
 "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: 

 

سال  ماه  شهریور 22پرونده در  100جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی  یازدهمین

 برگزار شد 1401
 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 پدیده سبز مهر گیاپروانه بهره برداری  1
3684/135-1-1401  

07/06/1401 
 موافقت گردید

 ابا سعدپروانه بهره برداری  2
4527/415-1-1401  

31/05/1401 
 موافقت گردید

 پیشگام شکالت افشار پروانه بهره برداری 3
7262/405-1-1401  

13/06/1401 
 موافقت گردید

 فدک لبن یزدان پروانه بهره برداری 4
6973/405-1-1401  

07/06/1401 
 موافقت گردید

 واحد آقای محمد حسین ماپار پروانه بهره برداری 5
5262/415-1-1401  

20/06/1401  
 موافقت گردید

 یعقوب بی الم پروانه بهره برداری 6
7527/405-1-1401  

20/06/1401 
 موافقت گردید

 گلشهد 7
351540/1401 30/05/1401  

4897/415-1-1401 09/06/1401 
 موافقت مشروط

 علی بوستان ملکی 8
4900/415-1-1401  

09/06/1401 
 موافقت مشروط

 شایان تجارت سده ظرفیت خالی آروین تجارت داتیس 9
6851/405-1-1401  

05/06/1401 
 موافقت گردید

10 
كارخانه آقایان حسینقلی ، عبدالعلی و محمد علی محمد 

 بابایی
 موافقت مشروط 12852/135-3-140117/06/1401

 كارگاه تجارتی همایون 11
9844- 9843/400-1-1401  

18/05/1401  
 موافقت مشروط

 شركت سپهر تجارت فرامرزان 12
13182/135-3-1401  

15/06/1401 
 مخالفت گردید

 پویا پروتئین 13
12395/135-3-1401  

14/06/1401  
 موافقت گردید

1401-1-3141/410 فتاحیآقای احد  14  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: 

13/06/1401  

05/06/1401بازدید مورخ  بازرگانی حلوائی 15  وفق نظر كارشناس 

 دشت بن شن 16
10705/400-1-1401  

29/05/1401  
 موافقت مشروط

 سولیکو كاله 17
11818/400-1-1401  

09/06/1401  
 موافقت مشروط

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 واحد تولیدی موجان 18
5112/415-1-1401  

14/06/1401 
 موافقت مشروط 

 پروانه ساخت ایران چوگل 19
11737/400/1/1401  

08/06/1401 
 موافقت گردید

20 
1401-1-4986/415 صفا دشت پروانه ساخت  

12/06/1401 
 موافقت گردید

21 
1401-3-12576/135 خوشگوار تهران ساختپروانه   

07/06/1401 
 موافقت گردید

22 
1401-3-11685/135 سولیکو كاله پروانه ساخت  

08/06/1401  
 موافقت گردید

23 
1401-12077/135/3 پروتیئن گستر سینا پروانه ساخت  

31/05/1401 
 موافقت گردید

24 
1401-11468/135/3 پگاه تهران پروانه ساخت  

24/05/1401 
 موافقت گردید

25 
1401-3-11854/135 لفاف زرین پروانه ساخت  

29/05/1401 
 موافقت گردید

26 
واال تجارت هفت آسمان استفاده از  پروانه ساخت

 ظرفیت خالی شركت بهنوش ایران

12895/135-3-1401  

12/06/1401 
 موافقت گردید

27 
324/410/1/1401 فرآورده لبنی تین دامداران پروانه ساخت  

17/06/1401 
 موافقت گردید

28 
ویتسر مجارستان استفاده از ظرفیت خالی  پروانه ساخت

 شركت فرات

13313/135-3-1401  

16/06/1401  
  استعالم از اداره كل

 پروانه ساخت پدیده سبز مهر گیاه 29
5195/415-1-1401  

17/06/1401 
 موافقت گردید

 مشکاتنوین گستر پروانه ساخت  30
13210/135-3-1401  

15/06/14101  
 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 
 بهینه سازان نو اندیش مسئول فنی شركت 

  

5952/135-3-1401 

22/03/1401 
  مطابق نظر كارشناس 

2 
طب پایکار بنیانمسئول فنی شركت   

 

11618/135-3-1401  

25/05/1401 
 مطابق نظر كارشناس  

3 
1401-3-5537/135و3883و12742 آرا پرداز مهیا مسئول فنی شركت  

 17/03/1401و01/03/1401و09/06/1401
 موافقت گردید 

4 
1401-1-9313/400 البراتوارهای شهر داروپروانه ساخت   

09/05/1401 
 موافقت گردید

5 
1401-3-13073/135 تهران مو پروانه ساخت  

14/06/1401  
 موافقت گردید

 

 


