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 شماره

 تاريخ

 

ف
ردی

نام واحد و نام  

محصول غیر 

 مجاز

 نام تجاری
 مشخصات

 محصول 

فاقد/تعلیق

/ 

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز ورود 

 کر شماره()با ذ

 توضیحات 

 نظر واحدآمار
 مستندات

  - پرنیا لواشک 1

 فاقد

 

----- 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.

مورخ 2053/31/99ه شماره نام

 بیرجنداونت غذا و دارو مع14/1/99

 د /2594/1000

  - نازگل خوانسار عسل 2

 فاقد

 

------ 

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده ست.
 

مورخ  پ/1049/84/12نامه شماره 

 اصفهانمعاونت غذا و دارو  2/2/99

 د/11677/1000

  - شاديان پنیر لیقوان 3

 جعل

 پروانه ساخت جعلی 

1279-1/12 

نشده اطالعاتی در آمار ثبت 

 است.

 غ د/203526/14/98نامه شماره 

 آذربايجان غربیمعاونت غذا و دارو 

 د/138379/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد - سیب ترش لواشک 4

 است.

  115727/31/98نامه شماره 

 بیرجندمعاونت غذا و دارو 

 د/138363/1000
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جو دوسر مخلوط  5

با میوه های 

 خشک

Granola 

 گرانوال
اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد ----------

 است.

مورخ  1399ص//602نامه شماره 

شهید معاونت غذا و دارو  17/1/99

 بهشتی

 16/6/98د مورخ /3308/1000

عصاره گیاهی  6

 زعفران

  - آريانا

 جعل

 پروانه جعلیشماره 

18713/16 

شماره پروانه ساخت 

مربوط به محصول  18173/16

زدار با نام تجاری نکتار انار گا

 کاسل نوش می باشد.

پ مورخ /303426/1/17نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو يزد 14/12/98

 د/138997/1000

 شماره ساخت جعلی فاقد  اروم جزيره زيتون شور 7

23697/12 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.

 مورخ غ د/14561/14/99نامه شماره 

ربايجان آذمعاونت غذا و دارو  6/2/99

 غربی

 د/12085/1000

نمک تصفیه شده  8

 نانوايی

  2/98تاريخ تولید  -

 2/99تاريخ انقضاء 

 شماره پروانه جعل شده جعل

10192/22 

 

شماره پروانه ساخت 

مربوط به مايع  10192/22

 سفید کننده گلپاک می باشد

  4297/59/33/98نامه شماره 

 تهرانمعاونت غذا و دارو 

 د/58078/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده   2/18-2348 جعل ---------------- دوسین عسل 9

 است.

مورخ  138863/1000نامه شماره 

 بابلمعاونت غذا و دارو   14/12/98

 د/141976/1000و  د/68331/1000

پنیر پروسس  10

 دودی رشته ای

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  20118/21 ابطال - هاتامن

 است.

 26/12/98مورخ  226715/5 نامه شماره

 تبريزمعاونت غذا و دارو 

 د/144659/1000

http://www.fda.gov.ir/
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اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد - خوانسار عسل 11

 است.

مورخ پ /1013745/84/12نامه شماره 

 اصفهانمعاونت غذا و دارو  8/12/98

 د/136466/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  3006/22 فاقد - ینهترش آلوچه 12

 ست.ا

مورخ  10862/59/33/98تامه شماره 

 هرانمعاونت غذا و دارو ت 24/12/98

 د/143245/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  1305/21 جعل - زاغک نیرپ 13

 است.

مورخ  ص/99پ//2363/03/9نامه شماره 

 فارسمعاونت غذا و دارو  7/2/99

 د/13621/1000

طالعاتی در آمار ثبت نشده ا ------ جعل ------- چاهک وغن کنجدر 14

 است.

 10/2/99مورخ  234/91/99نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو 

 د/14654/1000

دعفونی کننده ض 15

 میوه و سبزيجات

شرکت سام واقع در  سانولیت

 هشتگرد
اطالعاتی در آمار ثبت نشده  --- فاقد

 است.

 14/2/99مورخ  4041524نامه شماره 

 زالبرمعاونت غذا و دارو ا

 د/16610/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  1/26-1149 ابطال شرکت نان قانچی قانچی ان سنتین 16

 است.

  1/2/99مورخ  143/91/99نامه شماره 

 خراسان شمالیمعاونت غذا و دارو 

 د/10302/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  -------- فاقد - Roberto Montago وغن زيتونر 17

 است.

 پ/28801/98/505/7نامه شماره 

 کرمانشاهمعاونت غذا و دارو 

 د/131355/1000

http://www.fda.gov.ir/
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 شماره ساخت جعلی فاقد -- هديه طاليی دويها 18

23242/22 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.

 پ د مورخ/2303/6/20نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو 21/2/99

 د/19543/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  10195/31 الابط --- بیدخوری نمک تصفیه شده 19

 است.

مورخ  122غ د//256نامه شماره 

 سبزوارغذا و دارو  عاونتم6/3/99

 د/26647/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  ------- - --- گلپونه خوانساری سلع 20

 است.

پ مورخ /2647/84/12نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو اصفهان 13/3/99

 د/29588/1000

 لوچهآ 21

 

 برگه زردآلو

 میالرو و می ترش

 

 گل سان

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  ------- جعلی --------

 است.

 4/8/98مورخ  غ/2ص/27292/98

 معاونت غذا و دارو فارس

 د/22807/1000

مک دريا و نمک ن 22

 صورتی هیمالیا

 کیزيا

 کیچن رز

 پروانه ساخت جعلی جعل -------

10507/42 

 10507/42ساخت  پروانه

جهت انواع ادويه با برندهای 

نارپ و برنا کارخانه وندآپادانا 

از دانشگاه کرمان صادر شده 

 است.

  1398ص//42548نامه شماره 

و نامه  شهید بهشتیمعاونت غذا و دارو  

 10/11/97مورخ  12127/2/10شماره 

 معاونت غذا و دارو کرمان

 د/83846/1000

مک درياچه ن 23

 ارومیه

 آدرس کارخانه ارومیه --                 

 درج ادعاهای درمانی

  1398تاريخ تولید 

 1400تاريخ انقضاء 

 شماره پروانه بهره برداری  فاقد

2413/2/118 

محصولی با نام نمک درياچه 

در آمار ثبت نشده  ارومیه

 است.

مورخ  غ د/40819/14/99نامه شماره 

ان آذربايجمعاونت غذا و دارو  14/3/99

 غربی

 د/33171/1000

http://www.fda.gov.ir/
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شماره پرونه ساخت جعل  جعل ---- --- مک درياچه قمن 24

 10748/32شده 

شماره پروانه ساخت 

مربوط به محصول  10748/32

نمک خوراکی تصفیه شده 

نام های تجاری  بابدون يد 

متعلق به  شما، تابان، اراکس

کارخانه معدنی امالح ايران از 

  دانشگاه سمنان می باشد .

مورخ  122ص/غ د//945امه شماره ن

 سبزوارمعاونت غذا و دارو  23/9/99

 د/99796/1000

 پیاز داغ سرخ شده 25

 )پیاز داغ طاليی(

 کارنا گلد
Carena Gold 

قزوين، شهر صنعتی 

 البرز
شماره شناسه نظارت  جعل

 کارگاهی جعل شده

1102-5/38 

شماره شناسه نظارت کارگاهی 

مربوط به انواع سبزی ساده 

سرخ شده متعلق به آقای علی 

اکبر رجايی فر بوده که تا 

 اعتبار داشته 2/12/97تاريخ 

 است.

مورخ  297694/53/28نامه شماره 

 قزوين معاونت غذا و دارو 23/2/99

پ مورخ /965/25/34نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو قم 15/4/99

 د/20614/1000

 د/43979/1000

 د/48160/675

 

http://www.fda.gov.ir/

