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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

  آذربایجان  کنجدعسلی  1

  

  

  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

  نامه شماره رونوشت با توجه به

  18/11/96مورخ  97017/31/96

  دارو دانشگاه بیرجند  معاونت غذا و

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    خلیج فارس  نمک  2
  21/06/96مورخ  5379/15/96با توجه به نامه شماره 

  آبادان دارو دانشگاه معاونت غذا و

  آوا  نمک  3

  آدرس:

گرمسار شهرك صنعتی 

  حاجی آباد

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

243518  
  

مورخ  107940/7/96ه نامه شماره با توجه ب

  سمنان دارو دانشگاه معاونت غذا و 21/06/96

  شایان کردستان   نان چاي (نان قندي)  4
شماره صنفی 

0413461311  

  فاقدمجوز

  جعل
    فاقد مجوزهاي بهداشتی

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

  30/10/96مورخ  7214/70537/14

  کردستان دارو دانشگاه معاونت غذا و

  جعل    دریاچه ارومیه  نمک  5
جعل پروانه ساخت به 

  13678/15شماره
  

/پ 9362/84/12نامه شماره رونوشت با توجه به 

  اصفهان معاونت غذا ودارو دانشگاه  02/09/96مورخ 

  الماس  نمک دریایی  6

  صورتی-آبی  - نمک دریایی

 5آدرس: ارومیه کیلومتر 

  جاده گرهانلو

  جعل
  جعل پروانه ساخت به شماره

14678/15  
  

 06/12/96مورخ  4095/96شماره  با توجه به نامه

 رانیا هینمک تصف دکنندگانیانجمن تول

مورخ  1396/ص/67769شماره  با توجه به نامه 

  شهید بهشتی معاونت غذا ودارو دانشگاه 16/12/96

  طبیعت مشرق  نمک  7
 - آدرس: جاده خاوران

  شهرك صنعتی جنت آباد
  جعل

  شماره  جعل پروانه ساخت به

10752/32  
  

/د پ مورخ 12742/6/20با توجه به نامه شماره 

  بوشهر معاونت غذا ودارو دانشگاه  13/09/96
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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

  پرنیا  لواشک  8

 - شبستر -آدرس:تبریز

  روستاي ملک زاده

  

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

11591/32  
  

مورخ  17534/7/96نامه شماره  رونوشت با توجه به

سمنان و نامه دانشگاه معاونت غذا و دارو  6/10/1396

معاونت  2/7/1396مورخ  96/ص/7391/135شماره 

  ایران دارو دانشگاه غذا و

  ماه ناز  چه فراوري شدهآلو  9

- آدرس:آذربایجان شرقی

شهرك صنعتی -شبستر

  شندآباد

  جعل
جعل شناسه نظارت به شماره 

2311/12  
  

مورخ  587/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 

و نامه شماره  تبریزدانشگاه دارو  معاونت غذا و16/1/96

دارو  معاونت غذا و 21/1/96/غ د مورخ 7953/14/96

  میهارو دانشگاه

10  

  

قاووت نارگیل شیرینی 

  رضا

  
خیابان  - آدرس: کرمان

  بهمنیار
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

 100970/31/96نامه شماره  رونوشت با توجه به

  رجندیب دارو دانشگاه معاونت غذا و 2/12/96مورخ 

      جعل    مهرگل  آلوچه فراوري شده  11
 98007/31/96نامه شماره  رونوشت با توجه به

  رجندیب دارو دانشگاه معاونت غذا و 23/11/96 مورخ

  جعل    ترش نوش  آلوچه  12
  جعل پروانه ساخت به شماره

14950/14  
  

  نامه شمارهرونوشت با توجه به 

 معاونت غذا و 27/10/96مورخ  14/7018072/14

  کردستان دارو دانشگاه

  ماها  نمک  13

  آدرس:

شهرك صنعتی  - سمنان

  خیابان اسکاربه -شرق

  جعل
 پروانه ساخت به شماره جعل

11532/16  
  

مورخ  96/ص/8037/135با توجه به نامه شماره 

  ایران دانشگاه معانت غذا و دارو 19/07/96

 12/09/96مورخ  16083/7/96نامه شماره  و

  سمنان دارو دانشگاه معاونت غذا و
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  ردیف
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  بطال /جعلا

پروانه ساخت / کد بهداشتی 

 / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  میالنو  ساندویچ سرد  14
بلوار امام  –آدرس: شیراز 

  خمینی
  جعلی

 جعل پروانه ساخت به شماره

1002/24  
  

 96/ پ/9/ 41649/301با توجه به نامه شماره 

 شگاهدارو دانو معاونت غذا  96/ 12/ 09/ص مورخ 

  فارس

  کامل  نمک طعام  15
  

-  
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/پ د مورخ 17617/6/20با توجه به نامه شماره 

  بوشهردانشگاه معاونت غذا و دارو  15/12/96

  BAKOLO  کلوچه سنتی  16
  

  
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

  با توجه به نامه شماره

  15/1/97مورخ 1306/31/97

  انشگاه بیرجنددارو د معاونت غذا و

17  

پودر  -پودر سوخاري

-روکش اسپایسی- پیتزا

  روکش نرمال

  

 ساب

  

  

  

  فاقد

  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی
مورخ 1621/31/97با توجه به نامه شماره

  دارو دانشگاه بیرجند معاونت غذا و 18/1/97

    olka  مسواك  18

  

  فاقد

  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی

مورخ  1396/ص/68138با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید  19/12/1396

  بهشتی

19  
کیسه زباله رولی 

  پرفراژدار
  پازل

کرج شهرك صنعتی  آدرس:

  بهارستان
  جعل

 به شماره جعل پروانه ساخت

18724/56   
  

مورخ   3323767با توجه به نامه شماره 

  دارو دانشگاه البرزا و معاونت غذ 28/11/96
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  ردیف
ام نام واحد و ن

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 

 / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

    تقدیس  کیسه فریزر  20

  

  فاقد

  

    مجوز بهداشتیفاقد 
مورخ   96/123/ص/غ/2546با توجه به نامه شماره 

  انشگاه گنابادد و دارو معاونت غذا 2/12/96

   گلدار سفره یکبارمصرف  21
  دلفین

  
  

    پارس  کیسه فریزر  22

23  
سفره یکبار مصرف طرح 

  دار
    گلرنگ

    گلرنگ  سلوفان محافظ غذایی  24

    خورشید  کیسه فریزر  25

    غزال  روکش محافظ بهداشتی  26


