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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

 جعل - هاشمی کیا خیارشور هاشمی کیا 1

 

0701/31 

 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده 

 است.
 اره نامه شمبا توجه به 

 15/5/99مورخ ص /99پ//12549/03/9

 فارسمعاونت غذا و دارو 

  د/59416/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد - ناديا لواشک و آلوچه 2

 است.
ص/غ /1122با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و  21/10/99مورخ  122د/

 دارو سبزوار

 د/131439/1000

چیپس سنتی سیب  3

 زمینی

-1شماره شناسه نظارت  1/48-1073 جعلی - يیسیب طال

با محصول انواع  1073/48

سبزيجات با برند اوجال متعلق به 

کارخانه کامران کاکاوند از 

معاونت غذا و دارو لرستان صادر 

شده است . برند سیب طاليی در 

 آمار ثبت نشده است.

پ /5774/84/12با توجه به نامه شماره 

و دارو معاونت غذا  29/5/99مورخ 

 اصفهان

 د/66345/1000

http://www.fda.gov.ir/
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 تلفن  photocandy آبنبات تصويردار چوبی 4

09198108533 

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  - فاقد

 است.
با توجه به نامه شماره 

 29/6/99مورخ  1399ص//29592/99

 معاونت غذا و دارو شهید بهشتی

 د/78975/1000

آمار ثبت نشده اطالعاتی در  9159 فاقد - ارمغان مشهد لواشک 5

 است.
با توجه به نامه شماره 

 12/6/99پ مورخ /6988/1/34/16

 معاونت غذا و دارو همدان

 د/71360/1000

مارگارين صنفی و  6

 صنعتی

د تولیدی ويتا محصول واح ويتارامونا

 ترانه

تا  14770/49پروانه ساخت  14770/49 ابطال

دارای اعتبار بوده  5/12/99تاريخ 

 است.

غ/ص /3013/4ه نامه شماره با توجه ب

معاونت غذا و دارو  12/5/99مورخ 

 مازندران

 د/58455/1000

شهرک –اده ساوه ج -تهران آلیس لیدو بستنی سنتی زعفرانی 7

 صنعتی پرند

 17496/34شماره پروانه ساخت  17496/34 جعل

برای محصول بستنی پاستوريزه با 

نام تجاری طوفان می باشد. برند 

آمار ثبت نشده آلیس لیدو در 

 است.

با توجه به نامه شماره 

 25/5/99پ مورخ /13959/99/505/7

 معاونت غذا و دارو کرمانشاه 

 د/62895/1000

http://www.fda.gov.ir/
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پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی  2/13-1009 جعل کارگاه حلواسازی شريفی شهرگل روغن کنجد 8

جاری مذکور و نام ت 1009-2/13

از کارگاه  ارده متعلق به محصول

ی محمد شريفی می باشد و تا آقا

داراری اعتبار  23/5/1400تاريخ 

 می باشد.

با توجه به نامه شماره 

 22/5/99غ مورخ /2ص/11782/99

 معاونت غذا و دارو اراک

 د/66081/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  14756/24 جعل - توتو خمیر بازی  9

 است.
با توجه به نامه شماره 

 20/5/99ورخ ص م/99پ//12800/03/9

 معاونت غذا و دارو فارس

 د/61044/1000

برای  40ظ//1141پروانه ساخت  40ظ//1141 ابطال - رخساره گالب 10

محصول گالب با برند رخساره تا 

دارای اعتبار بوده  1/9/99تاريخ 

 است.

 275154/99با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو مشهد 16/6/99مورخ 

 د/72572/1000

 تمپه ماش 11

 تمپه سويا و سیاهدانه

haviana - - -  اطالعاتی در آمار ثبت نشده

 است.
با توجه به نامه شماره 

 12/6/99مورخ  1399ص//26217

 معاونت غذا و دارو شهید بهشتی

 د/71266/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده   19341/22 جعل - ماريانا پودر ماريانا 12

 است.
 5024/59/33/99شماره با توجه به نامه 

 معاونت غذا و دارو تهران 10/6/99مورخ 

 د/70163/1000

http://www.fda.gov.ir/
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مخلوط انگور و خرما  13

 وتوت

اطالعاتی در آمار ثبت نشده  14109 فاقد یدرآبادح-پاکدشت سه شیره

 است.
با توجه به نامه شماره 

 15/6/99مورخ  1399ص//26358

 معاونت غذا و دارو شهید بهشتی

 د/71747/1000

اطالعاتی در آمار ثبت نشده   21423/33 جعل - رزگلد کره حیوانی پاستوريزه 14

 است.
 63666/150با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو شاهرود 5/7/99مورخ 

 د/82343/1000

پروانه بهداشتی ساخت  ابطال - گنجینه عسل عسل 15

 کارگاهی 

1058/15 

مربوط به  1058/15پروانه 

با برند نجف آباد محصول عسل 

کارخانه آقای سید محمد رضويان 

نجف آباد می باشد که ابطال شده 

 است.

پ /8664/84/12با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  12/8/99مورخ 

 اصفهان

 د/99933/1000

 

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

