
 "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: 

 

 ماه مهر 12پرونده در  مورد  87جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی  دوزادهمین 

 برگزار شد 1401سال 
 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
واحد داریا طعم پروانه بهره برداری 

 بهین ماندگار

5401/415-1-1401  

23/06/1401 
 موافقت گردید

2 
پروین لک ) پروانه بهره برداری 

 شناسه نظارت كارگاهی(

3843/135-1-1401  

13/06/1401 
 موافقت گردید

3 
پیشگام شکالت پروانه بهره برداری 

 افشار

4263/135-3-1401  

28/06/1401  

8324/405-1-1401  

07/07/1401 

 موافقت گردید

 فرآورده لبنی تینپروانه بهره برداری  4
3650/410-1-1401  

06/07/1401 
 موافقت گردید

5 
مهر گستران طعم پروانه بهره برداری 

 ) شناسه نظارت كارگاهی (ساز

3689/410-1-1401  

07/07/1401 
 موافقت گردید

 موافقت گردید ثبت در سامانه شمالایگل البرز پروانه بهره برداری  6

 دونا پارسیان تلو 7
13122/400-1-1401  

23/06/1401 
 موافقت گردید

 كیان تجارت آرشام آریا 8
5511/415-1-1401  

28/06/1401 
 مخالفت می گردد

 02/07/1401بازدید مورخ  نوین گستر مشکات 9

پس از رفع كامل نواقص و 

طرح مجدد در كمیته فنی و 

 اظهار نظر می گرددقانونی 

10 
شركت  طرح و توسعه سرزمین تمدن 

 پارسی

بازدید كارشناسان مورخ 

28/06/1401 

وفق نظر كارشناس اقدام 

 گردد



 "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: 

 شركت مواد غذایی عالء 11
5780/415-1-1401  

07/7/1401 
 مخالفت گردید

 شركت درین پودر 12
14915/135-3-1401  

10/07/1401 
 موافقت مشروط 

 لبنیات می ماسشركت  13
14745/135-1-1401  

120/07/1401  
 موافقت گردید

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 ارمغان امید شمیال 14
221499/1401 

15/05/1401 

وفق نظر كارشناس اقدام 

 گردد

 محمد باقر ملکی 15
10599 

29/05/1401 

تائید شبکه شهریار پس از 

 اقدام گردد

 لبنیات پاستوریزه پاکپروانه ساخت  16
12365/135-3-1401  

05/06/1401 
 موافقت گردید 

17 
1401-1-5443/415 بهروز غلمانی رشید آبادپروانه ساخت   

27/06/1401 
 موافقت گردید

18 
فرآورده های غذایی پروانه ساخت 

 سمیه

4691/415-1-1401  

05/06/1401 
 موافقت گردید

19 
1401-1-7888/405  پویا پلیمر تهران پروانه ساخت  

31/06/1401 
 موافقت گردید

20 

 تندیس سالمت وطنپروانه ساخت 

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 راهبران سبز آنوش

7451/405-1-1401  

19/06/1401 
 موافقت مشروط

21 
1401-1-5577/415 دشت صنعت غذایی آواپروانه ساخت   

30/06/1401 
 موافقت گردید

22 
1401-1-13318/400 سولیکو كالهپروانه ساخت   

27/06/1401 
 موافقت گردید

23 
1401-1-4898/415 ثمین نان سحرپروانه ساخت   

09/06/1401 
 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: 

24 

تندیس سالمت وطن پروانه ساخت 

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 پیشتاز رازک

5778/415-1-1401  

07/07/1401 
 موافقت مشروط

25 
1401-3-14127/135 نان آورانپروانه ساخت   

28/06/1401 
 موافقت گردید

26 
فرآورده های غذایی  پروانه ساخت

  سمیه

5575/415-1-1401  

30/06/1401  
 موافقت گردید

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 شیرین شهد حشمتیپروانه ساخت  27
4655/415-1-1401  

03/06/1401 
 موافقت گردید 

28 
1401-1-14254/400  حلوای عقاب پروانه ساخت  

07/07/1401 
 موافقت گردید

29 
عباس خدائی ) شناسه پروانه ساخت 

 نظارت كارگاهی (

9010/420/1/1401  

09/07/1401 
 موافقت گردید

30 
1401-3-14340/135  (2بهنوش ایران ) واحد  پروانه ساخت  

30/06/1401 
 موافقت مشروط

31 

گنجینه نفیس آتی پروانه ساخت 

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 بهداشت كودک

15101/135-3-1401  

11/07/1401 
 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 
پاک وش پروانه مسئول فنی  

  

12096/135-3-1401  

31/05/1401 

مطابق نظر كارشناس 

 محترم اقدام گردد

2 
یاس شیمیپروانه مسئول فنی   

 

5115/415-1-1401  

14/06/1401 
 موافقت گردید

3 
 25/03/1401- 1401-3-6296/135 صدف تجارت كارپروانه مسئول فنی 

9373/135-3-1401-01/05/1401 
 موافقت گردید

4 
8426/135/3/1401  آرتین برنا پروانه مسئول فنی  

22/04/1401 

تمدید پروانه تا آخر سال 

 بالمانع است

5 
1401-1-7732/405 گل ایران  

24/06/1401 
 موافقت گردید

6 
1401-3-13236/135 پروانه ساخت آرمان بهداشت ایرانیان  

15/06/1401  
 موافقت گردید

7 

 پروانه ساخت ارمغان بهداشت زرین

استفاده از ظرفیت خالی شركت 

 دوكارژابیز

5490/415-1-1401  

28/06/1401  
 موافقت گردید

8 
1401-1-5489/415 پروانه ساخت دوكارژابیز  

28/06/1401  
 موافقت گردید

9 
1401-3-13580/135 تهران مو پروانه ساخت  

20/06/1401  
 موافقت گردید

10 
1401-1-5587/415 دوكارژابیز پروانه ساخت  

30/06/1401  
 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: 

11 
پروانه ساخت البراتوار داروسازی و 

 بهداشتی شفا

14841//135-3-1401  

09/07/1401  
 موافقت گردید

23/06/1401-1401-1-5391/415 پروانه ساخت زرآغوش فارس 12  موافقت گردید 

13 
 پروانه ساخت نارین سالمت  گستر بهرخ

 استفاده از ظرفیت خالی شركت به آرا

5491/415-1-1401  

28/06/1401  
 موافقت گردید

 

 


