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1 
  اکسیر گستر رازی مسئول فنی  شرکت

 

33/و/8934/191  

70/78/33  
 موافقت گردید

 راک دارو مسئول فنی  شرکت 2
33/و/8147/191  

79/78/33  
 نظر کارشناس محترم مطابق

9 
رویا کوشان شرق  مسئول فنی  شرکت  

 

33/و/2117/191  

91/72/33  
تذکر کتبی به مدیر عامل  ، مسئول 

 فنی و انعکاس به سازمان غذا و دارو

8 
کوبل دارو مسئول فنی  شرکت  

 

33/و/8101/191  

73/78/33  
 موافقت گردید

 لقمان مسئول فنی  شرکت 1
33/و/1928/191  

22/78/33  
 مخالفت گردید 

 توسعه تجارت قطره حیات بهره برداری شرکت 6
33/د/1694/811  

78/78/33  
 موافقت گردید

0 
واحد خانمها منیژه ، ملیحه ،  بهره برداری شرکت

 موافقت گردید _ شهرزاد  واقای محمدرضا مرشدی

4 
33/د/302/811 انسی ماکارون بهره برداری شرکت  

91/72/33  
 گردیدموافقت 

3 
33/د/1641/877 عباس امیری بهره برداری شرکت  

73/78/33  
 موافقت گردید

17 
33/د/1364/811  فارس برنا ) هادی علیشاهی ( بهره برداری شرکت  

10/78/33  
 موافقت گردید

 میر حجت شهامتی سرکندی بهره برداری شرکت 11
 موافقت گردید _

17/78/33بازدید مورخ  هواپیمایی وارشبهره برداری  12  
 موافقت گردید

پیشتاز رازک ) تولید قراردادی برای شرکت پارس  19

 گالب شیراز(
 مخالفت گردید _
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 آناتو سبز شهریار 18
33/و/2803/191  

- 
 موافقت مشروط

 برنا لبن 11
33/د/1118/811  

17/79/33  
 مخالفت گردید

 آقای داود میقانی 16
33/د/1682/811  

78/78/33  
 وفق نظر کارشناس اقدام گردد

 صنایع غذایی مائده 10
33/و/2481/191  

17/79/33  
 موافقت مشروط

 آروین ماکارون 14
33/د/1998/811  

13/79/33  
 موافقت مشروط

3372021بازدید مورخ  فروشگاه رفاه ) تهرانسر( 13  مکاتبه با دانشگاه قم  

 حیدر مصطفایی 27
 رای قبلی به قوت خود باقی است  _

21 
33/د/309/811 آذین زیبا جوان ) آچاچی (  

91/72/33  

% کاهش قند موافقت می گردد.1با   

 

22 
33/و/8411/191 صنایع غذایی مائده  

18/78/33  
 مخالفت گردید 

29 
33/و/8373/191 تجارت گستر خاورمیانه اروند  

11/78/33  
 طبق نظر کارشناس می باشد

33/د/9111/871 اروین تجارت داتیس 28  

73/78/33  

ابطال پروانه ها به  اداره کل اطالع موافقت شد 

 رسانی گردد

کلیه واحدهای تولید فرآورده های غذایی و  21

 آشامیدنی
33/د/2711/811  

14/78/33  

 مخالفت گردید

33/و/1290/191 گلستان 26  

21/78/33  

  مشروط  موافقت
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 ارم نوش 20
33/و/1223/191  

21/78/33  
 موافقت مشروط 

 موافقت مشروط  _ کلیه  واحدهای تولیدی 24

 پروانه ساخت فرشید دبور 23
33/د/1744/877  

79/78/33  
 موافقت شد

97 
33/و/1112/191 پویا ورزان تجارت سپاهان ساخت پروانه  

72/78/33  
 موافقت شد

91 
34/د/0173/811 برنا لبن پروانه ساخت  

11/12/34  
 موافقت شد

92 
کنسرو گلنوش استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت پیشتاز رازک
33/د/1814/811  

26/79/33  
 موافقت شد

99 
33/د/1881/811 بر نا لبن پروانه ساخت  

20/79/33  
 موافقت شد

98 
دریان دشت استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت پیشتاز رازک
33/د/1822/811  

26/79/33  
 موافقت شد

91 
33/د/1649/811 بیژن پروانه ساخت  

70/78/33  
 موافقت شد

96 
33/و/8724/8191 همدانیان پروانه ساخت  

91/79/33  
 موافقت شد

سپیده صبح صادق استفاده  ساختپروانه  90

 از ظرفیت خالی شرکت برنا لبن
33/د/1179/811  

91/79/33  

 موافقت شد

درین الک تابان  ) شناسه  پروانه ساخت 94

 نظارت کارگاهی (
33/د/1460/811  

18/78/33  

 موافقت شد
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93 
33/د/1648/811 ایران ناژو پروانه ساخت  

70/78/33  
 موافقت شد

87 
کیمیا کاالی رازی استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت دلبان
33/و/8404/191  

11/78/33  
 موافقت شد

81 
مهرداد تجارت آتیس پروانه ساخت  

 ) شناسه نظارت کارگاهی ( 
33/و/8178/191  

74/78/33  
 موافقت شد

82 
استفاده از  شهبیرسا تجارت  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت داما
33/د/1119/817  

72/78/33  
 موافقت شد

89 
33/د/9462/877 وشکاسل ن پروانه ساخت  

11/78/33  
 موافقت شد

88 
توسعه زرین گستر آپادانا)  پروانه ساخت

 شناسه نظارت کارگاهی(
33/د/8367/877  

71/78/33  
 موافقت شد

81 
محسن مجیدی خواه )  پروانه ساخت

 شناسه نظارت کارگاهی (
33/و/8143/191  

79/78/33  
 موافقت شد

86 
زعفران سحر خیر استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت سمیه
33/د/1644/811  

74/78/33  
 موافقت شد

80 
33/د/9024/871 علی کیانی پروانه ساخت  

18/78/33  
 موافقت شد

84 
33/و/8166/191 آردآریا کار پروانه ساخت  

72/78/33  
 موافقت شد

افق ابیانه ) شناسه نظارت  پروانه ساخت 83

 ی (هکارگا
33/و/8933/191  

70/78/33  

 موافقت شد
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17 
پارس لین کار استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت بهنوش  ایران
33/و/8630/191  

17/78/33  

 موافقت شد

11 
صنایع غذایی ستاره  پروانه ساخت

 سروستان
33/و/1736/871  

20/79/33  

 موافقت شد

12 
شکوه آردین پروانه ساخت 33/د/1893/811   

20/79/33  
 موافقت شد

19 

استفاده  زرین برگ سنگین پروانه ساخت

از ظرفیت خالی شرکت اروین تجارت 

 داتیس

33/د/9023/871  

18/78/33  
 موافقت شد

18 
شرکت وم استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت

 خالی شرکت بهنوش ایران  
33/و/8412/191  

18/78/33  
 موافقت شد

11 
الیگل دنا ) شناسه نظارت  پروانه ساخت

 کارگاهی (
33/د/1441/811  

11/78/33  
 موافقت شد

16 
انسی ماکارون پروانه ساخت 33/د/1468/811   

18/78/33  
 موافقت شد

10 
سهیل جمال خانی پروانه ساخت 33/د/9019/871   

11/78/33  
 موافقت مشروط 

14 
آرین سیف پاسارگاد )شناسه  پروانه ساخت

 نظارت کارگاهی(
33/د/1091/877  

17/78/33  
 موافقت گردید  ماهه 8به صورت 

13 
صنعتی پارس مینو پروانه ساخت 33/و/1278/191   

21/78/33  
 موافقت شد

توسعه بن دا فرآور پروانه ساخت 67 33/د/1346/811   

10/78/33  

ماهه  6مشروط به ارائه تعهد محضری به صورت 

 موافقت گردید
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61 
توسعه تجارت هرو پروانه ساخت  33/و/1184/191   

11/78/33  
 موافقت شد

62 
33/و/8179/191 گلستان ساختپروانه   

71/78/33  

 موافقت مشروط 

69 
اوشانک استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت

 خالی شرکت گلستان  
33/و/8181/191  

74/78/33  
 موافقت شد

68 
33/و/9393/191 ارم نوش پروانه ساخت  

20/79/33  
 موافقت شد

61 
33/د/1172/811 طعام گستر بهار پروانه ساخت  

91/79/33  
 موافقت شد

66 
استفاده از  جهان ستاره اریا پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت آروین ماکارون  
33/د/1448/811  

11/78/33  
 موافقت شد

60 
33/و/2794/191 خانمها و آقای  مرشدی پروانه ساخت  

21/72/33  
 موافقت مشروط

64 
33/د/1449/811 آروین ماکارون پروانه ساخت  

11/78/33  
 موافقت شد

63 
33/د/2728/811 دشت صنعت غذایی آوا پروانه ساخت  

21/78/33  

وفق نظر کارشناس صرفا جهت برند سیزین 

 موافقت گردید

07 
استفاده از  سهامی عام ویتانا پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت آروین ماکارون
33/د/1427/811  

12/78/33  
 موافقت شد

33/د/9911/871 آدران آرد آراد پروانه ساخت 01  

70/78/33  

.ماهه محصوالت موافقت گردید 6به صورت   

بازرگانی جی استفاده از  پروانه ساخت 02

 ظرفیت خالی شرکت زر آغوش فارس  
33/د/2177/811  

29/78/33  

 موافقت شد
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09 
حاج بابا ) شناسه نظارت  پروانه ساخت

 کارگاهی (
33/و/9374/191  

20/79/33  

 موافقت شد

08 
33/و/2331/191 صنعتی پارس مینو  

11/79/33  

 موافقت شد

01 
33/د/1402/811 کشت  و صنعت مالرد  

18/78/33  
 موافقت شد


