شماره
تاريخ

ردیف

سازمان غذا و دارو

1

2

ندارد

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

نام واحد و نام

نام تجاری

محصول غیر مجاز
انواع ادويه

طالی سرخ

آلوچه فرآوری شده

سی سی



پروانه ساخت/

مشخصات

فاقد/تعلیق/

محصول

ابطال/جعل

آدرس :استان
البرز ،کرج ،جاده
مالرد

جعل

شماره پروانه های
ساخت جعلی:
56/10120
38/10163
38/1081-3

فاقد

شماره پروانه ساخت
اعالمی
16/26582

کدبهداشتی/مجوز ورود



نظر واحد آمار

مستندات

(با ذکر شماره)

خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو
66467268- 9 :

توضیحات

شماره پروانه ساخت  56/10120متعلق نامه شماره /1000/10890د مورخ
به محصول ايرامید سی دی با برند  98/2/9معاونت غذا و دارو ساوه
ايرامید ازکارخانه پديده شیمی نیلی می (/1000/10890د مورخ )98/2/9
باشد که تا تاريخ  98/9/2دارای اعتبار
بوده است.
شماره پروانه ساخت  38/10163مربوط
به انواع حبوبات با برند تمدن از کارخانه
رژان شید تهران بوده که غیر فعال می
باشد .شماره پروانه ساخت 38/1081-3
مربوط به انواع آجیل متعلق به شرکت
تولیدی حمید کارياب بوده که غیر فعال
و باطل شده است .درخصوص برند
طالی سرخ اطالعاتی در آمار ثبت نشده
است.

اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

 کد پستی1314715311 :


نمابر 66469142 :

 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://www.behdasht.gov.ir

نامه شماره /135/1894ص 98/مورخ
 98/2/30معاونت غذا و دارو ايران
(/1000/19828د مورخ ) 98/2/30

شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

ندارد

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی

3

آلوچه

وطن ترش

4

زردآلو

دانه دانه

آدرس :آذربايجان
شرقی ،شبستر،
شهرک صنعتی
شندآباد

5

گالب و عرقیات
گیاهی

وارث

به نشانی برزک

6

آلوچه دانه دانه

اورمان

7

عصاره گیاه زعفران

قائن

جعل

شماره پروانه ساخت

اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

نامه شماره /98/14/40985غ د مورخ
 98/3/18معاونت غذا و دارو آذربايجان
غربی.
(/1000/25839د مورخ )98/3/18

اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

نامه شماره /29/19/2198پ مورخ
98/3/9
(/1000/25493د مورخ ) 98/3/18

شماره پروانه ساخت
21/64758

اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

نامه شماره  5/34564مورخ  98/3/1و
 5/33397مورخ  98/2/30معاونت غذا و
دارو تبريز
( /1000/20906د مورخ )98/3/1
(/1000/20794د مورخ ) 98/3/1

شماره پروانه ساخت
16/19114

شماره پروانه ساخت  16/19114با
محصول انواع طعم دهنده مشابه
طبیعی از کارخانه ساره احمدی و
برند آرمیتیدا -خط زرد از دانشگاه

12/2311

جعل



شماره پروانه ساخت
جعلی
34/12123

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


66467268- 9 :

شماره پروانه ساخت  34/12123با نامه شماره  98/91/1001مورخ 98/4/4
محصول ويفر با کرم مغز هسته معاونت غذا و دارو خراسان شمالی
زردآلو با روکش فرآورده کاکائويی و (/1000/33491د مورخ ) 98/4/4
با برند میشو از کارخانه شهد عسل
بنیس از سوی دانشگاه شهید بهشتی
صادر شده است.

 کد پستی1314715311 :


نمابر 66469142 :

 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://www.behdasht.gov.ir

نامه شماره  98/31/30629مورخ
 98/4/11معاونت غذا و دارو بیرجند.
(/1000/35687د مورخ ) 98/4/11

شماره
تاريخ
سازمان غذا و دارو

ندارد

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی
ايران صادر شده است.
درخصوص برند قائن اطالعاتی در
آمار ثبت نشده است.

8

آلوچه و لواشک

به دانه

9

خرمای بسته بندی

علی بهرامی

شماره پروانه بهداشتی
ساخت
25/22618



جعل

شماره پروانه ساخت
19/1059-1

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


66467268- 9 :

اطالعاتی در آمار ثبت نشده است.

شماره پروانه ساخت 19/1059-1
مربوط به محصول خرمای بسته
بندی شده متعلق به کارگاه جالل
رضايی می باشد.

 کد پستی1314715311 :


نمابر 66469142 :

 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://www.behdasht.gov.ir

نامه شماره /98/18118ص/2غ مورخ
 98/4/15معاونت غذا و دارو اراک
(/1000/36887د مورخ )98/4/15
نامه شماره /98/18391ص /2غ مورخ
 98/4/17معاونت غذا و دارو اراک
( /1000/37942د مورخ ) 98/4/17

