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  ردیف 
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

 گلبانگ معسله خرما  1

 3کیلومتر-آدرس:رامشیر

جنب روستاي -جاده اهواز

 حسینیه سفلی

 فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 
 
 
 

مورخ  9/2/8/ص/7942با توجه به نامه شماره  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه جندي شاپوراهواز10/5/95

   فاقد مجوز بهداشتی فاقد    آتونیا  مایع زعفران  2
/غ مورخ 18977نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  اردبیلدانشگاه معاونت غذا ودارو19/10/95

  جعل    مامیشا  سیب و انار لواشک  3
روانه ساخت به جعل پ

  13479/21: شماره

  

  

  

مورخ 22781/7/5نامه شماره  رونوشت  با توجه به

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز24/8/95

4  

  نمک

  تولید شرکت:

  نوین نمک روحی

  هوریس

  آدرس:

شهرك -ایوانکی-سمنان

بلوار - صنعتی ایوانکی

  صنعت

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
مورخ  29494/7/5هنامه شمار رونوشت با توجه به

  تبریزدانشگاه معاونت غذا و دارو  29/10/95

 فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    نجم  مایع زعفران  5
  

  

/ع مورخ 18978نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اردبیل  19/10/95

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    افشار کویر کاشان  گالب و عرقیات گیاهی  6
معاونت غذا  9/11/95/پ مورخ 11536/19/29شماره نامه 

  کاشان دانشگاه ودارو

  افشار کویر  گالب  7
روستاي - آدرس:نیاسر

  علوي
   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

/پ مورخ 11194/19/29نامه شماره با توجه به رونوشت 

  کاشان دانشگاه معاونت غذا ودارو 29/10/95
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  م تجارينا

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

8  
نمک تصفیه شده 

  خوراکی یددار
  جعل    آیدا

جعل پروانه ساخت به 

  10017/32: شماره
  

مورخ  14500/7/95نامه شماره رونوشت با توجه به 

  سمنان دانشگاه ا و دارومعاونت غذ 23/09/95

    برادران شاکر  حلوا ارده  9
  جعل

  

جعل شناسه نظارت به 

  2110/2/35 :شماره
  

 3/11/95مورخ  1395/ص/66389با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه شهید بهشتی

  جعل    اعتماد - لندي   سرکه و قند و شکر  10
جعل پروانه ساخت به 

  8- 2-102442 :شماره
  

مورخ  9/2/8/ص/19921توجه به نامه شماره   با

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اهواز28/10/95

11  

  آبنبات چوبی

تولید آقاي ابوالفضل 

  امیدي

  بالدي بال

  

  

  

  

  جعل

  

  

جعل پروانه ساخت به 

  08543125 :شماره

  
مورخ  27927/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  بریزت معاونت غذا ودارو دانشگاه 14/10/95

  امید قائنات  زعفران  12

-آدرس:مشهد

- بازاررضا- شهریور17میدان

  203پالك– 4بازار-2طبقه

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
مورخ  1395/ص/51748با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه شهیدبهشتی 22/8/1395

  جعل    قهرمان  لواشک وآلوچه  13

جعل پروانه ساخت به 

  13247/21  :شماره هاي

  5867و  

  

  

مورخ  24003/7/5نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  تبریز معاونت غذاودارو دانشگاه 6/9/1395

  پردیس جهان آریا  نان جو رژیمی  14

دان قدس یآدرس اصفهان م

خیابان مصلی چهارراه 

  اوحدي کوچه طبا طبایی

  

  فاقد
  فاقد مجوز بهداشتی

  

  

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

معاونت غذا ودارو  15/7/95/پ مورخ 7165/84/12

  دانشگاه اصفهان
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

15  

  کنسروزیتون شور ممتاز

به سفارش شرکت کاال 

 تاپخش دل

  گلکسی

galaxy 
 جعل  - 

جعل پروانه ساخت به 

 14106/36  :شماره

  

  

/ص  مورخ 1395/پ/ف/809-10شماره با توجه به نامه 

معاونت غذا و دارو دانشگاه فسا ونامه به 11/5/1395

معاونت  21/9/95/ص مورخ 95/پ/32028/301/9شماره 

  شیرازدانشگاه غذاو دارو 

   قد مجوز بهداشتیفا  فاقد    مهرزاد  لواشک میوه اي  16
/پ مورخ 10769/84/12با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 20/10/1395

  جعل    انارك  لواشک  17
جعل پروانه ساخت به 

  11238/21 شماره
  

مورخ 22731/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 23/8/95

  جعل    ديمجته  زعفران  18
جعل پروانه ساخت به 

  1166/50 شماره

  

  

مورخ 1395/ص/64214با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه شهیدبهشتی22/10/1395

19  

 

  -شهد طبیعی خرما

 شهد آذران        

 
 

 شهد آذران
کیلومتري  5- آدرس: ارومیه

 جاده مهاباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به   

 33111/57شماره 

  

  

  

/غ د 89876/14/95نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و دارو دانشگاه آذربایجان 3/5/95مورخ 

  غربی

 14/9/95/غ مورخ 93/ص/1342/95نامه شماره و 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تربت حیدریه

20  

  خرماي بسته بندي شده

کارخانه 3محصول 

- بنامهاي:صحراخرما

خرماي - مشکین خرما

  جنوب

 فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    

  

  

  

/د 17853/6/20با توجه به نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه بوشهر 15/10/95مورخ

  7/9/95وصورتجلسه تعزیرات به تاریخ 
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 رودبهداشتی / مجوز و

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  جعل    کبري اصلی  آلوچه اصل وآلبالو  21
جعل پروانه ساخت به 

  1050/21:شماره
  

مورخ  27052/7/5نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 6/10/95

  جعل    ناریش  لواشک رولی  22
جعل پروانه ساخت به 

  12014/21 :شماره

  

  

مورخ 22342/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 19/8/95

 فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    پاتریس  خشکبار  23
  

  

مورخ 9/2/8/ص/19222با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز14/10/95

  آذرگل  زردآلو وآلوچه  24

  جاده12آدرس:کیلومتر

صوفیان.شهرك - شبستر

  صنعتی ارونق

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  :شماره

12698/21  

  
مورخ 22230/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز18/8/95

  جعل    نارمک  لواشک میوه اي  25
جعل پروانه ساخت به 

  787/91 :شماره
  

/غ/د/ص مورخ 719با توجه به نامه شماره 

  ونت غذا و دارو دانشگاه جهرممعا17/8/95

26  

عرقیات گیاهی  (پنج 

شش گیاه  گیاه اعصاب

عرقیات  چربی خون

  ترکیبی)

  جعل    درمانگر طبیعت
جعل پروانه ساخت به 

  10167/40: شماره
  

/پ مورخ 10978/19/29نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کاشان 26/10/95

  لجع    سعادت  آلوچه  27
جعل پروانه ساخت به 

  2865 :شماره
  

  17/8/95مورخ  21990/7/5با توجه به نامه شماره

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز
28  

  لواشک

(شرکت ترك اوغلی 

  صوفیان) 

  جعل    نازگل
جعل پروانه ساخت به 

  12777/21 :شماره
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  / تعلیق فاقد

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  اورمان  لواشک رولی   29
 - شبستر -آدرس: تبریز

  ملک زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  54013/21شماره: 
 

   10/8/95مورخ 21353/7/5با توجه به نامه شماره 

  بریزمعاونت غذا و دارو دانشگاه ت

 ملس لواشک  30
 15کیلومتر -آدرس:شبستر

 جاده تبریز
 جعل

جعل پروانه هاي ساخت 

                 15530/21به شماره: 

 21/12175و

 
 

و  27/10/95مورخ 29245/7/5با توجه به نامه شماره 

  24/8/95مورخ 22803/7/5رونوشت نامه شماره 

شماره  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز ورضایت نامه به

  شرکت آبتاب  16/10/95مورخ 10- 1050

31  

  حلوا شکري

  روغن کنجد

   شیره خرما

شرکت یکتا شریعت 

  اصل ارجان

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    شریعت جعفري
/د مورخ 111086/1000با توجه به نامه شماره 

  بهبهان کدهمعاونت غذا و دارو دانش16/11/1395

32  

انواع سبزیجات 

سرخ - (سبزیجات پخته

  منجمد- شده

انواع حبوبات 

  وسبزیجات)

  واحد تولیدي بهادر

  

  بهادر

جاده -آدرس:تهران

منطقه صنعتی بابا -شهریار

  خیابان گلزارشهدا- سلمان

  09164227963تلفن: 

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  15/996/11 شماره

  

  

  

  

  2/11/95مورخ 11117/84/12با توجه به نامه شماره

ه اصفهان  و نامه به شماره معاونت غذا و دارو دانشگا

معاونت غذاودارو  12/10/95وتاریخ  95/ص/15107/135

  دانشگاه ایران

33  
  ادویه جات

  (زردچوبه/ ادویه کاري)
  نوین خجسته

آدرس:شهرك صنعتی 

خ - خ نخلستان- شمس آباد

  56پالك- 5گل افشان

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  42169/24شماره: 
  

مورخ  1395ص//54929با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه شهیدبهشتی  6/9/1395

  ماهان  آلوچه جنگلی  34
آدرس : شبستر روستاي 

  ملک زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  8565شماره:
  

 31744/7/5هشمارنامه به  با توجه به رونوشت

  زیتبردانشگاه معاونت غذا و دارو  20/11/1395مورخ
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  ردیف
ول نام واحد و نام محص

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  آذرخش  نمک  35
  

  7کیلومتر  –آدرس: سمنان 
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  103390/32 شماره
  

 12/11/95/پ مورخ 11585/84/12با توجه به نامه شماره

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان

  بهمن  آلوچه ولواشک  36

-آدرس: آذربایجان شرقی

 15کیلومتر - جاده صوفیان

  جاده ملک زاده

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد
 28169/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذاودارو دانشگاه تبریز 18/10/95مورخ

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    رانترشک ته  آلوچه ولواشک و قیسی  37
مورخ  9/2/8/ص/19298با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز 20/10/95

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    ترشک  آلوچه ترشک  38
 19/10/95مورخ  9/2/8/ص/19113با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز 

  جعل  --   اوچما  روردهزیتون پ  39

جعل پروانه ساخت به 

: شماره

17677/2225/94  

  
مورخ  29813/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز  3/11/95

40  
  آلوچه ولواشک

  تولیدي پرهام ترش
  جعل  ملک زاده - آدرس: شبستر  کیوان

جعل پروانه ساخت به 

  11848/21: شماره
  

مورخ  28616/7/5ه رونوشت نامه شمارهبا توجه ب

  /معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 20/10

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    سلمانی- میالد لبن   پنیر سفید گوسفندي  41
  30975/7/5 با توجه به رونوشت نامه شماره

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 12/11/95مورخ 

  جعل    سالمت  پنیر سنتی لیقوان  42

عل شناسه نظارت ج

  کارگاهی به شماره

 2-1059  /30  

  
 16/11/1395مورخ  15615/6/4/19با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو زنجان
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  )( با ذکر شماره 

  مستندات  مدت / علت

  جعل    نامیناب  ماست موسیر پرچرب  43
جعل پروانه ساخت به 

  152345/15 شماره
  

/پ مورخ 12832/84/12با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 14/12/95

  دل حاسب  آبلیمو   44
 8کیلومتر  -آدرس: جهرم

  جاده جدید الر
  جعل

به جعل پروانه ساخت 

  241051 شماره
  

 17/12/95/غ/د/ص مورخ 1145با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه جهرم 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد     شیرین هنگام  ریس ونوقا  45

 27/11/95مورخ  32443/7/5با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه تبریز

  

46  

کیک شیرازي، میکادو، 

پیچ انگشتی  شیرینی

  ونخودچی

  نازصبا

  
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد   

47  

کیک شیرازي، میکادو، 

شیرینی پیچ انگشتی 

  ونخودچی

  لوکوم یا لکوم

  
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد   

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد     آتام ساواالن  پشمک وعسل  48

  پشمک سنتی  49

  

  باباعلی

  

آدرس چهارمحال وبختیاري 

ی بلوارشهید شهربلداج

  بهشتی

  

  جعل

  

  

جعل پروانه ساخت به 

  1024/25 شماره

  
  14/12/95/پ مورخ 12843/84/12با توجه به نامه شماره

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اصفهان

  سپاهان  نان شیرینی و یوخه  50

آدرس اصفهان خیابان 

ساختمان  26اشرفی کوچه 

  صدف

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
/پ مورخ 12919/84/12نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اصفهان15/12/95



www.fdo.behdasht.gov.ir 

  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  شیرینی سنتی کماج  51
  شیرینی سنتی

  همدان (اخوان)

آدرس: همدان خیابان 

  بوعلی جنب مرکزبهداشت

  

  جعل

جعل شناسه نظارت 

  کارگاهی به شماره

1/1103/52  

  
/پ مورخ 28386/95/505/7با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کرمانشاه 17/12/95

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد  --   ترشینه  آلبالو و قیسی  52
 9/2/8/ص/19324نامه شماره  با توجه به

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز 20/10/95مورخ

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    ساالر  پنیر لیقوان  53

 11/12/95مورخ  614/  1579856با توجه به نامه شماره 

  سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداري تهران

  قندوشکر  54

–مارال دریانی 

-علیسا- سایدا

  یالرصدرآذربایجانآ

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

55  

  رشته آش برش اصفهان

شرکت محصوالت 

  غذایی نفیس

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    - 

  ژله  56
Big marsh - 

  مارشملو
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

  


