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 مسلح  يروهاین یخدمات درمان مهیسازمان ب
  یاجتماع نیتام مهیعامل محترم سازمان ب ریمد
 ینیامداد امام خم تهیکم
 محترم انجمن صنعت پخش سیرئ

 يعامل محترم شرکت پخش راز ریمد
 عامل محترم شرکت پخش البرز ریمد

 پخش هجرت شرکت
 پخش فردوس شرکت
 داروپخش عیتوز شرکت
 رانیقاسم ا شرکت
 رانیداروسازان ا انجمن

 
 قیمت سھ گانھ داروموضوع :

 
 با سالم و احترام؛

 

، بدینوسیلھ قیمت فروش سھ گانھ داروھای ٢٧/٠٨/٩٢مورخ با توجھ بھ رأی کمیسیون قانونی قیمت گذاری دارو

  تولیدي آن شركت بھ شرح جدول ذیل جھت اطالع و اقدام الزم ارسال مي گردد.

 

ف
ردی

 

کد  نام دارو
 دارو

 بھاي بھاي فروش بھاي فروش
 مصرف كننده بھ ریال  بھ داروخانھ بھ پخش

1 HALOPERIDOL LACTATE 2MG/ML 15ML ORAL DROP 618 14,637  16,393  20,000  

2 CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB 320 366  410  500  

3 CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB 321 659  738  900  

4 CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB 1438 1,098  1,230  1,500  

5 ANTIHEMORRHOID 15G OINT 96 21,956  24,590  30,000  

6 ANTIHEMORRHOID SUPP 97 3,476  3,893  4,750  

7 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP  655 6,587  7,377  9,000  

8 IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP    657 14,637  16,393  20,000  
    

 
      

9 LOPERAMIDE 2MG TAB        1848 293  328  400  
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 رونوشت :
 دارو و آمار   يزیمحترم اداره برنامه ر سیرئ نانلویدکتر ا يجناب آقا


