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دانشگاه علوم پزشکی اراکدارو گستر یاسینالکلیML 250دستخوشبوکننده محیط ، عطر و ادکلنشرکت پارس افشانه اخذ شده سه ماهه13/135347/12/98پروانه ساخت مایع گندزدا نام تجاری راتا شرکت پارس افشانه 1

40751شماره مجوز موقت مایع گندزدا نام تجاری شرکت گلکاران شرکت کشت و صنعت گلکاران2 دانشگاه علوم پزشکی اراکتاکنون توزیع نشده الکلیمیل 120،250دست(نوشیدنی ها  )غذایی شرکت کشت و صنعت گلکاراناخذ شده 13/12/9815/2/99 

دانشگاه علوم پزشکی اراکهجرت،رازی،فردوس،نخبگان لیتری4 سی سی و 250 سی سی،60لیتر،1دست و سطوحتولید دارو و تولید مواد ضدعفونی کنندهشرکت داروسازی بهسابه آسازل ضدعفونی کنندهشرکت داروسازی بهسا 3

اردبیل81000,240000,0,0آذر داروی سبالن-ندای صحت-داروگستر یاسین-امید آریا داروالکلیcc 125,500,1000,20000دستسرم سازیداروسازی آرتا سرم برکت_artacol14/111541399/01/061399/03/01آرتاکلشرکت داروسازی آرتا سرم برکت1

اردبیل85000حواله های معاونتالکلیcc 120دستتولید الکل، خمیر مایهفناوری زیستی رازی_kara14/111551398/12/221399/03/01کاراشرکت فناوری زیستی رازی2

اردبیل220000آذر داروی سبالن-ندای صحت-داروگستر یاسین-امید آریا داروالکلیcc 600دستتولید الکلالکل طبی آذربایجان_atacol14/111561398/12/221399/03/01آتاکلشرکت الکل طبی آذربایجان3

/heeshow14هیشوشرکت شکوه داروی اکسیر4 1083/ظ 60و200و500دستآرایشی و بهداشتیدارو برگ شرق_1399/03/01 1398/12/25   ccاردبیل95000,240000,480000توزیع در خارج استان با مجوز شورای تأمین شهرستان- سونارتک دارو-داروگستر یاسین-امید آریا داروالکلی

اردبیل0,0,253000داروگستر یاسین-امید آریا داروالکلیcc  140,200,500دستفرآورده های گیاهیافشره سبز نانو_hand sanitizer14/111581398/12/25 1399/03/01کژالشرکت افشره سبز نانو5

اردبیل120000,220000,0با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مشگین شهرالکلیcc 200,450,1450دستبسته بندی آب معدنیچشم نوش آفتاب_meshkin teb14/111591398/12/22 1399/03/01مشگین طبشرکت چشم نوش آفتاب6

اردبیل0,150000,0,0با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلخالالکلیcc 150,250,1500,10000دست آرایشی  و بهداشتیبهشت خلخال_marlik14/111601399/01/051399/03/01مارلیکشرکت بهشت خلخال7

گرمی70ژل دستآرایشی و بهداشتیشرکت بازرگانی سینا بینشrapido15/16981 98/12/201399/3/20ژل دستشرکت بازرگانی سینا بینش1 علوم پزشکی اصفهان138000الکلی 

میلی لیتری500 محلول دستآرایشی و بهداشتیشرکت بازرگانی سینا بینشrapido15/1698298/12/201399/3/20 محلول دستشرکت بازرگانی سینا بینش2 علوم پزشکی اصفهان399000الکلی 

علوم پزشکی اصفهان80000شفاصدرالکلیمیلی لیتر60ژل دستآرایشی و بهداشتیشرکت ریحان نقش جهانrng15/1697898/12/251399/3/25ژل دستشرکت ریحان نقش جهان3

علوم پزشکی اصفهان150000شفاصدرالکلیمیلی لیتر40 محلول دستآرایشی و بهداشتیشرکت ریحان نقش جهانrng15/1697798/12/251399/3/25 محلول دستشرکت ریحان نقش جهان4

علوم پزشکی اصفهان95000الکلیمیلی لیتر 200 محلول دستآرایشی و بهداشتیشرکت نگین شهد سپاهان به سفارش شرکت مهیاران سالمت پایا1398/12/121399/3/12پ/payadental12/84/14001 محلول دستشرکت نگین شهد سپاهان به سفارش شرکت مهیاران سالمت پایا5

علوم پزشکی اصفهانعدم تولیدالکلیمیلی لیتر- 200 محلول دستآرایشی و بهداشتیشرکت نگین شهد سپاهان1398/12/171399/3/17پ/varenbo12/84/14292 محلول دستشرکت نگین شهد سپاهان6

علوم پزشکی اصفهانعدم تولیدالکلیگرم 100-50-30-20ژل دستآرایشی و بهداشتیشرکت نگین شهد سپاهان1398/12/171399/3/17پ/varenbo12/84/14291ژل دستشرکت نگین شهد سپاهان7

علوم پزشکی اصفهان180000الکلی100 میلی لیترمحلول دستآرایشی و بهداشتیگل شیمی1398/12/131399/3/13پ/hanter12/84/14050محلول دستگل شیمی8

علوم پزشکی اصفهانرایگانالکلیگرم 2 ژل دستآرایشی و بهداشتیاصفهان مقدم1398/12/131399/3/13پ/12/84/14045 ژل دستاصفهان مقدم9

علوم پزشکی اصفهانعدم تولید الکلیمیلی لیتر 60محلول دستآرایشی و بهداشتیشقایق طالیی1398/12/131399/3/13پ/royder12/84/14028محلول دستشقایق طالیی10

میلی لیتری500 محلول دستآرایشی و بهداشتیگل به1398/12/121399/3/12پ/golbeh12/84/13988محلول دستگل به11 علوم پزشکی اصفهان155000الکلی 

میلی لیتر250ژل دستارایشی بهداشتیطبیعت سبز دانژهsinoderm15/1698498/12/201399/3/20ژل دستطبیعت سبز دانژه12 علوم پزشکی اصفهان23300رخ آرا بهبود اسپادانالکلی 

علوم پزشکی اصفهان300000به پخش- مجید پخش الکلیمیلی لیتر500-300-125-60محلول دستآرایشی و بهداشتیگلتاشaromax15/169791398/12/261399/3/26محلول دستگلتاش13

علوم پزشکی اصفهان300000-180000-130000-75000به پخش- مجید پخش الکلیمیلی لیتر500-300-125-60ژل دستارایشی بهداشتیگلتاشaromax15/169801398/12/261399/3/26ژل دستگلتاش14

علوم پزشکی اصفهان98000تعاونی داروسازان الکلیمیلی لیتر120محلول دستآرایشی و بهداشتیفراپاک اسپادان1398/12/121399/3/12پ/rafi12/84/13984محلول دستفراپاک اسپادان15

میلی لیتری500محلول دستآرایشی و بهداشتیداروسازی عمادepimax  IRC :8817557582850634محلول دستداروسازی عماد16 علوم پزشکی اصفهان552000محلول های بیمارستانیالکلی 

میلی لیتری500ژل دستآرایشی و بهداشتیداروسازی عمادepimax  IRC :9364891552274116ژل دستداروسازی عماد17 علوم پزشکی اصفهان485000محلول های بیمارستانیالکلی 

علوم پزشکی اصفهان188000الکلی میلی لیتری 240 محلول دستپوشش های مواد غذاییریف1398/12/151399/3/15پ/reef12/84/14251 محلول دستریف18

علوم پزشکی اصفهان100000-196000الکلی240-120 میلی لیتری ژل دستوشش های مواد غذاییریف1398/12/151399/3/15پ/reef12/84/14250ژل دستریف19

علوم پزشکی اصفهانالکلیمیلی لیتری-250-200-150-120 محلول دستآرایشی و بهداشتیبازرگانی چاوشی1398/12/151399/3/15پ/bejvin12/84/14255 محلول دستبازرگانی چاوشی20

علوم پزشکی اصفهانالکلی150-100-75-50-20گرم ژل دستآرایشی و بهداشتیبازرگانی چاوشی1398/12/151399/3/15پ/bejvin12/84/14254 ژل دستبازرگانی چاوشی21

علوم پزشکی اصفهان27500شفا پخش برگ سبز اترین - نیکان درمان غیر الکلیمیلی لیتر 500محلول دستفراورد ه  های داروییسینافراور1398/12/121399/3/12پ/sansol,beco12/84/13948محلول دستسینافراور22

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سی سی250)ریال180000مهبانالکلیلیتری4سی سی و250محلول ضدعفونی دستداروییداروسازی رها13877/84/1298/12/1198/03/11/پDeporaمحلول ضدعفونی دستداروسازی رها23

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتوقف تولیدمهبانالکلیگرم50و30ژل ضدعفونی دستداروییداروسازی رها14270/84/1298/12/1598/03/15/پDeporaژل ضدعفونی دستداروسازی رها24

Sمحلول ضدعفونی دستزیست فراورده سپاهان25 epacolدانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال1500000لیتری 5-ریال140000سی سی 250-ریال140000سی سی 125تعاونی داروسازان-سفیرداروبهداشت-داروپژوه سپاهان-شفاصدرسپاهان-عارف دارو-داروبهداشت اسیاالکلیلیتر5سی سی و250و125محلول ضدعفونی دستداروییزیست فراورده سپاهان13749/84/1298/12/0898/03/08/پ

Sژل ضدعفونی دستزیست فراورده سپاهان26 epacolدانشگاه علوم پزشکی اصفهانتوقف تولیدتعاونی داروسازان-سفیرداروبهداشت-داروپژوه سپاهان-شفاصدرسپاهان-عارف دارو-داروبهداشت اسیاالکلیگرم250و125ژل ضدعفونی دستداروییزیست فراورده سپاهان13749/84/1298/12/0898/03/08/پ

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سی سی120)ریال1175000مهبان-ارمغان طبیعتالکلیسی سی120محلول ضدعفونی دستداروییگنجینه عصاره طبیعت14048/84/1298/12/1398/03/13/پNoshadمحلول ضدعفونی دستگنجینه عصاره طبیعت27

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سی سی500دست200000)ریال 200000-(سی سی سطوح100)ریال80000بهیارصنعت سپاهانالکلیسی سی100محلول ضدعفونی دست و سطوحداروییبهیارصنعت سپاهان14014/84/1298/12/1398/03/13/پpakBehyarمحلول ضدعفونی دست و سطوحبهیارصنعت سپاهان28

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال80000سی سی 150ژل بهیارصنعت سپاهانالکلیسی سی100ژل ضدعفونی دستداروییبهیارصنعت سپاهان14014/84/1298/12/1398/03/13/پpakBehyarژل ضدعفونی دستبهیارصنعت سپاهان29

Gمحلول ضدعفونی دست و سطوحسبزدارواسپادانا30 reencolدانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال85000سی سی دست125سبزداروسپاهانالکلیمیلی لیتر125محلول ضدعفونی دست و سطوحداروییسبزدارواسپادانا14062/841298/12/1498/03/14/پ

Gژل ضدعفونی دستسبزدارواسپادانا31 reentolدانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال130000سی سی 150سبزداروسپاهانالکلیسی سی150و75ژل ضدعفونی دستداروییسبزدارواسپادانا14062/841298/12/1498/03/14/پ

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال80000سی سی 120-داروبهداشت اسیا-مشاطب-بهرسان داروالکلیسی سی1000و120محلول ضدعفونی دستداروییاکسیرگستراسپادانا14265/84/1298/12/1598/03/15/پexirgostarespadanaمحلول ضدعفونی دستاکسیرگستراسپادانا32

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانتوقف تولید-داروبهداشت اسیا-مشاطب-بهرسان داروالکلیسی سی150ژل ضدعفونی دستداروییاکسیرگستراسپادانا14265/84/1298/12/1598/03/15/پexirgostarespadanaژل ضدعفونی دستاکسیرگستراسپادانا33

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال200000مهبان-ارمغان طبیعتالکلیسی سی120ژل ضدعفونی دستداروییگل دارو14269/84/1298/12/1598/03/15/پseptigolژل ضدعفونی دستگل دارو34

دانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال170000مهبان-ارمغان طبیعتالکلیسی سی120محلول ضدعفونی دستداروییگل دارو14269/84/1298/12/1598/03/15/پseptigolمحلول ضدعفونی دستگل دارو35

سی سی250ژل ضدعفونی دستداروییپایاشیمی آفرینش14436/84/1298/12/2098/03/20/پHD GELژل ضدعفونی دستپایاشیمی آفرینش36 دانشگاه علوم پزشکی اصفهانریال180000پایاشیمی آفرینشالکلی 

آذربایجان غربی290000انجمن داروسازان و آرمیتا آی سانالکلی500دستفرآورده های بهداشتی و شویندهآنیل طب آذران_سه ماه12/1442798/12/05_محلول ضد عفونی کننده دستآنیل طب آذران1
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آذربایجان غربی35000انجمن داروسازان و آرمیتا آی سانالکلی450دستفرآورده های بهداشتی و شویندهآنیل طب آذران_سه ماه12/1442698/12/05_ژل ضد عفونی کننده دستآنیل طب آذران2

آذربایجان غربی20000الکلی500دستفرآورده های لبنیشروین مهاباد_سه ماه12/1443598/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستشروین مهاباد3

آذربایجان غربی1762000-345000-185000الکلی4000-500-250دستدستمال کاغذیعلیرضا فتحی_سه ماه12/1443698/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستعلیرضا فتحی4

آذربایجان غربی200000الکلی500دستکنسروی غیر گوشتیگلفام_سه ماه12/1443798/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستگلفام5

آذربایجان غربی520000الکلی1000دستآرایشی و بهداشتیاروم آذر گیسوان_سه ماه12/1443898/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستاروم آذر گیسوان6

آذربایجان غربی_الکلی_دستالکل سازیگلریز میاندوآب_سه ماه12/1443998/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستگلریز میاندوآب7

آذربایجان غربی1540000-41000-159500الکلی4000-750-150دستآرایشی و بهداشتیطوبی گل_سه ماه12/1443498/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستطوبی گل8

آذربایجان غربی145000الکلی250دستبهداشتیهدف ایرسا دنیا_سه ماه598/12/12-12/1089_محلول ضد عفونی کننده دستهدف ایرسا دنیا9

آذربایجان غربی_الکلیدستبهداشتیهدف ایرسا دنیا_سه ماه698/12/12-12/1089_ژل ضد عفونی کننده دستهدف ایرسا دنیا10

آذربایجان غربی_الکلی20000-1000-850-600-500-250دستدستمال مرطوبآلتین کیمیا تکین_سه ماه998/12/12-12/1118_محلول ضد عفونی کننده دستآلتین کیمیا تکین آذر11

آذربایجان غربی180000الکلی500دستفرآورده های بهداشتی و شویندهپاک تدبیر موکریان_سه ماه498/12/12-12/1134_محلول ضد عفونی کننده دستپاک تدبیر موکریان12

آذربایجان غربی360000-250000الکلی500-300دستآب میوه و کنسانترهنوشین شهد_سه ماه12/1444098/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستنوشین شهد13

آذربایجان غربی620000-400000الکلی3000-1800دستآب میوه و کنسانترهپاکدیس_سه ماه12/1444198/12/12_محلول ضد عفونی کننده دستپاکدیس14

آذربایجان غربی_الکلیسطوحآب میوه و کنسانترهپاکدیس_سه ماه12/1444298/12/12_محلول ضد عفونی کننده سطوحپاکدیس15

آذربایجان غربی345000-186000الکلی500-250دستموم موبرآسا گروه منطقه آزاد ماکو_سه ماه298/12/12-12/1077_محلول ضد عفونی کننده دستآسا گروه منطقه آزاد ماکو16

آذربایجان غربی_الکلیدستموم موبرآسا گروه منطقه آزاد ماکو_سه ماه398/12/12-12/1077_ژل ضد عفونی کننده دستآسا گروه منطقه آزاد ماکو17

آذربایجان غربی_الکلیدستدستمال مرطوبآلتین کیمیا تکین_سه ماه1098/12/12-12/1118_ژل ضد عفونی کننده دستآلتین کیمیا تکین آذر18

آذربایجان غربی360000-330000الکلی500-400دستصنعتیآذرین لعل فام_سه ماه198/12/26-12/1138_محلول ضد عفونی کننده دستآذرین لعل فام19

آذربایجان غربی_الکلیدستصنعتیآذرین لعل فام_سه ماه298/12/26-12/1138_محلول ضد عفونی کننده سطوحآذرین لعل فام20

آذربایجان غربی8000-3400-2250الکلیعددی 5-2-1دستبهداشتیعلی امجدی_سه ماه298/12/12-12/1110_%70دستمال هیدروفیل حاوی الکل علی امجدی21

آذربایجان غربی_الکلیدستافشانه خوشبو کننده بدن و محیططالیه داران آذر ماکو_سه ماه12/1445698/12/26_ژل ضد عفونی کننده دستطالیه داران آذر ماکو22

آذربایجان غربی_الکلیدستدستمال مرطوبآلتین کیمیا تکین_سه ماه698/12/26-12/1118_%70دستمال مرطوب حاوی الکل آلتین کیمیا تکین آذر23

آذربایجان غربی470000-270000-150000الکلی1000-500-250دستبهداشتیتعاونی اسپیدار سبز_سه ماه12/1163698/12/26_محلول ضد عفونی کننده دستتعاونیاسپیدار سبز 24

آذربایجان غربی_الکلیدستدارودارو گستر ساوا شفا ژن_سه ماه198/12/26-12/1139_محلول ضد عفونی کننده دستدارو گستر ساوا شفا ژن25

آذربایجان غربی_الکلیدستعرقیاتجواد مهدیزاده_سه ماه12/1446198/12/26_محلول ضد عفونی کننده دستجواد مهدیزاده26

آذربایجان غربی_الکلیدستفرآورده های لبنینوین نسیم_سه ماه12/1446299/1/23_محلول ضد عفونی کننده دستنوین نسیم27

آذربایجان غربی_الکلیدستداروداروسازی کیهان دارو_سه ماه12/1445598/12/26_محلول ضد عفونی کننده دستدارو سازی کیهان دارو28

آذربایجان غربی_الکلیدستدستمال مرطوبآلتین کیمیا تکین_سه ماه599/1/23-12/1134_ژل ضد عفونی کننده دستپاک تدبیر موکریان29

ایران300000-350000مکاتبه با پخش قاسم ایران و عدم دریافت سفارشالکلی 250دست و سطوحآرایشی و بهداشتیبهداشت کودکParia1323798/12/1199/3/80پریا بهداشت کودک1

ایران140000-135400عصاره طب ایرانیان-شفا طب آرادالکلی4000-385 دست و سطوحآرایشی و بهداشتیمنman1324798/12/1199/3/86260016304125-6260016304422منمن2

ایران119000اعالم ننمودهالکلی105دست  آرایشی و بهداشتیویداshandiz1323698/12/1199/3/86261210001810شاندیزویدا3

ایران1100000 پخش قاسم ایرانالکلی4000دستآرایشی و بهداشتیبین المللی پارس01362698/12/2099/3/8626001402614بانو طالییبین المللی پارس4

ایران00الکلی0دستآرایشی و بهداشتیایران شکوه001322698/12/1199/3/80ایران شکوه5

ایران00الکلی0دستآرایشی و بهداشتیتهران مو001322798/12/1199/3/80تهران مو6

ایران00الکلی0دستآرایشی و بهداشتیسهامی عام کف001326798/12/1299/3/80سهامی عام کف7

ایران00الکلی0دستآرایشی و بهداشتینانو فناوری کیان گستر001340498/12/1399/3/80نانو فناوری کیان گستر8

/0135/13354رافونهزالل شیمی لیا9   ایران310000شرکت پخش رافونهالکلی300دستبهداشتیزالل شیمی لیا9898/12/1399/3/80/ص

/0135/13354رافونهزالل شیمی لیا10   ایران140000شرکت پخش رافونهالکلی60دستبهداشتیزالل شیمی لیا9898/12/1399/3/80/ص

/0135/13354رافونهزالل شیمی لیا11   ایران250000شرکت پخش رافونهالکلی200دستبهداشتیزالل شیمی لیا9898/12/1399/3/80/ص

/0135/13354رافونهزالل شیمی لیا12   ایران250000شرکت پخش رافونهالکلی150دستبهداشتیزالل شیمی لیا9898/12/1399/3/80/ص

/0135/13305وینهیاس شیمی13 _الکلی10000دستبهداشتییاس شیمی9898/12/1299/3/80/ص   ایرانفاقد قیمت- صرفا حجم کم و آزمایشی_

/0135/13411پاکانپاکان14 _الکلیگرم 2.7(دستمال)دست و سطوح بهداشتیپاکان9898/12/1299/3/80/ص   ایرانفاقد قیمت- صرفا حجم کم و آزمایشی_

/0135/13313اپنبه آرا 15 _دستبهداشتیبه آرا 9898/12/1299/3/80/ص _الکلی_   ایرانتولید نداشته است_

/dama98داماالبراتوار آرایشی و بهداشتی داما16   ایران148000-الکلی120mlدستمحصوالت آرایشی و بهداشتیالبراتوار آرایشی و بهداشتی داما135/1341398/12/899/3/86263829400381/ص

Gژل آزاددانشگاه آزاد شهر قدس17 elazad98/   ایران150000-الکلی100mlدستآموزشیدانشگاه آزاد شهر قدس135/138839812/2799/3/80/ص

_دستتولید و بسته بندی گروه صنعتی پاکشوHand antiseptic1340698/12/1499/03/080محلول ضد عفونی کننده دست گروه صنعتی پاکشو18   ایران00الکلی_

Sمحلول ضد عفونی کننده سطوح گروه صنعتی پاکشو19 urface antiseptic1340698/12/1499/03/080سطوحتولید و بسته بندی گروه صنعتی پاکشو_   ایران00الکلی_

  ایرانبه علت عدم تولید انبوه قیمت قطعی تعیین نشدبه علت عدم توفیق در تهیه الکل تولید انبوه نشدالکلی200دست و سطوحآرایشی و بهداشتی گل ایرانLocol1332198/12/1299/03/086260104500927لی کلگل ایران 20

Gمحلول ضد عفونی کننده سطوحگلپسند بابل1 olsang18/1094698/12/1199/03/01—بابلتولید ندارد—الکلیتولید نداردسطوح(شوینده و پاک کننده)بهداشتیگلپسند بابل

Gژل ضد عفونی کننده دستگلپسند بابل2 olsang18/1094798/12/1199/03/01—بابلتولید ندارد—الکلیتولید ندارددست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیگلپسند بابل

Gمحلول ضدعفونی کننده دستگلپسند بابل3 olsang18/1095798/12/1199/03/016260266501312بابلریال200/000هستی تهرانالکلیمیلی لیتر500 دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیگلپسند بابل

بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتینگارشیمی—Vanoosheh18/1094598/12/0799/03/01محلول ضدعفونی کننده دستنگارشیمی4
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بابلتولید ندارد—الکلیتولید نداردسطوح(شوینده و پاک کننده)بهداشتینانوپارت خزر—Nano Nip18/1094398/12/0799/03/01محلول ضد عفونی کننده سطوحنانوپارت خزر5


Nano Nip18/1094498/12/0799/03/016262489500684محلول ضدعفونی کننده دستنانوپارت خزر6
بابلریال240/00داروخانه های سطح شهرالکلیمیلی لیتر250دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتینانوپارت خزر

بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیمشاء شیمی—Bavel18/1094898/12/1199/03/01محلول ضدعفونی کننده دستمشاء شیمی7

بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیمشاء شیمی—Bavel18/1094998/12/1199/03/01ژل ضد عفونی کننده دستمشاء شیمی8

بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل سطوح(شوینده و پاک کننده)بهداشتیمشاء شیمی—Bavel18/1095098/12/1199/03/01محلول ضد عفونی کننده سطوحمشاء شیمی9

Sمحلول ضدعفونی کننده دستپردیس آرمان  شیمی طبرستان10 peear -Farasho18/1095198/12/1299/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیپردیس آرمان  شیمی طبرستان

Sژل ضد عفونی کننده دستپردیس آرمان  شیمی طبرستان11 peear -Farasho18/1095298/12/1299/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیپردیس آرمان  شیمی طبرستان

Sمحلول ضد عفونی کننده سطوحپردیس آرمان  شیمی طبرستان12 peear -Farasho18/1095398/12/1299/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل سطوح(شوینده و پاک کننده)بهداشتیپردیس آرمان  شیمی طبرستان

Laman-Nano Aseh Cمحلول ضدعفونی کننده دستتوان پاکروب کاسپین13 lass
Nano Vash Plass18/1095498/12/1499/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیتوان پاکروب کاسپین

Laman-Nano Aseh Cژل ضد عفونی کننده دستتوان پاکروب کاسپین14 lass
Nano Vash Plass18/1095598/12/1499/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل دست(شوینده و پاک کننده)بهداشتیتوان پاکروب کاسپین

Laman-Nano Aseh Cمحلول ضد عفونی کننده سطوحتوان پاکروب کاسپین15 lass
Nano Vash Plass18/1095698/12/1499/03/01—بابلتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل —الکلیتولید ندارد بدلیل عدم تامین الکل سطوح(شوینده و پاک کننده)بهداشتیتوان پاکروب کاسپین

POLOMPژل ضد عفونی کننده دستاونتا طلوع نوین ایرانیان16  IRAN PI 457- میلی لیتر100دستبسته بندی کاال -درب پالستیکی داروهای مایعاونتا طلوع نوین ایرانیان—98/12/1799/03/01غ/به شماره مجوز د 
 میلی لیتر250 
 ریال120/000 مازندران توزیع درمان یاب مهر آریا شعبهالکلیمیلی لیتر500 
 ریال250/000 
 بابلریال430/000

POLOMPمحلول ضد عفونی کننده سطوحاونتا طلوع نوین ایرانیان17  IRAN PI458- میلی لیتر100سطوحبسته بندی کاال-  درب پالستیکی داروهای مایعاونتا طلوع نوین ایرانیان—98/12/1799/03/01غ/به شماره مجوز د 
 میلی لیتر250 
 ریال120/000 مازندران توزیع درمان یاب مهر آریا شعبهالکلیمیلی لیتر500 
 ریال250/000 
 بابلریال430/000

بوشهرالکلیدستشرکت ارکیده19/1055098/12/1499/3/1ژل ضدعفونی کننده دستشرکت ارکیده1

بوشهرالکلیدستشرکت ارکیده19/1055198/12/1499/3/1محلول ضدعفونی کننده دستشرکت ارکیده2

بوشهرالکلیدستتولید محصوات ضدعفونی کننده دستشرکت نانو مواد کربنی ویرا198/12/1499/3/1-19/1095ژل ضدعفونی کننده دست نانوشرکت نانو مواد کربنی ویرا3

بوشهرالکلیدستتولید محصوات ضدعفونی کننده دستشرکت نانو مواد کربنی ویرا298/12/1499/3/1-19/1095محلول ضدعفونی کننده دست نانوشرکت نانو مواد کربنی ویرا4

بوشهرالکلیدستتولید محصوات ضدعفونی کننده دستشرکت پریچه198/12/1499/3/1-19/1096ژل ضدعفونی کننده دستشرکت پریچه5

علوم پزشکی خراسان شمالیتومان20000نداردپایه اتانولسی سی380محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست شویندهشرکت صنایع شیمیایی پاک شیمی اترکsepita26/1026098/12/141399/3/1سپیتاشرکت صنایع شیمیایی پاک شیمی اترک1

علوم پزشکی خراسان شمالیتاکنون تولیدی نداشته استنداردپایه کلر لیتری1-  سی سی 700و 500محلول پاک کننده سطوح شویندهشرکت صنایع شیمیایی پاک شیمی اترکsepita26/1026198/12/141399/3/1سپیتاشرکت صنایع شیمیایی پاک شیمی اترک2

علوم پزشکی خراسان شمالی لیتری تولید نداشته است3تومان تاکنون 9000سی سی 250نداردپایه اتانول سی سی250لیتری و 3محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست عرقیجاتشرکت بهار عصاره فاروجmamiran26/1026498/12/141399/3/1مامیران ایزلیشرکت بهار عصاره فاروج3

هزارتومان204000لیتری 3, تومان 9000سی سی 250نداردپایه ایزوپروپیل الکل سی سی250لیتری و 3محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست عرقیجاتشرکت بهار عصاره فاروجmamiran26/1026598/12/141399/3/1مامیران ایزلیشرکت بهار عصاره فاروج4 علوم پزشکی خراسان شمالی 

علوم پزشکی خراسان شمالیتومان25000 لیتری 1-هزار تومان500000لیتری 20نداردپایه کلر لیتری1لیتری و 20محلول پاک کننده سطوح گندزداشرکت طراحان فرایند شیمی سبزclean in26/1189-298/12/141399/3/1کلین اینشرکت طراحان فرایند شیمی سبز5

علوم پزشکی خراسان شمالیتاکنون تولیدی نداشته استنداردپایه الکل لیتری1 سی سی و 50و 250محلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست عرقیجاتشرکت کیمیاگران راز طبیعت26/1026698/12/261399/3/1کیمیاگران راز طبیعتمحمدعلی معموری6

اهواز(پخش استانی)پخش نجفی -(پخش استانی)اقلیم داروی رازیالکلی500-100-75دستآرایشی بهداشتیصنایع بهداشتی ایرانhand sanitizer gel23/1240298/12/799/3/16261119031048ژل ضد عفونی کننده دستصنایع بهداشتی ایران1

اهواز(پخش استانی)پخش نجفی -(پخش استانی)اقلیم داروی رازیالکلی20000-10000-750-300دستآرایشی بهداشتیصنایع بهداشتی ایرانhand alcohol sanitizing solution23/1240498/12/799/3/16261119031116محلول ضد عفونی کننده دستصنایع بهداشتی ایران2

اهواز(پخش استانی)پخش نجفی -(پخش استانی)اقلیم داروی رازیالکلی500دستآرایشی بهداشتیصادرات و واردات اطلس فالیز-hand alcohol sanitizing solution23/1240398/12/1299/3/1محلول ضد عفونی کننده دستصادرات و واردات اطلس فالیز3

جندی شاپور96000(جهاد دانشگاهی خوزستان)داروخانه سیزده آبان الکلی120سی سی دستتولید محصوالت پزشکیجهاد دانشگاهی خوزستان-hand sanitizer gel98/12/1599/3/1ژل ضدعفونی کننده دستسازمان جهاد دانشگاهی خوزستان4

جندی شاپور3140000(جهاد دانشگاهی خوزستان)داروخانه سیزده آبان الکلیلیتری 5دستتولید محصوالت پزشکیجهاد دانشگاهی خوزستان-hand sanitizer gel98/12/1699/3/1ژل ضدعفونی کننده دستسازمان جهاد دانشگاهی خوزستان5

علوم پزشکی جندی شاپور اهوازریال 330/000سبزدارو سپاهانالکلسی سی 285دستدارویی- دانش بنیانشرکت زیست فن آوردان صدرا نور-99خرداد 98اسفند محلول ضد عفونی کننده دستشرکت زیست فن آوردان صدرا نور6

10

دزفول170000کیمیا گران عرصه سالمتالکل اتانول 500 دستآرایشی بهداشتی/انواع شوینده کیمیا گران عرصه سالمتhand disinfectant65/1026098/12/1299/02/12مایع ضد عفونی دست بر پایه اتانولکیمیا گران عرصه سالمت1دزفول

antisepticمایع ضد عفونی کننده دستصنایع شیمیایی سم سازان1  liquid27/102591398/12/071399/03/076260449516713رفسنجان فعال تولید ندارندنداردالکلی لیتری20و10و5 و 1 سی سی و 100 و 20ظروف پلی اتیلن در حجم هایدستبهداشتیصنایع شیمیایی سم سازان

رفسنجان فعال تولید ندارندنداردغیرالکلی 2000 ،1000سطوح بهداشتیصنایع شیمیایی سم سازانdisinfectant and antiseptic liquid27/100701394/12/241397/12/246260449516027محلول گندزدای سطوح خانگیصنایع شیمیایی سم سازان2

Disinfection of hospital suppliesمحلول گندزدای لوازم و تجهیزات بیمارستانیصنایع شیمیایی سم سازان3  and equipment27/102601398/12/071399/03/07رفسنجان فعال تولید ندارندنداردغیرالکلی لیتری1،5،10،20 سی سی و 500و380و 100لوازم و تجهیزات بیمارستانیبهداشتیصنایع شیمیایی سم سازانندارد

رفسنجان فعال تولید ندارندنداردغیرالکلی380هوا و سطوحبهداشتیصنایع شیمیایی سم سازانair freshener and disinfectant 27/102611398/12/071399/03/07626044951691خوشبوکننده هوا و ضد عفونی کننده صنایع شیمیایی سم سازان4

رفسنجان فعال تولید ندارندنداردغیرالکلی500سطوح بهداشتیصنایع شیمیایی سم سازاننداردdisinfectant liquid27/102551396/02/061397/02/06محلول ضد عفونی کننده سطوح صنایع شیمیایی سم سازان5

رفسنجان فعال تولید ندارندنداردغیرالکلی500میوه و سبزیبهداشتیصنایع شیمیایی سم سازانdisinfectant liquid27/100631394/12/241397/12/246260449516515محلول گندزدای سبزیجات و میوهصنایع شیمیایی سم سازان6

رفسنجان450000نداردالکلی440دستبهداشتیپاکشویان فالت البرزنداردantiseptic spray27/102621398/12/131399/03/01محلول تمیزکننده و بهداشتی کننده دستپاکشویان فالت البرز7

رفسنجان205000نداردالکلی 240دستبهداشتیپاکشویان فالت البرزنداردantiseptic spray27/102621398/12/131399/03/01محلول تمیزکننده و بهداشتی کننده دستپاکشویان فالت البرز8

رفسنجان305000نداردالکلی440دستبهداشتیپاکشویان فالت البرزنداردantiseptic spray27/102621398/12/131399/03/01محلول تمیزکننده و بهداشتی کننده دستپاکشویان فالت البرز9

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی100دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر1

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی200دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر2

سمنان110000-پایه الکلی250دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر3

سمنان162500-پایه الکلی400دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر4

سمنان162500-پایه الکلی500دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر5

سمنان990400-پایه الکلی4000دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر6

سمنان2420000-پایه الکلی10000دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر7

سمنان4800000-پایه الکلی20000دستشوینده و بهداشتیکندرhand disinfectant liquid32/125751398/12/51399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلکندر8

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی100دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 9

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی200دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 10

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی300دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 11
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سمنان-عدم تولیدپایه الکلی400دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 12

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی500دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 13

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی4000دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer liquid32/125811398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 14

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی100دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 15

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی200دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 16

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی300دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 17

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی400دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 18

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی500دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 19

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی4000دستشوینده و بهداشتیشکوفا بهداشت آرین hand sanitizer gel32/125801398/12/101399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل شکوفا بهداشت آرین 20

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی70دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer liquid32/125911398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران21

سمنان150000تولید آزمایشیپایه الکلی100دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer liquid32/125911398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران22

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی200دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer liquid32/125911398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران23

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی500دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer liquid32/125911398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران24

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی70دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer gel32/125921398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران25

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی100دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer gel32/125921398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران26

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی200دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer gel32/125921398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران27

سمنان-عدم تولیدپایه الکلی500دستشوینده و بهداشتیتحقیقات واکسن و سرم سازی ایرانhand sanitizer gel32/125921398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ایران28

سمنان-عدم تولیدپایه الکلیگرم250 دستشوینده و بهداشتیمایان شیمی کویرhand disinfectant liquid32/125881398/12/101399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلمایان شیمی کویر29

سمنان213500تولید آزمایشیپایه الکلیگرم500 دستشوینده و بهداشتیمایان شیمی کویرhand disinfectant liquid32/125881398/12/101399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلمایان شیمی کویر30

سمنان-عدم تولیدپایه الکلیگرم1000دستشوینده و بهداشتیمایان شیمی کویرhand disinfectant liquid32/125881398/12/101399/3/1 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلمایان شیمی کویر31

سمنان-تولید آزمایشیپایه الکلی300دستشوینده و بهداشتیسید ابرهیم ساداتhand sanitizer liquid32/125901398/12/121399/3/1محلول پاک کننده و بهداشتی کننده دست بر پایه الکل سید ابراهیم سادات 32

سمنان899000قاسم ایرانپایه الکلی1000دستداروسازیرویان داروhand antiseptic (blue sense)69696889583322181398/12/141399/3/146260595302338 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلرویان دارو 33

سمنان533000قاسم ایرانپایه الکلی500دستداروسازیرویان دارو hand antiseptic (blue sense)15249986881703021398/12/141399/3/14 محلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلرویان دارو 34

Hand S(آماده به مصرف)محلول ضدعفونی کننده دست بهداشتی دکتر عبیدی1 anitizer Liquid 243694021267970698/12/1199/03/116260089454161علوم پزشکی شهید بهشتی180000سها هاللالکلی250دستآرایشی و بهداشتی بهداشتی دکتر عبیدی

Hand G ژل ضدعفونی کننده دستبه سامان درمان پارسیان2 el 66400/ علوم پزشکی شهیدبهشتی272500سالمت پخش هستی، رازیالکلی350دست(دهان و دندان) بهداشتی به سامان درمان پارسیان139898/12/1199/03/086264759400243.00/ص

Hand Sمحلول ضدعفونی کننده دستبه سامان درمان پارسیان3 anitizer  solution 66400/ علوم پزشکی شهیدبهشتی-   -   الکلی350دست(دهان و دندان) بهداشتی به سامان درمان پارسیان139898/12/1199/03/086264759400250.00/ص

/disinfecting solution64428محلول ضدعفونی کننده طراوت افزا تهران4 علوم پزشکی شهیدبهشتی520000داروپخش و سالمت کارنالکلی500دستغذایی، آرایشی(اسانس)مواد اولیه طراوت افزا تهران139898/12/1199/03/086267489700027.00/ص

/disinfecting solution64428محلول ضدعفونی کننده طراوت افزا تهران5 علوم پزشکی شهیدبهشتی18720000داروپخش و سالمت کارنالکلی20000دستغذایی، آرایشی(اسانس)مواد اولیه طراوت افزا تهران139898/12/1199/03/086267489700034.00/ص

/hand disinfectant spray 66908افشانه ضدعفونی کننده سطوح کیمیا شیمی دماوند6 علوم پزشکی شهیدبهشتی150000-   الکلی200دست(تولید قوطی فلزی آئروسل)بهداشتیکیمیا شیمی دماوند139898/12/1499/03/086260115500091.00/ص

/hand disinfectant spray 66908اسپری ضدعفونی کننده سطوح کیمیا شیمی دماوند7 علوم پزشکی شهیدبهشتی15000-   الکلی200دست(تولید قوطی فلزی آئروسل)بهداشتیکیمیا شیمی دماوند139898/12/1499/03/086260115500053.00/ص

علوم پزشکی شهیدبهشتی280000(طبیعت زنده)سینره الکلی500دست(انواع خوشبو کننده)بهداشتی گلستان شمیم آراhand sanitizer 782839181891207098/12/0799/03/07 6263334301692محلول ضدعفونی کننده دستگلستان شمیم آرا8

/hand sanitizer 66820ژل ضد عفونی کننده دستآقایان غروی و شرکاء9 علوم پزشکی شهیدبهشتی159000سها هاللالکلی150دستآرایشی و بهداشتی آقایان غروی و شرکاء139898/12/1399/03/086266285600463.00/ص

/hand sanitizer 66820ژل ضد عفونی کننده دستآقایان غروی و شرکاء10 علوم پزشکی شهیدبهشتی395000سها هاللالکلی400دستآرایشی و بهداشتی آقایان غروی و شرکاء139898/12/1399/03/086266285600470.00/ص

/hand disinfectant gel 66398ژل ضد عفونی کننده دستسورفین11 علوم پزشکی شهیدبهشتی96000سها هالل-بهستان پخشالکلی120دستآرایشی و بهداشتی سورفین139898/12/1199/03/086260344941825.00/ص

/hand disinfectant gel 66398ژل ضد عفونی کننده دستسورفین12 علوم پزشکی شهیدبهشتی299400سها هالل-بهستان پخشالکلی500دستآرایشی و بهداشتی سورفین139898/12/1199/03/086260344941818.00/ص

/66967-   قلم  جیبی ضدعفونی کننده دستسنجش داروی رازی13 علوم پزشکی شهیدبهشتی8000آرشاک طب-دایاالکلی10دستداروییسنجش داروی رازیدر دست اقدام139898/12/1499/03/14/ص

Instant Hand Sژل ضد عفونی کننده دستسرمه14 anitizer G el66396/ علوم پزشکی شهیدبهشتی-   -   الکلی-   دستآرایشی و بهداشتی سرمه-   139898/12/1199/03/08/ص

/66379لوسیون ضدعفونی کننده دستمینا15 علوم پزشکی شهیدبهشتی-   -   الکلی-   دستآرایشی و بهداشتی مینا-   139898/12/1199/03/08/ص

/66379ژل ضد عفونی کننده دستمینا16 علوم پزشکی شهیدبهشتی-   -   الکلی-   دستآرایشی و بهداشتی مینا-   139898/12/1199/03/08/ص

/66967-   قلم  جیبی ضدعفونی کننده دستسنجش داروی رازی17 علوم پزشکی شهیدبهشتی8000آرشاک طب-دایاالکلی10دستداروییسنجش داروی رازیدر دست اقدام139898/12/1499/03/14/ص

کردستان 180000 معاونت غذا وداروالکلی450سطوح- دست آرایشی وبهداشتیژیوان طب آسیاندارد99تااول خرداد banta clean41/1055-998/12/12هپتا کلین- فمتو- بانتاکلینژیوان طب آسیا1

کردستان 110000 معاونت غذا وداروالکلی250سطوح- دست آرایشی وبهداشتیپویندگان زیبا کاویان996269157599018تااول خرداد 41/1090098/12/14(VITRUMKB،INOVOX،VANORA)،(Gerflor)گرفلورپویندگان زیبا کاویان2

کردستان 200000 معاونت غذا وداروالکلی500سطوح- دست آرایشی وبهداشتیشویا جام آرباباندارد99تااول خرداد zeribavar41/1089998/12/14زیباورشویا جام آربابا3

کردستان 200000 معاونت غذا وداروالکلی500سطوح- دست آرایشی وبهداشتیسیران یکتادوشانندارد99تااول خرداد sayran41/1090598/12/14سیرانسیران یکتادوشان4

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستآرایشی و بهداشتیداروسازی دکتر جهانگیر48/11262ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11263محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستمهان سپهر تابان48/11283ژل پاک کننده دست

/48ژل پاک کننده دست علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست1242/ظ

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11272محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوح48/11271محلول پاک کننده سطوح

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستمهلران48/11278محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11277ژل پاک کننده دست
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علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستصابونسازی الهی48/11276ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11275محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستالکل ویسیان48/11273محلول پاک کننده دستالکل ویسیان5

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستزاگرس فارمد48/11284ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11309محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوحخرمان48/11274محلول پاک کننده سطوحخرمان7

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستبایر افالک48/11281محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11280ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوح48/11279محلول پاک کننده سطوح

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستدانا کاسیان48/11270محلول پاک کننده دستدانا کاسیان9

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستنیک شویان پارس48/11285محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوح48/11286محلول پاک کننده سطوح

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستآژن پخش آرنام48/11291محلول پاک کننده دستآژن پخش آرنام11

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستاکسیر48/11287محلول پاک کننده دستاکسیر12

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوحزرین پاک زاگرس48/11290محلول پاک کننده سطوحزرین پاک زاگرس13

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستآسیا دارو ایرانیان48/11288محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11289ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوحکیمیا شیمی زال48/11297محلول پاک کننده سطوح

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11298محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستدانش بنیان علم بادران آفتاب لرستان48/11299محلول پاک کننده دستدانش بنیان علم بادران آفتاب لرستان16

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستآریا ژن سبحان آزما نوین48/11300محلول پاک کننده دستآریا ژن سبحان آزما نوین17

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستزر گیاه زاگرس48/11301محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدست48/11302ژل پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستعصاره شمیم گوارا48/11303محلول پاک کننده دستعصاره شمیم گوارا19

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستحکیم48/11304محلول پاک کننده دست

علوم پزشکی استان لرستانالکلیسطوح48/11305محلول پاک کننده سطوح

علوم پزشکی استان لرستانالکلیدستدانشگاه لرستان48/11308ژل پاک کننده دستدانشگاه لرستان21

Dermaژل ضدعفونی و پاک کننده دست درماکلینسینره1  clen Antiseptic   hand gel44/107531398/12/131398/03/136260374028992 علوم پزشکی یاسوج300000سینرهالکلی500دستآرایشی و بهداشتی(سینره)طبیعت زنده

Dermaژل ضدعفونی و پاک کننده دست درماکلینسینره2  clen Antiseptic   hand gel44/107531398/12/131398/03/136260374029005 علوم پزشکی یاسوج150000سینرهالکلی200دستآرایشی و بهداشتی(سینره)طبیعت زنده

surfaceمحلول ضدعفونی کننده سطوحابرصنعت آکسون شرق1  dis infectant solution46/101971398/12/11گنابادریال250000لیتری20-ریال170000لیتری10-ریال21000سی سی 750واحدتولیدیغیرالکلیسی سی20000-10000-750سطوحآرایشی بهداشتیابرصنعت آکسون شرقندارد99پایان اردیبهشت

گنابادریال491000سی سی500-ریال332500 سی سی 250-ریال231000سی سی 120واحدتولیدیالکلیسی سی500-250-120دستآرایشی بهداشتیشرکت نیکوپاک ندارد99پایان اردیبهشتsanitizer solution for skin & hand98/417411398/12/21محلول ضدعفونی کننده دستشرکت نیکوپاک 2

گنابادریال1000000سی سی 1000-ریال500000سی سی400-ریال400000سی سی 300-ریال150000سی سی 120شرکتغیرالکلیسی سی1000-400-300-120دستغذایی آشامیدنیواحدتولیدی توکلی زادهندارد99پایان اردیبهشتsanitizer solution for hand98/417981398/12/21محلول ضدعفونی کننده دستواحدتولیدی توکلی زاده3

دانشکده علوم پزشکی آبادان500:300000_الکلی500،3750،10000،20000دستآرایشی و بهداشتیلطیف پاک افق اروند_hand disinfectants64/1016211/12/9829/12/98محلول ضدعفونی کننده دستلطیف پاک افق اروند1

دانشکده علوم پزشکی آبادان475:240000_الکلی500،3750،10000،20000دستآرایشی و بهداشتیتولیدات شیمیایی فخر خرمشهر_hand disinfectants64/1016311/12/9829/12/98محلول ضدعفونی کننده دستتولیدات شیمیایی فخر خرمشهر2

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 160000الکلی120دستآرایشی و بهداشتیکیهان شیمی یزد35/1343398/12/1198/03/31محکمحلول ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل کیهان شیمی یزد1

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 160000الکلی120دستآرایشی و بهداشتیکیهان شیمی یزد35/1343498/12/1198/03/31محکژل ضدعفونی کننده دست بر پایه الکلکیهان شیمی یزد2

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد الکلیدستآرایشی و بهداشتیزیست صنعت زرین مهر35/1343898/12/1198/03/31مهرکلمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلزیست صنعت زرین مهر3

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 1190000برپایه پراستیک اسید  لیتری 4سطوحآرایشی و بهداشتیتک کاج35/1198998/12/1198/03/31دکتر آرپی-آرپیمحلول ضد عفونی کننده سطوح بر پایه پراستیک اسید تک کاج4

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 160000  -2800000الکلیسی سی120- لیتری 4دستآرایشی و بهداشتیتک کاج35/1343998/12/1198/03/31دکتر آرپی-آرپیمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلتک کاج5

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 1180000-380000الکلی250-120-60دستآرایشی و بهداشتینانو کیمیای کویر یزد35/1344098/12/1198/03/31فارماسینمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلنانو کیمیای کویر یزد6

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد الکلیدستآرایشی و بهداشتینانو کیمیای کویر یزد35/1344198/12/1198/03/31فارماسینژل ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلنانو کیمیای کویر یزد7

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 300000-250000الکلی250- 200دستآرایشی و بهداشتیسیاوشان یزد35/1344298/12/1198/03/31گل وشمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلسیاوشان یزد8

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد الکلیدستآرایشی و بهداشتیسیاوشان یزد35/1344398/12/1198/03/31گل وشژل ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلسیاوشان یزد9

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 140000الکلی120دستآرایشی و بهداشتیایرسا گیتی گسترش35/1344498/12/1198/03/31منشادمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلایرسا گیتی گسترش10

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد الکلیسطوحآرایشی و بهداشتیایرسا گیتی گسترش35/1344598/12/1198/03/31منشادمحلول ضد عفونی کننده سطح بر پایه الکلایرسا گیتی گسترش11

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 320000الکلیدستآرایشی و بهداشتیدرنادارویه35/1110498/12/1198/03/31پرناسید اچمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلدرنادارویه12

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد 150000پخش کمال الکلی250دستآرایشی و بهداشتیتیام افرند یزد35/1341498/12/1198/03/31گراوندمحلول ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلتیام افرند یزد13

علوم پزشکیشهید صدوقی یزد الکلیدستآرایشی و بهداشتیتیام افرند یزد35/1341698/12/1198/03/31گراوندژل ضد عفونی کننده دست بر پایه الکلتیام افرند یزد14

ساوه-یداوند شیمیالکلیمیلی1000-500-100دستبهداشتیناتاوست شیمی-ماهه13/1353398/12/73-ژل گندزدای دستناتاوست شیمی1

ساوه-یداوند شیمیالکلیگرم4000-گرم 1000دستبهداشتیناتاوست شیمی-ماهه13/1353298/12/73-مایع گندزدای دستناتاوست شیمی2

ساوه-یداوند شیمیغیرالکلیگرم4000-گرم 1000سطحبهداشتیناتاوست شیمی-یکساله13/1353198/12/7-مایع گندزدای سطحناتاوست شیمی3
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ساوهکیمیا خاور نجم داناالکلیسی  سی 250دستبهداشتیکیمیا خاور نجم داناbrightex362010476422571098/12/1799/2/26269416000248ضدعفونی کننده دست و پوستکیمیا خاور نجم دانا4

ساوهالیت دارو- مهبات دارو- بهستان - داروپخش - دی دارو-رازیالکلیسی سی 120دستدارویینیک سامان داروemacol453699998116039097/09/031401/03/096260349400907اماکولعماد درمان پارس5

ساوهالکلیسی سی 500دستبهداشتینیک سامان دارو57069982385222502020/042020/046266644400222ژل ضدعفونی دستنیک سامان دارو6

ساوه550000الکلیسی  سی 250دستبهداشتینیک سامان دارو33342975974037902020/032020/03محلول ضدعفونی دستنیک سامان دارو7

ساوه180000الکلیسی سی 500 سطحبهداشتینیک سامان دارو26519503436378102020/032020/03محلول ضدعفونی سطوحنیک سامان دارو8

ساوهدی داروالکلیسی سی 500ژل دستدارویینیک سامان داروNikasept570699823852225098/12/1399/1/296266644400222نیکاسپتنیک سامان دارو9

ساوهدی داروالکلیسی سی 500محلول سطوحدارویینیک سامان داروNikasept265195034363781098/12/1399/1/296266644400239نیکاسپتنیک سامان دارو10

ساوهدی دارواللکلیسی سی 100محلول دستدارویینیک سامان داروNikasept333429759740379098/12/1399/1/296266644400246نیکاسپتنیک سامان دارو11

NABمایع ضدعفونی کننده نابامید بخش پایدار12  Dis infectant Liquid6263393700061ساوهپخش مستقیمالکلیسی سی 500دست و سطوح و ابزاربهداشتیامید بخش پایدار

ساوهماهام شمیم بهارالکلیسی سی 120دستماهان شمیم بهار6269534600863ژل ضدعفونی دستماهان شمیم بهار13

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلیسی سی 25دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد489256971840275098/17/1298/2/26261157100065محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 14

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلیسی سی 30دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد895608929095483098/17/1298/2/26261157100058محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 15

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلیسی سی 50دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد205608395067333098/17/1298/2/26261157100041محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 16

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلیسی سی 80دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد185081629312304098/17/1298/2/26261157100096محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 17

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلی سی سی 200دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد286577447756364098/17/1298/2/26261157100089محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 18

ساوهقاسم ایران- دی دارو امید - سهاهالل- الیت دارو الکلیسی سی 500دستتولید ملزومات بسته بندی دارویینوشافارمد397993788526831098/17/1298/2/26261157100072محلول ضدعفونی کننده دستداروسازی سلطانی طب ایرانیان 19

ساوهآیریا برناالکلیسی سی 500دستبهداشتیآیریابرناIsept HC556140658309144098/12/1299/3/126260867600117آی سپت اچ سیآیریابرنا20

ساوهآیریا برناالکلیسی  سی 250دستبهداشتیآیریابرناIsept HC753135858989524098/12/1299/3/126260867600124آی سپت اچ سیآیریابرنا21

ساوهآیریا برناالکلیسی سی 75دستبهداشتیآیریابرناIsept HC296699964333171098/12/1299/3/126260867600100آی سپت اچ سیآیریابرنا22

ساوهآیریا برناالکلیسی سی 750سطوح  کوچکبهداشتیآیریابرناIsept HC197950662503397098/12/1299/3/126260867600131آی سپت اچ سیآیریابرنا23

ساوهپخش قاسم ایران- رفاه - هایپر - نمایندگی های استان و شهرستان فنلیسی سی 500سطوح  بهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1049o97/1/2899/5/146260175920051(کنز و داتیس )مایع گندزدای سطوحالله اکباتان 24

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175902003گندزدای سطوح الله اکباتان 25

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175902019گندزدای سطوح الله اکباتان 26

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175902026گندزدای سطوح الله اکباتان 27

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175902033گندزدای سطوح الله اکباتان 28

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175903504گندزدای سطوح الله اکباتان 29

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175903573گندزدای سطوح الله اکباتان 30

ساوهغیرالکلیسی سی 500سطوحبهداشتیالله اکباتانkanz - datis13/1236396/5/11401/5/16260175903498گندزدای سطوح الله اکباتان 31

ساوههایپر- جانبو- رفاه - قاسم الکلی سی سی110و  60دستبهداشتیالله اکباتانkanz - datis264784911822858097/07/021400/07/026260175902156ژل ضدعفونی دستالله اکباتان 32

ساوهستاره درخشان مهرآساالکلیسی سی 200 - 160 - 140 -100 - 75دست و سطوح آرایشی و بهداشتیستاره درخشان مهرآسا98/12/1199/02/15ص/40203محلول ضدعفونی دست و سطوحستاره درخشان مهرآسا33

Dermosept + Sدرموسپ پالس محلولرضاراد34 olution64898659196687006261791600532ساوهرضارادالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept + Sدرموسپ پالس محلولرضاراد35 olution68518736400799406261791600556ساوهرضارادالکلیسی سی 500دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept + Sدرموسپ پالس محلولرضاراد36 olution99751157221305606261791600570ساوهرضارادالکلیسی سی 1000دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept + Sدرموسپ پالس محلولرضاراد37 olution96448679060334806261791600563ساوهرضارادالکلیسی سی 4000دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept Gدرموسپت ژلرضاراد38 el79187187183747106261791687274ساوهرضارادالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept Gدرموسپت ژلرضاراد39 el49582503418991506261791600020ساوهرضارادالکلیسی سی 500دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept Gدرموسپت ژلرضاراد40 el50401260483305206261791600365ساوهرضارادالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept Gدرموسپت ژلرضاراد41 el1585884513400096261791687588ساوهرضارادالکلیسی سی 500دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

ساوهرضارادالکلیسی  سی 250پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادDerosept INJ94521238969812006261791601263درموسپت تزریقرضاراد42

ساوهرضارادالکلیسی سی 500پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادDerosept INJ28757914631480706261791600471درموسپت تزریقرضاراد43

Dermosept p+ Sدرموسپت پی پالس محلولرضاراد44 olution24360376178329006261791600372ساوهرضارادالکلیسی سی 500پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Dermosept p+ Sدرموسپت پی پالس محلولرضاراد45 olution30440215024157006261791600501ساوهرضارادالکلیسی سی 4000پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

ساوهرضارادالکلی سی سی 200پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادBWDermosept BW28774664111776901395/06/0399/6/36261791600648درموسپت رضاراد46

ساوهرضارادالکلیسی سی 500پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادBWDermosept BW723946974760345095/6/399/6/36261791600624درموسپت رضاراد47

ساوهرضارادالکلیپوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادWDermosept W74852232128242406261791600440درموسپت رضاراد48

ساوهرضارادالکلیسی سی 100پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادHPDermosept HP475855974983454098/8/41402/8/46261791601362درموسپت رضاراد49

ساوهرضارادالکلیسی سی 500پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادHPDermosept HP768152407638011098/8/41402/8/46261791601379درموسپت رضاراد50

ساوهرضارادالکلیسی سی 1000پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادHPDermosept HP42876572668128298/8/41402/8/46261791601386درموسپت رضاراد51

ساوهرضارادالکلیسی سی 4000پوستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادHPDermosept HP170558868244171098/8/41402/8/46261791601393درموسپت رضاراد52

ساوهرضارادالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادCHGDermosept CHG618885387729885099/3/1899/3/26261791601584درموسپت محلول رضاراد53

ساوه
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ساوهرضارادالکلیسی سی 500دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادCHGDermosept CHG701967849047889099/3/1899/3/26261791601546درموسپت محلول رضاراد54

ساوهرضارادالکلیسی سی 1000دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادCHGDermosept CHG537775046532715099/3/1899/3/26261791601560درموسپت محلول رضاراد55

ساوهرضارادالکلیسی سی 4000دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادCHGDermosept CHG475305178680757099/3/1899/3/26261791601553درموسپت محلول رضاراد56

ساوهرضارادالکلیسی سی 20000دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضارادCHGDermosept CHG287973292100399099/3/1899/3/26261791601539درموسپت محلول رضاراد57

Sسارفوکسانرضاراد58 urfoxan 643735427342031099/1/61403/1/66261791601409ساوهرضارادالکلیسی سی 100سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوکسانرضاراد59 urfoxan 771260959921611099/1/61403/1/66261791601171ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 500سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوکسانرضاراد60 urfoxan 265823183922343099/1/61403/1/66261791601164ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 1000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوکسانرضاراد61 urfoxan 358739042237720099/1/61403/1/66261791601140ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوکسانرضاراد62 urfoxan 754728492458156099/1/61403/1/66261791601416ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 20000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک پالسرضاراد63 urfosept quick+369858466870836097/4/171401/4/176261791600938ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک پالسرضاراد64 urfosept quick+910056775915355097/4/171401/4/176261791601027ساوهرضارادالکلیسی سی 500سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک پالسرضاراد65 urfosept quick+133418944700759097/4/171401/4/176261791600952ساوهرضارادالکلیسی سی 750سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک پالسرضاراد66 urfosept quick+680930054159250097/4/171401/4/176261791601010ساوهرضارادالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک رضاراد67 urfosept quick84002664833958906260551219205ساوهرضارادالکلیسی سی 500سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت کوئیک رضاراد68 urfosept quick39380178471874606260551219243ساوهرضارادالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت فومرضاراد69 urfosept foam771392055431197/4/241401/4/246261791601041ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 100دستآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت فومرضاراد70 urfosept foam599448141241798097/4/241401/4/246261791601126ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 500سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت فومرضاراد71 urfosept foam823422664754978097/4/241401/4/246261791601058ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 750سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت فومرضاراد72 urfosept foam610625528385633097/4/241401/4/246261791600969ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

1Sسارفوسپت رضاراد73 urfosept 198493267009104806261551219014ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 1000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

1Sسارفوسپت رضاراد74 urfosept 182967567771336906260551219045ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 1000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد2Surfosept Ⅱ98394268083679306260551219113سارفوسپت رضاراد75

ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 4000سطوحآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد2Surfosept Ⅱ43462318238923106261551219144سارفوسپت رضاراد76

Sسارفوسپت اینسرومنترضاراد77 urfosept Instrument 34541069655376906261791600280ساوهرضارادغیرالکلیسی  سی 250ابزارآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت اینسرومنترضاراد78 urfosept Instrument 30248271214634206261791600303ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 1000ابزارآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

Sسارفوسپت اینسرومنترضاراد79 urfosept Instrument 21613001791610306261791600310ساوهرضارادغیرالکلیسی سی 4000ابزارآرایشی و بهداشتی و ملزومات داروییرضاراد

RT.Cآر تی سیدین اچ آرره آورد تامین80 IDINE  HR6260697300102ساوهپخش اکسیرالکلی میلی لیتر 90ضد عفونی کننده دستداروییشرکت دارویی رهآورد تامین

RT.Cآر تی سیدین اچ آرره آورد تامین81 IDINE  HR6260697300089ساوهپخش اکسیرالکلی میلی لیتر 250ضد عفونی کننده دستداروییشرکت دارویی رهآورد تامین

RT.Cآر تی سیدین اچ آرره آورد تامین82 IDINE  HR6260697300096ساوهپخش اکسیرالکلی میلی لیتر 500ضد عفونی کننده دستداروییشرکت دارویی رهآورد تامین

RT.C%3آر تی سیدین اس آر ره آورد تامین83 IDINE  SR ساوهاکسیر/پخش هجرتغیر الکلی میلی لیتر 20000ضد عفونی کننده دستداروییشرکت دارویی رهآورد تامین3%6260697300119 

RT.C%7/5آر تی سیدین اس آر ره آورد تامین84 IDINE  SR _غیر الکلی میلی لیتر 20000ضد عفونی کننده دستداروییشرکت دارویی رهآورد تامین7.5%6260697300072  _ ساوه_

ساوهالکلیسی سی 500دستداروییداروسازی سالمت سازان پارمیس9899محلول ضدعفونی دست یاسداروسازی سالمت سازان پارمیس85

شهرکرد200000 -75000نداردغیر الکلی1000-500سطوحداروسازیحنان بروجن25/1134298/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوححنان بروجن 1

شهرکرد150000-80000-50000نداردالکلی250-100-60دستداروسازیحنان بروجن25/1116598/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستحنان بروجن 2

شهرکرد0نداردغیر الکلیتولید نشدسطوحمواد غذاییمواد غذایی مهیاطعم25/1133598/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحمواد غذایی مهیاطعم3

شهرکرد170000نداردالکلی500دستمواد غذاییمواد غذایی مهیاطعم25/1133398/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستمواد غذایی مهیاطعم4

شهرکرد170000نداردالکلی500دستمواد غذاییمواد غذایی مهیاطعم25/1133498/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستمواد غذایی مهیاطعم5

شهرکرد75000نداردغیر الکلی500سطوحآرایشی بهداشتیاطلس شیمی اذرخش25/1133098/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحاطلس شیمی اذرخش6

شهرکرد200000نداردالکلی500دستآرایشی بهداشتیاطلس شیمی اذرخش25/1133698/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستاطلس شیمی اذرخش7

شهرکرد120000نداردغیر الکلی250سطوحآرایشی بهداشتیگل پونه عطر سامان25/1134098/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحگل پونه عطر سامان8

شهرکرد130000نداردالکلی250دستآرایشی بهداشتیگل پونه عطر سامان25/1132998/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستگل پونه عطر سامان9

شهرکرد150000نداردغیر الکلی300 -250سطوحداروسازیمادر دارو شهرکرد25/1133798/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحمادر دارو شهرکرد10

شهرکرد200000نداردالکلی250دستداروسازیمادر دارو شهرکرد25/1133898/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستمادر دارو شهرکرد11

شهرکرد0نداردغیر الکلیتولید نشدسطوحآرایشی بهداشتیآرش طاهریان25/1134398/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحآرش طاهریان12

شهرکرد0نداردالکلیتولید نشددستآرایشی بهداشتیآرش طاهریان25/1134498/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستآرش طاهریان13

شهرکرد0نداردغیر الکلیتولید نشدسطوحآرایشی بهداشتیسعید اسدی25/1134698/12/2499/3/24محلول پاک کننده سطوحسعید اسدی14

شهرکرد80000-50000ممتازالکلی100-60دستداروسازیساپونین ایران25/1133198/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستساپونین ایران15

شهرکرد140000 -60000نداردالکلی250-100دستآرایشی بهداشتیامیرحسین راست قلم25/1132898/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستامیرحسین راست قلم16

شهرکرد200000-180000نداردالکلی300-250دستآرایشی بهداشتیگل آترا یکتا25/1134198/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستگل آترا یکتا17

شهرکرد150000نداردالکلی60دستآرایشی بهداشتیسیم رخ کیش25/1133998/12/2499/3/24محلول ضدعفونی دستسیم رخ کیش18

شهرکرد
ساوه
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قزوین200000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیآالله شیمی پاک آساsanitizing liquid38/153061398/12/121399/03/01"آرشین-سیحون"محلول پاک کننده دست آالله شیمی پاک آسا1

قزوین200000نداردپایه الکلی400دستفراورده های آرایشی و بهداشتیاژه فامsanitizing liquid38/153311398/12/121399/03/01""ژاو-آژه"محلول پاک کننده دست اژه فام2

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیبیتا رز آریاhand sanitizing gel38/152731398/12/121399/03/01"حناسی"ژل پاک کننده دست بیتا رز آریا3

قزوین390000نداردپایه الکلی250سطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیبیتا رز آریاdisinfectant spray38/152741398/12/121399/03/01"حناسی"اسپری پاک کننده سطوح خانگی بیتا رز آریا4

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهسطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیبیتا رز آریاsanitizing liquid38/152751398/12/121399/03/01"حناسی"محلول پاک کننده سطوح خانگی بیتا رز آریا5

قزوین200000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپارس حیانhand sanitizing gel38/15281398/12/111399/03/01"زی وی-هیدرودرم-آردن"ژل پاک کننده دستپارس حیان6

قزوین60000نداردپایه الکلی100سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپارس حیانsanitizing liquid38/152991398/12/111399/03/01"زی وی-هیدرودرم-آردن"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیپارس حیان7

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکرو تاک کاالhand sanitizing gel38/153091398/12/121399/03/01"پینک سولوشن"ژل پاک کننده دست پاکرو تاک کاال8

قزوین220000نداردپایه الکلی300دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکرو تاک کاالsanitizing liquid38/153101398/12/121399/03/01"پینک سولوشن"مایع پاک کننده دست پاکرو تاک کاال9

قزوین242000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکنامhand sanitizing gel38/153001398/12/111399/03/01"رامس-یکتا-دی-تاپ"ژل پاک کننده دست پاکنام10

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکنامsanitizing liquid38/153071398/12/111399/03/01"رامس-یکتا-دی-تاپ"مایع پاک کننده دست پاکنام11

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهسطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکنامsanitizing liquid38/153301398/12/111399/03/01"رامس-یکتا-دی-تاپ"مایع پاک کننده سطوح خانگی پاکنام12

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکنامsanitizing liquid38/153081398/12/111399/03/01"رامس-یکتا-دی-تاپ"مایع پاک کننده دست پاکنام13

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکشوsanitizing liquid38/152651398/12/141399/03/01"آترا-هومپالس-گلرنگ-اوه"محلول پاک کننده دست پاکشو14

قزوین80000نداردپایه الکلی80grدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکشوhand sanitizing gel38/152661398/12/101399/03/01"آترا-هومپالس-گلرنگ-اوه"ژل پاک کننده دست پاکشو15

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهسطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیپاکشوsanitizing liquid38/152671398/12/141399/03/01"آترا-هومپالس-گلرنگ-اوه"محلول پاک کننده سطوح خانگیپاکشو16

قزوین240000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاویژhand sanitizing gel38/153131398/12/121399/03/01"سیتودرم"ژل پاک کننده دستپاویژ17

قزوین245000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپاویژsanitizing liquid38/153121398/12/121399/03/01"سیتودرم"محلول پاک کننده دستپاویژ18

قزوین100000نداردپایه غیرالکلی500سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپالنده نوینhand antiseptic solution38/153561399/01/091399/03/01"کلین بست رویال"(غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی پالنده نوین19

قزوین150000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپالنده نوینsanitizing liquid38/153151398/12/171399/03/01"کلین بست رویال"محلول پاک کننده دست(ابطال بدلیل تخلف)پالنده نوین 20

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیپالنده نوینhand sanitizing gel38/153141398/12/171399/03/01"کلین بست رویال"ژل پاک کننده دستپالنده نوین21

قزوین280000نداردپایه الکلی270دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپرشیا سالمتhand sanitizing gel38/152821398/12/131399/03/01"کارمیلو"ژل پاک کننده دست(ابطال بدلیل تخلف)پرشیا سالمت 22

قزوین200000نداردپایه الکلی150دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی و شیمیایی آرافرایندsanitizing liquid38/153041398/12/131399/03/01"یوپاک"مایع پاک کننده دست تولیدی و شیمیایی آرافرایند23

قزوین175000نداردپایه الکلی470دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتمیزتکین ظهورsanitizing liquid38/153111398/12/111399/03/01"1393تمیزآذران "محلول پاک کننده دستتمیز تکین ظهور24

قزوین125000نداردپایه غیرالکلی470سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتمیزتکین ظهورhand antiseptic solution38/153661399/01/111399/03/01"93تمیزآذران "(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی تمیز تکین ظهور25

قزوین450000نداردپایه الکلی400سطح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیچیستا سازان نوتاش فرتاکsanitizing liquid38/1126-31398/12/141399/03/01"لوران"مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی چیستا سازان نوتاش فرتاک26

قزوین100000نداردپایه الکلی100دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرادمان رایحه پارسhand sanitizing gel38/153171398/12/131399/03/01"سیلورفاکس"ژل پاک کننده دسترادمان رایحه پارس27

قزوین100000نداردپایه الکلی100دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرادمان رایحه پارسsanitizing liquid38/153161398/12/131399/03/01"سیلورفاکس"محلول پاک کننده دسترادمان رایحه پارس28

قزوین399000نداردپایه الکلی400دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرنگین طیف شیمیdisinfectant spray38/153411398/12/251399/03/01"مژده"اسپری پاک کننده دست رنگین طیف شیمی29

قزوین100000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرویان پاک آریانsanitizing liquid38/153431398/12/171399/03/01"ریکاردو"مایع پاک کننده دست رویان پاک آریان30

قزوین330000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرویان پاک آریانhand sanitizing gel38/153441398/12/171399/03/01"ریکاردو"ژل پاک کننده دسترویان پاک آریان31

قزوین130000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرویان پاک آریانdisinfectant spray38/153541398/12/171399/03/01"ریکاردو"اسپری پاک کننده دسترویان پاک آریان32

قزوین150000ندارد پایه غیرالکلی250سطوح-دستفراورده های آرایشی و بهداشتیرویان پاک آریانsanitizing liquid38/153691399/01/121399/03/01"ریکاردو"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیرویان پاک آریان33

قزوین130000نداردپایه غیرالکلی410دستفراورده های آرایشی و بهداشتیزیست فن آورانhand antiseptic solution38/1127-11398/12/171399/03/01"حامی دنت"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگیزیست فن آوران34

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیزیست فن آورانhand sanitizing gel38/1127-21398/12/171399/03/01"حامی دنت"(غیرالکلی)ژل پاک کننده دستزیست فن آوران35

قزوین135000نداردپایه الکلی50دستفراورده های آرایشی و بهداشتیسروش طراوت طبیعتhand sanitizing gel38/152791398/12/111399/03/01"سروینا"ژل پاک کننده دستسروش طراوت طبیعت36

antiseptiic"بیتفین"(غیرالکلی)محلول گندزدای میوه و سبزیجاتسروش طراوت طبیعت37  solution38/153601399/1/231399/03/01قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهمیوه و سبزیفراورده های آرایشی و بهداشتیسروش طراوت طبیعت

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهسطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیسروش طراوت طبیعتhand antiseptic solution38/153641399/01/231399/03/01"سروینا-بیتفین"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگیسروش طراوت طبیعت38

قزوین200000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیسمبل شیمیsanitizing liquid38/152761398/12/111399/03/01"بهریز-تندیس"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی سمبل شیمی39

قزوین100000نداردپایه غیرالکلی500دستمواد غذاییسوگل حیدریهsanitizing liquid38/153471398/12/271399/03/01"بیکا"(غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی سوگل حیدریه40

قزوین280000نداردپایه الکلی100دستفراورده های آرایشی و بهداشتیشهدآرا کاسپینhand sanitizing gel38/152831398/12/121399/03/01"طلسم"ژل پاک کننده دستشهدآرا کاسپین41

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهدست و سطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیشهدآرا کاسپینhand antiseptic solution38/153681399/01/121399/03/01"هیرا-طلسم"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی شهدآرا کاسپین42

قزوین260000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتیشیمیایی آوجکوhand sanitizing gel38/152621398/12/121399/03/01"موریور"ژل پاک کننده دستشیمیایی آوجکو43

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهدست و سطوحفراورده های آرایشی و بهداشتیشیمیایی آوجکوhand antiseptic solution38/1535913989/01/111399/03/01"سیافل پالس-روبیان"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح شیمیایی آوجکو44

/hand sanitizing gel38"سیوند"مایع پاک کننده دستشیمیایی آوجکو45 قزوین290000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپارت شمیم دارو20041398/12/131399/03/01/ظ

/hand sanitizing gel38"سیافل پالس"ژل پاک کننده دستشیمیایی آوجکو46 قزوین220000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتیاکسید زیبایی ایواز20031398/12/121399/03/01/ظ

/sanitizing liquid38"دئودراگ-سیوند" (غیر الکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی شیمیایی آوجکو47 قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهسطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیپارت شمیم دارو20301399/01/111399/03/01/ظ

قزوین280000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیشمیم گستر پدیده درساhand sanitizing gel38/153031398/12/131399/03/01"ملگاچو"ژل پاک کننده دست شمیم گستر پدیده درسا48

قزوین150000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیشمیم گستر پدیده درساsanitizing liquid38/153011398/12/131399/03/01"ملگاچو"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی شمیم گستر پدیده درسا49

قزوین480000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیشیمی عنصر مریمsanitizing liquid38/153401398/12/171399/03/01"امن"محلول پاک کننده دستشیمی عنصر مریم50

ن
قزوی
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قزوین235000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتی2صنایع الوان حیات hand sanitizing gel38/153351398/12/111399/03/01"فراتکس"ژل پاک کننده دست 2صنایع الوان حیات 51

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتی2صنایع الوان حیات sanitizing liquid38/153341398/12/111399/03/01"فراتکس"مایع پاک کننده دست 2صنایع الوان حیات 52

قزوین150000نداردپایه غیرالکلی500سطوح-دستفراورده های آرایشی و بهداشتی2صنایع الوان حیات hand antiseptic solution38/153581399/01/111399/03/01"روشا-فراتکس"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی2صنایع الوان حیات 53

قزوین150000نداردپایه غیرالکلی450سطوح-دستفراورده های آرایشی و بهداشتیصنایع شیمیایی فرهمند ابهرhand antiseptic solution38/1130-11399/01/111399/03/01"ستول"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگیصنایع شیمیایی فرهمند ابهر54

/hand sanitizing gel38"رژودرم"ژل پاک کننده دست صنایع شیمی و پتروشیمی ایران55 قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیتوسعه آلفا20181398/12/101399/03/01/ظ

قزوین200000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیصنایع شیمی و پتروشیمی ایرانsanitizing liquid38/153331398/12/111399/03/01"آتی"مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی صنایع شیمی و پتروشیمی ایران56

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهسطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیصنایع شیمی و پتروشیمی ایرانhand antiseptic solution38/153671399/01/121399/03/01"آتی" (غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیصنایع شیمی و پتروشیمی ایران57

قزوین150000نداردپایه غیرالکلی500سطوح-دستفراورده های آرایشی و بهداشتیصنعت سیال الوندsanitizing liquid38/153551398/12/291399/03/01"ژاالنویل" (غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیصنعت سیال الوند58

قزوین298000نداردپایه الکلی130دستفراورده های آرایشی و بهداشتیفم دارو تکینsanitizing liquid38/153021398/12/171399/03/01"آتوزد"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیفم دارو تکین59

قزوینتولید نداشتهنداردپایه الکلیتولید نداشتهدستفراورده های آرایشی و بهداشتیکارون شیلنگsanitizing liquid38/153461398/12/171399/03/01"معجزه"مایع پاک کننده دستکارون شیلنگ60

قزوین198500نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیکیمیا پژوهش ماهانsanitizing liquid38/1113-31398/12/141399/03/01"رزانا"مایع پاک کننده دستکیمیا پژوهش ماهان61

قزوینتولید نداشتهنداردپایه غیرالکلیتولید نداشتهسطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیکیمیا پژوهش ماهانsanitizing liquid38/1113-41399/01/121399/03/01"رزانا" (غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیکیمیا پژوهش ماهان62

قزوین200000نداردپایه الکلی75دستفراورده های آرایشی و بهداشتیکیمیا شیمی سهندhand sanitizing gel38/153321398/12/121399/03/01"مهرتاش"ژل پاک کننده دستکیمیا شیمی سهند63

قزوین129000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیگروه بهداشتی فیروزsanitizing liquid38/153421398/12/171399/03/01"فیروز"محلول پاک کننده دست گروه بهداشتی فیروز64

قزوین100000نداردپایه الکلی200دستفراورده های آرایشی و بهداشتیگروه بهداشتی فیروزhand sanitizing gel38/152631398/12/101399/03/01"فیروز"ژل پاک کننده دستگروه بهداشتی فیروز65

قزوین150000نداردپایه غیرالکلی500سطوح-دستفراورده های آرایشی و بهداشتیعلیرضا عدل خانقاهhand antiseptic solution38/1129-11399/01/021399/03/01"آبادیس شیمی" (غیرالکلی)محلول پاک کننده دست و سطوح خانگیعلیرضا عدل خانقاه66

قزوین150000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتیمسعود سلیمی ثانیhand sanitizing gel38/153181398/12/171399/03/01"لینک"ژل پاک کننده دستمسعود سلیمی ثانی67

قزوین225000نداردپایه الکلی250دستفراورده های آرایشی و بهداشتیمسعود سلیمی ثانیsanitizing liquid38/153191398/12/171399/03/01"لینک"محلول پاک کننده دستمسعود سلیمی ثانی68

قزوین140000نداردپایه غیرالکلی500سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیمطهرانhand antiseptic solution38/153571399/1/111399/03/01"پیارا- واگراس"(غیرالکلی)مایع پاک کننده دست و سطوحمطهران69

قزوین150000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتیمطهرانhand sanitizing gel38/152801398/12/111399/03/01"پیارا- واگراس"ژل پاک کننده دستمطهران70

قزوین220000نداردپایه الکلی500سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیمطهرانsanitizing liquid38/152811398/12/111399/03/01"پیارا-واگراس"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی مطهران71

قزوین280000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیهنگامهsanitizing liquid38/153361398/12/111399/03/01"بهتاش- هنگامه"مایع پاک کننده دست هنگامه72

قزوین130000نداردپایه الکلی200سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتییاس پردیس داروsanitizing liquid38/153371398/12/131399/03/01"دکودرم"محلول پاک کننده دست و سطوح خانگی یاس پردیس دارو73

قزوین260000نداردپایه غیرالکلی400سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتییاس پردیس داروhand antiseptic solution38/153541398/12/271399/03/01"دکودرم" (غیر الکلی)مایع پاک کننده دست و سطوح خانگی یاس پردیس دارو74

قزوین150000نداردپایه الکلی200سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیصنایع شیمی و پتروشیمی ایرانhand sanitizing gel38/152681398/12/111399/03/01"آتی"ژل پاک کننده دست و سطوح خانگی صنایع شیمی و پتروشیمی ایران75

قزوین170000البرزپایه الکلی250سطوح- دستفراورده های آرایشی و بهداشتیالبرز داروبه این اداره ارائه نشدهبه این اداره ارائه نشدهبه این اداره ارائه نشدهsanitizing liquidمحلول پاک کننده دستالبرز دارو76

قزوین295000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution73965019647954001399/02/261399/02/26محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک77

قزوین295000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution10601352855826701399/02/261399/02/26محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک78

قزوین1100000نداردپایه الکلی3000دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution38925530314338101399/02/261399/02/26محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک79

قزوین4000000نداردپایه الکلی20000دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution62088841149789101399/02/261399/02/26محلول ضدعفونی کننده دست سپتاتک80

قزوین460000نداردپایه الکلی500دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution36650983408239601399/02/261399/02/26محلول ضدعفونی کننده اسکراب دست سپتاتک81

قزوین850000نداردپایه الکلی1000دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution72721267375737801399/02/261399/02/26ژل ضدعفونی کننده دست سپتاتک82

قزوین160000نداردپایه الکلی120دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution84925121768613901399/02/261399/02/26ژل ضدعفونی کننده دست سپتاتک83

قزوین400000نداردپایه الکلی300دستفراورده های آرایشی و بهداشتیتولیدی الکل و مواد غذایی بیدستانhand antiseptic solution27366541805271901399/02/261399/02/26ژل ضدعفونی کننده دست سپتاتک84

دانشکده علوم پزشکی نیشابور221500پخش عرفان و خیامالکل300دستآرایشی و بهداشتیصنایع بهداشتی پاک فیروزه6260374103187ماهه 98/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionمحلول پاک کننده و ضد عفونی کننده دستپاک فیروزه1

دانشکده علوم پزشکی نیشابور182000پخش عرفان و خیام250دستآرایشی و بهداشتیصنایع بهداشتی پاک فیروزه6260374103118ماهه 98/12/114اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionژل پاک کننده و ضد عفونی کننده دستپاک فیروزه2

دانشکده علوم پزشکی نیشابور198000-142500ادیب شیمیالکل250و 180دستآرایشی و بهداشتیادیب شیمیاخذ نشدهماهه98/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionمحلول پاک کننده و  ضد عفونی کننده دستادیب شیمی3

دانشکده علوم پزشکی نیشابور182000ادیب شیمیالکل250دستآرایشی و بهداشتیادیب شیمیاخذ نشدهماهه98/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionژل پاک کننده و  ضد عفونی کننده دستادیب شیمی4

دانشکده علوم پزشکی نیشابور80000پخش عرفان الکل120دستآرایشی و بهداشتی و داروسیمرغ دارواخذ نشدهماهه98/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionمحلول پاک کننده و ضد عفونی کننده دست بر پایه الکل سیمرغ دارو5

cleansingمحلول پاک کننده و ضد عفونی کننده دست بر پایه الکل و هیدروژن پراکساید سیمرغ دارو6  and dis infecting  hand solution and hydrogen dioxide دانشکده علوم پزشکی نیشابور193000پخش عرفان الکل120دستآرایشی و بهداشتی و داروسیمرغ دارواخذ نشدهماهه98/12/113اخذ نشده 

دانشکده علوم پزشکی نیشابور193000پخش عرفان الکل250دستآرایشی و بهداشتی و داروسیمرغ دارواخذ نشدهماهه98/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionژل پاک کننده و ضد عفونی کننده دستسیمرغ دارو7

علوم پزشکی نیشابور--تولید نشده استالکلی120سطوح/دستطبیعی سنتی مکمل آرایشی بهداشتی سیمرغ داروی عطار6263135000510ماهه1398/12/113اخذنشده cleansing and disinfecting hand solutionمحلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست حاوی الکلبایر بهساز دارو1

علوم پزشکی نیشابور--تولید نشده استالکلی250دستطبیعی سنتی مکمل آرایشی بهداشتی سیمرغ داروی عطار6263135000534ماهه1398/12/113اخذ نشده cleansing and disinfecting hand solutionژل پاک کننده و ضدعفونی کننده دستبایر بهساز دارو2

cleansingمحلول پاک کننده و ضدعفونی کننده دست حاوی الکل و هیدروژن پراکسایدبایر بهساز دارو3  and dis infecting  hand solution and hydrogen dioxide علوم پزشکی نیشابور--تولید نشده استالکلی120سطوح/دستطبیعی سنتی مکمل آرایشی بهداشتی سیمرغ داروی عطار6263135000527ماهه1398/12/113اخذ نشده 

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره1 EPT1398/12/271399/02/116262487800090دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی20000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره2 EPT12282305781398/12/271399/02/116262487800083دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی10000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره3 EPT12281959451398/12/271399/02/116262487800052دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی4000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره4 EPT1398/12/271399/02/116262487800076دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی1000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره5 EPT12281956861398/12/271399/02/116262487800069دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی500ملزومات داروییکیمیا گران بدره

CHEM Sکمی سپتکیمیا گران بدره6 EPT12252310321398/12/271399/02/116262487800106دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی250ملزومات داروییکیمیا گران بدره
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HAMESهامی سپتکیمیا گران بدره7 EPT1398/12/271399/02/116262487800205دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی500ملزومات داروییکیمیا گران بدره

HAMESهامی سپتکیمیا گران بدره8 EPT1398/12/271399/02/116262487800212دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی1000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

HAMESهامی سپتکیمیا گران بدره9 EPT1398/12/271399/02/116262487800182دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی4000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

HAMESهامی سپتکیمیا گران بدره EPT1398/12/271399/02/116262487800199دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلی20000ملزومات داروییکیمیا گران بدره

دانشگاه علوم پزشکی ایالمالکلیماده اولیهکیمیا گران بدرهETHANOL 961396/04/25139901/31 درجه96اتانول کیمیا گران بدره10

علوم پزشکی زنجاننامشخصدر دست اقدامالکلی200mlدستآرایشی و بهداشتیتکوین بانیان داروxinova981215751183571698/12/2699/02/26200ml:6269749000052محلول ضد عفونی کنندهتکوین بانیان دارو1

علوم پزشکی زنجانرایگاندر دست اقدامالکلیLitr 20دست برپایه الکل انواع ضد عفونیزرین شیمی گسترخاورمیانهدر دست اقدامZarrin981215761185381098/12/2699/02/26محلول ضد عفونی کنندهزرین شیمی گسترخاورمیانه2

1
100cc-250cc-500سطوحژل و کرم پاک کننده و ضد عفونی کننده دست انواع شامپوها-تولیدیتریتا داروی هزاره سومدر دست اقدامTrita981216741185517999/01/0499/02/30محلول ضد عفونی کنندهدکتر مهرداد حمیدی3 Litr,4 Litr ,20 Litrعلوم پزشکی زنجاننامشخصتعاونی داروسازانغیرالکلی

TNW981212021182474999/01/0299/03/30250ccمحلول آنتی باکتریالپویا اندیش باران سالمت4 : 6261157300298
500cc :6261157300236
4 L itr:6261157300250500 سطوح و البسه  کننده ها انواع ضد عفونیپویا اندیش باران سالمت cc  
1,4 litr250داروگستر یاسینغیرالکلیcc: 150000ریال 
500cc: 270000 ریال 
4 Litr: 1800000علوم پزشکی زنجان

4
TNW981212941182474999/01/0299/03/301Litr:6261157300137محلول آنتی باکتریالپویا اندیش باران سالمت5 Litr:62611573001201انواع سطوح  کننده ها انواع ضد عفونیپویا اندیش باران سالمت Litr, 4 Litr1داروگستر یاسینغیرالکلی Litr: 1470000 ریال
4 Litr:5600000 علوم پزشکی زنجانریال

99/01/30200ccاز اداره کلمجوز از اداره کلTelmaژل ضد عفونی کننده(آقای مقصود آذری) داواخگر6 : 6267368500793
50 cc cc 200دستآرایشی و بهداشتیداواخگر 6267368500809 : ,50 cc200تعاونی داروسازانالکلی cc : 145000
50 cc علوم پزشکی زنجان70000 :

علوم پزشکی زنجانml 500در دست اقدامغیرالکلیml 500سطوحبرپایه آمنیوم چهارتایی محلول های ضدعفونی کننده  تولید و بسته بندی انواعصنایع غذایی هومندر دست اقدامFurija981331188818199/01/0499/01/30محلول آنتی باکتریالاقای حمیدی صنایع غذایی هومن7

علوم پزشکی زنجان95000تعاونی داروسازانالکلیml 120دستآرایشی و بهداشتیآیسان پدیده بهداشتTikdar30/1163298/12/1399/02/306267510100057ژل پاک کننده بهداشتیعسگری نژاد آقای سعید 8

علوم پزشکی زنجان165000تعاونی داروسازانالکلیml 250دستآرایشی و بهداشتیآیسان پدیده بهداشتTikdar30/1163398/12/1399/02/306269510100059محلول پاک کننده بهداشتیعسگری نژاد آقای سعید 9

500
Primax30/1162898/12/0599/02/3010 Litr:6261643605739محلول ضد عفونی کنندهصنایع بهداشتی ساینا10 ml:6261643605838
500
ریال Litr: 3200000 10 به پخشالکلیLitr, 500 ml 10دستآرایشی و بهداشتیصنایع بهداشتی ساینا ml:200000 علوم پزشکی زنجانریال

Primax30/1162998/12/0599/02/30450 mlژل ضد عفونی کنندهصنایع بهداشتی ساینا11 : 6261643605715
750 ml :6261643605760
250 ml :6261643605753
1000 ml 1000
,ml,750 ml 450دستآرایشی و بهداشتیصنایع بهداشتی ساینا6261643605777: ml450 به پخشالکلی ml: 290000  ریال
750 ml:394500  ریال
250 ml:177000 ریال
1000 ml:620000 علوم پزشکی زنجانریال

علوم پزشکی زنجانریال ml: 140000 150به پخشالکلیml 150دستآرایشی و بهداشتیصنایع بهداشتی سایناPrimax30/1163498/12/1399/02/30150 ml: 6261643605906بهداشتی کننده  اسپری پاک کننده و صنایع بهداشتی ساینا12

علوم پزشکی زنجاننامشخصدر دست اقدامالکلی200mlدستارایشی بهداشتیپاک اویلml:6262882900395 98127175118173421399/01/311399/03/28200پاکو پالسمحلول پاک اویل13

علوم پزشکی زنجاننامشخصتعاونی داروسازانالکلیدستارایشی بهداشتیپدیده شیمی قرندر دست اقدامActiv30/1162698/12/0599/02/30ژل ضد عفونی کنندهشیمی قرن11

علوم پزشکی زنجاننامشخصتعاونی داروسازانالکلیml 250دستارایشی بهداشتیپدیده شیمی قرنActiv30/1162798/12/0599/02/306262825806319محلول ضد عفونی کنندهشیمی قرن12
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علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتیگل پسند1399/04/01(99/1/3)4009797محلول ضدعفونی کننده دستگل پسند1

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتیپدیده شیمی قرن1399/04/01(99/1/3)4009795محلول ضدعفونی کننده دستپدیده شیمی قرن2

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیپدیده شیمی قرن1399/04/01(99/1/3)4009794محلول ضدعفونی کننده سطوحپدیده شیمی قرن3

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیژل دستمحصوالت بیولوژی مولکولی و ملزومات داروییآواژن پویش1399/04/01(99/1/25)4022347محلول ضدعفونی کننده غلیظ سطوحآواژن پویش4

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول غلیظ سطوحمحصوالت بیولوژی مولکولی و ملزومات داروییآواژن پویش1399/04/01(99/1/25)4022343محلول ضدعفونی کننده غلیظ سطوحآواژن پویش5

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستمحصوالت بیولوژی مولکولی و ملزومات داروییآواژن پویش1399/04/01(99/1/25)4022345محلول ضدعفونی کننده دستآواژن پویش6

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحمحصوالت بیولوژی مولکولی و ملزومات داروییآواژن پویش1399/04/01(99/1/25)4022341محلول ضدعفونی کننده سطوحآواژن پویش7

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول غلیظ سطوحآرایشی و بهداشتی(ظرفیت خالی مهدارو طوبی)اکسیر تن آرامی1399/04/01(99/1/26)4023548محلول ضدعفونی کننده دستاکسیر تن آرامی8

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول البسهآرایشی و بهداشتیبهشت کیمیا1399/04/01(99/1/26)4023757محلول ضدعفونی کننده البسهبهشت کیمیا9

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیبهشت کیمیا1399/04/01(99/1/27)4024747محلول ضدعفونی کننده سطوحبهشت کیمیا10

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیفراز بهداشت1399/04/01(99/1/27)4024904محلول ضدعفونی کننده سطوحفراز بهداشت11

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتیمهدارو طوبی1399/04/01(99/1/27)4024737محلول ضدعفونی کننده دستمهدارو طوبی12

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیمهدارو طوبی1399/04/01(99/1/27)4074723محلول ضدعفونی کننده سطوحمهدارو طوبی13

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتی(سی گل)اخوی 1399/04/01(99/01/31)4027360محلول ضدعفونی کننده دست(سی گل)اخوی 14

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتیهمراه نوین سپهر1399/04/01(99/02/01)4028671محلول ضدعفونی کننده دستهمراه نوین سپهر15

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دست و سطوحآرایشی و بهداشتینگارین بهدیس هونام1399/04/01(99/02/02)4029880محلول ضدعفونی کننده دست و سطوحنگارین بهدیس هونام16

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطح و البسهآرایشی و بهداشتیخورشید فناوران نفیس1399/04/01(99/02/02)4029895محلول ضدعفونی کننده سطح و البسهخورشید فناوران نفیس17

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطحآرایشی و بهداشتیخورشید فناوران نفیس1399/04/01(99/02/02)4029904محلول ضدعفونی کننده سطوحخورشید فناوران نفیس18

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول دستآرایشی و بهداشتیخورشید فناوران نفیس1399/04/01(99/02/02)4029907محلول ضدعفونی کننده دستخورشید فناوران نفیس19

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیلوسیون دستآرایشی و بهداشتیخورشید فناوران نفیس1399/04/01(99/02/02)4029909لوسیون ضدعفونی کننده دستخورشید فناوران نفیس20

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوح بیمارستانیآرایشی و بهداشتیپدیدآورندگان جم1399/04/01(99/02/02)4029912محلول ضدعفونی کننده سطوح بیمارستانیپدیدآورندگان جم21

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیپدیدآورندگان جم1399/04/01(99/02/02)4029910محلول ضدعفونی کننده سطوحپدیدآورندگان جم22

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول سطوحآرایشی و بهداشتیدکتر کامکار1399/04/01(99/02/02)4029864محلول ضدعفونی کننده سطوحدکتر کامکار23

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلیمحلول غلیظ سطوحآرایشی و بهداشتیدکتر کامکار1399/04/01(99/02/02)4029867محلول ضدعفونی کننده غلیظ سطوحدکتر کامکار24

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرزغیرالکلی                محلول دستآرایشی و بهداشتیدکتر کامکار1399/04/01(99/02/02)4029870محلول ضدعفونی کننده دستدکتر کامکار25

Antisepticمحلول ضد عفونی کنندهپاکسان1  solution98/33/59/1028598/12/1199/03/01دانشگاه علوم پزشکی تهرانعدم تولید_الکلی4000دستفرآورده های شوینده و بهداشتیشرکت پاکسان
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Antisepticمحلول ضدعفونی کننده پاکسان2  solution 98/33/59/1031398/12/1299/03/01_دانشگاه علوم پزشکی تهران1،170،000_الکلی4000دستفرآورده های شوینده و بهداشتیشرکت پاکسان

دانشگاه علوم پزشکی تهران_عدم تولید تا کنون الکلی20000-10000-4000-1000دستمحصوالت  بهداشتیصادق تجارت وحید_Disinfectant solution98/33/59/1028698/12/1199/03/01محلول ضدعفونی کنندهصادق تجارت وحید3

دانشگاه علوم پزشکی تهران_عدم تولید تا کنون الکلی20000-10000-4000 -500دستتولید کننده مواد شویندهگلپاک_Alcoholic hand sanitizer98/33/59/1045098/12/1499/03/01ضد عفونی کننده دست بر پایه اتانول     گلپاک4

دانشگاه علوم پزشکی تهران_عدم تولید تا کنون الکلی20000-10000-4000-500دستتولید کننده مواد شویندهگلپاک_-Alcoholic hand sanitizer98/33/59/1045198/12/1499/03/01ضد عفونی کننده دست بر پایه ایزوپانولگلپاک5

دانشگاه علوم پزشکی تهران_عدم تولید تا کنون الکلی_سطوحتولید کننده مواد شویندهگلپاک_98/33/59/1045298/12/1499/03/01_ضد عفونی کننده سطوح  گلپاک6

دانشگاه علوم پزشکی تهرانبه ازای هر لیتر 380،000_غیر الکلی65000-20000سطوح و ابزارمحصوالت ضدعفونی کنندهمسمر_gidadez99/33/59/5699/01/0799/03/01ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات گیدادزتوسعه سالمت رویان7

دانشگاه علوم پزشکی تهران195000فروشگاه  های اتکا الکلی  500دست محصوالت آرایشی و بهداشتی اتکا_Etka hand disenfectant98/33/59/1028898/12/1199/03/11ضد عفونی کننده دست الکلی صابون و گلیسیرین اتکا8

Etka disenfectant of surfaces  ضد عفونی کننده سطوح  صابون و گلیسیرین اتکا9 دانشگاه علوم پزشکی تهران164000فروشگاه  های اتکا هیپو کلریت سدیم  3750سطوحمحصوالت آرایشی و بهداشتی اتکا_98/33/59/1044898/12/1499/03/14 

دانشگاه علوم پزشکی تهران 349000 ,356000 ,249000 ,178000_الکلی اتانول 20000 -5000-500دستمحصوالت ضد عفونی کنندهمسمر_98/33/59/1029298/12/1199/03/01_ضد عفونی دست هایژن بر پایه اتانول  مسمر10

دانشگاه علوم پزشکی تهران به ازای هر لیتر   990000 ,525000_الکلی20000  -5000 -500دستمحصوالت ضد عفونی کنندهمسمر_98/33/59/1028798/12/1199/03/01_ضد عفونی کننده دست هایژن بر پایه ایزوپروپیل مسمر11

دانشگاه علوم پزشکی تهران  8350000 ، 1700000عدم تولید تا کنون غیر الکلی1000-500سطوح محصوالت ضدعفونی کننده زرستان شهریار_98/33/59/1029398/12/1199/03/01_ضدعفونی کنده خطوط صنایع غذایی زرستان شهریار12

دانشگاه علوم پزشکی تهران2550000  ، 520000  عدم تولید تا کنون غیر الکلی1000-500لباسمحصوالت ضد عفونی کننده زرستان شهریار_98/33/59/1029098/12/1199/03/01_ضدعفونی البسه ،ملحفه و منسوجات زرستان شهریار13

دانشگاه علوم پزشکی تهران550000عدم تولید تا کنون غیر الکلی500سطوحمحصوالت ضد عفونی کننده زرستان شهریار_98/33/59/1029198/12/1199/03/01_ضدعفونی کننده سطوح و تجهیزات کوچک زرستان شهریار14

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1500000,5600000 ,39000عدم تولید تا کنون غیر الکلی 20000-5000-1000دستمحصوالت ضد عفونی کنندهنانو صنعت اوژن_98/33/59/1087398/12/2599/03/01_ضد عفونی کننده دست بدون الکل نانو صنعت اوژن 15

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1250000,4600000 ,340000عدم تولید تا کنون غیر الکلی 20000-5000-1000سطوحمحصوالت ضد عفونی کنندهنانو صنعت اوژن_98/33/59/1102998/12/2799/03/01_ضد عفونی کننده سطوح خانگی نانو صنعت اوژن 16

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1250000,4600000 ,340000عدم تولید تا کنون غیر الکلی 20000-5000-1000میوه و سبزیجاتمحصوالت ضد عفونی کنندهنانو صنعت اوژن_98/33/59/1087598/12/2599/03/01_ضد عفونی کننده میوه و سبزیجات نانو صنعت اوژن 17

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1500000,5600000 ,39000عدم تولید تا کنون غیر الکلی 20000-5000-1000سطوح بیمارستانی و صنعتیمحصوالت ضد عفونی کنندهنانو صنعت اوژن_98/33/59/1087698/12/2599/03/01_ضد عفونی کننده سطوح بیمارستانی و صنعتی نانو صنعت اوژن 18

دانشگاه علوم پزشکی تهران_عدم تولید تا کنون غیر الکلی 20000-5000-1000دستمحصوالت ضد عفونی کنندهنانو صنعت اوژن_98/33/59/1087498/12/2599/03/01_ژل ضدعفونی کننده دست بدون الکلنانو صنعت اوژن19

ALC%70, % 86الکل اتیلیک اتحادیه تعاونی روستایی استان سمنان1 OOL ETILIC (%70)300000شرکت اتحادیه تعاونی روستایی استان سمنانالکلیمیلی لیتری 220000-20000-1000دستغذایی شرکت اتحادیه تعاونی روستایی استان سمنان70%150/205399/01/1699/04/16 , 86%  علوم پزشکی شاهرودهر لیتر- (%86)350000-هر لیتر 

c 500)280000شرکت کیمیا طیران زکریاالکلیمیلی لیتری 5000-500دستداروییشرکت کیمیا طیران زکریاsanitizer solution for hand150/18236098/12/1599/03/15محلول ضد عفونی کننده دست برپایه الکلشرکت کیمیا طیران زکریا2 c )-1600000(5000c c علوم پزشکی شاهرود(

علوم پزشکی شاهرودنداردالکلی دست آرایشی و بهداشتیشرکت پارس انرژی میامی sanitizer solution for hand33/1048198/12/1599/03/15محلول ضد عفونی کننده دست برپایه الکلشرکت پارس انرژی میامی 3

علوم پزشکی شاهرودنداردالکلیسطوحآرایشی و بهداشتیشرکت پارس انرژی میامی sanitizer solution for surfaces33/1048298/12/1599/03/15محلول ضدعفونی کننده سطوح شرکت پارس انرژی میامی4

علوم پزشکی شاهرودنداردالکلیدست آرایشی و بهداشتیشرکت پارس انرژی میامی sanitizer gel for hand33/1048398/12/1599/03/15 ژل ضد عفونی کننده دست|شرکت پارس انرژی میامی5

علوم پزشکی شاهرودنداردغیر الکلیدست، سطوح، ابزارآرایشی و بهداشتیشرکت پارس انرژی میامی sodium hypochlorid33/1048498/12/1599/03/15بسته بندی آب ژاول شرکت پارس انرژی میامی6
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شماره تماس شرکتآدرس محل تولید محصول

21009189577787شهر صنعتی خیرآباد اراک خ 

9132765168دلیجان بعد از مشهد اردهال

ن جنب بانك ملت-  ستان مركزي ، شهرستان اراك ، شهر اراك ا ي سه راهي خمي 
شهرك قطب صنعت 

04533873891جنب سروتن آریا-خ سرو دو-2شهرک صنعتی

37404533873160 و 394قطعات -خ سرو یک-2شهرک صنعتی

04533873973 421قطعه -3خ صنعت -2شهرک صنعتی

04532943011 27 و18قطعه -شهرک صنعتی کوثر-کوثر

404532453469پ-کوچه لطیفی-خ ولیعصر-خلخال

04532506039منطقه صنعتی جعفرآباد-مشکین شهر

6504532452602قطعه -خ شمشاد-شهرک صنعتی-خلخال

09121140009 اصفهان شهرک صنعتی اوره نطنز

09121140009 اصفهان شهرک صنعتی اوره نطنز

1109131104246خ - شهرک صنعتی جی-اصفهان

1109131104246خ - شهرک صنعتی جی-اصفهان

09132062738خ پلیکان- شهرک صنعتی صفه-اصفهان

09132062738خ پلیکان- شهرک صنعتی صفه-اصفهان

09132062738خ پلیکان- شهرک صنعتی صفه-اصفهان

09133116898شهرک صنعتی رازی-اصفهان

03152373395شهرک صنعتی مبارکه -اصفهان 

09136899542شهرک صنعتی مبارکه - اصفهان

91330807500شهرک صنعتی صفه-اصفهان

09131094366شهرک صنعتی سروش- اصفهان

03152373350شهرک صنعتی مبارکه-اصفهان

03152373350شهرک صنعتی مبارکه-اصفهان

09131148573شهرک صنعتی علویجه-اصفهان

09131342765شهرک صنعتی رازی-اصفهان

09131132487شهرک صنعتی رازی-اصفهان

09131342765شهرک صنعتی رازی-اصفهان

09131342765شهرک صنعتی رازی-اصفهان

09133211137ابتدای جاده گلشن- شهرضا-اصفهان 

09133211137ابتدای جاده گلشن- شهرضا-اصفهان 

09133103973شهرک صنعتی تیران

03116540659شهرک صنعتی صفه

03116540659شهرک صنعتی صفه

43132252606اصفهان شهرک صنعتی علویجه خیابان تالش نبش تالش

43132252606اصفهان شهرک صنعتی علویجه خیابان تالش نبش تالش

3145488914شهرک صنعتی کمشچه خیابان حافظ غربی

3133932276بلواردانشگاه صنعتی شهرک علمی تحقیقاتی میدان فوالد خیابان ششم

3133932276بلواردانشگاه صنعتی شهرک علمی تحقیقاتی میدان فوالد خیابان ششم

3195010506شهرضا شهرک صنعتی رازی فازدوخیابان ششم

3195010506شهرضا شهرک صنعتی رازی فازدوخیابان ششم

3195010941شهرضا شهرک صنعتی رازی فازدوخیابان هشتم

3195010941شهرضا شهرک صنعتی رازی فازدوخیابان هشتم

3136540122شهرک صنعتی صفه

3136540122شهرک صنعتی صفه

3136812109قلعه شور منطقه مرغ کوچه تاالر

2ارومیه ، شهرک صنعتی فاز 



2ارومیه ، شهرک صنعتی فاز 

مهاباد

خوی

ارومیه ، جاده المهدی

ارومیه ، جاده سنتو

میاندوآب

ارومیه ، جاده سنتو

خوی

خوی

خوی

مهاباد

ارومیه ، جاده سنتو

ارومیه ، جاده چی چست

ارومیه ، جاده چی چست

ماکو

ماکو

خوی

ارومیه ، جاده چی چست

ارومیه ، جاده چی چست

ارومیه ، خیابان باکری

ماکو

خوی

خوی

نقده

ارومیه ، جاده سلماس

به شرط تامین الکل توسط واحد تولیدی2ارومیه ، شهرک صنعتی فاز 

ارومیه

به شرط تامین الکل توسط واحد تولیدیمهاباد

66819478 1پالک - 13فتح - جاده قدیم کرج

66282841 7پالک -خ سعیدی ثابت-شهرک دانش - جاده قدیم کرج

44988842 4بهار -  جاده مخصوص کرج20کیلوکتر 

1044504803کیلومتر - جاده مخصوص کرج

44193977چیتگر جنوبی-  جاده مخصوص کرج14کیلومتر 

2944905741خ -  جاده مخصوص کرج11کیلومتر 

44921582 17کیلومتر - جاده قدیم کرج

9123840106آزمایشگاه جامع دانشکده پزشکی دانشگاه ایران

65583991خیابان هشتم شرقی- قپچاق- مالرد

65583991خیابان هشتم شرقی- قپچاق- مالرد

65583991خیابان هشتم شرقی- قپچاق- مالرد

65583991خیابان هشتم شرقی- قپچاق- مالرد

65432165خیابان پنجم شرقی- شهرک صنعتی صفادشت- مالرد

65402643نگارستان هشتم- مالرد ویالی شمالی- مالرد

65436362خیابان رعنا- صفادشت

5-46884301 29تهران، شهرقدس،بلوار شهید اصغری، خیابان فرنان،پالک

46896000 تهران،شهر قدس، انتهای بلوار شهیدکلهر،

902156390817پالک - 19سرو - شهرک صنعتی نصیر آباد-رباط کریم 

902156390818پالک - 19سرو - شهرک صنعتی نصیر آباد-رباط کریم 

56585442خیابان صنعت یکم- شهرک زواره ای - رباط کریم 

44420342-011شهرک صنعتی بابلکنار- جاده گنج افروز- بابل

44420342-011شهرک صنعتی بابلکنار- جاده گنج افروز- بابل

44420342-011شهرک صنعتی بابلکنار- جاده گنج افروز- بابل

8-44420357-011شهرک صنعتی بابلکنار- جاده گنج افروز- بابل



32644821-011شهرک صنعتی الله آباد- بابل

32644821-011شهرک صنعتی الله آباد-بابل

32524701-011ناحیه صنعتی کاردیکال-بندپی غربی- بابل

32524701-011ناحیه صنعتی کاردیکال-بندپی غربی- بابل

32524701-011ناحیه صنعتی کاردیکال-بندپی غربی- بابل

32073680-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

32073680-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

32073680-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

32073720-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

32073720-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

32073720-011شهرک صنعتی منصورکنده- بابل

9-32235735-011شهرک صنعتی بندپی شرقی-بابل

9-32235735-011شهرک صنعتی بندپی شرقی-بابل

07733533219شهرک صنعتی خوشاب-دشتستان-بوشهر

07733533219شهرک صنعتی خوشاب-دشتستان-بوشهر

09171731048منطقه ویژه اقتصادی-بوشهر

9171731048منطقه ویژه اقتصادی-بوشهر

9179297284دانشگاه خلیج فارس-بوشهر 

60209157747437قطعه-شهرک صنعتی امیرآباد- شیروان

60209157747437قطعه-شهرک صنعتی امیرآباد- شیروان

68009155811153ناحیه صنعتی بلوار سفیرامید پالک -فاروج 

68009155811153ناحیه صنعتی بلوار سفیرامید پالک -فاروج 

09120465617خیابان ولیعصر- جاجرم

09153148063شهرک صنعتی- جاجرم 

06132271092ناحیه صنعتی کارون-اهواز

06132271092ناحیه صنعتی کارون-اهواز

209169638190شهرک صنعتی شماره -اهواز

33364400فلکه دانشگاه شهید چمران، جنب خبرگزاری ایسنا، مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان

33364400فلکه دانشگاه شهید چمران، جنب خبرگزاری ایسنا، مجتمع پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خوزستان

09361353704گروه میکروب- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3-35575211-42548056-061 رویروی شهر سیاه منصور1شهرک صنعتی شماره 

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

03434282065رفسنجان بلوار آزادی خیابان حجاب

774112112303434388090: جاده یزد کرمان، شهرک صنعتی شهرستان انار، شرکت پاکشویان فالت البرز کد پستی 150کیلومتر 

774112112303434388090: جاده یزد کرمان، شهرک صنعتی شهرستان انار، شرکت پاکشویان فالت البرز کد پستی 150کیلومتر 

774112112303434388090: جاده یزد کرمان، شهرک صنعتی شهرستان انار، شرکت پاکشویان فالت البرز کد پستی 150کیلومتر 

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

33652627-023جنب کارخانه نورد لوله-شهرک صنعتی شرق-سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان



34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34584329-7023خیابان تالش -شهرک صنعتی ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

34573696-7023خیابان الله -بلوار صنوبر- شهرک صنعتی جنت آباد-ایوانکی-استان سمنان

35321232-7023صنعت-بلوار صنعت-شهرک صنعتی دامغان-استان سمنان

35321232-7023صنعت-بلوار صنعت-شهرک صنعتی دامغان-استان سمنان

35321232-7023صنعت-بلوار صنعت-شهرک صنعتی دامغان-استان سمنان

33684444-023روبروی درب پادگان ذوالفقار-ناحیه صنعتی غنچه انگوری-مهدی شهر-استان سمنان

57803000-021شهرک صنعتی شرق-سمنان

57803000-023شهرک صنعتی شرق-سمنان

5177349794 شرقی، پ11تهران ،خ اتحاد، نبش 

172136213706، قطعه 1 ورامین، شهرک صنعتی مالآقایی، فاز

172136213706، قطعه 1 ورامین، شهرک صنعتی مالآقایی، فاز

76212810-41976212818جاده دماوند، منطقه صنعتی خرمدشت،خیابان سیاهسنگ، بن بست خرداد، پالک

76212810-41976212818جاده دماوند، منطقه صنعتی خرمدشت،خیابان سیاهسنگ، بن بست خرداد، پالک

7-676353944پالک- کوچه ششم شرقی- ناحیه صنعتی آیینه ورزان-  جاده فیروزکوه60کیلومتر 

8-776353944پالک- کوچه ششم شرقی- ناحیه صنعتی آیینه ورزان-  جاده فیروزکوه60کیلومتر 

1509121448688فیروزکوه شهرک صنعتی فیروزکوه، خیابان شهید باکری، خیابان سعدی شرقی، الله 

2177707020تهران، جاده دماوند، جنب سه راه رسالت،خیابان شهید نورمحمدی، پال ک 

2177707020تهران، جاده دماوند، جنب سه راه رسالت،خیابان شهید نورمحمدی، پال ک 

377349242 غربی، پالک 15تهران، ابتدای جاده دماوند، خیابان اتحاد، کوچه 

477349243 غربی، پالک 15تهران، ابتدای جاده دماوند، خیابان اتحاد، کوچه 

88200110، پایین تر از چهار راه نیایش،مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(عج)تهران، خیابان ولیعصر

277349789تهران، ابتدای جاده دماوند، خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره 

88771267-1188673329تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پال ک 

88771267-1188673329تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پال ک 

88200110، پایین تر از چهار راه نیایش،مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(عج)تهران، خیابان ولیعصر

33383389خیابان دهم - 1شهرک صنعتی شماره 

536323313خیابان آریا - شهرک صنعتی - سقز

36323533فاز اول- شهرک صنعتی قهرآباد- سقز

33726258ابتدای جاده دوشان - سنندج 

شهرک صنعتی شماره یک- خرم آباد

شهرک صنعتی شماره یک- خرم آباد

-بروجرد



-بروجرد

بخش دوره چگنی- خرم آباد

شهرک صنعتی شماره دو- خرم آباد

شهرک صنعتی شماره دو- خرم آباد

- الیگودرز

- بروجرد 

شهرک صنعتی شماره یک- خرم آباد 

شهرک صنعتی شماره دو- خرم آباد

دانشگاه لرستان- کمالوند- خرم آباد

02122909404 جاده شیراز ،البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده 8یاسوج،کیلوکتر 

02122909404 جاده شیراز ،البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زنده 8یاسوج،کیلوکتر 

09365259378شهرک صنعتی-گناباد

09155034818شهرک صنعتی-گناباد

09155337168منطقه صنعتی کاخک-گناباد

53340870-061شهرک صنعتی آبادان

09180854815شهرک صنعتی آبادان

32721663کوچه فرش یاسمن- شهرک صنعتی نیکو- اشکذر 

32721663کوچه فرش یاسمن- شهرک صنعتی نیکو- اشکذر 

11032553539شهرک صنعتی هرفته خیابان نیلوفر پالک - مهریز 

8-36232127جاده تفت روبروی پیام نور

8-36232127جاده تفت روبروی پیام نور

38036281755بلوار الدن پالک - مهریز شهرک صنعتی مهریز 

38036281755بلوار الدن پالک - مهریز شهرک صنعتی مهریز 

37272290بیست متری داوودی- بلوار نارون- 2فاز - شهرک صنعتی- یزد

37272290بیست متری داوودی- بلوار نارون- 2فاز - شهرک صنعتی- یزد

37275715نبش ارغوان دهم-بلوار ارغوان-3فاز-شهرک صنعتی یزد

37275715نبش ارغوان دهم-بلوار ارغوان-3فاز-شهرک صنعتی یزد

36303350روبروی موزاییک سازی گلستان وروبروی شایان شیمی- انتهای کوچه موزاییک سازی- جاده سنتو-میدان صاحب الزمان -بلوار دهه فجر- یزد

37272906 متری هشتم روبروی بانک سپه24شهرک صنعتی بلوار کاج 

37272906 متری هشتم روبروی بانک سپه24شهرک صنعتی بلوار کاج 

16خ- شهرصنعتی کاوه 

16خ- شهرصنعتی کاوه 

16خ- شهرصنعتی کاوه 



6زرندیه ، شهرک صنعتیه مامونیه ، خ 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

19خ- شهرصنعتی کاوه 

9زرندیه، شهرک صنعتیه مامونیه ، نبش 

4منطقه ویژه اقتصادی کاوه، بلوار کارگر، کارگر 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

زرندیه ، شهر صنعتی پرندک، بلوار صنعت، کوچه تالش شرقی 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

14شهر صنعتی کاوه، خیابان 

401زرندیه، شهرک صنعتی زاویه، خ نرگس 

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ



2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

2شهر صنعتی کاوه، خ

18شهر صنعتی کاوه خ 

18شهر صنعتی کاوه خ 

18شهر صنعتی کاوه خ 

18شهر صنعتی کاوه خ 

18شهر صنعتی کاوه خ 

13زرندیه، شهرک صنعتی مامونیه، خ

09133276012شهرک صنعتی- بروجن- استان چهارمحال و بختیاری

09133276012شهرک صنعتی- بروجن- استان چهارمحال و بختیاری

09131816039شهرک صنعتی- بروجن- استان چهارمحال و بختیاری

09131816039شهرک صنعتی- بروجن- استان چهارمحال و بختیاری

09131816039شهرک صنعتی- بروجن- استان چهارمحال و بختیاری

09131652218شهرک صنعتی- تشیز- استان چهارمحال و بختیاری

09131652218شهرک صنعتی- تشیز- استان چهارمحال و بختیاری

09137000439شهرک صنعتی- سامان- استان چهارمحال و بختیاری

09137000439شهرک صنعتی- سامان- استان چهارمحال و بختیاری

09132831571اصفهان-  جاده شهرکرد15کیلومتر - استان چهارمحال و بختیاری

09132831571اصفهان-  جاده شهرکرد15کیلومتر - استان چهارمحال و بختیاری

09386626464شهرک صنعتی- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری

09386626464شهرک صنعتی- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری

09028547412شهرک صنعتی- لردگان- استان چهارمحال و بختیاری

09131341735شهرک صنعتی- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری

09131016894شهرک صنعتی- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری

09361610206شهرک صنعتی- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری

09131844859فرخشهر- شهرکرد- استان چهارمحال و بختیاری



33454205نبش خ ابتکار-خ صنعتگران شمالی-شهرک صنعتی لیا

33454576 - 9آوری غربی خ فن-خ تکنولوژی برتر-شهرک صنعتی لیا

35330030مقابل شرکت سهند فوم آسیا –بلوک شیمیایی  –شهرک صنعتی خرمدشت 

35330030مقابل شرکت سهند فوم آسیا –بلوک شیمیایی  –شهرک صنعتی خرمدشت 

35330030مقابل شرکت سهند فوم آسیا –بلوک شیمیایی  –شهرک صنعتی خرمدشت 

32223867خ ابوریحان بیرونی-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32223867خ ابوریحان بیرونی-شهرک صنعتی خصوصی البرز

5635686050قطعه –کوچه شش -سمت چپ-میدان اول-شهرک صنعتی حیدریه-تاکستان

5635686050قطعه –کوچه شش -سمت چپ-میدان اول-شهرک صنعتی حیدریه-تاکستان

34428425روبروی شرکت سیمرغ-زهرا  جاده قزوین به بوئین41کیلومتر 

34428425روبروی شرکت سیمرغ-زهرا  جاده قزوین به بوئین41کیلومتر 

34428425روبروی شرکت سیمرغ-زهرا  جاده قزوین به بوئین41کیلومتر 

34428425روبروی شرکت سیمرغ-زهرا  جاده قزوین به بوئین41کیلومتر 

32222527خ قائم مقام فراهانی- بلوار فارابی-  میرداماد

32222527خ قائم مقام فراهانی- بلوار فارابی-  میرداماد

32222527خ قائم مقام فراهانی- بلوار فارابی-  میرداماد

32232104خ حکمت هشتم- شهر صنعتی البرز

32232104خ حکمت هشتم- شهر صنعتی البرز

24454316خ ابتکار-خ تکنولوژی برتر-شهرک صنعتی لیا

24454316خ ابتکار-خ تکنولوژی برتر-شهرک صنعتی لیا

24454316خ ابتکار-خ تکنولوژی برتر-شهرک صنعتی لیا

34357261بلوک شیمیایی-خ یاس –شهرک صنعتی آراسنج -بوئین زهرا

34357217خ اقاقیای جنوبی –شهرک صنعتی آراسنج-بوئین زهرا

33454979خ والیت –خ توانایی - خ کاوشگران -شهرک صنعتی لیا

33454979خ والیت –خ توانایی - خ کاوشگران -شهرک صنعتی لیا

33697200پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

32849117بین کارخانه قند آریایی و صنعت پالست آبیار-روبروی ویتانا-خیابان رز سوم-شهرک صنعتی کاسپین

32849117بین کارخانه قند آریایی و صنعت پالست آبیار-روبروی ویتانا-خیابان رز سوم-شهرک صنعتی کاسپین

33454600جنب موتور اب-بلوار صنعتگران شمالی- شهرک صنعتی لیا

32244655درب دوم-داخل کوچه بن بست-پشت پمپ بنزین-میدان قدس-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32244655درب دوم-داخل کوچه بن بست-پشت پمپ بنزین-میدان قدس-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32244655درب دوم-داخل کوچه بن بست-پشت پمپ بنزین-میدان قدس-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32244655درب دوم-داخل کوچه بن بست-پشت پمپ بنزین-میدان قدس-شهرک صنعتی خصوصی البرز

33697200پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

33697200پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

32848498خ شهید بابائی-خمینی خ امام-شهرک صنعتی کاسپین

32848498خ شهید بابائی-خمینی خ امام-شهرک صنعتی کاسپین

32848498خ شهید بابائی-خمینی خ امام-شهرک صنعتی کاسپین

33453210انتهای خ بوعلی سینا-پارک صنعتی لیا

12256860032پالک - 4کوچه - خ دوم شرقی-شهرک صنعتی حیدریه

333454335واحد-خ تکنیک-خ تالش- خ هنر- شهرک صنعتی لیا

333454335واحد-خ تکنیک-خ تالش- خ هنر- شهرک صنعتی لیا

34623930 شهریور17خ  –آوج 

34623930 شهریور17خ  –آوج 

34623930 شهریور17خ  –آوج 

34623930 شهریور17خ  –آوج 

34623930 شهریور17خ  –آوج 

32228668روبروی شرکت پارس پامچال-خ زکریای رازی-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32228668روبروی شرکت پارس پامچال-خ زکریای رازی-شهرک صنعتی خصوصی البرز

34535621بلوک صنایع شیمیایی-خ عطار نیشابور-شهرصنعتی دانسفهان-بویین زهرا



333454880نبش نوآوران-انتهای خ کوشش-بلوار صنعتگران شمالی-بلوار شهید بهشتی-شهرک صنعتی لیا

333454880نبش نوآوران-انتهای خ کوشش-بلوار صنعتگران شمالی-بلوار شهید بهشتی-شهرک صنعتی لیا

333454880نبش نوآوران-انتهای خ کوشش-بلوار صنعتگران شمالی-بلوار شهید بهشتی-شهرک صنعتی لیا

33698314روبروی درب ورودی شرکت مهرام-شهرک صنعتی البرز

32938940تهران بین زیاران و میر پنجی –جاده قزوین 

32938940تهران بین زیاران و میر پنجی –جاده قزوین 

32938940تهران بین زیاران و میر پنجی –جاده قزوین 

32235991مجتمع پوشینه بافت-خیابان حکمت دهم-فلکه شهید سبزواری-شهرصنعتی البرز

09121185661جنب تلمبه خانه شرکت نفت-بعداز خیابان چرمسازی-جاده بویین زهرا به اشتهارد-شهرستان بویین زهرا

33453490ابتدای بلوار اصلی پارک صنعتی لیا

33659835پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

33659835پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

32239885اولین سالن سمت راست-مجتمع شهید چمران-جنب سرامیک البرز-بلوار سهروردی-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32223514انتهای حکمت هشتم-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32223514انتهای حکمت هشتم-شهرک صنعتی خصوصی البرز

09129497813آزمایشگاه دانشگاه پیام نور

34532388مقابل خ شهریار-خ بیدل دهلوی-ناحیه صنعتی دانسفهان

34532388مقابل خ شهریار-خ بیدل دهلوی-ناحیه صنعتی دانسفهان

2 2853311 شهرک حصار خروان18کیلومتر 

2 2853311 شهرک حصار خروان18کیلومتر 

2 2853311 شهرک حصار خروان18کیلومتر 

32938625تهران میرپنجی ابتدای جاده زاغه روبروی دبیرستان –جاده قدیم قزوین 

33364518پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

33364518پارک علم و فن آوری قزوین-بلوار نخبگان-قزوین

32938940تهران بین زیاران و میر پنجی –جاده قزوین 

32221001انتهای حکمت هشتم-شهرک صنعتی خصوصی البرز

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

32323831 جاده قدیم کرج10کیلومتر -قزوین

43266735-7051خ بهره وری - میدان پژوهش - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266735-8051خ بهره وری - میدان پژوهش - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266740-5051بهره وری - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266740-6051بهره وری - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266665-051پالک یک - 3و1نبش بهره وری - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266665-051پالک یک - 3و1نبش بهره وری - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

43266665-051پالک یک - 3و1نبش بهره وری - شهرک صنعتی خیام - نیشابور 

305143344359نبش بلوار بهره وری - شهرک صنعتی خیام-نیشابور

405143344359نبش بلوار بهره وری - شهرک صنعتی خیام-نیشابور

505143344359نبش بلوار بهره وری - شهرک صنعتی خیام-نیشابور

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم



آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

آرزو جلیلیان -09907654922کارخانمه الکل سازی کیمیاگران بدره- بدره- ایالم

09101592830
8809101592830یکم قطعه  شهرک صنعتی شماره یک خیابان شقایق- زنجان

09123421268قطعه سوم - 1خیابان توسعه- 4خیابان یاوران  ،1شهرک صنعتی زنجان - زنجان

09125425658
33463232-5024نبش آذر  خیابان آذر-شهرک صنعتی اشراق-زنجان

09120450623
33385212-306024 ، شماره قطعه7شهرک صنعتی نوآوران - زنجان

09120450623
33385212-308024 ، شماره قطعه7شهرک صنعتی نوآوران - زنجان

09121065893
2702432222067خیابان مرداد پالک  شهرک صنعتی شماره یک- زنجان

09121221952
202432221636خیابان آبان  شهرک صنعتی شماره یک- زنجان

09126418068
5502432222101سایت کارگاهی شماره  شهرک صنعتی اشراق خیابان مرداد- زنجان


09126418068
5602432222101سایت کارگاهی شماره  شهرک صنعتی اشراق خیابان مرداد- زنجان


02435362251 روبروی شرکت پالستیک پوشینه- قروه روبروی روستای-  کیلومتری ابهر17،  تهران-ابهر، جاده ترانزیت زنجان- زنجان

02435362252 روبروی شرکت پالستیک پوشینه- قروه روبروی روستای-  کیلومتری ابهر17،  تهران-ابهر، جاده ترانزیت زنجان- زنجان

02435362253 روبروی شرکت پالستیک پوشینه- قروه روبروی روستای-  کیلومتری ابهر17،  تهران-ابهر، جاده ترانزیت زنجان- زنجان

02432382675روبه روی شهرک روی  جاده بیجار ،بعد از پلیس راه ،7زنجان ،کیلومتر 

402636101955جاده مخصوص کرج، گرمدره، کوهک دوم غربی،خ امام رضا، پ

57502637777890، قطعه4، خ بهار4شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی شرقی، خ ارشاد

57502637777890، قطعه4، خ بهار4شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی شرقی، خ ارشاد

J42634764066قزوین، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز ساختمان -جاده کرج

J42634764066قزوین، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز ساختمان -جاده کرج

J42634764066قزوین، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز ساختمان -جاده کرج

J42634764066قزوین، انتهای جاده بهشت سکینه، مجتمع جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری البرز ساختمان -جاده کرج

G2232634254340شهرک صنعتی نظرآباد، میدان فناوری، بلوار دکتر حسابی، خ نرگس، قطعه 

2531/12637774510، قطعه 2، گلفام2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، گلنوش 

2531/12637774510، قطعه 2، گلفام2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، گلنوش 

34802637775672شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار غزالی غربی، فاز سوم، نبش الدن دوم، قطعه 

G22326453334751شهرک صنعتی نظرآباد، میدان فناوری، بلوار دکتر حسابی، خ نرگس، قطعه 

G22326453334751شهرک صنعتی نظرآباد، میدان فناوری، بلوار دکتر حسابی، خ نرگس، قطعه 

2637310608جاده ماهدشت، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، کوچه دکتر اخوی 

200267778916شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، خ حافظ غربی، قطعه 

B11263492762شهرک صنعتی اشتهارد،فاز یگ، خ ابن سینا غربی، واحد 

37762637775676،قطعه 2، خ نسترن 2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بعد از بلوار فردوسی، خ نرگس

37762637775676،قطعه 2، خ نسترن 2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بعد از بلوار فردوسی، خ نرگس

37762637775676،قطعه 2، خ نسترن 2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بعد از بلوار فردوسی، خ نرگس

37762637775676،قطعه 2، خ نسترن 2شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار حسابی غربی، بعد از بلوار فردوسی، خ نرگس

B413888196368، قطعه 2، خ ترانه 2شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان مالصدرا غربی، خ ترنم

B413888196368، قطعه 2، خ ترانه 2شهرک صنعتی اشتهارد، خیابان مالصدرا غربی، خ ترنم

242636651006 متری حافظ،پ16مالرد،خ 

242636651006 متری حافظ،پ16مالرد،خ 

242636651006 متری حافظ،پ16مالرد،خ 

66250130-66250129شرکت پاکسان-بزرگراه فتح8کیلومتر



66250130-66250129شرکت پاکسان-بزرگراه فتح8کیلومتر

856901574 پالک 6کوچه نسترن -خ پروفسورحسابی-شهرک صنعتی شمس آباد

56541020 بهمن                                                         22نبش خیابان -   کیلومتر داخل خیابان واوان1-  متری60بعد از - قاسم آباد – کیلومتر بعد از کهریزک 3-                                           جاده تهران قم

56541020 بهمن                                                  22نبش خیابان -   کیلومتر داخل خیابان واوان1-  متری60بعد از - قاسم آباد – کیلومتر بعد از کهریزک 3-  جاده تهران قم

56541020 بهمن   22نبش خیابان -   کیلومتر داخل خیابان واوان1-  متری60بعد از - قاسم آباد – کیلومتر بعد از کهریزک 3-  جاده تهران قم

09122115175-66707066، شرکت مسمر8 و 7 تامین اجتماعی، بین کوچه 2جاده قدیم کرج، روبروی بیمارستان شماره 

33632076شهرری صفاییه خ عبدالملکی 

33632076شهرری صفاییه خ عبدالملکی 

266253348 مقابل بیمارستان شماره 8جاده قدیم کرج، کیلومتر 

266253348 مقابل بیمارستان شماره 8جاده قدیم کرج، کیلومتر 

1656229709پالک 2کوچه نسترن -خ پروفسورهشترودی-شهرک صنعتی شمس آباد

1656229709پالک 2کوچه نسترن -خ پروفسورهشترودی-شهرک صنعتی شمس آباد

56229709شمس آباد16پالک 2کوچه نسترن -خ پروفسورهشترودی-شهرک صنعتی شمس آباد

28429017صنعتگران غربی- ورامین، شهر صنعتی خیرآباد - جاده تهران 

28429017صنعتگران غربی- ورامین، شهر صنعتی خیرآباد - جاده تهران 

28429017صنعتگران غربی- ورامین، شهر صنعتی خیرآباد - جاده تهران 

28429017صنعتگران غربی- ورامین، شهر صنعتی خیرآباد - جاده تهران 

28429014صنعتگران غربی- ورامین، شهر صنعتی خیرآباد - جاده تهران 

32318448-023مقابل پمپ بنزین-  جاده رویان2کیلومتر - شاهرود

32300275-023دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود- بولوار دانشگاه- شاهرود

09122735640        9-32548328-023 جاده گنبد، جاده الیکاهی 12کیلومتر - شاهرود

09122735640        9-32548328-023 جاده گنبد، جاده الیکاهی 12کیلومتر - شاهرود

  09122735640         9-32548328-023 جاده گنبد، جاده الیکاهی 12کیلومتر - شاهرود

 09122735640         9-32548328-023 جاده گنبد، جاده الیکاهی 12کیلومتر - شاهرود


