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 سازمان غذا و دارو 

 

ف
ردی

 

نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاری

فاقد/تعلیق

/ 

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز 

 ورود )با ذکر شماره(
 مستندات

 با توجه به نامه شماره  171/س/59 جعل اهواز کرمان ریکب ترشی و شوريجات 1

 کردمعونت غذا و دارو شهر 61/11/1957مورخ  5779/57/17

معاونت  11/16/57/غ مورخ 65597/6با توجه به نامه شماره  167171/15 جعل 1شهرک صنعتی شماره  -سمنان شورريز نمک خوراکی 6

 غذا و دارو اردبیل

معاونت  91/11/57مورخ  17751/7/57با توجه به نامه شماره 

 سمنانغذا و دارو 

 مه شماره با توجه به نا 11757/96 جعل  شهاب قم اچهينمک در 9

معاونت غذا و 19/16/57و  91/11/57مورخ  1171/7/57و  17757/7/57

 دارو سمنان

 با توجه به نامه شماره

 زابلمعاونت غذا و دارو  61/11/57مورخ  6717

 با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو آذربايجان غربی 67/16/57/غ/د مورخ 661617/57

 با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو استان مرکزی 17/16/57/پ مورخ 57/6ص  7611
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5  

 معجون کنجد عسلی 
 

 کام لی )شهامتی(

 
 

 با توجه به نامه شماره   فاقد مجوز 

معاونت غذا ودارو دانشگاه  17/6/57/پ مورخ 57/6ص  7967

 57/ص/795/199علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اراک و 

 9/6/57مورخ 

و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی معاونت غذا ودار

 ايران
 

 65/17/57/پ مورخ 5171/95/11با توجه به نامه شماره  16577/96 جعل  دانه به دانه نمک 9

 معاونت غذا و دارو همدان

 

 11/11/57/پ مورخ 16155/75/16با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو اصفهان

  واالتوس ینمک طب سلول نمک خوراکی 1

 آدرس : مشهد

 66/11/57/پ مورخ 57/6ص  97797با توجه به نامه شماره  15517/91 جعل

 معاونت غذا و دارو اراک

 

معاونت  11/11/57مورخ  117659/57با توجه به نامه شماره 

 غذا و دارو مشهد
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