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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛
احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 

فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.
مستندات پروانه 

ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( 
با ذکر شماره 

(

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام 
تجاری

نام محصول 
غیر مجاز

۱-به استناد نامه شماره 
۱۸/۹۹/۸۸۵۹۶ معاون محترم 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی 

شهرکرد مبنی بر جعل شماره 
۵۶/۱۲۳۴۸ بر روی محصول که 
متعلق به حشره کش مایع با نام 

تجاری چکاد می باشد.
۲-به استناد نامه شماره 

۲۰/۱۴۶۳۴/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۱/۲۷ معاون محترم غذا و 

دارو دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی البرز

تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

جعل ۱-درج شماره پروانه بهره برداری 
 ۱۹۰۵۷۸۹/۷۴۰

۲-درج نام و نشانی تولید کننده : شرکت 
نازنین رخ پرشین شهرک صنعتی اشتهارد 

۳-جعل شماره پروانه ساخت ۵۶/۱۲۳۴۸ که 
مربوط به حشره کش مایع با نام تجاری چکاد 

می باشد.

آیانا
AIYANA

کرم آلوئه ورا 
Moisturizing 

cream

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر ( تصاویر برای راهنمایی به پیوست موجود است )                  
می باشد.

تبصره ۲ :قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری                 
می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.ضمناً مقتضی است چنانچه محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد 

کنترل های الزم روی آن انجام گیرد.

تبصره۳: از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به اطالع رسانی نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیر مجاز 
سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم  

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضارو اقدام الزم  
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار

جناب آقای دکتر قمبری محمدی  مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام 

الزم
جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: جهت استحضار و اقدام 

الزم 
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار 

جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار 

مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاههای اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم

سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست

سرکار خانم مهندس محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت fax به کلیه معاونت ای غذا و دارو و 

سایر ارگانهای ذیربط
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ندارد

سرکار خانم دکتر فتحی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

موضوع: استعالم اصالت اقالم مکشوفه با نام تجاری « دکتر بیز »

با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۱۳۵/۱۴۶۲۰/ص/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ و شماره ۱۳۵/۱۲۷۲۵/ص/۹۹ 

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع یادشده باال، به اطالع می رساند فرآورده های استعالم شده، فاقد هرگونه سابقه 

ثبت و مجوزهای الزم واردات، ترخیص، تولید، توزیع، عرضه و فروش بوده و محل عرضه فرآورده مورد تایید این 

اداره کل نمی باشد.

به پیوست نامه شماره ۶۶۵/۱۲۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ جهت بهره برداری و هرگونه اقدام الزم ایفاد می گردد. 

در ضمن فرآورده های استعالم شده دریافتی، صحیح و سالم و بدون هرگونه دخل و تصرف، ارسال می شود . 

رونوشت :
کلیه معاونین محترم  غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم دکتر میرزازاده سرپرست محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت اطالع و دستور بارگذاری در سایت سازمان

جناب آقای دکتر قمبری محمدی  مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو
سرکار خانم دکتر ضیائی رئیس محترم اداره تدوین ضوابط و مقررات و نظارت بر صادرات و واردات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 

تغذیه ای
سرکار خانم دکتر مشهود رئیس محترم اداره داروهای سنتی اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل
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 سال جهش تولید

 

 

 سال جهش تولید

 دانشگاه نسل سوم   دانشگاه ارزش آفرین

  در ساخت یک اقتصاد قوی تولید نقش اول را دارد.

 99ص//12725/135شماره: 

 18/11/1399  تاریخ:

 12:11ساعت: 

 داردپیوست: 

 47701817فکس الکترونیک: 

                                                                                                        جناب آقای دکتر بهفر

 های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو مدیر کل محترم  امور فرآورده

 با سالم و احترام،
تبادل اطالعات تهران بزرگ  رئیس محترم پلیس فضای تولید و 11/11/99مورخ  p6/99/3585عطف به نامه شماره  

با نام تجاری درخصوص اقالم مکشوفه ویژه جرائم پزشکی( ) تهران 26شعبه اول دادسرای ناحیه  محترم به دستور بازپرسمنضم 

به شرح جدول ذیل و مطابق با تصاویر پیوست جهت استحضار و اعالم نظر در خصوص اصالت پروانه ساخت و کد " دکتر بیز"

نماید نمونه ( و انعکاس به مرجع محترم رسیدگی کننده به این معاونت ارسال فرمائید. همچنین یادآوری میIRCثبت فرآورده )

شرکت به سفارش  دانشگاهیپژوهشکده گیاهان دارویی جهاد الزم به ذکر است اقالم تولید شده در  د.نباشهای فوق ضمیمه می

به آدرس کارخانه: البرز، کمالشهر، مجتمع تحقیقاتی البرز،  بازاریابان ایرانیان زمینشرکت وابسته به  آریانا فارمد پاسارگاد

و  021-43072، تلفن 8پژوهشکده گیاهان دارویی. آدرس دفتر مرکزی: تهران خیابان سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، شماره 

 اشد.می ب www.Bizmlm.ir آدرس تارنمای 

 

 

 

 

 

 کد ثبت فرآورده شماره پروانه ساخت بندینوع بسته عنوان ردیف

دمنوش الغری آریانا )موثر در  1

 کاهش وزن و تناسب اندام(

 TEA BAG 120شامل 

 گرم 2هر کدام حاوی 

  ب-95 -پ(  -)آ -0179

- 

دمنوش ویژه بانوان )تنظیم دوره  2

 و کاهش دردهای قاعدگی(

هر  TEA BAG 20شامل 

 گرم 2حاوی کدام 

- 2290655835336785 

 دمنوش مصفی خون 3

)موثر در تصفیه خون و درمان 

 کبد چرب(

 TEA BAG 120شامل 

 گرم 2هر کدام حاوی 

- 9535717983398360 
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 /پ 505/11/23 شماره :

  23/1/1400 تاريد :

  ندارد پيوست :

 

 بسمه تعالی

 

    

 

 مدیز کل محتزم امور فزآورده های غذایی و آشامیدنی ساسمان غذا و دارو 

 تولید کننده انواع نبات  قند و شکزموضوع : تعلیق مجوس های بهداشتی کارخانه الیگل دنا 

 با سالم و احترام 

به استحضار می رساند موضوع تعليق مجوزهای بهداشتی کارذانه اليگل دنا واقع در ياسوج شهرک صنعتی فرودگاه در کميته 

اين معاونت مطرح و باتوجه به ذروج تجهيسات سالن و تعطيلی بيش از يکسال کارذانه و   05/12/1311فنی و قانونی  مورخ :  

 طه به شرح ذيل تعليق و از درجه اعتبار ساقط گرديد . عدم پيگيری مدير عامل ، مجوز های مربو

 

 نام تجاری شماره پروانه نام مجوز

 پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری

 

31131  

 برلیان   -الماس 34203/00 نبات ساده

 برلیان -الماس  34201/00 نبات زعفرانی

 برلیان -الماس 34200/00 قند خرد شده

 برلیان -الماس 34201/00 شکر
 

    

 

 رونوشت : 

 معاونین محتزم غذا و دارو سزاسز کشور جهت استحضار 

 مدیز کل  محتزم ساسمان استاندارد ملی استان جهت استحضار 

 جهت استحضاریاست  محتزم ساسمان صنعت ، معدن و تجارت استان 



 /پ 505/11/23 شماره :

  23/1/1400 تاريد :

  ندارد پيوست :

 

 بسمه تعالی
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۶۷۵/۴۶۲۶/د
۱۴۰۰/۰۱/۲۴

دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.

مستندات پروانه ساخت/کد 
بهداشتی / مجوز 

ورود ( با ذکر شماره 
(

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول 
غیر مجاز

۱-به استناد نامه شماره 
۹۹/۱۰/۶۸۹ مورخ 

۹۹/۱۰/۱۷شرکت بیستون 
دارو مبنی بر درج شرکت 

بیستون دارو به عنوان وارد 
کننده و سوء استفاده از 

نام شرکت مذکور با 
توجه به عدم ارتباط نام 

تجاری مذکور به آن 
شرکت 

۲-براساس بررسی های به 
عمل آمده در سامانه 

TTAC محصول در سامانه 
ثبت نشده است.

 تصاویر پیوست

فاقد هر گونه مجوز 
بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت  یا دارای برچسب اصالت و 
سالمت نامعتبر و عدم درج اطالعاتی 
از جمله شماره پروانه بهداشتی،تاریخ 

تولید و انقضا و سری ساخت و....
۲-فاقد بر چسب فارسی نویس و یا 

دارای برچسب فارسی نویس مغایر 
با ضوابط این اداره کل

۳-درج شرکت بیستون دارو به عنوان 
شرکت وارد کننده 

۴-درج ساخت فرانسه
Made in france

Si One کرم آبرسان 
مناسب پوست 
خشک وحساس

HYDRAZONE 
Dry Skin

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری می باشند را 
مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۲: خواهشمند است همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح عرضه نسبت به ارسال آنها 
اقدام نمایند.

تبصره ۳: این اطالع رسانی مشمول محصوالت وارداتی شرکت بیستون دارو نمی باشد و نام شرکت مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

تبصره ۴ : در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت سالمت، بایستی کنترلهای الزم در سامانه ttac انجام پذیرد. 

تصاویر پیوست می باشد.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
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                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
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تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

۶۷۵/۴۶۲۶/د
۱۴۰۰/۰۱/۲۴

دارد

رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم  

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضارو اقدام الزم  
سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار

جناب آقای دکتر قمبری محمدی  مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس امیری مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت: جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: جهت استحضار و اقدام الزم
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم

مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاههای اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم

سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم

سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
 سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست

سرکار خانم مهندس محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت faxبه کلیه معاونت های غذا و دارو و سایر ارگانهای 

ذیربط 
 مسئول فنی محترم شرکت بیستون دارو : بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۰/۶۸۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ جهت پیگیری  و هماهنگی

مدیر عامل محترم شرکت بیستون دارو : جهت اطالع و پیگیری

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


ـاره : شـم
ـاریخ : ـت
پیوست :

معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی 

ساختمان شماره ۲، حوزه معاونت غذا و دارو
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کلیه مدیران محترم شبکه های بهداشتی و درمانی… 

کلیه معاونین محترم غذا و دارو  سراسر کشور …

موضوع: لیست واحد های کارگاهی فاقد اعتبار  مربوط به حوزه دانشگاهی کرمان

با سالم و احترام

به پیوست لیست کلیه واحد های کارگاهی دارای پروانه ساخت کارگاهی نامعتبر جهت استحضار و هر گونه 

اقدام مقتضی ارسال می گردد.

رونوشت : 
جناب آقای دکتر عزیزی مدیر کل محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشامیدنی
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نام محصولنام كارگاه

شماره 

شناسه 

نظارت

نام تجاريوضعيت

بيجارياعتبار ندارد42/1013شيرينجات سنتي،سوغات كرمان(بيجاري)1

كلمپه اژدرياعتبار ندارد42/1015شيرينجات سنتي،واحد توليدي خانم عادلي2

گل ابراهيماعتبار ندارد42/1017شيرينجات سنتي،توليد و بسته بندي آقاي فرجام فر3

متيناعتبار ندارد42/1018شيرينجات خشك سنتيتوليد و بسته بندي آقاي عربپور4

جوپاراعتبار ندارد42/1020قاووتشركت صنايع غذائي جوپار5

ياسياعتبار ندارد42/1021شيرينجات سنتيواحد توليدي اطهره خانجان6

اعتبار ندارد42/1022انواع قاووتسوغات كريمان كوير 7

ريحانهاعتبار ندارد42/1023شيرينجات سنتيواحد خانم فخري عباسي8

اعتبار ندارد42/1026انواع قاووتتوليد و بسته بندي قاووت علمدار9

نغمهاعتبار ندارد42/1027شيرينجات سنتيتوليد كلمپه آقاي خليل زاده10

اعتبار ندارد42/1029نبات،آبنبات،نقل توليد و بسته بندي آقاي نعمتي11

اعتبار ندارد42/1031شيرينجات سنتيشركت تعاوني حكيم صنعت12

اعتبار ندارد42/1033كلمپه ،كماچواحد توليدي آقاي صادقي13

سينرژياعتبار ندارد42/1041حلواواحد توليدي آقاي مرتضي فرحبخش14

سينرژياعتبار ندارد42/1043قاووتواحد توليد آقاي مرتضي فرحبخش15

آاللهاعتبار ندارد42/1044شيرينجات سنتيواحد توليد خانم حسني16

نمونهاعتبار ندارد42/1046قاووتواحد توليد آقاي غالمرضائي17

اعتبار ندارد42/1050شيرينجات سنتيواحد توليدي آقاي محسن برهاني18

صداقتاعتبار ندارد42/1052قاووتواحد توليدي آقاي حسن محمود زاده19

فجراعتبار ندارد42/1054رشته آشواحد توليد خانم نصرت معصومي20

ژاواعتبار ندارد42/1055حلوا اردهواحد توليدي خانم نقي زاده21

ريحانه كرماناعتبار ندارد42/1056قاووتواحد توليد خانم عباسي22

هفت ستاره ماهاناعتبار ندارد42/1057قاووتواحد توليدي خانم شهيدي23

فرحاناعتبار ندارد42/1058شيرينجات سنتيواحد توليدي خانم صفاريان24

شهريارپناهاعتبار ندارد42/1059قاووتواحد خانم ژاژثاني25

زمانياعتبار ندارد42/1060قاووتواحد آقاي زماني26

اعتبار ندارد42/1061شيرينيجات خشك سنتيواحد خانم ايران ناصح زاده27

محبوباعتبار ندارد42/1062شيرينيجات خشك سنتيواحد خانم محبوبه مطهري28

رقيهاعتبار ندارد42/1070سوهانرحماني29

اعتبار ندارد42/1076قاووتواحد آقاي ملك زاده30

اعتبار ندارد42/1077قاووتواحد كمالي پور31

برادران اكبرياعتبار ندارد42/1078قاووتمصطفي اكبري32

صيح شيريناعتبار ندارد42/1080شيريني سنتيواحد آقاي سيگارچي33

كشكولاعتبار ندارد42/1081حبوبات-غالت-ادويهواحد آقاي نكوفر34

شيريني هفت اقليماعتبار ندارد42/1086كلمپهواحد خانم حاج اسماعيلي35

فاطناعتبار ندارد42/1088ترشي واحد خانم مريم قاضي زاده36

بي بي گندماعتبار ندارد42/1090انواع نان سنتيشركت فرسان ابتكار ديرين37

احمداعتبار ندارد42/1094قاووتاحمد ايالقي38

سبز كويراعتبار ندارد42/1095كيك يك محصول39

هزاركوهاعتبار ندارد42/1099عرقيات-گالبآقاي حجتي40

گرانسااعتبار ندارد42/1102بسته بنديواحد آقاي عليرضا طاهري فر41

گرانسااعتبار ندارد1-42/1102بسته بندي زعفرانواحد آقاي عليرضا طاهري فر42
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نظارت

نام تجاريوضعيت

گواشيراعتبار ندارد42/1103انواع قاووتواحد آقاي محمد حسين مهدوي43

گواشيراعتبار ندارد1-42/1103قاووت مخلوط سادهواحد آقاي محمد حسين مهدوي44

گواشيراعتبار ندارد2-42/1103قاووت كنجدي خشخاشيواحد آقاي محمد حسين مهدوي45

گواشيراعتبار ندارد3-42/1103قاووت مخلوط 10 گياهواحد آقاي محمد حسين مهدوي46

گواشيراعتبار ندارد4-42/1103قاووت نخودي نارگيليواحد آقاي محمد حسين مهدوي47

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد42/1105انواع شيريني خانگيواحدآقاي نخعي زاده جوزم48

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد1-42/1105كيكواحدآقاي نخعي زاده جوزم49

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد2-42/1105كلمپهواحدآقاي نخعي زاده جوزم50

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد3-42/1105مرباييواحدآقاي نخعي زاده جوزم51

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد4-42/1105قطابواحدآقاي نخعي زاده جوزم52

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد5-42/1105نان برنجيواحدآقاي نخعي زاده جوزم53

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد6-42/1105لوز نارگيلواحدآقاي نخعي زاده جوزم54

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد7-42/1105كلوچهواحدآقاي نخعي زاده جوزم55

برادران نخعي زادهاعتبار ندارد8-42/1105خانگيواحدآقاي نخعي زاده جوزم56

مهرنوازاعتبار ندارد42/1106بسته بنديواحد آقاي محمد پرور57

مهرنوازاعتبار ندارد1-42/1106انواع ادويهواحد آقاي محمد پرور58

مهرنوازاعتبار ندارد2-42/1106قند واحد آقاي محمد پرور59

مهرنوازاعتبار ندارد3-42/1106سبزيجات خشكواحد آقاي محمد پرور60

اعتبار ندارد42/1107عرقيات-گالبواحد آقاي حميد حاجي زاده61

اعتبار ندارد1-42/1107گالبواحد آقاي حميد حاجي زاده62

اعتبار ندارد2-42/1107انواع عرقيات گياهيواحد آقاي حميد حاجي زاده63

اعتبار ندارد42/1108واحد خانم محبوبه نژاد اكبري ماهاني64

غزلاعتبار ندارد1-42/1108نباتواحد خانم محبوبه نژاد اكبري ماهاني65

غزلاعتبار ندارد2-42/1108آبنباتواحد خانم محبوبه نژاد اكبري ماهاني66

پسيكال-مغزدانهاعتبار ندارد42/1109زنگي آبادي67

پسيكال-مغزدانهاعتبار ندارد1-42/1109شيريني مغز دارزنگي آبادي68

عبدلي زادهاعتبار ندارد42/1113واحد خانم عبدلي زاده69

عبدلي زادهاعتبار ندارد1-42/1113واحد خانم عبدلي زاده70

عبدلي زادهاعتبار ندارد2-42/1113واحد خانم عبدلي زاده71

اعتبار ندارد42/1115واحد آقاي اكبري 72

آواي سالمت جدواراعتبار ندارد1-42/1115قاووت مخلوطواحد آقاي اكبري 73

آواي سالمت جدواراعتبار ندارد2-42/1115قاووت قهوهواحد آقاي اكبري 74

اعتبار ندارد42/1116واحد آقاي رضايي75

اعتبار ندارد1-42/1116مغز پستهواحد آقاي رضايي76

شوكو نبات قند آويز طاليياعتبار ندارد42/1117واحد آقاي علي رياحي77

شوكو نبات قند آويز طاليياعتبار ندارد1-42/1117نباتواحد آقاي علي رياحي78

شوكو نبات قند آويز طاليياعتبار ندارد2-42/1117نبات طعمدارواحد آقاي علي رياحي79

313اعتبار ندارد42/1120واحد آقاي حسينعلي محمدي ساردو80

313اعتبار ندارد1-42/1120نان لواشواحد آقاي حسينعلي محمدي ساردو81

مجتمع نان و شيريني آفتاب طاليياعتبار ندارد42/1124آقاي نصرت اهللا شعباني82

مجتمع نان و شيريني آفتاب طاليياعتبار ندارد1-42/1124نان باگتآقاي نصرت اهللا شعباني83

مجتمع نان و شيريني آفتاب طاليياعتبار ندارد2-42/1124نان تستآقاي نصرت اهللا شعباني84
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مجتمع نان و شيريني آفتاب طاليياعتبار ندارد3-42/1124نان لواشآقاي نصرت اهللا شعباني85

مجتمع نان و شيريني آفتاب طاليياعتبار ندارد4-42/1124نان شيرمالآقاي نصرت اهللا شعباني86

زرين مغزاعتبار ندارد42/1125واحد خانم مطهره پورشيخعلي87

زرين مغزاعتبار ندارد1-42/1125آجيل مخلوطواحد خانم مطهره پورشيخعلي88

كوير راوراعتبار ندارد42/1128واحد آقاي عباس مظفري89

كوير راوراعتبار ندارد1-42/1128كلمپهواحد آقاي عباس مظفري90

كوير راوراعتبار ندارد2-42/1128كلوچهواحد آقاي عباس مظفري91

تاملواعتبار ندارد42/1130واحد آقاي جعفر سيف الديني92

تاملواعتبار ندارد1-42/1130ساالد فصلواحد آقاي جعفر سيف الديني93

چلسمهاعتبار ندارد42/1134واحد آقاي توكلي94

چلسمهاعتبار ندارد1-42/1134كلمپهواحد آقاي توكلي95

سيد هاشمياعتبار ندارد42/1096خانم هاشمي96

سيد هاشمياعتبار ندارد1-42/1096كيك رولتيخانم هاشمي97

سيد هاشمياعتبار ندارد2-42/1096كيك با روكش كنجدخانم هاشمي98

سيد هاشمياعتبار ندارد3-42/1096كيك كشمشيخانم هاشمي99

سيد هاشمياعتبار ندارد4-42/1096كيك اسفناجيخانم هاشمي100

سيد هاشمياعتبار ندارد5-42/1096كيك پاي سيبخانم هاشمي101

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد42/1137واحد خانم محمدي فر102

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد1-42/1137قاووت خشخاشيواحد خانم محمدي فر103

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد2-42/1137قاووت مخلوطواحد خانم محمدي فر104

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد3-42/1137قاووت چهل گياهواحد خانم محمدي فر105

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد4-42/1137قاووت پستهواحد خانم محمدي فر106

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد5-42/1137قاووت نخودچيواحد خانم محمدي فر107

قاووت هزار دانه اميراعتبار ندارد6-42/1137واحد خانم محمدي فر108

ريحون ده زياراعتبار ندارد42/1138واحد آقاي افضلي109

ريحون ده زياراعتبار ندارد1-42/1138ترشيجاتواحد آقاي افضلي110

ريحون ده زياراعتبار ندارد2-42/1138سبزي تازهواحد آقاي افضلي111

اعتبار ندارد42/1139شركت شيريني پزي جوانه گندم112

7558اعتبار ندارد1-42/1139سوهان زرنديشركت شيريني پزي جوانه گندم113

7558اعتبار ندارد2-42/1139قاووت مخلوطشركت شيريني پزي جوانه گندم114

7558اعتبار ندارد3-42/1139قاووت نخودچيشركت شيريني پزي جوانه گندم115

7558اعتبار ندارد4-42/1139قاووت خشخاشيشركت شيريني پزي جوانه گندم116

برادران نخعياعتبار ندارد9-42/1105باميهواحدآقاي نخعي زاده جوزم117

برادران نخعياعتبار ندارد10-42/1105كماچ سهنواحدآقاي نخعي زاده جوزم118

زينونداعتبار ندارد42/1140واحد آقاي سعيدي119

زينونداعتبار ندارد1-42/1140نبات واحد آقاي سعيدي120

زينونداعتبار ندارد2-42/1140آبناتواحد آقاي سعيدي121

زينونداعتبار ندارد3-42/1140قند فوت-شكر پنيرواحد آقاي سعيدي122

اعتبار ندارد42/1141واحد خانم كيامهري123

كيامهرياعتبار ندارد1-42/1141نان باگتواحد خانم كيامهري124

كيامهرياعتبار ندارد2-42/1141نان تستواحد خانم كيامهري125

كيامهرياعتبار ندارد3-42/1141نان لواشواحد خانم كيامهري126
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كيامهرياعتبار ندارد4-42/1141نان لواش سبوس دارواحد خانم كيامهري127

كيامهرياعتبار ندارد5-42/1141نان تست چاودارواحد خانم كيامهري128

كيامهرياعتبار ندارد6-42/1141اشترودلواحد خانم كيامهري129

اعتبار ندارد42/1142واحد خانم ميرافضلي130

قاووت اصيل رايناعتبار ندارد1-42/1142قاووت خشخاشواحد خانم ميرافضلي131

قاووت اصيل رايناعتبار ندارد2-42/1142قاووت پستهواحد خانم ميرافضلي132

قاووت اصيل رايناعتبار ندارد3-42/1142قاووت چهل گياهواحد خانم ميرافضلي133

قاووت اصيل رايناعتبار ندارد4-42/1142قاووت نخوديواحد خانم ميرافضلي134

اعتبار ندارد42/1143واحد آقاي دهقان135

شيرينيجات شهيدياعتبار ندارد1-42/1143كيكواحد آقاي دهقان136

اعتبار ندارد42/1144آقاي فرهاد هدايت137

رابا نتپرواعتبار ندارد1-42/1144پسته برشته با آبليمو و نمكآقاي فرهاد هدايت138

رابا نتپرواعتبار ندارد2-42/1144پسته برشته با زعفرانآقاي فرهاد هدايت139

اعتبار ندارد42/1145واحد آقاي اميرعلي عباسي140

ده ييرمان طاليياعتبار ندارد1-42/1145نان خشكهواحد آقاي اميرعلي عباسي141

ده ييرمان طاليياعتبار ندارد2-42/1145نان لواشواحد آقاي اميرعلي عباسي142

ده ييرمان طاليياعتبار ندارد3-42/1145نان خشكه روغنيواحد آقاي اميرعلي عباسي143

اعتبار ندارد42/1146واحد خانم عباسپور144

چماهاعتبار ندارد1-42/1146زعفرانواحد خانم عباسپور145

اعتبار ندارد42/1147واحد آقاي علي رضا سجادي146

سيرچاعتبار ندارد1-42/1147نان لواشواحد آقاي علي رضا سجادي147

سيرچاعتبار ندارد2-42/1147نان تافتونواحد آقاي علي رضا سجادي148

سيرچاعتبار ندارد3-42/1147نان بربريواحد آقاي علي رضا سجادي149

بابك پختاعتبار ندارد1-42/1034نان خشكهواحد آقاي صادق حسيني150

بابك پختاعتبار ندارد2-42/1034قنديواحد آقاي صادق حسيني151

بابك پختاعتبار ندارد3-42/1034كلمپهواحد آقاي صادق حسيني152

بابك پختاعتبار ندارد4-42/1034كماچ سهنواحد آقاي صادق حسيني153

بابك پختاعتبار ندارد5-42/1034كيك يزديواحد آقاي صادق حسيني154

اعتبار ندارد42/1149واحد آقاي كرامت شريفي155

ياس چمناعتبار ندارد1-42/1149گالب سبكواحد آقاي كرامت شريفي156

ياس چمناعتبار ندارد2-42/1149گالب سنگينواحد آقاي كرامت شريفي157

ياس چمناعتبار ندارد3-42/1149بيد كاسنيواحد آقاي كرامت شريفي158

اعتبار ندارد42/1038واحد توليدي آقاي گلستاني159

 شهد شهر زراونداعتبار ندارد1-42/1038سوهان زرنديواحد توليدي آقاي گلستاني160

 شهد شهر زراونداعتبار ندارد2-42/1038سوهان عسليواحد توليدي آقاي گلستاني161

بهشت بهجتاعتبار ندارد42/1150شركت پارس الله زار جم162

بهشت بهجتاعتبار ندارد1-42/1150رب گوجه فرنگيشركت پارس الله زار جم163

اعتبار ندارد42/1151واحد خانم زهرا افرازه164

حاج خانماعتبار ندارد1-42/1151كلمپهواحد خانم زهرا افرازه165

حاج خانماعتبار ندارد2-42/1151قطابواحد خانم زهرا افرازه166

جوانه هاي گندم تهامياعتبار ندارد42/1153واحد خانم تهامي167

جوانه هاي گندم تهامياعتبار ندارد1-42/1153قاووت نخودچيواحد خانم تهامي168
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جوانه هاي گندم تهامياعتبار ندارد2-42/1153قاووت چهل گياهواحد خانم تهامي169

جوانه هاي گندم تهامياعتبار ندارد3-42/1153قاووت خشخاشيواحد خانم تهامي170

اعتبار ندارد42/1154واحد خانم مريم فتاحي171

نايريكااعتبار ندارد1-42/1154سوهان زرنديواحد خانم مريم فتاحي172

نايريكااعتبار ندارد2-42/1154سوهان عسليواحد خانم مريم فتاحي173

اعتبار ندارد42/1045واحد آقاي منصوري174

سادات منصوري-بسته بندي حبوبات و قاووت 154اعتبار ندارد1-42/1045قاووت نخودچيواحد آقاي منصوري175

سادات منصوري-بسته بندي حبوبات و قاووت 155اعتبار ندارد2-42/1045قاووت پستهواحد آقاي منصوري176

سادات منصوري-بسته بندي حبوبات و قاووت 156اعتبار ندارد3-42/1045قاووت نارگيليواحد آقاي منصوري177

سادات منصوري-بسته بندي حبوبات و قاووت 157اعتبار ندارد4-42/1045قاووت مخلوطواحد آقاي منصوري178

سادات منصوري-بسته بندي حبوبات و قاووت 158اعتبار ندارد5-42/1045قاووت عسليواحد آقاي منصوري179

زاهداعتبار ندارد42/1155علي محمد محموديان كمسرخي180

زاهداعتبار ندارد1-42/1155انواع حبوباتعلي محمد محموديان كمسرخي181

زاهداعتبار ندارد2-42/1155انواع غالت پرك شدهعلي محمد محموديان كمسرخي182

زاهداعتبار ندارد3-42/1155انواع غالت بلغور شدهعلي محمد محموديان كمسرخي183

اعتبار ندارد42/1156واحد آقاي فروزش184

كويزاعتبار ندارد1-42/1156 قهوهواحد آقاي فروزش185

كويزاعتبار ندارد2-42/1156پودر قهوهواحد آقاي فروزش186

اعتبار ندارد42/1157واحد آقاي محسن سپهر187

شاد نان كويراعتبار ندارد1-42/1157پيراشكي واحد آقاي محسن سپهر188

شاد نان كويراعتبار ندارد2-42/1157نان مغزدار با سيب زميني و سبزيجاتواحد آقاي محسن سپهر189

اعتبار ندارد42/1158واحد خانم آزاده ايلخاني190

قوتو دالاعتبار ندارد1-42/1158قاووت چهل گياهواحد خانم آزاده ايلخاني191

قوتو دالاعتبار ندارد2-42/1158قاووت قهوهواحد خانم آزاده ايلخاني192

قوتو دالاعتبار ندارد3-42/1158قاووت مخلوطواحد خانم آزاده ايلخاني193

قوتو دالاعتبار ندارد3-42/1158قاووت نخودچيواحد خانم آزاده ايلخاني194

اعتبار ندارد42/1159آجيل ساده بوداده برشته شدهواحد آقاي حامد فرخي195

طعم طاليي فرخياعتبار ندارد1-42/1159آجيل ساده بوداده برشته شدهواحد آقاي حامد فرخي196

شيرينيجات طالوه نواعتبار ندارد1-42/1136شكالت مغزدار واحد خانم  لشگري197

شيرينيجات طالوه نواعتبار ندارد2-42/1136مغز روكش دارواحد خانم  لشگري198

شيرينيجات طالوه نواعتبار ندارد3-42/1136كلمپهواحد خانم  لشگري199

بانو حرجنداعتبار ندارد42/1162واحد خانم جليل بيگي200

بانو حرجنداعتبار ندارد1-42/1162قاووت مخلوط با شكر واحد خانم جليل بيگي201

بانو حرجنداعتبار ندارد2-42/1162قاووت مخلوط مخلوط با توتواحد خانم جليل بيگي202

اعتبار ندارد42/1163واحد آقاي عارفي203

آزينهاعتبار ندارد1-42/1163كلمپهواحد آقاي عارفي204

اعتبار ندارد42/1165واحد آقاي شيخ زاده205

شيرينيجات معروف شيخ زادهاعتبار ندارد1-42/1165كماچ سهنواحد آقاي شيخ زاده206

اعتبار ندارد42/1166واحد آقاي حسن زاده207

اعتبار ندارد1-42/1166واحد آقاي حسن زاده208

عاليشاهاعتبار ندارد1-42/1168سوهان زرندواحد آقاي اميري209

عاليشاهاعتبار ندارد2-42/1168سوهان عسليواحد آقاي اميري210
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اعتبار ندارد42/1169واحد خانم پورناظمي211

شراگيماعتبار ندارد1-42/1169قاووت چهل گياهواحد خانم پورناظمي212

شراگيماعتبار ندارد2-42/1169قاووت مخلوطواحد خانم پورناظمي213

شراگيماعتبار ندارد3-42/1169قاووت خشخاشواحد خانم پورناظمي214

شراگيماعتبار ندارد4-42/1169قاووت نخودچيواحد خانم پورناظمي215

شراگيماعتبار ندارد5-42/1169قاووت پستهواحد خانم پورناظمي216

شراگيماعتبار ندارد6-42/1169قاووت سنجدواحد خانم پورناظمي217

شراگيماعتبار ندارد7-42/1169قاووت گندمواحد خانم پورناظمي218

شراگيماعتبار ندارد8-42/1169قاووت جوواحد خانم پورناظمي219

شراگيماعتبار ندارد9-42/1169قاووت عدسواحد خانم پورناظمي220

اعتبار ندارد42/1170واحد آقاي مددي221

احمد مددي 24اعتبار ندارد1-42/1170چنگمالواحد آقاي مددي222

اعتبار ندارد42/1171واحد خانم زهرا سرناز223

خانه مااعتبار ندارد1-42/1171كلمپهواحد خانم زهرا سرناز224

زليخاتعطيل مي باشد42/1191واحد آقاي حسن پورشيخعلي225


