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 سازمان غذا و دارو 

  

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 نام تجاری

مشخصات 

 محصول

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز ورود 

 )با ذکر شماره(

 توضیحات 

 مستندات نظر واحد آمار

 شیره انگور 1

 

 شماره پروانه جعل شده جعل  يونی بال

1012/12 

برای  1012/12شماره پروانه 

بدون موم با نام محصول عسل 

تجاری عسل قارتال شرکت آقای 

ناصر عارضی از دانشگاه آذربايجان 

غربی صادر شده است. در خصوص 

برند يونی بال اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است.

غ د مورخ /22808/14/98نامه شماره 

معاونت غذا و دارو آذربايجان  16/2/98

 (16/2/98د مورخ /13707/1000غربی / )

 

 

 

 

 

 آلوچه 2

 

 

 

آدرس : ارومیه  به دانه

شهرک صنعتی فاز 

2 

شماره پروانه ساخت  جعل

 22618/25جعلی 

غ د مورخ /25415/14/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

معاونت غذا و دارو آذربايجان  21/2/98

 (21/2/98د مورخ /15425/1000غربی / )

 پروانه جعلی شماره جعل  سیب طال آلوچه و لواشک  3

77245/31 

پ مورخ  /98/2ص  15344نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو اراک 22/3/98

 ( 25/3/98د مورخ /28718/1000)
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 سازمان غذا و دارو 

آدرس: آذربايجان  می ترش زردآلو دانه دانه 4

شبستر، -شرقی

شهرک صنعتی 

 شندآباد

 شماره پروانه جعلی جعل

2311/12  

پ مورخ  /98/2ص  15345نامه شماره  تی در آمار ثبت نشده است.اطالعا

 معاونت غذا و دارو اراک 22/3/98

 ( 25/3/98د مورخ /28721/1000)

 

پروانه ساخت  اورمان آلوچه دانه دانه 5

 جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

64758/21 

ورخ غ د م/32107/14/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

معاونت غذا و دارو آذربايجان  30/2/98

 غربی /

 ( 30/2/98د مورخ /20013/1000)

6 
 

 

 

پ مورخ /93ص//639/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. - جعل  مک لین فرآورده يخی هلو

معاونت بهداشتی دانشگاه تربت  28/2/98

غ مورخ /93د//3576/97حیدريه و 

ا و دارو دانشگاه معاونت غذ 28/12/98

 علوم پزشکی تربت حیدريه 

 ( 28/2/98مورخ  310/949)

  31/2/98د مورخ 3163/306

7 
 

فاقد نشانه گذاری  نشتیفان پنیر سفید

 مناسب

پ مورخ /93ص//640/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. - فاقد

معاونت بهداشتی دانشگاه تربت  28/2/98

غ مورخ /93د//3582/97حیدريه و 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/12/98

 علوم پزشکی تربت حیدريه 

 ( 28/2/98مورخ  311/949)

 31/2/98د مورخ 3163/306
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 سازمان غذا و دارو 

8 

 
 

ارومیه ، شهرک  ترش طال لواشک

 صنعتی فاز يکم

 پروانه ساخت جعلی جعل

85745/31 

غ د مورخ /49183/14/98شماره نامه  نشده است.اطالعاتی در آمار ثبت 

معاونت غذا و دارو آذربايجان  2/4/98

 ( 2/4/98د مورخ /32164/1000غربی/ )

9 

 
 

شماره پروانه ساخت  جعل - لومانا سبزی منجمد

 جعلی

13869/58 

معاونت  7/3/98مورخ  633شماره نامه  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 غذا و دارو زابل

 ( 8/3/98د مورخ /23025/1000)
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