شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

پيوست

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

ردیف

پروانه ساخت/
نام واحد و نام محصول
غیر مجاز

نام تجاری

مشخصات محصول

Ulker
bizim
yag
Nurha

فاقد/تعلیق/

کدبهداشتی/مجوز

ابطال/جعل

ورود (با ذکر

مستندات

شماره)
1

روغن ذرت

2

روغن زيتون

3

مغز آجيل عسلی

Yalcint
at

4

مغز آجيل عسلی

Cerez
tatlisi

توليد کشور ترکيه

5

پودرشربت

6

نوشيدنی

Kent
boringe
r trix
Natkhta
ri

توليد کشور ترکيه

فاقد -عدم
انطباق

توليد کشور گرجستان

فاقد -عدم
انطباق

-

7

فراورده حجيم شده برپايه
بلغور ذرت

رادمان

ادرس تبريز ،کيلومتر  23جاده
تهران ،جنب کاشی تبريز
صنايع غذايی رادمان

جعل

28/11882



توليد کشور ترکيه

فاقد -عدم
انطباق

-

نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو

توليد کشور ترکيه

فاقد -عدم
انطباق

-

نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو

توليد کشور ترکيه

فاقد -عدم
انطباق

-

نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو

فاقد -عدم
انطباق

-

نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو

-

نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو
نامه شماره /1000/96437د سازمان منطقه آزاد ماکو
نامه شماره /97/14/186622غ د مورخ  97/11/9معاون غذا و دارو
اروميه و نامه شماره  5/7/24986مورخ  95/9/17معاون غذا و دارو
دانشگاه تبريز ثبتی اداره کل به شماره /1000/103954د

خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
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شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

پيوست

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

8

پاپ کورن ليمويی

مانسين

توليد کارخانه کامشاد

فاقد

-

نامه شماره  3616136مورخ  97/11/14معاونت غذا و دارو البرز و
نامه شماره  1000/97916مورخ  97/1/24معاونت بابل ثبتی
/1000/105837د

9

انواع ادويه صنايع بسته
بندی آلتين

طاليی سرخ
آلتين

آدرس:
البرز -کرج جاده مالرد -به
سفارش صنايع بسته بندی
آلتين در شرکت غزل

جعل

56/10120
38/10163

نامه شماره  3609826مورخ  97/11/7معاونت غذا و دارو دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز و نامه شماره
/1000/100031د مورخ  97/10/29معاونت غذا و دارو ساوه ثبتی
اداره کل به شماره /100/103655د

10

نمک تصفيه شده يددار

درياچه
اروميه شفا

آدرس :اروميه ،شهرک صنعتی،
فاز يک نبش خيابان هشتم

جعل شماره
پروانه ساخت

12/14151

نامه شماره /97/14/159646غ د معاونت غذا و دارو اروميه و نامه
شماره  97/31/83733مورخ  97/9/24معاونت غذا و دارو بيرجند
ثبتی اداره کل به شماره /1000/88195د

11

نمک آسياب شده

درياچه
کاشان

به سفارش شرکت تعاونی نيک
انديشان
محصول جهت شستشوی ميوه
و سبزی

جعل شماره
پروانه ساخت

15/12522

باتوجه به نامه شماره /12/84/10327پ مورخ 97/9/21معاونت غذا
و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان و نامه
شماره /7/505/20215پ مورخ  97/8/29معاونت کرمانشاه ثبتی
اداره کل به شماره /1000/85760د

12

لواشک

آنا ترش

شماره پروانه ساخت جعلی به
شماره 21/22462

جعل

شماره پروانه ساخت
جعلی به شماره
21/22462

با توجه به نامه شماره /20/6/13748پ د مورخ  97/10/19معاونت
غذا و دارو بوشهر ثبتی اداره کل به شماره /1000/96413د

13

نمک طعام

نمک
درياچه
کاشان

به سفارش شرکت تعاونی نيک
انديشان

جعل

شماره پروانه ساخت
جعل شده
15/12522

با توجه به نامه شماره
/7/05/97/23108پ مورخ 97/10/01
معاونت غذا و دارو کرمانشاه ثبتی اداره کل به شماره
/1000/88940د

14

آلوچه فرآوری شده

جهان ترش

جعل

شماره پروانه ساخت

با توجه به نامه شماره 61164ص/2/97پ مورخ 1397/11/6
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شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

پيوست

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
جعلی:
21/114586

15

پسته

پسته تو

16

نمک

درياچه
اروميه اصل

توليد شده در شرکت بسته
بندی شبچره ناب رفسنجان

فاقد

جعل شماره
پروانه ساخت

معاونت غذا و دارو استان مرکزی ثبتی اداره کل به شماره
/1000/102617د
باتوجه به نامه شماره /50956ص 97/مورخ  97/9/7معاون غذا و
دارو شهيد بهشتی و نامه شماره /31/29/2135پ مورخ 97/9/5
معاون غذا و دارو رفسنجان ثبتی اداره کل به شماره
/1000/80801د

شماره پروانه ساخت
15/11490
مربوط به شرکت
تعاونی خالص نمک
زاينده رود می باشد.

باتوجه به نامه شماره /12/84/10589پ مورخ  97/9/27اصفهان و
/9/3/3570پ 97/مورخ  97/9/6معاون غذا و دارو فارس ثبتی اداره
کل به شماره /1000/87802د

17

عسل

صفادشت
خوانسار

خوانسار ،بلوار معلم و کد زنبور
داری
34253

فاقد

باتوجه به نامه شماره /12/84/11684پ مورخ  97/10/20معاون
غذا و دارو اصفهان و نامه شماره /57760ص 97/مورخ 97/10/5
معاون غذا ودارو شهيد بهشتی ثبتی اداره کل به شماره
/1000/97672د

18

انواع ادويه ،غالت ،آرد غالت،
حبوبات:
هل سبز -رازيانه -پودرآويشن-
زيره سياه -آرد سوخاری -آرد
برنج-پودر زنجبيل -پودر
دارچين -بيکينگ پودر -قند
شکسته

سارين

-

جعل

باتوجه به نامه شماره  22/45997مورخ  97/10/4معاون محترم
غذا و دارو ايالم
و ثبتی اداره کل به شماره /1000/89853د

19

عصاره زعفران

آريانا

آدرس:

جعل
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16/18713

نامه شماره  3594201مورخ  97/10/22معاون غذا و دارو البرز و
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شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
خراسان جنوبی -قائنات با
شهرک صنعتی -شرکت تعاونی
کشت و برداشت قائنات

20

پيوست

هيماليا

نمک صورتی



توليد شده در کارخانجات
شرکت وند آپادانا به سفارش
مشترک جنيس آلپاين بلژيک
و شرکت آسيا کاالی پرشين

نامه شماره /58620ص 1397/مورخ  97/10./10ثبتی اداره کل به
شماره /1000/96748د
فاقد

خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
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باتوجه به نامه شماره /54442ص/2/97پ مورخ  97/10/5معاون
محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی مرکزی
و ثبتی اداره کل به شماره /1000/92428د
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