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 شماره

 تاريخ

 

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 

 نظر واحدآمار
 مستندات

غ د /171133/14با توجه به نامه شماره  ر آمار ثبت نشده استاطالعاتی د 3138 عل ج ، انديشهتبريز  :آدرس Ana Rose )سماق(ادويه  1

معاونت غذا و داروی دانشگاه  30/9/1400مورخ

 علوم پزشکی آذربايجان غربی

 د/118685/1000

 جعل  چای کهن  سنتیپولکی  2

 

 

 

 

1087/25 

 

 

 

 

نام  محصول پولکی سنتی با در خصوص

تجاری چای کهن اطالعاتی در آمار ثبت 

 نشده است 

 

 

مورخ  پ/9487/84/12با توجه به نامه شماره 

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم  8/9/1400

 پزشکی اصفهان

 د/118179/1000
 

شرکت تعاونی کشت و برداشت  ARIANA عصاره زعفران مايع  3

 شهرک صنعتی قائنقائنات، 

مورخ  86786/31/00ا توجه به نامه شماره ب اطالعاتی در آمار ثبت نشده است   جعل

اروی دانشگاه علوم معاونت غذا و د 12/8/1400

 پزشکی بیرجند

 د/96274/1000

 

  نمک 4

خوراکی مخصوص نمک ) 

 ( نانوايی و طبخ غذا

سمنان  –شرکت نگین دانه آسیا   نگین دانه 

صنعتی نبش کوشش شهرک  –

 سوم

درخصوص نمک با نام تجاری نگین دانه   10770/32و  1153/32 جعل 

  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

پ /27172/00/505/7با توجه به نامه شماره 

دانشگاه معاونت غذا و دارو  22/9/1400 مورخ

 علوم پزشکی کرمانشاه 

 د/115063/1000
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 شماره

 تاريخ

5  

 نمک

 

 شور ريز 

  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.  جعل 

مورخ  9/2/8ص//12838با توجه به نامه شماره 

دانشگاه علوم  معاونت غذا و دارو 21/10/1400

 پزشکی جندی شاپور اهواز 

 د/128730/1000

 

  جرم گیر چای ساز  6

CARBONA CARBONA 
  مار ثبت نشده استآاطالعاتی در   33667/13 جعل  

غ /2ص/26549/1400شماره  با توجه به نامه

دانشگاه معاونت غذا و دارو  8/10/1400مورخ 

  اراکعلوم پزشکی 

 د/122850/1000

 

  جعل   سیب طاليی  سیب زمینی چیپس 7

1073-1/48 

 مورخد /5873/84با توجه به نامه شماره  اطالعاتی در آمار ثبت نشده است 

دانشگاه علوم معاونت غذا و دارو 18/10/1400

  اصفهانپزشکی 

 د/55777/1000

 

در خصوص برند ريحان مزرعه  اطالعاتی در  1/30-1086 جعل   ريحان مزرعه  روغن زيتون   8

شماره پروانه ساخت  آمار ثبت نشده است

بکر  با محصول روغن زيتون 1086-1/30

 متعلق بهبح نشین ص-درجه يک با برند رازلیق

محمد حسین گونلوئی در تاريخ کارگاه 

از سوی معاونت غذا و دارو زنجان  16/5/99

 صادر شده است.

 مورخ 1400ص//27846ا توجه به نامه شماره ب

دانشگاه شهید معاونت غذا و دارو  23/6/1400

 بهشتی 

 د/73042/1000
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 شماره

 تاريخ

 قائن خراسان عصاره زعفران 9

  ممتاز قائنات

نشانی : شهريار، روستای کرد امیر 

 ، سه راه شفیع آباد

  عل ج

 

 

 طالعاتی در آمار ثبت نشده است ا

 

مورخ  510857/1400نامه شماره  با توجه به

 478561/1400و نامه شماره  15/10/1400

دانشگاه معاونت غذا و دارو  29/9/1400 مورخ

 علوم پزشکی مشهد 

 /د 126213/1000

 

 ءدر خصوص نمک با نام تجاری شفا 14151/12 جعل   ءشفا نمک تصفیه شده 10

 .آمار ثبت نشده استاطالعاتی در 

 مورخ 7214/75643/14با توجه به نامه شماره 

و نامه  کردستانمعاونت غذا و دارو  6/11/1400

معاونت غذا و  8/9/1400 مورخد /4876/84شماره 

پ /31750/00/505/7هان و نامه شماره صفا دارو

 معاونت غذا و دارو کرمانشاه 3/11/1400مورخ 

 د/136530/1000 - د/134769/1000

 د /107964/1000

 به تنهايی  در خصوص برند سیز سون 12014/12 جعل  سیز سون  س خشک الگی 11

 .آمار ثبت نشده است اطالعاتی در

مورخ غ/د /190281/14/1400 ا توجه به نامهب

دانشگاه علوم معاونت غذا و دارو  28/10/1400

 پزشکی آذر بايجان غربی

 د/132474/1000
 

 فاقد  آقای ياسر مسرور به تصدی  میوه خشک  12

 شده است( منقضی)

کارگاهی ساخت پروانه 

 منقضی شده به

  5012/36-1شماره  

دارای اعتبار  23/7/94پروانه تا تاريخ 

  بوده است.

ص /1400پ/25307/03/9با توجه به نامه شماره 

 فارسمعاونت غذا و داری دانشگاه علوم پزشکی 

 د/10630/1000

 

غ د /183747/14/1400با توجه به نامه شماره  .آمار ثبت نشده است اطالعاتی در 14151/12 تعلیق  شرفا نمک 13

معاونت غذا و دارو دانشگاه  19/10/1400مورخ 

 علوم پزشکی آذربايجان غربی

 د/127599/1000
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