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 پیوست:

 شماره:

 

 چهارمين جلسه كميسيون فنی و قانونی با بررسی 61 پرونده در 11 تير ماه سال 98 برگزار شد

صدور  وکميسيون فنی و قانونی بررسی چهارمين  به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو :         

ایشی و های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اوليه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشاميدنی ، آرپروانه 

 بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در معاونت غذا و دارو برگزار گردید.

ره داامدیر  این کميسيون با حضور آقای دکتر مهران والیی معاون غذا و دارو ، خانم دکتر ناهيد آریائيان

ر ظارت بنظارت بر مواد غذایی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی ، آقای دکتر حبيبی معاون مدیر اداره ن

د رل موامواد غذایی ، آشاميدنی ،آرایشی و بهداشتی ،خانم مهندس فریبا ابراهيمی مدیر آزمایشگاه کنت

 وتخصصی مواد غذایی  غذایی، آشاميدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس آمنه شيرایی کسمایی کارشناس

نعت و صآشاميدنی ، دکتر فرزاد شيدفر عضو هيئت علمی دانشگاه ایران، دکتر مهرداد فراهانی نماینده 

 .مهندس حسين نظامی نماینده جامعه مسئولين فنی تشکيل گردید

 مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .به شرح ذیل  رونده، پ 61در این کميسيون تعداد 
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 پیوست:

 شماره:

 نتيجه كميسيون شماره نامه و تاریخ شركت / كارخانه ردیف

98د//3938/400  پاکرخش شرکت  مسئول فنی  1  

26/02/98 

 موافقت شد

98و//3659/135 پارس افزا داروشرکت مسئول فنی   2  

27/03/98 

 موافقت شد

آریا روژان  شرکت  مسئول فنی  3

 طالیی کيش

98و//4001/135  

02/04/98 

 موافقت شد

گيتا بازرگانی مسئول فنی شرکت  4

 اورا

98و//3710/135  

28/03/98 

 موافقت شد

ترود آبادن مسئول فنی شرکت  5

ارسيان پ  

98و//3368/135  

22/03/98 

 موافقت شد

 مسئول فنی شرکت تهران مو 6

 

98و//4208/135  

09/04/98  

 موافقت شد

خدمات  شرکت مسئول فنی  7

 تحقيقاتی آرین گستر ) دانش بنيان 

98و//4143/135  

05/04/98  

 موافقت شد

98و//4241/135 مسئول فنی شرکت دلبان 8  

09/04/98  

 موافقت شد

98د//1989/415   شکوه آردینبهره برداری شرکت   9  

27/03/98 

 موافقت شد

نوین شکالت بهره برداری شرکت  10

 حشمتی

98د//2039/4158  

28/03/98 

 موافقت شد

 پدیدهبهره برداری شرکت  11

 سبز مهر گيا 

98و//3849/135  

01/04/98  

 موافقت شد

آقای رسول بهره برداری شرکت  12

 رحيمی ) شناسه نظارت کارگاهی (

98د//1943/415  

25/03/98  

 موافقت شد

) افق ابيانه بهره برداری شرکت  13

 ( شناسه نظارت کارگاهی

98و//3795/135  

29/03/98  

 مخالفت شد 
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 شماره:

 نتيجه كميسيون شماره نامه و تاریخ شركت / كارخانه ردیف

شرکت آقای یاری بهره برداری  14

 ملکی  ) شناسه نظارت کارگاهی (

98د//3427/420  

28/03/98  

 موافقت شد

98د//3491/405 آقای ممی زادهبهره برداری شرکت  15  

05/04/98  

 موافقت شد

 98د//6434/400 پویا پروتئينبهره برداری شرکت  16

29/03/98 

 موافقت شد

98و//4251/13  تهران مو 17  

09/04/98  

 وفق نظر کارشناس اقدام شود

کيميا کاالی رازی ) توليد قراردادی  18

 در کارخانه دلبان (جهت  رای کلی

98و//4106/135  

04/04/98  

 مکاتبه با آزمایشگاه مرجع

98و//4327/135 کاسل نوش 19  

10/04/98  

 مخالفت گردید 

 کليه کارخانجات ) رای کلی (  20

 

به صورت صرفا یکبار ، در صورت عدم توليد  محصولتمدید پروانه ساخت 

 .بدون ارائه جواب آزمایش اولين سری ساخت  بالمانع استیکساله 

98د//6023/400 کاله تهران 21  

23/03/98  

 مخالفت شد

98د//6164/400 حلوای عقاب 22  

26/03/98  

 مخالفت شد

98و//3915/135 نان  و شيرینی معقول 23  

01/04/98  

 مشروط
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 شماره:

 نتيجه كميسيون شماره نامه و تاریخ شركت / كارخانه ردیف

98و//3754/135 شرکت توليدی شفا 24  

28/03/98 

 مخالفت شد 

بازرگانی تجارت گستر  25

 امير رضا

98و//304/135  

03/02/98 

 وفق نظر کارشناس اقدام شود

 وفق نظر کارشناس اقدام شود 11/02/98بازدید مورخ  شرکت توليدی پاک کن 26

98و//3821/135  شرکت ساسان 27  

01/04/98 

 مخالفت شد

98د//1281/410 شرکت نيل پر 28  

02/04/98 

 مخالفت شد

98و//2936/135 شاندشت 29  

01/04/98 

 مکاتبه با اداره کل 

26427/675 تهران پگاه 30  

20/03/98 

  موافقت شد

پروانه ساخت شرکت  31

  سميه

98د//2180/415  

03/04/98  

 موافقت شد 

98و//2983/135 شفا پروانه ساخت شرکت 32  

11/03/98  

 موافقت شد

پروانه ساخت شرکت  33

 بهنام گندم نوین

98د//1838/415  

20/03/98  

 موافقت شد

پروانه ساخت شرکت  34

 گلستان

98و//3138/135  

13/03/98  

 موافقت شد

پروانه ساخت شرکت  35

  سميه

98د//1837/415  

20/03/98  

 موافقت شد

پروانه ساخت شرکت  36

  دنيای بهداشت

98د//4741/400  

05/03/98  

 موافقت شد
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 نتيجه كميسيون شماره نامه و تاریخ شركت / كارخانه ردیف.

محمود پروانه ساخت شرکت  37

 تاجيک

98د//5166/400  

09/03/98 

 موافقت شد 

98د//1572/415  برنا لبنپروانه ساخت شرکت  38  

09/03/98  

 موافقت شد

98و//3633/135 دلبانپروانه ساخت شرکت  39  

27/03/98 

 موافقت شد

مانا دانا پروانه ساخت شرکت  40

 ایرانيان

98و//2994/135  

02/04/98 

 موافقت شد

 رسولپروانه ساخت شرکت  41

 رحيمی ) شناسه کارگاهی (

98د//1944/415  

25/03/98 

 موافقت شد

98و//3832/135 ساسان پروانه ساخت شرکت 42  

01/04/98 

 موافقت شد

پيشگام پروانه ساخت شرکت  43

 شکالت افشار

98د//3163/405  

28/03/98 

 موافقت شد

پيشگام پروانه ساخت شرکت  44

 شکالت افشار

98د//3162/405  

28/03/98  

 موافقت شد

موسسه پروانه ساخت  45

 سبزآوران نيک

98و//1874/405  

27/03/98  

 موافقت شد

توسعه  شرکتپروانه ساخت  46

 تجارت مهر آفاق

98د//1068/410  

19/03/98  

 موافقت شد

زرینه  شرکتپروانه ساخت  47

 خوراک صفادشت

98د//2263/415  

05/04/98  

 موافقت شد

فراسپروز ظرفيت خالی شرکت  48

  قشم

98و//3991/135  

02/04/98  

 موافقت شد

اشکان ظرفيت خالی شرکت  49

 مهر ایرانيان

98د//2007/415  

27/03/98  

 موافقت شد
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 نتيجه كميسيون شماره نامه و تاریخ شركت / كارخانه ردیف

ظرفيت خالی شرکت  50

 خوش نوش همدان

98و//3117/135  

13/03/98  

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  51

 رضوان شکالت

98و//3992/135  

20/04/98 

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  52

 هستی آرین تامين

98د//3090/405  

23/03/98 

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  53

بازاریابی تالش کاران 

 سرمایه وزین

98د//1359/410  

06/04/98 

 موافقت شد 

ظرفيت خالی شرکت  54

 شيرین پخت کوهستان

98د//1856/415  

21/03/98 

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  55

 گروه جهان تجارت آلما

98د//3167/405  

28/03/98 

 موافقت شد

پویا ظرفيت خالی شرکت  56

 ورزان تجارت سپاهان

98د//1172/410  

26/03/98 

 موافقت شد

 ظرفيت خالی شرکت 57

 توليدی فرات  

98د//5552/400  

18/03/98 

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  58

  دریان دشت

98د//5559/400  

18/03/98  

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  59

  احمد نادری

98د//2129/415  

04/04/98  

 موافقت شد

ظرفيت خالی شرکت  60

 ساسان 

 موافقت شد  _

ظرفيت خالی شرکت  61

 ساسان 

 موافقت شد _


