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برگزار  89سال دی  42ر پرونده د  17میسیون فنی و قانونی با بررسی جلسه كسیزدهمین  

 شد

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

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

خانم دکتر فاطمه فتحی سرپرست معاونت غذا و دارو ، آقای دکترعلیرضا حبیبی  با حضوردانشگاه علوم پزشکی ایران 

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

دکتر مهرداد فراهانی نماینده آقای  ، شیرایی کسمایی کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی آمنه مهندسخانم 

 .تشکیل گردید معاونت غذا و دارودر محل  فنی  نظامی نماینده جامعه مسئولین مهندس حسین آقایصنعت و

             پروانه صدور و اصالح  فقره پرونده  1 ره پرونده مسئول فنی ،قف  1رونده، شامل پ  17در این کمیسیون تعداد 

فقره پرونده   73 همچنین و عدد پروانه (  701) شامل  فقره پرونده صدور و اصالح پروانه ساخت  34  بهره برداری،

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .  متفرقه به شرح ذیل
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

7 
اوج زیبایی هزاره سوم  مسئول فنی  شركت  

 

89/و/74519/735  

89/78/89  
 موافقت شد 

4 
سام رخ تجارت مسئول فنی  شركت  

 

89/و/74928/735  

45/88/89  
 موافقت شد

  سها رخ قشم مسئول فنی شركت   3
89/و/73332/735  

83/78/89  
 موافقت شد

نزمین سبامد قشم مسئول فنی شركت 2  
89/و/73385/735  

82/78/89  
 موافقت شد

5 
بازرگانی بین المللی  مسئول فنی شركت

 میهن خواهان

89/و/73457/735  

84/78/89  
 موافقت شد

كارا گلچین پردیس مسئول فنی شركت 6  
89/و/73188/735  

78/78/89  
 موافقت شد

1 

تولیدی صنایع  مسئول فنی شركت

 فاركوشیمی 

 

89/و/72783/735  

71/78/89  
 موافقت شد

 نان نیک مایا بهره برداری شركت 9
89/د/8977/285  

87/78/89  
 موافقت مشروط

8 
پویاطرح ژاو بهره برداری شركت  

 

89/د/78286/285  

77/78/89  
 موافقت مشروط

78 
  احمد اشتری بهره برداری شركت

 
89/د/79882/288  

45/88/89  
 موافقت مشروط

آرین گستر سانا بهره برداری شركت 77  موافقت مشروط TTACسامانه  

آرین گستر سانا بهره برداری شركت 74  موافقت مشروط TTACسامانه  
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 کمیسیوننتیجه  شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

آرین گستر سانا بهره برداری شركت 73  موافقت مشروط TTACسامانه  

آرین گستر سانا بهره برداری شركت 72  موافقت مشروط TTACسامانه  

 حمدا... تقی پور كمق 75
89/د/78755/288  

49/88/89  
 نمونه برداری توسط شبکه

 هنر پخت هانا 76
89/د/5841/275  

41/88/89  
 استعالم از اداره كل 

 احمد بهرامی 71
89/و/73984/735  

78/78/89  
 وفق نظر كارشناس اقدام گردد

 آذرماندگار وسوسه 79
89/د/5998/275  

45/88/89  
 اصالح رای قبلی

 بازرگانی ایرانیان اوج اندیشه 78
89/و/73894/735  

72/78/89  
 موافقت شد

 وند سیستم نوین 48
89/د/8598/285  

42/88/89  
 مخالفت شد

47 
 ثمین نان سحر

89/د/5929/275  

42/88/89  
مشروطموافقت   

/د783881/615 سولیکو كاله 44  

38/88/89  
 موافقت شد

صورتجلسه مورخ  آدران ادر آرد 43

74/78/89  

 موافقت شد

89/د/76286/288 سیاوش عباسپور آذر 42  

48/89/89  

 مخالفت شد 

89/د/78639/285 آقای مهدی قندچی 45  

78/78/89  

اجازه تولید آزمایشی جهت ارسال 

 نمونه به  آزمایشگاه معاونت

89/و/72482/735 لبنیات مادی 46  

76/78/89  
 مشروطموافقت 
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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 بازرگانی صنایع شیر ایران  41
89/و/72232/735  

44/78/89  
 مشروطموافقت 

 از دستور خارج شد  _ مانا دانش پاسارگاد 49

48 
استفاده از  آیس پک ایرانیان پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شركت تولیکوالک

89/و/74225/735  

78/88/89  
 موافقت شد 

 دلبانپروانه ساخت شركت  38
89/و/77639/735  

88/88/89  
 موافقت شد

37 
لوازم آرایشی و پروانه ساخت شركت 

 بهداشتی كسری

89/د/6148/285  

49/88/89  
 موافقت شد

 حمید سالمی  پروانه ساخت شركت  34
89/د/78487/288  

49/88/89  
 موافقت شد

 احمد حشمتیپروانه ساخت شركت  33
89/د/6416/275  

78/78/89  
 موافقت شد

32 

فرآورده های لبنی پروانه ساخت شركت 

سحر استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 فرآورده های لبنی تین

89/د/2861/278  

89/78/89  
 موافقت شد

35 
  فرآورده های لبنی تین پروانه ساخت شركت

89/د/2784/278  

88/78/89  
 موافقت شد

صنایع غذایی داوودی  پروانه ساخت شركت 36

 مهر

89/د/8533/285  

43/88/89  
 موافقت شد
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. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

89/د/79289/288 ساخت سعیده غریبیپروانه  31  

71/88/89  

 موافقت شد

89/د/8588/285 فرامرز بیات پروانه ساخت شركت 39  

47/88/89  

 موافقت شد

89/د/6851/275 پروانه ساخت شركت شیرین شهد حشمتی  38  

84/78/89  

 موافقت شد

89/د/78489/285 پویا پلیمر تهران پروانه ساخت شركت 28  

81/78/89  

 شد موافقت

27 
هایپر ماركت های ماف  پروانه ساخت  شركت

  پارس استفاده از ظرفیت خالی درین پودر

89/د/5885/275  

38/88/89  
 موافقت شد

 دانیال موفقی پروانه ساخت  شركت 24
89/د/79765/288  

73/88/89  
 موافقت شد

 مانا دانا ایرانیان پروانه ساخت  شركت 23
89/و/74484/735  

71/88/89  
 موافقت شد

 همدانیان پروانه ساخت  شركت 22
89/و/73358/735  

83/78/89  
 دو پروانه ساخت موافقت شد با

25 

كشت و صنعت ماریان  پروانه ساخت  شركت

استفاده از ظرفیت خالی شركت پیشتاز 

 رازک

89/د/6757/275  

82/78/89  
 موافقت شد

26 
صنایع غذایی ستاره  پروانه ساخت  شركت

 سروستان

89/د/78328/285  

77/78/89  
 موافقت شد

21 
 فرامرز بیات پروانه ساخت  شركت

89/د/8222/285  

78/88/89  
 موافقت شد

89/د/8147/285 مهدی قندچی پروانه ساخت  شركت 29  

49/88/89  

اجازه تولید آزمایشی جهت ارسال 

 نمونه به  آزمایشگاه معاونت

89/و/73532/735 شركت منپروانه ساخت   28  

89/78/89  

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

89/د/2787/278 نوش آذرشركت پروانه ساخت   58  

88/78/89  

 موافقت شد 

89/د/6458/275 توسعه تجارت اوجاشركت پروانه ساخت   57  

88/78/89  

 موافقت شد

89/د/6859/275 ثمین نان سحر شركتپروانه ساخت   54  

83/78/89  

 موافقت شد

53 

فراسودمند سینورد  پروانه ساخت  شركت

شاد استفاده از ظرفیت خالی شركت ان 

 خوشه طالیی محیا

89/و/74559/735  

46/88/89  
 موافقت شد

52 

 یوانزالماس سبز  پروانه ساخت  شركت

 ) شناسه نظارت كارگاهی ( 

89/د/3189/278  

47/88/89  
 مشروطموافقت 

55 
دارانا مهر استفاده از  پروانه ساخت  شركت

 ظرفیت خالی شركت بهنوش ایران  
89/و/74628/735  

42/88/89  
 موافقت شد

56 
آیدا تک امیر استفاده  پروانه ساخت  شركت

 از ظرفیت خالی شركت شادی گستر مانی
89/د/5811/275  

38/88/89  
 موافقت شد

51 
89/د/5145/275 آذین زیبا جوان پروانه ساخت  شركت  

78/88/89  
 موافقت شد

59 
89/د/9583/285 داوودی مهر پروانه ساخت  شركت  

44/89/89  
 موافقت شد

89/د/8936/285 شیمیایی فر پروانه ساخت  شركت 58  

79/88/89  
 موافقت شد

89/و/73838/735 دلبان پروانه ساخت  شركت 68  

72/78/89  
 موافقت شد

 



  

  

7 

 

  

... 

... 

...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

. 

 نتیجه کمیسیون نامه و تاریخ شماره شرکت / کارخانه ردیف

67 
كسب و كار رضوی استفاده  پروانه ساخت  شركت

 از ظرفیت خالی شركت تولیدی داما  
89/د/2746/278  

78/78/89  
 مشروطموافقت 

64 
استفاده از  پارس كرون پروانه ساخت  شركت

 بر نا لبن ظرفیت خالی شركت
89/د/6264/275  

78/78/89  
 مشروطموافقت 

63 
89/د/2712/278 توسعه تجارت مهر آفاق پروانه ساخت  شركت  

74/78/89  
 موافقت شد

62 

توان تک صنعت شهریار)  پروانه ساخت  شركت

 مهدی زند(

89/د/8846/288  

79/88/89  

 

 موافقت شد

65 
89/د/78583/285 پویا طرح ژاو پروانه ساخت  شركت  

75/78/89  
 موافقت شد

66 
89/د/6335/275 آذر كامان مطلوب پروانه ساخت  شركت  

72/78/89  
 موافقت شد

89/د/5573/275 پیشتازان كاال گستر مهرداد پروانه ساخت  شركت 61  

88/88/89  
 موافقت شد

89/د/6339/275 آذركامان مطلوب پروانه ساخت  شركت 69  

72/78/89  
 موافقت شد

89/د/5818/275 فرات پروانه ساخت  شركت 68  

38/88/89  

 موافقت شد

مهر تابان دریان  استفاده از  پروانه ساخت  شركت 18

 ظرفیت خالی شركت عباش شنوا
89/د/78243/285  

74/78/89  

 موافقت شد

شناسه نظارت كارگاهی  پروانه ساخت  شركت 17

 سروش شکری
89/و/72337/73  

79/78/89  
 موافقت شد
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