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 شماره

 تاريخ

 

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 نام تجاری

 مشخصات

 محصول 

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز 

 کر شماره(ورود )با ذ

 توضیحات 

 نظر واحدآمار
 مستندات

 قند خرد شده 1

 شرکت پاکان مزرعه

  نرگس

آدرس کرمانشاه، شهرک  ورچین

 تکاور

 فاقد

 

-- 

 

شماره  هبا توجه به نام ثبت نشده است. اطالعاتی در آمار

پ مورخ /11698/00/505/7

دانشگاه و دارو  معاونت غذا  28/4/1400

 کرمانشاه

  د/48460/1000

د مورخ /2732/84با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. 1/48-1073 جعل - سیب طاليی چیپس سیب زمینی 2

رو دانشگاه معاونت غذا و دا 16/5/1400

 اصفهان

 د/55777/1000

با توجه به نامه شماره  تاريخ اعتبار گذشته است.  ابطال -- لوزينه شکر 3

 23/4/1400مورخ  1400ص//17774

معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی 

 )پروانه های بهداشتی باطل شده است(

 د/45988/1000
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روغن زيتون بکر درجه  4

 يک

مشخصات پروانه ساخت جعل  10340/47 جعل -- بلورک

شده مربوط به شرکت ديگری می 

باشد. نام تجاری بلورک در آمار 

 ثبت نشده است.

مورخ  3-د/9615با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو گیالن 26/4/1400

 د/46626/1000

 د/17592/1000

 -عرقیات گیاهی مخلوط 5

صنايع غذايی شبکه 

 باران گستران

 308746/53/28با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. 21416/56 جعل -- زوريک

 معاونت غذا و دارو دانشگاه 5/7/99مورخ 

 قزوين

 د /82614/1000

چیز اسموکی طعم  6

دهنده جوجه کباب 

 صنايع غذايی کامناب

و  218576شماره ثبت  222کامناب 

شماره پروانه بهره برداری 

3612/127 

غ د /194189/99با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. 19678/79 علج

معاونت غذا و دارو  9/11/99مورخ 

 دانشگاه آذربايجان غربی

 د/145187/1000

عصاره زعفران شرکت  7

 زرين اصل

آدرس : خراسان رضوی  

 شهرک صنعتی قائنات

ا توجه به نامه شماره ب اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. --- فاقد

 18/12/99غ د مورخ /214273/14/99

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 آذربايجان غربی

 د/160067/1000

ی جوجه کباب چاشن- 8

 زعفرانی

نی جوجه کباب چاش -

 ماساال

 

 سالسا

با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. --- فاقد ---

 12/12/99پ مورخ /10420/17/33

معاونت غذا و دارو دانشگاه کهکلويه و 

 بوير احمد

 د/158089/1000

http://www.fda.gov.ir/
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نام تجاری در آمار ثبت نشده  14373/50 جعل --- عالیسان پودر هفت جوانه 9

است. شماره پروانه ساخت متعلق 

به محصول و شرکت ديگری می 

 باشد.

با توجه به نامه شماره 

 4/12/99مورخ  99/123ص/غ//4580

 معاونت غذا و دارو دانشگاه گناباد

 د/151518/1000

 بسته بندی ساير شرکت ها   ساالد فصل 10

)شرکت صنايع غذايی مزرعه 

 سفید همدان( 

س و شماره /121 جعل

  19493پروانه 

شماره پروانه جعلی در آمار ثبت 

 نشده است.

پ /1320/34/16با توجه به نامه شماره 

دارو  معاونت غذا و 3/11/99مورخ 

دانشگاه همدان و نامه شماره 

 17/1/1400مورخ  7214/85/14

 معاونت غذا و دارو کردستان

 د /137132/1000

 د/490/1000

میوه های خشک  11

 فرآوری شده

نام تجاری آلوشا ثبت نشده است.  12545/21 جعل --- آلوشا

پروانه ساخت جعل شده متعلق به 

محصول و شرکت ديگری می 

 باشد.

 26/11/99مورخ  99پ//0923/03/9

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 فارس

 د/149068/1000

 بسته بندی در ايران --- ادويه پاپريکا مجارستانی 12

 منطقه آزاد چابهار

با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.  121855/22 جعل

 22/2/1400مورخ  2043/310/1400

 آزاد چابهار منطقه

 د/18424/1000

http://www.fda.gov.ir/
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پ /17051/6/20با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. 1308/01/16 جعل --- جوانه طبیعت فرآورده لیمو عمانی 13

معاونت غذا و دارو  16/12/99د مورخ 

 دانشگاه بوشهر

 د/157592/1000

قاووت خشخاشی ،  14

نارگیلی،چهل گیاه،پسته 

صنايع  شرکت ای

تولیدی و بسته بندی 

 مواد غذايی اصیل

آدرس : سیرجان ، انتهای  

بلوار عباسپور، شهرک 

 صنعتی شماره يک

ص مورخ  696/61/10/1400نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. 1/42-1069 جعل

معاونت غذا و دارو دانشگاه  29/1/1400

 سیرجان

 د/6844/1000

با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است. ---- فاقد --- فرابکررويال  روغن زيتون  15

ص مورخ /99پ//34491/03/9

معاونت غذا و دارو دانشگاه  25/12/99

 فارس

 د/162561/1000

 فرآورده های آردی : 16

 شیرينی آردی-

 نان فسايی -

 نان کنجدی -

 1011/37 ابطال ---- ناگیتا

2-1011/37 

1-1011/37 

مورخ  10/24ف/پ//1400ص/ ---

 10ف/پ//1400و ص/ 10/1/1400

معاونت غذا و دارو  14/6/1400مورخ 

 دانشگاه فسا

 د/905/1000

 د/68794/1000
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