
 "همگانی از مدافعان سالمت ایرانحمایت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

در پرونده  مورد 144جلسه كمیسیون فنی و قانونی با بررسی   هجدهمین

 برگزار شد 1401سال   ماه دی 13

 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی .

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

1 
ماهرخ پالستیک پروانه بهره برداری   

 ) شناسه نظارت كارگاهی (

21165/400-1-1401  

27/09/1401 
 موافقت گردید 

2 
1401-1-12177/405  دایان برترآرنا پروانه بهره برداری  

24/09/1401 
 موافقت گردید

3 
1401-1-9414/415 پروانه بهره برداری موجان  

03/10/1401 
 موافقت گردید

4 
1401-3-22060/135 كارا تجارت مرزپلتوران   

27/09/1401 
 مخالفت گردید

5 
و  TTACبررسی  صورت گرفته در سامانه  آناتو سبز شهریار

 29/09/1401بازدیدكارشناسان مورخ 

وفق دستورالعمل مربوطه و نظركارشناس 

 اقدام گردد

6 
1401-3-22834/135 بهنوش ایران  

04/10/1401 
 مخالفت گردید

 امید پارسیانآرتا  7
و  TTACبررسی  صورت گرفته در سامانه 

 27/09/1401بازدیدكارشناسان مورخ 
 ماه  6لغو پروانه به مدت 

 صنایع شیر پاستوریزه پگاه تهران 8
114936/675  

06/09/1401 
 موافقت مشروط

 صنایع شیر پاستوریزه پگاه تهران 9
19640/135-3-1401  

06/09/1401 
 موافقت گردید 

 فرآورده لبنی تین ) دامداران ( 10
5364/410-1401  

19/09/1401 
 موافقت مشروط

 پروانه ساخت یعقوب بی الم 11
12003/405-1-1401  

21/09/1401 
 موافقت گردید

 پروانه ساخت  هنر پخت هانا 12
8883/415-1-1401  

20/09/1401  
 موافقت گردید

 پروانه ساخت گلستان 13
21221/135-3-1401  

21/09/1401 
 موافقت مشروط

 پروانه ساخت یاران دژاووامیران 14
5437/135-3-1401  

21/09/1401 
 موافقت گردید



 "همگانی از مدافعان سالمت ایرانحمایت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو
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 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 پروانه ساخت هاگسان 15
8275/4156-1-1401  

07/09/1401 
 موافقت گردید

 پروانه ساخت سومر پروتئین 16

1401-1-405/ 12210و10997  

28/09/1401و 30/08/1401  

 

 موافقت گردید

 

  

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

17 
1401-1-21324/400 حکمعلی آقالوپروانه ساخت   

29/09/1401 

 موافقت گردید

18 
فرآورده های غذایی پروانه ساخت 

 سمیه

8914/415-1-1401  

21/09/1401 

 موافقت گردید

19 
پیشگامان زرین هیمه  پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی  صنایع 

  غذایی پیشتاز رازک

7286-9230  

14/08/1401-28/09/1401 

 موافقت گردید

20 
شیر پاستوریزه پگاه پروانه ساخت 

 تهران

22075/135-3-1401  

27/09/1401 

 موافقت گردید

21 
اكبر راستگو ) شناسه پروانه ساخت 

 نظارت كارگاهی (

5737/410-1-1401  

03/10/1401 

 موافقت گردید

22 
صنایع پالستیک تکنام پروانه ساخت 

 گستر نارون

20586/400-1-1401  

21/09/1401 

 موافقت گردید

23 
5728/410/1/1401 فرآورده لبنی تینپروانه ساخت   

03/10/1401 

 موافقت گردید

24 
1401-3-22507/135 نان آوران سبوسپروانه ساخت   

30/09/1401 

 موافقت گردید

25 
سید رحیم موسوی ) پروانه ساخت 

 شناسه نظارت كارگاهی (

21168/400-1-1401  

27/09/1401 

 موافقت گردید

26 
آذین زیبا جوان ) پروانه ساخت 

 آچاچی(

4902/415/1/1401  

09/06/1401 
 موافقت گردید

27 
21658/400/1/1401 حلوای عقابپروانه ساخت   

03/10/1401 
 موافقت گردید
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28 
1401-1-9557/415 داریا طعم بهین ماندگارپروانه ساخت   

05/10/1401 
 موافقت گردید

29 
1401-1-11904/405 پیشگام شکالت افشارپروانه ساخت   

19/09/1401 
 موافقت گردید

30 
سعید پنجه مریم ) پروانه ساخت 

 شناسه نظارت كارگاهی (
 موافقت مشروط 29/09/1401با توجه به بازدید مورخ 

. 

   :پرونده های غذایی و آشامیدنی

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

31 
پروانه ساخت آقای فرشاد شمسی 

 خانی

12620/405-1-1401  

03/10/1401 
 موافقت گردید

32 
1401-3-21319/135 پروانه ساخت صنایع شیر ژال  

22/09/1401  

 موافقت گردید

33 
1401-1-9464/405 دشت صنعت غذایی آواپروانه ساخت   

03/10/1401 

 موافقت گردید

34 
1401-3-22860/135 صنعتی پارس مینوپروانه ساخت   

04/10/1401 

 موافقت گردید

35 
1401-3-22844/135 چای گلستان                                                                                             پروانه ساخت   

04/10/1401 

 موافقت مشروط

36 
 تجارت عصر كیان پروانه ساخت

استفاده از ظرفیت خالی شركت برنا 

 لبن

9529/415-1-1401  

05/10/1401 

 موافقت مشروط

37 
فرآورده های غذایی  پروانه ساخت

  سمیه

8885/415-1-1401  

20/09/1401 

 موافقت گردید

38 
1401-3-22814/135 نوین گستر مشکاتپروانه ساخت   

04/10/1401 

 موافقت گردید

39 
آقای علیرضا اكبر زاده پروانه ساخت 

 ) شناسه نظارت كارگاهی (

13168/420/3/1401  

29/09/1401 

 موافقت مشروط

 

 



 "همگانی از مدافعان سالمت ایرانحمایت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی
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   :پرونده های آرایشی و بهداشتی 

 نتیجه کمیسیون شماره نامه و تاریخ شرکت / کارخانه ردیف

 یاس سپیده وشپروانه مسئول فنی  1
19878/135-3-1401  

09/09/1401 
 مطابق نظر كارشناس محترم اقدام گردد

2 
1401-3-20131/135 ناردین كاالپروانه مسئول فنی   

13/09/1401  

 كارشناس محترم اقدام گرددمطابق نظر 

3 
1401-3-17843/135 رویا كوشان شرقپروانه مسئول فنی   

17/08/1401 

 موافقت گردید

4 
شركت مینوپروانه مسئول فنی   

 

1401-3-21817/135و 21108  

 26/09/1401و20

 موافقت  مشروط

5 
روهان تجهیز پروانه مسئول فنی 

 پارس

22391/135-3-1401  

29/09/1401 

 نظر كارشناس محترم اقدام گرددمطابق 

6 
رادین زیست پروانه مسئول فنی 

 فناور

9738 

11/10/1401 

 موافقت گردید

7 
رادین زیست پروانه بهره برداری 

 فناور) شناسه نظارت كارگاهی(

9739 

11/10/1401 

 PMFتاییدیه آزمایشگاه و تکمیل فایل 

8 
و  TTACبررسی  صورت گرفته در سامانه  شركت توسعه صنعت پارسا كیمیا

 14/08/1401بازدیدكارشناسان مورخ 

وفق دستورالعمل مربوطه و نظركارشناس 

 اقدام گردد

9 
رویش گستر جهانیان ) ظرفیت خالی 

 تهران مو(

17542/135-3-1401  

14/08/1401 

 مکاتبه 

10 
1401-3-19891/135 تضامنی حلوائی و شركاء  

09/09/1401  

دستورالعمل مربوطه و نظركارشناس وفق 

 اقدام گردد

11 
الماس پارسارگاد پروانه ساخت 

قادران استفاده از ظرفیت خالی 

 شركت آرمان بهداشت ایرانیان

23179/135-3-1401  

10/10/1401  

 موافقت گردید 

12 
1401-3-21434/135 تهران موپروانه ساخت   

22/09/1401  

 موافقت گردید



 "همگانی از مدافعان سالمت ایرانحمایت  "

 

 هازدایی ها، مانعتولید؛ پشتیبانی

 دانشگاه نسل نو   دانشگاه پاسخگو

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 .....شماره: 

 ......  تاریخ:

 ......ساعت: 

 .پیوست: 

 

 


