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 سازمان غذا و دارو 

 

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاری

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز 

 ورود )با ذکر شماره(
 مستندات

شماره پروانه بهداشتی  جعل -- کامجو قند شکسته 1

  1143/15کارگاهی 

 

 با توجه به نامه شماره 

 عاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی وم 24/11/97پ مورخ /12925/84/12 

 خدمات بهداشتی  اصفهان

 

کارخانه نمک شورريز  2

 سمنان

 آدرس: شورريز

شهرک -سمنان

فاز -صنعتی سمنان

کارخانه نمک -يکم

 سمنان زيشورر

به  یپروانه ساخت جعل جعل

 شماره :

127080/14 

 نانا و دارو سممعاونت غذ 30/10/97مورخ  18896/7/97با توجه به نامه شماره 

 

 دبیلمعاونت غذا و دارو ار 15/10/97مورخ  غ/19835/2با توجه به نامه شماره 

نمک تصفیه شده  3

 يددار دريايی

شرکت باريز آفرين 

 آفتاب

 آدرس: ريزدانه

شهرک -استان مرکزی

فاز يک -صنتی خمین

 417پالک 

شماره پروانه ساخت  - جعل

 : یجعل

1056/13 

 با توجه به نامه 

 معاونت غذا و دارو اراک 22/10/97پ مورخ /97/2ص 57956ره شما

 آدرس: طالی سرخ جوهرلیمو 4

 -خراسان جنوبی

شهرک -قائنات

 هاشمیه

به  یپروانه ساخت جعل جعل

 10178/50شماره 

شماره پروانه ساخت 

 متعلق به 10178/50

 یرجندبمعاونت غذا و دارو  26/10/97مورخ  96968/31/97نامه شماره  با توجه به

 

 اراکمعاونت غذا و دارو  18/10/97مورخ  ص 57283با توجه به نامه شماره 
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 سازمان غذا و دارو 

با برند  اتیانواع عرق

نادر و عطار کارخانه 

  می باشد. نادر

 

   89245/31/97با توجه به نامه شماره     8549/50 جعل - خوش آگین آبلیمو 5

        معاونت غذا و دارو بیرجند  8/10/97مورخ  

شهرک صنعتی -تبريز ملس طال چه و لواشکآلو 6

 شندآباد

 امه و ن 10/11/97مورخ  5د//411679به شماره  تبريزنامه معاونت غذا و دارو  55704/21 جعلی

 معاونت غذا و دارو اراک 27/11/97د مورخ /109736/1000

 24/10/97مورخ  د /98883/1000به شماره  بوشهرنامه معاونت غذا و دارو  22462/21 جعلی - آنا ترش لواشک 7

  23/10/97مورخ  194003نامه معاونت غذا و دارو تبريز 
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