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نام واحد و نام  رديف

 محصول غير مجاز

 فاقد / تعليق مشخصات محصول نام تجاری

 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

بهداشتی / مجوز 

 ورود                  

 ) با ذکر شماره (     

 مستندات مدت / علت

1 

ظروف يکبار مصرف 

پليمری از جنس پلی 

 استايرن

 

اميدان پالست 

 البرز

 

آقای جواد واحد توليدی 

سيادهنی آدرس : قزوين شهر 

صنعتی البرز ، فلکه اول پشت 

 پمپ بنزين

 

 ابطال

 

 

17621/ 81 

 

 

باستناد نامه شماره 

  72/1/21مورخ   71/ 126171/18

 قزویندانشگاه علوم پزشكي 

7 

ظروف يکبار مصرف 

ی پليمری از جنس پل

 اتيلن ترفتاالت

اميدان پالست 

 البرز

جواد واحد توليدی آقای 

سيادهنی آدرس : قزوين شهر 

صنعتی البرز ، فلکه اول پشت 

 پمپ بنزين

 

 ابطال
17622 /81 

 

 

 126171/18باستناد نامه شماره 

دانشگاه   72/1/21مورخ   71/

 علوم پزشكي قزوین

8 

ظروف يکبار مصرف 

پليمری از جنس پلی 

 پروپيلن

اميدان پالست 

 البرز

واحد توليدی آقای جواد 

آدرس : قزوين شهر سيادهنی 

صنعتی البرز ، فلکه اول پشت 

 پمپ بنزين

 

 ابطال
17618 /81 

 

 

 126171/18باستناد نامه شماره 

دانشگاه   72/1/21مورخ   71/

 علوم پزشكي قزوین

 نان قندی /شيرمال 4
 

31-31 

 

واحد توليدی آقای محمد مهدی 

صديقی چهارده آدرس : قزوين 

جاده رشت  71، کيلومتر 

 آرشتروستای 

 

 ابطال

 

1-1811/81 

 

 

باستناد نامه شماره 

 مورخ 121111/18/71

معاونت غذاو دارو 11/1/21

 قزوین دانشگاه علوم پزشكي
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 31-31 نان زنجبيلی 5

واحد توليدی آقای محمد مهدی 

صديقی چهارده آدرس : قزوين 

جاده رشت  71، کيلومتر 

 روستای آرشت

 

 ابطال
7-1811/81  

باستناد نامه شماره 

مورخ  121111/18/71

معاونت غذاو دارو دانشگاه 11/1/21

 علوم پزشكي قزوین

 31-31 نان با مغزی خرما 6

واحد توليدی آقای محمد مهدی 

صديقی چهارده آدرس : قزوين 

جاده رشت  71، کيلومتر 

 روستای آرشت

 

 ابطال
8-1811/81  

باستناد نامه شماره 

مورخ  121111/18/71

دارو دانشگاه معاونت غذاو 11/1/21

 علوم پزشكي قزوین

7 
لواشک آلوچه ،زغال 

 اخته ، آلبالو و برگه

 

 حسام

 

 شهرک-جاده خاوران آدرس : 

فرا  شرکت  جنت آبادصنعتی 

 ترش

 

 

 فاقد

 

12871/17 
 

باستناد نامه شماره 

/غ د  مورخ 118171/11/21

دانشگاه علوم پزشكي 11/1/21

 آذربايجان غربی

 سرکه 8
 

 حائری

 

شهرک  –کرمان آدرس :

شرکت - 7صنعتی شماره 

 کرمانکيميا 

 

 فاقد

 

1112-11121 
 

باستناد نامه شماره 

  11/2/21مورخ   2611/7/18

 کرمان علوم پزشكيدانشگاه 

9 
درصد  68همبرگر با 

 گوشت قرمز

فرآورده های 

گوشتي پروتئین 

 طعام رها آورد

 

شهرستان قزوين ،  آدرس : 

 خصوصی  شهر صنعتیالبرز ، 

خيابان شيخ بهايی -البرز

 دلفين خاکستری البرزشرکت 

 

 ابطال

 

18812/81 
 

باستناد نامه شماره 

  1/2/21مورخ   122818/18/71

 قزويندانشگاه علوم پزشكي
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01 
درصد  88همبرگر با 

 گوشت قرمز

فرآورده های 

گوشتي پروتئین 

 طعام رها آورد

 

قزوين ، شهرستان  آدرس : 

خصوصی  البرز ، شهر صنعتی 

خيابان شيخ بهايی -البرز

 شرکت دلفين خاکستری البرز

 

 ابطال

 

18828/81 
 

باستناد نامه شماره 

  1/2/21مورخ   122818/18/71

 قزويندانشگاه علوم پزشكي


