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 ندارد

  غذا و دارو سازمانهید وحید نظري خیابان فخر رازي  نبش خیابان ش                                             :1314715311کد پستی 
  : ٦٦٤٦٧٢٦٨-٩تلفن                                                                                                                                                                                      : ٦٦٤٦٩١٤٢نمابر 
  و دارو : غذا سازمانصفحھ الكترونیكي                  http://fdo.behdasht.gov.ir                
  : صفحھ الكترونیكي وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                        http://www.mohme.gov.ir     

ذا و دارو   سازمان 
 اتوماسیون اداري متمرکز

 عامل محترم شرکت گل دارو ریمد
 

 ي طبیعیهادارو قیمت سه گانه موضوع :

 
 

 ؛با سالم و احترام
 يهابدینوسیله قیمت فروش سه گانه دارو 25/08/92 کمیسیون قانونی قیمت گذاري مورخبا توجه به مصوبه 

 آن شرکت جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. تولیدي (مشمول بیمه)طبیعی 
 

شکل  نام دارو کد ردیف
 بسته بندي دارویی

بهاي فروش 
 به پخش

بهاي فروش 
 به داروخانه

 بهاي
 مصرف کننده

1 1343 Prostatan Drop 
میلی لیتري با درب قطره چکاندار و  30شیشه 

 بروشور در جعبه مقوایی
 ریال 45,000 36,885 32,933

2 1345 Sankol Drop 
ار و میلی لیتري با درب قطره چکاند 30شیشه 

 بروشور در جعبه مقوایی
 ریال 40,000 32,787 29,274

3 1940 Perforan S.C Tab ریال 51,000 41,803 37,324 سه بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوایی 

4 2468 Prostatan F.C. Tab ریال 52,000 42,623 38,056 سه بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوایی 

5 1784 Senaline 7.5 S.C Tab ریال 43,000 35,246 31,470 سه بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوایی 

6 10792 Memoral Capsule ریال 77,000 63,115 56,352 سه بلیستر ده عددي با بروشور در جعبه مقوایی 

7 1839 Senagole Syrup  ریال 39,000 31,967 28,542 میلی لیتري با بروشور در جعبه مقوایی 60شیشه 

8 1840 Golgripe Oral 
solution  ریال 29,000 23,770 21,224 میلی لیتري با بروشور در جعبه مقوایی 120شیشه 

9 14392 Odorota Syrup  ریال 55,000 45,082 40,252 میلی لیتري با بروشور در جعبه مقوایی 120شیشه 

10 10346 Mycocin Vaginal 
cream 

اپلیکاتور و بروشور در جعبه  7با  گرمی 50تیوپ 
 مقوایی

 ریال 67,000 54,918 49,034

 

 رونوشت :
 شرکت پخش البرز  

   يشرکت پخش راز
 عامل محترم شرکت پخش فردوس    ریمد

 پخش هجرت   شرکت
 داروپخش   عیتوز شرکت
   رانیقاسم ا شرکت

 انجمن صنعت پخش  محترم  سیرئ


