
 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

 ماه مهر 26پرونده در  مورد  84جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی   سیزدهمین

 برگزار شد 1401سال 
 

کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه  درمورد پرونده  84گزارش 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 ،

محترم هیئت عضو  دکتر سید محمد طباطبائی جبلیجناب آقای  ، ، آرایشی و بهداشتیغذایی و آشامیدنی

جناب آقای دکتر مهرداد فراهانی نماینده محترم صنعت و جناب آقای مهندس حسین علمی دانشگاه ایران ، 

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

 پرونده شامل : 84

 :پرونده های غذایی ، آشامیدنی  .1

فقره  21،  پروانه بهره برداریو اصالح  فقره پرونده صدور 2 شاملپرونده، مورد    75 در این کمیسیون تعداد 

                               فقره پرونده متفرقه 5و همچنین  مورد پروانه ساخت ( 68)  پروانه ساختو اصالح پرونده صدور 

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مورد پروانه ساخت (  16) 

 :های آرایشی و بهداشتی هپروند .2

پروانه و اصالح پرونده صدور  فقره 4 ،مسئول فنی فقره پرونده  1 شامل پرونده، مورد9 در این کمیسیون تعداد

 مورد بحث و بررسی قرار گرفت . مورد پروانه ساخت (   8) ساخت



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 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

 کمیسیون نتیجه شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
 پروانه بهره برداری آقای سلطانی ورنکش

 ) شناسه نظارت كارگاهی (

5977/415-1-1401 

13/07/1401 
 موافقت گردید 

 موافقت گردید ثبت در سامانه پروانه بهره برداری ایگل البرز شمال 2

 انجمن علوم وصنایع غذایی ایران 3
15324/135-3-1401  

16/07/1401 

مربوطه اقدام طبق دستورالعمل 

 گردد

 نوین گستر مشکات 4
15616  

16/07/1401 
 موافقت گردید

 شركت خشکبار آرت 5
5888/415-1-1401  

11/07/1401 
 موافقت مشروط

 محمد باقر ملکی 6
15004/400-1-1401  

18/07/1401 
 موافقت مشروط

 بازرگانی تعاونی های كشاورزی ایران 7
15178/135/3-1401  

12/07/1401 
 نظر كارشناسوفق 

 نوید میر طباطبائیپروانه ساخت  8
3107/410-1-1401  

12/06/1401 
 موافقت گردید

9 
استفاده از چاشنی ارمغان آویژه پروانه ساخت 

 ظرفیت خالی شركت بیاض ارمغان  

1400د//13018/405  

10/11/1400 
 موافقت مشروط

 پروانه ساخت آبنیات الهام 10
5342/415/1/1401  

22/06/1401 
 موافقت مشروط

11 
فاطر استفاده از  عت ند صیهیبرپروانه ساخت 

 ظرفیت خالی  شركت دشت بن شن  

14478/400/1/1401  

10/07/1401 
 موافقت گردید

12 
 سمیرا دهقان پروانه ساخت

 ) مشاغل خانگی(

15036/135-3-1401 

11/07/1401 
 موافقت گردید

 آقای صفاری آشتیانی پروانه ساخت 13

15000/400-1-1401  

18/07/1401  

 

 موافقت گردید

14 
جارت زرین اشتها استفاده پروانه ساخت اطلس ت

 از ظرفیت خالی دشت بن شن

15332/400-1-1401  

23/07/1401  
 موافقت گردید

15 
دشت بن شن استفاده از ظرفیت پروانه ساخت 

 خالی ماه پرتو ماكارون

6228/415-1-1401  

20/07/1401  
 گردیدموافقت 

 



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 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

16 
كبری میر عزیزی ) شناسه نظارت  پروانه ساخت

  كارگاهی (

9525/420-1-1401  

21/07/1401 
 موافقت گردید

17 
1401-1-8878/405 سبزآوران نیکپروانه ساخت   

18/7/1401 
 موافقت گردید

18 
1401-1-8639/405 كشت و صنعت نیوشاپروانه ساخت   

12/07/1401 
 موافقت گردید

19 
 كارگاه مهدیار حاجی زادهپروانه ساخت 

 ) شناسه نظارت كارگاهی( 

8633/405-1-1401  

12/07/1401 
 موافقت مشروط

20 
1401-3-15816/135 پگاه تهرانپروانه ساخت   

23/07/1401 
 موافقت مشروط

21 
 5768 كارگاه فراز آذر بنیانپروانه ساخت 

07/07/1401 
 موافقت گردید

22 
1401-3-15814/135 پگاه تهرانپروانه ساخت   

23/07/1401 
 موافقت مشروط

23 
1401-3-15388/135 پگاه تهرانپروانه ساخت   

17/07/1401 
 موافقت مشروط

24 
1401-1-6349/415 آقای ایمان بهرامیپروانه ساخت   

23/7/1401 
 موافقت گردید

25 
1401-1-5782/415 شیرین شهد شاهیپروانه ساخت   

07/07/1401 
 موافقت مشروط

26 
فرآورده های غذایی پروشات پروانه ساخت 

كوروش استفاده از ظرفیت خالی شركت پیشتاز 

 رازک

5578/415-1-1401  

30/06/1401 
 موافقت گردید

27 
استفاده از شهاب گستر مهر ثمین پروانه ساخت 

 ظرفیت خالی شركت پیشتاز رازک

5277/415-1-1401  

30/06/1401  
 موافقت گردید

28 
1401-1-6231/415 سرود ناب دیار سبزپروانه ساخت   

20/07/1401  
 موافقت گردید

 

 

 



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 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

1 
1401-3-15842/135 پروانه مسئول فنی  شركت شفا  

23/07/1401 
 موافقت گردید

2 
1401-1-5576/415 پروانه ساخت شركت ایران ناژو  

30/06/1401 
 موافقت گردید

3 
 پروانه ساخت شركت پیام آوران فناوری فردانگر

 استفاده از ظرفیت خالی شركت به آرا

5488/415-1-1401  

28/06/1401 
 گردیدموافقت 

4 
البراتوار داروسازی پروانه ساخت شركت 

 بهداشتی شفا

15400/135-3-1401  

17/07/1401 
 موافقت گردید

5 
كارگاه برهان شیمی پروانه ساخت شركت 

 آذین ) شناسه نظارت كارگاهی(

14795/400-1-

140116/07/1401 
 موافقت گردید

 

 


