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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  به سفارش پخش طاقبستان  شهد ناب  عسل  1
  جعل پروانه ساخت به شماره 

25421/15  
  

/پ مورخ 9831/84/12اره با توجه به رونوشت نامه شم

  اصفهاندانشگاه دارو  معاونت غذا و 13/9/96

2  
  لواشک

  شرکت ترش و ملس پویا
  ترشک

آدرس:تبریز،شبستر، روستاي 

  ملک زاده
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره 

9264  
  

مورخ  1397/ص/10618با توجه به نامه شماره 

 20/4/1397مورخ  1397/ص/20502 و 2/3/1397

  و دارو شهیدبهشتیمعاونت غذا 

  هم دهاتی  دوغ سنتی  3
شهرك صنعتی - آدرس:همدان

  1خیابان صنعت -بوعلی
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

19245/18  
  

/پ مورخ 4251/1/34/16نامه شماره  باتوجه به

همدان و  دانشگاه معاونت غذا و دارو 20/4/1397

 22/2/97مورخ  13036/100نامه شماره رونوشت 

  بابل دانشگاه و دارومعاونت غذا 

 Pk  آدامس  4
 

  

  

    وزهاي بهداشتیفاقد مج  فاقد 

/د مورخ 34513/661با توجه به نامه شماره 

مدیر کل دفتر بازرسی ،رسیدگی به  27/4/97

/د 12233/97شکایات و امور حقوقی و نامه شماره 

دفتر مبارزه با قاچاق کاالهاي  25/4/97مورخ 

  هدف
    )Five ) 5  آدامس  5

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    مزرعه  دوغ بسته بندي شده  6

نامه شماره رونوشت  بر اساس

معاونت غذا  8/5/97/پ مورخ 10578/97/505/7

  کرمانشاه دانشگاه و دارو

  جعل    آناسو  آب معدنی طبیعی  7
جعل پروانه ساخت به شماره 

11273/44  
  

 20/3/97مورخ  3408251نامه شماره با توجه به 

  دارو دانشگاه البرز نت غذا ومعاو
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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

8  
پودر قهوه فوري همراه 

  با قارچ گانودرما
  جعل    دکتر بیز

ه شماره جعل پروانه ساخت ب

15731/36  
  

/د  33878/1000با توجه به نامه شماره 

  25/4/97مورخ

  معاونت غذا و دارو دانشگاه بیرجند

 چلسی  چسبی کیسه فریرز  9
آدرس: شهرك صنعتی 

  اشتهارد
  جعل 

جعل پروانه ساخت به شماره 

18724/56   
  

مورخ   3400766با توجه به نامه شماره 

  /د19958/1000با شماره ثبتی  8/3/1397

  معاونت غذا و دارو دانشگاه البرز


