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 سازمان غذا و دارو 

ف
ردی

 

نام واحد و نام 

 محصول غیر مجاز
 مشخصات محصول نام تجاری

 /فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

بهداشتی/مجوز  پروانه ساخت/ کد

 ورود )با ذکر شماره(
 مستندات

 ساختشماره پروانه  جعل - طالی سرخ جوهر لیمو 1

 10178/50جعلی

شماره پروانه ساخت مذکور مربوط 

نادر به انواع عرقیات با نام تجاری 

عطار شرکت کشت و صنعت نادر 

 می باشد.

 

و  معاونت غذا 14/12/97مورخ  پ/97/2ص70793با توجه به نامه شماره 

  دارو اراک

 

 مايع زعفران 2

به سفارش شرکت 

تعاونی کشت و 

 برداشت قائنات

ATRINA  خراسان جنوبی

شهرستان قائنات، 

 شهرک صنعتی قائنات

شماره پروانه ساخت  جعل

 18713/16جعلی

شماره پروانه ساخت مذکور مربوط 

د محصول نکتار انار گازدار با برنبه 

می  کاسل کارخانه کاسل نوش 

 باشد.

 

ذا و معاونت غ 11/12/97مورخ   پ/11607/19/29با توجه به نامه شماره 

 کاشاندارو 

 

 

 گلوکز مايع خوراکی 3

 پوشش خوراکی

 طعم دهنده وانیل

 استاباليزر

 پايدارکننده

 

 البريت

ارو معاونت غذا و د 10/11/97مورخ   3613412با توجه به نامه شماره  - جعل -

 البرز
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 سازمان غذا و دارو 

 کننده تثبیت

 نوشیدنی گرم

 جعلی شماره پروانه ساخت جعل - کیمیا ترش آلوچه فرآوری شده 4

44516/12  

و  معاونت غذا 14/12/97مورخ پ /97/2ص 70687با توجه به نامه شماره 

 راکادارو 

 

 

 

ای صادراتی خرم 5

 خاصويی

  - ژيوان

 جعل

 

شماره پروانه ساخت جعلی 

10343/19 

ا و معاونت غذ 15/12/97مورخ  پ د/16489/6/20با توجه به نامه شماره 

  دارو بوشهر

فرآورده حجیم شده  6

 برپايه سیب زمینی

غذا  معاونت 14/12/97غ د مورخ /210173/14/97با توجه به نامه شماره  12ظ//1167شماره ظرفیت خالی  جعل  - شیشمیز

 و دارو ارومیه
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