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  ردیف 
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی 

  / مجوز ورود (با ذکر شماره)
  مستندات  مدت / علت

  جعل  60کیلو.متر  -آدرس: گرمسار  نجوا  نمک  1
  جعل پروانه ساخت به شماره

54231/44  
 

/پ مورخ 2725/19/29با توجه به نامه شماره 

  کاشان دانشگاهمعاونت غذا و دارو  16/03/96

معاونت  29/03/96مورخ  5963/7/96نامه شماره  و

  سمنان دانشگاه غذا و دارو

  اطلس  نمک یددار  2
شهرك صنعتی  -آدرس: گرمسار

  حاجی آباد
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره

32922  
  

 پ/6425/96/505/7نامه شماره رونوشت با توجه به 

  کرمانشاه دانشگاهمعاونت غذا و دارو 29/03/96مورخ 

  ماه پسند  آلوچه وزغال اخته  3
شهرك -شبستر-آدرس:تبریز

  صنعتی شند آباد
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره

120039/21  
  

مورخ 1112/7/5رونوشت نامه به شماره با توجه به 

  زیتبر دانشگاهدارو  معاونت غذا و 21/1/96

  رناس کاشان  ت گیاهیگالب و عرقیا  4
شرکت -ویدوج - به نشانی برزك

  گالب رناس کاشان
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/پ 3757/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

  دانشگاه کاشان يمعاونت غذا و دارو 11/4/96مورخ 

5  

  آلوچه دانه دانه

محصول شرکت ترش 

  دانه

  جعل    دردانه
  جعل پروانه ساخت به شماره

12211 /21  
  

/پ مورخ 96/2ص4225نامه به شماره با توجه یه 

  اراك  دانشگاه دارو و معاونت غذا 2/2/96

  جعل    الماس  نمک دریا  6
  جعل پروانه ساخت به شماره

14678/15  
  

مورخ  96/ص/17274با توجه به نامه شماره

  یبهشت دیشه دانشگاه معاونت غذا و دارو13/04/96

7  
نوشیدنی عرقیات گیاهی 

  گالب زعفران-گاز  بدون
  هانیه

به آدرس: فارس، میمند، روستاي 

  پر زیتون
    فاقد مجوزهاي بهداشتی   فاقد

/ص 96/پ/11668/301/9با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه فارس 18/4/96مورخ 
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  ردیف 
نام واحد و نام 

  محصول غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  علابطال /ج

پروانه ساخت / کد بهداشتی 

  / مجوز ورود (با ذکر شماره)
  مستندات  مدت / علت

    فاقد مجوزهاي بهداشتی   فاقد     ساالر  ساندویچ سرد  8
/پ 6775/96/505/7با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه کرمانشاه  3/4/96مورخ 

9  

کنسرو ماهی تولید 

شرکت آبزي گستران 

  سارگادپا

  جعل    کالچر
جعل شماره پروانه ساخت 

10031/29  
  

مورخ  96- 3876نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه زاهدان 31/3/96

10  
عرق شاطره و نعناع و 

  کاسنی
  حسام

درج نماینده شرکت صحرا نگین 

البرز در جنوب کشور(با سریو 

  اتریش)

مرکز پخش کرج، شهرك صنعتی 

  ر آبادنظ

    فاقد مجوز هاي بهداشتی   فاقد
 31/2/96/دپ مورخ 2860/20با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه بوشهر يمعاونت غذا و دارو

  


