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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

  ملیسا  ترشی  1

شهرك  -درس:زنجانآ

خیابان -1صنعتی شماره 

  1دي جنوبی 

  جعل
: جعل پروانه ساخت به شماره

2510/21  
  

مورخ 6502/6/4/19با توجه به نامه شماره  

 زنجان و معاونت غذا و دارو دانشگاه 16/5/95

مورخ  4780/7/5 به شمارهنامه رونوشت 

  دارو تبریز  و معاونت غذا25/2/95

 Olala  شکالت  2
(Barket)  

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

  با توجه به نامه محرمانه شماره مورخ

  21/04/95/ح م مورخ 151/14

  آذربایجان غربیمعاونت غذا و دارو دانشگاه 

3  
  ارده حلوا

  گروه غذایی شهباز
  شهباز

  یزد اردکان :آدرس

  بلوارشهیدبهشتی

  خیابان نواب صفوي

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

  با توجه به نامه شماره

 معاونت غذا و 17/5/95/پ مورخ 4835/84/12

  دارو دانشگاه اصفهان

4  
  سوهان نارگیلی

  قنادي ملت کارگاه
  

 - آدرس: خیابان مطهري

  چهار راه مطهري -کهندژ
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  10894/13شماره:
  

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  /پ مورخ95/2ص  21302

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اراك 14/4/95

  وطن  آلوچه  5

شهرك  -آدرس:تهران

  -صنعتی جنت اباد

  75پالك  - کوچه صنوبر

  جعل
وانه ساخت به شماره: جعل پر

14848/21  
  

 20/5/95مورخ 7824/7/95با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو سمنان ورونوشت نامه به شماره 

معاونت غذا و دارو 13/12/94مورخ  34266/7/5

  تبریزدانشگاه 

6  

آب انار شرکت 

سرخ نارگل 

  بوستان

  نارگل

- آدرس حسن آباد

شهرك صنعتی شمس 

  اباد

  جعل
پروانه ساخت به شماره:  جعل 

10833/22  
  

 180/95/ص/4882با توجه به رونوشت نامه شماره 

  تهران دانشگاهمعاونت غذا ودارو  13/5/95مورخ 
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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

7  

  کیک صبحانه

صنایع غذایی 

  شیرین طعم تهران

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  6/4/95مورخ  24795/31/95

  معاونت غذا ودارو دانشگاه بیرجند

8  

  

دانه ذرت حجیم 

   شده
  چسترفیلد

 20آدرس اراك کیلومتر 

  کمربندي شمالی
    داشتیفاقد مجوز به  فاقد

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  /پ95/2ص  14713

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اراك 17/3/95مورخ 

  آوا  نمک  9

  آدرس:

شهرك صنعتی  -گرمسار

  حاجی آباد

  جعل

جعل مجوز بهداشتی به 

  شماره  :

243518  

  
مورخ  8502/7/95رونوشت نامه شماره با توجه به 

  اه سمنانمعاونت غذا و دارو دانشگ 31/5/95

10  

  لوبیا چیتی

محصوالت غذایی 

  نمونه عطارباشی

  عطارباشی

جاده 25آدرس : کیلومتر 

تبریز شهرك  - تهران

  صنعت بستان آباد

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

مورخ  13442/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

20/5/95  

  تبریز معاونت غذا و دارو دانشگاه

11  
انواع حبوبات 

  بسته بندي شده
  عطارباشی

جاده  30آدرس : کیلومتر 

تبریز شهرك  - تهران

  صنعت بستان آباد

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
مورخ  14410/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  تبریز معاونت غذا و دارو دانشگاه23/5/95

  پاك گل  لواشک سیب و آلو  12
آدرس:شبستر روستاي 

  ملک زاده
  جعل

شماره جعلی پروانه ساخت: 

1058  
  

مورخ  14330/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 30/5/95
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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

  ل قلعه تلاصی  دوغ  13
قلعه تل مسیر -خوزستان

  مال آقا
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

مورخ  9/2/8/ص/8979نامه شماره با توجه  به 

  معاون غذا و دارو دانشگاه اهواز 26/5/95

14  

عصاره گیاه 

  زعفران

محصول شرکت 

  ایرانیان

  جعل    آترینا
  :به شمارهپروانه ساخت جعل 

18711/16  
  

/پ مورخ 95/2ص30054با توجه به نامه شماره 

  اراكمعاونت غذا و دارو دانشگاه 25/5/95

15  

  آب زرشک

شهرك –تهران 

  صنعتی عباس آباد

  جعل    ترشک
  :به شمارهپروانه ساخت جعل 

14852/58  
  

 12548/7/5نامه شماره با توجه به رونوشت 

  معاونت غذا ودارو تبریز 21/5/95مورخ 

16  
معجون عسل و 

  آجیل پنج مغز

  تی ان تی

  

TNT  

آدرس: شهرك صنعتی 

  -6بلوك  -سلیمی
  جعل

 :به شمارهپروانه ساخت جعل 

11044/21  

  

  

 14412/7/5هاي شماره نامهتوجه به رونوشت با 

و  دانشگاه تبریزمعاونت غذا و دارو  31/5/95مورخ 

معاونت غذا و  03/06/95/غ مورخ 10798شماره 

  دارو دانشگاه اردبیل

17  
آلوچه فراوري 

 شده
 چی ترش

شهرك  - رس: شبسترآد

  صنعتی شند آباد
 جعل

  :به شمارهپروانه ساخت جعل 

2514/46/21 

  

  

مورخ 14798/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  تبریزمعاونت غذا و دارو دانشگاه 3/6/95

18  

  سماق

کارخانه لیاشیر 

  کاسپین

  آلندا
کمربندي - ادرس:آستانه

  امام رضا
    فاقد

  نداشتن مجوز- 1

حاوي رنگ - 2

  عیمصنو

مورخ 3-/د9530با توجه به رونوشت نامه شماره 

  گیالن معاونت غذا و دارو دانشگاه23/5/95
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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

    فاقد مجوز واردات  فاقد    Onal شدهزیتون فرایند   19

 20/4/95مورخ  258046/95نامه شماره با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد
20  

  کنسرو زیتون

محصول شرکت 

  اسود اسبانی

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد   اعیان

  عسل  21
 سیگلد

  خوانسار
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

/پ 5139/84/12 شمارهبا توجه به  رونوشت نامه 

دانشگاه معاونت غذا و دارو  23/5/95مورخ 

  اصفهان

22  

 سس فلفل

کارخانه گلوریا 

  سید داوود

گلوریا سید 

  داود

شهرك  - آدرس: برازجان

  صنعتی

  14/7/94تاریخ تولید:

  14/1/95تاریخ انقضاء:

  
شماره پروانه ساخت 

10339/19  

وجود رنگ 

مصنوعی و 

غیرقابل مصرف 

  انسانی

/د پ 10248/6/20رونوشت نامه شماره  با توجه به

  بوشهر دانشگاهمعاونت غذا و دارو  9/6/95مورخ 

23  

  

  

  پنیر لیقوان

  شرکت پنیر لیقوان

ستاره سهند 

  لیقوان

- لیقوان-آدرس: تبریز

  شرکت پنیر لیقوان
  جعل

جعل شناسه نظارت به شماره: 

  /پ028/5
  

مورخ  17844/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  تبریز دانشگاهمعاونت غذا و دارو  5/7/95

24  

پنیر پیتزاي 

پروسس حاوي 

  چربی گیاهی

 -نابغه

  شامپیون
  جعل  

جعل پروانه ساخت به 

  14706/50شماره:
  

  388966/95باتوجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد 16/6/95مورخ 

  سبوس برنج  25
  ویسر

)Visser(  

شهرك  - آدرس: مشهد

حسابی  دکتر -غربی

  5پالك  -4شمالی 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
مورخ  422951/95با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد 3/7/95
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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

  ر شماره )( با ذک

  مستندات  مدت / علت

26  

  بامیه

  پیراشکی

شرکت نان 

  وشیرینی فاطیما

تک بامیه 

  تهران

پیراشکی تک 

  طهران

  جعل  

جعل مجوز بهداشتی به شماره 

  هاي

2310007  

231007  

  
/پمورخ 15277/95/505/7با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کرمانشاه 13/7/95

27  

آلوچه،ذغال 

  ه،آلبالو،برگهاخت

محصول شرکت 

  فراترش

  حسام

  

DELTA  

  جعل  
  جعل پروانه ساخت به شماره:

19324/12  
  

//غ 65423/14/95نامه شماره با توجه به رونوشت

رونوشت نامه شماره و  22/3/95دمورخ

معاونت غذا و 19/5/95/غ د مورخ 99610/14/95

  دارو دانشگاه آذربایجان غربی

  جعل    میالد  لواشک  28
روانه  ساخت به جعل پ

  1781:شماره
  

 17358/7/5به شماره  نامهرونوشت 

  29/6/95مورخ

  تبریز  دانشگاه معاونت غذاودارو 

  جعل    ترش و شیرین  آلوچه و لواشک  29
جعل پروانه  ساخت به به 

  4587شماره 
  

مورخ 17944/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز5/7/95
  جعل    میالد  آلوچه و لواشک  30

جعل پروانه  ساخت به به 

  1781/21شماره 
  

31  

نوشیدنی میوه اي 

گازدار انگور قرمز و 

نوشیدنی گازدار 

  پشن فروت -انبه

شرکت شه گل شرق 

ایرانیان به سفارش 

رامتین نوش 

  اسپادانا

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد     ترمو
رخ /پ مو4087/84/12نامه شماره با توجه به 

  اصفهاندانشگاه معاونت غذا ودارو 30/4/95
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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

  ترش ایج  لبالوآب آ  32

جاده  -آدرس: ارومیه

 -نخیابان فروزا -دریا

  30/50پالك  -کوچه دریا

  جعل
  جعل پروانه ساخت به شماره:

17719/21  
  

/غ د مورخ 121744/14/95با توجه به نامه شماره 

  ارومیهدانشگاه معاونت غذا ودارو  23/6/95

  شایان  لواشک  33

-آدرس:آذربایجان شرقی

 15- جاده صوفیان

  کیلومتري ملک زاده

  جعل
جعل پروانه  ساخت به 

  99157شماره:
  

مورخ  19247/7/5نامه شماره رونوشت ا توجه به ب

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز18/7/95

34  
  ساالد فصل

  بسته بندي شده

دادلی 

  سون
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و 18/7/95مورخ 180/95/ص/8066

  هراندارو دانشگاه ت

  نیک  گز  35
چهارباغ آدرس: اصفهان، 

  پائین، چهار راه تختی
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

/د مورخ 6241/84نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه اصفهان17/6/95

  جعل    نجار  آبنبات  36
جعل پروانه  ساخت به 

  302/84شماره:
  

  52320/31/95نامه شماره رونوشت  با توجه به

  ارو دانشگاه بیرجندمعاونت غذا ود 7/7/95مورخ 

  هلسوي  پروتئین سویا  37
شهرك  –آدرس: نور 

  صنعتی چمستان
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

 58616/31/95رونوشت نامه شمارهبا توجه به 

  بیرجندمعاونت غذا ودارو دانشگاه  28/7/95مورخ 

38  

  آلوچه و لواشک

مجتمع صنایع 

  غذایی ترش طال

  ترش طال
آدرس: شهرك صنعتی 

  فاز یک -دشتسیمین 
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  14258/21شماره:
  

مورخ  16190/7/5رونوشت نامه شمارهبا توجه به 

  تبریزمعاونت غذا ودارو دانشگاه  16/6/95
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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

  ا ذکر شماره )( ب

  مستندات  مدت / علت

  جعل    تک  آلوچه، لواشک  39
جعل پروانه ساخت به 

  47177/24شماره:
  

مورخ 19043/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز15/7/95

40  

لواشک زرشک 

  وانار

محصول محلی 

  کوهسار آذربایجان

    هداشتیفاقد مجوز ب  فاقد  3651شماره ثبت:  -

/غ 118483/14/95نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 17/6/95د مورخ 

/پ 6019/84/12ماره نامه به شرونوشت ارومیه و

  اصفهان دانشگاه معاونت غذاودارو  11/6/95مورخ 

  گلریز  آلوچه  41
روستاي  - آدرس: شبستر

  ملک زاده
  جعل

جعل پروانه  ساخت به 

  789/22شماره:
  

مورخ  180/95/ص/8251با توجه به نامه شماره

تهران  دانشگاهمعاونت غذاودارو 25/7/95

 12/4/95مورخ  9602/7/5ورونوشت نامه شماره 

  تبریز  دانشگاهمعاونت غذاودارو

42  
بستنی سنتی 

  حصیري
  دلشاد

پروانه  بهره برداري 

  73786729شماره: 

 6کیلومتر - آدرس: تهران

ابان خی -جاده قدیم کرج

  رنگین کمان

   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

نامه شماره با توجه به 

ورونوشت نامه  95 /27/7مورخ180/95/ص/8431

و 13/5/95مورخ 180/95/ص/ 4881به شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران (با پیوست نامه 

معاونت 13/7/95مورخ 95/ص/10112/135شماره 

  غذا و دارو دانشگاه ایران)

43  
ب و عرقیات گال

  گیاهی
  بهنواز

بعد از  - آدرس کاشان

  پاسگاه برزك
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  10257/40شماره:
  

/پ 8126/19/29نامه شماره با توجه به رونوشت 

  کاشاندانشگاه معاونت غذا و دارو  11/8/95مورخ
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ال /جعلابط

پروانه ساخت / کد بهداشتی 

 / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

44  

-عرقیات-گالب

-سرکه-آبغوره

  آبلیمو 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  سوغات سنتی شیراز  
/ص 95/پ/27273/301/9نامه شماره با توجه به 

  شیرازدانشگاه معاونت غذا و دارو  1/8/95مورخ 

  چیچی   آلوچه  45
- صوفیان-آدرس: تبریز

  جاده شبستر 15کیلومتر 
  جعل

جعل پروانه  ساخت به 

  6475/31:شماره
  

مورخ 122/ص/غ د/261با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه سبزوار 26/7/95

 15/4/95مورخ  1001/7/5نامه شماره رونوشت و

  تبریز دانشگاه  معاونت غذاودارو

46  

  لواشک

یی محصوالت غذا

  ترشم تک

  جعل    ترشم تک
: جعل پروانه  ساخت به شماره

13570/21  
  

مورخ 19744/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

25/7/95  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 

  یاسین  لواشک عسلی  47
-شبستر -آدرس: تبریز

  روستاي ملک زاده
  جعل

: جعل پروانه  ساخت به شماره

9264  
  

مورخ 19327/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

19/7/95  

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 

  جعل    به ترش  لواشک آلوچه  48
جعل پروانه  ساخت به 

  8775/21:شماره
  

مورخ  19743/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 25/7/1395

49  

پودر فرآوري شده 

  سبوس گندم

  نه زدهپودر جو جوا

  جعل    لیالك

جعل پروانه  ساخت به 

و  93/پ/518/2/75/9:شماره

10568/36  

  
 20/6/95مورخ  16563/7/5با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه تبریز

50  

  گالب 

شرکت شکوفه 

  باران

  

  مائده

  

   /ك026/12شماره   فاقد  آدرس: کاشان،برزك 

/پ 7326/19/29نامه شماره با توجه به رونوشت 

 دانشگاه  معاونت غذا و دارو 18/7/95مورخ

  کاشان



www.fdo.behdasht.gov.ir 

  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

  ترشینه  لواشک لوله اي  51
  شماره ثبتی:

  9/2/8/و/6878
   فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

مورخ  9/2/8/ص/10668با توجه به نامه شماره 

  اهوازمعاونت غذا و دارو دانشگاه 20/6/95

52  

  نمک

شرکت میناي 

  سعادت مشرق

طبیعت شرق 

  ایوانکی

  

  شهرك صنعتی جنت آباد
  جعل

  :به شماره  پروانه ساختجعل 

10751/32  
  

ورخ م 4353/7/95نامه شماره رونوشت با توجه به 

  سمنان دانشگاه معاونت غذا و دارو 25/03/95

  شاندیز  ساالد فصل  53
میدان - آدرس:تبریز

  جنب اروم دیزل  - بسیج
  جعل

 :به شماره  پروانه ساختجعل 

15450/21  
  

مورخ 18834/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 13/7/1395

54  

  آلوچه

شرکت نواوران 

 دارا سبز

 جعل  زاوا
جعل پروانه  ساخت به 

 36/50121:شماره
  

/ص 95/پ/26268/301/9با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 25/7/1395مورخ 

  فارس

55  
لواشک سیب 

  زرشک
  جعل    مامیشان

 :به شماره  پروانه ساختجعل 

13479/21  
  

مورخ  16463/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 16/6/95

56  

  پودر فلفل قرمز

شرکت بسته بندي 

  ساکار صنعت

  جعل    پاکان
 جعل پروانه  ساخت به شماره

1010363341  
  

/پ  مورخ 9/2ص  37707با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه استان مرکزي 3/7/95

57  
سبزي قورمه 

 منجمد
 جعل گرمیبسته پنج کیلو جوانه

  :جعل پروانه  ساخت به شماره

2211 
  

مورخ 9/2/8/ص/12885با توجه به نامه شماره 

  اهوازمعاونت غذا و دارو دانشگاه 26/7/95

  


