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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 

 عسل

 

پروانه ساخت جعلی شماره  فاقد  نگار خوانسار

92390/15 

مورخ  9/03/19356پ//98ره ص/نامه شما در آمار ثبت نشده است یاطالعات

نامه  و معاونت غذا و دارو فارس 21/6/98

 22/5/98پ مورخ /5541/84/12شماره 

 معاونت غذا و دارو اصفهان

( 23/6/98د مورخ /63212/1000) 

 (22/5/98د مورخ /52576/1000)

 

 

2 

سوهان مخصوص 

 کادوئی

 

 

پروانه بهداشتی ساخت  فاقد  مخصوص کادوئی

 کارگاهی جعلی

1213-1/39 

شماره پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی 

متعلق به محصول ظروف  1213-1/39

پلیمری تولیدی پالستیک نصیری 

صادره از معاونت غذا و دارو قم سروی 

درخصوص سوهان مخصوص و می باشد 

کادوئی اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است

 30/5/98پ مورخ /1285/25/34نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو قم

 (30/5/98د مورخ /55391/1000)

تولید شده توسط  باغنار قیصی 3

شرکت سبز گستر 

 کوهستان

 16/5/98مورخ  8310/7/98ره نامه شما اطالعاتی در آمار ثبت نشده است جعلی فاقد

 معاونت غذا و دارو سمنان

 16/5/98د مورخ /50955/1000
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تولید شده در  دلداده محصوالت لبنی 4

 شهرستان الرستان

  ار ثبت نشده استاطالعاتی در آم - فاقد

 16/5/98مورخ  214137/98نامه شماره 

 الرستانمعاونت غذا و دارو 

 (19/5/98د مورخ /51494/1000)

قم شاهد غربی نبش  انامیر سوهان 5

 )اسدی( 29کوچه 

  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است  فاقد

 27/5/98پ مورخ /1227/25/34نامه شماره 

 قممعاونت غذا و دارو 

 (27/5/98د مورخ /54064/1000)

 

6 
 

 

 

تهران صفا دشت  وسوسه آلوچه

صنعتی شهرک 

هک انتهای بلوار د

 12شقايق پالک 

شماره پروانه ساخت جعلی  فاقد

19240/21 

  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

معاونت  23/4/98مورخ  67454/5نامه شماره 

 تبريزغذا و دارو 

مورخ  98ص//2798/135نامه شماره 

 ايران معاونت غذا و دارو  27/3/98

 د /29694/1000

 

7 
 

ی قائن خراسان درخصوص نام تجار  فاقد - قائن خراسان عصاره گیاه زعفران

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 5/6/98مورخ  31/98/ 49734نامه شماره 

 د(/57422/1000معاونت غذا و دارو بیرجند )

 

 

8 

پروانه ساخت جعلی  فاقد ارومیه جاده مهاباد ناب ترش آلوچه

8625/45 

 6/6/98پ د مورخ /7442/6/20نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 د(/57878/1000بوشهر )دارو معاونت غذا و 

 

9 

 
 

دمنوش گیاهی 

 گانودرما

کارخانه حکیمه  111

پورشريف بابلسر 

 وتردانبروستای ک

پروانه ساخت جعلی  فاقد

14447/49 

  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 31/4/98غ/ص مورخ /2447/4نامه شماره 

معاونت غذا و دارو مازندران 

 د(/43833/1000)

http://fdo.behdasht.gov.ir/
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10 

 
 

ظروف بسته بندی 

 پلیمری

VIP - درخصوص برند   فاقدVIP  اطالعاتی در آمار

 ثبت نشده است

 22/5/98مورخ  8623/7/98نامه شماره 

 سمنانمعاونت غذا و دارو 

 د/52955/1000 

 

11 

 

 

 تولید کشور اسپانیا  SALBURUA روغن زيتون فرابکر

تاريخ تولید 

تاريخ  25/6/2018

  25/6/2020انقضاء 

درخصوص برند مذکور اطالعاتی در آمار  - اقدف

 ثبت نشده است

 13/5/98پ مورخ /5175/84/12نامه شماره 

 اصفهانمعاونت غذا و دارو 

 د/49072/1000 

 

12 
شماره پروانه ساخت جعلی  فاقد  نارباغ  آلوچه

10179/32 

 23/6/98مورخ  10132/7/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 سمنانمعاونت غذا و دارو 

 د(/63107/1000)

 

13 

ورخ غ م/2ص/23275/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است - فاقد  موج دريا نمک دريايی

17/6/98 

 د/62372/1000

شماره پروانه بهداشتی  فاقد  بزم پنیر لیقوان 14

 1279/12-1جعلی 

غ د مورخ /94570/14/98نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 معاونت غذا و دارو آذربايجان غربی  13/6/98

 د/61099/1000

آذربايجان شرقی  فافاترش آلبالو 15

 روستای ملک زاده

درخصوص برند فافا ترش اطالعاتی در  - فاقد

 ت نشده استآمار ثب

 10/6/98پ د مورخ /7678/6/20نامه شماره 

 بوشهرمعاونت غذا و دارو 

 د/59483/1000 

پروانه بهداشتی ساخت  فاقد - گیالنار لواشک 16

 2029/21تقلبی 

مدير غذا  10/6/98پ مورخ 21515/53/98/6 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی خوی

 699/989 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 

             

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیره کل ادا                                                                     

 

 

 

 شماره

 تاريخ

 ندارد

  خیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو                 :1314715311کد پستی
  :9-66467268                                                                                                                                   : 66469142  نمابر 

 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 سازمان غذا و دارو 

شبستر شهرک  جهان ترش لواشکآلوچه و  17

 صنعتی فاز اول

پروانه ساخت جعلی  فاقد

14950/14 

 24/6/98غ مورخ /11879/2نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است

 د(/64052/1000اردبیل )
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