
کارخانه تماد مشهد یکى از سایت هاى شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) 
API مى باشد که به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید مواد موثره دارویى کشور

فعالیت دارد. به بهانه راه اندازى خط جدید محصوالت نیمه ساخته DC در دهه 
مبارك فجر در این کارخانه، گفتگویى با مدیر عامل این شرکت آقاى مهندس 

علیپور تهیه شده است که به محضر خوانندگان گرامى تقدیم مى شود:

در ابتداى گفتگو پیشینه اى از سایت کارخانه تماد مشهد بفرمایید.

کارخانه تماد مشهد در سال 1378 با نام شرکت برهان دارو به منظور تولید ماده اولیه پاراآمینوفنل (PAP) در شهر مشهد آغاز به کار کرد و در کمتر از یکسال 
به ظرفیت تولید 1000 تن در سال رسید. در سال 1380 این شرکت به تماد واگذار گردید و در اسفند سال 1381 در پى توافق بین شرکت داروپخش و تماد به 
شرکت مستقلى به نام شرکت تولید مواد اولیه برهان دارو ثبت گردید و مجددا در سال 1388 در شرکت تماد ادغام شد و از آن موقع تاکنون با نام تماد مشهد و 
به عنوان یکى از بزرگترین واحدهاى تولید کننده مواد موثره دارویى کشور به فعالیت خود ادامه مى دهد. کارخانه تماد مشهد داراى 10 هکتار زمین و در حدود 
18000 متر مربع زیر بنا مى باشد و به عنوان یکی از بازوهاي شرکت تماد، با داشتن کادر مجرب و متخصص و 9 خط تولید مستقل با بخش هاى سنتز ،اتاق 
هاى تمیز مجهز به سیستم هاى هواساز هایژنیک و تجهیزات با کیفیت و مناسب در تولید  نظیر: راکتورهاى استنلس استیل، گالس الیند، سانتریفیوژها و 
فضاهاى مناسب و تحت کنترل جهت انبار مواد اولیه و محصول است و همه خطوط داراى گواهینامه GMP از سازمان غذا و دارو مى باشد و محصوالت انحصاري 
دامی و انسانی که بالغ بر 20 ماده موثره دارویى مورد نیاز صنایع دارویى کشور است را تولید مى کند که عالوه بر تامین نیاز داخل برخى از محصوالت آن مانند 

استامینوفن به بازارهاى جهانى نیز صادر مى شود.

دسته بندى محصوالت کارخانه تماد مشهد چگونه است؟

 محصوالت تماد مشهد در 5 دسته بندى به شرح ذیل و مطابق با استاندارد هاى
 روز جهانى نظیر فارماکوپه هاى USP، BP ،EP و ... تولید مى شوند:

انسانى) API)1) مواد موثره دارویى انسانى
(Semi-Finished ) 2) محصوالت نیمه ساخته

3) محصوالت گرید تزریقى(غیر استریل)
4) محصوالت نارکوتیک ( در مراحل نهایى اخذ مجوز)

دامى) API)5) مواد موثره دارویى دامى

این کارخانه داراى چه استانداردهایى است؟

تماد مشهد همسو با سیاست هاى کالن شرکت تماد توجه ویژه اى به حوزه هاى مختلف بهداشت، ایمنى و محیط زیست  (HSE)دارد و با رعایت انواع دستورالعمل 
ها ، قوانین و ضوابط بصورت مستمر و دوره اى موفق به تمدید یا صدور گواهینامه هاي سیستم مدیریت یکپارچه  ( IMS) شامل ایزوهاي 9001 ، 14001 و 

45001 شده است.
واحد R&D کاخانه تماد مشهد با داشتن نیروهاى باتجربه و متخصص علمى در مقاطع دکترا و کارشناسى ارشد و دارا بودن تجهیزات مناسب همواره در جهت 
بهینه سازى فرآیندهاى تولید و افزایش راندمان محصوالت، انتقال دانش فنى و توسعه محصوالت جدید، بازیافت و ریکاورى حالل ها تالش مى کند و موفقیت 
هاى چشمگیرى بدست آورده است که به عنوان نمونه مى توان به دستیابى به دانش فنى کامل تولید محصوالتى نظیر لووفلوکساسین، افلوکساسین، متفورمین 

هیدروکلراید و ...  براى اولین بار در هلدینگ دارویى تامین (TPICO) اشاره کرد.
توجه به منابع انسانى و ارتقاء دانش پرسنل کارخانه مشهد در تمامى سطوح مورد توجه ویژه است و واحد آموزش با همکارى و مشارکت مدیران واحدهاى مختلف 
هر سال با تدوین برنامه هاى آموزشى مورد نیاز خصوصا در حوزه هاى  مختلف GMP، HSE و برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى تالش دارد سطح آگاهى 

و دانش پرسنل خود را متناسب با پیشرفت هاى علمى در حوزه صنعت API بروز نگه دارد.
واحد تضمین کیفیت در کارخانه تماد مشهد با نظارت هاى دقیق بر کلیه فرآیندها و تدوین SOP ها و مستندسازى و ایجاد سوابق کامل از فرآیندها و تالش در 
جهت پیاده سازى الزامات سازمان غذاو دارو و تعامل سازنده باسازمان و همچنین رعایت و پیاده سازى الزامات PICs تالش دارد با حفظ و ارتقاء کیفیت محصوالت 
و به تبع آن افزایش رضایتمندى مشترى از خوشنامى برند «تماد نشان اعتماد» است صیانت کند و نقش خطیر خود را براى ورود و عرضه بیشتر محصوالت 

کارخانه مشهد در بازارهاى جهانى باز نماید.



تماد مشهد در راستاى بیانیه چشم انداز افق 1401 تالش مى نماید با ارتقاء کیفیت محصوالت و شرایط GMP به بازارهاى هدف صادراتى بیشترى ورود نماید و 
بر اساس بیانیه ماموریت با توسعه محصوالت نیمه ساخته، افزایش سبد محصوالت تزریقى و تولید محصوالت ساخته شده دامى و تکمیل زنجیره تولید، حضور 
بیشترى در بازارهاى داخلى داشته و سهم فروش خود را افزایش دهد و باعث ایجاد ارزش افزوده پایدار براى ذینفعان گردد و در راستاى پایبندى به مسئولیت 

اجتماعى خود به جامعه با رعایت مسائل زیست محیطى به صنعت سبز ورود نماید.

پروژه جدید افتتاح شده خط تولید محصوالت نیمه ساخته (DC) کشور در این کارخانه داراى چه ویژگى هایى است؟

همانطور که در بیانیه ى شرکت تِــماد در افق 1401 نیز اشاره شده است، شرکت تماد پیشگام در بهره ورى، سرآمد در کیفیت و صادرات محور معرفى شده است 
و در همین راستا، با توجه به نتایج حاصل از بررسى توانمندى ها، فرصت هاى بهبود، زمینه هاى قابل توسعه و نیز تهدیدهاى شناسایى شده، 20 راهبرد عملیاتى 
به عنوان اهداف کالن شرکت تبیین شده است. از مهمترین این راهبردها مى توان به افزایش سهم محصوالت نیمه ساخته    (Semi-Finished) و نهایى، افزایش 
سهم صادرات و افزایش رضایتمندى مشتریان اشاره کرد که تاثیر بسزایى در دستیابى به اهداف شرکت دارد. در همین راستا مجموعه ى تِـماد با سرمایه گذارى 
بالغ بر 50 میلیارد ریال اقدام به طراحى و ساخت خط تولید جدید محصوالت نیمه ساخته مطابق با الزامات GMP در کارخانه تماد مشهد نموده است که باعث 
افزایش ظرفیت تولید محصوالت، افزایش سهم محصوالت نیم ساخته و همچنین افزایش رضایتمندى مشتریان خواهد شد. همچنین با بهره بردارى از این خط 

تولید جدید، سهم تماد در بازارهاى تجارى بین المللى نیز توسعه خواهد یافت و زمینه افزایش صادرات محصوالت را فراهم مى سازد.
این پروژه به مساحت 440 متر مربع و با هدف امکان صادرات، افزایش ظرفیت تولید استامینوفن دى سى از 400 تن به 800 تن و امکان تولید محصوالت نیمه 
ساخته (Semi-Finished) جدید مانند: متفورمین DC، سیپروفلوکساسین DC ، آتورواستاتین DC و اشتغال زایى براى 15 تا 25 نفر بصورت مستقیم و 45 تا 60 نفر 
بصورت غیرمستقیم در 21 بهمن ماه سال جارى با حضور تعدادى از اعضاى خانواده هاى معظم شهداى مدافع سالمت مشهد مقدس، مسئولین استانى خراسان 
رضوى، سازمان غذا و دارو، هلدینگ TPICO، سازمان دامپزشکى کشور، سندیکاى مواد اولیه دارویى، افتتاح و به بهره بردارى رسید. از دیگر ویژگى هاى این 
پروژه جلوگیرى از خروج ارز به میزان 1،500،000 دالر بابت واردات و صادرات محصوالت به میزان حدود 100 تن و ارز آورى 800،000 دالر در سال مى باشد.

آغاز عملیات اجرایى پروژه جدید تولید ماده اولیه دامى نیکلوزاماید پیپرازین چه ظرفیتى را در صرفه جویى ارزى کشور ایجاد مى نماید؟

همزمان با افتتاح این خط تولید، مراسم کنلگ زنى و آغاز عملیات اجرایى پروژه تولید ماده اولیه دامى نیکلوزاماید پیپرازین (داروى ضد انگل دامى) نیز با حضور 
تعدادى از مسئولین سازمان دامپزشکى استان خراسان رضوى انجام شد. این پروژه با زیربناى 240 متر مربع، ظرفیت تولید 300 تن در سال، پیش بینى بودجه 
30 میلیارد ریال و صرفه جویى ارزى 3 میلیون و 900 هزار دالر در سال تخمین زده شده و مقرر است در شهریور ماه 1400 و همزمان با هفته دولت به بهره 

بردارى برسد.
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