
 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 461849مجوز ثبت:  آرگا ادویه جات 1
 جعل شماره پروانه ساخت:

103715/32 
- 

مورخ  4367/7/94با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  25/3/94

سمنان و پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 واحد آمار 10/12/93استعالم مورخ 

 سن تک لواشک و آلوچه 2
 998979شماره ثبت:

 شماره بهره برداري:
7897 

 جعل
 جعل شماره پروانه ساخت:

995188/21 
- 
 

 مورخ 3674/7/5با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  16/2/94

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و 
 واحد آمار 10/12/93استعالم مورخ 

 چیز کیک 3

 فاقد پروانه بهداشتی فاقد  روشنک

محصول فاقد پروانه 
ساخت می باشد، 
همچنین با درج 

عناوین استاندارد 
Tuv, ISO  سبب

گمراهی مصرف 
 کنندگان شده است

مورخ  3853/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  20/12/93

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
و استعالم از واحد آمار سازمان غذا و دارو مورخ 

17/1/94 4 

 
 تیرامیسو

 
 

 رادمهر نمک 5

شهرك  -آدرس: گرمسار
خیابان  -گرمسار–صنعتی 

 نمک رادمهرشرکت  -ششم
 1/8/2014تاریخ تولید:

 1/8/2016تاریخ انقضاء: 

 جعل
جعل شماره پروانه ساخت: 

77846/32 
- 

با توجه به رونوشت نامه هاي شماره  
معاونت غذا و دارو  20/10/93مورخ   13351/7/93

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 12/93/ 13سمنان و استعالم ازواحد آمار
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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

 آذرگل لواشک 6

 آدرس:
 1ارومیه شهرك صنعتی فاز 

 32پالك  6خیابان 
شماره پروانه بهره برداري : 

92/3258 
 13045شماره ثبت:

 جعل
جعل شماره پروانه ساخت:  

74133 
- 

 6/12/93مورخ  3628/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و استعالم 
 7/2/94ازواحد آمار

7 
لواشک شانسی (با 

 طرح اسکناس)
 تولیدي شرکت : نیکو

 احسان 

 
بستر، آدرس: جاده ش

 صوفیان روستاي گل آباد
شماره پروانه بهره برداري 

 /د142-8926/4/1:
 

 جعل
جعل شماره پروانه 

 بهداشتی:
76623 

- 

مورخ  3847/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  20/12/93

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  24/4/94و استعالم از واحد آمار مورخ 

 جعل شبستر -آدرس: تبریز مجلسی لواشک نی دار 8
جعل شماره پروانه 

 بهداشتی:
12442/21 

- 

مورخ   3924/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  25/12/93

 شهید بهشتیپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 16/1/94و با توجه به پاسخ استعالم ازواحد آمار

 فصل گل آلوي فرآوري شدهزرد 9

 آدرس:
خرم -بروجرد 15کیلومتر 

جاده خایان پشت  -آباد
 شهرك صنعتی

 جعل
جعل شماره پروانه 

 بهداشتی:
10293/48 

- 
مورخ   3807/600با توجه به نامه شماره 

لوم معاونت غذا و دارو دانشگاه ع 18/12/93
 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
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 ردیف
و نام نام واحد 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 ترش ایچ آب زرشک 10

 آدرس:
خیابان  -ارومیه جاده دریا

 -کوچه دریا -فیروزان
 30/5پالك 

 جعل
جعل شماره پروانه 

 بهداشتی:
17719/21 

- 
 

 3/12/93مورخ   2530823با توجه به نامه شماره 
لوم پزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه ع

خدمات بهداشتی درمانی البرز و استعالم از اداره 
 19/2/94برنامه ریزي واحد آمار مورخ 

 جعل - معجزه سبز عرقیات گیاهی 11
 جعل شماره پروانه ساخت:

14812/36 
- 

نامه  رونوشت با توجه به
 23/1/94مورخ   /ص94/پ/1640/301/9شماره

لوم پزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه ع
خدمات بهداشتی درمانی فارس و استعالم از اداره 

 31/1/94برنامه ریزي واحد آمار مورخ 

12 
 گالب

تولیدي کارگاه گالب 
 گیري سنتی

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد - پادا

مورخ  /پ11311/19/29با توجه به نامه شماره 
لوم معاونت غذا و دارو دانشگاه ع 23/12/93

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان و 
استعالم از اداره برنامه ریزي واحد آمار مورخ 

31/1/94 

 پیر دهقان بادام کاغذي 13

داراي دو تاریخ تولید بسته 
 گرمی 450هاي 

شهرك  -آدرس: گچساران
خیابان  -صنعتی بهار بیشه

 6رآفرینکا

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 /د پ97/6/20نامه شماره رونوشت با توجه به 
لوم معاونت غذا و دارو دانشگاه ع 10/1/94مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و 
 24/4/94استعالم از واحد آمار مورخ 
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 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 تعلیقفاقد / 
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

14 
انواع محصوالت 

ادویه، شکر پنیر و 
 نقل

 و پونه
گولستانی 

 بانه

تولید در شهرستان 
 سردشت

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 7406/47669/14با توجه به رونوشت نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  25/10/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان و 
استعالم از واحد آمار سازمان غذا و دارو مورخ 

11/11/93 

 آریان نمک 15

 آدرس:
مشهد  -جاده تهران

 ایوانکی
 09195424397تلفن:

 جعل
ره پروانه جعل به شما

 ساخت:
4714/56 

- 

 11986/7/93نامه شماره رونوشت با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  24/9/93مورخ 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان و 
 13/12/93استعالم از واحد آمار مورخ 

16 
 آلوچه

تولیدي شرکت 
 کوهساران

 دلتا
 

 آدرس:
آذربایجان شرقی، 
 شبسترملک زاده

 علج
جعل پروانه بهداشتی به 

 شماره:
7878/21 

- 

  4084/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  20/2/94مورخ

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و با 
/دپ 25058/6/20توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  12/12/93مورخ 
و  خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پزشکی و

 24/4/94استعالم از واحد آمار مورخ

 جعل  نگین تهران پیراشکی سنتی 17
به جعل پروانه ساخت 

 1007/22شماره 

 
کپک زدگی پیش از 

 اتمام تاریخ

 5/2/94مورخ 392/600شماره  هاي با توجه به نامه
غذا و دارو  معاونت   22/2/94مورخ  619/600و 

وخدمات بهداشتی درمانی وم پزشکی دانشگاه عل
 استعالم واحد آمارشهید بهشتی و  با توجه به 

 2/3/94مورخ 
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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

 شایان لواشک 18

-آدرس:آذربایجان شرقی
-جاده صوفیان

جاده روستاي -کیلومتري15
 ملک زاده

 جعل

جعل به شماره پروانه 
 بهداشتی:

99157 
 

 
 
- 

 18/1/94مورخ 479/6/4/19با توجه به نامه شماره 
 وغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  معاونت

 باتوجه به خدمات بهداشتی درمانی زنجان و
 15/2/94مورخ 3579/7/5نامه شماره رونوشت 

و  یمعاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشک
و استعالم از  زیتبر یدرمان یخدمات بهداشت

 24/4/94واحد آمار مورخ 

19 

 کمپوت آناناس

نام تولید کننده : 
packed for golden 

scope general 
trading 

Happy farm واردات فاقد مجوز بهداشتی فاقد تولید کشور تایلند - 

 20/2/94مورخ 581/600جه به نامه شماره با تو
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  
وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و  

 10/3/94استعالم از واحد آمارمورخ 

 آذربایجان کیک خانگی 20

 آدرس:
 

تبریز، ولی عصر، جاده 
تهران، روبه روي آتش 

 12پالك  -نشانی

 جعل
اره به شم کد بهداشتی  جعل

163228 
- 

نامه شماره  رونوشت  با توجه به 
معاونت غذا و  29/1/94/غ د مورخ 12046/14/94

دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی آذربایجان غربی واستعالم ازواحد 

 30/2/94آمار

 گالب وعرقیات گیاهی 21
 عارضی و
 مشک سا

- 
 

 جعل

جعل به شماره پروانه 
 ساخت

 10166/40و 10165/40
 

مورخ  /پ1892/19/29با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  3/3/94

و استعالم از  کاشانو خدمات بهداشتی درمانی 
 24/4/94واحد آمار مورخ
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 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

کد بهداشتی پروانه ساخت / 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

22 
 

 لواشک
 

 ترش نوش
 

 
 فاقد

 - 
مورخ  5838/7/5با توجه به نامه شماره 

علوم  معاونت غذا و دارو دانشگاه9/3/94
 واستعالم از واحد آمار مورخ  زیتبر یپزشک

23 
 آلوچه و لواشک

 
 یاران

 

 آدرس :
 شبستر روستاي

 زاده ملک
 

 
 جعل

جعل به شماره پروانه 
 ساخت
2212 

 

- 

 
 
 
 
 

 5537/7/5نامه شماره  رونوشت  با توجه به
معاونت غذا ودارو دانشگاه  5/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز و بر 
 واحد امار 10/3/94اساس استعالم مورخ 

24 
 لواشک میوه

 
 سهالن

 

 آدرس:
جاده اذر شهر -تبریز

 یشهرك صنعتی سلیم
 

 
 جعل

جعل به شماره پروانه 
 ساخت

110158 
 

- 

25 
 آلوچه و لواشک

 
 یملی

 

 آدرس:
جاده  15شبستر کیلومتر 
 تسوج

 

 
 جعل

جعل به شماره پروانه 
 ساخت
32587 

 

- 

26 
 لواشک و الوچه

 
 ساالر

 آدرس:
 شبستر ملک زاده

 
 جعل

جعل به شماره پروانه 
 ساخت

11186/21 
- 
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 ردیف
ل نام واحد و نام محصو

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 
 / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

27 
 نمک و انواع ادویه

تولید : مجتمع صنایع 
 غذایی زرین

 
 

 زرین

 
 

آدرس : بروجرد کیلومتر 
 جاده اراك 5

 
 

 فاقد
 
 

 فاقد مجوز بهداشتی

 
 
- 

مورخ  6365/93/143با توجه به نامه شماره 
 معاونت غذا و دارو دانشگاه لرستان 19/7/93

 واحد آمار اداره کل 19/8/93استعالم مورخ 

28 

 انواع ادویه
 پودر کاکائو

 انواع حبوبات
 انواع سبزي خشک

 خاطر

روستاي  -آدرس: تبریز
 علیشاه

 /و 13604شماره ثبت: 
 19/11/93مورخ:

 - انه بهداشتیفاقد پرو فاقد

  9/2/8/ص/14318با توجه به نامه هاي شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  12/12/93مورخ 

جندي شاپور پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
  اهواز
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