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ف
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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

شرکت تعاونی کشت و  آريانا محلول زعفران 1

 برداشت قائنات

 جعل

 

18713/16 

 

ده برند آريانا در آمار ثبت نش

است و شماره پروانه ساخت 

مربوط به محصول  18713/16

نکتار انارگازدار از کارخانه کاسل 

 نوش می باشد.

پ /4598/84/12نامه شماره با توجه به 

معاونت غذا و دارو  30/4/99مورخ 

 اصفهان

  د/51366/1000

جاده خاوران، شهرک  ايزی ترش آلوچه سنتی 2

 صنعتی جنت آباد، فاز يک

 ره پروانه بهره برداری شما فاقد

11532 

مورخ  8129/7/99نامه شماره با توجه به  در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو سمنان  4/5/99

 د/53864/1000

 زعفران 3

 

 10131/32شماره پروانه ساخت  10131/32 جعل شهرک صنعتی پايتخت اصل قائنات

مربوط به محصول ادويه کارخانه 

قر حق بجانب آقای سید محمد با

از دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 صادر شده است.

مورخ  7841/7/99نامه شماره با توجه به 

 معاونت غذا و دارو سمنان 30/4/99

 د/52080/1000

http://www.fda.gov.ir/
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  موسسه تکنوفودز ژيگاس عسل 4

 جعل

 

 32ظ//1092

درخصوص برند ژيگاس اطالعاتی 

 شماره در آمار ثبت نشده است.

 محصول با 32/ظ/1092 پروانه

 سحرخیر برند با کاری ادويه

 سید آقای کارخانه از 1311

 تاريخ در بجانب حق باقر محمد

 سمنان دانشگاه از 18/5/96

 دارای 17/3/98 تا و صادر پروانه

 است بوده اعتبار

 23705/7/98نامه شماره ا توجه به ب

 معاونت غذا و دارو سمنان

 د /145046/1000

تک ظرف  ظروف پالستیک 5

 پالستیک

آدرس : شهرک صنعتی 

 شاهرود

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد

 است.

نامه شماره با توجه به 

 28/4/99ص مورخ /99پ//1075/03/9

 معاونت غذا و دارو فارس

 د/50991/1000

 شماره پروانه ساخت جعل  - باغناز آلوچه  6

10179/32  

درخصوص برند باغناز 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.

نامه شماره با توجه به 

 27/3/99ص مورخ /99پ//7493/03/9

 معاونت غذا و دارو فارس

 د/35810/1000

 SAXA نمک دريايی 7

 
اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد -

 است.

 9/2/8ص//2776نامه شماره با توجه به 

 معاونت غذا و دارو اهواز 4/4/99مورخ 

 بلور دريا نمک درياچه ارومیه د/39302/1000

http://www.fda.gov.ir/
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 الیان پاستیل 8
Liana 

و ثبت نشده است. نام تجاری 14685/50 جعل -

شماره پروانه ساخت مربوط به 

شرکت دنیای طعم و رنگ 

 درخشان مهر توس می باشد.

 602856/98نامه شماره با توجه به 

 مشهدمعاونت غذا و دارو 

 د/142542/1000

آدرس: استان مرکزی، شهرک  - بطری پت 9

صنعت ، خ  خ-صنعتی حاجی آباد

ام رضا )ع( شرکت داوين پلیمر ام

 رهپويان

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد

 است.

غ /2ص/6470/99شماره نامه با توجه به 

 معاونت غذا و دارو اراک 24/3/99مورخ 

 د/34197/1000

مهرشاد درخصوص برند  - فاقد - مهرشاد زاگرس خیارشور 10

زاگرس اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است.

مورخ  3759/99/43نامه شماره ا توجه به ب

 معاونت غذا و دارو لرستان 22/4/99

 د/47328/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  2720/32 جعل - سارای چاشنی  مايع زعفران  11

 است.

مورخ  7313/7/99نامه شماره با توجه به 

 معاونت غذا و دارو سمنان 24/4/99

 د/48807/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  پ/47/13 جعل - دوآتیشه جنان سبوس برن 12

 است.

غ د /203950/14/98نامه شماره با توجه به 

 معاونت غذا و دارو آذربايجان غربی

 د/138817/1000

تصاوير پروانه های بهداشتی  - ظروف سفال و سرامیک 13

 52مجعول با پیش کد 

تصاوير پروانه های بهداشتی   -

 52مجعول با پیش کد 
اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.

پ /5359/1/34/16نامه شماره با توجه به 

 معاونت غذا و دارو همدان 6/5/99مورخ 

 د /54724/1000

http://www.fda.gov.ir/
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بهبود دهنده نان حجیم  14

 و نیمه حجیم

شرکت صنعتی گل گندم  فرانه

 شهريار

اطالعاتی در آمار ثبت نشده   فاقد

 است.

پ /193/99/505/7نامه شماره با توجه به 

معاونت غذا و دارو کرمانشاه و نامه شماره 

 مورخ معاونت غذا و دارو ايران  99ص//2113

  د/8186/1000د و /25555/1000
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