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 پیوست:

 شماره:

 

 نهمین   جلسه كمیسیون فنی و قانونی

 
 

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 

1 
 ارمغان عصاره طبیعت مسئول فنی  شركت

98و//4333/135  

11/04/98  

 موافقت شد

 

 ایده گستر درمان شركتمسئول فنی  2
98و//8616/135  

08/07/98  

 موافقت شد

 

3 
 شركت تولیدی كسری  شركتمسئول فنی 

 

98و//7097/135  

11/07/98  
 موافقت شد

4 
 آرین سامان كاال شركت مسئول فنی 

 

98و//8518/135  

07/07/98  
 موافقت شد

 مینو شركتمسئول فنی  5
98و//8971/135  

15/07/98  
 موافقت شد

 مهر آفاق شركتبهره برداری  6
98د//27450/410  

10/07/98  
 موافقت شد

7 
 مهناز طرقی شركتبهره برداری 

98د//13084/400  

06/07/98  
 تائیدیه آزمایشگاه

چاشت نیک پروار )  شركتبهره برداری  8

 شركت هواپیمایی معراج(

98د//2789/410  

14/07/98  
 موافقت شد

سدنا ) بهکام ترش  شركتبهره برداری  9

 شناسه نظارت كارگاهی (
98د//4212/415  

06/07/98  
 موافقت شد

آقای حسین زینالی ) شناسه نظارت  10

 كارگاهی (
98د//12020/400  

23/06/98  
 موافقت شد
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 پیوست:

 شماره:

 

 

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

98و//3748/405 گل ایران شركتبهره برداری  11  

05/06/98  
 موافقت شد

كیترینگ شركت بهره برداری  12

 هواپیمایی تابان
98و//8718/135  

10/07/98  
 موافقت شد

13 
 رامیان پالست البرزشركت  بهره برداری

98د//14071/400  

15/07/98  
 تائیدیه آزمایشگاه

98د//2811/410 فرآورده های تین شركت بهره برداری 14  

15/07/98  
 موافقت شد

15 
 محمدحسین ماهپار شركت بهره برداری

98د//4511/415  

16/07/98  تائیدیه آزمایشگاه 

پالیز گستر كهن شركت 16  

 

98د//14150/400  

16/07/98  
 موافقت شد

موسسه خانم ندا وفائیشركت  17  

 

98د//6013/400  

13/06/98  

مخالفت شد . مکاتبه با دانشگاه شهید 

 بهشتی

18 
98د//4034/415 مهدی خداویسیشركت   

30/06/98  

 مخالفت شد

 

19 
98د//10055/400 علی اكبر براتیشركت   

20/05/98  

 با توجه به نامه اداره كل مخالفت شد

 

20 
 سولیکه كاله ) كاله تهران سابق(شركت 

98د//12938/135  

03/07/98  

یک بچ تولید آزمایشی با اعالم تاریخ روز 

تولید آزمایشی را هماهنگی معاونت و نمونه 
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 پیوست:

 شماره:

طریق ستاد از محصول مواد اولیه  برداری از

 در صورت انطباق رفع تعلیق

 

 

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

98د//4146/415 مرتضی توسلی شركت 21  

02/07/98  
 موافقت شد

98و//8547/135 تولیدی داروگر ) كف ( شركت 22  

07/07/98  

ارائه نماید و ظرف مدت یکماه لیبل اصالح شده را 

تواما از لیبل جدید و قدیم استفاده كند و اعالم كند 

كه ظرف چه مدتی لیبل های قدیم انجام می بابد . در 

 صورت عدم انجام موارد فوق توقیف و اقدام قانونی

23 

آقای جالل حسین زاده )  شركت

 شناسه نظارت كارگاهی (

 
 مخالفت شد _

24 
كشت و صنعت نیوشا  شركت

 داریان
98و//8695/135  

10/07/98  

 موافقت شد

 

98د//1257/400 پاک رخش شركت 25  

25/06/98  

ظرف مدت یکماه لیبل  جدید ارائه دهید و لیبل 

قدیم را با جت پرینتر اصالح شود و تواما مصرف 

 شود لیبل جوهر نمک با رضایت معدوم شود

98و//6674/135 تولیدی داروگر ) كف ( شركت 26  

28/05/98  

مدت یکماه لیبل اصالح شده را ارائه نماید و ظرف 

تواما از لیبل جدید و قدیم استفاده كند و اعالم كند 

كه ظرف چه مدتی لیبل های قدیم انجام می بابد . در 

 صورت عدم انجام موارد فوق توقیف و اقدام قانونی

پویا پروتئین شركت 27  675/54789 ظرف مدت یک ماه لیبل  های جدید را ارائه نماید  
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 پیوست:

 شماره:

17/06/98 و جهت عدم توقف تولید در این مدت از لیبل  

 های قدیمی های قدیمی استفاده كند

98د//4213/415 عباس جهانگرد شركت 28  

06/07/98  

 مخالفت شد

 
 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

29 
پایش اندیشه دانش بنیان خود  شركت

 سینا

98و//8977/135  

15/07/98  
 با صدور پروانه بهره برداری موافقت شد

92120/101/1/98 احمد بهرامیشركت  30  

19/05/98  
 مخالفت شد

 پگاه تهرانشركت  31
_ 

بررسی بیشتر توسط كارشناس در خصوص 

مجاز بودن بسته بندی روغن حیوانی در 

peظروف  براساس استاندار ملی ایران و  

 استاندار كشور مقصد
 

98و//9086/135 پاک كن شركت 32  

17/07/98  

یک طرف بسته بندی لیبل قدیمی جدا شود. 

 و لیبل با طرح فارسی نویسی الصاق شود

 

 اقدام برابر مقررات - ایران چوگل شركت 33

98د//13676/400 امیر قاسمی شركت 34  

10/07/98  
 موافقت شد

98د//4265/135 آذین زیبا جوان شركت 35  

08/07/98  
 موافقت شد

98د//6232/405 موسسه آقای نصرت اله ایزدی شركت 36  

30/06/98  

مشروط به پس اخذ تعهد محضری از 

ماه  4مدیرعامل مبنی بر اینکه ظرف مدت 
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 پیوست:

 شماره:

نسبت به ارائه آگهی رسمی ثبت  عالمت 

تجاری اقدام نماید در این مدت كلیه  

مسئولیت های حقوقی و قضایی را بپذیرد 

ماهه اصالح گردد 4پروانه درخواستی   

 

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 توسعه بن دافرآورشركت  37
98د//4058/415  

31/06/98  
 موافقت شد

38 
توسعه تجارت هرو ) ظرفیت خالی  شركت

 شركت دلبان(
98و//8715/135  

10/07/98  
 موافقت شد

توسعه بن دافرآور شركت 39 98د//4057/418   

31/06/98  
 موافقت شد

محمود حسینی شركت 40 98د//7915/420   

10/07/98  
 موافقت شد

اصغر ناجی زرنقشركت  41 98د//6744/405   

04/07/98  
 موافقت شد

برنا لبنشركت  42 98د//4267/415   

08/07/98  
 موافقت شد

نان سحرثمین شركت  43 98د//4292/415   

08/07/98  
 موافقت شد

44 
عباسعلی صباغ تبریزی ) شناسه شركت 

 نظارت كارگاهی (
98د//6894/405  

07/07/98 
 موافقت شد

98د//7034/405 سبز آوران نیکشركت  45  موافقت شد 
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 پیوست:

 شماره:

10/07/98 

98د//3914/415 برنا لبن شركت 46  

24/06/98 
 موافقت شد

98و//8083/135 مهر گیاه شركت 47  

30/06/98 
 موافقت شد

 

 

.. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

48 
ظرفیت خالی شركت نوین محمد نکوئی پور

 رویا پلیمر

98د//13368/400  

08/07/98  
 موافقت شد

 مهدی بهرامی ضیابری 49
98د//7096/405  

11/07/98  
 موافقت شد

98و//8929/135 مانا دانا ایرانیان 50  

14/07/98  
 موافقت شد

98د//7098/405 مهدی بهرامی ضیابری 51  

11/07/98  
 موافقت شد

98و//6042/135 علیرضا خسرو شاهی 52  

14/05/98  

مشروطموافقت   

 

 شركت من 53
98و//9041/135  

16/07/98  
 موافقت شد

54 
فرواسپروز قشم ظرفیت خالی شركت مانا 

 دانا ایرانیان
98و//8933/135  

14/07/98  
 موافقت شد

98و//8671/135 تولید مواد غذایی تولیکوالک 55  

09/07/98  
 موافقت شد
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 پیوست:

 شماره:

98و//8830/135 لبنیات پاستوریزه پاک 56  

13/07/98 
 موافقت شد

98و//7033/135 ولید مواد غذایی تولیکوالکت 57  

04/06/98 
 موافقت شد

98د//6215/405 خوشه طالیی نیاز 58  

30/06/98 
 موافقت شد

آرتا پرشیان خرم ظرفیت خالی شركت ژوبین  59

 مهر
98د//4106/415  

01/07/98 
 موافقت شد

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 فرآورده های لبنی تین 60
98د//2808/410  

15/07/98  
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 61
 98د//2801/410

15/07/98 
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 62
98د//2800/410  

15/07/98 
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 63
98د//5425/410  

14/07/98 
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 64
98د//2797/410  

15/07/98 
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 65
98د//2799/410  

15/07/98 
 موافقت شد

 فرآورده های لبنی تین 66
98د//2798/410  

15/07/98 
 موافقت شد

98د//2817/410 فرآورده های لبنی تین 67  

15/07/98 
 موافقت شد

98و//8878/135 گلستان 68  

17/07/98 
 موافقت شد

98و//4479/135 آذین زیبا جوان 69  

15/07/98 
 موافقت شد
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 پیوست:

 شماره:

گلین لواشک استفاده از ظرفیت خالی  70

 مهرشركت ژوبین 
98د//4248/415  

07/07/98 
 مخالفت شد

71 

آسان تک چین سهند استفاده از ظرفیت 

 خالی شركت ژوبین مهر
98د//4060/415  

31/06/98  

پس از امضا قراردادفی مابین شركت ژوبین مهر و 

سان تک چین توسط نایب رئیس و رئیس هیئت آ

مدیره و مدیر عامل طبق آگهی تاسیس شركت 

 صدور پروانه ساخت بالمانع است .)آگهی تغییرات( 

 

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

72 

آقای حسین عبداللهی ) اكین 

پارس مغان( )شناسه نظارت 

 كارگاهی (

98و//9207/135  

20/07/98  

مشروط به ارائه تعهد محضری مدیر عامل مبنی بر 

و به عهده ماه  6ارائه ثبت عالمت تجاری ظرف مدت 

گرفتن كلیه مسئولیتهای حقوقی و قضائی طی این 

 ماه بالمانع است 6مدت  صدور 

 مواد غذایی ترخینه 73
 98و//8632/135

09/07/98 
 موافقت شد

74 
98د//4540/415 برنا لبن  

17/07/98 

 مخالفت شد طبق بخشنامه جدید اقدام شود

75 
98و//9105/135 پگاه تهران  

17/07/98 

 موافقت شد

76 
98و//8292/135 پگاه تهران  

02/07/98 

ماهه صادر  4ماه ارائه  و  4موافقت شد ظرف مدت 

 شود  
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