
 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

 شیرزاد نمک یددار 1
جاده  35کیلومتر -سمنان
شهرك صنعتی -تهران

 الجرد
 - فاقد پروانه بهداشتی فاقد

 9469/7/93ه نامه شماره با توجه ب
معاونت غذا و دارو  10/8/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی سمنان و باتوجه به 

 واحد آمار 8/9/93استعالم مورخ 

 جعل - یک تاب نمک 2
جعل پروانه ساخت به 

 شماره
45735/16 

- 

 93/ص/6982/135با توجه به نامه شماره  
نت غذا و دارو دانشگاه و معاو 18/8/93مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
/دپ مورخ 15588/6/20ایران و نامه شماره

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  21/8/93
بوشهر و پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استعالم از اداره برنامه ریزي واحد آمار  مورخ 
15/9/93 

3 

 آب آلبالو
 آب زرشک

 آب انار
سرخ نارگل شرکت 

 نوشان

 نارگل عطش

شهرك  -حسن آباد -تهران
 -صنعتی شمس آباد

مواد  4فاز  –انتهاي شهرك 
 غذایی

 ابطال
 

ابطال پروانه هاي ساخت 
 به شماره

10411/22 
10902/22 
10833/22 

 

 2317/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو  21/8/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
تی درمانی شهیدبهشتی و باتوجه بهداش

 واحد آمار 29/9/93به استعالم مورخ 
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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 - نمونه آب لیمو 4
ت به جعل پروانه ساخ

 2448و  2248شماره 
 

 79840/93/18با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو  16/10/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهرکرد و باتوجه به 

 و واحد آمار 20/10/93استعالم مورخ 
با توجه به نامه شماره   همچنین

معاونت غذا و  8/11/93مورخ  2908/600
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات دارو 

شهیدبهشتی و استعالم  بهداشتی درمانی 
 واحد آمار 8/11/93مورخ 

5 
لواشک و آلوچه 

 بهداشتی
 دردانه

شهرك  –شبستر  -تبریز
 آبادندصنعتی ش

 جعل
ساخت به  پروانهجعل 

 شماره
 46253/21 

 

 23249/7/5با توجه به نامه شماره  
 معاونت غذا و دارو 11/10/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تبریز و باتوجه به 

 واحد آمار 21/10/93استعالم مورخ 
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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

6 

 ه انگورشیر
 

 تیان
 

- 
 

 فاقد
 

 فاقد مجوز بهداشتی
 

 2193/600با توجه به نامه شماره   
معاونت غذا و دارو  7/8/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهیدبهشتی و باتوجه 

 واحد آمار 3/9/93به استعالم مورخ 
  فاقد مجوز بهداشتی فاقد - بهروز بابایی نان و شیرینی

7 
 آبلیمو

 
 چکامه

 -نشلج -آدرس: کاشان
شماره  -8826شماره ثبت 

 668پرونده 
 

 جعل
 جعل پروانه ساخت

2/1519/151/15 
 

 /پ10726/19/29با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو  4/12/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
باتوجه به  و کاشانبهداشتی درمانی 
 د آمارواح 9/12/93استعالم مورخ 

8 
 لپه

شرکت فرازرین 
 اسپادانا

 فرازرین
خیابان  -ملک شهر -آدرس

 16پالك  -انقالت اسالمی
 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

نامه شماره   رونوشت با توجه به
معاونت  4/11/93مورخ  /پ10611/84/12

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
اصفهان و خدمات بهداشتی درمانی 

 واحد آمار 13/11/93به مورخ  استعالم
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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

9 

 کیک
شرکت دونان 

 آذربایجان
 

 دونان
جاده  28کیلومتر  -تبریز

تهران شهرك صنعتی 
 ر، خیابان سومگرگ

 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 شماره

3001/54 
 

- 

مورخ  3093/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه  22/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهیدبهشتی و استعالم از واحد آمار 

 21/11/93مورخ 

 چوکاچو دسر برانی شکالت 10
شهرك صنعتی  -البرز
شرکت آذر  -ارداشته

 ایرانیان
 - فاقد مجوز بهداشتی فاقد

مورخ  3090/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه  22/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهیدبهشتی و استعالم از واحد آمار 

 13/11/93مورخ 

11 
 پشمک

 شرکت آذراوغلی
 گلمهر تبریزي

جاده قدیم -قم
روبروي -تهران

کوچه -ترمینال
شرکت -هشتم

 آذر اوغلی

 فاقد مجوز بهداشتی ابطال و فاقد
اتمام اعتبار شناسه 

 نظارت مذکور

مورخ  2974/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه  14/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهیدبهشتی و استعالم از واحد آمار 

 13/11/93مورخ 

 کندي باکس دسر تیرامیسو 12

شهرك  -تهران
صنعتی 
شرکت  -جاجرود

 گلبرگ مریم

 جعل
جعل پروانه ساخت به 

 10013/34شماره 
 

مورخ  3101/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه  22/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهیدبهشتی و استعالم از واحد آمار 

 13/11/93مورخ 

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

13 
خمیر مایه و پودر 

 نعنا
 صدفک

شهرك صنعتی باقر  -کرج
 آباد

 جعل
جعل پروانه بهداشتی به 

 40088شماره 

تحت نظارت نبودن واحد 
تولیدي فوق در معاونت 

 غذا و داروي البرز

مورخ  2899/600با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو دانشگاه  9/10/93

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی و معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی البرز به شماره 

 1/9/93مورخ  2475188
 

 دریاچه ارومیه نمک 14
 
 

 جعل

 
جعل پروانه ساخت 

11490/15 
 

 /د 6042/84 ,با توجه به نامه شماره
و نامه شماره  24/8/93مورخ 

 نتمعاو 11/9/93پ مورخ  /8927/84/12
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

اصفهان و پاسخ خدمات بهداشتی درمانی 
استعالم از واحد آمار سازمان مورخ 

25/8/93 

 همه پسند لواشک و آلوچه 15

 
 20 -آدرس: شهرك کاروان

متري نخلی کوچه محمد 
 93علی کریمی پالك 

 --- فاقد مجوزهاي بهداشتی فاقد

مورخ   2903/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه   9/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 شهید بهشتی

واحد  30/10/93با توجه به استعالم مورخ 
 آمار.
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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

16 

 
 

 سرکه بهنام
 
 

 

 

آدرس: تهران خیابان خیام 
جنوبی ساختمان آروین 

 7پالك 
 جعل

جعل پروانه ساخت به 
 12584شماره 

 

/پ   2730/84/12با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو   19/3/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
ان و با توجه به بهداشتی درمانی اصفه

 واحد آمار. 4/5/93استعالم مورخ 

  سرکه روناك 17

 -آدرس: جاده قدیم کرج
کیلومتري و صندوق  15

 21485-127پستی 

 جعل

جعل شناسه نظارت 
کارگاهی به شماره 

13719/26 
 

/پ   2730/84/12با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو   19/3/93مورخ 

دمات دانشگاه علوم پزشکی و خ
بهداشتی درمانی اصفهان و با توجه به 

 واحد آمار. 4/5/93استعالم مورخ 

18 

وچه جنگلی و آلبرگه 
 برگه زرد آلو

شرکت طلوع چاشنی 
 تبریز

 --- فاقد مجوزهاي بهداشتی فاقد --- طلوع چاشنی

مورخ   12883/7/5با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم   4/6/93

و خدمات بهداشتی درمانی تبریز پزشکی 
 29/10/93و با توجه به استعالم مورخ 

 واحد آمار.
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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

19 

 
 

 
 

 ادویه
 

 

 
 اعتماد

  فاقد مجوزهاي بهداشتی فاقد --

مورخ   3-/د15509با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه   24/9/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 گیالن

واحد  30/10/93با توجه به استعالم مورخ  
 آمار

20 
انواع میوه هاي 

 فرآوري شده
 لواشک

کاوشگران شکوه 
 سبز

  زهاي بهداشتیفاقد مجو فاقد --

مورخ   3-/د15509با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه   24/9/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 گیالن

واحد  30/10/93با توجه به استعالم مورخ  
 آمار.

 دادلی لواشک میوه اي 21
 شهرك صنعتی بهاریه
 خیابان علم وصنعت

 جعل

جعل پروانه بهداشتی به 
 شماره
11370 

 

 

مورخ   2871/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه   8/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
شهید بهشتی و با توجه به استعالم مورخ 

 واحد آمار. 1/11/93
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 ردیف

 

نام واحد و نام 
 محصول غیر مجاز

 مشخصات محصول نام تجاري
 فاقد / تعلیق

 جعلابطال /

پروانه ساخت / کد 
 بهداشتی / مجوز ورود

 ( با ذکر شماره )
 مستندات مدت / علت

22 

 زغال اخته
صنایع غذایی هانی 

 ترش

 جعل  هانی ترش
جعل پروانه بهداشتی 

6754 
 

/پ  9545/84/12با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو   7/10/93مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 نی اصفهانبهداشتی درما

واحد  11/11/93با توجه به استعالم مورخ 
 آمار.

 مریم زردچوبه 23
جاده بروجرد بعد  –اراك 

 از نهر میان
 جعل

جعل پروانه بهداشتی به 
 شماره

56079/86 
 

با توجه به نامه شماره 
  20/11/93/پ  مورخ 93/2/ص/66065

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی 
 انی استان مرکزيو خدمات بهداشتی درم

 26/11/93با توجه به استعالم مورخ  
 واحد آمار.

24 

 گالب و عرقیات گیاهی
عرقیات گیاهی شفاي 

 علوي

 جعل  نسترن

جعل پروانه بهداشتی به 
 شماره

 /پ15019/7/29
 

با توجه به رونوشت نامه شماره 
  29/9/93/پ مورخ 8455/19/29

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی 
دمات بهداشتی درمانی کاشان و با و خ

واحد  2/12/93توجه به استعالم مورخ 
 آمار.
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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

 سالله ماش 25
ان، شمس تهر -اتوبان قم

 فاز توسعه -آباد
 جعل

جعل پروانه بهداشتی به 
 شماره

3415900 
 

مورخ  3100/600با توجه به نامه شماره 
معاونت غذا ودارو دانشگاه  22/10/93

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 شهیدبهشتی

واحد  11/11/93با توجه به استعالم مورخ 
 آمار.

 جعل  - جنت (مهران) نان 26
ساخت به  جعل پروانه

 305034/1شماره 
 

نامه شماره  رونوشت با توجه به 
 26/9/93/دپ مورخ 18710/6/20

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استعالم از واحد آمار بوشهر و پاسخ 
 7/10/93 مورخ

27 
 

 بامیه
 

 میالد تهران
 
- 

 
 جعل

 
جعل شماره پروانه بهره 

 برداري:
43944 

جعل کد بهداشتی به و
 شماره :

24964/6/6 

 فاقد پروانه ساخت بوده
 و

کد بهداشت درج شده 
وابط و ضنیز مطابق با 

دستورالعملهاي سازمان 
 باشد نمی

 154911/53/28با توجه به نامه شماره  
معاونت غذا و دارو  18/03/94مورخ 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
استعالم از بهداشتی درمانی قزوین و

واحد آمار سازمان غذا ودارو مورخ 
25/3/94 
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