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۶۶۴/۲۲۱۲/د

۱۴۰۰/۰۱/۱۹
ندارد

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

سرکار خانم دکتر جوانمردی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

سرکار خانم مهندس نانوایی

سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

سرکار خانم دکتر حاجی محمودی

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

جناب آقای دکتر فخریان

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان

جناب آقای دکتر حیدری

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

جناب آقای دکتر مرتضوی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

سرکار خانم دکتر میرزامحمدی

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

جناب آقای منظمی

دبیر محترم هماهنگی حوزه غذا و دارو مناطق آزاد تجاری-صنعتی

سرکار خانم دکتر فتحی

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

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

سرکار خانم دکتر بهمنیار

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

جناب آقای دکتر قجربیگی

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

جناب آقای دکتر محمدی
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

جناب آقای دکتر حضوری

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

جناب آقای دکتر تقی زاده

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

جناب آقای دکتر حیدری

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

جناب آقای دکتر اسدی پور

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

جناب آقای دکتر محمدی

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

سرکار خانم دکتر صدرایی

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

جناب آقای دکتر کریمی نوقابی

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

جناب آقای دکتر موسوی

سرپرست محترم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

جناب آقای دکتر اسدبیگی

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

جناب آقای دکتر شیران

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

جناب آقای دکتر موفق

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

جناب آقای دکتر خدادادی

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

جناب آقای دکتر مصدق

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

جناب آقای دکتر علیمرادیان

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

جناب آقای دکتر ارزنلو
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

جناب آقای دکتر اصالنی

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

سرکار خانم دکتر شاهماری

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

جناب آقای دکتر رضا زاده

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

جناب آقای دکتر رضایی

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

جناب آقای دکتر نیکوسیر

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

جناب آقای دکتر سلطان خواه

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

سرکار خانم دکتر حمیدیان

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

جناب آقای دکتر کیخا

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

سرکار خانم دکتر نوبرانی

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

جناب آقای دکتر ده نبی

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

جناب آقای دکتر رستم زاده

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

جناب آقای دکتر تربتی

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

جناب آقای دکتر غفارزاده

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

جناب آقای دکتر یوسفی

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

جناب آقای دکتر آهنی
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

جناب آقای دکتر حسینی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

جناب آقای دکتر عظیمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خمین

جناب آقای دکتر افشار

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

جناب آقای دکتر جاودان

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

سرکار خانم دکتر حدادی فر

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

سرکار خانم دکتر اندیشمند

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

سرکار خانم دکتر موغلی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش

جناب آقای دکتر امیرپور

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

جناب آقای دکتر خرمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

سرکار خانم دکتر آژوغ

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

جناب آقای دکتر اسعدیان

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

سرکار خانم دکتر ابطحی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

جناب آقای دکتر تمیزی

سرپرست محترم مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

سرکار خانم دکتر پورطاهری

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

سرکار خانم دکتر خسروی دهقی
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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

جناب آقای دکتر حسین زاده

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

جناب آقای دکتر برزگر

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)

جناب آقای صومعه

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

جناب آقای دکتر سلمان پور

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

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس لعلی سراب

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

سرکار خانم دکتر قبادی

معاون محترم  غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  اسد آباد

سرکار خانم دکتر عبدالرحمانی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

جناب آقای مهندس حسن پور

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

جناب آقای دکتر کاظمی

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال

موضوع: قیمت ماسک های سه بعدی جراحی                                                                                   مهم-آنی

سالم علیکم؛

احتراماً با عنایت به تولید و توزیع ماسک های سه بعدی ، نظر به اینکه کاالی مذکور از لحاظ عملکرد و فیلتریشن، مطابق 

ماسک های سه الیه بوده و تنها تفاوت در شکل ظاهری آن می باشد از طرفی باتوجه به اینکه ماسک های مذکور با قیمتهای 
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مختلف به فروش می رسد و زمینه سوء استفاده برای برخی واسطه ها فراهم شده است بدین وسیله اعالم می دارد از نظر این 

اداره کل  ، درحال حاضر قیمت کاال معادل قیمت ماسک های سه الیه (درب کارخانه ۸۰۰ – مصرف کننده نهایی ۱۰۰۰ تومان 

برای هرعدد) می بایست در نظرگرفته شود. و هرگونه تغییر و بازنگری در قیمت، مستلزم ارائه اسناد مثبته، (آنالیز مواد و هزینه 

های نیروی انسانی،استهالک ماشین آالت و ...) جهت طرح در کمسیون قیمت گذاری این اداره کل می باشد. بدیهی است، شرکت 

های تولیدکننده جهت تولید و توزیع ماسک های سه بعدی می بایست نسبت به ثبت کاال و اخذ پروانه ساخت اقدام نمایند.


