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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

1  

  خالل پسته

  فلفل قرمز

  آلو(چهارمیوه)

  ادویه پاپریکا

  پودرنارگیل

  چاي سبز

محصوالت غذایی پژواك 

  سالمت پارسه

  پرهان
شهرك -آدرس:قزوین

  خیابان فارابی- صنعتی البرز
  فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

مورخ  203164/53/28شماره نامه با توجه به 

 نیقزودانشگاه دارو  و معاونت غذا14/11/95

2  

  آلوچه وزردآلو

محصول شرکت ترش آوران 

 سیامک

  قمرالدین اصل اکبري 
شهرك -آدرس: تبریز

  صنعتی سلیمی.
  جعل

پروانه ساخت به  جعل

  8927/21 :شماره
 

 31301/7/5به شماره  رونوشت نامهبا توجه به 

  تبریزدانشگاه دارو  و معاونت غذا95 /16/11مورخ

3  
  لواشک

  شرکت ارس آذربایجان
  جعل  آدرس: شهرك شند آباد  ارس ترش

جعل پروانه ساخت به 

  57919/21 :شماره

  

  

 31307/7/5با توجه به رونوشت نامه به شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 16/11/95مورخ 

4  

  - لواشک فرآوري 

  - وهیهفت م يفرآور

  یآلوچه شراب يفرآور

تولید شرکت تولید و 

  فرآوري خشکبار آذرمتین

  ترش تک

 جانیآذربا يدیآدرس تول

 يد 9 دانی، تسوج، م یشرق

  نیپمپ بنز ي، روبرو

   فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/ص 95/پ/35102/301/9ه شماره با توجه به نام

معاونت غذا و دارو دانشگاه  15/10/95مورخ  

مورخ 32434/7/5نامه شماره  و فارس

  زیمعاونت غذا و دارو دانشگاه تبر 27/11/1395

5  

انواع میوه فراوري شده 

آلوچه - شامل : زردآلو

-آلبالو- هفت میوه- جنگلی

  آلوچه قرمز- زغال اخته

  ساتگینا

شیراز  آدرس تولیدکننده :

بلوار - خیابان شهید دوران–

  بعد از نیرو ترانس- اتحاد

  جعل
جعل پروانه بهداشتی به 

  9022شماره 

  

  

/ص 95/پ/35102/301/9با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  15/10/95مورخ  

  فارس
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  طال /جعلاب

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  جعل    هیزان  چاي  6
جعل پروانه ساخت به 

  132794شماره 
  

 14/8003172/14با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  24/12/95مورخ 

  کردستان

  جعل    شور ریز  نمک  7
خت به جعل پروانه سا

  127080/14شماره 
  

مورخ  2267نامه شماره  رونوشت با توجه به

  اردبیلدانشگاه معاونت غذا و دارو 28/12/95

8  

  
  انواع ادویه

  خانواده

  سومک

  گلساران

  بیطاس

  صمیم

 -  

  فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

  

  

  

  

مورخ    3-/د22653با توجه به نامه شماره 

  گیالنه معاونت غذا و دارو دانشگا  18/12/95

  -   آرتمیس  زعفران  9

10  

  پنیر گوسفندي

تولید سوپر لیقوان اصل 

  شاهسی

  شاهسی
 7کیلومتر-آدرس: تبریز

  جاده تهران
    بهداشتیهاي فاقد مجوز  فاقد

مورخ  501/7/5بر اساس رونوشت نامه به  شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 15/1/1396

  کندوبال  عسل  11

اده آذر ج -آدرس: تبریز

شهرك صنعتی - شهر

  سلیمی

  جعل
جعل شناسه نظارت شماره 

175/21  
  

مورخ  306/7/5رونوشت نامه شماره با توجه به 

  زیتبردانشگاه معاونت غذا و دارو  14/01/96

12  
  سبوس برنج

  شرکت کی سان
    بهداشتی هاي فاقد مجوز  فاقد    

مورخ  614/  1579856با توجه به نامه شماره 

ان مدیریت میادین میوه وتره بار سازم 11/12/95

  شهرداري تهران

  


