
 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

 1140سال  ماه  مرداد 4پرونده در  118جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی  هشتمین

 برگزار شد
 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
نوین گستر پروانه بهره برداری 

 مشکات

2345/135-1-1401  

14/04/1401 
 موافقت گردید

2 
عباس مقدم  پروانه بهره برداری  

 ) شناسه نظارت كارگاهی (

 11/03/1401بازدید صورتجلسه مورخ 

  1/1401-2637/135و نامه شماره  14/04/1401و

01/05/1401  
 موافقت گردید

3 
نوآوران  پروانه بهره برداری

 شیرینی پزی نامدار

2566/135-1-1401  

26/04/1401  
 موافقت گردید

 الهه شبرنگ پروانه بهره برداری 4
2635/135-1-1401  

01/05/1401  
 موافقت گردید

5 
صنایع رایان پروانه بهره برداری 

 پلیمر آریا

2907/415/1-1401  

15/04/1401  
 موافقت گردید

 پرهام پالست آریا 6
4660/405-1-1401  

11/04/1401  

صرفاً برای خطوط تولید ملزومات 

 پلیمری مورد تایید است

7 
1401-1-7112/400 دشت بن شن  

14/04/1401  
 موافقت مشروط

8 
1401-3-6131/135 صفا مهبد پارس  

24/03/1401  
 موافقت مشروط

9 
1401-3-7829/135 صنایع لفاف زرین  

15/04/1401  
 موافقت مشروط

10 
1401-3-7780/135 صنایع لفاف زرین  

14/04/1401  
 موافقت مشروط

11 
 فرآورده 

 درین پودر

8135/135-3-1401  

20/04/1401  
 مخالفت گردید



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

12 
1401-3-5308/135 مرجعان خاتم  

11/03/1401  
 تمدید بالمانع است

13 
 لبنی تین 

 ) دامداران(

1937/410/1-1401  

15/04/1401  
 خارج از دستور

14 
1401-3-8479/135 نان سحرثمین   

22/04/1401  
 موافقت مشروط 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی.
 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

15 
آقای محسن مجیدی خواه ) شناسه 

 نظارت كارگاهی (
8772/135-3-1401  

26/04/1401 
 نمونه برداری انجام شود

16 
1401-1-3205/415 بهکام ترش سدنا  

22/04/1401  
 استعالم

 داریوش محمدی بازرگانی 17
8642/135-3-1401  

25/04/1401  
 موافقت مشروط

 پویا پروتئین 18
6662/400-1/1401  

07/04/1401  
 مطابق نظر كارشناس

 رایان اطلس صنعت 19
4550/59/33/1401  

19/04/1401  
 موافقت مشروط

 اكسیر طعم آریا 20
9559/135-3- 1401  

02/05/1401  
 موافقت مشروط

 چای گلستانپروانه ساخت  21
5945/135-3-1401  

22/03/1401  موافقت گردید 

1401-1-1816/415   كامبیز پروانه ساخت 22  

11/03/1401  موافقت گردید 

1401-1-5969/400 نصراله راجیپروانه ساخت  23  

31/03/1401  
 موافقت گردید

1401-1-3706/405 ثابتحسن حقیقت پروانه ساخت  24  

24/3/1401  
 موافقت مشروط

6683/400/1/1401  ایران چوگل پروانه ساخت 25  

07/04/1401  
 موافقت گردید

1401-1-3354/415 سبزی ایرانپروانه ساخت  26  

28/04/1401  
 موافقت گردید

1401-1-4712/405 نقش تندیس آریاپروانه ساخت  27  

12/04/1401  موافقت گردید 



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

28 
شیرین بهشت نورا پروانه ساخت   

 ) شناسه نظارت كارگاهی (
4462/405-1-1401  

07/04/1401  موافقت گردید 

29 

فرآورده های لبنی و  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی  پروتئین سحر

شركت فرآورده های لبنی تین ) 

 دامداران (

1206/410/1/1401  

11/03/1401  
 موافقت گردید

   :غذایی و آشامیدنیپرونده های 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1401-3-8415/135 ساسان پروانه ساخت 30  

 موافقت گردید 22/04/1401

31 
آرین سیف پاسارگاد پروانه ساخت  

 ) شناسه نظارت كارگاهی (
7457/400/1/1401  

20/04/1401  
 موافقت گردید

1401-1-7547/400 نصراله راجی پروانه ساخت 32  

20/04/1401  
 موافقت گردید

33 
هیربد صنعت فاطر  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شركت دشت 

 بن شن  

7728-400-1-1401  

22/04/1401  موافقت گردید 

1401-1-915/405 راهبران سبز آنوش پروانه ساخت 34  

27/01/1401  
 موافقت گردید

1401-1-7111/400 آریا تجارت ترمز پروانه ساخت 35  

14/04/1401  موافقت مشروط 

36 

هورشید نگین قشم  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شركت رادمان 

 بین الملل امید

2121/415-1-1401  

22/03/1401  

2267/135-1-1401  

08/04/1401  

 موافقت مشروط

37 
بازرگانی وحید  پروانه ساخت

ظرفیت خالی كاسپین استفاده از 

 شركت عباس شنوا

4921/405-1-1401  

19/04/1401  موافقت مشروط 

1/1401-7726/400 محمود تاجیک پروانه ساخت 38  

28/04/1401  
 موافقت مشروط

1401-7897/135/3 پگاه تهران پروانه ساخت 39  

15/04/1401  موافقت مشروط 

 



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

. 

   پرونده های آرایشی و بهداشتی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
1401-1-4713/405 پارس آب طالی نابمسئول فنی   

12/04/1401 
 موافقت مشروط

2 
آكام آرون آپادانامسئول فنی   

 
590/400-1-1401  

31/03/1401  
 مطابق نظر کارشناس

3 
موسسه نبویمسئول فنی   

 
6903/400-1-1401  

11/04/1401  
 مطابق نظر کارشناس

4 
1401-3-8114/135 جهان تیوا آرا مسئول فنی  

20/04/1401  
 مطابق نظر کارشناس

5 
برهان شیمی آذین مسئول فنی  

 

7791/400-1-1401  

23/04/1401  
 موافقت گردید

6 

برهان شیمی پروانه بهره برداری 

 آذرین ) شناسه نظارت كارگاهی(

7928/400-1-1401  

25/04/1401  

8451/400-1-1401  

02/05/1401  

مشروط به نامه تایید 

 آزمایشگاه

7 
1401-3-8166/135 یاران تجارت هومان  

20/04/1401  
 موافقت گردید

8 
پخش شمیم آرا قشم پروانه ساخت 

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 تولیدی آقای امیر بوكانی نژاد

1943/410-1-1401  

15/04/1401  
 موافقت گردید

9 
سید مجتبی نبوی ) پروانه ساخت 

 نظارت كارگاهی شناسه
6963/400-1-1401  

11/04/1401  
 موافقت گردید

1401-1-2773/415 ایران ناژوپروانه ساخت  10  

11/4/1401  
 موافقت گردید

11 
گل بوته سالمت پروانه ساخت 

 استفاده از ظرفیت خالی شركت ویدا
8450/135-3-1401  

27/04/1401  
 موافقت گردید



 "حمایت همگانی از مدافعان سالمت ایران "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

12 
 ارمغان بهداشت زرین پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 دوكارژابیز

3188/415-1-1401  

21/04/1401  موافقت گردید 

   پرونده های آرایشی و بهداشتی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

13 
1401-1-7158/400 البراتوارها شهر دارو پروانه ساخت  

15/04/1401 
 گردیدموافقت 

14 
عصر فن آوری  پروانه ساخت

 اطالعات پاسارگاد
8351/135-3-1401  

21/04/1401  
 موافقت گردید

3/1401-8781/135 تهران مو پروانه ساخت 15  

26/04/1401  موافقت گردید 

16 
آرمان بهداشت  پروانه ساخت

 ایرانیان
8763/135-3/1401  

26/04/1401  
 موافقت گردید

3/1401-8779/135 تهران مو پروانه ساخت 17  

26/04/1401  
 موافقت گردید

 


