
  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  

  

  عرقیات گیاهی گالب و

  

  فاضل

  آدرس:

سید -ویدوجا  - کاشان

  محمود حسینی

  جعل
کدشناسه جعل 

0146756919  

 -  

مورخ /پ 790/19/29با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  31/1/94

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

  

  

2  

گالب وعرقیات گیاهی 

وسرکه سیب وانواع 

  معجون عرقیات

  سپهر گالب

  آدرس:

جاده  35کیلومتر- کاشان

روستاي -مشهداردهال

  حسنارود

  759شماره فعالیت: جعل   جعل

  1066شماره  جعل  جعل  -  زرگل  گالب وعرقیات گیاهی  3

  گالب وعرقیات گیاهی  4
  هدیه گیاهی

  زمین
  جعل  -

-م-شجعل شماره 

  15154پ

  

 -  
  4030ب- مجعل شماره   جعل  فین بزرگ- کاشان  سارا گالب  گالب وعرقیات گیاهی  5

  جعل  -  افضل  گالب وعرقیات گیاهی  6
ب -ن-جعل شماره ش

  /پ4938/7/29

7  
مسقطی با گل محمدي 

  خشک
  جعل  -  تیرازیس

جعل مجوز بهداشتی 

  شماره:

2/1009/36  

-  

 19/8/93مورخ  2294/600با توجه به نامه شماره  

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

  بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دارو مورخ  و استعالم از واحد آمار سازمان غذا و

01/04/94  



  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

  جعل  -  تک بامیه تهران  بامیه  8

  

جعل مجوز بهداشتی 

  شماره:

2310007  

  

-  

 /پ10774/93/505/7با توجه به نامه شماره  

معاونت غذا و دارو دانشگاه  20/07/93مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

کرمانشاه و استعالم از واحد آمار سازمان غذا و 

  18/3/94دارو مورخ 

 کامل  سوهان عسلی زعفرانی  9
  آدرس:

 قربانی اصلی- اصفهان
 فاقد مجوز بهداشتی فاقد

  

-  

 43691/31/94نامه شماره با توجه به رونوشت 

دانشگاه علوم پزشکی و  10/04/94مورخ 

  بیرجندخدمات بهداشتی 

  پاپا  آلوچه  10

-آدرس:جاده خاوران

  شهرك صنعتی جنت آباد.

  :عددمندرج زیر آرم سیب

17042/92  

  2531پروانه بهره برداري:

  جعل

  

جعل مجو ز بهداشتی به 

  شماره:

54871  

  

-  

 4849/7/94شماره رونوشت نامه  به با توجه به 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 1/4/94مورخ 

  بهداشتی درمانی سمنان

  عرقیات گیاهی  11

  

- عطر بهشت

  طوبی

  

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  

/پ 744/19/29نامه شماره با توجه به رونوشت 

دانشگاه علوم معاونت غذا ودارو  30/1/94مورخ 

  کاشانپزشکی و خدمات بهداشتی 

  عرقیات گیاهیگالب و   12
گل -عطر گستر

  بو
  جعل  

جعل پروانه بهداشتی  

  ساخت شماره هاي

10429/40  

10430/40  

-  

 07/04/94/پ مورخ 3002/19/29نامه شماره 

دانشگاه علوم پزشکی و  معاونت غذا ودارو

  کاشان خدمات بهداشتی



  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  
توت  ورده یخیفرآ

  فرنگی
  آرتا گل

  آدرس:

  2اردبیل، شهرك صنعتی 
  جعل

بهداشتی  جعل پروانه

  شماره:

10417/14  

  

-  

معاونت 27/2/94/غ مورخ 22127نامه شماره 

خدمات غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و 

از  13/4/94بهداشتی اردبیل و استعالم مورخ 

  اداره آمار

  گلچین  نمک تصفیه شده یددار  14

  آدرس:

شهرك صنعتی -گرمسار

خیابان - میدان دوم-فجر

  یکم

  جعل

  پروانه ساختجعل 

  شماره:

78695/32  

-  

/پ 3835/94/505/7با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه  19/03/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  کرمانشاه

  جعل  -  ترش نوش  آلبالوي فرآوري شده  15

جعل پروانه ساخت   

  شماره:

14950/14  

-  

/پ مورخ 217/34/16با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  18/1/94

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

  

  صدفک  نمک یددار  16

  آدرس:

  - شهرك صنعتی باقرآباد

  2فاز 

  جعل

  پروانه ساختجعل 

  شماره:

40088  

-  

/غ/ص مورخ 2895/4با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  10/03/94

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

17  

 -سبوس برنج -برنج

  لوبیا سفید 

محصوالت شرکت 

   گوکرن 

  

  آبگینه

  آدرس:

مرکزي اصفهان، دفتر 

بزرگراه شهید خرازي، 

خیابان صمدیه 

لباف(غربی)، یعد از کوي 

  15، پالك 17

  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد
  

-  

/پ مورخ 521/84/12نامه شماره با توجه به 

  معاونت غذا و دارو اصفهان 20/1/94



  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

18  
  نشاسته 

  گالیل سبز ایرانیان
 جعل ----  گالیل

 بهره برداري پروانهجعل 

  شماره:

20258/13 

-  

رونوشت نامه شماره با توجه به 

دانشگاه  22/02/94/پ  مورخ 94/2ص9059

  علوم پزشکی اراك

  فرزان  آلوچه ترش  19

  آدرس:

کیلومتري جاده  45- تبریز 

روستاي ملک –شبستر 

  زاده

  جعل

  پروانه ساختجعل 

  شماره:

  1430و  9840

  با توجه به   -

مورخ  4741/7/5نامه شماره رونوشت 

علوم معاونت غذا و دارو دانشگاه  28/2/94

  تبریزپزشکی 
  صبا  آلوچه خمیري  20

  آدرس:

شهرك صنعتی –شبستر 

  شندآباد

  جعل

 جعل پروانه ساخت

  :شماره

46769/21  

-  

  جعل  شبستر - آدرس :تبریز   زرین ترش  برگه و آلوچه  21
 جعل پروانه ساخت

  17324/34: شماره
-  

  با توجه به

معاونت غذا  18/1/94مورخ  55/600نامه شماره 

  و دارو دانشگاه شهید بهشتی

22  
  نمک میوه اي

  (نمک یددار رنگی)
  جعل  -  رنگین کمان

  پروانه ساختجعل 

  شماره

126045/39  

  

/پ مورخ 1386/25/34باتوجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم  22/04/94

  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

  دوغ محلی  23
گدوك بابا 

  شهریار
    فاقد پروانه بهداشتی  فاقد  جاده فیروزکوه

دانشگاه  17/3/94مورخ  615/601نامه شماره 

  علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی



  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

24  
ساندویچ باگت کالباس 

  % مرغ60مرغ 
  جعل    هیال

بهداشتی  جعل پروانه

  10469/39شماره   ساخت
-  

/پ 941/25/34با توجه به رونوشت نامه شماره 

معاونت غذا ودارو دانشگاه  23/3/94مورخ 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم و 

از واحد آمار این اداره  31/4/94استعالم مورخ 

  کل

  عرق آویشن  25
 قمصر مه گل

  کاشان

  آدرس:

قمصر محله  - کاشان

  (هاشمیان) سادات

036236222421  

  جعل

  جعل پروانه ساخت 

  شماره :

987 

  35/10/6/13734وپ/

-  

نامه شماره با توجه به رونوشت 

معاونت غذا  4/4/93/پ مورخ 2943/19/29

  ودارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  پرگل  نمک  26
-  

  
  جعل

  جعل پروانه ساخت

  شماره:

22482/32  

 -  

 15713/7/93نامه شماره  رونوشت  با توجه به

معاونت غذا و دارو دانشگاه  25/11/93مورخ 

 یدرمان یات بهداشتمو خد یعلوم پزشک

  سمنان

  امیر سلطان  لیقوان پنیر گوسفندي  27
  آدرس:

  لیقوان -تبریز
  جعل

جعل پروانه ساخت 

  شماره:

15613/21  

-  

  11624/7/5نامه شماره رونوشت با توجه به

  13/5/94مورخ 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و 

  تبریزخدمات بهداشتی درمانی 

 


