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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

1 

 

 

آدرس : جاده  جهان ترش آلوچه

 15صوفیان، 

کیلومتری ملک 

 زاده

شماره پروانه ساخت  فاقد

 جعلی

36542/14 

65341/14 

مورخ  غ/9309/2با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است.

 اردبیلمعاونت غذا و دارو  3/5/98

 ( 3/5/98د مورخ /45260/1000)

 آلوچه 2

 

 

 

شبستر، آدرس :  جهان ترش

شهرک صنعتی ، 

 فاز اول

شماره پروانه ساخت  فاقد

 جعلی

14950/14 

 5/8/98مورخ  غ/9611/2نامه شماره  نشده است.اطالعالتی در آمار ثبت 

 اردبیلمعاونت غذا و دارو 

 (9/5/98د مورخ /47654/1000)

 عسل 3

 

 آدرس: سبحان خوانسار

خوانسار، بلوار 

 معلم

 

 فاقد

با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است. 

 14/5/98مورخ  پ/10730/98/505/7

 شاهکرمانمعاونت غذا و دارو 

 (14/5/98د مورخ /49863/1000)

 

شماره پروانه ساخت  فاقد  ناردونه آلوچه و لواشک 4

 جعلی

54501/31  

 41452/31/98با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است.

 بیرجندمعاونت غذا و دارو  9/5/98مورخ 

 (12/5/98د مورخ /48362/1000)
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 سازمان غذا و دارو 

تبريز، :  آدرس مانیسا آلوچه و زردآلو 5

صوفیان ، روستای 

 ملک زاده

شماره پروانه ساخت  فاقد

 جعل شده

1029/39 

 1029/39شماره پروانه ساخت 

مربوط به محصول سوهان متعلق به 

کارگاه حسینعلی شريفی از دانشگاه 

قم می باشد. درخصوص برند مانیسا 

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 42653/31/98با توجه به نامه شماره 

 بیرجندمعاونت غذا و دارو  13/5/98مورخ 

 (13/5/98مورخ  د/49242/1000)

6 
 

 

 

 پروانه ساخت جعلی فاقد  سیسیلی یترشک عسل

74014/20 

 /2ص /20542/98با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است.

 اراکمعاونت غذا و دارو  12/5/98مورخ غ 

 (13/5/98مورخ  د/48920/1000)

7 
 

شماره پروانه ساخت  فاقد  مهر خورشید لواشک

 جعلی

6584/15 

 غ/2ص/20533/98با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 اراکمعاونت غذا و دارو  12/5/98مورخ 

 (13/5/98د مورخ /48907/1000)

شماره پروانه ساخت  فاقد  درياچه قم نمک 8

 جعلی

10748/32 

 10748/32ساخت  شماره پروانه

متعلق به شرکت معدنی امالح ايران 

 می باشد.

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 پ/6167/6/20با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو بوشهر 9/5/98مورخ 

 (13/5/98د مورخ /48841/1000)

9 

 
 

 زرين خراسان محلول زعفران

 
 پروانه ساخت جعلی فاقد 

11626/32 

 پ/5235/84/12با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 اصفهانمعاونت غذا و دارو  14/5/98مورخ 

 (14/5/98د مورخ /49569/1000)

10 

 
 

 آدرس: قائن خراسان عصاره گیاه زعفران

 خراسان

 قائنات

درخصوص برند قائن خراسان اطالعاتی   فاقد

 در امار ثبت نشده است.
پ /5242/84/12به نامه شماره  با توجه

 اصفهانمعاونت غذا و دارو  14/5/98مورخ 

 (14/5/98د مورخ /49501/1000)
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 سازمان غذا و دارو 

شماره پروانه ساخت  فاقد  سارين گالب 11

 شده جعل

10429/40 

با  10429/40شماره پروانه ساخت 

محصول انواع عرقیات گیاهی متعلق به 

شرکت گل و گالب گلشهر از دانشگاه 

 شده است کاشان ثبت

 برند سارين در آمار ثبت نشده است.

 44734/31/98با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو بیرجند 20/5/98مورخ 

 (20/5/98د مورخ /51699/1000)

 

شماره پروانه ساخت  فاقد  راعی دوغ ارگانیک 12

 جعلی

30115/18 

د /53270/1000با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو بابل 23/5/98مورخ 

 

 اساليم خمیربازی 13

 آيسا )آلیسا(
غ د /94902/14/98با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.  فاقد 

معاونت  23/5/98مورخ  16/6/98مورخ 

غذا و دارو آذربايجان غربی و مکاتبات 

 پیوست آن 

 د (/61228/1000)
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