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نام واحد و نام  رديف

 محصول غير مجاز

 فاقد / تعليق مشخصات محصول نام تجاری

 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

بهداشتی / مجوز 

 ورود                  

 ) با ذکر شماره (     

 مستندات مدت / علت

 جعبه شبرينی 1

 

 پانيز          

 

مقوای بهداشتی سه اليه با نام 

 تجاری تپه سيف

  

 جعل

          

                                    

       10011/11                                 

 

 

باستتتتتناد نامتتتته شتتتتماره   

متتتتتتور    180/49/ص/ 11111

دانشگاه علوم پزشكي   9/11/49

 تهران

1 

 

جعبه مقوايی 

مخصوص مواد 

  غذايی

 

قزوين  اهورا

 پارسه

      

 

–شرکت اهورا قزوين پارسه 

 جاده قديم شهرک شريف آباد

 

 ابطال

 

1091/88 

 

 

باستتتتتناد نامتتتته شتتتتماره   

  1/10/49مور    131181/18/18

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

 پزشكي قزوين

 روغن زيتون  8

 

133 

 

شرکت روغن زيتون -گناباد 

133 

 

 فاقد مجوز

 

               - 

 

 

باستتتتتناد نامتتتته شتتتتماره   

   18/10/49متتور    110891/111

 اداره کل نظارت و ارزيابی

4 
سس تند گوجه 

 فرنگی 

 
GLORIA 

 

 محصول کشور عربستان
 

- 

 

            10884/91 
 

 

باستناد نامه شماره 

  1/10/49مور    د /14193/1/10

معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم 

 بوشهرپزشكي 
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5 

ظروف يکبار مصرف 

 پليمری از جنس پلی

 استايرن

 

 فالور

 

 شهر صنعتی البرز–آدرس:قزوين 
 

 ابطال

 

11111/11 

 باستناد نامه شماره 

مور    18/18 /131183 

 دانشگاه علوم پزشكي  1/10/49

 قزوين

 کشک سنتی 6

 

 گاو رس

 

کشک سنتي سید حسن صباغ 

 حسن زاده

 

 ابطال

 

1-1118/11 

1118/11 

باستناد نامه شماره  

  18/4/49مور    8914/41/49

خراسان دانشگاه علوم پزشكي 

 شمالي

7 

بستنی پاستوريزه 

وانيلی کاکائويی با 

تافی مخلوط با 

 چربی نباتی

 

 شاد

 

-آدرس : شهرستان پاکدشت 

 شرکت لبنيات و بستنی شاد

 

 

 ابطال

 

10899/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/11388

 دانشگاه علوم پزشكي   1/4/49

 شهيد بهشتی

8 
تزئين با طعم  شربت

 ميوه

 

 شاد

 

-آدرس : شهرستان پاکدشت 

 شرکت لبنيات و بستنی شاد

 

 

 ابطال

 

18831/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/11388

 دانشگاه علوم پزشكي  1/4/49

 شهيد بهشتی

9 

بستی پاستوريزه 

کاکائويی با کيک 

 حاوی چربی نباتی

 

 شاد

 

-آدرس : شهرستان پاکدشت 

 لبنيات و بستنی شادشرکت 

 

 

 ابطال

 

18814/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/11388

 دانشگاه علوم پزشكي  1/4/49

 شهيد بهشتی
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01 

درصد 40کالباس 

گوشت مرغ با طعم 

 دود

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10184/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

00 

درصد  80کالباس

گوشت قرمز با طعم 

 دود

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10190/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

01 
درصد  30کالباس

 گوشت مرغ

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10181/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

01 
درصد  10کالباس

 گوشت مرغ

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10138/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

04 
درصد  11کالباس

 گوشت مرغ وقارچ

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10191/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي
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05 
درصد  11سوسيس 

 گوشت مرغ 

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10188/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

06 

درصد  40کالباس

گوشت قرمز با طعم 

 دود

 

 تهران کارو      

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 آينه ورزانصنعتی 

 

 تعلیق

 

10191/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

07 
درصد  11سوسيس 

 گوشت قرمز با پنير

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10181/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

08 
درصد  90سوسيس 

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11818/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

09 
درصد  90سوسيس 

 گوشت مرغ

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10180/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي
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11 
درصد  30سوسيس 

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10189/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

10 

کالباس مخلوط 

درصد گوشت 40

 قرمز و مرغ

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

10188/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

11 
درصد  10کالباس

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11811/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

11 
درصد  90کالباس

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11819/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي

14 
درصد  11کالباس

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11811/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشكي   9/4/49

 شهید بهشتي
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15 
درصد  30کالباس

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11813/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشکی   9/4/49

 شهيد بهشتی

16 
درصد  11کالباس

 گوشت قرمز

 

 تهران کارو

 

شهرک –آدرس: دماوند 

 صنعتی آينه ورزان

 

 تعلیق

 

11818/89 
باستناد نامه شماره  

مور    1849/ص/ 18131

دانشگاه علوم پزشکی   9/4/49

 شهيد بهشتی




