
 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 
 

 
 آلوچه و زغال اخته

 
 آلوسان

 آدرس:
شهرك صنعتی جنت اباد 

 1فاز 

 
 

 جعل

 
 

جعل پروانه ساخت به 
پروانه  و 2128شماره 

 3428 به شماره یبهداشت

- 

مورخ  1078/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  31/3/94

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید 
 6/4/94اساس استعالم مورخ  بهشتی و بر

 مارواحد آ

2 
 لواشک آلبالوي کیلویی
 شرکت شهددانه خوي

 ترش آالن

ده جا 15آدرس: کیلومتر 
 سلماس شهرك صنعتی
خوي ابتداي فاز دوم . 

 ه خوياندشرکت شهد

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 13246/12شماره 
 

مورخ  3954/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  شهید  27/12/93

 12/5/94 و استعالم از واحد آمار مورخ بهشتی

4 
 لواشک زردآلو

 شرکت شهددانه خوي
 نترش آال

آدرس: سلماس شهرك 
 خوي ابتداي فاز دوم

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 13244/12شماره 
- 

 یسنا نمک 5
 
 

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 شماره:
11107/32 

 

/د/غ مورخ 3791با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  06/11/93

و  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
 12/5/94واحد آمار مورخاستعالم از 

 زعفران 6
روشناوند      

 (زرخیز)

 شماره ملی:
1032065812 
 شماره ثبت:

414238 
 آدرس:

 خراسان رضوي،گناباد،بیلند

  فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 31/3/94مورخ 1077/600با توجه به نامه شماره 
علوم پزشکی و دانشگاه  معاونت غذا و دارو 

و  یبهشت دیشه خدمات بهداشتی درمانی
 12/5/94 استعالم از واحد آمار مورخ

 



 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

7 
 زعفران

تولید شرکت زعفران 
 ممتاز قائنات

 گل افشان
فتر مرکزي : آدرس د

-خیابان مصلی-مشهد
 1/17مصلی 

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

/غ مورخ 93/ص/864/93با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه تربت حیدریه  14/11/93

معاونت  28/12/93مورخ  660347/93و نامه شماره 
 غذا و دارو دانشگاه مشهد

معاونت  27/12/93مورخ  209130/31و نامه شماره 
 غذا و دارو دانشگاه بیرجند

 واحد آمار اداره کل 4/12/93استعالم مورخ 

 پودر قهوه 8

 
 -قهوه سبز
 دکتر  از

 

 فاقد مجوز بهداشتی فاقد -
 
- 

مورخ  9/2/8/ص/2129با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی  19/2/94

 اهوازوو خدمات بهداشتی درمانی جندي شاپور 
دارو مورخ  ا ستعالم از واحد آمار سازمان غذا و

2/3/93 

 سویرامیدسر ت 9

 
 
 
TI 
 
 

- 
 

 
 جعل

جعل مجوز بهداشتی به 
 شماره :
و شماره  037627468

3554/814 

- 

 
 18/11/93مورخ  3402/600با توجه به نامه شماره  

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 هید بهشتیبهداشتی درمانی ش

استعالم از واحد آمار سازمان غذا ودارو مورخ 
23/03/94 

10 

 
ادویه  جات و سبزیجات 

 خشک
بسته بندي در شرکت 

 نگاه نو

 آویشا
 
- 

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 18/11/93مورخ  3401/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

استعالم از واحد ی شهید بهشتی و بهداشتی درمان
 02/12/93آمار سازمان غذا ودارو مورخ 



 ردیف
نام واحد و نام محصول 

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل
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 - ز بهداشتیفاقد مجو فاقد - هیزم چیپس سنتی 11

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد - ناز عسلی خمیر فوندانت 12 

 برکت دریانی انواع آجیل و خشکبار 13
 130028شماره ثبت 

 پروانه تاسیس :
32251/10 

 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

 جعل - ترشان لواشک رولی 14
جعل پروانه ساخت به 

 :شماره
22100/21 

- 

 7408/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94و بر اساس استعالم مورخ 

 گل بین لواشک 15
 آدرس:
 شبستر -تولیدي تبریز 

 جعل
ساخت به  پروانهجعل 

 شماره:
33596 

 
- 
 

 7267/7/5نامه شماره  رونوشتبا توجه به 
معاونت غذا و دارو دانشگاه  26/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94و بر اساس استعالم مورخ 



 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

16 
 آلوچه و برگه
زرین تولیدي شرکت 

 ترش
 زرین ترش

 آدرس:
شهرك صنعتی عباس اباد 

شرکت  –نسترن پنجم  –
 زرین ترش

 جعل
پروانه ساخت به جعل 

 :شماره
44516/12 

 
 
- 

مورخ  1016/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  26/3/94

ت بهداشتی درمانی شهید پزشکی و خدما
واحد  6/4/94بهشتی و بر اساس استعالم مورخ 

 آمار

 پایال لواشک 17
 آدرس:
 تبریز

 جعل
پروانه ساخت به جعل 

 :شماره
654/1121 

 
- 

 7409/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94بر اساس استعالم مورخ  و

 پاك گل لواشک 18
 آدرس:

 تبریز شبستر
 جعل

پروانه ساخت به جعل 
 :شماره
1058 

 
- 

 7410/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94و بر اساس استعالم مورخ 

 پرهام لواشک نی دار 19
 آدرس:

 شبستر -تبریز 
 جعل

پروانه ساخت به جعل 
 :شماره

5663/21 

 
- 

 7413/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94و بر اساس استعالم مورخ 

20 
 آلوچه

 تولیدي ملک زاده
 دلتا

 آدرس:
 ذربایجان شرقیآ

 جعل
پروانه ساخت به جعل 

 :شماره
78078/21 

 
- 

 7510/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به
معاونت غذا و دارو دانشگاه  30/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 
 واحد آمار 2/4/94و بر اساس استعالم مورخ 



 ردیف
ام واحد و نام محصول ن

 غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاري

 فاقد / تعلیق
 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 
 بهداشتی / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

 دانه چین ترکیب طبیعی زعفران 21
 تبریز –درس : ایران آ

 
 جعل

 
جعل پروانه ساخت به 

 شماره :
80432/22 

 
- 

مورخ  30163/7/5نامه شماره به استناد 
و  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 24/12/93

 12/5/94استعالم از واحد آمار مورخ 
22 

 زرشک
 تولید شرکت :
 مارال دریان

 آب و تاب
شهرك  –آدرس : تبریز 

 صنعتی شبستر
 جعل

 
به  پروانه ساختجعل 

 : شماره
270400/126 
 

 

23 
 لواشک لوله اي

 
 ستاره ماهان

-شبستر–درس : تبریز آ
روستاي ملک  9کیلومتر 

 زاده

 
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره :

77334707 
 

24 
شیرین  یسوهان عسل

 ساالر
 شیرین ساالر

 آدرس:
 خیابان کاوه-اصفهان

  فاقد مجوز هاي بهداشتی فاقد
/پ مورخ 12851/84/12نامه شماره رونوشت 

دانشگاه علوم پزشکی استان  26/12/93
 12/5/94و استعالم از واحد آمار مورخ  ناصفها

25 

 نمک
 نام تولید کننده:

شرکت میناي طبیعت 
 2303مشرق 
 

 طبیعت مشرق
 آدرس:

شهرك  -جاده خاوران
 صنعتی جنت آباد

 جعل
به  پروانه ساختجعل 

 شماره :
10751/32 

 
- 

 4828/7/94نامه شماره  رونوشت با توجه به
انشگاه معاونت غذا و دارو د 01/04/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 12/5/94و استعالم از واحد آمار مورخ  سمنان

 


