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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

 سعدی آب انار 1

 
 

آدرس : میمند 

 فارس

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی 

09/2478 

/پ مورخ 1116/02/696/4نامه شماره  شده است.اطالعاتی در آمار درج ن

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  86/3/02

 پزشکی کرمانشاه

 ( 86/3/02/د مورخ 82603/1999) 

 نمک درياچه 8

 

 

شماره پروانه ساخت  جعل  سالم طبیعت

 جعلی 

19472/38 

با  19472/38شماره پروانه ساخت 

محصول نمک تصفیه بدون يد جهت 

ايع غذايی با برند تابان از مصارف صن

کارخانه معدنی امالح ايران از 

 دانشگاه سمنان صادر شده است.

درخصوص برند سالم طبیعت 

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 11/7/02مورخ  6273/4/02نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو سمنان

 ( 11/7/02/د مورخ 36416/1999)

 

 

 

 

 

 گلوکز و فروکتوز 3

رکت محصول ش

 تعاونی کاردان آزما

پروانه بهره برداری    

متعلق به شرکت تعاونی 

کاردان آزما به شماره 

مورخ  3832/69/8/04

به نشانی  18/3/04

منطقه آزاد اروند 

درخصوص محصول گلوکز از شرکت 

آمار ثبت کاردان آزما، اطالعاتی در 

 نشده است.

مورخ  7639/84/10شماره با توجه به نامه 

معاونت غذا و دارو زنجان و  84/3/02

معاونت غذا  86/3/02مورخ  1711/16/02

 و دارو آبادان 

 39/3/02/د مورخ 31172/1999

 86/3/02/د مورخ 82314/1999
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 سازمان غذا و دارو 

خرمشهر( سايت -)آبادان

شهرک  –صنعتی 

صنعتی خرمشهر خ 

 148پالک  4صنعت 

 

 

 

 

 

خمیر بازی در  آلیسا خمیر بازی 7

قوطی پلیمری 

د هر شفاف فاق

گونه اطالعات 

بهداشتی در 

 برچسب کاال

 18/3/02/الف مورخ 163/02نامه شماره  فاقد پروانه ساخت و مجوز واردات  فاقد

انجمن صنفی کارفرمايی تولیدکنندگان 

 نوشت افزار کشور .

  18/3/02مورخ  10846/166

 

 

 

 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/

