
 که از مرکز اصناف گواهی فعالیت دریافت کرده اند برندهای خارجی پوشاک

 کشور محصوالت نام برند نام دارنده جواز شماره جواز ردیف
تاریخ اعتبار 

 جواز

 0/11/1901 ترکیه پوشاک U.S.POLO ASSN ایده تجربه ایرانیان 0110116001 1

 5/11/1901 ایتالیا ها،کیف های دستی ،لوازم جانبی کفش ها ،لباس FABI طب و ورزش آریا 01106220001 6

 5/11/1901 پرتقال کفش ها،لباس ها،کیف های دستی و لوازم جانبی Giovanni Galli طب و ورزش آریا 0110620161 9

 0/5/1905 پرتقال پوشاک ZARA زیالن پارس کیش 0110115511 2

 Samuei&Kevin آوا کتان قشم 0110111002 5
BALENO 

کت ، ژاکت و بادگیر ،  جلیقه ،  پیراهن ، تی شرت ، ژاکت ، ژاکت زیپ دار ، پولیور ، 

تاپ ، لباس ورزشی ، شلوار جین و شلوار معمولی ، زیر شلواری ، چتر ، جوراب ، 

کمربند و بند شلوار ، کوله و کیف جیبی و کیف دستی ، ساعت مچی ، چمدان و کیف 

 همی و شلوارکمسافرتی ، عینک ، کفش و لباس سر

 19/15/1905 هنگ کنگ

 پوشاک ، کیف دستی ، کفش ، زیور آالت DANIELLEE فرا ایده سورن 0110620690 0
امارات متحده 

 عربی
11/19/1900 

 PERMAMAN لیلیان مد تجارت 0110115060 1
لباس ، لباس زیر و کفش بچگانه ، زنانه ، مردانه ، زیورآالت ، لوازم خانه ، پستانک 

 بچه ، شیشه شیر ، صندلی ماشین کودک ، کالسکه تاشو ، اسباب بازی و هدایا
 62/11/1901 بلژیک

 91/11/1900 فرانسه پوشاک بانوان و لوازم جانبی PROMOD فاشن آریا 0110119912 0

 10/11/1901 ترکیه کوله پشتی و کفش ورزشی –ساک ورزشی  –بچه گانه  –مردانه  –البسه زنانه  BILLCE ستارگان شب قشم 606111105601 0

-SABINA-SABINE لیلیان مد 666111199010 11
VIORA 

 60/11/1905 تایلند لباس زیر زنانه

 11/11/1905 هنگ کنگ لباس و پوشاک مد –پارچه  JEANS WEAR آوا کتان قشم 0110111200 11

 GIRODANO ابراهیم خسروانی 0110116010 16
 –کیف  –صندل  –زنانه و بچه گانه و محصوالت مربوطه مانند کفش  –پوشاک مردانه 

 جوراب و زیر پوش –کاله  –کمربند 

امارات متحده 

 عربی
12/10/1901 

 15/11/1901 اسپانیا کفش و زیورآالت زنانه –البسه  PUNT O ROMA لیلیان مد تجارت 0110115161 19

 15/11/1901 انگلستان البسه و زیورآالت زنانه و مردانه ، لباس زیر ، لباس شنا ، کفش و بدلیجات SUPERDRY لیلیان مد تجارت 0110115515 12

 11/16/1901 فرانسه البسه زیر زنانه ، زیور آالت ، کیف ، جوراب ، مایو ) لباس شنا ( و روسری JENNYFER لیلیان مد تجارت 0110115019 15

 11/11/1905 سوئد پوشاک و متعلقات H&M علیرضا پالیزدار 0110621150 10

 61/10/1901 ترکیه پوشاک و لوازم جانبی DS DAMAT ایده تجربه ایرانیان 0110660615 11

 10/11/1901 ایتالیا پوشاک ، کفش ، بدلیجات LIU.JO پخش مد کاسپسن 0110119069 10

 ADOLFO پخش مد کاسپسن 0110116509 10
DOMINGUEZ 

 11/111901 اسپانیا پوشاک و لوازم جانبی

 11/19/1901 ایتالیا لباس ، تی شرت ، روسری و لوازم جانبی NARA CAMICIE طب و ورزش آریا 0110620166 61

 /؟؟؟62/16 ترکیه البسه و پوشاک KOTON اب ایده آلناروم  0110111100 61

 


