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 سازمان غذا و دارو 

  

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 نام تجاری

مشخصات 

 محصول

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز ورود 

 )با ذکر شماره(

 توضیحات 

 مستندات نظر واحد آمار

 نشاسته 1

 

 

 پروانه ساخت قیراط

 جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

1-1185/14  

 28/3/98غ مورخ /6589/2نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو اردبیل

 ( 10/4/98د مورخ /30302/1000)

 

پروانه ساخت  دانه دانه آلوچه و لواشک 2

 جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

22618/25 

 1/4/98مورخ  26834/98/18نامه شماره  ار ثبت نشده است.اطالعاتی در آم

 معاونت غذا و دارو شهر کرد

 ( 10/4/98د مورخ /31522/1000)

 ( 2/4/98د مورخ /1000 /32248)

 

پروانه بهداشتی  به دانه آلوچه و لواشک 3

 ساخت جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

22618/25  

 0 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

4 
 

پروانه بهداشتی    ATRINA عصاره گیاه زعفران

 جعلی

شماره پروانه بهداشتی  جعل

 جعلی

18713/16 

 معاونت غذا و دارو اراک و ايران :

هداشتی درج شده بر شماره پروانه ب

روی محصول مربوط به شرکت 

 کاسل نوش واقع در شهريار می باشد

پ مورخ /98/2ص  12029نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو اراک 4/3/98

 ( 5/3/98د مورخ /22249/1000) 
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 سازمان غذا و دارو 

واحد آمار: درخصوص برند آترينا 

ATRINA  اطالعاتی در آمار ثبت

 نشده است.

 

 
 

پروانه ساخت  تتی ناز عسلیسوهان  5

 جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

4430-1/56 

 11/3/98مورخ  3717874نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو البرز

 ( 12/3/98د مورخ /24533/1000)

 

 

6 

 
 

پروانه ساخت  بیناری کیک

 جعلی

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

16250/56 

غذا و دارو شهرکرد: پروانه معاونت 

مربوط به  16250/56ساخت 

محصول کیک ساده کاکائويی و 

 پام رز می باشد./متعلق به شرکت 

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 21/3/98مورخ  3725018نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو البرز

 ( 22/3/98د مورخ /27879/1000)

7 

 
 

ادويه فلفل قرمز و 

 فلفل سیاه

 سیامند

Siamand 

پروانه ساخت 

جعلی/ تاريخ تولید 

فلفل قرمز 

، تاريخ  30/11/97

تولید فلفل سیاه 

12/12/97  

تاريخ انقضاء : دو 

 سال پس از تولید

شماره پروانه ساخت  جعل

 جعلی

17801/15 

 28/3/98مورخ  911/91/98شماره نامه  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 ن شمالیمعاونت غذا و دارو خراسا

 ( 28/3/98د مورخ /30408/1000)
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