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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

کشت و برداشت قائنات /  1

 عصاره زعفران

 آريانا
ARYANA 

/د مورخ 111113/1111نامه ثبتی شماره  11711/11 جعل شهرک صنعتی قائنات –شهرستان قائنات 

 معاونت غذا ودارو شهید بهشتی 01/1/1131

ريحان خوراک پارسیان/ آلو  0

 و لواشک

 

/د مورخ 101313/1111نامه ثبتی شماره  171171 جعل - احسان

 نمعاونت غذا ودارو ايرا 01/1/1131

آذين شوشتر/آبلیمو از  1

 کنسانتره 

 7/0/1131/د مورخ 7111/1111نامه ثبتی شماره  11111/01 جعل - سايدا

 معاونت غذا ودارو شوشتر

 3/0/1131/د مورخ 1773/1111نامه ثبتی شماره  - جعل - میالد آلوچه و لواشک 7

 معاونت غذا ودارو مرکزی

سبزگستر کوهستان /  3

 آلوچه

 3/0/1131/د مورخ 3111/1111نامه ثبتی شماره  11173/10 جعل آذربايجان شرقی باغنار

 تبريزارو معاونت غذا ود

 -01/77/0313 جعل شبستر شهرک صنعتی شندآباد –تبريز  رامیال -بیتاتک  آلوچه و لواشک 1

01/3131 

 3/0/1131/د مورخ 3071/1111نامه ثبتی شماره 

 اهوازمعاونت غذا ودارو 

شهرک صنعتی ملک  –شبستر  –تبريز  پرهام لواشک میوه ای 7

 زاده

/د مورخ 1111/   7733نامه ثبتی شماره  11131/01 جعل

 بیرجند معاونت غذا ودارو 3/0/1131
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 سازمان غذا و دارو 
صنايع غذايی ملس طال/  1

 آلوچه و لواشک

 3/0/1131/د مورخ 1311/1111نامه ثبتی شماره  33717/01 جعل شبستر شهرک صنعتی شندآباد –تبريز  ملس طال

 معاونت غذا ودارو تبريز

 

نیکو شبنم کوهستان/  3

مخلوط فراوری شده 

 تمرهندی

 3/0/1131/د مورخ 1731/1111نامه ثبتی شماره  13331/01 جعل شهرک صنعتی مرند –تبريز  سون

 معاونت غذا ودارو اصفهان

 

 3/0/1131/د مورخ 7777/1111نامه ثبتی شماره  30131/13 جعل - نگار خوانسار عسل 11

 معاونت غذا ودارو اصفهان
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