
ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

1
مدوک 

زیست دارو
Giga Capمبادله کننده یونTOSOH 

BIOSCIENCE
کارآفرین362,874217,874145,000یورو9478998039140090

دکتر 

فاطمی
آماده حمل از کشور آلمان

 FERMENTORآریا تیناژن2

200  LT
آماده حمل از کشور هندگرگانپارسیان22,600,00011,330,00011,330,000روپیهSartorius9260112184198990 لیتری200فرمانتور

Washing Machine 

Model FWV15/01-

02 with Related 

Accessories

دستگاه شستشوی ویال 

به FWV15/01-02مدل 

همراه متعلقات مربوطه

Shanghai 

Tofflon Science 

and 

TechnologyCo., 

Ltd

8954984284222000
یوان 

چین
آماده حمل در کشور چینمالصدراسپه555,000499,50055,500

Sterilization 

Drying Tunnel  

Model FTV10/01-

01 with Related 

Accessories

دستگاه تونل استریل ویال 

 به FTV10/01-01مدل 

همراه متعلقات مربوطه

Shanghai Tofflon 

Science and 

TechnologyCo., 

Ltd

8954984284222000
یوان 

چین
آماده حمل از کشور چینمالصدراسپه771,000693,90077,100

TABLET / 

CAPSULE 

COUNTING 

BOTTLING AND 

LABELING LINE

خط کامل قرص پرکن و 

متعلقات
LSL 

COMPANY
3827802084223000

یوان 

چین
سپه1,137,540783,603353,937

-سرآسیاب 

 واحد 

ارزی سایپا

آماده حمل از کشور چین

Blister packing 

machine - 

AUTOMATIC 

CARTONING 

MACHINE - 

BOTTLE 

CARTONING 

MACHINE

/ دستگاه بلیسترینگ 

/ دستگاه کارتونینگ بلیستر 

دستگاه کارتونینگ بطری

HUALIAN 

PHARMACEUTI

CAL 

MACHINERY 

40120987

84798990

84224000 

84224000

سپه311,813231,56580,248یورو 
-سرآسیاب 

 واحد 

ارزی سایپا

آماده حمل در کشور چین

نشاط 

داروی ساوه
3

درسا دارو 4



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

 MG Compact جالینوس5

Capsole filler
ملت182,200163,98018,220یوروMG29369964084223000ام جی کامپکت کپسول فیلر

چهارراه 

ولیعصر
آماده حمل از کشور ایتالیا

6
بهستان 

تولید

Blistering line 

consists of 

Blistering (model 

TR200) + 

Cartoning (A83)

خط بسته بندی دارو شامل 

دستگاه بلیسترینگ و 

کارتونینگ

IMA industria 

macchine 

automatiche 

S.P.A

آماده حمل ازکشور ایتالیاجام جمسامان 695,000565,000130,000یورو4542516884224000

7
فرآورده های 

پویش دارو

pharmaceutical 

machinery for 

production of 

monoclonal 

antibody

مجموعه تجهیزات تولید 

پادتن آنتی بادی
biotree9311413984198990آماده حمل از کشور هندمطهریپارسیان169,400,00037,000,000132,400,000روپیه

Vial Filling Lineخط پرکنی ویالIMA SPA33668709
84223000-

84229090
آماده حمل از کشور ایتالیاناهیدکارآفرین 3,050,039.75    3,050,039.25      6,100,079.00    یورو

PFS Filling Lineخط پرکنی سرنگIMA SPA32653279
84223000-

84229090
آماده حمل از کشور ایتالیاناهیدکارآفرین 1,100,764.00    1,100,764.00      2,201,528.00    یورو

Autoloading 

CLU System
آماده حمل از کشور ایتالیاناهیدکارآفرین 247,461.52       247,461.52         494,923.04       یوروIMA SPA5134101084289090سیستم اتولودینگ

AutocalvesاتوکالوFEDEGARI57047079
84192090-

84222000
آماده حمل از کشور ایتالیاناهیدکارآفرین 252,931.04       1,011,724.16      1,264,655.20    یورو

Water treatmentتجهیزات آبخالصسازStilmas25278235

84195090-

84212990-

84194090

آماده حمل از کشور ایتالیاناهیدکارآفرین 1,495,000.00    805,000.00         2,300,000.00    یورو

8
 بیوسان 

فارمد



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

 Tablet Press آوه سینا9

Machine
پارسیان803,000682,550120,450یوروKikusui9005293584798990ماشین پرس قرص

بلوار 

کشاورز
آماده حمل در کشور ایتالیا

امین10
BOTTLE 

CARTONING 

LINE

 MARCHESINIخط بسته بندی قطره داروئی

GROUP SPA
اصفهان- گمرک ایران 3001ملی ایران387,900349,11038,790یورو1752891084223000

11
کاسپین 

تامین
one complete 

Syringe line
 & Bauschیک خط کامل پرکنی

Strobel
کمرگ ایرانغدیراقتصاد نوین990,000227,700762,300یورو2249781784388000

 auto Lablingاسوه12

Machine
 SU JINلیبل  زن

MACHINERY 
5169319584223000

وون 

کره 

جنوبی

آماده حمل از کشور کره جنوبیسایپا سپه103,530,000102,494,70010,353,000

 Circular Dryerسنا فارمد13

Fluid Bed Coater

دستگاه پوشش دهنده بستر 

سیال چرخشی

Umang 

Pharmatech 

Private Limited

(شهید رجایی)گمرک بندر عباس تهرانسرسپه 23,050,00016,135,0006,915,000روپیه9274532484211900

14

کیمیا 

زیست 

پارسیان

HYGENIC AIR 

HANDLING-UNIT 
دستگاه هواساز هایژنیک

CLIMACS AIR 

CONDITIONIN

G SYSTEMS

294,00020688یورو9818545384158300
 صنعت و 

معدن
آماده تحویل از کشور ترکیهزنجان 

روناک دارو15

AUTOCLAVE 

ICOS PHARMA 

MODEL VS 12 

H/2L

صنعت و معدن71,50050,05021,450یوروSTEELCO9236982784192090اتوکالو دارویی
تهران 

مرکزی
آماده حمل از ایتالیا



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

KGZ3 Vial Filling 

,Stoppering and 

Capping machin 

ماشین ویال پرکنی و کپ 

زنی
آماده حمل از کشور چین84223000

Air and safety 

cabinet for filling 

machine 

دستگاه هواساز جهت ویال 

پرکنی
آماده حمل از کشور چین84148010

Compounding 

tanks (10L and 

50L ,Spark Free )

آماده حمل از کشور چین84798200تانک اختالط

Air and safety 

cabinet for 

Weighing and 

compounding  

آماده حمل از کشور چین84148010کابین هواساز

DS06062A Dry 

Heat Sterilizer
آماده حمل از کشور چین84192090دستگاه استریالیزر حرارتی

Water 

ultrafiltration unit 

with pipping 

system 

سیستم اولتراسیون به همراه 

سیستم پایپینگ
آماده حمل از کشور هند سینا973783738421291010,915,9254,366,3706,549,555

Sterilizer آماده حمل از کشور هند84192090استریالیزر

GRANUL 

SIEVING
آماده حمل از اسپانیاپردیسرفاه160,88464,35396,531یوروLLEAL9521293084798200الک برقی

OSCILLATORاسیالتورLLEAL8321211884798200آماده حمل از اسپانیاپردیسرفاه298,074119,229178,845یورو

FITZMILLاسیاب فیتز میلLLEAL8615688584798200آماده حمل از اسپانیاپردیسرفاه226,49690,599135,897یورو

REACTORSراکتورLLEAL9397310884798200آماده حمل از اسپانیاپردیسرفاه1,088,931435,573653,358یورو

شهید 

بهشتی

Fabtech 

Technologies 

Internatinoal 

Ltd

16

کارخانجات 

داروپخش
17

رستا ژن 

دارو

 سینا
شهید 

بهشتی

Truking 

Technology 

Limited

94896042
یوان 

چین
3,146,3512,202,446943 906

روپیه



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

Water Treatment 

System for 

Purified Water

آماده حمل در کشور ایتالیامرکزیملی410,000287,000123,000یوروBram-Cor S.P.A8493509284212190دستگاه کامل آبسازی

Blister Machine + 

Cartoner

دستگاه بلیسترینگ و 

کارتونینگ داروسازی
Heino Ilsemann 

GmbH
گمرک ایرانمرکزیملی828,500581,906246,594یورو8492138084224000

Bins "10/1000 

BC" with 

Accessories- Bin 

Mixer "MG 30/10 

BC" with 

Accessories- 

Automatic Bin 

Washing & 

Drying Station

  به همراه IBCظرف 

-متعلقات و ملزومات

میکسر به همراه متعلقات 

دستگاه کامل -و ملزومات

BINشستشوی اتوماتیک 

Cos.Mec S.r.l.84940496

73101000- 

84798200-

84229090

گمرک ایرانمرکزیملی319,865271,88547,980یورو

HPL Clean Room 

System-

 Hygenic HVAC 

system

سیستم اتاق تمیز به 

- HPL-همراه متعلقات

دستگاه هواساز به همراه 

HVAC- متعلقات

T.E.CO SRL16440815
94069090-

84148090
آماده حمل در کشور ایتالیامرکزیملی2,300,0001,304,000996,000یورو

Kikusui Tablet 

Press Machine

دستگاه پرس قرص 

داروسازی
Kikusui Europe 

S.R.L.
گمرک ایرانمرکزیملی307,500261,75045,750یورو8478445884229090

Tablet Pressدستگاه پرس قرصKikusui Europe 

srl
آماده حمل در کشور ایتالیامشهدملی546,000492,00054,000یورو8828725284223000

Set Vial Filing 

Machine
دستگاه ویال پرکنی

Irta Dosificacio I 

Tecnologia. S.L. 

(i-Dositecno)

کمرگ شهریارمشهدملی100,00090,00010,000یورو8913880484223000

18

19
داروسازی 

سامی ساز

داروسازی 

الحاوی



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

Full eye drop 

filling line

خط کامل قطره های چشمی 

مولتی دوز

Jilin Hongzhan

Fluid Technology

Co.,Ltd 

9928220284223000
یوان 

چین
پارسیان986,358887,72398,635

آبرسان 

تبریز
آماده حمل از کشور چین

  PURIFIED WATER 

GENERATOR

خط کامل تولید آب 

(تصفیه آب )دارویی  

TRUKING 

TECHNOLOGY 

LIMITED

8590428984212190
یوان 

چین
2,329,4602,096,514232,946

توسعه 

صادارت ایران

شعبه 

تبریز
آماده حمل در کشور چین

MIXING TANKS FOR 

RAW MATERIALS 

PREPARATION -       

انواع تانک های ساخت دارو

JILIN HONGZHAN 

FLUID 

TECHNOLOGY 

CO LTD

8896559073110090
یوان 

چین
332,536299,28233,254

توسعه 

صادرات ایران
گمرک بندرعباستبریز

PP BOTTLE IV 

SOLUTION 

PRODUCTIONE 

LINE

ماشین آالت خط  تولید 

سرم تزریقی

HUNAN CHINA 

SUN 

PHARMACEUTICA

L MACHINERY CO

1629342184194090
یوان 

چین
تجارت18,156,90016,341,2101,815,690

ارزی 

تبریز
آماده حمل از کشور چین

STEAM ,WATER 

STERILIZER & 

STERILITY TEST 

ISOLATOR

 ماشین  آالت و دستگاه ها 

برای تمیزکردن یا خشک 

 کردن بطری یا سایر ظروف

Fedegari40267658
84192090 

84222000
پارسیان1,300,000899,148400,852یورو

سایپا 

1076کد
آماده حمل از کشور ایتالیا

8 cavity injection 

mould for actuator 

body

 کویته بدنه 8قالب تزریقی 

اکچواتور با ملحقات

WIRO 

PRAZISIONSWER

KZEUGBAU 

GMBH

ب پارسیان198,650158,92039,730یورو8651811084807900
سایپا 

1076کد
آماده حمل از کشور آلمان

22
داروسازی 

خوارزمی
Dispensing IsolatorایزوالتورTelstar2637442984213990کارآفرین166,750116,72550,025یورو

کارگر 

شمالی
آماده حمل از کشور انگلیس

23
شرکت البرز 

دارو
AMPOULE 

FILLING LINE
آماده حمل از کشور ایتالیاقزوینرفاه1,255,0001,129,500125,500یوروcorima.srl9445173084224000دستگاه آمپول پرکنی

21
البراتوارهای 

سینا دارو

داروسازی دانا20



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

سها24

BLISTERING LINE, 

MODEL:B-300

CARTONING 

MACHINE 

MODEL:TC-120

TABLET 

LOADER,MODEL:T

LT-100

دستگاه بلیستر کارتونینگ

TIEN TUAN 

PHARMACEU

TICAL 

MACHINERY 

LTD

تجارت1,042,165520,778521,387یورو9893276484224000
واحد 

ارزی کرج
آماده حمل از کشور ویتنام

BLISTER 

MACHINE 

MODEL BQS

یک دستگاه بلیستر برای 

داروسازی

ACG PAMPAC 

MACHINE 

PVT LTD

در حال حمل در کشور هنداسفندیاراقتصاد نوین11,371,0007,959,7003,411,300روپیه1866116984223000

TABLET PRESS 

MODEL EP 200 

7D

یک دستگاه پرس قرص
PARLE 

ELIZABETH 

TOOLS PVT

گمرک ایرانمرکزیکشاورزی2,481,0501,736,735744,315روپیه9080462384798990

1 SET TABLET 

PRESS MODEL 

PROTAB 300

یک دستگاه پرس قرص شامل 

دو برج

ACG PAM 

PHARMA 

TECHNOLOGI

ES PVT LTD

گمرک ایرانظفرکارآفرین9,372,0008,434,800937,200روپیه9775198084798990

مهبان دارو 25



ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

 Blister machine روژین تولید26

B1330
-uhlmann pacدستگاه بلیستر و بسته بندی

system gmbh
مرکزیپارسیان1,301,9011,141,901160,000یورو5002637284224000

به )با اعتبار مدت دار از بانک پارسیان 

اعتبار دستگاه جهت (صورت ریفاینانس

تحویل تأمین شده است و کل مبلغ مانده 

پرداخت به صورت ارزی جزو بدهی 

شرکت به بانک می باشد

PFS LINEخط تولید سرنگ پرشده
i-Dositecno 

Pharma 

Technologies

اقتصاد نوین174,100.000.00174,100.00یورو9952994384223000

2305 

 - زند

شیراز

 کارخانه داروسازی سالمت سازان پارس 

بوعلی واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز 

می باشد ، اتوجه به اینکه دستگاه ها می 

بایست مطابق شرایط خط تولید کارخانه 

ساخته شود درنتیجه آماده شدن آنها تا 

اواسط سال میالدی جدید بطول می انجامد 

لذا درخواست می گردد 

مهلت تحویل مدارک به بانک عامل تا زمان 

حدودا  )آماده سازی و ارسال دستگاه 

افزایش یابد و همچنین این شرکت  (یکسال

.از پرداخت مابه التفات نرخ ارز معاف گردد

 درصد مبلغ به حساب 100شایان ذکر است 

.ذینفع حواله گردیده است

OPHTALMIC LINE
خط تولید ماشین پرکن 

قطره چشمی

i-Dositecno 

Pharma 

Technologies

اقتصاد نوین365,900.000.00365,900.00یورو9953341984223000

2305 

 - زند

شیراز

 کارخانه داروسازی سالمت سازان پارس بوعلی 

واقع در منطقه ویژه اقتصادی شیراز می باشد ، 

باتوجه به اینکه دستگاه ها می بایست مطابق 

شرایط خط تولید کارخانه ساخته شود درنتیجه 

آماده شدن آنها تا اواسط سال میالدی جدید 

بطول می انجامد لذا درخواست می گردد 

مهلت تحویل مدارک به بانک عامل تا زمان 

 (حدودا یکسال )آماده سازی و ارسال دستگاه 

افزایش یابد و همچنین این شرکت از پرداخت 

.مابه التفات نرخ ارز معاف گردد

 درصد مبلغ به حساب 100شایان ذکر است 

.ذینفع حواله گردیده است

سالمت 

سازان 

پارس بوعلی
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ردیف
نام شرکت 

داروسازی

شرح کامل کاال 

به التین  (دستگاه)

طبق پروفرما

شرح نام دستگاه به 

معادل فارسی

کارخانه سازنده 

(به التین)
شماره ثبت سفارش

شماره تعرفه 

مطابق با  )کاال 

(ثبت سفارش 

نوع ارز

کل مبلغ ارزی کاال 

طبق ثبت سفارش  )

)

مانده پرداخت
مقدار ارز حواله 

شده

نام بانک 

عامل
وضعیت تجهیزاتنام شعبه

28
شیمیایی و 

دارویی باران

PHARMACEUTIC

AL 

MANUFACTURI

NG LINE AND 

RELEVANT 

SPARE PARTS

خط تولید دارو با ملحقات 

دست12متشکل از 

FABTECH 

TECHNOLOGI

ES 

INTERNATION

AL LTD.

تهرانسرسپه25,697,36225,697,3620روپیه2368771484798990

ثبت سفارش باقی مانده ثبت سفارش 

 می باشد که به دلیل منقضی 27533851

شدن ثبت سفارش  آن را ابطال و ثبت 

اکنون ارز نیمایی . سفارش جدید زدیم

تخصیص داده شده است ولی اوال روپیه 

در سامانه نیما موجود نیست ثانیا 

تخصیص اولویت دو هزینه های گزافی را 

به شرکت وارد می کند


