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 جٌاب آقای دکتز خسزٍ صادق ًیت

 رئیس هحتزم هزکش سالهت هحیط ٍ کار

 لیست هحصَالت غیز هجاس در سطح عزضِهَضَع8 

 سالم علیکن؛

بخش بُذاشت ي درمبن قبوًن تعشیزات حکًمتی باب تًجاٍ باٍ اات ابت جاذيس  دًسات در        43احتزامبً، در راستبی اجزا مبدٌ 

دز مجبس، خًاَشمىذ است دساتًر فزمبیداذ در راًرت مشابَذٌ اقاتو ماذکًر در سا           خصًص فزآيردٌ َبی غذایی ي آشبمدذوی غ

  زضٍ ضمه جمع آيری محصًالت، اقذاو قبوًوی السو را معمًس فزمبیدذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 جىبة آقبی دکتز دیىبريوذ معبين محتزو يسیز ي ریدس سبسمبن غذا ي داري  

 عبيوده محتزو  غذا ي داريی داوشگبَُبی  لًو  ششکی ي خذمبت بُذاشتی درمبوی سزاسز کشًر کلدٍ م

 جىبة آقبی مُىذس  بسيکی ديالبی ریدس محتزو ادارٌ وظبرت بز ضًابط بُذاشت اوسبوی ي استبوذارد کبال کدش 

 آساد  چببُبر  جىبة آقبی مُىذس سبراوی ریدس محتزو وظبرت بز ضًابط بُذاشت اوسبوی سبسمبن مى قٍ

 جىبة آقبی مُىذس قزببوی مذیز کل محتزو غذا ي داري ي استبوذارد قشم 

 جىبة آقبی دکتز رستگبر ریدس محتزو مزکش آسمبیشگبٌ َبی مزجع کىتزس غذا ي داري 

 یشی ي بُذاشتی جىبة آقبی دکتز دادگزوژاد معبين بزوبمٍ ریشی ادارٌ کل وظبرت ي ارسیببی فزآيردٌ َبی غذایی , آشبمدذوی, آرا

 جىبة آقبی دکتز اسکىذری معبين محتزو ادارٌ خًراکی آشبمدذوی 

 جىبة آقبی دکتز اسمب دلی معبين ادارٌ آرایشی ي بُذاشتی 

 سزکبر خبوم مُىذس کتبس محسىی ریدس محتزو گزيٌ م بلعٍ ي بزوبمٍ ریشی 

بزوبمٍ  بیش ي ارسیببی محصًالت خًراکی ي آشابمدذوی در بابسار   جىبة آقبی مُىذس شبکز اردکبوی مشبير محتزو  امًر استبوُب ي مسئًس 

(PMS)  

 سبسمبن حمبیت اس مصزف کىىذگبن ي تًلدذ کىىذگبن 

 سزکبر خبوم مُىذس محمذی ریدس محتزو ادارٌ وظبرت ي ارسیببی فزآيردٌ َبی غذایی ي آشبمدذوی بب مىشبء گدبَی  

 ت ي ارسیببی فزآيردٌ َبی غذایی ي آشبمدذوی بب مىشبء دامی ي دریبیی  جىبة آقبی مُىذس ریًفی ریدس محتزو  ادارٌ وظبر

 جىبة آقبی غفبرسادٌ ببیگبن غفبرسادٌ 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
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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

  تري جویس  آب آلبالو  1

پروانه بهره برداري شماره 

31009  

 - شبستر -آدرس: تبریز

  ملک زاده

  جعل
برداري به جعل پروانه بهره 

  31009شماره 
-  

 1394/ص/33484با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  3/11/94مورخ 

  شهید بهشتی

  دانهدر  آلوچه  2

تهران خاوران آدرس : 

باد شهرك صنعتی علی آ

یک تلفن  شماره فاز

09377671006  

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

2121  

 -  

مورخ  106639/94با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 27/3/94

با توجه به نامه شماره و  مشهد

معاونت غذا  5/10/94مورخ  13426/7/94

  سمنان و دارو دانشگاه

3  

(فلفل،  ادویجات

  زردچوبه، دارچین)

شرکت بسته بندي 

  پانیذان

  پردیسان

 شماره بهره برداري

:57/3249  

 - تهران : آدرس

ري سه راه نو- اسالمشهر

  - کوچه هشتم

  0228- 2462تلفن: 

  -   فاقد پروانه ساخت  فاقد

مورخ  3- /د10858با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 26/6/94

  النیگ

  ترش مز  آلوچه  4

شماره پروانه بهره برداري 

5485/08  

 - شبستر- تبریز :آدرس 

  روستاي علیشاه

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

 1488  

 -  

نامه شماره رونوشت جه به با تو

معاونت غذا و 94/ 18/9مورخ 24774/7/5

  زیدارو دانشگاه تبر

5  

  

پیاز سرخ شده (غیر 

  منجمد)

  صنایع غذایی خوش

  کارنا

  :درس آ

شهرك صنعتی نظر آباد 

  خیابان افرا

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

12141/56  

 -  
مورخ 2679976با توجه به نامه شماره 

  غذا و دارو دانشگاه البرزمعاونت 6/8/94
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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

  فسا  آبلیمو  6

شهرك  - آدرس: فسا

شهرك تولیدي  - قدس

  بهارستان

  -  تیفاقد مجوز بهداش  فاقد

- 1219با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  4/9/94/ص مورخ 1394/پ/ف/10

  غذا و دارو دانشگاه فسا

  -  واردات فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  -  tiara  پودرژله  7

/پ 3606/25/34با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا ودارو دانشگاه  14/10/94مورخ 

  قم

8  

  
  سن سون آلوچه

آدرس تولیدي :

شهرك صنعتی –ریز تب

  وایقان

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

52631/31  

-  

 1394/ ص 28054با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا ودارو دانشگاه 5/10/94مورخ 

  یبهشت دیشه

9  

 آلوچه

نام واحد تولیدي : 

 اسدپور

 ترش باش
آدرس تولیدي: مرند ، بلوار 

 شهید عباسی
 جعل

جعل پروانه ساخت به 

   شماره

 1029/21 

  

 25068/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره:

معاونت غذا و دارو  23/9/1394مورخ  

  دانشگاه تبریز

  ترش تک آذر متین  آلوچه شرابی  10

- آدرس:آذربایجان شرقی

-دي9میدان - تسوج

  روبروي پمپ بنزین.

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  14050/36 شماره 
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و 9/10/94مورخ26633/7/5

دارو دانشگاه تبریزو رونوشت نامه 

/ص 94/پ/34403/301/9شماره

  معاونت غذاودارو شیراز 1/10/94مورخ

  میالد  زغال اخته  11
روستاي  - آدرس: شبستر

  ملک زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  1781 شماره 
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

 22/10/94مورخ 27995/7/5

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز
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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

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  -   هیراد  نمک  12

 29040/7/5 با توجه به رونوشت نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه  01/11/94مورخ 

  تبریز

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  بسته بندي یکنفره  هیراد  سماق  13

14  
حبوبات بسته بندي 

  شده

  بلوچ

  آنیل
   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

15  
پشمک لقمه اي با 

  روکش کاکائو
  حاج اکبر تبریز

 35آدرس تبریز کیلومتر

هرك جاده آذرشهر ش

صنعتی شهید سلیمی 

  متري دوم20متري اول 30

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  944/11شماره 
  

با توجه به رونوشت نامه هاي شماره 

معاونت غذا  1/11/94مورخ  29034/7/5

  ودارو دانشگاه تبریز 

  نارمک  لواشک میوه اي  16
بخش ملک -آدرس:شبستر

  زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  1859184شماره 
  

مورخ 29039/7/5توجه به نامه شماره  با

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 1/11/94

17  

 آلوچه

شرکت تولیدي 

  ملویس گلدانه

  ملویس ترش
آدرس تولیدي مرند ، 

  جاده بناب 3کیلومتر 
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  15349شماره 
  

 با توجه به رونوشت  نامه شماره:

نت معاو 13/10/1394مورخ   26898/7/5

  غذا و دارو دانشگاه تبریز

  باغبان درختی  آلوچه جنگلی  18
آدرس تولیدي شهرك 

  سلیمی
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  13095/21شماره 
  

 با توجه به رونوشت  نامه شماره:

معاونت غذا  9/10/1394مورخ   26632/7/5

  و دارو دانشگاه تبریز
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  خصات محصولمش  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

19  
 آلوچه و آلبالو

  
  ترشم

آدرس تولیدي تبریز ، 

شهرك صنعتی سلیمی ، 

  فاز اول

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

2290044  

  

 با توجه به رونوشت نامه شماره:

معاونت غذا  9/10/1394مورخ   26636/7/5

  و دارو دانشگاه تبریز

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    تاج نیا  انواع شیرینی یزدي  20

/پ 226003/1/17با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا ودارو دانشگاه 4/11/1394مورخ 

  شهید صدوقی یزد

21  
 پشمک

 شیرینی سراي جامع
 - 

آدرس یزد خیابان مسجد 

  لفنشماره ت- جامع

09131547649 

 جعل

  جعل شناسه به شماره

1110/35  

 014/17کد بهداشتی 

  

/پ 226002/1/17با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا ودارو دانشگاه  4/11/94مورخ 

  شهید صدوقی یزد

  هزاربند  آب معدنی  22
آدرس: کرج، جاده چالوس، 

  حسنکدر 60کیلومتر 
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  779950 شماره 
  

 1394/ص/21654ا توجه به نامه شماره ب

معاونت غذا و دارو دانشگاه  24/8/94مورخ 

  شهید بهشتی

23  
و آلوچه  آلوچه

  فرآوري شده
  پامچال

شهرك -آدرس:ارومیه

  صنعتی سهند
  جعل

جعل پروانه ساخت شماره 

26582 
  

- 1592با توجه به نامه شماره

  28/10/94/ص مورخ1394/پ/ف/10

 و رونوشت گاه فسامعاونت غذا و دارو دانش

/غ د  مورخ 151959/14/94 شماره:نامه 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  20/10/1394

  آذربایجان غربی

24  

  لواشک 

شرکت نوآوران 

  سبزداران.

  زاوا

- شیراز- آدرس:فارس

شهرك صنعتی آب 

  - خیابان بنفشه- باریک

- آدرس:فارس داراب

خیابان خلیج فارس 

  7481158448کدپستی

   ز بهداشتیفاقد مجو  فاقد

-1607با توجه به نامه شماره

  4/11/94/ص مورخ1394/پ/ف/10

  معاونت غذا و دارو دانشگاه فسا
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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

  شیرینکام  یپولک  25
درس: فرخشهرخیابان آ

  24فداییان نبش کوچه 
   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا  7/11/94/د مورخ10168/84

  ودارو دانشگاه اصفهان

26  
  لواشک آبنباتی

  

  میالد

  

تولیدي صوفیان  :درس آ

  شبستر
  جعل

جعل پروانه ساخت 

  1781/21شماره
  

وشت نامه شماره با توجه رون

معاونت 13/12/94مورخ 34264/7/5

  غذا و دارو دانشگاه تبریز

27  

  رشته آش

امید هاشم کارگاه 

  زاده

نام تجاري ثبت شده در 

آمار فارس میالد می 

  باشد.

تولیدي پس از محصوالت 

باید جمع آوري  1394سال 

  گردد

  ابطال
شناسه نظارت کارگاهی به 

  1026/36شماره

ئول فنی و بدلیل نداشتن مس

عدم تمدید شناسه نظارت 

  کارگاهی

با توجه به نامه شماره 

/ص مورخ 94/پ/39269/301/9

معاونت غذا و دارو دانشگاه 10/11/94

  فارس

28  

عرق نعنا و عرق 

  بابونه
  سراج 

-برزك - آدرس: کاشان

  محله مصلی و محله امام
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به رونوشت نامه شماره 

 26/12/94/پ موخ 11976/19/29

  مجلل  عرق گلپوره  معاونت غذا و داروي دانشگاه کاشان

  تاپ رز  کیک اسفنجی  29

شماره پروانه بهره برداري 

  25489/01صنایع 

تهران شهرك صنعتی 

نصیرابادخیابان حسابی 

  پنجم

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به  نامه شماره 

 26/12/94مورخ  1394/ص/47036

معاونت غذا ودارو دانشگاه شهید 

  بهشتی

30  
گالب و عرقیات 

  گیاهی
  رناس

بخش  - آدرس: کاشان

  ویدوج - برزك
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  2166/01/14شماره 
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

 26/12/94/پ مورخ 11969/19/29

  معاونت غذا و داروي دانشگاه کاشان
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  ردیف
نام واحد و نام 

  مجازمحصول غیر 
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

31  
پایدار کننده ماست 

  و دوغ
  -   -   فاقد  شهرك صنعتی شیراز  الکتین

نامه شماره با توجه به رونوشت 

/ص مورخ 94/پ/41821/03/9

ذا و دارو معاونت غ 28/11/1394

فارس و رونوشت نامه دانشگاه 

مورخ  7214/78893/14شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه  4/12/94

  کردستان

  کلوچه  32
شیرینی سراي کندو 

  کوهستان
  جعل  

جعل کد شناسه به 

  8697شماره
  

با توجه به رونوشت  نامه شماره 

معاونت غذا  14/1/95مورخ  787/31/95

  ودارو دانشگاه بیرجند

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    KOLLY  آبمیوه تخم شربتی  33
/پ 11252/19/29با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو 5/12/94مورخ 

  کاشاندانشگاه 
  AMERICAN  آبمیوه چند میوه  34

TASTE  
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد  

 کوهان لوچهآ  35
شهرك -درس:شبسترآ

 صنعتی.
 جعل

ت به جعل پروانه ساخ

  شماره 

2514/46/21 

  

با توجه به رونوشت نامه 

 26/12/94مورخ  35911/7/5شماره

  معاونت غذا و دارودانشگاه تبریز

36  

گالب و عرقیات 

  گیاهی

  کاشان گالب

  بهار
جاده  - آدرس: کاشان

  شهرك صنعتی -قمصر
  جعل

جعل کد بهداشتی به شماره 

  9/5621م/ك
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  17/1/95/پ مورخ 263/19/29

  غذا و دارو دانشگاه کاشان
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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

37  

کالباس مارتادال 

  گیاهی

سوسیس هات داگ 

  گیاهی

س کراکف سوسی

  گیاهی

 -  

  65141شماره ثبت اختراع:

  178732شماره ثبت:

  77955878تلفن پخش:

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به نامه شماره 

/ص مورخ 94/پ/40786/301/9

معاونت غذا و دارودانشگاه  19/11/94

  فارس

  جعل    دانلوپ  شیرینی  38
جعل پروانه ساخت به 

  10462/35شماره 
  

نامه شماره شت رونوبا توجه به 

معاونت  26/12/94/د مورخ 11692/84

  غذا ودارو دانشگاه اصفهان

39  

  آلبالوخشک

شرکت طوطیا 

  گستران بادامک

  بادامک

شهرك –آدرس : قم 

  صنعتی شکوهیه

  10057پروانه بهره برداري 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

  با توجه به

 مورخ  1394/ص/33050نامه شماره 

ا و دارو معاونت غذ 29/10/1394

  دانشگاه شهید بهشتی

40  
 فاقد تبریز، بستان آبادآدرس: فرهنگ لبن پنیر لیقوان

  فاقد مجوز بهداشتی
  

نامه به شماره با توجه به رونوشت 

 01/11/1394تاریخ:  29031/7/5شماره:

معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه 

  تبریز

41  

  آلوچهلواشک 

تک ترش  تولید 

  قارون

  قارون

کیلومتر - هرانآدرس : ت

شهرك -جاده خاوران 55

  صنعتی ایوانکی

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  46677/32  شماره
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  26/11/94/د مورخ10596/84

غذا و دارودانشگاه اصفهان و رونوشت 

 26/10/94مورخ  15121/7/94نامه 

  سمنان معاونت غذا و دارو دانشگاه
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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

42  
  بستنی زمستانی

  کارخانه شیرین طال
  نانسی

آدرس تولیدي جاده سنتو 

انتهاي بلوارکارگر کوي 

صنعتی تبریز جنب یخ 

  زيسا

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  22/10/94مورخ  27994/7/5

  غذا و دارو دانشگاه تبریز

    واردات مجوز بهداشتیفاقد   فاقد  تولید کشور آلمان  viofluor  مسواك  43

با توجه به نامه شماره 

 3/11/94/پ مورخ 20430/94/505/7

  کرمانشاه معاونت غذا و دارو دانشگاه

  جعل    باغچه سبز  آلوچه بهداشتی  44

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

12235/21  

  

نامه  با توجه به رونوشت

 01/11/1394مورخ 28998/7/5شماره

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز

45  

چیپس سنتی 

  اصفهان

   ( نمک دریایی )

  

  

  

  

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
ه با توجه به رونوشت نامه شمار

معاونت  9/12/94/د مورخ 10980/84

  غذا ودارو دانشگاه اصفهان
  ارشان  کیک سنتی کنجدي  46

آدرس اصفهان سین 

برخوار بلوار امام خمینی 

  67کوچه سعیدي پالك 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

47  

  

  قندخردشده

  حسین رسا

  

  

  رسا (آنامیس) 

  

یزد بلوار پاکنژاد جنب 

  بانک سپه
    داشتیفاقد مجوز به  فاقد

با توجه به رونوشت نامه شماره 

 8/12/94/پ مورخ 257643/1/17

معاونت غذا ودارو دانشگاه شهید 

  صدوقی یزد



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 )

  تمستندا  مدت / علت

48  
  دراژه شکالتی رنگی

Eye glass candy 
lari  واردات فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  ساخت کشور مالزي    

با توجه به نامه شماره 

 19/11/94مورخ  /پ22703/94/505/7

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کرمانشاه

49  
  آبلیمو

  ساالر نوششرکت 
  جعل    ساالر نوش

جعل پروانه ساخت به 

  87569/12شماره 
  

ا توجه به رونوشت نامه شماره ب

معاونت غذا  16/10/94مورخ  149916/14

  و دارو دانشگاه آذربایجان غربی

50  

واحد بسته بندي 

خرما و فرآورده هاي 

ن. متعلق به اقاي آ

  مهران منصوریان

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    شفا

با توجه به نامه شماره 

معاونت  18/11/94مورخ6376/15/94

دانشگاه علوم پزشکی و غذا و دارو 

  خدمات بهداشتی درمانی ابادان

51  
لبالو با کنسانتره آ

  میوه
  ارغوان

شهرك -درس: تبریزآ

  97پالك- صنعتی سلیم
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

5451/12  

  

با توجه به رونوشت نامه 

/غ د مورخ 47854/14/94شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه  3/4/94

رونوشت نامه  آذربایجان غربی و

معاونت غذا و  2/4/94مورخ 7841/7/5

  دارو دانشگاه تبریز

52  
روغن زیتون بی بو 

  طبیعی
  جعل  -   قزل طاروم

جعل پروانه ساخت به 

  شماره 

14318  

  

با توجه به نامه شماره 

 15/6/94/پ مورخ94/2ص35216

معاونت غذا و دارو دانشگاه مرکزي  و 

مورخ  173823/53/28نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  7/11/94

 15532/6/4/19قزوین و نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  27/11/94مورخ 

  دانشگاه 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 )

  ستنداتم  مدت / علت

52  

کشک مایع 

  پاستوریزه

شرکت فرآورده هاي 

لبنی شاه کوه به 

سفارش شرکت خرم 

  ناز

  خرم ناز

شرکت فرآورده هاي لبنی 

شاه کوه به آدرس سمنان 

بلوار  2شهرك صنعتی فاز 

  کارفرمایان

  جعل
جعل پروانه ساخت شماره 

12567/56  
  

 579425/94نامه شماره با توجه به 

غذا و دارو  تنمعاو 22/10/1394مورخ 

نامه شماره و  دانشگاه مشهد

غذا  تمعاون 26/11/94مورخ 2756870

  و دارو دانشگاه البرز

  شریف  کیک سنتی  53

آدرس اصفهان بلوارامام 

خمینی  شماره تماس 

09138375710  

با توجه به رونوشت نامه هاي شماره     فاقد مجوز بهداشتی  فاقد 

/د مورخ 10472/84/د و 10473/84

معاونت غذا ودارو دانشگاه  20/11/94

علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی 

  اصفهان
  مدرس  کیک سنتی  54

آدرس اصفهان میدان 

  شهدا خیابان مدرس

  شماره تماس

09130137817  

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد 

  جعل    زپانی  جعبه شیرینی  55
جعل پروانه ساخت شماره 

10012/22  
  

 7214/77204/14با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  28/11/94مورخ 

و رونوشت نامه  دانشگاه کردستان

مورخ  180/94/ص/11215شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  4/11/94

  تهران

56  

  آلوچه دانه دانه و

  تمرآلوچه

صنایع غذایی دانه 

  ترش/ترش دانه

  دردانه

  دامسون

شهرك -آدرس:تهران

  فازیک-صنعتی عالی آباد
  جعل

ل پروانه ساخت با شماره جع

12211/21  
  

با توجه به رونوشت نامه 

  20/11/94مورخ  31049/7/5شماره

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز
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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  ت / علتمد

  ثمین  سرکه  57

  

  

  

  

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  11561/35شماره 
  

  

/پ 17/د/198841نامه شماره با توجه به 

معاونت غذا و دارو  28/9/94مورخ 

  یزددانشگاه 

  جعل    ذرگلآ  لواشک  58
جعل پروانه ساخت به 

  74133 شماره
  

با توجه به رونوشت نامه 

 /غ د مورخ 173082/14/94شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه 25/11/94

  آذربایجان غربی 

59  
 –پشمک زعفرانی 

  میوه اي
  سیف االصیل

  

  

  

  جعل

  

جعل پروانه ساخت به 

  99726/21شماره
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  5/12/94/د مورخ 10880/84

  غذا ودارو دانشگاه اصفهان

60  
  روغن تفاله زیتون

Pomace Olive 
Oil 

Stilla 
Ofamia 
Morada 
Olemico  

 

  ممنوعیت تولید یا واردات  وز بهداشتیفاقد مج  فاقد  

/د 13576/661با توجه به نامه شماره 

دفتر بازرسی، ارزیابی  18/02/95مورخ 

  عملکرد و پاسخگویی به شکایات

61  

روغن تفاله  زیتون 

  وارداتی

Pomace Olive 
Oil(500ml) 

 
SABROSO  

 

  

  تولید کشور اسپانیا

 
  ممنوعیت تولید یا واردات   وز بهداشتیفاقد مج  فاقد

/پ 6345/505/7با توجه به نامه شماره 

معاونت محترم غذا و  23/03/94مورخ 

  دارو کرمانشاه

  آبلیمو  62
  

Bamak  

آدرس تاکستان 

سه راهی شامی 

 2شاپ کیلومتر 

  جاده بوئین زهرا

  

  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  38/11579شماره 
  

/پ مورخ 42367/301/9 نامه شماره

معاونت غذا و دارو فارس و  3/12/94

مورخ  174910/53/28نامه شماره 

( معاونت غذا و دارو قزوین 21/11/94

   ) 72221/1000و  77375/1000ثبت دفتر 
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 شتی / مجوز ورودبهدا

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  آیسا  نمک  63

  آدرس :

شهرك صنعتی  –گرمسار 

  G11قطعه  -1فاز  -فجر

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  23065/90شماره 
  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت  20/11/94/د مورخ 10474/84

  غذا و دارو دانشگاه اصفهان

  انباغب  آب آلبالو  64

شرکت  - آدرس: ارومیه

خ  - صنعتی بندر شرفخانه

  116پالك  - 42

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  10261/42شماره 
  

 11856/2/10با توجه به  نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  17/12/94مورخ 

و رونوشت نامه شماره  دانشگاه  کرمان

 13/8/94/غ د مورخ 117839/14/94

  میهارومعاونت غذا و دارو دانشگاه 

65  

  ادویه(زنجبیل)

  نوآوران چاشنی

  

  ذائقه

-آدرس:خراسان جنوبی

بلوار شهید -بیرجند

- خیابان بلوط -رجائی

  105پالك

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  58729/49شماره:
  

با توجه به نامه شماره 

  16/12/1394مورخ 1394/ص/43846

معاونت غذا و دارو دانشگاه 

  شهیدبهشتی 

66  
  آلوچه 

  دترش نوشان سهن
  ترش نوش

شهرك -آدرس:شبستر

  1فاز- صنعتی
  جعل

جعل پروانه بهداشتی به 

  39102/21شماره:
  

نامه شماره  رونوشتبا توجه به 

  13/12/94مورخ  34265/7/5

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 

  دانه دانه  آلوچه و لواشک  67
شهرك صنعتی فاز - ارومیه

2  
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  22618/25شماره:
  

با توجه به نامه شماره 

مورخ 1394/ص/44872

معاونت غذا و دارو دانشگاه 18/12/1394

  شهیدبهشتی
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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

68  

وزغال لواشک،آلوچه 

اخته       محصول 

  شرکت فراترش

  دلتا

شهرك - جاده خاوران

شرکت - صنعتی جنت اباد

  فراترش

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  10612و  19324/12شماره:
  

 1394/ص/44851با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو 18/12/1394مورخ 

  دانشگاه شهیدبهشتی

  لجع  آدرس:شبستر ملک زاده  ترشینه  آلوچه  69
جعل پروانه ساخت به 

  9840شماره :
  

به شماره با توجه به رونوشت نامه 

 13/12/1394مورخ  34263/7/5

   زیتبردانشگاه معاونت غذاودارو 

70  

آلوچه فرآوري - 1

  شده

لواشک مخلوط - 2

  سیب وزردآلو

کارخانه آقاي حسین 

  برجی

  کنعان

  

- آدرس:جاده خاوران

- گلزارپائین- فیلستان

- کوچه شهیدبنایی

  340كپال

  ابطال

16193/34  

  

  

16192/34  

  

با توجه به نامه شماره 

  10/12/1394مورخ 1394/ص/42628

معاونت غذا و دارو دانشگاه 

شهیدبهشتی وراي کمیسیون فنی 

قانونی معاونت غذاودارو شهیدبهشتی 

  01/12/1394به تاریخ 

  جعل    یاران  درب جعبه شیرینی  71
جعل کد شناسه به شماره 

1010/22  
  

ه به رونوشت نامه به شماره با توج

مورخ  7214/78089/14

معاونت غذا و دارو دانشگاه 2/12/94

  کردستان

  جعل  آدرس: بوکان، میدان قدس  برادران صبوري  ینیریدرب جعبه ش  72
جعل کد شناسه به شماره 

10021/21  
  

با توجه به رونوشت نامه به شماره 

 21/11/94مورخ  7214/75439/14

  دانشگاه کردستان  معاونت غذا و دارو
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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

73  

  آبلیمو

شرکت عطر و 

  گالب والیت علوي

  جعل    صداقت

جعل شماره شناسه 

  نظارت کارگاهی

2-19/40  

  

نامه شماره با توجه به 

 22/1/95/پ مورخ 416/19/29

  کاشاندانشگاه معاونت غذا و دارو 

  باباعلی  پشمک سنتی  74

آدرس چهارمحال  و 

بختیاري شهر بلداجی بلوار 

  شهید بهشتی

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

با توجه به رونوشت نامه شماره 

 16/12/94/پ مورخ 13639/84/12

  دانشگاه اصفهان معاونت غذا ودارو

75  

آلوچه زردآلو       

محصول واحد 

تولیدي ترش آوران 

 میالد

 جعل  ترش ناز
جعل پروانه ساخت به 

 8927/21شماره:
  

با توجه به رونوشت نامه به شماره هاي 

معاونت  25/12/94/دمورخ 11565/84

  غذاودارو دانشگاه اصفهان 

76  

  آلبالو فرآوري شده

بسته بندي در 

ران شرکت نوآو

  سبزدار

  ابرا
 65آدرس کارخانه:کیلومتر

  اصفهان-اتوبان شیراز
  جعل

جعل پروانه بهداشتی  

  15558/36شماره 
  

-1618با توجه به نامه شماره

  4/11/94/ص مورخ1394/پ/ف/10

  معاونت غذا و دارو دانشگاه فسا

  فروزان  آلوچه ترش  77

 45آدرس: تبریز، 

کیلومتري جاده شبستر، 

  روستاي ملک زاده

  علج
جعل پروانه ساخت به 

  9840و  1430شماره 
  

 30281/7/5با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  12/11/94مورخ 

  دانشگاه تبریز

  جعل  آدرس: شبستر ملک زاده  بی نظیر  لواشک میوه اي  78
جعل پروانه ساخت به 

  23157/12شماره 
  

/پ 14/29/31با توجه به نامه شماره 

ت غذا و دارو معاون 22/1/94مورخ 

دانشگاه رفسنجان و نامه شماره 

معاونت 28/9/94مورخ  25503/7/5

  غذا و دارو تبریز

  


