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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  

  ذرت

واحدتولیدي بوستان 

  دانه غرب

  جعل    بوستان
  جعل شناسه نظارت به شماره

2-1056/48  
 

  هبا توجه به نامه شمار

 معاونت غذا و 17/2/96 مورخ1396/ص/6526

  ی دبهشتیدارو دانشگاه شه

  جعل    Angry birds space  آبنبات  2
جعل پروانه ساخت به 

  8881/21شماره
  

  نامه شماره با توجه به رونوشت

دارو  معاونت غذا و  10/5/96 مورخ5/د/487860

  زیدانشگاه تبر

3  

  تایلندي-اسنک هندي

  ذرت شیرین

  هتخمه شاهدان

  برشتوك

  گندم برنجک

تنقالت  پخش  شرکت

  خوشمزه پایتخت پویا

  پایتخت

  پویا

  آدرس رودهن شهرك

مهرآباد انتهاي بلوار امام 

  علی

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد 

  با توجه به نامه شماره

معاونت غذا  16/5/96مورخ 1396/ص/ 23745

  یبهشت دیودارو دانشگاه شه

  برند برگر  درصد 80همبرگر   4
رك صنعتی شور ست فاز شه

  2خ پنجم پالك  2
  جعل

  جعل پروانه ساخت به شماره

93701/21 – 12/702  
  

مورخ  9/2/8/ص/11557شماره  نامه با توجه به

  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز 29/5/96

  الناز  لواشک  5
شهرك  -آدرس: شبستر

  صنعتی شیند آباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  11456/21شماره
  

مورخ   3904/7/5نامه شماره وجه به رونوشت با ت

  زیتبر دانشگاه معاونت غذا دارو 18/2/96

6  
خشکبار و بسته بندي 

  برگه ها ، ترشک، آلوچه
  جعل    شهدین

  جعل پروانه ساخت به شماره

10042/26  
  

 839/91/96نامه شماره با توجه به 

خراسان و دانشگاه دار معاونت غذا13/2/96مورخ

  یشمال
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  ردیف
م واحد و نام محصول نا

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی / 

 مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  النگ دولنگ  لواشک  7
جاده سنتو،  -آدرس : تبریز

  روبروي پل هوایی
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  11124شماره
  

مورخ  2084/7/5نامه شماره نوشت با توجه به رو

  زیتبردانشگاه دارو و  معاونت غذا31/1/96
8  

  لواشک

شرکت تولیدي آلوچه و 

  لواشک سحرآمیز

  سحرآمیز
بخش ملک  -آدرس : شبستر

  زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  99157شماره
  

9  
  آلوچه

  آلوچه نوشابه اي
  جعل    فرحزاد

جعل پروانه ساخت به 

 74014/30شماره
 

 6843/14 14/72نامه شمارهتوجه به رونوشت  با

 و کردستان دانشگاهدارو و  غذا 12/2/96مورخ 

/پ مورخ 583/84/12 نامه شماره

  اصفهان دانشگاهدارو و  غذامعاونت 27/1/96

  جعل    زیبا  آلوچه میوه اي  10
جعل پروانه ساخت به 

 11438/21شماره
 

مورخ  481/7/5نامه شماره با توجه به رونوشت 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذا 15/1/96

11  
  چیپس خرما

  شرکت سامان رادمان
  جعل    ---- 

جعل پروانه ساخت به 

  1067شماره
  

دارو و  غذا96/ص/6813نامه شماره با توجه به 

  یدبهشتیشه دانشگاه

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد  98079شماره ثبت   غریبی  زردچوبه  12

 96/ص/6805 نامه شمارهبا توجه به 

 دانشگاهدارو و  غذامعاونت 18/2/96مورخ

  یدبهشتیشه

  کاکلی  لواشک میوه ایی  13

جاده مشهد  -آدرس: تهران

شهرك صنعتی جنت آباد  –

  68قطعه  - 2فاز  –

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

 4935/7/96نامه شماره رونوشت با توجه به 

 دانشگاهدارو و  غذامعاونت  16/03/96مورخ 

  سمنان 
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  ردیف
واحد و نام محصول  نام

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی / 

 مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  ماه دونه  خرماکنجدي با مغزگردو  14

شهرك  –آدرس: اهواز 

خ صنعت  - 2صنعتی شماره 

2  

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

 1/23- 1025شماره
 

مورخ  9/2/8/ص/5092 نامه شمارهبا توجه به 

  اهواز دانشگاهدارو و  غذامعاونت 7/3/96

  جعل    پاك گل  لواشک  15
جعل پروانه ساخت به 

 18881/21شماره
 

 2836/7/5نامه شماره با توجه به رونوشت 

  زیتبر دانشگاهدارو و  معاونت غذا7/2/96مورخ

  جعل    توماج  لواشک لوله اي  16
انه ساخت به جعل پرو

  129785/21شماره
  

مورخ  1616/7/5 نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت 27/1/96

  جعل    ارمغان  آلوچه  17
جعل پروانه ساخت به 

 22618/25شماره
 

/پ 96/2ص4308 نامه شمارهبا توجه به 

  اراك دانشگاهدارو و  غذامعاونت 3/2/96مورخ

  جعل    رگل پس  لواشک  18
جعل پروانه ساخت به 

 16958/21شماره
 

مورخ  1611/7/5 نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

   زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت  27/1/96

19  

خشکبار وبسته 

- ترشک- بندي(برگه ها

  آلوچه)

  جعل    دردانه
جعل پروانه ساخت به 

 12211/21شماره
 

مورخ  483/7/5 نامه شمارهبا توجه به رونوشت 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت 15/1/96

20  
پودر زعفران بسته بندي 

  شده
    بهداشتی  هايفاقد مجوز  فاقد    قائنات

نامه شماره رونوشت با توجه به 

 غذا معاونت 17/12/95/ب مورخ 28387/505/7

  کرمانشاه  دانشگاهدارو و 

  دوسیب  لواشک آلوچه و  21

جاده  - آدرس: صوفیان

ی شهرك صنعت -شبستر

  کندرود

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  13612/21شماره
  

مورخ  1617/96 شماره با توجه به رونوشت نامه

   زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت  27/1/96
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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

  کر شماره )( با ذ

  مستندات  مدت / علت

  بیردانا  لواشک میوه اي  22

- شبستر- آدرس: تبریز

فاز  -شهرك صنعتی شندآباد

2.  

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

 91787شماره
 

مورخ  471/7/5شماره با توجه به رونوشت نامه 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذا معاونت 15/1/96

  جعل    به ترش  آلوچه  23
ه جعل پروانه ساخت ب

 8775/21شماره
 

 1344/7/5شماره با توجه به رونوشت نامه 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذا معاونت 24/1/96مورخ

24  

  آلوچه

محصول صنایع غذایی 

  پرهام

 پرهام

DAMSON 

روستاي ملک - آدرس:شبستر

  زاده
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  21356شماره
  

 968/7/5نامه شماره  رونوشت با توجه به

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذاعاونت م20/1/96مورخ

25  
  لواشک

  نام تولید کننده:شهریار
  جعل   شهریار

جعل پروانه ساخت به 

 54013/21شماره
 

 480/7/5 شماره  نامهرونوشت با توجه به 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذا معاونت15/1/96مورخ

  گل بو  سرکه سیب  26
خیابان - آدرس: قمصر

  جنب مسجد طاهر-انقالب
  جعل

  پروانه ساخت به شماره جعل

 10430/40  

  10439/40و 

  
/پ 7220/19/29نامه شماره رونوشت با توجه به 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه کاشان 15/7/95مورخ 

27  
  آلوچه میوه اي

  تولید ترشیال
  جعل    ترشیال

جعل پروانه ساخت به 

  11458/21شماره
  

مورخ 5350/7/5شماره نامه رونوشت با توجه به 

   زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت  1/3/96

  جعل  --   به ترش  لواشک  28
شماره جعل پروانه ساخت به 

226/25  
  

 106130/95/18نامه شماره با توجه به 

 دانشگاهدارو و  غذامعاونت 19/11/95مورخ

   دشهرکر

  جعل    ترنم  ساالدفصل  29
جعل پروانه ساخت به 

  14839/14شماره
  

 /د16710/1000هشمارنامه رونوشت با توجه به 

و  بابل دانشگاهدارو و  غذا معاونت 27/2/96مورخ

 20/2/96/ع مورخ 2831/2رونوشت نامه شماره 

   معاونت غذا و دارو دانشگاه اردبیل
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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

  ا ذکر شماره )( ب

  مستندات  مدت / علت

30  
آلوچه فرآوري شده 

  وزردآلو
  آذرگل

جاده  12آدرس: کیلومتر 

  شبستر ، صوفیان 
  جعل

جعل پروانه ساخت به 

  12698/21شماره
  

مورخ 5569/7/5شماره نامه رونوشت با توجه به 

   زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت  2/3/96

  پارمیس  آلوچه ولواشک  31

جاده  –هران آدرس: ت

شهرك صنعتی  - مشهد

قطعه  – 2فاز  - جنت آباد

47  

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

 16414/34شماره
 

مورخ  96/ص/10583شماره با توجه به نامه 

 دانشگاهدارو و  غذامعاونت  7/3/96

  یدبهشتیشه

32  
  آلوچه

  کوهساران
  دلتا

 -آدرس: آذربایجان شرقی

  ملک زاده -شبستر
  جعل

به جعل پروانه ساخت 

 78078/21شماره
 

 5070/7/5شماره نامه رونوشت با توجه به 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت 28/2/96مورخ

  جعل    سی تک  لواشک  33
جعل پروانه ساخت به 

 995188/21شماره
 

 3912/7/5شماره نامه رونوشت با توجه به 

  زیتبر دانشگاهدارو و  غذامعاونت 18/2/96مورخ

    مجوزهاي بهداشتیفاقد   فاقد    ت سپهرحبوبا  لوبیا سفید  34

 11507/96/18شمارهبا توجه به نامه 

 دانشگاهدارو و  غذامعاونت  18/2/96مورخ

  شهرکرد

    مجوزهاي بهداشتیفاقد   فاقد    شفا قطره  عرقیات گیاهی  35
/ص 96/پ/17100/301/9با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه فارس 3/5/96مورخ 

  نسیم  الب و عرقیات گیاهیگ  36
کاشان، روستاي  آدرس:

  اردهال
    مجوزهاي بهداشتیفاقد   فاقد

/پ 6783/19/29نامه شماره رونوشت با توجه به 

دانشگاه  معاونت غذا و دارو 22/6/96مورخ 

  کاشان
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

اخت / کد بهداشتی / پروانه س

 مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

37  
 magicشن بازي ( 

lovly sand )   

  فانتزیا

fantesia  
    مجوزهاي بهداشتیفاقد   فاقد  -

 14/5/96مورخ  0254/96نامه شمارهتوجه به با 

  16/5/96مورخ  59297/675 ثبت شده به شماره

  ایآر سیشرکت نقش تند
38  

دویی ( ژل جا

magical jelly)  
blobby    مجوزهاي بهداشتیفاقد   فاقد    

39  
عصاره گیاهی زعفران 

  (رنگ)

  سراج

  معراج

شهرك صنعتی  -آدرس:کاشان

پ  -12خ  -6فاز  - بهاران

5/22  

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/پ مورخ 11681/19/29با توجه به نامه شماره 

  نمعاونت غذا و دارو دانشگاه کاشا 13/11/95

40  
عصاره گیاهی زعفران 

  (رنگ)

  

  آترینا

 - آدرس: آذربایجان شرقی

شهرك  -شهرستان صوفیان

  صنعتی صوفیان

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

18711/16  

  

  

  گل افروز کاشان  گالب و عرقیات گیاهی  41
به آدرس: کاشان، سه 

  کیلومتر بعد از پاسگاه برزك
  جعل 

جعل پروانه ساخت به شماره 

803  
 

/پ 7185/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

دانشگاه معاونت غذا و دارو  30/6/96مورخ 

 کاشان

  کیمیاي سعادت  نمک دریا  42

  آدرس:

ناحیه صنعتی محمود  –قم 

  آباد

   فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد
/پ مورخ 2170/25/34با توجه به نامه شماره 

  قم دانشگاه معاونت غذا و دارو 05/06/96

  شانار  آب زرشک و آب انار  43
به آدرس: تبریز، کیلومتر 

  جاده شبستر1
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

10428/12  
  

/پ مورخ 15379/96/505/7با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه کرمانشاه 11/7/96
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  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  قفاقد / تعلی

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد بهداشتی / 

 مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

  رناس کاشان  گالب و عرقیات گیاهی  44
به آدرس: کاشان، بخش 

  برزك ویدوج
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد

/پ 7383/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

  کاشاندارو معاونت غذا و  5/7/96مورخ 

  جعل    واد  نمک  45
جعل پروانه ساخت به شماره 

68217/32  
  

 12055/7/96نامه شماره رونوشت با توجه به 

 دانشگاه  معاونت غذا و دارو 10/07/96مورخ 

  سمنان

46  

  قهوه سبز

  انواع ادویه

  آرد برنج و نول

  سبزي خشک

  انواع حبوبات

  نشاسته

چاي ترش شرکت 

تولیدي آیا بذر جوانه و 

  اندگارآریا تجارت م

  محصوالت خوزستان

جاده  2آدرس : کیلومتر 

تهران، –مخصوص کرج 

نبش کوچه برق شمالی، 

   277پالك

  جعل 
جعل پروانه ساخت به شماره 

  ب م 25242/2
  

مورخ 273597/96با توجه به رونوشت نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو دانشگاه مشهد 24/4/96

   29/5/96مورخ  9/8/ص/11556و نامه شماره 

و نامه شماره  معاونت غذا و دارو دانشگاه اهواز

   29/5/96مورخ  3173040

  معاونت غذا و دارو دانشگاه البرز

47  

طعم دهنده هاي کباب 

  و جوجه کباب

صنایع غذایی کامناب 

232  

- (دراگون232کامناب 

  ایتالیایی)
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد  

/د مورخ 64712/661نامه شماره 

مدیرکل دفتر بازرسی، پاسخگویی به 29/6/1396

  شکایات وامور حقوقی سازمان غذا ودارو

   فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد     زرین  زردچوبه اعال هندي   48

/پ 11978/96/505/7با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  31/5/1396مورخ 

 کرمانشاه
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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    سی گل  زردچوبه  49
جعل پروانه ساخت به 

  10348/18شماره
 

 96-7-90577با توجه به رونوشت نامه شماره 

و دارو دانشگاه  معاونت غذا 26/7/96مورخ 

  زاهدان

  دردانه  آلوچه  50
 -شبستر - آدرس: تبریز

  شهرك صنعتی شندآباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

462513/21  
  

مورخ  9/2/8/ص/13530با توجه به نامه شماره 

  اهواز دانشگاه دارو معاونت غذا و 25/6/96

  ساحل  آلوچه  51
 - شبستر -آدرس:تبریز

  زاده    شرکت ملک
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

15679/21  
  

مورخ  9/2/8/ص/13531با توجه به نامه شماره 

  اهواز دانشگاه معاونت غذا و دارو 25/6/96

    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد     برلیان  زعفران  52

با توجه به رونوشت نامه 

معاونت 21/6/96مورخ   180/96/ص/7072شماره

  تهران غذا و دارو دانشگاه

  دل پسند  آلوچه و لواشک دانه دانه  53

آدرس:جاده قم، شهرك 

صنعتی شمس آباد،قطعه 

  2،فاز90

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

6404/24  
  

/غ/د/ص مورخ 1077با توجه به نامه شماره 

و  معاونت غذا و دارو دانشگاه جهرم 8/12/95

 96/ 30/3مورخ  180/96/ص/3358نامه شماره 

  و دارو دانشگاه تهران معاونت غذا

  ترشک طالیی  آلوچه و لواشک  54
شهرك  - آدرس:تهران

  صنعتی علی آباد
  جعل

جعل پروانه ساخت به شماره 

213/21  
  

 1/3/96مورخ 5351/7/5با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز و نامه شماره 

معاونت غذا و دارو  19/6/96مورخ  10633/7/96

  سمنان دانشگاه

  سبالن سائین  عسل  55

 -به آدرس آذربایجان شرقی

میدان  –الهورد  –اردبیل 

انتهاي خیابان  - امام خمینی

  آزادگان

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

56941 /35  
  

 1/8/96/غ مورخ 13854/2نامه شماره  با توجه به

و نامه شماره اردبیل  دانشگاه معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و  4/7/96خ /پ مور155251/1/17

/د مورخ 73036/1000و نامه شماره  دارو یزد

  معاونت غذا و دارو دانشگاه تبریز 22/7/96
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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

56  
  نوشیدنی میوه ایی

  

Mogo mogo  
  

  

    یبهداشت يفاقد مجوزها  فاقد
مورخ  6054/15/96شماره  نامهبا توجه به 

  آباداندانشگاه معاونت غذا و دارو  15/7/96
   vimto  شربت میوه ایی  57

  نمک  58

  دریا

  رودخانه

  چشمه

  شفا

  سالمت

  سوناکس

  رودخانه تخته

  

  
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد 

مورخ  3225/36با توجه به نامه شماره 

  مرکز سالمت و محیط کار 09/08/96

  عطارکده  گالب و عرقیات گیاهی  59

 40به نشانی:کاشان، 

کیلومتري مشهد اردهال، 

  سرچشمه علی آباد علوي

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

  ك 1159
  

 /پ8314/19/29با توجه به رونوشت نامه شماره 

دانشگاه  نت غذا و دارومعاو 27/7/96مورخ 

  کاشان

  یزدي  عرقیات گیاهی  60

به آدرس: یزد، جاده شیراز، 

دهستان کنج کوه، جنب 

  پمپ بنزین تنگ چنار

  جعل
جعل پروانه ساخت به شماره 

33502/35  
  

نامه شماره رونوشت با توجه به 

معاونت غذا و  27/8/96/پ مورخ 204374/1/17

  شهید صدوقی یزددارو دانشگاه 

61  

  

  انواع قهوه

  

  

Mambo coffe 
Kimbo 
Miscela 
Bonomi 
Zi coffe 

Arvid nord guist 
Mokambo 

  

  ساخت ایتالیا
    فاقد مجوزهاي بهداشتی  فاقد 

  شمارهبه با توجه به نامه ثبتی 

اداره کل نظارت و  23/5/96مورخ  63418/675

  ارزیابی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

  



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

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

62  

  نمک

شرکت نمک زهره 

  گرمسار

  جعل    آشپزخانه
  به شماره جعل پروانه ساخت

10017/32  
  

مورخ  3236925با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه البرز ت غذا و دارومعاون 09/08/96

  جعل    اسکندري  عرق بوقناق  63
جعل پروانه ساخت به شماره 

10088/40  
  

/پ مورخ 8061/19/29با توجه به نامه شماره 

  دانشگاه کاشان معاونت غذا و دارو 22/7/96

  


