
  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  

  

 

نان لواش بسته بندي 

  شده

  جعل  -  اصفهان -181

جعل شناسه نظارت به 

  شماره

4005/23  

-  
/پ 8780/505/7با توجه به نامه به شماره 

  کرمانشاه معاونت غذا و دارو 2/6/94مورخ 

  پرنیا  لواشک  2

  آدرس :

روستاي –شبستر  –تبریز 

  ملک زاده

  جعل
جعل پروانه ساخت به 

  11951/23شماره 
  

  رونوشت با توجه به

 9/4/94/پ مورخ 3471/84/12نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو اصفهان

3  

خشکبار و بسته بندي 

- ترشک-برگه ها

  لواشک

  جعل  -  نمکی

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

11060/32  

  

  با توجه به

معاونت  30/3/94/د/غ مورخ 1197نامه شماره 

  غذا و دارو بابل

4  
  کمپوت آناناس

  کشور تایلند

  القصر

Al qasr 
    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  گرمی500

/پ مورخ 9066/505/7با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و دارو کرمانشاه و  4/6/94

  مارآواحد  9/6/94استعالم مورخ 

5  

  

  آلوچه بهداشتی

  

  جعل  0404کد ثبت:  تک ترش

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

14848/21  

  

  رونوشت با توجه به

 12/5/94/پ د مورخ 356/29/31نامه شماره 

  رفسنجان و معاونت غذا و دارو

مورخ  11957/7/5نامه شماره رونوشت 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر 15/5/94

 جعل  ---   آناهیتا  پیراشکی  6

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

14970/24 

  

/غ/د/ص مورخ 428نامه شماره با توجه به 

نوشت نامه به شماره و رو  17/05/94

معاونت غذا و  14/5/94/غ/د/ص مورخ 425

  جهرمدارو 



  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

7  
  

 روغن کنجد

  ) ارگ1

  ) صدر اردکان2

  ) بازار نو3

  ) تانیس4

) گلناب 5

  اردکان

) بهجتی 6

 اردکانی

 

  

  جعل

  

  

شناسه هاي نظارت جعل 

به شماره هاي ذیل به 

  ترتیب نام تجاري

1 (1012/35  

2 (1054/35  

3 (1127/35  

4 (1208/35  

5 (1016/35  

6 (1070/35 

  

/پ مورخ 97096/1/17با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو یزد 17/05/94

  واحد آمار 14/06/94واستعالم مورخ 

8  

  آلوچه فرآوري شده

غذایی به تولید صنایع 

  ترش

  به ترش

  

  

-  

  

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

8775/21  

  

  رونوشت با توجه به

 24/5/94مورخ  12750/7/5نامه شماره 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر

    فاقد مجوز بهداشتی  فاقد  -  ساحل  پولکی  9
/د 5045/84نامه شماره رونوشت با توجه به 

  اصفهان معاونت غذا و دارو 12/6/94مورخ 

10  

زعفران رشته اي 

  درجه یک

محصول شرکت زرخیز 

  روشناوند گناباد

زعفران فرایند 

  ممتاز قائنات

آدرس کارخانه : خراسان 

  بیلند -گناباد  –رضوي 
  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

  با توجه به

مورخ  94/123/ص/غ/355نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو گناباد 13/4/94



  ردیف
محصول نام واحد و نام 

  غیر مجاز
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

11  

  زعفران

محصول شرکت زرخیز 

  روشناوند گناباد

  رضویه

-آدرس کارخانه: مشهد

خیابان کارگر  - بلوار توس

   7پالك - 3کارگر  –

  فاقد

  

  مجوز بهداشتیفاقد 

  

 

  با توجه به

 11/5/94/غ مورخ 93/ص/606/94نامه شماره 

  هیدریمعاونت غذا و دارو تربت ح

  گنجه اي  لواشک  12
 آدرس:

  تبریز
  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

99517  

-  

  با توجه به رونوشت

 22/6/94مورخ  15780/7/5نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو تبریز

13  
 لواشک میوه اي و

  آلوچه دانه دانه
  میالد

  آدرس:

  روستاي ملک–شبستر 
  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

1781  

-  

  رونوشت با توجه به

 22/6/94مورخ  15779/7/5نامه شماره 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر

14  
  –پشمک زعفرانی 

  پشمک میوه اي
  سیف االصیل

  آدرس:

  تبریز-تهران 
  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

99726/21  

  

-  

 15775/7/5نامه شماره رونوشت باتوجه به 

دانشگاه علوم پزشکی  22/6/94مورخ 

  وخدمات بهداشتی درمانی تبریز

  دنیاي ترش  آلوچه بهداشتی  15

 آدرس:

صنعتی  شهرك –مشهد 

  گیشه

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

1596  

-  

  با توجه به

 26/6/94مورخ  355934/94نامه شماره 

  غذا و دارو مشهدمعاونت 

16  
زردآلو و آلوچه 

  ي شدهفرآور
  آذرگل

  آدرس:

جاده شبستر ، 12لومتریک

 یشهرك صنعت ان،یصوف

  ارونق

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

12698/21  

-  

نامه شماره  رونوشت  با توجه به

معاونت غذا و  01/07/1394 مورخ17020/7/5

  زیدارو تبر



  ردیف
نام واحد و نام محصول 

  مجازغیر 
  مشخصات محصول  نام تجاري

  فاقد / تعلیق

  ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

 بهداشتی / مجوز ورود

  ( با ذکر شماره )

  مستندات  مدت / علت

17  
نمک تصفیه شده 

  یددار
  شور ریز

  آدرس:

شهرك صنعتی  –گرمسار 

خیابان شصت و  -گرمسار

  جنب بتن میثاق - پنج

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

71398/32  

-  
مورخ  3596/7/94با توجه به نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو سمنان 06/03/94

18  

  آلوچه فراوري شده

محصول شرکت 

  فراترش

  نیکان

-آدرس:جاده خاوران

شهرك صنعتی جنت 

  آباد.شرکت فراترش

  10612پروانه بهداشت 

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

19324 /12  

-  

مورخ  8988/7/94شماره نامه با توجه به 

و رونوشت  سمنانمعاونت غذا و دارو  4/7/94

/غ د مورخ 160183/14/93نامه شماره 

  معاونت غذا و دارو آذربایجان غربی 9/12/93

  -  عرق آلوئه ورا  19
  آدرس:

  تهران
  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

44058/8571  

-  
/د 5155/84نامه شماره با توجه به رونوشت 

  معاونت غذا ودارو اصفهان 16/6/94مورخ 

  یکتاشک  لواشک سیبی  20

  آدرس :

شهرك  –جاده خاوران 

  صنعتی جنت آباد

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

2865/21  

-  

  با توجه به

مورخ  7412/7/5نامه شماره رونوشت 

  و زیمعاونت غذا و دارو تبر 28/3/94

مورخ  4839/7/94شماره  نامهرونوشت 

  معاونت غذا و دارو سمنان 1/4/94

21  

  
  لیون  نان شیرمال سنتی

  آدرس جعلی:

خ امام خمینی، خ بسیج 

  خ پاکمن کوي کارگر

    فاقدمجوز بهداشتی  فاقد
/د 6024/84نامه شماره رونوشت با توجه به 

  اصفهان معاونت غذا و دارو 13/7/94مورخ 



  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

22  

  "عسل"

شرکت شهد الله 

  سهند

  آذر گیسوم

 

 

شهرك  –آدرس:تبریز 

 صنعتی عالی نسب

 

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

 8775  

  

مورخ  18328/7/5شماره با توجه به نامه 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر 14/07/94

23  

  "عسل"

شرکت تولیدي هریس 

  آذر بایجان

 سن سون
  آدرس:

 شبستر، روستاي هریس
  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

  جعل  -  هانی بال  آبنبات  24

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

108  

-  
مورخ  18328/7/5باتوجه به نامه شماره 

  زیتبر معاونت غذا و دارو 14/7/94

25  

نوشیدنی بدون گاز 

  موز

  تولیدي شرکت گریده

  کایلو

  کایلو استار

  -فاقد آدرس 

  میلی لیتري تتراپک 200
  -  فاقدمجوز بهداشتی  فاقد

/پ 5865/94/505/7نامه شماره با توجه به 

  کرمانشاه معاونت غذا و دارو 20/4/94مورخ 

26  

  سوهان کنجدي

  وسوهان خاللی

  واحدتولیدي شوکو

  نام لی اراك

  

  نام لی

  

پروانه بهره برداري 

  گرمی500- 63935
  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

11865  

-  

/پ مورخ 94/2ص41610باتوجه به نامه شماره 

نامه  اراك و معاونت غذا و دارو 12/7/94

 26/5/94/پ مورخ 8331/94/505/7شماره 

  کرمانشاه معاونت غذا و دارو

  شکالت   27
Metro 

 
Hobby 

- - 
فاقد مجوز بهداشتی 

  واردات
-  

مورخ  94-3644 هاي شماره: با توجه به نامه

معاونت  23/1/94مورخ 94- 416 و15/4/94

  زاهدان و با توجه به نامهغذا و دارو 

/ن 858به شماره شرکت نهال گستر بازرگان

  14/5/94مورخ



  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

28  
شربت عرقیات گیاهی 

  رنگی
  گل افشان

  آدرس:

  خیابان خاندایی-قمصر
  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

 28/6/94مورخ /پ5828/19/29نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو کاشان

  عسل  29
هانی مون 

  خوانسار

آدرس: خوانسار، میدان 

  12امام، جنب پاساژ، پالك 

  ) 32304 ي:( کد زنبوردار

  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

مورخ  1394/ص/15740با توجه به نامه شماره 

 دیمعاونت غذا و دارو شه 12/07/1394

واحد  26/07/1394و استعالم مورخ  یبهشت

  آمار

  جعل  -  قمصر جاوید  گالب و عرقیات گیاهی  30

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

10430/40  

-  
/پ مورخ 6256/19/29نامه شماره رونوشت 

  معاونت غذا ودارو کاشان 8/7/94

31  

عرقیات - گالب 

سرکه و  -گیاهی

  آبلیمو

  -محشر کاشان

  - پارسانوش

  غدیر

شماره پروانه فعالیت 

3039/01/14   

مشهد  40کیلومتر - کاشان

سرچشمه علی -اردهال

  آباد علوي

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

  ك 1159

-  
 27/5/94/پ مورخ 4751/19/29نامه شماره 

  معاونت غذا ودارو کاشان

  کویر مرنجاب  انواع عرقیات گیاهی  32

بلوار - درس:آران وبید گلآ

شهرك - دکتر عظیمی

مصطفی خمینی(دشت 

  سرکاري)

  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

/د 6058/84نامه شماره با توجه به رونوشت 

  اصفهانمعاونت غذا ودارو  14/7/94مورخ 

/پ 3787/19/29نامه شماره  رونوشت و

  کاشان معاونت غذا و دارو 31/4/94مورخ 



  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

33  
آلبالو و آلوچه 

  یبهداشت
  کبري اصلی

  آدرس:

تبریز شهرك صنعتی 

  شهید سلیمی

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

1050/21  

-  

  با توجه به

مورخ  17928/7/5نامه شماره رونوشت 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر  11/7/94

34  
آلوچه و زردآلوي 

  بهداشتی
  کبري اصلی

  آدرس:

تبریز شهرك صنعتی 

  شهید سلیمی

  جعل

به  جعل پروانه ساخت

  شماره

8927  

-  

  با توجه به

 1/6/94مورخ  13553/7/5رونوشت نامه 

  زیمعاونت غذا و دارو تبر

35  

  گیاهیگالب و عرقیات 

گالب و عرقیات طوبی 

  (سید مهدي نوایی)

  طوبی
بلوار شهید  -قمصر کاشان

  بهشتی
  -  فاقد مجوز بهداشتی  فاقد

نامه شماره با توجه به رونوشت 

معاونت غذا  11/7/94/پ مورخ 6342/19/29

  ودارو کاشان

 
 


