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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 
نان لواش بسته 

 بندی

 

 اصفهان-181

 

 

-  

 

 

 جعل

 

 

 

جعل شناسه نظارت 

 5004/32به شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45متتتور    /د43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

  لواشک 3

 

 پرنيا

 

 

روستای -شبستر – : تبريزآدرس 

 ملک زاده

 

 جعل

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 11441/32شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

2 

خشکبار و بسته 

 -بندی برگه ها

 لواشک-ترشک

 

 نمکی

 

 

                      -  

 

 جعل

 

 

جعل  پروانه ساخت به 

 11040/32شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

/ 
کمپوت آناناس 

 کشور تايلند 

 

 A1qasrالقطر

 

 گرم 400

 

 

 ºéwå 

 

 بهداشتیفاقد مجوز 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی
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 آلوچه بهداشتی  0

 

 تک ترش 

 

 0505کد ثبت :

 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 15858/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

  پيراشکی  1

 

 آناهيتا      

 

- 
 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 15420/35شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

  روغن کنجد 2

 

 ارگ( 1

 صدر اردکان( 3

 بازار نو( 2

 تانيس( 5

 گلناب اردکان( 4

 بهجتی اردکان( 4

 

- 
 

 

     

 

       ôÞ« 

جعل شناسه های 

شماره های  نظارت به

ذيل به ترتيب نام 

 تجاری

        1  )1013/24   

3  )1045/24 

2  )1132/24 

5  )1308/24 

4  )1014/24 

4  )1020/24 

  

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره  

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

3 

آلوچه فرآوری شده 

توليد صنايع غذايی 

   به ترش

 

 به ترش  

 

 

- 
 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 8224/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

  اداره کل نظارت و ارزيابی
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 پولکی 4

 

 ساحل         

 

 

                          - 

 

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 ارزيابیاداره کل نظارت و 

,+ 

زعفران رشته ای 

درجه يک محصول 

شرکت زرخيز 

 روشناوند گناباد

 

زعفران فرايند 

 ممتاز قائنات

 

 -آدرس کارخانه: خراسان رضوی

 بيلند -گناباد

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

,, 

زعفران محصول 

زرخيز  شرکت

 روشناوند گناباد

 

 رضويه

 

–بلوار توس -آدرس کارخانه:مشهد

 2پالک-2خيابان کارگر

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

  لواشک -,

 

 گنجه ای

  

 آدرس: تبريز
 

ôÞ« 

 

 

ساخت به پروانه  جعل

 44412شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

,. 
لواشک ميوه ای و 

  آلوچه دانه دانه

 

 ميالد

 

 روستای ملک-آدرس: شبستر

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 1281شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی
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,/ 
 –پشمک زعفران 

 پشمک ميوه ای 

 

 سيف االصل

 

 تبريز-آدرس: تهران 

 

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 44234/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

 بهداشتیآلوچه  0,

 

 دنيای ترش

 

 شهرک صنعتی گيشه-آدرس :مشهد

 

 

ôÞ« 

 

 

 جعل پروانه ساخت به

 1444شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

,1 
زرد آلو و آلوچه 

 فرآوری شده

 

 آذر گل

 

-جاده شبستر 13آدرس: کيلو متر 

 شهرک صنعتی ارونق -صوفيان

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 13448/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45 /د متتتور  43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

,2 
نمکئ تصفيه شده 

 يددار

 

 شور ريز

 

شهرک صنعتی -آدرس: گرمسار

جنب بتن  -44خيابان -گرمسار

 ميثاق

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 21248/23شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

,3 

شده آلوچه فراوری 

محصول شرکت 

 فراترش

 

 نيکان

 

شهرک -آدرس: جاده خاوران

شرکت فراترش -صنعتی جنت آباد

 10413پروانه بهداشت 

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 14235/13شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی
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 عرق آلوئه ورا 4,

 

- 

 

ûv¾Ą£ 5Ã½¹j 

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 55048/8421شماره 

 

 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره  

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

 لواشک سيبی +-

 

 يکتا شک

 

شهرک –جاده خاوران  آدرس :

 صنعتی جنت آباد 

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 3844/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

 نان شير مال سنتی ,-

 

 ليون

 

   -  امام خمينی : آدرس جعلی

   پاکمن کوی کارگر–بسيج 

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

-- 
عسل شرکت شهد 

 الله سهند

 

 آذر گيسوم

 

شهرک صنعتی  -تبريز5 آدرس 

 عالی نسب

 

ôÞ« 

 

 

جعل پروانه ساخت به 

 8224شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

-. 
عسل شرکت توليدی 

 هريس آذربايجان

 

 سن سون

 

 روستای هريس –آدرس : شبستر 
 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی
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 آبنبات  /-

 

 هانی بال

 

 
 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 108شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

-0 

نوشيدنی بدون گاز 

موز توليدی شرکت 

 گريده

 

 کايلو 

 کايلو استار

 

ميلی ليتری  300:  فاقد آدرس

 تتراپک

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

-1 

سوهان کنجدی و 

سوهان خاللی واحد 

توليدی شوکو نام لی 

 اراک

 

 نام لی

 

 400-42424پروانه بهره برداری 

 گرمی

 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 11844شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

 شکالت  2-

 

Metro 

hobby 

 

 

- 

 

 

- 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

 وارداتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

-3 

 

شربت عرقيات 

 گياهی رنگی 

 

 گل افشان

 

 خيابان خاندايی-آدرس:قمصر
 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی



www.fdo.behdasht.gov.ir 

 عسل  4-

 

هانی مون 

 خوانسار 

 

آدرس:خوانسار ، ميدان امام،جنب 

 13پاساژ، پالک 

 (23205)کد زنبورداری 

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

شتتتتتماره  باستتتتتتناد نامتتتتته  

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

.+ 
گالب و عرقيات 

 گياهی

 

 قمصر جاويد 

 

- 
 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 10520/50شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

., 
عرقيات گياهی  -گالب

 سرکه و آبليمو–

 

 -محشر کاشان

 –پارسانوش 

 غدير

 

 2024/01/15شماره پروانه فعاليت 

 –مشهد اردهال 50کيلومتر  -کاشان

 سرچشمه علی آباد علوی

 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 ک 1144شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی 

 انواع ارقيات گياهی -.

 

 کوير مرنجاب 

 

بلوار دکتر –آدرس :آران وبيد گل 

شهرک مصطفی  -عظيمی

 خمينی)دشت سرکاری(

 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

.. 
آلبالو وآلوچه 

 بهداشتی

 

 کبری اصلی

 

آدرس : تبريز شهرک صنعتی شهيد 

 سليمانی

 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 1040/31شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی
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./ 

 

آلوچه و زرد آلو 

 بهداشتی

 

 کبری اصلی

 

آدرس : تبريز شهرک صنعتی شهيد 

 سليمانی

 

ôÞ« 

 

جعل پروانه ساخت به 

 8432شماره 

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45متتتور   /د 43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی

.0 

گالب و عرقيات 

گالب و –گياهی 

 عرقيات طوبی

 )سيد مهدی نوابی(

 

 طوبی

 

 بلوار شهيد بهشتی-قمصر کاشان
 

ºéwå 

 

 فاقد مجوز بهداشتی

باستتتتتتناد نامتتتتته شتتتتتماره   

 34/10/45/د متتتور   43825/424

 اداره کل نظارت و ارزيابی




