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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

نمک تصفیه شده  1

 خوراکی يددار

 

پروانه  شماره همهمه

 جعلیساخت 

19101/22 

شماره پروانه ساخت  جعل

 یجعل

19101/22 

با  19101/22شمارها پروانه ساخت 

 یشده خوراک هیمحصول نمک تصف

کلوان و  -دار با برند سودمند دي

 کالیاز شرکت تهران کم ایمیک

توسط دانشگاه تهران صادر شده 

 است

در  یخصوص برند همهمه اطالعات در

 آمار ثبت نشده است

 با توجه به نامه شماره 

 22/92/09مورخ  1101/90/11/09

 معاونت غذا و دارو تهران

 /د11291/1999شماره ثبت نامه 

 22/2/09مورخ 

محصوالت غذايی  2

 )جوپرک(

 آهو

 و

 هفت چین
 

- 

 

ثبت نشده است . اطالعاتی در آمار   فاقد مجوز

طبق مکاتبات معاونت غذا و دارو 

قزوين اتمام اعتبار پروانه های 

ساخت شرکت سیمرغ دشت قزوين 

و عدم اقدام به  0/0/09از تاريخ 

 تمديد اعتبار آنها

 

 با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا  11/1/09مورخ  210290/91

ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی قزوين 

 شماره نامه های ثبت شده 

و  12/1/09/د مورخ 21201/1999

و  21/1/09/د مورخ 22199/1999

 2/9/09مورخ  90929/199
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 سازمان غذا و دارو 
 نقل 1

 نبات

 لوقباس

 سما
 

آدرس کرج  -

میدان استاندارد 

 بلوار کاسیوندران 

 

جعل پروانه ساخت  جعل

 کارگاهی شماره 
7321-7/65  

 

شماره شناسه نظارت کارگاهی 

مربوط به حبوبات ساده با برند بهیان 

سماء توللی متعلق به کارگاه آقای 

 سعید توللی می باشد

 با توجه به نامه شماره 

معاونت  11/1/09/پ مورخ 1109/11/11

غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی همدان

/د مورخ 21900/1999شماره ثبت نامه : 

11/1/09 

 و نامه شماره 

معاونت غذا ودارو  1/1/09مورخ 1911111

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 البرز

 

نمک دريا  نمک دريا 1

نیک  و سالمت

انديشان غرب 

 کارون

جعل پروانه ساخت 

 به شماره :

12922/19 

جعل پروانه ساخت به  جعل

 شماره :

12922/19 

 12922/19شماره پروانه ساخت 

متعلق به محصول نمک شستشو 

با برند  يیغذا عيمخصوص صنا

 یاقبال نور یاز کارخانه آقا نيسور

باشد که از دانشگاه اصفهان  یم

 صادر شده است.

 اينمک در یدر خصوص برندها "

غرب کارون  شانياند کیسالمت و ن

 در آمار ثبت نشده است یاطالعات

مورخ  1191/19/09ا توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو دزفول 90/11/09

 0/11/09/د مورخ 191219/1999

 /پ11999/91/12با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  20/11/09مورخ 

/د مورخ 12119/1999اصفهان / 

2/12/09 
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