
 "ایرانحمایت همگانی از مدافعان سالمت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

 آبان ماه   72در پرونده مورد  27جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی ن  میپانزده

 برگزار شد 0210سال 
 

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه در مورد پرونده  27گزارش 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 ،

ای اب آقجناب آقای دکتر مهرداد فراهانی نماینده محترم صنعت و جن ، ، آرایشی و بهداشتیغذایی و آشامیدنی

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

 پرونده شامل : 27

 پرونده های غذایی ، آشامیدنی : .1

فقره پرونده  11، پروانه بهره برداری  فقره پرونده صدور 7 پرونده، شاملمورد    85 در این کمیسیون تعداد 

مورد بحث و بررسی   فقره پرونده متفرقه 12و همچنین  مورد پروانه ساخت ( 27)  پروانه ساختو اصالح صدور 

 قرار گرفت .

 پرونده های آرایشی و بهداشتی: .7

پروانه و اصالح پرونده صدور فقره  8مسئول فنی ، فقره پرونده  7 شامل پرونده، مورد 12 در این کمیسیون تعداد

 فقره پرونده متفرقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 1و همچنین  مورد پروانه ساخت ( 11) ساخت

 



 "ایرانحمایت همگانی از مدافعان سالمت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 تجارتی همایونپروانه بهره برداری  0

4245/034-0-0210  

05/15/0210  

02377/211-0-0210  

02/15/0210 

 موافقت گردید 

7 

0210-0-01404/214 پروانه بهره برداری آرتا شهد آذرین  

70/15/0210  

4135/034-0-0210  

13/15/0210 

 موافقت گردید

3 
0210-0-04227/211 صبا جم ایساتیس  

72/12/0210 
 وفق نظر كارشناس

2 
327375/0210 می ماس -لبنیات مادی  

75/12/0210 
 موافقت مشروط

 كارشناس وفق نظر TTACسامانه  پارس ماستر 4

 وفق نظر كارشناس TTACسامانه  بوته سبز 5

 وفق نظر كارشناس TTACسامانه  به آرا پردیس پایون 2

 نان آوران سبوس 5

327350/0210  

75/12/0210  

 02/15/0210و صورتجلسه مورخ 

 مخالفت می گردد

 سین انرژی 7
05554 

13/15/0210 
 معدوم كاال

 نورا شکالت سورنا 01
5720/204-0-0210 

70/12/0210 
 موافقت مشروط 

 سپیدان رز پالستیک 00
05702/034-3/0210 

12/15/0210 
 موافقت مشروط 

 پیشگام شکالت افشار 07
7232/214-0-0210 

10/15/0210 
 موافقت مشروط 

 شیر پاستوریزه پگاه تهران 03
05377/034-3-0210  

73/15/0210 
 موافقت می گردد

 وفق نظر كارشناس TTACسامانه  امید آریاپویا ویژن  02

04 
0210 -0-2527/204 شركت سمیه  

77/15/0210 
 موافقت مشروط



 "ایرانحمایت همگانی از مدافعان سالمت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

05 
 پروانه ساخت فراورده لبنی تین 

 ) دامداران(

2372/201/0/0210  

12/15/0210 
 موافقت گردید 

02 
 پروانه ساخت فراورده لبنی تین 

 ) دامداران(

2327/201/0/0210  

12/15/0210 
 موافقت گردید

05 
0210-0-5527/204 صنایع رایان پلیمر آریاپروانه ساخت   

10/15/0210 
 موافقت گردید

07 
پدیده سبز پروانه ساخت   

 مهر گیا

2774/204-0-0210  

02/15/0210 
 موافقت گردید

71 
فرآورده لبنی تین پروانه ساخت   

 ) دامداران(

2202/201/0/0210  

5/15/0210 
 موافقت گردید

70 
جام تراس پارس استفاده ازظرفیت پروانه ساخت 

 خالی شركت دشت بن شن  

05255/211-0-0210  

12/15/0210 
 موافقت گردید

77 
0210-0-05120/211 آناهیتا پالست زمردپروانه ساخت   

75/12/0210 
 موافقت گردید

73 
0210-0-2371/204 شیرین شهد حشمتیپروانه ساخت   

05/15/0210 
 موافقت گردید

72 
0210-3-02122/034 تعاونی دانش بنیان عصر نانوپروانه ساخت   

15/15/0210 
 موافقت گردید

74 
0210-3-02754/034 گول صباح دنیز منطقه آزاد ماكوپروانه ساخت   

00/15/0210 
 موافقت گردید

75 
0210-3-02552/034 مشاغل خانگی فاطمه سعیدیپروانه ساخت   

02/15/0210  
 موافقت گردید

72 
درسا تجارت قرن استفاده از پروانه ساخت 

 ظرفیت خالی گروه صنعت صابر

02210/034-3-0210  

00/15/0210 
 موافقت گردید

75 
  0210-0-2344/204-2373 دشت صنعت غذایی آواپروانه ساخت 

 04/5/0210و05
 موافقت گردید

77 
تجارت عصر كیان استفاده از پروانه ساخت 

 ظرفیت خالی شركت برنا لبن ) جهت صادرات(  

 

5522/204-0-0210  

12/15/0210 
 موافقت گردید

31 
سبزآوران نیک پروانه ساخت  01070/214-0-0210  

02/15/0210  
 موافقت گردید 

30 
ایگل البرز شمال پروانه ساخت  2572 

02/15/0210  
 موافقت گردید



 "ایرانحمایت همگانی از مدافعان سالمت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

. 

   :پرونده های آرایشی و بهداشتی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

0 
 مسئول فنی  شركت پارس اكسین نامیار

 

 0210-3-05127/034و01737

 74/12/0210و04/14/0210
 موافقت مشروط

7 
0210-0-23333/204 یاس شیمیمسئول فنی شركت   

04/15/0210 
 مطابق نظر كارشناس

3 
0210-3-02755/034 شركت دلبان  

00/15/0210 
 موافقت گردید 

2 
0210-0-5245/204 مانلی بهداشت پارس ایرانیانشركت   

74/12/0210 
 موافقت گردید

4 
0210-3-05142/034 آرمان بهداشت ایرانیانشركت   

70/15/0210 
 موافقت گردید

5 
استفاده  پیام آوران فناوری فردانگرشركت 

 از ظرفیت خالی شركت به آرا

4255/204-0-0210  

75/15/0210 
 موافقت گردید

2 
 داروسازی آرایشی و بهداشتی میناشركت 

 استفاده از ظرفیت خالی شركت ویدا

02273/204-0/0210  

05/15/0210  
 موافقت  مشروط 

 


