
مستندات مدت / علت پروانه ساخت / کد 
بهداشتی / مجوز 

ورود                  
     ( با ذکر شماره )

فاقد / تعلیق
ابطال /جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام واحد و نام 
محصول غیر مجاز

ردیف

باستناد شماره نامه  
١٦/٣٤/١٣٠٩٥/پ  مورخ ٩٦/٩/٢١  
معاونت غذا دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی همدان

٥٢/١٠٥٧٣ ابطال
آدرس :استان همدان-

شهرستان همدان –جاده مالیر –
مقابل دو راهی سد اکباتان

۲۲۰
کلوچه ١

باستناد شماره نامه  
١٦/٣٤/١٢٩٧٩/پ  مورخ ٩٦/٩/١٩  
معاونت غذا دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی همدان

٥٢/١٠٨٥٤ ابطال

آدرس :استان همدان-
شهرستان همدان –جاده 
کرمانشاه–شهرک بهاران-

خیابان بهارصنعت

احتیاط
کلوچه

٢

باستناد شماره نامه  
١٦/٣٤/١٣٠٩٤/پ  مورخ ٩٦/٩/٢١  
معاونت غذا دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی همدان

٥٢/١١٣٩
ابطال آدرس :استان همدان-

شهرستان همدان –بلوار 
بهشت–پشت باسکول

خانچه کماج ٣



باستناد شماره نامه  
١٦/٣٤/١٣٠٨٦/پ  مورخ ٩٦/٩/٢٠  

معاونت غذا دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی همدان

٩٥٥٧ ابطال
آدرس :استان همدان-

شهرستان همدان –ناحیه 
صنعتی گنبد

کلوچه شاه پره کلوچه ۴

باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٠٣٠٢ ابطال آدرس : شرکت مهتاب کوهسار مهتاب شمال رب گوجه فرنگی ۵

باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٢٦٤٤ ابطال آدرس :  شرکت مهتاب کوهسار مهتاب شمال سس گوجه فرنگی ۶

باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٢٦٤٣ ابطال آدرس :  شرکت مهتاب کوهسار مهتاب شمال خیار شور ۷



باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٢٨٨٢ ابطال آدرس:  شرکت مهتاب کوهسار  مهتاب شمال ترشی مخلوط ۸

باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٢٩٥٧ ابطال آدرس:  شرکت مهتاب کوهسار مهتاب شمال
ترشی 

مخلوط(بندری)
۹

باستناد شماره نامه 
٤/١٠٢٥٨/غ/ص مورخ 

٩٦/٠٩/٠٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی مازندران

٤٩/١٢٨٨١ ابطال آدرس:  شرکت مهتاب کوهسار مهتاب شمال ترشی مخلوط(لیته) ۱۰

باستناد شماره نامه 
٩٦/١٤/١٣٣٤٦٨/غ د  مورخ 
٩٦/٠٨/٠٩معاونت غذا دارو 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی آذربایجان غربی

٣٢/٢٢٥٢٦ جعلی آدرس:ارومیه-شهرک 
صنعتی-فاز اول-پالک١٢ ترش ایچ آب انار طبیعی ۱۱



باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

١٤/١٠٥٣١ ابطال
ادرس:اردبیل-اول کمربندی 

دوم-جنب پل هوایی 
شرکت صنایع غذایی خوشبو

ارپی و برونی کیک اسفنجی ۱۲

باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

١٤/١٠٢٧٥ ابطال
ادرس:اردبیل-اول کمربندی 

دوم-جنب پل هوایی
شرکت صنایع غذایی خوشبو

ارپی و برونی
کیک حاوی مغزهای 

خوراکی
۱۳

باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

١٤/١٠٠٥٩ ابطال
ادرس:اردبیل-اول کمربندی 

دوم-جنب پل هوایی
شرکت صنایع غذایی خوشبو

ارپی و برونی
کیک کاکائویی با 
مغزهای خوراکی

۱۴

باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

١٤/١٠١٢٣ ابطال
ادرس:اردبیل-اول کمربندی 

دوم-جنب پل هوایی
شرکت صنایع غذایی خوشبو

ارپی و برونی
کیک کاکائویی ساده 
با مغزهای خوراکی

۱۵

باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

٦٥١٣ ابطال
ادرس:اردبیل-شهرک 

صنعتی١-خیابان پنجم 
شرکت بلوط بهار

شومون لقمه کلوچه ۱۶



باستناد شماره نامه ٢/١٤١٣٥/غ 
مورخ ٩٦/٠٨/٠٦معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی اردبیل

١٤/١٠١٥٩ ابطال
ادرس:اردبیل-شهرک 

صنعتی١- انتهای خ ١٢ 
شرکت خوشنام نعیم

آچماق
فرآورده حجیم شده 

بر پایه غالت
۱۷

باستناد شماره نامه ١١٠٠٦/غ 
/ص مورخ ٩٦/٠٩/٢٨معاونت غذا 

دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی مازندران

٤٩/١٣٢٧٣ ابطال آدرس: شرکت فرآورده های 
لبنی دوشینه ساری  دوشینه 

خامه شکالتی 
پاستوریزه نیمه 

چرب 
۱۸

باستناد شماره نامه 
٢٨/٥٣/٢٣٠٨٢٧ مورخ 

٩٦/١٠/١٧معاونت غذا دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

درمانی قزوین

٣٨/١٠٣٠٤ ابطال
آدرس: شرکت اقایان جعفر ، 
حسن و ابوالفضل اردکانی 

قزوین
- کشمش ۱۹


