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  جناب آقاي دکتر خسرو صادق نیت

  رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار

  

 لیست محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه: موضوع

  

  سالم علیکم؛

با توجه به اطالعات جـدول پیوسـت در    و بخش بهداشت و درمان قانون تعزیرات حکومتی 43ماده  ياحتراماً، در راستاي اجرا

دنی غیرمجاز، خواهشمند است دستور فرمائید در صورت مشاهده اقالم مذکور در سطح عرضـه  خصوص فرآورده هاي غذایی و آشامی

 .شودضمن جمع آوري محصوالت، اقدام قانونی الزم معمول 

  

  

  

  

  

  

 

  جناب آقاي دکتر دیناروند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو  

  جناب آقاي دکتر پیرصالحی معاون محترم طرح و برنامه 

  جناب آقاي دکتر رستگار رئیس محترم مرکز آزمایشگاه هاي مرجع کنترل غذا و دارو 

  سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  

  امرالهی معاون محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران جناب آقاي 

  جناب آقاي دکتر اسکندري معاون فنی محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  

آشامیدنی در بـازار   جناب آقاي مهندس شاکر اردکانی مشاور محترم امور استانها و مسئول برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و

)PMS)   

  جناب آقاي دکتر اسماعیلی معاون محترم اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آرایشی و بهداشتی  

  آرایشی و بهداشتی , آشامیدنی, جناب آقاي دکتر دادگرنژاد معاون برنامه ریزي اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی 

  دس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزي سرکار خانم مهن

  سرکار خانم مهندس محمدي رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء گیاهی  

  یایی  جناب آقاي مهندس رئوفی رییس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و در

  جناب آقاي مهندس نصیري کارشناس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردهاي غذایی و آشامیدنی با منشاء دامی و دریایی 

   (pms( سرکار خانم مهندس علیان فینی کارشناس امور استانها و برنامه پایش و ارزیابی محصوالت خوراکی و آشامیدنی در بازار 

  زاده جناب آقاي غفارزاده بایگان غفار

 



 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

 آرمان نمک 1
آدرس: جاده تهران مشهد 

 ایوانکی
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره

47124/56 
- 

مورخ  7716/7/94ره با توجه به نامه شما
 معاونت غذا و دارو دانشگاه سمنان 07/06/94

مورخ  94/123/ص/غ/337نامه شماره و 
 معاونت غذا و دارو دانشگاه گناباد 06/04/94

 06/03/94مورخ  7/ج/128/94نامه شماره و  
 رفتیمعاونت غذا و دارو دانشگاه ج

 بلوط نمک 2
آدرس: جاده تهران مشهد 

 ایوانکی
 09195424397شماره:

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 شماره
44668/35 

- 

/پ مورخ 114894/1/17با توجه به نامه شماره 
و رونوشت نامه شماره   09/06/94
معاونت غذا و 11/7/94/پ مورخ 140501/1/17

 زدیدارو دانشگاه 

 اولین چیپس چیپس 3
آدرس باقرشهر مجتمع 

 1033امیرکبیر پالك 
 جعل

به پروانه ساخت جعل 
 17161/21شماره 

- 
 25067/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به

معاونت غذا ودارو دانشگاه  23/9/94مورخ 
 زیتبر

4 
 نمک

 شرکت نمک رادمهر
 رادمهر

 آدرس :
شهرك صنعتی  -گرمسار

 خیابان ششم -گرمسار
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره:

77846/32 
- 

 نامه شمارهرونوشت با توجه به 
و  06/07/94مورخ  12515/7/94 و 9130/7/94

 سمناندانشگاه معاونت غذا و دارو  16/09/94

5 

ترشیجات وشوریجات 
محصول  سنتی

واحدتولیدي آقاي 
 اسماعیل شاپورفر

 خوش فرفارس
کلیه محصوالت تولیدي 

 10/8/94تاریخ تولید پس از 
 ابطال

 یشناسه نظارت کارگاه
 36/1050شماره 

- 
/ص 94/پ/32575/301/9با توجه به نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه  19/9/94مورخ 
 فارس
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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

 صدف نمک 6
 آدرس :

شهرك صنعتی  -سمنان
 یابان ابتکارخ -شرق

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 شماره
11532/16 

- 

/د 5390/84نامه شماره رونوشت با توجه به 
 دانشگاه معاونت غذا و دارو 24/06/94مورخ 

 4466/7/94با توجه به نامه شماره و  اصفهان
دانشگاه معاونت غذا و دارو  26/03/94مورخ 
 و 94/ص/10349توجه به نامه شماره با و  سمنان

 دیشهدانشگاه معاونت غذا و دارو  24/05/94و  
 یبهشت

 آلوچه 7
 

  دردانه
 جعل

 

جعل مجوز بهداشتی به 
 2513/46/21شماره

 
نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و دارو  16/9/94مورخ 24594/7/5
 زیدانشگاه تبر

 جعل  دلتا آلوچه 8
جعل پروانه ساخت به 

 7878/21شماره

 کرشته کآلبالوخش 9
 آدرس:

شهرك صنعتی -تبریز
 201پالك-شندآباد

 جعل
جعل مجوز بهداشتی به 

 شماره:
13795965/15 

- 

/پ مورخ 8452/84/12با توجه به نامه شماره 
و  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان18/8/94

 2/4/94مورخ  7844/7/5رونوشت نامه شماره 
 معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز

10 
 

ولواشک میوه آلوچه 
 اي

 اوشاقالر
-شبستر-آدرس:تبریز

 شهرك صنعتی شندآباد
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره

52532 
- 

 17287/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه 5/7/1394مورخ 

  .زیتبر
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 ردیف
نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

فاقد / 
 تعلیق

 بطال /جعلا

پروانه ساخت / کد 
 بهداشتی / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد  الماس نمک ید دار 11
/ص مورخ 501/94با توجه به نامه شماره 

 رانشهریمعاونت غذا و دارو دانشگاه ا18/6/94

 ستوده ادویه 12
جاده  18درس : کیلومتر آ

شهرك  –هران ارومیه به ت
 صنعتی فجر

 جعل
جعل مجوزهاي بهداشتی 

 به شماره هاي:
18037-18038 

 
 نامه شماره رونوشت  با توجه به

معاونت غذا و 7/9/94مورخ  /غ د130091/14/94
 آذربایجان غربیدارو دانشگاه 

13 

انواع محصوالت بسته 
بندي ادویجات و 
حبوبات تولیدي 

زرنازپدیده شرکت 
 زنجان

 زرناز
 : درسآ

خ  -نگهکوي فر -زنجان
 1195پالك  9نیلوفر

 جعل
به  یجعل مجوز بهداشت

 01606 شماره  
- 

/د 8375/84نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه 26/9/94مورخ 

 اصفهان

14 
 آلوچه بهداشتی

تولید صنایع غذایی 
 زرین ترش

 زرین ترش
شبستر روستاي  :درس آ

 ملک زاده
 جعل

پروانه ساخت به جعل 
 شماره

2135661 

- 
 24786/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 18/9/94مورخ 
 زیتبر

15 
 لوچه فراوري شدهآ

 
 زرین دشت

 
شبستر شهرك صنعتی 

 انکوزه کن
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 11292/21شماره

16 
 لواشک میوه اي

 
 گلفام طالیی

---- 
 

 جعل
مجوزهاي بهداشتی  جعل

 587/312به شماره هاي: 
-51927/8 

17 
( لوچه خمیريآ

 فرآوري شده)
 صبا

شهرك صنعتی  -شبستر
 شند اباد

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 46769/21شماره
 

www.fdo.behdasht.gov.ir 



 ردیف
نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

فاقد / 
 تعلیق

 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 
 ی / مجوز ورودبهداشت

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

18 
 سس همبرگر

شرکت : تولید: 
 میخک

 اپار
شهرك صنعتی آب آدرس: 

 باریک
 جعل

شماره پروانه ساخت 
 1982 یجعل

- 

 با توجه به
/ص مورخ 94/پ/30130/301/9نامه شماره: 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه فارس 25/9/1394
و سند تعهدنامه شماره 
13942352078000160 

19 

مزه لواشک زرشک و 
 انار

: محصوالت تولید: 
 کوهسار آذربایجان

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد - -
مورخ  1394/ص/21655نامه شماره:  با توجه به

 دیمعاونت غذا و دارو دانشگاه شه 24/8/1394
 یبهشت

20 
نمک تصفیه شده 

 یددار
 دانه دانه

 آدرس :
 شهرك صنعتی سمنان

 جعل
به  جعل پروانه ساخت

 شماره
12487/56 

- 

 6/5/94مورخ  2620549با توجه به نامه شماره 
نامه و معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه البرز

 16/04/94/غ د مورخ 55160/14/94شماره 
 جانیمعاونت محترم غذا و دارو دانشگاه آذربا

 یغرب

21 
 نمک

 
 هستی

 
 

 
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره:

11129/34 
- 

/غ/ص مورخ 11905/4با توجه به نامه شماره 
 معاونت غذا و دارو مازندران 29/09/94

 94/ص/23866نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو شهید  09/09/94مورخ 

 بهشتی

 هستی نمک 22
 کد تایید صالحیت

569 
 مورد تایید دکتر دریایی

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد
 نامه شماره با توجه به

معاونت  24/09/94/پ مورخ 57652/94/2ص
 يغذا و دارو استان مرکز
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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

23 

 شرکت چاي رابسین
ارجی چاي سیاه خ-

 با عصاره طبیعی چاي
چاي سیاه خارجی  -

اي با اسانس  کیسه
مشابه طبیعی 

(برگاموت، لیمو، نعنا، 
 هل، دارچین و آلبالو)

 رابسین
 

 آدرس:
بعد از شریف  -جاده خاوران

 -جاده سیاه چشمه -آباد
قطعه  -خیابان سروش مبینا

و محصوالت تولید  ،812
شده پس از تاریخ راي 

ی مورخ کمیته فنی و قانون
6/4/94 

 ابطال

به  یجعل مجوز بهداشت
    هاي شماره
14169/34- 

18124/34 

- 
 94/ص8926با توجه نامه شماره 

معاونت  15/04/94و  02/06/94مورخ  910/601
 یبهشت دیشهدانشگاه غذا و دارو 

 جعل  سینا خرما 24
جعل پروانه ساخت به 

 شماره
10181/19 

- 
با توجه به رونوشت نامه شماره 

 10/9/94/دپ مورخ 18099/6/20
 معاونت غذا و دارو دانشگاه بوشهر

 جعل - رز لواشک آلوچه 25
جعل پروانه ساخت به 

 -32575شماره هاي
11438/21 

- 
 رونوشتبا توجه به 

 27/08/1394مورخ  22671/7/5نامه شماره:
 زیمعاونت غذا و دارو دانشگاه تبر

26 
 آلوچه فرآوري شده
 تولید : شرکت تاتلی

 ترش شبستر
 تاتلی

 آدرس :
تولیدي شبستر ، شهرك 

 صنعتی شند آباد
 جعل

به جعل پروانه ساخت 
 شماره

11848/21 
- 

 با توجه به
 23728/7/5نامه شماره: رونوشت 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  08/09/1394مورخ
 زیتبر

 ناروین آلوچه و لواشک 27
شهرك -هیآدرس:اروم
 2فاز یصنعت

 - داشتیفاقد مجوز به فاقد
نامه شماره رونوشت با توجه به 

 14/10/94/غ د مورخ 148213/14/94
 هیمعاونت غذا و دارو دانشگاه اروم
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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

 نیبارب لواشک 28
 -شبستر -زیتبرآدرس: 

 شندآباد یشهرك صنعت
 جعل

به جعل پروانه ساخت 
 شماره

 16595/14 
- 

 با توجه به
مورخ  18328/7/5شماره: به نامهرونوشت 

 زیمعاونت غذا و دارو دانشگاه تبر 14/07/1394
 9/9/1394/غ  مورخ:34420شماره: نامه  و

 لیمعاونت غذا و دارو دانشگاه اردب

 - فاقد پروانه ساخت فاقد  روحی نمک 29
مورخ  32690/22با توجه به نامه شماره 

 المیا دانشگاه  معاونت غذا و دارو 27/08/94

 پیمان آلوچه بهداشتی 30
آدرس تولیدي تبریز ، 

شهرك صنعتی کاوه ، غرفه 
68 

 جعل
به جعل پروانه ساخت 

 21061/19شماره 
- 

 23733/7/5: نامه شمارهرونوشت  با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  08/09/1394مورخ  

/د پ 17804/6/20نامه شماره:  رونوشتو زیتبر
معاونت غذا و دارو دانشگاه  7/9/1394مورخ 

 بوشهر

 جعل - دي نمک 31
به جعل پروانه ساخت 

 شماره
23459/45 

- 
/پ 251627/26نامه شماره  رونوشت  با توجه به
 ونت غذا و دارو گلستانمعا 16/10/94گ مورخ 

32 

FRENCH FRIES 
SEASONING 

 
 ادویه و چاشنی غذا

UBERRIMO 
 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد  

مورخ   94/اوم/237نامه شماره:  با توجه به 
21/10/1394 

 یدنیو آشام ییانجمن واردکنندگان مواد غذا

33 
 پیراشکی

تولیدي شرکت نان 
 وشیرینی فاطیما

 جعل سفاقد آدر تک طهران
جعل مجوز بهداشتی به 

 شماره:
2310007 

- 

/پ 19210/94/505/7باتوجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه  19/10/94مورخ 

 9/2/8/ص/13262کرمانشاه  و نامه شماره 
دانشگاه معاونت غذا و دارو   15/10/94مورخ 

 زشاپور اهوا يجند
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 ردیف
نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول جارينام ت

فاقد / 
 تعلیق

 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 
 بهداشتی / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

34 
 نان 

 تولیدي آذرنان
 جعل  آذرنان

جعل مجوز بهداشتی به 
 شماره:

1-1061/56 
 

/غ/ص 11905/4با توجه به نامه شماره 
اه معاونت غذا و دارو دانشگ 29/9/94مورخ

 2674572مازندران و رونوشت نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  27/7/94مورخ 

 البرز

35 

سوهان عسلی 
 زعفرانی

کارگاه گز و سوهان 
گزي آقاي حسن 

 مردانی

 حاج حسن
بلوار  -آدرس: بلداجی
 مدرس

 جعل
به جعل پروانه ساخت 

 شماره
1024/25 

 
مورخ  90526/94/18با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو دانشگاه شهرکرد  5/10/94

 جعل  effect نوشابه انرژي زا 36

جعل پروانه بهداشتی 
ورود به شماره 

21710381879940 
 

 
 7205/675با توجه به نامه ثبت شده به شماره 

در اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي 
 28/1/95مورخ غذایی، آرایشی و بهداشتی 
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