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 سازمان غذا و دارو 

 

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاری

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

 پروانه ساخت/ کد

بهداشتی/مجوز ورود 

 )با ذکر شماره(
 مستندات

 ساختشماره پروانه  جعل -- مهربانو ساندويچ کالباس 1

  17163/31جعلی

 

سبزوار رو معاونت غذا ودا 15/12/97مورخ  122ص/غ د/ /1436با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو تهران 13/12/97مورخ  180/97ص//9178و نامه شماره 

 

 آدرس: کره بار گالب 2

جاده قمصر  15کیلومتر 

 3روستای بیدگل فاز 

 شرکت گالب کره بار

بهداشتی پروانه شماره  جعل

 : جعلی ساخت

65765/27 

 کرمانشاهو معاونت غذا و دار 8/11/97رخ مو پ /26823/505/7با توجه به نامه شماره 

 

 کاشانرو معاونت غذا و دا 10/11/97مورخ  پ /10536/19/29با توجه به نامه شماره 

سه گل  رشته آشی 3

 شهريار سبز

 آدرس:

رباط کريم ، کمربندی 

يادگار امام،شهرک اصغر 

 آباد روبروی منبع آب

شماره پروانه ساخت  - جعل

 : یجعل

1008-1/56 

 معاونت غذا و دارو اراک 8/12/97ص  مورخ  69370وجه به نامه شماره با ت

 

 

 دوغ سنتی گاومیش 4

 سراب

 آدرس: سراب

سراب ، خ امام، اسعدی 

 66پالک 

  فاقد

- 

 النگیمعاونت غذا و دارو  28/11/97مورخ  3 -د/19652با توجه به نامه شماره 

 

 زتبرياونت غذا و دارو مع 25/11/97مورخ  216859/5با توجه به نامه شماره 

 

 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 

             

 امور فرآورده های غذایی و آشامیدنیاداره کل                                                                      

 

 

 

 شماره

 تاريخ

 ندارد

  ی  نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و داروخیابان فخر راز                 :1314715311کد پستی
  :9-66467268                                                                                                                                   : 66469142  نمابر 

 : صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   آموزش پزشكی :صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 سازمان غذا و دارو 

 صنايع غذايی سیب ترش سیب ترش آلوچه و لواشک 5

آدرس: شبستر، ملک 

 زاده

شماره پروانه بهره  درج نشده است

 د/2450/5/1برداری 

 ص معاونت غذا و دارو فسا/1397پ/ف//10-1715با توجه به نامه شماره 

 و دارو معاونت غذا 12/12/97مورخ  13/743653/148با توجه به نامه شماره  - جعل - ملکه عسل 6

ری و تقبل محضری آقای جواد دوالبی صاحب نام تجا د(/115784/1000کردستان )

ام عسل ملکه دوالب نسبت به اطالع رسانی و جمع آوری محصول تقلبی عسل با ن

 تجاری ملکه از سطح عرضه از سوی سازمان غذا و دارو
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