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از  دیرباز یکی  از  اعتیاد  یا  ناسالم  وابستگی های 
به  بشری  زندگی  معضالت  و  دغدغه ها  مهم ترین 
شمار می رفته است که تا به امروز نیز جامعه بشری 
این مشکل بسیاری  به گریبان است.  با آن دست 
از اوقات موجب پدید آمدن آسیب های بسیاری در 
زمینه های فردی و گروهی در حوزه های فرهنگی 
اقتصادی و اجتماعی می گردد و به همین دلیل  و 
مخاطراتی را در ابعاد امنیتی و بهداشت و سالمت 
عمومی و زیرساخت های کالن ملی به همراه دارد. 
از این رو توجه پرداختن به این امر به ویژه با نگاه 
علمی و جامع می تواند از اتالف هزینه های مادی و 
معنوی و لطمات جبران ناپذیر آن در حوزه اجتماعی 
کشورهای  در  که  تجربه ای  نماید.  جلوگیری 
این  است.  آمده  در  اجرا  به  خوبی  به  توسعه یافته 
برنامه ها اوال دارای نگاهی آینده نگرانه و مبتنی بر 
تدوین چشم اندازهای کالن بوده و ثانیا راهبردها و 
آن طراحی شده،  برای  مدون  برنامه های عملیاتی 
به همین خاطر در اغلب موارد با موفقیت و درصد 

باالیی از تحقق انجام شده است.
بی تردید تعمیم این نگاه و بهره مندی از تجارب 
موفق در این زمینه می تواند بیش از پیش به کنترل 
و مقابله با اعتیاد در کشور منجر شود. هر چند که 
شرایط  با  زمینه  این  در  ایران  جایگاه  و  موقعیت 
سایر کشورها قابل مقایسه نیست؛ موقعیت خاص 
در  گرفتن  قرار  و  ایران  استراتژیک  و  جغرافیایی 
منطقه طالیی قاچاق مواد مخدر، کشور را در معرض 
موج های قاچاق و تهدیدهای مرتبط با آن قرار داده 

است، عالوه بر آن بیکاری، خرده فرهنگ های بومی 
و باورهای غلط پیوند نا مبارک مواد مخدر با سایر 
و  اعتیاد  تشدید حضور  باعث  اجتماعی  آسیب های 
پیچیده تر شدن راهکارهای مقابله، درمان، پیشگیری 
و صیانت اجتماعی شده است. تعداد 3 میلیون و 200 
 22 کشور،  در  مخدر  مواد  مصرف کننده  نفر  هزار 
درصد سوء مصرف در جامعه کارگری، 2/6 درصد 
جامعه دانشگاهی، نزدیک 2 درصد دانش آموزی، 4 
هزار نفر درگذشته )فوتی( در سال، 4 هزار نفر شهید 
و 14 هزار نفر جانباز درگیری های مرزی و مقابله، 
65 تا 70 درصد از جرائم رخ داده در کشور )مرتبط 
با مواد مخدر(، 55 درصد طالق ها و فروپاشیدگی 
خانواده ها تنها گوشه ای از آمارهای مستقیم و غیر 
مستقیم مواد مخدر در کشور بوده است. نکته حائز 
اهمیت در شرایط کنونی این است که طی یک دهه 
اخیر، سوء مصرف مواد از حوزه سنتی، به سنتی ـ 
اسامی  با  برخی محرک ها  و  صنعتی شتاب گرفته 
جذاب در میان بعضی جوانان توانسته جایگاهی برای 
خود ایجاد نماید؛ هر چند هنوز تریاک و مشتقات آن 
پیشتاز است. الگوی سوء مصرف بر اساس آخرین 
به ترتیب تریاک  شیوع شناسی صورت گرفته ملی 
 65 حدود  مطبوخ(  سوخته،  )شیره،  آن  مشتقات  و 
درصد، گل )از خانواده ماری جوانا( و حشیش، شیشه، 
هروئین و کرک و سپس سایر مخدرهای صنعتی و 
جدید می باشد. نکته مهم دیگر کشفیات مواد مخدر 
در مرزهای آبی جنوب کشور است که طی چند سال 
اخیر شدت گرفته و عالوه بر مرزهای زمینی شرق 

ایران، مرزهای آبی را نیز درگیر نموده است.
این  در  آینده پژوهی  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
اعتیاد« در کشور  آینده« و »آینده  عرصه؛ »اعتیاد 
می تواند مورد اعتنای بیشتری قرار گرفته و با عنایت 
به یافته های علمی، یک نقشه قابل انعطاف کوتاه و 
میان مدت و بر اساس الگوی سوء مصرف و میزان 
شیوع با در نظر داشتن برش های استانی، عوامل و 
برای کانون های هدف   ... و  فاکتورهای مداخله گر 

ترسیم و تدوین نمود.
از سویی تولیدکنندگان محصوالت نارکوتیک در 
صنعت داروسازی کشور نیز فارغ از این ماجرا نبوده 
با  می توانند  آینده نگرانه  و  نگرش کالن  یک  با  و 
پژوهش های  از  اطالع  و  موجود  وضعیت  شناخت 
علمی مبتنی بر آینده پژوهی اعتیاد، در تولید داروهای 
جدید ترک اعتیاد با درمان موثرتر و عوارض کم تر، 
مداخله مهمی را در بهبود وضعیت اعتیاد در کشور 
داشته باشند. خوشبختانه در شرکت تماد به عنوان 
 )API( موثره  مواد  تولید کننده  اولین  و  بزرگ ترین 
باشگاه  به   1396 سال  از  که  کشور  نارکوتیک 
وارد   Finished نهایی  محصوالت  تولیدکنندگان 
شده و از معدود شرکت هایی است که زنجیره تامین 
را داراست، این نوع نگرش کالن در سطح مدیران 
و  تعامل  با  امید است  و  دارد  ارشد مجموعه وجود 
تماد  شرکت  عمومی  شاخص های  از  که  هم دلی 
در  جدید  داروهای  تولید  شاهد  زودی  به  می باشد، 

سبد محصوالت نارکوتیک باشیم.

تماد از منظر نارکوتیک

آینده پژوهی اعتیاد

سخن سردبیر

مهدی خلیلی

رییس روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت تماد با بیش از 20 سال سابقه در عرصه 
دردهای  ضد  و  اعتیاد  ترک  مؤثره  مواد  تولید 
اپیوئیدی، به عنوان اولین شرکت ایرانی، ورود به این 
عرصه داشته است و برای اولین بار شربت اپیوم را 
تولید و با همکاری کارخانجات داروپخش به کشور 
ارائه نمود. در واقع می توان گفت دانش بومی تولید 
مواد مؤثره ترک اعتیاد از قبیل متادون، بوپرونورفین، 
شربت اپیوم، نالتروکسان، نالوکسان و ضد دردهای 
در  کدئین  و  مورفین  اکسی کدون،  مثل  اپیوئیدی 

شرکت تماد شکل گرفته است و دانش بومی شده و 
نیروهای متخصص و آموزش دیده در این حوزه از 
شرکت تماد روانه سایر شرکت های فعال در حوزه 

تولید محصوالت ترک اعتیاد کشور شده است.
داروسازی  شرکت   100 با  حاضر  حال  در  تماد 
جهت تامین ماده اولیه همکاری دارد که در دسته 
مشتریان مصرف کننده محصوالت API نارکوتیک 
داروپخش،  کارخانجات  شرکت های  به  می توان 
کیش  سها،  پارس،  داروسازان  اکسیر،  مهردارو، 

از  کرد.  اشاره  پارسیان  داروی  زاگرس  و  مدیفارم 
محصوالت نهایی نارکوتیک شرکت تماد می توان 
به شربت اپیوم، شربت متادون و قرص های 5، 20 
 2 بوپرنورفین  قرص های  متادون،  میلی گرم  و 40 
همچنین  و  صادارتی  ترامادول  میلی گرم،   8 و 
مورفین  قرص  جمله  از  اپیوئیدی  مسکن های 
 5 اکسی کدون  قرص  میلی گرم،   10 سولفات 
میلی گرم و قرص استامینوفن/ اکسی کدون 325/5 

میلی گرم اشاره کرد.
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مدیریت نظام آراستگی در محیط 
کار 5S یک سیستم ژاپنی هست که برای بهسازی فکری 
و عملیاتی فرایندها طراحی شده و عالوه بر سازماندهی 
و انضباط می تواند در افزایش راندمان تولید موثر باشد. 
بر این اساس شرکت های بزرگ و مدرن به لحاظ مدل 
مدیریتی به آن توجه داشته و به آن به عنوان یک پروژه 
نظام  نهادینه سازی  برای  که  چرا  می نگرند.  بلند مدت 
آراستگی در یک مجموعه، تداوم و استمرار الزم است. 
شرکت تماد یکی از معدود شرکت هایی است که نظام 
آراستگی در محیط کار را آغاز کرده و اقدامات مناسبی 
پیاده سازی  را در تدوین شکل و ساختار، محتوا و مدل 
آن اجرا نموده است که می تواند الگوی مناسبی در میان 
شرکت های گروه هلدینگ و حتی در صنعت داروسازی 
باشد. نشریه الکترونیک اعتماد بدین بهانه گفتگویی را با 
مدیر عامل این شرکت، آقای مهندس حمیدرضا علیپور 

ترتیب داده که چکیده و چکامه آن تقدیم می شود.

آقای مهندس علیپور بفرمایید که طی یک سال اخیر چه اقداماتی را 
در ایجاد ساختار و تشکیالت آراستگی انجام داده اید و چقدر این 
 GMP ساختار چابک و کارآمد است؟ در راستای استراتژی ارتقاء بهره وری

و HSE پروژه استقرار نظام 5S در دستور کار شرکت تماد قرار گرفت 
و همان طوری که می دانید یکی از گام های اجرایی نظام آراستگی 

محیط کار 5S ایجاد فضایی مناسب در محیط کار به وسیله 
اجرای تکنیک و اجرای اصول فایده 5S است و ایجاد یک 
محیط تمیز ، پاکیزه و منظم یکی از وظایف رهبران و مدیران 
اجرایی یک شرکت است. در طی یک سال گذشته از آذرماه 
1398 با تصمیم اجرای سیستم 5S در شرکت ابتدا آقای 

مهندس مهدی کمالی که یکی از چهره های شناخته شده 
این حوزه هستند را انتخاب کردم و با توجه به برنامه ریزی که 

از طرف مشاور آراستگی ارائه گردید، نسبت به ایجاد ساختار و 
تشکیالت این نظام مدیریتی به شرح زیر اقدام شده است:

 تشکیل کمیته راهبری که عالی ترین مقام اجرایی این نظام آراستگی است.
 تشکیل کمیته اجرایی با انتخاب نماینده ارشد مدیرعامل و نمایندگان مدیرعامل 
در بخش های مختلف مانند تولید، ایمنی و بهداشت منابع انسانی و ستادهای 

اداری و انبارها.
 تشکیل تیم مروجین آراستگی محیط کار در واحدهای 
تولیدیـ  فنی خدماتی و ستادی که برای هر واحد یک 

مروج انتخاب و در تیم های آراستگی فعال شده اند.
 تشکیل کارگروه های ممیزی، کارگروه استانداردسازی 

و کارگروه فرهنگی
آیا در کارخانه تماد مشهد هم این طرح دنبال 

می شود؟ البته در کارخانه تماد مشهد قبل از تماد البرز نظام آراستگی محیط کار 
شکل گرفته و با انتخاب مشاور اجرایی در همان شهر مشهد طرح نظام آراستگی 
محیط کار شکل گرفته و اجرایی شده است و قرار است در ادامه پروژه آراستگی 

تماد البرز خدمات مشاوره ای و ممیزی هم به تماد مشهد داده شود.

صورتی  چه  به  دوره ای  ممیزی های  انجام 
چه  و  شده؟  انجام  دوره  چند  است؟ 
می باشد؟  نظر  مد  ممیزی  برای  سنجه هایی 
در صورت امکان واحدهایی که نمره باالیی را 
گرفته اند معرفی بفرمایید. در پروژه نظام آراستگی 
یک  پروژه  شروع  ابتدای  در  تماد  شرکت  کار  محیط 
ارزیابی و مدیریت دیداری از طرف مشاور و با انتخاب 
یکی از همکاران که آشنایی کامل با شرکت و فرایندها را 
دارد انجام گردید و نتایج این بازدید با ذکر عدم انطباق ها 
و فرصت های بهبود و مکتوب برای مدیر عامل ارسال 
پیاده سازی  اجرایی  برنامه  براساس  سپس  و  شده  است 
اصول سه گانه اولیه تاکنون سه ممیزی کامل در اسفندماه 
1398، مرداد 1399 و آبان و آذر 1399 انجام شده  است 
استاندارد  براساس چک لیست های  ممیزی ها  این  در  و 
با برنامه ریزی زمانی کامل انجام شده و  ممیزی 5S و 
نتایج نیز به صورت امتیازات نسبی واحدها و اعالم عدم 
انطباق ها در فرم CAPA ها تهیه و تدوین شده است. در 
انجام ممیزی های شرکت واحدهای شربت، واحد آزمایشگاه مرکزی QC، واحد 
آزمایشگاه میکروبی، واحد انحالل، واحد پلت، واحدهای ایمنی و بهداشت و واحد 
سرمایه انسانی از واحدهای برتر از لحاظ امتیاز بودند و بقیه واحدها به جز واحد 

پایلوت و پاالیش از امتیازات نسبی خوبی برخوردار بودند.
واحد  در  اقداماتی  چه  بفرمایید  مختصر  صورت  به 
تولید و ستاد انجام شده است و چه قدر اثربخش 
بوده است؟ در واحدهای تولیدی با توجه به ایجاد نظام 
مشتری  به  مستقیم  محصول  که  واحدهایی  در   GMP
دارند با استقرار نظام آراستگی محیط کار به سطوح بسیار 
خوبی از تمیزی، نظافت، چیدمان و مرتب سازی رسیده ایم 
و در واحدهای درگیر تولید مانند واحد انحالل غیر نارکوتیک 
اجرای  آراستگی در حد  نظام  استقرار  با  نیز  فنی  واحدهای  و 
اصول سه گانه آراستگی محیط کار پیشرفت های خوبی داشته ایم با 
توجه به آموزش مروجین در آراستگی و همچنین آموزش های غیرمستقیم 

کارکنان در راه ایجاد فرهنگ انضباط و نهادینه کردن این نظام تالش می کنیم.
برای ادامه این پروژه چه پالن اجرایی را مد نظر دارید یا برنامه 
یکی  چیست؟   5S در  شما  آینده  ماه  شش 
تماد،  درشرکت   5S نظام  دراستقرار  مهم  نکات  از 
متمرکزشدن بر S پنجم و فرهنگ سازی این سیستم 
در بین همکاران ارجمند بوده است. چراکه معتقدم با 
نهادیه شدن نظام 5S فرهنگ نظم و انضباط بیشتر، 
فرهنگ  تعالی  و  بهره وری  و   HSE  ،GMP ارتقاء 
سازمانی می تواند در مجموعه تماد مستقر و نهادینه 
گردد و به واسطه سرمایه های انسانی شایسته تماد می توانیم قله های ترقی را 
روز به  روز در نوردیده و نقطه اوج تماد را هدف گذاری نماییم. گفتنی ست این 
پروژه در میان شرکت های گروه هلدینگ تیپیکو، بدیع بوده و امیدواریم بتوانیم 

در این موضوع الگوسازی نمائیم.

مهندس حمیدرضا علیپور

مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش

واحدهای  شرکت،  ممیزی های  انجام  در 
شربت، واحد آزمایشگاه مرکزی QC، واحد 
واحد  انحالل،  واحد  میکروبی،  آزمایشگاه 
واحد  و  بهداشت  و  ایمنی  واحدهای  پلت، 
سرمایه انسانی از واحدهای برتر از لحاظ 

امتیاز بودند.

)5S( تماد در مسیر نظام آراستگی
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مدیریت نظام آراستگی در محیط 
کار 5S یک سیستم ژاپنی هست که برای بهسازی فکری 
و عملیاتی فرایندها طراحی شده و عالوه بر سازماندهی 
و انضباط می تواند در افزایش راندمان تولید موثر باشد. 
بر این اساس شرکت های بزرگ و مدرن به لحاظ مدل 
مدیریتی به آن توجه داشته و به آن به عنوان یک پروژه 
نظام  نهادینه سازی  برای  که  چرا  می نگرند.  بلند مدت 
آراستگی در یک مجموعه، تداوم و استمرار الزم است. 
شرکت تماد یکی از معدود شرکت هایی است که نظام 
آراستگی در محیط کار را آغاز کرده و اقدامات مناسبی 
پیاده سازی  را در تدوین شکل و ساختار، محتوا و مدل 
آن اجرا نموده است که می تواند الگوی مناسبی در میان 
شرکت های گروه هلدینگ و حتی در صنعت داروسازی 
باشد. نشریه الکترونیک اعتماد بدین بهانه گفتگویی را با 
مدیر عامل این شرکت، آقای مهندس حمیدرضا علیپور 

ترتیب داده که چکیده و چکامه آن تقدیم می شود.

آقای مهندس علیپور بفرمایید که طی یک سال اخیر چه اقداماتی را 
در ایجاد ساختار و تشکیالت آراستگی انجام داده اید و چقدر این 
 GMP ساختار چابک و کارآمد است؟ در راستای استراتژی ارتقاء بهره وری

و HSE پروژه استقرار نظام 5S در دستور کار شرکت تماد قرار گرفت 
و همان طوری که می دانید یکی از گام های اجرایی نظام آراستگی 

محیط کار 5S ایجاد فضایی مناسب در محیط کار به وسیله 
اجرای تکنیک و اجرای اصول فایده 5S است و ایجاد یک 
محیط تمیز ، پاکیزه و منظم یکی از وظایف رهبران و مدیران 
اجرایی یک شرکت است. در طی یک سال گذشته از آذرماه 
1398 با تصمیم اجرای سیستم 5S در شرکت ابتدا آقای 

مهندس مهدی کمالی که یکی از چهره های شناخته شده 
این حوزه هستند را انتخاب کردم و با توجه به برنامه ریزی که 

از طرف مشاور آراستگی ارائه گردید، نسبت به ایجاد ساختار و 
تشکیالت این نظام مدیریتی به شرح زیر اقدام شده است:

 تشکیل کمیته راهبری که عالی ترین مقام اجرایی این نظام آراستگی است.
 تشکیل کمیته اجرایی با انتخاب نماینده ارشد مدیرعامل و نمایندگان مدیرعامل 
در بخش های مختلف مانند تولید، ایمنی و بهداشت منابع انسانی و ستادهای 

اداری و انبارها.
 تشکیل تیم مروجین آراستگی محیط کار در واحدهای 
تولیدیـ  فنی خدماتی و ستادی که برای هر واحد یک 

مروج انتخاب و در تیم های آراستگی فعال شده اند.
 تشکیل کارگروه های ممیزی، کارگروه استانداردسازی 

و کارگروه فرهنگی
آیا در کارخانه تماد مشهد هم این طرح دنبال 

می شود؟ البته در کارخانه تماد مشهد قبل از تماد البرز نظام آراستگی محیط کار 
شکل گرفته و با انتخاب مشاور اجرایی در همان شهر مشهد طرح نظام آراستگی 
محیط کار شکل گرفته و اجرایی شده است و قرار است در ادامه پروژه آراستگی 

تماد البرز خدمات مشاوره ای و ممیزی هم به تماد مشهد داده شود.

صورتی  چه  به  دوره ای  ممیزی های  انجام 
چه  و  شده؟  انجام  دوره  چند  است؟ 
می باشد؟  نظر  مد  ممیزی  برای  سنجه هایی 
در صورت امکان واحدهایی که نمره باالیی را 
گرفته اند معرفی بفرمایید. در پروژه نظام آراستگی 
یک  پروژه  شروع  ابتدای  در  تماد  شرکت  کار  محیط 
ارزیابی و مدیریت دیداری از طرف مشاور و با انتخاب 
یکی از همکاران که آشنایی کامل با شرکت و فرایندها را 
دارد انجام گردید و نتایج این بازدید با ذکر عدم انطباق ها 
و فرصت های بهبود و مکتوب برای مدیر عامل ارسال 
پیاده سازی  اجرایی  برنامه  براساس  سپس  و  شده  است 
اصول سه گانه اولیه تاکنون سه ممیزی کامل در اسفندماه 
1398، مرداد 1399 و آبان و آذر 1399 انجام شده  است 
استاندارد  براساس چک لیست های  ممیزی ها  این  در  و 
با برنامه ریزی زمانی کامل انجام شده و  ممیزی 5S و 
نتایج نیز به صورت امتیازات نسبی واحدها و اعالم عدم 
انطباق ها در فرم CAPA ها تهیه و تدوین شده است. در 
انجام ممیزی های شرکت واحدهای شربت، واحد آزمایشگاه مرکزی QC، واحد 
آزمایشگاه میکروبی، واحد انحالل، واحد پلت، واحدهای ایمنی و بهداشت و واحد 
سرمایه انسانی از واحدهای برتر از لحاظ امتیاز بودند و بقیه واحدها به جز واحد 

پایلوت و پاالیش از امتیازات نسبی خوبی برخوردار بودند.
واحد  در  اقداماتی  چه  بفرمایید  مختصر  صورت  به 
تولید و ستاد انجام شده است و چه قدر اثربخش 
بوده است؟ در واحدهای تولیدی با توجه به ایجاد نظام 
مشتری  به  مستقیم  محصول  که  واحدهایی  در   GMP
دارند با استقرار نظام آراستگی محیط کار به سطوح بسیار 
خوبی از تمیزی، نظافت، چیدمان و مرتب سازی رسیده ایم 
و در واحدهای درگیر تولید مانند واحد انحالل غیر نارکوتیک 
اجرای  آراستگی در حد  نظام  استقرار  با  نیز  فنی  واحدهای  و 
اصول سه گانه آراستگی محیط کار پیشرفت های خوبی داشته ایم با 
توجه به آموزش مروجین در آراستگی و همچنین آموزش های غیرمستقیم 

کارکنان در راه ایجاد فرهنگ انضباط و نهادینه کردن این نظام تالش می کنیم.
برای ادامه این پروژه چه پالن اجرایی را مد نظر دارید یا برنامه 
یکی  چیست؟   5S در  شما  آینده  ماه  شش 
تماد،  درشرکت   5S نظام  دراستقرار  مهم  نکات  از 
متمرکزشدن بر S پنجم و فرهنگ سازی این سیستم 
در بین همکاران ارجمند بوده است. چراکه معتقدم با 
نهادیه شدن نظام 5S فرهنگ نظم و انضباط بیشتر، 
فرهنگ  تعالی  و  بهره وری  و   HSE  ،GMP ارتقاء 
سازمانی می تواند در مجموعه تماد مستقر و نهادینه 
گردد و به واسطه سرمایه های انسانی شایسته تماد می توانیم قله های ترقی را 
روز به  روز در نوردیده و نقطه اوج تماد را هدف گذاری نماییم. گفتنی ست این 
پروژه در میان شرکت های گروه هلدینگ تیپیکو، بدیع بوده و امیدواریم بتوانیم 

در این موضوع الگوسازی نمائیم.

مهندس حمیدرضا علیپور

مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش

واحدهای  شرکت،  ممیزی های  انجام  در 
شربت، واحد آزمایشگاه مرکزی QC، واحد 
واحد  انحالل،  واحد  میکروبی،  آزمایشگاه 
واحد  و  بهداشت  و  ایمنی  واحدهای  پلت، 
سرمایه انسانی از واحدهای برتر از لحاظ 

امتیاز بودند.

)5S( تماد در مسیر نظام آراستگی
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دوره  در  تماد  وضعیت  از  کلیتی  دکتر  آقای 
محصوالت  سبد  و  بفرمایید  خود  مدیریتی 

تماد چه تولیداتی را شامل می شد؟ 
نارکوتیک های  به  محدود  تماد  محصوالت  سبد 
طی  در  و  است  بوده  کدیین فسفات  و  استخراجی 
بوپرنورفین،  اکسی مورفون،  اکسی کدون،  دوره  این 
توسعه  نوراکسی مورفون،  هیدروکدون بی تارتارات، 
یافت که بخشی از بازار داخل و بخشی از سبد صادرات 
استخراجی  محصول  خام فروشی  می داد.  تشکیل  را 
استراتژیک با ارزشی چون تبائین متوقف و مشتقات 
مقدمات  سال ها  آن  در  یافت.  توسعه  آن  سنتزی 
گردید.  پایه ریزی  نیز  نالوکسان  و  نالتروکسان  تولید 
در تعامالت با شرکت های بزرگ مواد اولیه ساز هند 
همچون روسان هند و شرکت سیتی فارمای پاکستان 
که تامین کننده مواد اولیه شرکت های چند ملیتی مانند 
GSK بودند منجر به توافق نامه های متعددی شد. در 
رابطه با توفیق وجوه صادراتی کسب شده از صادرات 
به هند در تعامالت انجام شده حضوری و مکاتباتی 
اخذ  به  موفق  پارلمان هند  نماینده  و  دارایی  وزیر  با 
بانک   UCO از طریق  وجوه صادراتی  تبادل  مجوز 
هند و بازگشت وجوه صادراتی گردید. پارلمان هند در 
کنار تصویب قانون عودت وجوه صادراتی پتروشیمی، 
مصوبه عودت وجوه تماد را نیز افزود که این راه را 
سایر  و  تماد  مجموعه  آتی  سال های  صادرات  برای 

شرکت های ایرانی فراهم نمود.
در دوره مدیریت شما چه ظرفیتی به تولید 

اضافه شده است؟
انجام  تا 93(   89( آن سال ها  در  اساسی  اقدامات 
شد به عنوان مثال در سایت مشهد، احداث و تجهیز 
بخش های 4 و 5 تولیدی در سال های 90- 89 به 

عنوان دو بخش مجزا صورت گرفت.

 در دو طبقه به مساحت 2000 متر مربع، شامل 400 
متر مربع کلین روم

 دارای 7 راکتور و کندانسور و رسیورهای مربوطه 
از جنس گالس الیند، با مجموع حجم 23000 لیتر 

 دارای 5 راکتور و کندانسور و رسیورهای مربوطه از 
بامجموع حجم 17000  استینلس استیل 316  جنس 

لیتر 
 دارای دو دستگاه خشک کن FBD با ظرفیت هر 

 200 kg/batch کدام
 دارای دو دستگاه خشک کن سینی دار تحت خال با 

ظرفیت های kg/batch 150و 100
جمفیبوزیل،  مانند  محصوالتی  تولید  هدف  با   

کتوپروفن، فلورفنیکل، سولفابنزآمید و فنوباربیتال
با   90-91 سال های  در  میکرونایز  بخش  ساخت  ـ 
مساحت 80 متر مربع کلین روم و با هدف میکرونایز 

کردن سولفابنز آمید تولیدی.
ـ بازسازی کلین روم های بخش های 1 و 2 تولیدی 
هر   GMP ارتقا  هدف  با  و   92-93 سال های  در 
کالس  کلین روم  مربع  متر   200 مساحت  به  کدام 
100/000 که در تولید محصوالت استامینوفن پودر 

و سیپروفلوکساسین استفاده می شوند.

ـ ساخت و تجهیز بخش 6 تولیدی در سال های 91-
90 با مشخصات ذیل:

مساحت  به  و  طبقه  دو  در  شیمیایی  سالن  دارای   
380 متر مربع

 دارای سالن کلین به مساحت 380 متر مربع
متعلقات  و  راکتور گالس الیند  دارای سه دستگاه   

مربوطه با مجموع حجم 15000 لیتر
 دارای یک دستگاه راکتور استینلس استیل 316 با 

حجم 10000 لیتر 
ظرفیت   با   FBD خشک کن  دستگاه  یک  دارای   

 200 kg/batch
 دارای یک دستگاه کامپکتور با هدف فراهم آوردن 

Dry Granulation شرایط
 به منظور تولید گرید های مختلف آسپرین )آسپرین 
پودر 1، آسپرین پودر 2، آسپرین کریستال، آسپرین 
گرانول و آسپرین زیر مش 60( با ظرفیت کلی 300 

تن در سال
ـ خرید خارجی یک دستگاه میکرونایز SS316 با 
ظرفیت kg/hr 100 و با خروجی زیر 100 میکرون 

ـ خرید خارجی یک دستگاه FBG و متعلقات مربوطه 
با ظرفیت kg/batch 300 و با هدف فراهم آوردن 

 Wet Granulation شرایط
ـ خرید خارجی 14 دستگاه سانترفیوژ GMP گرید با 

ظرفیت با قطر 120 سانتی متر 
ـ خرید خارجی 4 عدد الک ویبره GMP گرید با قطر 

100 سانتی متر 
یکی از مهم ترین و شاخص ترین اقدامات توسعه ای 
توسعه  حوزه  در  تا 94  سال های 88  در  شده  انجام 
بازسازی بخش  بنایی،  اقدامات زیر  سبد محصول و 
اساس  بر  کدیین فسفات  سنتز  بخش  و  استحصال 
خرید  جهت  تایوان  داروی  اداره  ممیزین  نیاز های 
و  هند  به  صادراتی  کدیین فسفات  و  اپیوم تینکچر 
 EDQM نوسکاپین صادراتی مطابق با استانداردهای
اروپا، اصالح بخش تولید کورتون ها و توسعه بخش 
سنتزی  نارکوتیک های  تولید   LV-HV و  پایلوت 
صادراتی، توسعه آزمایشگاه های سنتز و کنترل حین 
فرآیند تولید نارکوتیک های سنتزی، تجهیز آزمایشگاه 
تحقیقات پلت و خرید FBG آزمایشگاهی بوده است.
در  تماد  و سیاست گذاری  کلی  جهت گیری 

سال های فعالیت شما چه بوده است؟ 
جزء  تولیدات  توسعه  و  آینده  به  نگاه  همواره 
سعی  و  بوده  مدیریتی  دوران  طول  در  برنامه هایم 
کردیم نارکوتیک ها را در شرکت تماد توسعه دهیم. 
در سایت البرز که از امکانات و نیروهای علمی بخش 
تحقیقات و تجربه عملیاتی واحد های پایلوت و تولید 
برخوردار بودیم، بهره و استفاده کردیم که خوشبختانه 
ادامه دارد  در سال های بعد و هم اکنون هم این راه 
که از خداوند متعال سعادت و سالمت همه عزیزان 

و مدیران دست اندر کار را از خداوند متعال خواستارم.

گفتگو با آقای دکتر سید مهدی موسوی

استخراجی  محصول  خام فروشی 
استراتژیک با ارزشی چون تبائین متوقف 
و مشتقات سنتزی آن توسعه یافت. در 
آن سال ها مقدمات تولید نالتروکسان و 

نالوکسان نیز پایه ریزی گردید.

بوده  )تماد(  داروپخش  اولیه  مواد  تولید  عامل شرکت  مدیر  تا 1394  سال 1389  از  موسوی  دکتر 
نزدیک بیست سال در حوزه مدیریتی در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته اند. نشریه  و 
الکترونیک اعتماد در هر شماره با یکی از پیشکسوتان شرکت تماد گفتگویی دارد که در این شماره 

خدمت آقای دکتر موسوی هستیم.

پیشکسوتان
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چیست   1400 افق  در  تماد  انداز  چشم 
چه  شرکت  محصوالت  توسعه  برای  و 
انداز های  چشم  به  توجه  با  دارید؟  برنامه ای 
در  بهره وری، سرآمد  در  پیشگام  تماد که شرکت 
اینکه  به  توجه  و  است  صادرات محور  و  کیفیت 
امسال، سال »جهش تولید« است شرکت توانسته 
و  تولید و میزان فروش  عملکرد خوبی در میزان 
سال  در  که  امیدواریم  و  باشد  داشته  آوری  سود 
پیش رو نقش به سزایی در تولید داشته باشیم و 
تولیدات را حداقل با آهنگ رشد مناسبی نسبت به 
کوتاه مدت  چشم انداز  دهیم.  افزایش   1399 سال 
است  تعیین شده  بودجه  به شاخص  تماد دستیابی 
به گونه ای که تمام تالش مجموعه در گام اول، 
تحقق بودجه تعیین شده و سپس دستیابی به سایر 
افق  می باشد.  شده  پیش بینی  عملیاتی  اهداف 
پیش روی تماد، تحقق رقم بودجه هزار میلیاری 
و رسیدن به صادرات 50 درصدی از یک سو و اجرا 
و تکمیل طرح های عمرانی و زیر بنایی در دست 
اقدام از سوی دیگر است. توسعه سبد محصوالت 
شرکت با توجه به پروژه های GMP که در پیش 
بخشی  و  است  انجام شده  آن  از  بخشی  و  است 
از آن تا پایان سال به انجام خواهد رسید. بیشتر، 
محصوالت استراتژیک مد نظر شرکت تماد است، 
و  همسایه  کشورهای  به  بتوانیم  که  محصوالتی 

دیگر کشورهای جهان صادرات داشته باشیم.
به لحاظ عمرانی و اقدامات زیر بنایی چه 
پروژه هایی در دستور کار است؟ با توجه به 
اینکه نقدینگی شرکت در سال اخیر بسیار مطلوب 
بوده است و از تسهیالت بانکی استفاده نکرده ایم، 
پروژه های بزرگی را در راستای ارتقای GMP و 
کیفیت محصوالت داشته ایم که چند پروژه آن از 
جمله بخش 4 تماد یک، LV-HV و بهینه سازی و 
تجهیز QC انجام شده است. پروژه مهم دیگری 
در دست انجام است که FS آن تهیه شده است 
و آقای مهندس علیپور و آقای قهرمانی در حال 
متعال  خداوند  امید  به  و  تیپیکو هستند  با  رایزنی 
تایید شستا و تیپیکو اخذ خواهد شد تا بتواند بخشی 

از نیاز های جامعه را برآورده کند.
به لحاظ توسعه بازار های داخلی و خارجی  
اساس  بر  انجام شده است؟  اقداماتی  چه 
آمده  به دست  فروش  و  مالی  واحد  از  که  آماری 
است، صادرات شرکت تماد در سال 1399 بسیار 
قابل قبول و مطلوب بوده است و نقدینگی خوبی را 
کسب کرده است و اتفاقات خوبی در زمینه توسعه 
بازار خارجی صورت پذیرفته است، سهم صادرات 

شرکت،  سود  افزایش  بر  عالوه  و  یافته  افزایش 
بخشی از این منابع هم به ذینفعان به ویژه همکاران 
شرکت  استراتژیک  شریک  که  تماد  مجموعه 
می باشند طبق مصوبات هیئت مدیره توزیع شده 
و خواهد شد. در حوزه توسعه بازار داخلی نیز تعداد 
مشتریان داخلی تماد افزایش داشته و با حدود 140 
از  تعدادی  این میان  از  شرکت همکاری دارد که 
شرکت های بسیار معتبر هم در لیست دیده می شود 
و این جای افتخار دارد. ضمن اینکه واحد بازاریابی 
در شرکت تماد شکل گرفته و به صورت مستقل 
به  را دنبال می نماید که  برنامه هایی  و تخصصی 

و  مارکت  در  را  خوبی  اثربخشی  می تواند  نظرم 
میزان فروش داشته باشد.

سیاست گذاری های  و  کلی  جهت گیری 
کالن شرکت به چه سمت و سویی است؟  
با توجه به چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت 
فرآورده های  و  نیم ساخته  موثره،  مواد  تولید  که 
دارویی با کیفیت در حوزه سالمت جامعه است و 
با توجه به ارزش های محوری که در شرکت تماد 
متوازن،  توسعه  کیفیت،  به  تعهد  که  دارد  وجود 

اثربخش،  مدیریت  انسانی،  منابع  مشتری مداری، 
و  دانش محوری  انسان دوستی،  اعتماد بخشی، 
دیدگاه برد ـ برد است، امیدواریم که شرکت تماد 
بتواند جایگاه بهتری را به خودش اختصاص دهد، 
گرچه در حال حاضر شرکت تماد در جایگاه خوبی 
تولید  حوزه  در  برتر  جزو شرکت های  و  دارد  قرار 
سبد  مسلم  قدر  می شود.  محسوب  نارکوتیک ها 
محصوالت تماد در حوزه نارکوتیک ها بسیار مهم 
و استراتژیک است و منطقی ست که جهت گیری و 
برنامه ریزی کالن شرکت به سمت توسعه و تکمیل 
این نوع محصوالت باشد و در این زمینه واحدهای 

مرتبط شرکت تماد بسیار فعال عمل می کند.
عمده  سهامداران  اینکه  به  توجه  با  سویی  از 
و  تامین هستند  دارویی  ما شرکت سرمایه گذاری 
طبیعی است سهام دار هم خواهان سود حاصله با 
کیفیت باشد و نه سود بی کیفیت و سود با کیفیت 
است  بیشتر  افزوده  ارزش  و  بیشتر  تولید  مستلزم 
در  که  همکارانی  آن  انسانی  بعد  به  توجه  با  که 
نیروهای  همچنین  و  هستند  فعال  تماد  شرکت 
هستیم  امیدوار  سازمان،  این  خوش فکر  و  خدوم 
که بتوانیم اهداف خود را در زمینه تولید، فروش، 
سود دهی و ارتقای کیفیت را بهبود بخشیم. به یک 
بیان جهت گیری کالن شرکت در راستای افزایش 
ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت، ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر است که این مهم در گرو کار جمعی و تیمی 
است که خوشبختانه در خانواده بزرگ تماد این امر 
محقق شده و به نوعی یک هم دلی، مشارکت و 
حاکم  مختلف  حوزه های  افراد  بین  تیمی  کار 
شاهد  و  یافته  ادامه  روند  همین  امیدوارم  و  است 

موفقیت های بیشتری در سال آتی باشیم.

گفتگو
ابراهیم طاهرنژاد

 عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت تماد

قدر مسلم سبد محصوالت تماد در حوزه 
نارکوتیک ها بسیار مهم و استراتژیک 
و  که جهت گیری  منطقی ست  و  است 
سمت  به  شرکت  کالن  برنامه ریزی 
محصوالت  نوع  این  تکمیل  و  توسعه 
باشد و در این زمینه واحدهای مرتبط 

شرکت تماد بسیار فعال عمل می کند.
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چیست   1400 افق  در  تماد  انداز  چشم 
چه  شرکت  محصوالت  توسعه  برای  و 
انداز های  چشم  به  توجه  با  دارید؟  برنامه ای 
در  بهره وری، سرآمد  در  پیشگام  تماد که شرکت 
اینکه  به  توجه  و  است  صادرات محور  و  کیفیت 
امسال، سال »جهش تولید« است شرکت توانسته 
و  تولید و میزان فروش  عملکرد خوبی در میزان 
سال  در  که  امیدواریم  و  باشد  داشته  آوری  سود 
پیش رو نقش به سزایی در تولید داشته باشیم و 
تولیدات را حداقل با آهنگ رشد مناسبی نسبت به 
کوتاه مدت  چشم انداز  دهیم.  افزایش   1399 سال 
است  تعیین شده  بودجه  به شاخص  تماد دستیابی 
به گونه ای که تمام تالش مجموعه در گام اول، 
تحقق بودجه تعیین شده و سپس دستیابی به سایر 
افق  می باشد.  شده  پیش بینی  عملیاتی  اهداف 
پیش روی تماد، تحقق رقم بودجه هزار میلیاری 
و رسیدن به صادرات 50 درصدی از یک سو و اجرا 
و تکمیل طرح های عمرانی و زیر بنایی در دست 
اقدام از سوی دیگر است. توسعه سبد محصوالت 
شرکت با توجه به پروژه های GMP که در پیش 
بخشی  و  است  انجام شده  آن  از  بخشی  و  است 
از آن تا پایان سال به انجام خواهد رسید. بیشتر، 
محصوالت استراتژیک مد نظر شرکت تماد است، 
و  همسایه  کشورهای  به  بتوانیم  که  محصوالتی 

دیگر کشورهای جهان صادرات داشته باشیم.
به لحاظ عمرانی و اقدامات زیر بنایی چه 
پروژه هایی در دستور کار است؟ با توجه به 
اینکه نقدینگی شرکت در سال اخیر بسیار مطلوب 
بوده است و از تسهیالت بانکی استفاده نکرده ایم، 
پروژه های بزرگی را در راستای ارتقای GMP و 
کیفیت محصوالت داشته ایم که چند پروژه آن از 
جمله بخش 4 تماد یک، LV-HV و بهینه سازی و 
تجهیز QC انجام شده است. پروژه مهم دیگری 
در دست انجام است که FS آن تهیه شده است 
و آقای مهندس علیپور و آقای قهرمانی در حال 
متعال  خداوند  امید  به  و  تیپیکو هستند  با  رایزنی 
تایید شستا و تیپیکو اخذ خواهد شد تا بتواند بخشی 

از نیاز های جامعه را برآورده کند.
به لحاظ توسعه بازار های داخلی و خارجی  
اساس  بر  انجام شده است؟  اقداماتی  چه 
آمده  به دست  فروش  و  مالی  واحد  از  که  آماری 
است، صادرات شرکت تماد در سال 1399 بسیار 
قابل قبول و مطلوب بوده است و نقدینگی خوبی را 
کسب کرده است و اتفاقات خوبی در زمینه توسعه 
بازار خارجی صورت پذیرفته است، سهم صادرات 

شرکت،  سود  افزایش  بر  عالوه  و  یافته  افزایش 
بخشی از این منابع هم به ذینفعان به ویژه همکاران 
شرکت  استراتژیک  شریک  که  تماد  مجموعه 
می باشند طبق مصوبات هیئت مدیره توزیع شده 
و خواهد شد. در حوزه توسعه بازار داخلی نیز تعداد 
مشتریان داخلی تماد افزایش داشته و با حدود 140 
از  تعدادی  این میان  از  شرکت همکاری دارد که 
شرکت های بسیار معتبر هم در لیست دیده می شود 
و این جای افتخار دارد. ضمن اینکه واحد بازاریابی 
در شرکت تماد شکل گرفته و به صورت مستقل 
به  را دنبال می نماید که  برنامه هایی  و تخصصی 

و  مارکت  در  را  خوبی  اثربخشی  می تواند  نظرم 
میزان فروش داشته باشد.

سیاست گذاری های  و  کلی  جهت گیری 
کالن شرکت به چه سمت و سویی است؟  
با توجه به چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت 
فرآورده های  و  نیم ساخته  موثره،  مواد  تولید  که 
دارویی با کیفیت در حوزه سالمت جامعه است و 
با توجه به ارزش های محوری که در شرکت تماد 
متوازن،  توسعه  کیفیت،  به  تعهد  که  دارد  وجود 

اثربخش،  مدیریت  انسانی،  منابع  مشتری مداری، 
و  دانش محوری  انسان دوستی،  اعتماد بخشی، 
دیدگاه برد ـ برد است، امیدواریم که شرکت تماد 
بتواند جایگاه بهتری را به خودش اختصاص دهد، 
گرچه در حال حاضر شرکت تماد در جایگاه خوبی 
تولید  حوزه  در  برتر  جزو شرکت های  و  دارد  قرار 
سبد  مسلم  قدر  می شود.  محسوب  نارکوتیک ها 
محصوالت تماد در حوزه نارکوتیک ها بسیار مهم 
و استراتژیک است و منطقی ست که جهت گیری و 
برنامه ریزی کالن شرکت به سمت توسعه و تکمیل 
این نوع محصوالت باشد و در این زمینه واحدهای 

مرتبط شرکت تماد بسیار فعال عمل می کند.
عمده  سهامداران  اینکه  به  توجه  با  سویی  از 
و  تامین هستند  دارویی  ما شرکت سرمایه گذاری 
طبیعی است سهام دار هم خواهان سود حاصله با 
کیفیت باشد و نه سود بی کیفیت و سود با کیفیت 
است  بیشتر  افزوده  ارزش  و  بیشتر  تولید  مستلزم 
در  که  همکارانی  آن  انسانی  بعد  به  توجه  با  که 
نیروهای  همچنین  و  هستند  فعال  تماد  شرکت 
هستیم  امیدوار  سازمان،  این  خوش فکر  و  خدوم 
که بتوانیم اهداف خود را در زمینه تولید، فروش، 
سود دهی و ارتقای کیفیت را بهبود بخشیم. به یک 
بیان جهت گیری کالن شرکت در راستای افزایش 
ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت، ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر است که این مهم در گرو کار جمعی و تیمی 
است که خوشبختانه در خانواده بزرگ تماد این امر 
محقق شده و به نوعی یک هم دلی، مشارکت و 
حاکم  مختلف  حوزه های  افراد  بین  تیمی  کار 
شاهد  و  یافته  ادامه  روند  همین  امیدوارم  و  است 

موفقیت های بیشتری در سال آتی باشیم.

گفتگو
ابراهیم طاهرنژاد

 عضو غیر موظف هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت تماد

قدر مسلم سبد محصوالت تماد در حوزه 
نارکوتیک ها بسیار مهم و استراتژیک 
و  که جهت گیری  منطقی ست  و  است 
سمت  به  شرکت  کالن  برنامه ریزی 
محصوالت  نوع  این  تکمیل  و  توسعه 
باشد و در این زمینه واحدهای مرتبط 

شرکت تماد بسیار فعال عمل می کند.
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در بحث ارزیابی و مطالعات امکان سنجی پروژه های ایجادی، توسعه ای و 
بهبود شرکت ها، موضوع مطالعات فنی پروژه مطرح است. بعد از اینکه شرکت ها 
تاییدیه های داخلی خود را در خصوص پروژه ای اخذ می کنند آن را به هلدینگ 
ارسال می کنند تا به تایید کمیته پروژه های هلدینگ و تصویب هیات مدیره 
محترم هلدینگ نیز برسد. لذا شرکت ها یک طرح توجیهی ارائه می کنند که 
مطالعات امکان سنجی )FS( نامیده می شود و شامل چند ماژول است. قسمت 
مطالعات بازار در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه  هلدینگ بررسی می شود 
و بخش مطالعات فنی نیز در معاونت نظارت بر زنجیره تامین هلدینگ ارزیابی 
 GMP می شود به این معنا که الزامات پروژه از نظر سطح تکنولوژی، الزامات
و کالس بندی   Clean Room نوع  نیاز،  مورد  ماشین آالت  نوع  نیاز،  مورد 
فضاهای تمیز مورد نیاز، نحوه انتخاب ماشین آالت، طراحی مفهومی فضاها 
و حدود و صغور اعداد هزینه ای که برای پروژه دیده شده بررسی می شود. در 
نهایت بخش های مربوط به مطالعات و خروجی مالی و اقتصادی طرح نیز باید به 
تایید معاونت مالی هلدینگ برسد و تمامی این فرایندها از ابتدا تا انتها با محوریت 
واحد مدیریت پروژه های هلدینگ صورت می پذیرد. برای مثال در شرکت تماد 
میان  مناسب  تعامل  با  هازارد  نارکوتیک  فراورده  تولید چند  برای  FS خوبی 

متخصصین شرکت تماد و هلدینگ تهیه شد و شاهد بودیم مطالعات خوبی در 
حوزه الزامات فنی مورد نیاز پروژه انجام گرفت. لذا تهیه FS دقیق و توجه به این 
جزییات و زمان بندی ها باعث می شود پروژه ها به خوبی اجرا شوند و اگر این گونه 
موارد به درستی دیده نشود در آینده احتمال شکست پروژه و غیر اقتصادی بودن 

آنها وجود خواهد داشت. 
توضیح  تماد  شرکت   1400 سال  محصوالت  با  ارتباط  در 

بفرمایید.
محصوالتی که تماد برای سال 1400 برنامه ریزی کرده است و در سامانه 
به ثبت رسانده است که به صورت قطعی وارد بازار می کند محصوالت خوبی 
هستند و شامل مواد اولیه، محصوالت نیمه ساخت و اشکال دارویی هستند که 
از نظر بازار و متخصصین بالینی جذابیت خوبی دارند. تماد طی دو/سه سال اخیر 
تولید محصوالت خوب و دارای پر پتانسیلی را به شکل محصول نیمه ساخت 
این  تولید رسانده است.  به  داده و  یا اصطالحات Semi-Finished توسعه 
محصوالت دارای ارزش افزوده باالتری هستند و می توانند رشد فروش زیادتری 
ایجاد کنند. شرکت تماد به خاطر روحیه  جسورانه، خالقانه و تمایل به پیشرو 
بودن که دارد از شرکت های موفق گروه در بخش توسعه محصول، فروش و 
صادرات محسوب می شود. شرکت تماد در سال های اخیر با اخذ مجوز هلدینگ 
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)TPICO( معاون نظارت بر زنجیره  تامین هلدینگ تیپیکو
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با  آقای قهرمانی در رابطه با وضعیت بودجه شرکت و نسبتش 
فروش داخلی توضیحاتی بفرمایید.

بودجه سال 1398 دو نوبت تعدیل مثبت داشت و آخرین بودجه را با 347 
میلیارد تومان به ثبت رساندیم، بودجه اولیه 257 میلیارد تومان 
بود که با دو تعدیل مثبت به 355 میلیارد تومان رسید. سال 
تعدیل  شهریورماه  در  داشتیم  ما  که  اولیه ای  بودجه   1399
بودجه ای  حاضر  حال  در  رساندیم.   650 به  را  آن  و  داشت 
که در سال 1399 اعالم می کنیم 730 میلیارد تومان است و 
بودجه سال بعد نیز نزدیک به 975 میلیارد تومان خواهد بود.

فروش  الباقی  و  است  فروش حاصله 30 درصد صادرات 
و  Finished محصوالت  و  اولیه  مواد  شامل  که  داخلی 
Semi Finished می باشد. در آذرماه در میان شرکت های 
و  صد  به  میزان  این  و  داشته ایم  را  فروش  بیشترین  گروه 
شانزده میلیارد و هفتصد میلیون تومان رسیده است که طی ده 

سال اخیر باالترین میزان فروش شرکت محسوب می شود. گفتنی است شرکت 
تماد از لحاظ سود دهی در شش ماه اخیر دومین شرکت از شرکت های تیپیکو 

بوده است.
عملکرد شرکت در حوزه  فروش صادراتی به چه صورت است؟

تماد  شرکت  در  که  مثبتی  نکته 
که  است  این  کنیم  عنوان  می توانیم 
تنها شرکت تیپیکو هستیم که بیشترین 
صادرات  و  داریم  گروه  در  را  صادرات 
در  توجهی  شایان  کمک  محصوالت 
تامین نقدینگی دارد. به خاطر تحریم ها 
درحال حاضر تهیه دالر مشکل است ولی 
محل  از  می توان  داریم،  صادرات  چون 
صادرات استفاده کرد. برای واردات، این 
از تسهیالت  اینکه  دارد  ماجرا دو حسن 
داخلی استفاده نمی کنیم و دیگری تسریع 
صادرات  در  باشد.  می تواند  واردات  در 
جدای از این که سود خوبی ایجاد می کند 
و بابت صادرات ما هیچ گونه مصرف ارزی 
استفاده  که  اولیه  مواد  بیانی  به  نداریم؛ 

می شود، همه داخلی هستند و موادی از خارج از کشور وارد نمی شود که بخواهد 

ارزش افزوده ایجاد شود و سپس بخواهیم همان را صادر کنیم. بحث جدیدی که 
درحوزه صادرات شروع کرده ایم درحوزه ترامادول ها است که بعضی از مواد آن از 
ارز نیمایی وارد می شود و یک ارزش افزوده ایجاد می کند که مجددا آن ها را هم 
صادر می کنیم. در  آینده باید بیشتر به بحث صادرات ورود پیدا 
کرد و بازارهای بیشتری را جذب کنیم. پروژه بوپرنورفین اگر 
هلدینگ موافقت کند امتیاز مثبتی برای آینده تماد است و اگر 
بتوانیم مواد اولیه و Finished بوپرنورفین را با استانداردهای 
اروپایی تولید کنیم و به اروپا صادرکنیم، کار بزرگی انجام شده 

است. 
دو  ریالی شرکت طی  ارزش  مقایسه   پیلتن  آقای 

سال اخیر به چه صورت بوده است؟
سهام در دو سال اخیر جهش چشمگیری داشته است و 
از ابتدای سال 1398 که در این جا فعالیت دارم نرخ خرید 
و فروش سهام شرکت از 550 تومان به3900 تومان رسیده 
بودیم،  بورس که شاهدش  بازار  نوسانات  به خاطر  ابتدای سال 1399  است. 
قیمت هر سهم به8500 تومان هم رسیده بود، دچار افت قیمت شد که درحال 
حاضر قیمت سهام 5700 تومان می باشد. اگر بخواهیم نرخ رشد فروش نه ماهه 
سال  مشابه  دوره  به  نسبت  داشته ایم  افزایش  درصد   123 کنیم؛  امحاسبه  ر 
به  نسبت  شش ماهه  سود  نسبت  قبل. 
به 35 درصد  نزدیک  نیز  قبل  کل سال 
رشد  درصد  و 250  است  داشته  افزایش 
سود خالص نیز داشته ایم نسبت به مشابه 
سال قبل؛ اگر با همین روند پیش برویم 
سودمان 100 درصد افزایش را نسبت به 

سال قبل تجربه خواهد نمود.
برگزار  مجمعی  سال  پایان  تا 

خواهد شد؟
پایان سال مجمعی نداریم. ما یک  تا 
افزایش سرمایه در رابطه با سرمایه پانصد 
میلیارد ریالی داشتیم که مجمع آن برگزار 
و  رسید  اتمام  به  آن  پذیره نویسی  و  شد 
سرمایه  افزایش  ثبت  مرحله  در  االن 
هستیم که 43 درصد افزایش داده ایم و دویست و پانزده میلیارد ریال افزوده ایم 

که جمعا می شود هفتصد و پانزده میلیارد ریال سرمایه جدید شرکت.

 بحث جدیدی که در حوزه  
کرده ایم  شروع  صادرات 
در حوزه ترامادول ها است 
که بعضی از مواد آن از ارز 
نیمایی وارد می شود و یک 
ارزش افزوده ایجاد می کند 
که مجددا آنها را هم صادر 

می کنیم.

آقای ابراهیم قهرمانی دارای کارشناسی ارشد حسابداری است و از سال 
1385 تا 1390 به عنوان مدیر مالی شرکت تماد بوده و هم اکنون معاون 
اقتصادی و مالی و عضو هیئت مدیره این شرکت هستند. آقای عباس 
پیلتن نیز از سال 1383 کار مالی را شروع کرده و از سال 1398 همکاری 
خود را با شرکت تماد آغاز کرده اند، در ابتدا به عنوان مدیر حسابرسی 
داخلی بوده اند و هم اکنون به عنوان مدیر مالی در شرکت تماد خدمت 

ابراهیم قهرمانی ججین، معاون اقتصادی و مالیمی کنند.

عباس پیلتن، مدیر مالی

بودجه 1000 میلیارد تومانی سال 1400
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در ابتدا کلیتی از واحد فروش داخلی بفرمایید. واحد فروش در شرکت تماد از 
دو بخش تشکیل شده است واحد فروش صادرات و واحد فروش داخلی. فروش داخلی 
نیز خود به دو بخش محصوالت API  و محصوالت Finished تقسیم بندی می شود. 
شرکت تماد حدود سه دهه در تولید مواد موثره دارویی فعالیت دارد و از سال1396عالوه 
 Finished نهایی  تولید کنندگان محصوالت  باشگاه  وارد   API تولید محصوالت  بر 
Prodoct هم شده است. این تولیدات ابتدا با شربت های اپیوم و متادون شروع شد 
و در حال حاضر قرص های متادون، شربت گایاکدین و قرص های بوپرنورفین از جمله 

محصوالتی هستند که ماده اولیه آن توسط شرکت تماد تولید می شود.

مشتریان تماد چه شرکت هایی هستند و تماد با چند شرکت همکاری 
 Finished مشتریان  می شوند،  تقسیم  بخش  دو  به  تماد  شرکت  مشتریان  دارد؟ 
Prodoct که با مراکز پخش و در نهایت داروخانه ها کار می کنیم و بخش دیگرکه 
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بوده است که رشد مثبت و صعودی را نشان می دهد.

مهندس علیرضا ربیتماد و صعود بی سابقه در فروش

مدیر فروش داخلی 

زینب خلجی، رئیس فروش محصوالت نهایی

بر اساس گزارش فعالیت های ماهانه منتهی به 30 آذر 
1399 میزان فروش ماهیانه این شرکت 116/7 میلیارد 
تومان اعالم شده است که از این مبلغ 30 درصد مربوط 

به حوزه صادرات بوده است.
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یکی از موضوعات مهم در واحد فروش، تالش هر ساله این واحد 
برای کاهش دوره وصول مطالبات است که توانسته ایم میزان 
آن را از سال گذشته که 131 روز بوده است به 80 روز برسانیم.
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بوپرونورفین  قرص  به  می توان  نارکوتیک  محصوالت  فروش 
اشاره کرد که با توجه به اینکه تماد کمتر از دو سال است که وارد 
بازار این محصول شده ولی همپای شرکت های رقیب و قدر خود 
توانسته است سهم بازار خوبی را در سال جاری از آن خود کند. اما 
از سویی نیز بر فروش محصوالت غیر نارکوتیک پرسود از جمله 
محصوالت  و  فلووکسامین  و  هیدروکسی کلروکین  آتورواستاتین، 
جدید نیز تمرکز کردیم. همچنین طبق استراتژی سازمان می بایست 
10 درصد از فروش داخلی به محصوالت جدید اختصاص یابد که 

خوشبختانه این درصد در سال جاری محقق شده است.

آقای مهندس ربی هم اکنون مدیر فروش داخلی شرکت تماد هستند که 
مدیریت بازرگانی و خرید را هم از سال 1384 در کارنامه خود دارند.

فروش داخلی: میلیارد تومان
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تماد پیشتاز در صادرات
 مهندس همایون طاهری

API مدیر صادرات

API سمیرا عزیزی، رئیس صادرات

تماد به چه کشورهایی و چه محصوالتی صادرات دارد؟در حال حاضر شرکت تماد در 42 کشور جهان حضور فعال 
دارد. از جمله بازارهای صادراتی شرکت تماد در قاره آسیا؛ کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، 
سوریه و غیره. در منطقه اروپا نیز کشور های آلمان و بلژیک، در قاره آفریقا آفریقای جنوبی، نیجریه، کنگو، اوگاندا، غنا و مصر، 
در آمریکای التین ونزوئال، کلمبیا، گواتماال را می توان نام برد و البته اخیرا کشور برزیل نیز به کشورهای صادراتی شرکت 
تماد افزوده شده است. در واقع شرکت تماد یک شرکت با ابعاد بین المللی و صادرات محور می باشد. عمده محصوالت صادراتی 
شرکت تماد در گروه مخدر های دارویی به عنوان داروهای ضد درد، آرام بخش، ترک اعتیاد و ضد سرفه از جمله نوسکاپین و 

کدیین می باشد. نالترکسان هیدروکلراید، پاراستامول و پاپاورین هیدروکلراید از دیگر داروهای صادراتی هستند.

لطفا واحد صادرات API را به اجمال معرفی نمایید:
شرکت تماد شرکتی است که در زمینه تولید مواد اولیه  موثره دارویی کار خود را از 
حدود سه دهه گذشته آغاز کرده و صادرات هم تقریبا از 20 سال گذشته پایه گذاری 

و انجام شده است. 
واحد صادرات به صورت سیستماتیک و به صورت یک واحد مستقل در چارت 
از پنج سال گذشته کلید خورده است و جایگاه خود را پیدا کرده است. شرکت تماد 
تقریبا به پنج گوشه  جهان صادرات داشته است و به صورت سنتی به بازار های نظیر 
آسیای جنوب شرقی، کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای التین صادرات صورت 

پذیرفته است. 
طی  صادرات  روند 
چه  گذشته  سال  سه 

وضعیتی داشته است؟ 
روند صادرات طی سه سال 
صورت  به  و  صعودی  گذشته 
مثبت بوده است و یک رشد 10 الی 15 درصدی را در هر سال نسبت به سال گذشته 
تجربه کرده ایم و با توکل به خدا در سال 1399 باز هم این رشد ادامه پیدا خواهد 
کرد و 10 الی 15 درصد نسبت به سال گذشته رشد خواهیم داشت. در فضای رقابتی 
هم این نکته حائز اهمیت است که شرکت تماد پیش از این طی 5 سال متوالی 
صادرکننده نمونه بوده و امسال به صادرکننده ممتاز ارتقاء یافته است. این سنجش 
و انتخاب از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه 

تجارت ایران بوده که هر ساله در روز 
ملی صادرات در مراسمی شرکت های 
منتخب نمونه ملی و ممتاز ملی را مورد 
خوشبختانه  و  دهند  می  قرار  تقدیر 
امسال نیز تماد توانست از میان بیش 
انتخاب  ارزیابی شده،  از 800 شرکت 
شود و تنها صادر کننده ممتاز ملی در 

صنعت داروسازی کشور باشد. 
در  ملی  و  بزرگ  دستاورد  این 
شرایط  در  داروسازی  صنعت  عرصه 
تحریم های سیاسی و مشکالت کرونا 
حاصل شده و امیدوارم این افتخارات 

همچنان در سال آتی برای خانواده تماد تکرار شود.
نوسانات ارزی و مشکالت گمرک چه تاثیراتی در حوزه صادرات دارد؟

نوسانات ارزی به سبب اینکه شما نمی توانید برای آینده پیش بینی داشته باشید 
مشکل زا می باشد و افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است. ما به دنبال ثبات نرخ 

ارز هستیم، یک نرخ منطقی و قابل قبول هم برای صادرات هم برای واردات. 
ادامه  در  و  می کنم  تشکر  ابتدا  در  دارو  و  غذا  سازمان  و  گمرک  با  رابطه  در 
کار  تسهیل  برای  داریم  پیشنهادی 
و  غذا  در سازمان  در گمرک چه  چه 
دارو، که شرکت هایی همانند شرکت 
درخشانی  کارنامه  دارای  که  تماد، 
هستند، سازمان غذا و دارو به عنوان 
یک ارگان نظارتی و همچنین گمرک، 
لیست شرکت های مطرح صادر کننده 
را از سازمان توسعه تجارت استخراج 
حوزه   در  اینکه  به  توجه  با  و  کند 
صادرات، سرعت حرف اول و آخر را 
می زند لیستی تهیه شود تحت عنوان 
به  صادراتی  شرکت های  سبز  لیست 
در  که  شرکت هایی  که  صورت  این 
این لیست قرار می گیرند به آنها امتیازات و مزایایی تعلق بگیرد. در صدور مجوزهای 
این  احتیاج است تسریعی صورت گیرد و  صادرات و مجوزهایی که در گمرکات 
صادرات با توجه به تحریم های ظالمانه و مضیقه  ارزی بتواند مشکالت را حل کرده 

و بتوانیم چرخه این بازگشت ارز را تسریع داشته باشیم.

آقای مهندس طاهری هم اکنون مدیر صادرات API شرکت تماد هستند 
و 12 سال است که در شرکت تماد سابقه فعالیت دارند.

خوشبختانه امسال نیز تماد توانست از 
میان بیش از 800 شرکت ارزیابی شده، 
انتخاب شود و تنها صادرکننده ممتاز ملی 

در صنعت داروسازی کشور باشد.

آمار ارائه شده در سال 1399 پیش بینی می باشد.

واحد: میلیون دالر
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آمار ارائه شده در سال 1399 پیش بینی می باشد.

واحد: میلیون دالر
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دکتر آزاده مرادی

Finished Product مسئول فنی و مدیر تحقیق و توسعه دارویی

دکتر یحیی میرزائی
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رویکرد توسعه محصوالت نهایی در تماد 

کارخانه تماد مشهد؛ 
بزرگترین تولید کننده API دارویی کشور
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بین المللی نیز توسعه خواهد یافت و زمینه افزایش صادرات محصوالت را فراهم می سازد.
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با بهره برداری از این خط تولید و اخذ گواهینامه GMP برای این خط، تعداد گواهینامه های GMP کارخانه تماد مشهد به 9 گواهینامه ارتقاء خواهد یافت. شرکت 
تماد با بهره برداری از خط تولید جدید محصوالت و نیز حفظ و بهبود مستمر الزامات کیفی سایر خطوط فعلی، بستر مناسبی را برای عرضه محصوالت در سال 

1400 فراهم خواهد کرد.
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و  می باشد  ایران  در  دارویی  اولیه  ماده  تولید کننده  اصلی ترین  و  بزرگترین  که  تماد  شرکت 
سال هاست مواد اولیه خود را به بازارهای مختلف در سراسر جهان صادر می کند چند سالی است 
که وارد حوزه تولید داروی نهایی یا همان Finished شده است و در این راستا اقدام به صادرات 
داروی نهایی خود به بازار های جهانی نموده است. این واحد با هدف صادرات داروی نهایی در 
کنار صادرات API تشکیل و در تالش است تا سهم قابل توجهی از بازارهای بین المللی را به 
خود اختصاص دهد. از داروهایی که شرکت تماد در حال حاضر در سبد دارویی خود دارد می توان 
شربت  بوپرنورفین،  قرص  مختلف،  دوزهای  در  متادون  قرص  اپیوم،  شربت  متادون،  شربت  از 
گایاکدین، شربت نوسکاتم و کپسول های امپرازول، پنتوپرازول، اس امپرازول و لنزوپرازول نام برد. 

عمده داروهای تولیدی تماد داروهای موثر در درمان اعتیاد می باشد. 
و  آفریقایی   ،CIS کشورهای  داریم  فعالیت   Finished برای  حاضر  حال  در  که  بازارهایی 
کشورهای همسایه آسیایی هستند. با توجه به اینکه این واحد نوپاست حجم ریالی قابل قبولی 
داشته است و در حال توسعه می باشد. در کل این واحد در تالش است تا با بسترسازی در زمینه 

صادرات دارویی در پیشبرد اهداف شرکت نقش به سزایی ایفا نماید. رایزنی ها در بازارهای مختلف در حال انجام است، امیدواریم در آینده ای نه چندان دور موارد ثبت 
شرکت و داروها در بازارهای مختلف انجام گرفته و همگام با رشد سبد محصوالت دارویی تماد صادرات قابل توجهی به بازارهای مختلف صورت پذیرد.

مختصری از تماد در حوزه محصوالت نهایی:
در سال 1396 شرکت تماد توانست عالوه بر مجوز تولید مواد موثره دارویی، مجوز تولید محصوالت نهایی )Finished Products( را بدست آورد و پس از 
آن پروژه خط تولید محلول های خوراکی )شربت( آغاز و امروزه شرکت تماد مجوز تولید شربت های متادون، اپیوم و گایاکدین را در خط تولید مذکور دارد. هدف 
اصلی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت تماد، اطمینان از این می باشد که کیفیت محصول برای برآورده کردن نیازهای مشتری و جامعه مطابق با الزامات 
 ،ISO9001:2015 باشد. شرکت تماد با بهره گیری، حفظ و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه از جمله سیستم های مدیریت کیفیت GMP و GSP ،GDP ،GLP
سیستم مدیریت زیست محیطی ISO45001:2018 ،ISO14001:2015 و سیستم بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست OHSAS18001:2007 پیشرو در 

تولید فرآورده های نارکوتیک و غیر نارکوتیک با باالترین کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی می باشد.

محصوالت نهایی

قرص متادون 20 میلی گرم سوسپانسیون نوسکاتم
)نوسکاپین هیدروکلراید(

شربت گایاکدین 
)گایافنزین/کدئین 10/100 میلی گرم( شربت اپیوم %1 شربت متادون 

25 میلی گرم 5 میلی لیتر
قرص ترامادول 200 میلی گرم

)صادراتی(
قرص ترامادول 225 میلی گرم 

)صادراتی( قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم قرص متادون 5 میلی گرم قرص متادون 40 میلی گرم

کپسول اس امپرازول 
40 میلی گرم

کپسول پنتوپرازول 
40 میلی گرم

کپسول لنسوپرازول 
30 میلی گرم

کپسول امپرازول 
20 میلی گرم

قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم
قـرص بوپرونورفیـن 2 میلی گرم به شـکل زیرزبانی و به عنوان ضددرد، مسـکن قوی در دردهای 

مزمـن شـدید و جایگزیـن مواد مخـدر در ترک اعتیـاد می باشـد. بوپرونورفین در 
گـروه داروهـای مخـدر آگونیسـت، آنتاگونیسـت ترکیبـی 

بـر  نسـبی  اثرآگونیسـتی  دارد.  قـرار  نیمه صناعـی 
گیرنده هـای MOR و اثـر آنتاگونیسـتی برگیرنده هـای 
کاپـای و دلتـا مغـز دارد و می تواند بـا اوپیوئیدهای دیگر 
رقابـت و اثـرات آنهـا را بـالک نمایـد. همچنیـن سـبب 

توقـف عالئـم تـرک ناگهانـی مخدرهـا می گـردد. 
بوپرونورفیـن از طریـق کبـد و خانـواده آنزیمـی 
و  می شـود  متابولیـزه   P3A4 سـتیوکروم 

متابولیـت فعـال آن نوربوپرونورفیـن نـام دارد.

محبوبه مهربان

Finished رییس صادرات محصوالت
یادداشت
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محصوالت نهایی

قرص متادون 20 میلی گرم سوسپانسیون نوسکاتم
)نوسکاپین هیدروکلراید(

شربت گایاکدین 
)گایافنزین/کدئین 10/100 میلی گرم( شربت اپیوم %1 شربت متادون 

25 میلی گرم 5 میلی لیتر
قرص ترامادول 200 میلی گرم

)صادراتی(
قرص ترامادول 225 میلی گرم 

)صادراتی( قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم قرص متادون 5 میلی گرم قرص متادون 40 میلی گرم

کپسول اس امپرازول 
40 میلی گرم

کپسول پنتوپرازول 
40 میلی گرم

کپسول لنسوپرازول 
30 میلی گرم

کپسول امپرازول 
20 میلی گرم

قرص زیر زبانی بوپرنورفین 2 میلی گرم
قـرص بوپرونورفیـن 2 میلی گرم به شـکل زیرزبانی و به عنوان ضددرد، مسـکن قوی در دردهای 

مزمـن شـدید و جایگزیـن مواد مخـدر در ترک اعتیـاد می باشـد. بوپرونورفین در 
گـروه داروهـای مخـدر آگونیسـت، آنتاگونیسـت ترکیبـی 

بـر  نسـبی  اثرآگونیسـتی  دارد.  قـرار  نیمه صناعـی 
گیرنده هـای MOR و اثـر آنتاگونیسـتی برگیرنده هـای 
کاپـای و دلتـا مغـز دارد و می تواند بـا اوپیوئیدهای دیگر 
رقابـت و اثـرات آنهـا را بـالک نمایـد. همچنیـن سـبب 

توقـف عالئـم تـرک ناگهانـی مخدرهـا می گـردد. 
بوپرونورفیـن از طریـق کبـد و خانـواده آنزیمـی 
و  می شـود  متابولیـزه   P3A4 سـتیوکروم 

متابولیـت فعـال آن نوربوپرونورفیـن نـام دارد.

محبوبه مهربان

Finished رییس صادرات محصوالت
یادداشت
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واحد  در  کار  روند 
چه  به  تحقیقات 

صورت است؟
رسالت  مهم ترین 
نوآوری،  و  تحقیق  واحد 
جهت  فنی  دانش  ایجاد 
جدید،  محصوالت 
و  جدید  محصوالت  توسعه  و  بهینه سازی  فرایندها،  این  مقیاس  افزایش 
و  تحقیق  واحد  می باشد.  جاری  محصوالت  کیفی  استانداردهای  ارتقاء 
توسعه از دو بخش اصلی تحقیقات پایه و بخش پایلوت تشکیل شده است.
تحقیقات  تیم  بررسی های  از  پس  جدید،  محصوالت  انتخاب  جهت 
مورد  پارامترهای  به  توجه  با  سپس  و  شده  معرفی  محصول  تعدادی  بازار، 
به  اقدام  و...  نیاز  مورد  تجهیزات  تکنولوژی ساخت،  مانند روش سنتز،  نظر 
انتخاب محصول می گردد و سپس در بخش آزمایشگاه تحقیقات، مسیرهای 
می شود.  انتخاب  روش  بهترین  و  بررسی  جدید  محصوالت  سنتز  مختلف 
این مراحل، امکان سنجی و روش تولید محصول بر طبق  از گذراندن  بعد 
آزمایشگاه  از پاس شدن حداقل سه بچ در  انجام گرفته و پس  استانداردها 
تحقیقات مراحل انتقال روش به واحد پایلوت انجام می پذیرد. در واحد پایلوت 
نظر،  مورد   Batch-size آن  سنتز  روش  و  قیمت  دارو،  نوع  به  توجه  با 

انتخاب شده و حداقل سه بچ تولید و بهینه سازی شده و سپس جهت تولید 
انبوه، محصول به واحد تولید منتقل می شود. در واحد تولید نیز، کارشناسان 
و متخصصان بخش پایلوت که عمومًا از مهندسین شیمی هستند عهده دار 
وظیفه صنعتی کردن پروژه می باشند و پس از تکمیل فرایند افزایش مقیاس 
در واحد تولید، محصول از خط تولید پایلوت خارج می شود. در واحد پایلوت 
 LV-HV عالوه بر افزایش مقیاس محصوالت جدید، فرآیند تولید محصوالت
)حجم کم، ارزش افزوده باال( نیز انجام می پذیرد که معموال این محصوالت 
در دسته محصوالت High tech و پر خطر شرکت قرار دارند که در برخی 

مواقع شامل چندین مرحله سنتز متوالی می باشند.
بخش دیگری از فعالیت واحد تحقیق و نوآوری مربوط به بهبود فرآیند ها 

بهینه سازی  و 
جاری  محصوالت 
دیگر  از  می باشد. 
بخش  این  وظایف 
جهت  تیم  اعزام 
از  فنی  دانش  خرید 
و  دیگر  کشورهای 
دانش  بومی سازی 
محصوالت  این  تولید 

می باشد.

API دکتر حمزه صالحی، مدیر تحقیقات

API مهندس ابوالفضل حاجی پور، سرپرست معاونت تحقیقات

در  تحقیقات  روند 
حوزه تولید مواد اولیه 
دارویی به چه صورت 

است؟
و  تحقیق  واحد  رسالت 
نوآوری شرکت تماد در دو 
نارکوتیک  داروهای  حوزه 
دارویی  موثره  مواد  سنتز  فنی  دانش  جاری سازی  و  ایجاد  نارکوتیک،  غیر  و 
افزایش  منظور  به  شرکت  محصوالت  تولید  فرایند  بهبود  همچنین  می باشد. 
راندمان، سهولت کار و یا به روز رسانی استاندارد کیفی با آخرین ورژن فارماکوپه 
از دیگر وظایف این واحد است. بخش تحقیقات شرکت تماد از دو زیر مجموعه 

آزمایشگاه سنتز و کنترل کیفیت تشکیل شده و از 
توان متخصصان مجرب در حوزه های شیمی آلی و 

آنالیز بهره می برد. 
امکان  که  نارکوتیک  محصوالت  مورد  در 
انتقال دانش فنی این محصوالت به علت قوانین 
از  سنتز  مراحل  کلیه  نیست،  مقدور  کنترلی شدید 
واحد  در  اپیوم  گیاه  از  شده  مشتق  آلکالوئیدهای 

می گردد.  جاری سازی  تولید  و  پایلوت  واحد های  در  و  شده  انجام  تحقیقات 
خوشبختانه در چند سال گذشته، عالوه بر تداوم در تولید محصوالت قدیمی نظیر 
مورفین سولفات، کدئین فسفات و نوسکاپین، امکان تولید محصوالت استراتژیکی 
نظیر بوپرونورفین، نالتروکسان، نالوکسان، هیدروکدون، اکسی کدون و... فراهم 

گردیده است که در زمینه صادرات و ارزآوری از نقاط قوت شرکت تماد محسوب 
می شود.

تحقیقات اخیر و پیش رو در حوزه توسعه محصول به چه صورت 
است؟

نظیر  محصوالتی  گذشته  سال  در  نارکوتیک،  غیر  موثره  مواد  زمینه  در 
و  کتوتیفن فومارات، سیتاگیپتین فسفات  و  کوئتیاپین  پیوگلیتازون هایدروکلراید، 
تامسولوسین به لیست محصوالت تماد اضافه شده و با عنایت پروردگار متعال 
در ماه های آتی محصوالتی مانند ماکرولیدها و ویتامین ب1 به تولید صنعتی 
خواهد رسید. امیدواریم بر اساس پایپ الین این شرکت تا سال 1402، حدود 20 

محصول دیگر نیز به سبد محصوالت اضافه گردد. 
در زمینه مواد موثره نارکوتیک، خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در مسیر 
سنتز این محصوالت، امکان تولید آنها از ماده اولیه 
فراهم  تبائین  ماده  جایگزین  عنوان  به  مورفین 
گردیده است. این امر امکان افزایش ظرفیت تولید 
ترکیبات ارزشمندی نظیر بوپرونورفین و نالتروکسان 
را به همراه داشته است. همچنین تحقیقات انجام 
گرفته در زمینه استخراج آلکالوئیدها از شیره اپیوم 
در قالب پروژه مشترک با واحد تولید، بهبود راندمان 
محصوالت استخراج شده و ارتقاء کیفیت این محصوالت کلیدی را به همراه 
داشته است. در پایان از تمام همکاران محترم در بخش های مختلف تماد که 
هر یک به نحوی در رشد و بالندگی این مجموعه سهیم هستند کمال تشکر را 

داشته و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان و خانواده های محترمشان دارم.

نظیر  استراتژیکی  محصوالت  تولید  امکان   
نالوکسان،  نالتروکسان،  بوپرونورفین، 
هیدروکدون، اکسی کدون و... فراهم گردیده 
است که در زمینه صادرات و ارزآوری از نقاط 

قوت شرکت تماد محسوب می شود.
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آقای دکتر گرمانی نژاد کلیتی از کار این معاونت بفرمایید.
راستای  در  و  شرکت  استراتژیک  کالن  اهداف  اساس  بر  واحد  این 
زیست  محیط  و  بهداشت  و  ایمنی  درحوزه  اجتماعی شرکت  مسئولیت های 
فعالیت دارد. در همین راستا مدیریت شرکت جهت به روز رسانی فعالیت ها و 
 ،HSE انطباق هر چه بیشتر آن با استراتژی های کالن سازمان در حوزه های
اقدامات و برنامه های اجرایی متعددی را در دستور کار این واحد قرار داده 
مناسبی  سرمایه گذاری های  و  برنامه ریزی  اهداف  این  تحقق  جهت  است. 
انجام شده و پروژه های بزرگی را در دست اجرا داریم که اتمام آن می تواند 
سطح ایمنی، سالمت و محیط زیست شرکت را به طور قابل توجهی ارتقاء 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  بخش های  شامل:  واحد  این  فعالیت  حوزه  دهد. 
زیست است که دو مدیر در زیر مجموعه معاونت قرار دارند: مدیر واحد ایمنی 

و بهداشت، سالمت و ایمنی کارکنان 
را بر عهده و نظارت دارند و مدیر واحد 
حوزه های  در  که  بازیافت  و  پاالیش 
شرکت  زیستی  محیط  مسائل  اجرایی 
و  طراحی  پروژه  می کنند.  فعالیت 
ریکاوری،  واحد  تقطیر  برج  توسعه 
شرکت،  تصفیه خانه  توسعه  و  طراحی 

بهسازی و اصالح کوره زباله سوز، بهسازی درمانگاه شرکت، طراحی و توسعه 
سیستم اعالم حریق شرکت و پروژه مکانیزه کردن سیستم انتقال حالل ها از 
جمله پروژه های مصوب این حوزه می باشد که درحال اجرا بوده که در سال 

1400 به بهره برداری خواهد رسید. 

دکتر حافظ گرمانی نژاد

معاون HSE پاالیش و بازیافت

جهت گیری کالن تماد؛ 
ایمنی، سالمت و حفظ محیط زیست جامعه

چه  بازیافت  و  پاالیش  واحد  در  که  بفرمایید  اسماعیلی  آقای 
اقدامات مهمی انجام شده است؟

واحد پاالیش و بازیافت چهار بخش را شامل می شود: بخش تصفیه  فاضالب 
صنعتی، ریکاوری حالل ها، سیستم ZLD که بخشی از پساب های شرکت که 
غلظت نمک های معدنی آن باالست در این واحد تبخیر می شود و آب از نمک 
به  نهایی  تصفیه   و جهت  به حداقل می رساند  را  آب  و هدر رفت  جدا می شود 
تصفیه خانه وارد می شود و بخش نهایی کوره  زباله سوز است که تمام ضایعات 
جامد بخش نارکوتیک با استانداردهای محیط زیست در این بخش امحا می شود. 
در سال جاری 12 نوع حالل و به حجم یک میلیون و دویست هزار لیتر حالل 
ریکاوری شده و درضمن سیستم ZLD به طور متوسط روزانه 36 متر مکعب 
پساب های صنعتی را ریکاوری می کند. تصفیه خانه  صنعتی شرکت تماد حجم 

بهداشتی  فاضالب های  مکعب  متر   30
را  صنعتی  فاضالب  مکعب  متر   35 و 
زیست  محیط  استانداردهای  اساس  بر 
زباله سوز  کوره  بخش  می کند.  تصفیه 
 1400 ساعت،   24 در  متوسط  طور  به 
کیلوگرم ضایعات نارکوتیک و کشفیاتی 
که از ستاد مبارزه با مواد مخدر دریافت 

می شود را امحا می کند. نکته  مهم دیگری که حائز اهمیت است، امسال واحد 
افزایش راندمان  تصفیه فاضالب بی هوازی راه اندازی شد که حدود 40 درصد 
کاری داشته است و کمک شایانی جهت کاهش COD خروجی آب تصفیه شده 

را دارد.

محمد اسماعیلی کبرک، مدیر پاالیش بازیافت

آقای پیرویسی چه استانداردهایی در این حوزه رعایت می شود؟
واحد ایمنی و بهداشت در دو حوزه  کلی: 1ـ ایمنی و آتش نشـانی و 2ـ 

بهداشت و سالمت فعالیت می کند.
در این خصوص واحد ایمنی و بهداشت 
قبیل  از   ISO استاندارد های  سری  از 

ISO45001 گرته برداری نموده است.
جدیدترین  و  مهم ترین  از  یکی 
مدیریت  استاندارد  به  مربوط  ISO ها 
ایمنی و بهداشتISO45001 می باشد 
که در این راستا واحد ایمنی و بهداشت 

شرکت تماد استانداردهای داخلی خود از قبیل طرح واکنش در شرایط اضطراری 
)ERP( و مدیریت ریسک را بر اساس انطباق با این استاندارد تدوین نموده 

است. از سایر استانداردها می توان به مجموعه آئین نامه های حفاظت و بهداشت 
کار و استانداردهای تدوین شده توسط مرکز سالمت و محیط کار اشاره نمود.

چه اقداماتی در حوزه سالمت و بهداشت کارکنان در سال جاری 
انجام شده است؟

در حوزه  سالمت و بهداشت، بحث معاینات و آزمایشات بدو استخدام و ادواری و 
پیگیری های نتایج آن ها در دستور کار واحد می باشد. در همین راستا انجام پیکرسنجی 
در راستای پایش وضعیت اسکلتی ـ عضالنی برخی همکاران و پیگیری های الزم 
در خصوص پایش آنزیم های کبدی با هدف غربالگری کبد چرب انجام می گردید. 
توزیع  قبیل:  از  اقداماتی  نیز  با شیوع ویروس کرونا  مقابله  و  پیشگیری  در بحث 
اقالم بهداشتی مانند الکل و ماسک، انجام تب سنجی، ضد عفونی نمودن تمام 
اماکن عمومی و فاصله گذاری اجتماعی بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت و 

دستورالعمل های داخلی انجام شده است.

محی الدین پیرویسی، مدیر ایمنی و بهداشت
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آقای دکتر گرمانی نژاد کلیتی از کار این معاونت بفرمایید.
راستای  در  و  شرکت  استراتژیک  کالن  اهداف  اساس  بر  واحد  این 
زیست  محیط  و  بهداشت  و  ایمنی  درحوزه  اجتماعی شرکت  مسئولیت های 
فعالیت دارد. در همین راستا مدیریت شرکت جهت به روز رسانی فعالیت ها و 
 ،HSE انطباق هر چه بیشتر آن با استراتژی های کالن سازمان در حوزه های
اقدامات و برنامه های اجرایی متعددی را در دستور کار این واحد قرار داده 
مناسبی  سرمایه گذاری های  و  برنامه ریزی  اهداف  این  تحقق  جهت  است. 
انجام شده و پروژه های بزرگی را در دست اجرا داریم که اتمام آن می تواند 
سطح ایمنی، سالمت و محیط زیست شرکت را به طور قابل توجهی ارتقاء 
محیط  و  بهداشت  ایمنی،  بخش های  شامل:  واحد  این  فعالیت  حوزه  دهد. 
زیست است که دو مدیر در زیر مجموعه معاونت قرار دارند: مدیر واحد ایمنی 
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معاون HSE پاالیش و بازیافت
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ایمنی، سالمت و حفظ محیط زیست جامعه
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واحد پاالیش و بازیافت چهار بخش را شامل می شود: بخش تصفیه  فاضالب 
صنعتی، ریکاوری حالل ها، سیستم ZLD که بخشی از پساب های شرکت که 
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به  نهایی  تصفیه   و جهت  به حداقل می رساند  را  آب  و هدر رفت  جدا می شود 
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آقای پیرویسی چه استانداردهایی در این حوزه رعایت می شود؟
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محی الدین پیرویسی، مدیر ایمنی و بهداشت
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انواع قراردادهای استاندارد در موضوعات مختلف، همواره نکات حائز اهمیت در 
رابطه با قراردادها را با توجه به موضوع آنها تعیین و مد نظر قرار می دهد که 
مسلما این مهم موجب به حداقل رسیدن ریسک های احتمالی در روابط تجاری 

بین الملل شرکت تماد گردیده است. 

موضوع تاکید بر استقرار واحد حسابرسی داخلی در بنگاه های اقتصادی طی 
سال های اخیر، نشان از عزم راسخ صاحبان این بنگاه ها در جهت فائق آمدن بر 
مشکالت پیش روی سرمایه گذاری از یک طرف و کمک به افزایش راندمان 
از طرف دیگر است. واحد حسابرسی داخلی  پایش سالمت مالی آن  بنگاه و 
شرکت تماد از اواخر سال 1392 در شرکت استقرار یافته و زیر نظر مدیر عامل 
و کمیته حسابرسی که یکی از کمیته های زیر مجموعه هیئت مدیره شرکت 
می باشد فعالیت می نماید. حسابرسی داخلی به عنوان بازوی مدیریت، نقشی 

نظارتی در فعالیت های شرکت داشته و دامنه کاری این واحد بنا به تشخیص 
کمیته حسابرسی و مدیرعامل محدوده مشخصی نداشته و می تواند در حوزه های 
مختلف فعالیت های شرکت ورود نموده و بررسی الزم در خصوص نقاط ضعف، 

ریسک های پیش رو یا گزارش های مد نظر آنها را تهیه نماید. 
منفعت  می تواند  حوزه  آن  در  کنترل  که  قسمت هایی  از  یکی  شک  بدون 
سرشاری عاید شرکت نماید واحد بازرگانی و بطور مشخص بخش خریدهای 
شرکت می باشد. واحد حسابرسی داخلی کنترل و پایش نحوه انجام خریدهای 
شرکت، اعم از خریدهای داخلی، خارجی و خدمات را انجام می دهد. کنترل خرید 
کاال و خدمات بر اساس آئین نامه های داخلی و ابالغی )اعم از آئین نامه معامالت، 
مبارزه با پولشوئی و سایر آئین نامه های مرتبط با خریدها( و بر اساس چک لیست 
هفده گانه کنترل داخلی خریدها، پایش و پس از اطمینان از عدم وجود موارد با 
اهمیت و خالف منافع شرکت و پس از تایید مستندات خرید و کنترل های الزم، 

اسناد مالی جهت امضا، تقدیم اعضای موظف هیئت مدیره می گردد.
تالش این واحد در شرایط عدم ثبات اقتصادی و تحریم، کمک به رعایت 
حداکثری قوانین و مقررات برای پوشش و مصونیت قانونی و کمک به کاهش 
ریسک های آتی برای مدیران بازرگانی شرکت و ارائه راه حل هایی قانونی برای 
کمک به تسریع در زمان انجام خریدها می باشد. به  طور کلی حسابرسی داخلی 
با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روش مند واحد بازرگانی شرکت را در 

دستیابی به هدف هایش یاری می کند.

هومان امینی

سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها 

پوریا پورجم

سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی

امور حقوقی، حافظ منافع صاحبان سرمایه 

استقرار سیستم کنترل های داخلی موثر، 
نوید بخش سالمت مالی و سودآور
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این  با شرح وظایف یک پزشک در مراکز صنعتی به خصوص  در رابطه 
روزها با وجود بیماری کووید 19 که بسیار گریبان گیر و آسیب زا است باید 
بگویم به عنوان پزشک در درجه  اول اولویت، سالمت کارکنان است و در این 
راستا هدف خود را پیشگیری می دانم. در شرکت تماد تمهیدات مختلفی مد 
نظر گرفته ایم که استفاده از ماسک، شوینده ها و ضد عفونی کننده ها از موارد 
پیشگیری از ابتال است. مهم ترین اقدامی که به عنوان پزشک در نظر دارم  
باال بردن سیستم ایمنی کارکنان شرکت است و اگر بتوانیم این مهم را انجام 
دهیم در پیشگیری کمک شایانی محسوب می شود. توجه به تغذیه  مناسب، 
مشاوره، آموزش، ارتباط صمیمانه با پرسنل، کمک به کاهش استرس و توجه 
که  رستوران  و  انتظامات  رختکن،  مثل  مراکز صنعتی  پرخطر  نقاط  به  ویژه 
تردد بیشتر است، می تواند در مهار ویروس کرونا موثرتر باشد. توصیه بنده به 
همکارانم در شرکت تماد این است که بیش از آن که بر روی درمان متمرکز 
باشند، به راه های پیشگیری که یکی از آنها افزایش سیستم ایمنی، بهداشت 

روان و کاهش استرس است بیاندیشند.

دکتر حبیب توسلیپیشگیری بهترین راه مقابله با کرونا

پزشک شرکت تماد

 ایجاد کمیته مقابله با شیوع کرونا به منظور مدیریت و ساماندهی اقدامات
 غربالگری از طریق پرسشنامه های آنالین

 تدوین دستور العمل ها و sop ها در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا 
 معاینات پزشکی و آزمایشات الزم در موارد مشکوک

 ساماندهی و نظارت بر طبخ و توزیع غذا 
 ضد عفونی کردن اماکن عمومی

 تب سنجی و توزیع ماسک 
راه اندازی  نماز، حذف آموزش های حضوری،   فرهنگ سازی، اهدای سجاده  

کانال های اطالع رسانی

 رعایت فاصله گذاری اجتماعی؛ ایجاد خط کشی، حذف جلسات غیر ضروری، 
برگزاری جلسات به صورت وبینار 

 اهدای بسته های سالمت؛ ماسک، الکل، قرص ویتامین ث و زینک به کارکنان
 تولید محصوالت؛ سوسپانسیون نوسکاتم، پودر هیدروکسی کلروکین، قرص 
هیدروکسی کلروکلین 200 میلی گرم، محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح 

250 سی سی 
 تولید و اهداء محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح به سازمان ها؛ شهرداری، 

ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان دادستانی، سازمان غذا و دارو، ناجا و...
WHO اجرای پروتکل های بهداشتی بر اساس استانداردهای 

کرونا در مهار اقدامات تماد
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برگزاری جلسات به صورت وبینار 

 اهدای بسته های سالمت؛ ماسک، الکل، قرص ویتامین ث و زینک به کارکنان
 تولید محصوالت؛ سوسپانسیون نوسکاتم، پودر هیدروکسی کلروکین، قرص 
هیدروکسی کلروکلین 200 میلی گرم، محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح 

250 سی سی 
 تولید و اهداء محلول ضد عفونی کننده دست و سطوح به سازمان ها؛ شهرداری، 

ستاد مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان دادستانی، سازمان غذا و دارو، ناجا و...
WHO اجرای پروتکل های بهداشتی بر اساس استانداردهای 

کرونا در مهار اقدامات تماد



صاحب امتیاز: شرکت تولید مواد اولیه داروپخش »تماد«
مدیر مسئول: مهندس حمیدرضا علیپور؛ مدیر عامل 

سردبیر: دکتر مهدی خلیلی؛ رییس روابط عمومی و امور بین الملل
مدیر اجرایی: مارال بهرامی

کمیته علمی و محتوایی:
آقایان: مهندس زهرایی مدیر کارخانه تماد البرز، مهندس قهرمانی معاون اقتصادی و مالی، مهندس خورسندی مدیر کارخانه تماد مشهد، مهندس آقاسی بیک معاون تامین، مهندس 
سرایی سرپرست معاونت بهره برداری، دکتر گرمانی نژاد معاون HSE و پاالیش، مهندس حاجی پور سرپرست معاونت تحقیقات API، مهندس مرتاض مدیر برنامه ریزی و انبارها، 

5S مهندس اسماعیلی مدیر سرمایه انسانی، مهندس زهتاب مشاور ایمنی فرآیند، دکتر صفاری نژاد مشاور استراتژی و تعالی سازمانی و مهندس کمالی مشاور
GMP دکتر کنعانی مشاور ، API  دکتر اسفندیاری مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت ،Finished خانم ها: دکتر مرادی مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت

مشاور محتوایی: ملیحه زارع
ناظر کیفی: سجاد رحمتی

نشانی: تهران، کیلومتر 28 جاده مخصوص 
کرج، روبروی ایستگاه مترو اتمسفر

+9826-36100801-10
www.temad.com
info@temad.com

For Export: temad@temad.com

با تشکر از امید اسمعیلی قصریک کارشناس روابط عمومی، حسین نوری کارشناس دفتر مدیر عامل

بزرگترین  و  تومان(  میلیارد   ۳۲۴( اولیه  مواد  گروه  فروش  اول  رتبه  کسب   
صادرکننده API در کشور

رشد  بیشترین  و   )٪۵۸( قبل  سال  به  نسبت  مالی  هزینه  کاهش  بیشترین   
سودآوری نسبت به سال قبل )٪۲۴۹(

 تحقق حدود ۹ میلیون دالر صرفه جویی ارزی با تولید پودر هیدروکسی کلروکین

 برنده شدن ۳ سال پیاپی )سال های ۹۹،۹۸،۹۷( در بزرگترین تندرکدئین فسفات 
جهان )تندر هند(

 صادرات محصوالت نهایی به کشورهای اوگاندا و افغانستان و اخذ ۵ گواهینامه 
API صادراتی محصوالت

 اخذ ۶ گواهیGMP برای خطوط تولیدی در تماد البرز و مشهد 

 اخذ ۸ پروانه برای محصوالت جدید )ماده اولیه، محصول نیمه ساخته و محصول 
نهایی(

 ثبت محصول نالتروکسان HCL در سازمان غذا و دارو کشور هندوستان 

LV-HV تماد البرز با هدف افزایش میزان تولید محصوالت LV-HV احداث بخش 

 افتتاح پروژه توسعه و ارتقای GMP آزمایشگاه کنترل کیفیت با هدف ارتقای 
سطح کیفیت آنالیزهای کنترل کیفیت 

 افتتاح پروژه طراحی و اصالح GMP بخش ۴ تماد یک تماد البرز با هدف ارتقای 
سطح کیفیت خروجی محصوالت اتاق تمیز 

 انتخاب شرکت تماد به عنوان تنها صادرکننده ممتاز ملی در صنایع دارویی از 
سوی اتاق بازرگانی در سال 1۳۹۹

ZLD

بازیافت آب از پساب بدون هدر رفت آب 

:ZLD سیستم 

بخشی از پساب های شرکت که غلظت نمک های معدنی 

آن باالست تبخیر می شود و آب از نمک جدا شده و هدر 

رفت آب را به حداقل می رساند و سپس جهت تصفیه نهایی، 

به تصفیه خانه وارد می شود. ZLD به صورت متوسط روزی 
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برخی از دستاوردهای تماد در سال ۱۳۹۹


