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1 
رویال پیشگام شرق مسئول فنی  شرکت  

 

89/و/15201/110  

11/59/89  
 موافقت شد

2 
آرایشی و بهداشتی  مسئول فنی  شرکت

 دلبان 

89/و/8151/110  

21/51/89  
 موافقت شد

1 
دنیل کیش مسئول فنی شرکت     

 

89/و/15100/110  

22/59/89  
 موافقت شد

4 

شرکت تضامنی  مسئول فنی شرکت

 محمدرضا حلوایی و شرکاء

 

89/و/15295/110  

12/59/89  
 موافقت شد

0 
راشا نویان دوستان  مسئول فنی شرکت  

 

89/و/1057/110  

11/57/89  
 مخالفت شد

7 
بازرگانی بهار آذین  شرکتمسئول فنی 

 محمود

89/و/15745/110  

25/59/89  
 موافقت شد

1 
آقای سروش شکری بهره برداری شرکت  

 ) شناسه نظارت کارگاهی (

89/و/15122/110  

21/59/89  
 موافقت شد

9 
 آبتین طب ایرانیان  بهره برداری شرکت

  ) شناسه نظارت کارگاهی ( 

89/د/8015/110  

19/59/89  
 موافقت شد

 فرامز واقفی هریس  بهره برداری شرکت 8
89/د/10472/455  

54/59/89  
 موافقت مشروط

15 
سردخانه عبدالرحمن بهره برداری 

 ارجمندی

89/د/4717/425  

27/54/89  
 موافقت شد

آقای محمد حسین  بهره برداری شرکت  11

   حفظی صالحی

89/د/0111/410  

25/59/89  

 تائیدیه آزمایشگاهمشروط به 

89/و/15475/110 کیترینگ هواپیمایی کاسپین بهره برداری 12  

19/59/89  

 موافقت شد
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11 

آقای مهدی   بهره برداری شرکت

 خداویسی

 

89/د/0272/410  

29/59/89  
 موافقت شد

14 
آرایشی و بهداشتی  بهره برداری شرکت

  دلبان

89/و/15505/110  

57/59/89  
 موافقت شد

 طوبی پایا بهره برداری شرکت 10
89/د/9104/450  

17/59/89  
 مشروطموافقت   

  تعاونی فرزانگان بهره برداری شرکت 17
89/د/2770/110  

22/59/89  
 موافقت شد

11 
 راشا نوین دوستان  بهره برداری شرکت

 (  ) شناسه نظارت کارگاهی

89/و/0715/110  

50/50/89  
 موافقت شد

  پگاه تهران بهره برداری شرکت 19
89/و/8124/110  

15/51/89  
 تائیدیه آزمایشگاهمشروط به 

18 
 تولیدی دنیای بهداشت شرکت

89/د/17198/455  

18/59/89  
 موافقت مشروط

89/د/14199/455 سولیکو کام شرکت 25  

20/51/89  
 موافقت مشروط

89/و/15901/110 اندیشهبازرگانی ایرانیان اوج  شرکت 21  

20/59/89  

 موافقت شد

 شرکت تولیدی داروگر 22

 ) کف ( 
/د97114/710  

21/59/89  

 موافقت مشروط

89/د/17015/455 آقای قاسم سعادتی کیوان 21  

21/59/89  
 شوددر کمیته استانی مطرح 
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 آقای رسول آقا زاده  24
89/د/17079/455  

21/59/89  
 شوددر کمیته استانی مطرح 

20 
 آقای  علی عباس محمدی 

 ) معقول(

89/و/15111/110  

22/59/89  
 شوددر کمیته استانی مطرح 

 آقای سیاوش عباسپور آذر   27
89/د/17487/455  

25/59/89  
 شوددر کمیته استانی مطرح 

 گلستان 21
89/و/15542/110  

57/59/89  
 موافقت شد 

 آقای یاسر زندیه 29
89/و/15711/110  

25/59/89  
 شوددر کمیته استانی مطرح 

 گلستان 28
89/و/11594/110  

29/59/89  
 موافقت شد

 ایران شکوه 15
89/و/1545/110  

14/59/89  
 با اداره کل مکاتبه شود

 مادیپروانه ساخت شرکت   11
89/و/9154/110  

15/51/89  
 مشروط موافقت 

 شاندشتپروانه ساخت شرکت   12
89/د/9720/425  

25/51/89  
 مشروط به پاسخ موافق اداره کل

11 
پاکشو) جهت پروانه ساخت شرکت  

 صادرات(

89/د/9110/450  

10/59/89  
 موافقت شد

89/و/15198/110 نوشابپروانه ساخت شرکت   14  

14/59/89  

 موافقت شد

89/و/8114/110 پگاه تهرانپروانه ساخت شرکت   10  

11/51/89  

 موافقت شد

89/د/0557/410 درین پودرپروانه ساخت شرکت   17  

14/59/89  

 موافقت شد
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 برنا لبنپروانه ساخت شرکت   11
89/د/4810/410  

12/59/89  
 موافقت شد

 هاگسانپروانه ساخت شرکت   19
89/د/4859/410  

59/59/89  
 موافقت شد

 توسعه تجارت اوجاپروانه ساخت شرکت   18
89/د/4924/410  

51/59/89  
 موافقت شد

45 
 آیدین طب ایرانیان پروانه ساخت شرکت  

 ) شناسه کارگاهی (

89/د/8029/425  

19/59/89  
 موافقت شد

 ایران چوگلپروانه ساخت شرکت   41
89/د/17191/455  

18/59/89  
 موافقت شد

 شهد طالیی مهرپروانه ساخت شرکت   42
89/د/9054/450  

22/59/89  
 موافقت شد

 داوددی مهرپروانه ساخت شرکت   41
89/د/9051/450  

22/59/89  
 موافقت شد

44 
واحد تولیدی پروانه ساخت شرکت  

 کارگاهی حیرت کندری

89/د/0559/410  

11/59/89  
 موافقت شد

40 

کوثر نوش پروانه ساخت شرکت  

اردبیل)استفاده از ظرفیت خالی شرکت 

 پگاه(

89/و/15171/110  

21/59/89  
 موافقت شد

 بیسکویت گرجیپروانه ساخت شرکت   47
89/د/9192/450  

19/59/89  
 موافقت شد

89/و/8179/110 پگاه تهرانپروانه ساخت شرکت   41  

15/51/89  

 موافقت شد

 درین الک تابان پروانه ساخت شرکت  49

 شاسه نظارت کارگاهی () 

89/د/0511/410  

19/59/89  

 موافقت شد

89/و/15891/110 روژان میرارخپروانه ساخت شرکت   48  

21/59/89  

 موافقت شد
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 پگاه تهرانپروانه ساخت شرکت   05
89/و/8178/110  

15/51/89  
 موافقت شد

 رکسان وداراپروانه ساخت شرکت   01
89/و/15185/110  

11/59/89  
 موافقت شد

 رکسان وداراپروانه ساخت شرکت   02
89/و/7191/110  

25/50/89  
 موافقت شد

01 
سید فرزان حق پروانه ساخت شرکت  

 بجانب ) شناسه نظارت کارگاهی (  

89/د/10111/455  

59/59/89  
 موافقت شد

 کالیجارپروانه ساخت شرکت   04
89/د/9184/450  

18/59/89  
 مشروطموافقت 

 سمیهپروانه ساخت شرکت   00
89/د/0110/410  

25/59/89  
 موافقت شد

07 

بهار حافظ مرودشت پروانه ساخت شرکت  

)استفاده از ظرفیت خالی شرکت  فرایند 

 گستر کوهک(

89/د/2781/410  

12/57/89  
 مشروط

01 
آذوقه شیراز پروانه ساخت شرکت  

 ستفاده از ظرفیت خالی شرکت پیشتاز رازک(ا)

89/د/0142/410  

21/59/89  
 موافقت شد

 مانی یار تجارتپروانه ساخت شرکت   09
89/د/0157/410  

18/59/89  
 موافقت شد

 گلستانپروانه ساخت شرکت   08
89/و/15197/110  

17/59/89  
 موافقت شد

89/و/8118/110 بهنوش ایرانپروانه ساخت شرکت   75  

15/51/89  

 موافقت شد

89/و/15118/110 بهداشت کودکپروانه ساخت شرکت   71  

11/59/89  

 موافقت شد

سیالنه سبز پروانه ساخت شرکت   72

 )استفاده از ظرفیت خالی شرکت داما(

89/د/1459/415  

27/59/89  

 موافقت شد

 



  

  

6 

 

  

... 

... 

...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 آرین لبن تشریفاتپروانه ساخت شرکت   71
89/د/9191/450  

11/59/89  
 موافقت شد

 صنایع غذایی بابک جمپروانه ساخت شرکت   74
89/و/11591/110  

29/59/89  
 مشروطموافقت 

 نورا شکالت سورناپروانه ساخت شرکت   70
89/د/0171/410  

29/59/89  
 شدمخالفت 

 تهران موپروانه ساخت شرکت   77
89/و/81521/110  

28/51/89  
 موافقت شد

71 
 راشا نویان دوستان پروانه ساخت شرکت  

 () شناسه نظارت کارگاهی
 موافقت شد _

79 
 دشت مرغابپروانه ساخت شرکت  

 )استفاده از ظرفیت خالی شرکت مانده( 

89/و/9811/110  

10/51/89  
 موافقت شد

 آقای سقط چیپروانه ساخت شرکت   78
89/د/8451/425  

11/59/89  
 موافقت شد

 

 

 

 


