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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

1 
پیشگامان به شم آرا مسئول فنی  شرکت  

 

99/و/11911/111  

11/19/99  
 موافقت شد

2 
چاووش رخسار مسئول فنی  شرکت  

 

99/و/11911/111  

12/19/99  
 موافقت شد

1 
نگارین پرنیان رخشنده مسئول فنی شرکت   

 توس

99/و/11711/111  

11/19/99  
 موافقت شد

آرایشی و بهداشتی دلبان  مسئول فنی شرکت 1  
99/و/12129/111  

21/19/99  
 موافقت شد

1 
آقای حسین تولیده بهره برداری شرکت   

 

99/د/9797/111  

11/19/99  
 موافقت شد

 آقای حیدر رسولی نیکچه بهره برداری شرکت 6
99/د/17919/111  

17/19/99  
 موافقت مشروط

7 
آقای مهدی خداویسی بهره برداری شرکت  

 ) شناسسه نظارت کارگاهی ( 

99/د/1262/111  

2/19/99  
 خارج از دستور

9 
ماه و ستاره طالیی کیش بهره برداری شرکت  

 ) شناسه نظارت کارگاهی 
99/و/9969/111  

11/19/99  
 شدموافقت 

9 
هادی حیدری بهره برداری شرکت 99/د/1971/111   

21/19/99  
 موافقت شد

11 
سحاب مسعودی بهره برداری شرکت 99/د/19791/111   

21/19/99  
 موافقت شد

11 
آرایشی و بهداشتی دلبان بهره برداری شرکت 99/و/12129/111   

21/19/99  
 موافقت شد
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 :اترخی

 ویپست:

 شماره:

 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 آذین زیبا جوان 12
99/و/11691/111  

11/19/99  
 مکاتبه با اداره کل 

 کارگاه همکار کارتن 11
99/د/1199/111  

21/19/99  موافقت شد 

 راشا نویان دوستان 11
پیرو رای کمیسیون 

11/19/99  
 مخالفت گردید

 طعام گستر بهار 11
99/و/12111/111  

19/19/99  
 نمونه برداری توسط شبکه 

 پویا پروتئین 16
99/د/17791/111  

17/19/99  
 مهلت شش ماهه به شرکت 

 آقای رسول آقا زاده 17
99/د/16169/111  

21/19/99  
 موافقت شد

19 
 آقای یاصر زندیه

99/و/11617/111  

21/19/99  
مشروطموافقت   

99/د/16171/111 آقای قاسم سعادتی کیوان 19  

21/19/99  
 مخالفت شد 

 آقای علی عباس محمدی 21

 ) معقول(
99/و/11771/111  

22/19/99  

 مشروطموافقت 

99/د/1211/111 عباس جهانگرد 21  

16/17/99  

 مشروطموافقت 

99/د/19199/111 آقای سیاوش عباسپور آذر 22  

12/19/99  
 مشروطموافقت 

99/د/19199/111 آرین سیف پاسارگاد 21  

12/19/99  مخالفت شد 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 کیمیا کاالی رازی ) تولید شده در دلبان( 21
99/و/121617/111  

22/19/99  
 موافقت شد 

 آقای شعبانعلی خان جهانی 21
99/د/1761/111  

21/19/99  
 مشروطموافقت 

 آقای حمدا... تقی پور کمق 26
99/د/16971/111  

29/19/99  
 قبلی  به قوت خود باقی استرای 

 آذر ماندگار وسوسه 27
99/د/1999/111  

21/19/99  
 مشروطموافقت 

29 

صنایع پالستیک و مالمین ایران و موسسه 

ظروف یکبار مصرف صدرا صادقی 

 یزدانخواه
_ 

 از دستور خارج شد

 

 محمد حسین حفظی صالحی 29
99/د/1117/111  

21/19/99  
 مشروط موافقت

 _ محمدیمهدی علی  11
 از دستور خارج شد

 

 شاندشتپروانه ساخت  11
99/د/11117/121   

11/19/99  
 مشروط به پاسخ موافق اداره کل

12 
99/د/1119/111 کیان کوالک البرز پروانه ساخت  

29/19/99  
 موافقت شد

11 
99/د/9927/111 اشکان تجارت آرام پروانه ساخت  

11/19/99  
 موافقت شد

99/و/11171/111 دلبان پروانه ساخت 11  

11/19/99  

 موافقت شد

99/د/9691/111 هوفرد پروانه ساخت 11  

11/19/99  

 موافقت شد

99/د/17212/111 رضا خلج پروانه ساخت 16  

12/19/99  

 موافقت شد
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه .ردیف

 حلوای شکری عقاب پروانه ساخت 17
99/د/1671/111  

29/19/99  
 موافقت شد 

 محسن زند پروانه ساخت 19
99/ص/11217/111  

11/19/99  
 موافقت شد

 صنعتی پار س مینو پروانه ساخت 19
99/و/11127/111  

11/19/99  
 موافقت شد

 نورا شکالت سورنا پروانه ساخت 11
99/د/1266/111  

29/19/99  
 موافقت شد

 حلوا شکری عقاب پروانه ساخت 11
99/د/19112/111  

11/19/99  
 موافقت شد

 پویا پلیمر تهران پروانه ساخت 12
99/و/1197/111  

16/19/99  
 موافقت شد

 نورا شکالت سورنا پروانه ساخت 11
99/د/1261/111  

29/19/99  

 موافقت شد

11 
اوشانک استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت

 خالی شرکت گلستان

99و/11617/111  

19/19/99  

 موافقت شد

11 
ایران چوگل  پروانه ساخت 99/د/9191/111   

17/19/99  
 موافقت شد

16 

نگین آریا زرین سپهر  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شرکت بهنوش 

 ایران  

99/و/12191/111  

16/19/99  
 موافقت شد

 بهین چاشنی سوردار پروانه ساخت 17

استفاده از ظرفیت خالی شرکت آقای 

 مجتبی جهرمی

99/د/19161/111  

11/19/99  

 موافقت شد

درین پودر پروانه ساخت 19 99/د/1691/111   

17/19/99  

 موافقت شد
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 ویپست:

 شماره:

. 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف.

 علی اصغر دهقان زاده پروانه ساخت 19
99/د/9111/111  

11/19/99  
 مشروطموافقت 

 ایران چوگل پروانه ساخت 11
99/د/17919/111  

17/19/99  
 موافقت شد

 آلبرت شایان مهر پروانه ساخت 11
99/د/9911/111  

11/19/99  
 موافقت شد

12 
99/د/19111/111 مرتضی کرمی پروانه ساخت  

16/19/99  
 موافقت شد

11 
ماه پرتو ماکارون پروانه ساخت 99/د/1721/111   

19/19/99  
 موافقت شد

11 
ثمین نان سحر پروانه ساخت 99/د/1211/111   

29/19/99  
 موافقت شد

11 
پارس لین کار پروانه ساخت 99/و/11911/111   

29/19/99  
 موافقت شد

16 
صنایع غذایی پاپ آپ پروانه ساخت 99/و/11911/111   

11/19/99  
 موافقت شد

17 
گرجی پروانه ساخت 99/د/9116/111   

19/19/99  
 موافقت شد

19 
99/و/11761/111 بهنوش ایران پروانه ساخت  

11/19/99  
 موافقت شد

سید نجف نوبهار  پروانه ساخت 19  

 ) شناسه نظارت کارگاهی (
99/د/19199/111  

19/19/99  

 موافقت شد

99/و/11912/111 صنایع غذایی پاپ آپ پروانه ساخت 61  

17/19/99  

 خارج از دستور

 

. 
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 زمزم ایران پروانه ساخت 61
99/و/11271/111  

11/19/99  
 موافقت شد

62 
99/د/19119/111 گلسرخ سحر پروانه ساخت  

17/19/99  
 موافقت شد

61 
99/و/12111/111 بهداشت کودک پروانه ساخت  

21/19/99  
 موافقت شد

61 
99/د/11197/111 صنایع لفاف زرین پروانه ساخت  

11/19/99  
 مشروطموافقت 

61 
99/و/12211/111 تجارت ستاره الماس پروانه ساخت  

17/19/99  
 موافقت شد

66 
99/و/11119/111 مانا دانش پاسارگاد پروانه ساخت  

11/19/99  
 خارج از دستور 

67 
بهلول اسفندیاری  پروانه ساخت  

 ) شناسه نظارت کارگاهی (
99/د/19171/111  

17/19/99  
 موافقت شد

69 
استفاده از ظرفیت بابک جم  پروانه ساخت

 خالی شرکت مانا دانا ایرانیان
99/و/12211/111  

17/19/99  
 مشروطموافقت 

69 
طالی سبز جاربند استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت بیاض ارمغان
99/د/9121/111  

22/19/99  
 موافقت شد

71 
99/و/11911/111 پاک کن پروانه ساخت  

12/119/99  
 موافقت شد

71 
کیان سالمت پایدار استفاده از  ساختپروانه 

 ظرفیت خالی شرکت  دلبان
99/و/11161/111  

29/19/99  
 موافقت شد
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 مهدی قند چیپروانه ساخت  72
99/د/9191/111  

19/19/99  
 مشروطموافقت 

71 
دامداران استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت

 خالی شرکت برنا لبن
99/د/1191/111  

12/19/99  
 موافقت شد

71 
 پیشتازان کاال گستر مهرداد پروانه ساخت

 استفاده از ظرفیت خالی شرکت برنا لبن
99/د/1111/111  

19/19/99  
 موافقت شد

71 
کویر سلولزمیهن استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شرکت  گل ایران
99/د/9699/111  

11/19/99  
 موافقت شد

76 
99/د/1119/111 صنایع غذایی گل شهد پروانه ساخت  

19/19/99  
 موافقت شد

77 
99/و/12119/111 شرکت من پروانه ساخت  

17/19/99  
 موافقت شد

79 
99/د/17911/111 سولیکو کاله پروانه ساخت  

17/19/99  
 موافقت شد

79 
99/و/11111/111 عصر یکتا پیمان پروانه ساخت  

19/19/99  
 موافقت شد

91 
99/و/11691/111 تهران مو پروانه ساخت  

11/19/99  
 موافقت شد

91 
چهره سازان قصرجنوب  پروانه ساخت

 استفاده از ظرفیت خالی شرکت تهران مو
99/و/11699/111  

11/19/99  
 وفق نظر کارشناس اقدام شود

92 
استفاده  راهکار نوین بازار پویا پروانه ساخت

 از ظرفیت خالی شرکت تهران مو
99/و/11699/111  

11/19/99  
 وفق نظر کارشناس اقدام گردد
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 ویپست:

 شماره:

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

91 
کارگاه مهدی خداویسی ) پروانه ساخت 

 شناسه نظارت کارگاهی (

99/ص/1999/111  

21/19/99  
 مشروطموافقت 

91 
طلوع گستر جمال استفاده از پروانه ساخت 

 ظرفیت خالی شرکت تهران مو
99/و/11996/111  

27/19/99  
 وفق نظر کارشناس اقدام گردد

91 
99/و/9191/111 پاکشو  

21/19/99  
 موافقت شد

 


