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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

 

 

 99مرداد سال  41پرونده در   25جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی   ششمین 

 برگزار شد

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

4 
 مسئول فنی  شركت  پاک وش

 

99/و/2159/432  

53/41/99  
 موافقت گردید

5 
ستاره اوج زیبایی و سالمتی تک  مسئول فنی  شركت 

 عرفا كیش

 

/م  22/99رای شماره 

 54/45/99مورخ 
 مطابق نظر كارشناس محترم

3 
آبان تروند پارسیان مسئول فنی  شركت   

 

 

99/و/3293/432  

54/43/99 
 مطابق نظر كارشناس محترم

1 
 پیشرو پوشش پهناور مسئول فنی  شركت 

 

99/و/2335/432  

55/41/99 
 مطابق نظر كارشناس محترم

2 
پاک وش  مسئول فنی  شركت  

  

99/و/2193/432  

51/41/99  
 مطابق نظر كارشناس محترم

99/و/2399/432 پایکار بنیان طب مسئول فنی  شركت 5  

34/41/99  
 موافقت مشروط

99/و/1395/432 به آرا پردیس پایون  مسئول فنی  شركت 3  

43/41/99  
 مطابق نظر كارشناس محترم 

9 
زرآغوش فارس مسئول فنی  شركت  
 

99/د/5133/142  

49/42/99  
 موافقت گردید

9 
تولیدی شیمیایی فر مسئول فنی  شركت  

 
99/د/3922/142  

49/41/99  
  موافقت گردید

44 
تهران مو شركتمسئول فنی    

 
99/و/1452/432  

45/41/99  
 موافقت گردید



  

 

... 

... 

... 
 

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

44 
تولیدی پاكان   مسئول فنی  شركت  

 

99/د/5542/142  

59/41/99  
 مطابق نظر كارشناس محترم

 مسئول فنی  شركت ناردین كاال 45
99/و/5453/432  

34/41/99 
 مطابق نظر كارشناس محترم

43 
شركت ارسام شیمی پایدار مسئول فنی    

 

99/و/2251/432  

52/41/99 
 مخالفت گردید

41 
شناسه نظارت سیاوش شعبانی )  بهره برداری شركت 

 كارگاهی (

99/د/4355/432  

53/41/99 
 موافقت گردید

 محمد حسین ماپار بهره برداری شركت 42
99/د/5399/142  

45/42/99  
 مخالفت گردید

45 
آرایشی و بهداشتی زر آغوش  بهره برداری شركت

 فارس
99/د/5325/142  

41/42/99  
 موافقت گردید

99/و/5442/432 پاكسان 43  

41/42/99  
 موافقت مشروط

99/د/5559/142 واحد تولیدی آقای سید شایان موسوی نائینیان 49  

34/41/99  
 موافقت گردید واعالم به اداره كل  

99/و/5349/432 نان آوران 49  

49/42/99  
 موافقت مشروط

99/د/5555/142 كارخانه ژوبین مهر 54  

34/41/99  
 وفق نظر كارشناس 

99/و/1331/432 ساسان 54  

41/41/99  
 موافقت مشروط

 كلیه واحدهای تولیدی ) رای كلی( 55
 مخالفت گردید _

99/د/3235/144 موسسه خانم زهرا نظری بنیاد 53  

45/42/99  
 موافقت مشروط



  

 

... 

... 

... 
 

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

. 

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ کارخانهشرکت /  ردیف

 شیر پاستوریزه پگاه تهران 51
99/و/5434/432  

42/42/99  
 موافقت گردید 

 كیان كوالک البرز 52
99/د/44134/144  

54/41/99 
 موافقت گردید

 سبزی ایران 55
99/د/5425/142  

51/41/99 
 موافقت گردید

 پگاه تهران 53
99/و/4355/432  

45/45/99 

تا تاریخ  پروانه ساخت محصوالت 

 موافقت گردید 43/44/99

 سرود ناب دیار سبز 59
99/د/5352/142  

44/42/99  
 موافقت گردید

59 
99/د/1424/142 عسگر روحی  

55/41/99  
 موافقت گردید

34 
میر حجت شهامتی سركندی ) شناسه نظارت كارگاهی 

) 
99/د/5144/142  

45/42/99  
 موافقت گردید

99/د/4245/142 گستر بهارطعام  34  

34/43/99  
 موافقت گردید

99/و/5444/432 دارانا مهر 35  

41/42/99  
 موافقت گردید

99/و/4459/142 فرآورده های گوشتی رباط كریم 33  

34/43/99  
 موافقت گردید

 تولیکوالک 31
 وفق نظر كارشناس _

99/و/5594/432 نوشاب 32  

43/42/99  
 موافقت گردید

99/د/5493/142 سمیه 35  

53/41/99  
 موافقت گردید



  

 

... 

... 

... 
 

 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 همدانیان 33
99/و/2394/432  

53/41/99  
 موافقت گردید

 تمیم آسای پارس 39
99/د/5155/142  

49/42/99 
 به صورت شش ماهه موافقت گردید

 محمد علی جاهد پیکانی 39
99/و/5439/432  

41/42/99 
 موافقت گردید

 زالل شیمی لیا 14
99/د/4391/142  

44/41/99 
 موافقت گردید

 محمد حسین ماپار 14
99/د/4224/142  

45/41/99  
 موافقت مشروط

15 
99/د/3543/144 هادی حیدری  

34/41/99  

موافقت  ماه  6به مدت پروانه ساخت 

 گردید.

13 
شركت ارزش آفرینان سرآمد استفاده از ظرفیت خالی 

 دامداران
99/د/4113/144  

49/41/99  
 موافقت گردید

99/د/3255/144 نصراله راجی 11  

42/41/99  
 موافقت گردید

99/د/3929/142 عباس شنوا 12  

49/41/99  
 موافقت گردید

99/د/5993/144 همت گستر آیدین البرز 15  

53/45/99  
 موافقت مشروط

99/و/5591/432 نوشین نشاط سالمت 13  

43/42/99 
 موافقت گردید

99/د/5199/142 وستا پلیمر نیک 19  

44/42/99  
 موافقت گردید

19 
 البرز به پروتئین آپادانا استفاده از ظرفیت خالی 

   شركت سحر گوشت امیر
99/د/1442/142  

54/41/99  
 موافقت گردید
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 :ساعت ...

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 همدانی محمد فواد انصاری 24
99/د/1193/142  

44/42/99  
 موافقت گردید

 بیسکویت گرجی 24
99/د/1422/142  

55/41/99 
 موافقت مشروط

 ین  طب ایرانیان  )شناسه نظارت كارگاهیآبت 25
99/د/2495/154  

49/42/99 
 موافقت مشروط


