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 سازمان غذا و دارو 

  

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 نام تجاری

مشخصات 

 محصول

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت/ 

کدبهداشتی/مجوز ورود 

 )با ذکر شماره(

 توضیحات 

 مستندات نظر واحد آمار

1 

 

 

  موج دريا نمک دريايی

 

پ د  /7506/6/20با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است. - فاقد

 معاونت غذا و دارو بوشهر 6/6/98مورخ 

 ( 6/6/98د مورخ /57889/1000)

 گالب 2

 

 

 

آدرس : کاشان بعد  بهنواز

 از پلیس راه

شماره های ساخت و تاسیس و بهره  جعل فاقد

  97517برداری جعلی 

 اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

معاونت  19/5/98مورخ  7671نامه شماره 

 زنجانغذا و دارو 

 (20/5/98د مورخ /51765/1000)

 آبلیمو از کنسانتره 3

 

محصول شرکت  زراعت

 خرمشهر آذر

عدم تمديد پروانه و جابجايی محل   

تولید بدون اخذ مجوز و استفاده از 

 ترکیبات غیرمجاز

مورخ  7102/27/19با توجه به نامه شماره 

 معاونت غذا و دارو زنجان 9/5/98

 (10/5/98د مورخ /48216/1000)

آدرس: میمند  سعدی آب انار سنتی 4

 فارس

مورخ  9948/98با توجه به نامه شماره  اطالعالتی در آمار ثبت نشده است.  فاقد

 معاونت غذا و دارو کرمانشاه 6/5/98

 (6/5/98د مورخ /46355/1000)

آدرس : سبزوار  بیدخوری نمک 5

شهرک صنعتی 

 استیر

 پروانه ساخت جعلی جعل

10195/31 

ص/غ د /1473با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 معاونت غذا و دارو سبزوار 122/

 د/123411/1000)
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 سازمان غذا و دارو 
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آدرس : خراسان   ATRINA رنگ مصنوعی زعفران

جنوبی، شهرستان 

قائنات، شهرک 

صنعتی قائنات، 

شرکت تعاونی کشت 

 و برداشت قائنات

پ /3891/34/16با توجه به نامه شماره  در آمار ثبت نشده است. یاطالعات  جعل

 معاونت غذا و دارو همدان 27/3/98مورخ 

 د(/29811/1000)

 

 

 

 

7 
 

 28569/31/98با توجه به نامه شماره  عاتی در آمار ثبت نشده است.اطال  فاقد  بلورين شکر

 معاونت غذا و دارو بیرجند 5/4/98مورخ 

 (5/4/98د مورخ /33608/1000)

 پروانه ساخت جعلی فاقد  شیکوار مسقطی سیب ترش 8

 337ظ//1007

/پ/  10-598با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

معاونت غذا  17/4/98ص مورخ /1398ف/

 و دارو فسا

 (17/4/98د مورخ /37629/1000)

9 

 
 

 SAMAR قهوه ترک
 

 پروانه ساخت جعلی فاقد 

28824 

 36992/38/98با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 دمعاونت غذا و دارو بیرجن 30/4/98مورخ 

 (5/4/98د مورخ /33608/1000)

10 

 
 

 پروانه ساخت جعلی جعل  دانه دريا نمک خوراکی

10763/25 

متعلق  10763/25شماره پروانه ساخت 

به محصول نمک تصفیه خوراکی يددار 

از کارخانه رامین اکبر نبی می باشد. 

درخصوص دانه دريا اطالعاتی در آمار 

 ثبت نشده است.

 37658/98/18ه با توجه به نامه شمار

 معاونت غذا و دارو شهر کرد 1/5/98مورخ 

 (2/5/98د مورخ /44808/1000)
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