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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

1  
 تمام پستانک

  سیلیکونی با نوك گرد
soother   -  جعل  

  جعل پروانه ساخت به شماره

 4893  
 

/ص 96/پ/10287/301/9 با توجه به نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه 7/4/1396مورخ 

 فارس

2  
  حبوبات

  شرکت کالن آذر
  کالن آذر

آدرس محل تولید:مزارع 

  آذربایجان شرقی

خیابان -میدان پونک

  27پالك-میرزابابایی

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

مورخ  96/ص/1600/135نامه به شماره با توجه به 

و  ایراندانشگاه  ذادارومعاونت غ23/2/96

مورخ  26065/7/5رونوشت نامه به شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 25/9/95

3  

گالب و عرقیات گیاهی 

متعلق به شرکت گلچین 

  پدیده نوین

  جعل    پدیده
جعل پروانه ساخت به شماره 

14457/40  
  

/پ مورخ 4834/19/29با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه کاشانو دارو  معاونت غذا 4/5/96

  شقایق  انواع نوشیدنی  4

آدرس: مشهد، شهرك 

صنعتی قدس، فاز اول، 

  24خیابان یکم، پالك 

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

746024  
  

مورخ  1396/ص/19265با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید  25/4/96

  بهشتی

  نوشیدنی تخم شربتی  5
 کالنا

(cluna) 
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد  

/پ گ مورخ 62549/26با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه گلستان 13/3/96

  جعل  -   Arta Danesh saei  فرآورده یخی  6
جعل پروانه ساخت به 

  /غ7552شماره
  

 1/5/96مورخ  40839/10با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه بابل ت غذا و دارومعاون

7  
  گالب و عرقیات گیاهی

  کارخانه صداقت گالب
  لطیف

- به آدرس:جاده کاشان

  برزك
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

10036/40  
  

/پ مورخ 4704/19/29با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه کاشان دارو معاونت غذا و دارو 2/5/96
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  د / تعلیقفاق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی / 

 مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  دو آتشه قمصر کاشان  گالب و عرقیات گیاهی  8
کاشان، شهرك صنعتی 

  3امیرکبیر، خیابان الله 
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره

 10064/40  
  

 /پ مورخ4717/19/29با توجه به نامه شماره 

  کاشان دانشگاه دارومعاونت غذا و  2/5/96

  کوهان  آلوچه فرآوري شده  9
شهرك صنعتی  - شبستر

  شندآباد
  جعل

پروانه ساخت جعلی به شماره 

2514/46/21  

  

  
مورخ 5/د/41500با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز  3/4/96

  نگین  پنیر لیقوان  10
وستاي بستان اباد ر-ادرس

  دانانبار
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

 5/د/475381با توجه به رونوشت نامه شماره 

  تبریزدانشگاه  ارومعاونت غذا و د 25/4/96مورخ 

11  

نوشیدنی گازدار 

  مالت(با طعم هلو)

  

نوشیدنی گازدار 

مالت(با طعم میوه هاي 

  استوایی)

  ترمو

شهرك  -به آدرس: تهران

بلوار  - صنعتی ساالریه

  1نیلوفر 

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد
پ مورخ /3031/84/12با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه اصفهان معاونت غذا و دارو 3/4/96

12  

  عرقیات گیاهی

متعلق به کارگاه سنتی 

  آقاي محمد کربالیی

    آدرس: برزك، سعد آباد  ماهان
جعل پروانه ساخت به شماره 

  /ع/ك496/12
  

/پ مورخ 5153/19/29ره با توجه به نامه شما

  معاونت غذا و داروي دانشگاه کاشان 12/5/96

  طالي سبز  شهد نعناع  13
 -نیاسر -به آدرس کاشان

  روستاي دهق
  

 شناسه نظارت کارگاهیجعل 

  40-1012-2 به شماره
  

/پ 2/53/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

  دانشگاه کاشان 15/5/96مورخ 

14  

  

شکالت با روکش شیري 

  با فندق

HOBBI 
 

  

  

  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی فاقد

  با توجه به نامه شماره

معاونت غذا  7/3/96/پ مورخ 34/16/ 2965

  ودارو دانشگاه همدان



www.fdo.behdasht.gov.ir 

  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی / 

 مجوز ورود

  ره )( با ذکر شما

  مستندات  مدت / علت

  شکالت  15

  

ETI  

  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی فاقد  

  با توجه به نامه شماره

معاونت غذا  7/3/96/پ مورخ 34/16/ 2964

  ودارو دانشگاه همدان

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد    روناس  عرقیات گیاهی  16
مورخ  /غ8297/2نامه شماره  با توجه به 

  دانشگاه اردبیل ارومعاونت غذا و د 12/5/96

  زرین نوش  شربت نعناع  17
به آدرس: میمند فارس، 

  روبروي اداره پست
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/ص 96/پ/15916/301/9با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه فارس رومعاونت غذا و دا 21/5/96مورخ 

 شریفی  کیک  18
آدرس اصفهان بلوار امام 

  خمینی
    داشتیفاقد مجوزهاي به  فاقد

  با توجه به نامه شماره

معاونت غذا   13/4/96/پ مورخ  3461/84/12

  ودارو دانشگاه اصفهان

  آلوچه  19

  

  گلریز

  

  

روستاي - شبستر- تبریز

  ملک زاده

  

  جعل

  

جعل پروانه ساخت به شماره 

789/22  
  

مورخ  5351/7/5نامه شماره با توجه به 

  تبریز  دانشگاه  ودارو معاونت غذا1/3/96

  به دانه گل  لعس  20

آدرس: خوانسار ، خیابان 

  امام

  

  جعل
 شناسه نظارت کارگاهیجعل 

  1/15- 01256به شماره

  

  

/پ 5156/84/12نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  22/05/96مورخ 

  اصفهان

  


