
 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.در ساخت یک 

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

 ماه بان آ 10پرونده در مورد 96جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی   چهاردهمین

 برگزار شد 1401سال 
 

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه  درمورد پرونده  96گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو، به 

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

، جناب محترم غذا و دارو  معاونجناب آقای دکتر مهران والئی پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور 

محترم نظارت بر مواد غذایی آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ، سرکارخانم مهندس  آقای دکترعلیرضا حبیبی مدیر

کارشناس محترم تخصصی مواد  عفت ارشد ریاحیسرکار خانم مهندس  فریبا ابراهیمی مدیرمحترم آزمایشگاه ،

جناب آقای جناب آقای دکتر مهرداد فراهانی نماینده محترم صنعت و  ، ، آرایشی و بهداشتیغذایی و آشامیدنی

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

 پرونده شامل : 96

 :پرونده های غذایی ، آشامیدنی  .1

فقره پرونده  21،  پروانه بهره برداری فقره پرونده صدور 5 شاملپرونده، مورد    74 در این کمیسیون تعداد 

مورد بحث و بررسی   فقره پرونده متفرقه 9و همچنین  مورد پروانه ساخت ( 60)  پروانه ساختو اصالح صدور 

 قرار گرفت .

 :های آرایشی و بهداشتی هپروند .2

پروانه و اصالح پرونده صدور  فقره 9 ،مسئول فنی فقره پرونده  1 شامل پرونده، مورد 22 در این کمیسیون تعداد

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .فقره پرونده متفرقه  2و همچنین  مورد پروانه ساخت ( 19) ساخت

 



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.در ساخت یک 

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
 ماهرخ پالستیکپروانه بهره برداری 

 

14219/400-1-1401  

06/07/1401 
 موافقت گردید 

2 
آقای مهدی عاملی  بهره برداریپروانه   

  ) شناسه نظارت كارگاهی (

4842/135-1-1401  

25/07/1401 
 موافقت گردید

3 
400-1-1500/1401 لیال قائمی تبریزیپروانه بهره برداری   

18/07/1401 
 موافقت گردید

4 
) شناسه آقای اردشیر محمدیپروانه بهره برداری 

 نظارت كارگاهی(

 و17/07/1401و 4635/135-1-1401

 04/08/1401و4327/410-1-1401
 موافقت گردید

5 
 9478 فرشاد شمسی خانیپروانه بهره برداری 

01/08/1401 
 موافقت گردید

6 
1401-1-15161/400 دشت بن شن  

20/07/1401 
 موافقت مشروط 

 سین انرژی مثبت 7
بازدید كارشناسان مورخ 

28/06/1401 
 طبق دستورالعمل اجرایی

 تجارت پژواکكوشا  8
بازدید كارشناسان مورخ 

02/06/1401 
 طبق دستورالعمل اجرایی

 شركت فرآورده لبنی البرز 9
17148  

09/08/1401 

ماه  2تمدید پروانه ساخت به مدت 

 بالمانع می باشد

 ژوبین مهر 10
6552/415-1-1401  

27/07/1401  

بررسی كارشناسی و استعالم از 

 سازمان غذا ودارو

عصر یکتا پیمانشركت  11  
12517 

05/08/1401  
 موافقت گردید

 پگاه تهران 12
4411/11/1401  

07/08/1401  
 موافقت مشروط

 شیرین شهد شاهی 13
17048  

08/08/1401  

بررسی كارشناسی و استعالم 

 از سازمان غذا ودارو

 شركت عصر یکتا پیمان 14
17101/135-3-1401  

08/08/14010  
مشروطموافقت                  

15 
تولیدی نورا شکالت سورناپروانه ساخت   6271/415-1-1401  

21/07/1401  
               موافقت گردید         
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 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو
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 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 
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   :پرونده های غذایی و آشامیدنی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 پروانه ساخت بادیان تجارت مشرق زمین 16
9527/420-1-1401  

21/07/1401 
 موافقت گردید 

17 
4902/415/1/1401 آذین زیبا جوانپروانه ساخت   

09/06/1401 
 موافقت گردید

18 
16072/400/1/1401 ماه پرتو ماكارونپروانه ساخت   

28/07/1401 
 موافقت گردید

19 
9700/405/1/1401 آریا اسپانلوپروانه ساخت   

03/08/1401 
 موافقت گردید

20 
1401-1-4105/410 نوش آذرپروانه ساخت   

27/07/1401 
 موافقت گردید

21 
1401-1-4146/410 ایگل البرز شمالپروانه ساخت   

01/08/1401 
 موافقت گردید

 موافقت گردید 09/07/1401 14851و14852 گلستانپروانه ساخت  22

23 
 07/08/1401 1401-1-16876/400 حامد محمدرضاپروانه ساخت 

16874/400-1-1401 07/08/1401 
 موافقت گردید

 موافقت گردید 07/08/1401 16914و 16917 سپیدان رز پالستیکپروانه ساخت  24

25 
ستاره بین الملل كاسپینپروانه ساخت   6703/415-1-1401  

02/08/1401  
 موافقت گردید

26 
1401-1-6476/415  دشت صنعت غذایی آوا پروانه ساخت  

26/07/1401  
 موافقت گردید

27 
پیشگام شکالت افشارپروانه ساخت   9437/405-1-1401  

01/08/1401  
 موافقت گردید

28 
پیشگام شکالت افشارپروانه ساخت   9440/405-1-1401  

01/08/1401  
 موافقت گردید

29 
شركت رادمان بین الملل پروانه ساخت 

 امید

6880/415-1-1401  

04/08/1401  
 موافقت گردید

30 
وطن  تندیس سالمتپروانه ساخت 

 استفاده از ظرفیت خالی شركت برنا لبن

6833 

03/08/1401  
 موافقت گردید
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 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.در ساخت یک 

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 
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   :پرونده های غذایی و آشامیدنی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

31 
1401-1-6832/415 آقای ایمان شعبان زاده پروانه ساخت  

03/08/1401 
 موافقت مشروط

32 
 17070 صنایع غذایی اریا فودان پروانه ساخت

08/08/1401 
 موافقت گردید 

33 
آقای حسین قلی محمد  پروانه ساخت

 بابایی

16292 

27/07/1401 
 موافقت مشروط

34 

مهام تجارت ارومیه  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شركت بهداشت 

 كودک

17222 

09/08/1401 
 موافقت گردید

35 
6644/415/1/1401 درین پودر پروانه ساخت  

30/07/1401 
 موافقت مشروط
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 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.در ساخت یک 

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

   :پرونده های آرایشی و بهداشتی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 ارمغان بهداشت زرینمسئول فنی  1
1401-3-15997/135و6715  

 25/07/1401و-01/04/1401

انجام شود 20/02/1402تمدید یکساله تا تاریخ   

تذكر كتبی به مدیرعامل و مسوول فنی بعلت  .2 

 تاخیر در تمدید پروانه مسوول فنی

2 
135-3-16266/1401 شركت من  

27/07/1401 
 موافقت مشروط 

3 
415-1-6878/1401 نیکروز پاكان شیما  

04/08/1401 
 موافقت مشروط

4 
405-1-9283/1401 شیمیایی فرپروانه ساخت   

28/07/1401 
 موافقت گردید

5 
415-1-6551/1401 دوكارژابیز پروانه ساخت  

27/07/1401 
 موافقت گردید

6 
 4221 آقای امیر بوكانی نژاد پروانه ساخت

02/08/1401 
 موافقت گردید

7 
البراتوار اخوی استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت

 خالی شركت تولیدی آقای امیر بوكانی نژاد

4209 

02/08/1401  
 موافقت گردید

8 
استفاده از ظرفیت  البراتوار اخوی ساختپروانه 

 خالی شركت تولیدی آقای امیر بوكانی نژاد

4208 

02/08/1401 
 موافقت گردید

9 
 16850 شركت من پروانه ساخت

04/08/1401 
 موافقت گردید

10 
 5991 زالل شیمی لیا پروانه ساخت

14/07/1401 
 موافقت گردید

البراتوارداروسازی و بهداشتی شفا پروانه ساخت 11  
15401 

17/07/1401  
 موافقت گردید

به آرا پروانه ساخت 12  
7108/1401-1-415  

08/08/1401  
 موافقت گردید

 

 


