
 "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 25پرونده در  64جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی  نهمین

 برگزار شد
 

 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
 بهره برداری خوش طعم داتیس پروانه

 ) شناسه نظارت كارگاهی ( 

2425/135-1-1401 

18/04/1401 
 موافقت گردید

2 
آقای بختیار رستمی ) شناسه نظارت پروانه بهره برداری 

 كارگاهی (

2638/135-1-1401 

 1401-1-3640/415و 01/05/1401

05/05/1401 

 موافقت مشروط

3 
 1401-1-6218/405 پارسشکر شکن پروانه بهره برداری 

22/05/1401 
 موافقت گردید

4 
 1401-1-4042/415 واحد آقای محمد حسین ماپارپروانه بهره برداری 

15/05/1401 
 موافقت مشروط

5 
1401-1-6355/420  بادیان تجارت مشرق زمین پروانه بهره برداری  

15/05/1401 
 موافقت مشروط

 دژاووامیرانیاران پروانه بهره برداری  6
2211/410-1-1401  

26/04/1401 
 موافقت گردید

7 
1401-1-9646/400 پویا پروتئین  

13/05/1401 
 مخالفت گردید

8 
1401-1-4041/415 صنایع غذایی موجان  

15/05/1401 

 موافقت مشروط

9 
5521/420/1/1401 آبتین طب ایرانیان  

01/05/1401 

 موافقت مشروط

10 
1401-3-10595/135 درین پودر  

10/05/1401 
 موافقت مشروط

11 
1401-3-10139/135 اكسیر طعم آریا  

05/05/1401 

 موافقت مشروط

12 
1401-3-1529/135 سرور اندیش اطلس روشن  

29/01/1401 
 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: 

13 
1401-3-11265/135 پاكنامان ایلیا مهر  

22/05/1401  
 موافقت مشروط

14 
1401-3-9746/135 تولیدی نوشابپروانه ساخت شركت   

03/05/1401  
 موافقت گردید

15 
1401-1-3424/415 پروانه ساخت شركت رادمان بین الملل امید  

29/04/1401  
 موافقت مشروط 

16 
1401-1-4814/405 آرین لبن تشریفاتپروانه ساخت شركت   

15/04/1401  
 موافقت گردید

 

. 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

17 
1401-1-5990/405 كارگاه خانم شیوا پور اقبالیپروانه ساخت   

11/05/1401 
 موافقت مشروط

18 

1401-1-3642/415 گندم طالیی نوتریکاپروانه ساخت شركت   

05/05/1401  

3979-3978/415-1-1401  

13/05/1401 

 موافقت گردید

19 
كارگاه آقای همایون امیر مظاهری ) شركت پروانه ساخت 

 تجارتی همایون (

8539/400-1-1401  

02/05/1401 
 موافقت مشروط

20 
كارگاه آقای همایون امیر مظاهری ) شركت پروانه ساخت 

 تجارتی همایون (

8356/400-1-1401  

31/04/1401 
 موافقت مشروط

21 
مظاهری ) شركت كارگاه آقای همایون امیر پروانه ساخت 

 تجارتی همایون (

8538/400-1-1401  

02/05/1401 
 موافقت مشروط

22 
1401-1-2119/410-2121 یعلی خسروپروانه ساخت شركت   

02/04/1401 

 موافقت مشروط

23 
حسین صدری اكبریپروانه ساخت   

 ) شناسه نظارت كارگاهی ( 

5805/405-1-1401  

08/05/1401 

 موافقت مشروط

24 
1401-1-3950/415 ژوبین مهرپروانه ساخت شركت   

12/05/1401 
 موافقت مشروط

25 
ارس پر بنیس استفاده ازظرفیت پروانه ساخت شركت 

 خالی شركت نیل پر

2676/410-1-1401  

19/05/1401 

 موافقت گردید

26 
شركت كنسرو سازی یاران استفاده  پروانه ساخت

 ازظرفیت خالی شركت ژوبین مهر  

3839-1-1401  

01/05/1401 
 موافقت مشروط
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27 
آرامش پایتخت استفاده از ظرفیت پروانه ساخت شركت 

 خالی شركت پیشتازرازک

3967/415-1-1401  

13/05/1401  
 موافقت مشروط

28 
دشت بن شن استفاده از ظرفیت پروانه ساخت شركت 

 خالی شركت ماه پرتو ماكارون

3515/415-1/1401  

02/05/1401  
 گردید موافقت

29 
آرد سفید ماهدشت استفاده از  پروانه ساخت شركت

 ظرفیت خالی شركت ماه پرتو ماكارون

3828/415-1-1401  

10/05/1401  
 موافقت گردید

 

 

 

 

 

   :پرونده های آرایشی و بهداشتی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
1401-1-5721/405 نیوشا داریانو صنعت كشت پروانه بهره برداری   

06/05/1401 
 موافقت گردید

2 
1401-3-8984/135 البراتوار داروسازی و بهداشتی شفا پروانه بهره برداری  

29/04/1401 
 موافقت گردید

3 
استفاده از  اشکان شیمی اصفهانپروانه ساخت شركت 

 ظرفیت خالی شركت دلبان

9780/135/3/1401  

03/05/1401 
 گردیدموافقت 

4 
آروین تجارت نوژان استفاده از  پروانه ساخت شركت

 ظرفیت خالی ) تولیدی آقای امیر بوكانی نژاد(

2475/410/1-1401  

09/05/1401 
 موافقت گردید

5 
استفاده از  كیمیا كاالی رازی پروانه ساخت شركت

 ظرفیت خالی شركت البراتوارهای دنیای بهداشت

8458/400-1-1401  

02/05/1401 
 موافقت گردید

 دوكارژابیز پروانه ساخت شركت 6
3462/415-1-1401  

30/04/1401 
 موافقت گردید

7 
1401-1-3972/415 ایران ناژو پروانه ساخت شركت  

13/05/1401 
 موافقت گردید

8 
متین آسا فارمد استفاده از ظرفیت  پروانه ساخت شركت

 خالی شركت آرایشی و بهداشتی مینو

10141/400-1-1401  

05/05/1401 

 موافقت مشروط

9 
1401-1-4112/415  دوكارژابیز پروانه ساخت شركت  

19/05/1401  

 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: 

10 
ارمغان بهداشت زرین استفاده از  پروانه ساخت شركت

 ظرفیت خالی شركت دوكارژابیز

4113/415-1-1401  

19/05/1401  

 موافقت گردید

11 
1401-3-8985/135  البراتوار داروسازی و بهداشتی شفا پروانه ساخت شركت  

29/04/1401  

 موافقت گردید

 

 

 


