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نام واحد و نام   ردیف

  محصول غیر مجاز

  فاقد / تعلیق  مشخصات محصول  نام تجاري

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

بهداشتی / مجوز 

ورود                  

  ( با ذکر شماره )     

  مستندات  مدت / علت

  گوشت  %60همبرگر   1

  

  

 سوکال       

  

  طعام درسا شرکت سالمت 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی 

   

  

  ابطال          

                                     

10229/23  

-  

  

 باســــتناد شــــماره نامــــه 

ـــــورخ 3237/15/95   22/4/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  %60مرغ برگر  2

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  

  ابطال

  

11380/23  

باســــتناد شــــماره نامــــه    -

ـــــورخ 3237/15/95   22/4/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

3  
 %70کباب لقمه 

  گوشت 
 سوکال

  شرکت سالمت طعام درسا

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

 صنعتی

  

  ابطال

  

11379/23  

باســــتناد شــــماره نامــــه    -

ـــــورخ 3237/15/95   22/4/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  گوشت  %30همبرگر   4

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  ابطال

  

  

         10231/23  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

  22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان
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 سوکال  گوشت %80کالباس  5

  شرکت سالمت طعام درسا

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

 صنعتی

    

  ابطال

  

         11321/23  

  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

  22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  گوشت %55کالباس  6

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  ابطال

  

10301/23  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  گوشت %40کالباس  7

  شرکت سالمت طعام درسا

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

 صنعتی
  10232/23 ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  مرغ  %60کالباس   8

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی
  11319/23 ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

  22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  گوشت %60کالباس  9

  طعام درسا شرکت سالمت

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

 صنعتی
  10228/23 ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان
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10  
 %55سوسیس

  گوشت
 سوکال

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  ابطال

  

10300/23  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

11  
 %55سوسیس

  گوشت و پنیر
 سوکال

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  ابطال

  

11320/23  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

 سوکال  گوشت %55کالباس  12

  شرکت سالمت طعام درسا 

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

  صنعتی

  

  ابطال

  

10233/23  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

13  
 %40سوسیس

  گوشت
 سوکال

  شرکت سالمت طعام درسا

شهرك  –آدرس : خرمشهر 

 صنعتی
  10301/23 ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 22/4/95مـــــورخ 3237/15/95

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی آبادان

14  
شاخه نبات 

  زعفرانی
  شهر شب

  کارگاه : محمد غفاریان 

آدرس:ملکان، روستاي تازه 

  قلعه ،اول جاده سورملو
  1313/21  ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

ــــــورخ 13196/7/5  19/5/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی تبریز
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  ترك دیاریمیز  پیراشکی کرمدار  15

  کارگاه آقاي غفاري

متري فیضیه 18آدرس:تبریز ، 

  غربی ،جنب کوچه عظیمی
  1202/21-1  ابطال

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

ــــــورخ 13195/7/5  19/5/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی تبریز

  سوگند  نمک   16

-  

  
  20752/33  یجعل

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

 31/5/95مــــــورخ 56456/150

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  شاهرودپزشکی 

  ترش ایچ  آب آلبالو  17

آدرس ارومیه جاده دریا ، 

  خیابان فرزان ، کوچه دریا

  17719/21  جعلی  

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

ــــــورخ 121744/14/95 /غ د م

معاونـــت غـــذاو دارو  23/6/95

ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

  آذربایجان شرقی

18  

  
  میالد  لواشک

روستاي ملک  –آدرس شبستر 

  زاده
  1781  جعلی

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

 1/6/95/پ مورخ 117915/1/17

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی یزد

  طالیی مازند  بیکینگ پودر  19

شرکت بیکینگ پود ر طالیی 

  مازند

–آدرس: بابل جاده گنج افروز 

  روستاي طلوت

  10009/18  ابطال

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

ـــورخ 65157/1000  7/7/95/د م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی بابل
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20  
لیوان یکبار مصرف 

  مقوایی
  کوثر کاسپین

  کارگاه کامران ربیعی

  آدرس : قزوین شهرستان البرز 

، شهر شریفیه ، جاده قدیم 

  تهران - قزوین 

  1062/38- 1  ابطال

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

 6/7/95مـــورخ  192450/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی قزوین

21  

ظروف یکبار 

مصرف پلیمري از 

  جنس پلی استایرن

  گویا

  تولیدي پالست چاپ البرز

آدرس: خیابان زکریاي رازي ، 

  نرسیده به گمرگ
  10186/38  ابطال

-  

  

ــــه   ــــماره نام ــــتناد ش باس

 9/8/95مـــورخ  194986/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی قزوین

  لینوشیل  کنسرو مرغ  22

آدرس : قزوین شهرستان 

شهرك صنعتی  –بویین زهرا 

  خیابان زیتون –آراسنج 

 ابطال

13305/38  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 15/8/95مورخ  195500/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی قزوین

23  
کنسرو ماهی مارلین 

  در روغن

آدرس : قزوین شهرستان  لینوشیل

شهرك صنعتی  –بویین زهرا 

 خیابان زیتون –آراسنج 

 ابطال

13381/38  

باستناد شماره نامه    -

 15/8/95مورخ  195500/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

24  
کنسرو ماهی تون 

  در روغن

آدرس : قزوین شهرستان  لینوشیل

شهرك صنعتی  –بویین زهرا 

 خیابان زیتون –آراسنج 

 ابطال

12924/38  

باستناد شماره نامه    -

 15/8/95مورخ  195500/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
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  بدلیل  پنیر پیتزا  25

-  

  124010/19  جعلی

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

ــورخ  د/13632/6/20  10/8/95م

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  بوشهرپزشکی 

26  
مخلوط فرآوري 

  شده آلوچه و خرما
  جایزه

  کارخانه شاهین جایزه 

آدرس : شهرك صنعتی عباس 

  خیابان بلدرچین –آباد 

 ابطال

24172  

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

مــــــــورخ  1395//ص51116

18/8/95   

  آلوچه فرآوري شده  27

 ابطال  کارخانه شاهین جایزه  جایزه

10741  

باستناد شماره نامه    -

 18/8/95مورخ  1395/ص/51116

28  
فرآوري آلوچه 

  مخلوط میوه

آدرس : شهرك صنعتی عباس  جایزه

 خیابان بلدرچین –آباد 

 ابطال

18639  

باستناد شماره نامه    -

 18/8/95مورخ  1395/ص/51116

  آشیرشته   29
محصوالت غذایی 

  آدینه

آدرس: قزوین ، ناصرآباد ، 

بلوار آیت اهللا خامنه اي ، 

  شهرك امیدیه 
  1002/38م.خ/  ابطال

ــــه    - ــــماره نام ــــتناد ش باس

 19/8/95مورخ  196061/53/28

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

  پزشکی قزوین
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30  

  

  

   %60کالباس مرغ 

  

  کی ال

شرکت فرآورده هاي گوشتی 

  پروتئینآشاك 

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12405/16  

ــــه     ــــماره نام ــــتناد ش باس

ــــــورخ  95/ص/12284/135 م

معاونـــت غـــذاو دارو  23/8/95

  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

31  
سوسیس گوشت 

60%  

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12408/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

32  
کالباس مخلوط 

  %40گوشت مرغ 

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12404/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

33  
 %80کالباس مرغ 

  اسانس دود

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12407/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
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34  
سوسیس گوشت 

40%  

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12153/16  

باستناد شماره نامه    

 مورخ 95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

  %40سوسیس مرغ   35

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12152/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

  %80کالباس کوشت   36

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12411/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

  %60کالباس گوشت   37

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

12403/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
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  %40کالباس گوشت   38

شرکت فرآورده هاي گوشتی  کی ال

  آشاك پروتئین

شهرك  –آدرس:رباط کریم 

خیابان –صنعتی نصیر آباد 

  سرو

 ابطال

17355/16  

باستناد شماره نامه    

مورخ  95/ص/12284/135

معاونت غذاو دارو  23/8/95

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

            

    


