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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

  گلچین  معجون چهار مغز عسلی  1
شهرك - آدرس: اصفهان

  2بلوك- 1فاز- صنعتی جی
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

/پ مورخ  3517/84/12رونوشت نامه شماره با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان15/4/95

2  

  

  

  هیمالیا  نمک
  

  
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره:

10507/42  
  

مورخ  1395/ص/51121با توجه به نامه شماره 

  غذا و دارو دانشگاه شهیدبهشتی معاونت 18/08/95

3  

ت ( بیدمشک، عرقیا

 نعنا، سرکه سیب،

  ن قند)معجو

عطر گالب و عرقیات 

  بهار

  جعل  نشلج - کاشان :آدرس  عطر بهار
جعل پروانه ساخت به 

  /ت2/1519/51/15:شماره
  

/پ مورخ 8553/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

  غذا و دارو دانشگاه کاشان معاونت 20/8/95

4  

  ر پیتزاپنی

شرکت فرآورده هاي 

لبنی آیشین گسترش 

  دیلبه سفارش ب دام

  بدیل

 - آدرس: نسیم شهر

کوچه  -خیابان امام خمینی

  214پالك  - پائیزان

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره : 

124010/19  
  

/غ د مورخ 162832/14/95نامه شماره  با توجه به

آذربایجان دانشگاه معاونت غذا و دارو  29/8/1395

  غربی

  بلوچ  لواشک  5
 - آدرس: آذربایجان شرقی 

  شبستر
  جعل

روانه ساخت به جعل پ

  45218:شماره
  

مورخ 21108/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز ورونوشت 8/8/95

 5/8/95/غ د مورخ147816/14/95نامه به شماره 

  ارومیهدانشگاه ودارو  معاونت غذا

6  

  لواشک زرشک و انار

تولیدي کوهسار 

  آذربایجان

کوهسار 

  آذربایجان
  فاقد مجوز بهداشتی  دفاق  

فاقد مجوز و 

داراي رنگ 

  مصنوعی

مورخ  20977/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 6/8/95
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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

  ذکر شماره ) ( با

  مستندات  مدت / علت

  بهنازترش  آلوچه فراوري شده  7
شهرك -آدرس:شبستر

  صنعتی شندآباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  114586/21:شماره
  

مورخ 20812/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز5/8/95

8  

  
  می خوش  آلوچه فراوري شده

- آدرس:جاده صوفیان

نرسیده به - شبستر

  روستاي علی اکبرلو

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  46126شماره:
  

مورخ 20787/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز5/8/95

  جعل    حکیم  ادویه  9
جعل پروانه ساخت شماره 

20101/15  
  

/پ مورخ 8169/84/12با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان16/8/95

10  

  فرآوري شده  آلوچه

  آلوچه

  ذغال اخته

  صبا

  

شهرك  -آدرس:شبستر

  2فاز –صنعتی شبستر 
  جعل

  جعل پروانه ساخت شماره

46769/21  
  

مورخ 20811/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز5/8/95

  جعل    تابنده  نمک  11
  انه ساخت شمارهجعل پرو

17585/23  
  

مورخ  /غ د119933/14/95با توجه به نامه شماره 

  آذربایجان غربی دانشگاه معاونت غذا و دارو  20/06/95

  رجال  نمک  12
  آدرس:گرمسار

  93تولید: زمستان
  جعل

  جعل پروانه ساخت شماره

11189/32  
  

مورخ  10210/7/95با توجه به رونوشت نامه شماره 

  سمنان دانشگاه ت غذا و دارومعاون 28/06/95

  دریاچه ارومیه  نمک  13

-کوهپایه - آدرس: اصفهان

فاز مواد  - شهرك صنعتی

  غذایی

  جعل
  :شماره جعل پروانه ساخت

11490/15  
  

مورخ  9/2/8/ص/12884با توجه به نامه شماره 

نامه  و اهواز دانشگاه معاونت غذا و دارو 26/07/95

معاونت غذا و  13/07/95/پ مورخ 7052/84/12شماره 

  اصفهان دانشگاه دارو
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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

  سوگند  تصفیه شده یددار نمک  14
آدرس:شهرك صنعتی 

  گرمسار
  جعل

  :شماره ساخت جعل پروانه

20752/33  
  

مورخ  8061/7/95با توجه به رونوشت نامه شماره 

ورونوشت  سمنان دانشگاهمعاونت غذا و دارو 24/05/95

معاونت غذا و  31/05/95مورخ  56456/150نامه شماره 

  شاهرود دانشگاهدارو

  جعل    جاوید  گالب   15
جعل  پروانه ساخت شماره: 

10430/40  
  

/پ 8882/19/29امه شمارهبا توجه به رونوشت ن

  کاشان دانشگاه معاونت غذا و دارو29/8/95مورخ 

16  
عرق بید مشک و 

  عرقیات گیاهی حسام
  حسام

- آدرس مرکز پخش :کرج

  شهرك صنعتی نظرآباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  625256560300097شماره:
  

/ص مورخ 95/پ/28176/03/9با توجه به نامه شماره 

  فارس دانشگاه دارومعاونت غذا و 15/8/95

17  

نوشیدنی زرشک بدون 

گاز تولید شده در 

شرکت آرین نوش آذر 

به سفارش شرکت 

  سرخنوش شفق

  سرخنوش
آدرس: شهرك صنعتی فاز 

  یک ارومیه
  جعل

جعل  پروانه ساخت شماره: 

33641/85  
  

 3/9/95مورخ  1395/ص/54062نامه شماره با توجه به 

  یشهید بهشت دانشگاهمعاونت غذا ودارو

  جعل    نفیس  نمک  18
  :شماره پروانه ساخت جعل

10193/22  
  

 هاي شمارهبه  با توجه به رونوشت نامه 

 و 95 /16/08مورخ  180/95/ص/9474

معاونت غذا و   23/09/95مورخ  180/95/ص/11344

  تهران دانشگاه دارو

19  
  لواشک رولی

  صنایع اورمان
  اورمان

  آدرس:

  - شبستر - تبریز

  ملک زاده

  جعل
  :شماره روانه ساختپ جعل

54013/21  
  

مورخ 21353/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 10/8/95
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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  تمدت / عل

  سبا  نمک تصفیه شده ید دار  20
  آدرس:

  ماهدشت - کرج
  جعل

شماره جعلی پروانه ساخت: 

1036/59  
  

 19/08/95مورخ  95-8856با توجه به نامه شماره 

نامه شماره معاونت غذا و دارو دانشگاه زاهدان و 

معاونت غذا و دارو  24/09/95مورخ /ص 473/95

  دانشگاه اسفراین

  نارغوا  آلوچه  21
شهرك  - آدرس:تبریز

  97پالك  - صنعتی سلیمی
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  5451/12شماره:
  

/غ د 161818/14/95با توجه به رونوشت نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه ارومیه و  26/8/95مورخ 

 22853/7/5رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه تبریز24/8/95مورخ

  آلوچه  22
نگین 

  طالیی

 -آدرس تولیدکننده:تبریز

شهرك صنعتی  - شبستر

  شندآباد

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
   4/8/95مورخ  95/ص/47678با توجه به نامه شماره 

  یدبهشتیمعاونت غذا و دارو دانشگاه شه

23  

شیرینی و شکالت 

  سنتی

  صنایع غذایی مهرآیین

  جعل    امیر
جعل پروانه ساخت به 

  10608/43شماره:
  

 7/6/95مورخ  7586/6/4/19جه به نامه شماره با تو

معاونت غذا ودارو دانشگاه زنجان ونامه شماره 

  30/9/95/پ مورخ 20991/95/505/7

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کرمانشاه

  یاسین  آلبالو عسلی  24
روستاي  -آدرس:شبستر

  ملک زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

32459/105  
  

مورخ  23005/7/5نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 26/8/95

25  

  زردچوبه

شرکت ساکار صنعت 

  پاکان

  پاکان
 - ساوجبالغ -آدرس:البرز

  چهارباغ
  جعل

 جعل پروانه ساخت به شماره

1010363341  
  

/پ مورخ 8483/84/12با توجه به نامه شماره 

ونامه معاونت غذا و دارو دانشگاه اصفهان 22/8/95

معاونت غذا  25/7/95مورخ 2934300شماره 

  ودارودانشگاه البرز
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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    میرعلی  گالب و عرقیات گیاهی  26
پروانه ساخت به شماره:  جعل

10430/40  
  

 28/9/95/پ مورخ 9845/19/29با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کاشان

  پنیر گوسفندي  27
پاك لبن 

  لیقوان

  آدرس:تبریز،لیقوان

  اول خیابان امام
  جعل

 جعل مجوز بهداشتی به شماره

  /پ5032
  

 25/9/95مورخ  26070/7/5با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز

  -   شیرینی سنتی کماج  28

آدرس: همدان شهرك 

صنعتی بهاران جنب 

  تولیدي آرد سباء

  130676 پروانه تاسیس:

  جعل
 جعل پروانه ساخت به شماره

722/87  
  

/پ مورخ 19642/95/505/7با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه کرمانشاه 13/9/95

29  
  سوهان کنجدي عسلی

  تبریز
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد    آرمین

مورخ  26577/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو دانشگاه تبریز 1/10/95

  جعل    برادران  پیراشکی  30
 جعل مجوز بهداشتی به شماره

179/839/12  
  

  7/10/95مورخ  180/95/ص/11990باتوجه به نامه شماره 

  ت غذا ودارو دانشگاه تهرانمعاون

  دوغ  31
dairy و 

Ronas  

شهرك صنعتی آدرس : 

شمس آباد، خ نخلستان، 

  56، پ 5خ گل افشان 

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
ز  21/9/95/د مورخ 92069/1000نامه به شماره ثبت 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه شهید بهشتی

    شتیفاقد مجوز بهدا  فاقد    میزبان  پنیر لیقوان  32
/غ مورخ 18603با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت  غذا و دارو دانشگاه اردبیل11/10/95

  جعل    سویلی  بستنی حصیري  33
جعل پروانه ساخت به شماره: 

11025/21  
  

مورخ  27700/7/5با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 12/10/95

  


