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 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 

 مالئی ایرانیان  مسئول فنی  شرکت

 

 

99/و/4572/137  

24/23/99  
 مخالفت شد 

 آرتین برنای تهران مسئول فنی  شرکت 4
99/و/3423/137  

15/22/99  
 مطابق نظر کارشناس 

  عطر افشان سعید پارسیان مسئول فنی  شرکت 3
99/و/4222/137  

41/24/99  
 موافقت مشروط

2 
گیتا بازرگانی اورا مسئول فنی  شرکت  

 

99/و/3332/137  

13/23/99  
 موافقت شد 

 پارس افرا دارو مسئول فنی  شرکت 7
99/و/3333/137  

13/23/99  
 موافقت شد

 ویتا بیوتکیس فنی  شرکتمسئول  3
99/و/3543/137  

47/23/99  
 موافقت شد

 آداک تجارت دیبا مسئول فنی  شرکت 5
93/و/13439/137  

41/11/93  
 موافقت مشروط

 شفا مسئول فنی  شرکت 3
99/و/393/137  

13/23/99  
 موافقت شد

9 
بین الملل پارس  مسئول فنی  شرکت  

 

99/و/4594/137  

12/23/99  
 موافقت شد

 توسعه تجارت رویکرد نوین مسئول فنی  شرکت 12
99/و/4223/137  

41/24/99  
 موافقت مشروط

11 
آرمان بهداشت  ایرانیان مسئول فنی  شرکت  

 

99/و/3377/137  

42/23/99  

 موافقت شد

 



  

 

... 

... 

...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

14 
 آرمان بهداشت ایرانیانبهره برداری شرکت 

99/و/3337/137  

42/23/99  

 مشروط به تایید آزمایشگاه

 
  

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 سهیل جمال خانی بهره برداری شرکت 13
99/و/3929/137  

31/23/99  
مشروط به ثبت و تائیدپرونده در   

 TTACسامانه 

12 
آقای آرش ملکی بهره برداری شرکت  

 ) شناسه نظارت کارگاهی

99/د/2753/222  

42/23/99  
 موافقت شد

 روشنا پالست نگین پایتخت برداری شرکتبهره  17
99/د/4524/222  

42/24/99  
 موافقت شد

 آبشوران بهره برداری شرکت 13
99/د/1272/212  

45/23/99  
 موافقت مشروط  

 جمال حیدری بهره برداری شرکت 15
99/د/4443/222  

13/24/99  
مشروط به ثبت و تائیدپرونده در   

 TTACسامانه 

 ایرانیانمانا دانا  13
99/و/4225/137  

32/24/99  
 اقدام قانونی 

 بهداشت کودک 19
99/و/3334/137  

45/23/99  
 از اداره کل استعالم شود

 آقای مهدی خدوایسی 42
99/د/13722/217  

42/23/99  
 موافقت مشروط

 برنتز خاورمیانه 41
99/و/1595/137  

15/24/99  
 موافقت مشروط

 مکث تجارت فارمد 44
99/و/4259/137  

44/24/99  
 اخطار به شرکت

 سرزمین سالمت خاورمیانه 43
99/و/3534/137  

43/23/99  
 بازدید مشترک با معاونت بهداشتی 

99/د/2333/222 پیشخوان ارکید سبز ایرانیان 42  موافقت شد  
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

15/23/99  

کلیه کارخانه های تولید فرآورده های غذایی و آرایشی  47

 و بهداشتی
_ 

از دستورخارج   

 

 

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

43 
استفاده از  پروانه ساخت شرکت  آساره تجارت آریو

 ظرفیت خالی شرکت ژوبین مهر
99/د/323/217  

47/24/99  
 موافقت شد

  بهداشت کودکپروانه ساخت شرکت  45
99/و/4912/137  

11/23/99  
 موافقت شد

 منپروانه ساخت شرکت   43
99/و/3532/137  

43/23/99  
 موافقت شد

 مهران سهراب نیاپروانه ساخت شرکت   49
93/د/13247/222  

23/14/93  
 ماهه موافقت شد  2به صورت 

 علی عباس محمدیپروانه ساخت شرکت   32
99/د/4793/227  

19/23/99  
 موافقت مشروط 

 همدانیانپروانه ساخت شرکت   31
99/و/4932/137  

11/23/99  
 موافقت شد

34 
عزیز آنا پارس استفاده از ظرفیت پروانه ساخت شرکت 

  خالی شرکت ژوبین مهر
99/د/1453/217  

13/23/99  
 موافقت شد

 آقای مهدی قند چیپروانه ساخت شرکت   33
99/د/4799/227  

19/23/99  
 موافقت مشروط

  علی آقالوپروانه ساخت شرکت  32
99/د/2337/222  

15/23/99  
 موافقت شد

 واحد تولیدی عباس شنواپروانه ساخت شرکت   37
99/د/4223/227  

23/23/99  
 موافقت شد

   شرکت دلبانپروانه ساخت  33
99/و/3325/137  

43/23/99  
 موافقت شد

99/د/2327/222  علی آقالوپروانه ساخت شرکت  35  موافقت شد 



  

 

... 
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...  

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

15/23/99  

33 
 شرکت سبز آوران نیکپروانه ساخت 

99/د/4733/227  

13/23/99  
 موافقت شد

39 
 پروانه ساخت شرکت دوکارژابیز

99/د1373/217  

42/23/99  
 موافقت شد

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 همدانیان پروانه ساخت شرکت 22
99/و/3353/137  

42/23/99  
 موافقت شد

 آرمان بهداشت ایرانیان پروانه ساخت شرکت 21
99/و/2249/137  

31/23/99  
 موافقت شد

 برنا لبن پروانه ساخت شرکت 24
99/د/1171/217  

12/23/99  
 موافقت مشروط

 تجارتی همایون پروانه ساخت شرکت 23
99/د/3337/222  

25/23/99  
 موافقت شد

 سعید گلی زفره پروانه ساخت شرکت 22
99/د/3292/222  

31/24/99  
 شدموافقت 

 فرآورده های لبنی تین پروانه ساخت شرکت 27
/د31537/357  

42/23/99  
 موافقت مشروط

 درین پودر پروانه ساخت شرکت 23
99/د/1239/217  

23/23/99  
 موافقت شد

 بر نا لبن پروانه ساخت شرکت 25
99/د/555/217  

13/23/99  
 موافقت مشروط

 آرین لبن تشریفات پروانه ساخت شرکت 25
99/د/4233/227  

23/23/99  
 موافقت شد

 گندم طالیی نوتریکا پروانه ساخت شرکت 23
99/د/1324/217  

42/23/99  
 موافقت مشروط

72 
محمد خاکی )شناسه نظارت  پروانه ساخت شرکت

 کارگاهی (

99/د/723/212  

12/24/99  
 موافقت شد

71 
 گندم طالیی نوتریکا پروانه ساخت شرکت

99/د/1332/217  

19/23/99  
 موافقت مشروط



  

 

... 
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

بهار حافظ مرودشت استفاده از  پروانه ساخت شرکت 74

 ظرفیت خالی شرکت فرایند گستر کوهک  

99/د/1423/217  

15/23/99  

 موافقت شد

73 
 حسینقلی بابایی پروانه ساخت شرکت

99/و/4334/137  

23/23/99  
 موافقت شد

 

. 

 کمیسیون نتیجه شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 تهران موپروانه ساخت شرکت  72
99/و/3335/137  

42/23/99  
 موافقت شد

 مهدی قند چی پروانه ساخت شرکت 77
99/د/4322/227  

19/23/99  
 موافقت  مشروط 

 آبشوران پروانه ساخت شرکت 73
99/د/1271/212  

45/23/99  
 موافقت شد

75 
فراسودمند سینور شاد استفاده  پروانه ساخت شرکت

 از ظرفیت خالی شرکت طالیی محیا

99/و/4952/137  

11/23/99  
 موافقت شد

 


