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نیاز  نیز  و  فناوری  و  دنیای علم  پرشتاب  تحوالت 
مراکزی  ایجاد  ضرورت  بشری،  جوامع  روز افزون 
و  علم  در عرصه  پایدار  و  زیرساختی  توسعه  برای 
فناوری را به امری غیر قابل انکار در سراسر جهان 
و  اقتدار  اصلی  اساس  و  معیار  امروزه  نمود.  بدل 
غنای کشورها اقتصاد مبتنی بر دانش می باشد. بر 
همین مبنا توجه اصلی سیاستمداران، برنامه ریزان و 
دولت ها بر توسعه دانش و تعامل سازنده آن با جامعه 
و صنعت قرار گرفته و از اولویت های راهبردی آنها 
توسعه  و  تاسیس  امر  این  موید  می رود.  شمار  به 
دانشگاهی،  نوآوری  مراکز  فراوان  کیفی  و  کمی 
شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری 
و کارخانه های نوآوری در جهان و کسب درآمدهای 
کالن از این مسیر در سال های اخیر می باشد. این 
روند در ایران نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه، روند رو به رشدی داشته است. از 
دو دهه گذشته با شکل گیری مراکز رشد در کنار 
دانشگاه هاـ  با ایده ارتباط دانشگاه و صنعت ـ گرفته، 
تا امروز که حدود 5000 شرکت دانش بنیان، تعداد 
 200 تعداد  فناوری،  پارک   50 استارت آپ،   6000
نوآوری  کارخانه   4 تعداد  و  دانشگاهی  رشد  مرکز 

در کشور راه اندازی شده است، ایران را به یکی از 
تبدیل  آسیا  غرب  در  برتر  فناوری  زیست بوم های 
 )FinTech( نموده، چنانکه ایران در حوزه فین تک
آسیا  در  پلتفرم ها  از  برخی  در  اینترنتی  فروش  یا 
در رتبه های سوم و چهارم قرار دارد. در این میان 
صنایع دارویی یکی از حوزه های مهم و تاثیر گذار 
فناوری  اکوسیستم  پتروشیمی در  در کنار فوالد و 
در  توفیق  کنونی  شرایط  در  می رود.  شمار  به 
پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها و چالش های 
حوزه سالمت، نقش شرکت های نوآور و دانش بنیان 
این  است.  نمایان ساخته  پیش  از  بیش  را  دارویی 
 30 تنها  گذشته،  دهه  سه  طی  که  است  در حالی 
درصد از داروهای مورد نیاز در کشور تولید می شد، 
در  دارو  نیاز  عمده  درصد   97 حاضر  حال  در  اما 
شرکت های  سهم  که  می شود  تولید  کشور  داخل 
دانش بنیان و صنایع »های تک«، بیش از 55 درصد 
از این  نیاز جامعه را به خود اختصاص داده است. 
از نیاز  میان داروهای موثر و نوترکیب که بخشی 
بازارهای جهانی را در خارج از مرزها تامین می کنند 
نیز اهمیتی دوچندان یافته است. از سویی واردات 
یک میلیارد دالری مواد اولیه دارویی به کشور )به 

نقل از دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
از فرآورده ها  ریاست جمهوری در مراسم رونمایی 
و دانش فنی محصوالت زیست فناوری(، حاکی از 
فرصت هایی برای شرکت های تولید کننده مواد اولیه 
علی رغم مشکالت  تماد  که شرکت  است  دارویی 
چالش های  و  تولید  موانع  ظالمانه،  تحریم های 
تخصیص ارز توانسته ورود و مداخله موثری را در 
تولید مواد موثره دارویی مورد نیاز کشور داشته و در 
حوزه صادرات نیز از پیشگامان و پیشران های این 
داشتن  با  تماد  باشد.  در کشور  دانش بنیان  صنعت 
سبد  در  کاربردی  تحقیقات  و  دانشگاهی  پیوند 
محصوالت، رعایت استانداردهای بین المللی، تولید 
محصوالت LV-HV، رقابت در عرصه محصوالت 
مواد  از  بیشتر  با حاشیه سود   )Finished( نهایی 
اولیه و...، نگرشی آگاهانه در عرصه شتابدهی دارد. 
محصوالت  تولید  خط  بزرگترین  راه اندازی 
مشهد  تماد  کارخانه  در  کشور   )DC( نیمه ساخته 
نیز بر این قاعده استوار بوده و امید است در سال 
بیشتری  نوآوری  و  خالقیت  شاهد  تولید،  جهش 
فناوری  زیست بوم  در  تماد  دانش بنیان  شرکت  از 

صنایع دارویی کشور باشیم.

معرفی کارخانه تماد مشهد

تماد در اکوسیستم فناوری

سخن سردبیر

مهدی خلیلی

رییس روابط عمومی و امور بین الملل

نام شرکت  با  سال 1378  در  مشهد  تماد  کارخانه 
پاراآمینوفنل  اولیه  ماده  تولید  منظور  به  برهان دارو 
)PAP( در شهر مشهد آغاز به کار کرد و در کمتر از 
یک سال به ظرفیت تولید 1000 تن در سال رسید. 
گردید  واگذار  تماد  به  شرکت  این   1380 سال  در 
بین شرکت  توافق  اسفند سال 1381 در پی  و در 

داروپخش و تماد به شرکت مستقلی 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 یکی از بزرگترین 
به  دارویی کشور  موثره  مواد  تولید کننده  واحدهای 
فعالیت خود ادامه می دهد. کارخانه تماد مشهد دارای 

10 هکتار زمین و در حدود 18000 متر مربع زیر بنا 
از بازوهاي شرکت تماد،  می باشد و به عنوان یکي 
تولید  و 9 خط  و متخصص  کادری مجرب  دارای 
مستقل با بخش های سنتز، اتاق های تمیز مجهز به 
سیستم های هواساز هایژنیک و تجهیزات با کیفیت 
و مناسب در تولید نظیر: راکتورهای استنلس استیل، 
و  مناسب  فضاهای  و  سانتریفیوژها  گالس الیند، 
تحت کنترل جهت انبار مواد اولیه و محصول است 
و همه خطوط دارای گواهینامه GMP از سازمان 

غذا و دارو می باشد.
به  دسته بندی   5 در  مشهد  تماد  محصوالت 
جهانی  روز  استاندارد های  با  مطابق  و  ذیل  شرح 
تولید  و...   USP، BP ،EP فارماکوپه های  نظیر 

می شوند:
1. مواد موثره دارویی انسانی )API انسانی(

)Semi-Finished( 2. محصوالت نیمه ساخته
3. محصوالت گرید تزریقی )غیر استریل(

اخذ  نهایی  مراحل  )در  نارکوتیک  محصوالت   .4
مجوز(

5. مواد موثره دارویی دامی )API دامی(
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شرکت تولید مواد اولیه داروپخش »تماد« با سه دهه سابقه فعالیت در تولید مواد موثره دارویی و صادرات محصوالت خود به 47 کشور در پنج قاره جهان، امسال 
به عنوان تنها صادرکننده نمونه و ممتاز ملی در صنایع دارویی کشور از سوی اتاق بازرگانی برگزیده شده است که نشریه الکترونیک اعتماد گفتگویی را با مدیر 

عامل این شرکت، آقای مهندس علیپور با محتوای مسائل و مشکالت حوزه صادرات در شرایط تحریم ها ترتیب داده است که تقدیم می شود.

محصوالت  عمده  و  است  چقدر  تماد  ارزآوری  و  صادرات  میزان 
صادراتی شما چه محصولی است؟ در سال 99 بودجه ریالی ما از نظر فروش 
حدود 700 میلیارد تومان بوده که از این حجم حدود 30 درصد به لحاظ ریالی در سبد 
تماد، محصوالت صادراتی است و برآورد ارزآوری برای سال 99 حدود 10 میلیون دالر 
است. بیشتر صادرات ما محصوالت موثره دارویی مثل »نوسکاپین،کدئین فسفات، 
نوراکسی مورفون، نالوکسان، ناپروکسن« و محصوالتی از این دست است که عمده 
محصوالت نارکوتیک محسوب می شوند و در بخش محصوالت نهایی که جدیدا در 
بحث صادرات آن ورود کردیم قرص های ترامادول به چند بازار صادر می کنیم. در سال 
98 و 99 به کشورهای مختلف از جمله کشورهای آسیایی مثل هند، چین، افغانستان، 
عراق، سوریه، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و برخی کشورهای اروپایی )با توجه به 
شرایط خاص تحریم ها به صورت محدود( صادرات داشتیم. به آفریقای جنوبی و برزیل 

»استامینوفن« صادر می کنیم.

تحریم ها چه تاثیری روی بحث مواد اولیه وارداتی گذاشته است؟ 
تحریم ها را از دو زاویه تهدید و فرصت تحلیل و بررسی می کنم. در بعد تهدید، به 
طور کل این واقعیت وجود دارد که تحریم های ناجوانمردانه ای که دولت های آمریکا 
و اروپایی علیه کشور ما به وجود آوردند شرایط تبادل مالی ما با دنیا را محدود کردند و 
بحث ال سی با مشکل همراه شد و برای انتقال ارز با برخی از کشورها »هم در صادرات 
و هم واردات« با مشکل مواجه هستیم. در بحث حمل و نقل بین المللی هم مشکالت 
و گرفتاری هایی را برای ما شرکت های تولیدی ایجاد کردند. اما تحریم ها فرصت هایی 
را هم ایجاد کردند، با توجه به اینکه این شرایط سخت بر تمامی شرکت ها و بنگاه های 
دیگر هم حاکم بود و بعضا واردات محصوالت تولیدی که در داخل داشتیم با مشکل 
مواجه شدند. به عنوان مثال در حوزه محصوالت پلت که تماد اولین شرکت سازنده 

این محصول در کشور محسوب می شود، توانستیم از این شرایط به عنوان فرصت 
استفاده کنیم. محصوالتی مثل »پلت امپرازول، پلت لنسوپرازول، پلت اس امپرازول و 
پلت پنتاپرازول« را که قبال شرکت های مشتری ما بعضا از کشورهایی مثل هند واردات 
داشتند ، چون واردات برای آنها سخت شده و شرایط ارز بدتری نسبت به قبل دارد، ما 
بسیاری از اقالم مورد نیاز آنها را می توانیم از مواد داخل حد واسط تامین کنیم و از این 
شرایط به عنوان یک فرصت استفاده کردیم و وضعیت تولید و فروش خود را افزایش 
دادیم. به عنوان مثال در سال 96 حدود 30 تن تولید محصوالت پلت را داشتیم و در 
سال 99 این مقدار به 180 تن در سال، یعنی 6 برابر رسید و این یک فرصت برای ما 
شد و ما در راستای تفکر و سیاست نظام در حوزه جهش تولید به عنوان یک فرصت 
استفاده کردیم و صادراتمان را توسعه دادیم. ما در سال 1399 از بین 880 شرکت 
صادرکننده ایرانی توانستیم به عنوان اولین بار جایگاه صادرکننده ممتاز ملی را به خود 
اختصاص دهیم یعنی از 880 شرکت، 8 شرکت به عنوان ممتاز و نمونه انتخاب شدند 
که تماد یکی از آنها بوده است و در حوزه صنایع دارویی تنها شرکت منتخب بوده است. 
البته شرکت تماد در سال های مختلف صادرکننده نمونه ملی بوده ولی سال 1399 

جایگاه ممتاز را کسب کرده است.

چند نرخی بودن ارز چه تاثیری بر افزایش هزینه، کاهش سود و 
روند کلی فعالیت شما دارد؟ ارزی که در صنعت دارویی بیشتر سروکار داریم 
ارز صادراتی است که شرکت های  بعضا  نیمایی و  ارز  ارز دولتی، بخشی  بخشی 
وجود  که  واقعیتی  اما  کنند.  استفاده  آن  از  واردات  قبال  در  می توانند  صادرکننده 
دارد این است که ما برای خرید تجهیزات و یک سری اقالم، غیر از اقالمی که 
بابت آن ارز دولتی می دهند، مجبور هستیم از ارز نیمایی و دیگر ارزهای غیردولتی 
استفاده کنیم و این امر هزینه های تولید، نوسازی و بهینه سازی و هزینه پروژه های 
توسعه ای را برای شرکت های صنعت دارویی باال می برد و این باال رفتن هزینه ها 
برای به روز کردن صنعت دارو و همچنین برای پروژه های توسعه ای باعث می شود 
توجیه  امکانات و سرمایه گذاری جدید  با  تولیدات  از  برخی  برای  بعضا شرکت ها 
نداشته باشند. من به عنوان یک تولیدکننده در عرصه صنعت دارویی فکر می کنم 
در کنار ارز دولتی که سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و دولت در حوزه تامین اقالم 
مرتبط با دارو می گذارد، ضروری است که ارزی را برای تجهیزات و امکانات در 
اختیار تولیدکنندگان این صنعت بگذارد تا از این منظر نیز شرکت های دارویی بتوانند 

با ارتقاء GMP و ورود به بازارهای جهانی، رشد و توسعه بیشتری داشته باشند.

مهندس حمیدرضا علیپور

مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه داروپخش »تماد«

تماد در سال ۹۶ حدود ۳۰ تن تولید محصوالت پلت را تولید نموده 
و در سال ۹۹ این مقدار به ۱۸۰ تن در سال یعنی ۶ برابر رسید و 
این یک فرصت برای ما شد و ما در راستای تفکر و سیاست نظام در 
حوزه جهش تولید به عنوان یک فرصت استفاده کردیم و صادراتمان 

را توسعه دادیم.  

صادرات؛ بهترین راهکار در پیچ تحریم ها
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مشهد  تماد  کارخانه  پیشینه  از  کلیتی 
بفرمایید؟ کارخانه تماد مشهد در ابتدا با نام شرکت 
توفیق دارو فعالیت خود را از سال 1379 با هدف تولید 
ماده خام حد واسط P.A.P که به عنوان اینترمدیت 
جهت تولید استامینوفن می باشد آغاز نمود . سپس در 
سال 1382 این شرکت با تغییر نام به نام برهان دارو 
فعالیت خود را ادامه داده و در سال 1389 در شرکت 
تماد ادغام و با عنوان کارخانه تماد مشهد به فعالیت 

خود ادامه داده است.
تولید  لحاظ  به  ظرفیتی  چه  مشهد  تماد 
داراست؟ این کارخانه یکی از بزرگ ترین واحد های 
که  می باشد  کشور  در  دارویی  اولیه  ماده  تولید 
در   DC و  پودر  استامینوفن  تولید کننده  بزرگ ترین 
کشور به ظرفیت حدود 2000 تن و حدود 1000 تن 
ظرفیت  تن  حدود 3000  مجموعا  سایر محصوالت، 

تولید در سال دارد.

سبد محصوالت و تعداد محصوالت کارخانه 
تماد مشهد به چگونه است؟ کارخانه تماد مشهد 
در دو حوزه مواد اولیه داروهای انسانی و دامی فعالیت 
می نماید. همچنین مواد اولیه تولیدی این کارخانه به 
سه دسته: API، نیمه ساخته )DC( و تزریقی تقسیم 
می گردد. همچنین سبد محصوالت این کارخانه عبارت 
محصول،   15 حدود  انسانی   API حوزه  در  از:  است 
نیمه ساخته )DC( 2 محصول و تزریقی غیر استریل 5 

محصول و API دامی 3 محصول.
چه محصوالتی از این سبد محصوالت صادر 
محصول  کارخانه  این  حاضر  حال  در  می شوند؟ 
صادر  جنوبی  آفریقای  کشور  به  را  پودر  استامینوفن 

می نماید.
چه پروژه های جدیدی در تماد مشهد به اتمام 
رسیده و یا در دست انجام است؟ این کارخانه 
در بهمن سال 1398 احداث بخش جدید محصوالت 
نیمه ساخته )DC( را در سوله ای به مساحت 440 متر 
نمود که  موارد ذیل شروع  به  با هدف دستیابی  مربع 

عبارتند از:
1. ارتقا GMP و اخذ گواهینامه GMP از سازمان غذا 

و داروی ایران
ضوابط  و  قوانین  با  بین المللی  گواهینامه های  اخذ   .2

ICH و WHO
3. افزایش ظرفیت تولید محصول استامینوفن DC  از 

400 تن به 800 تن
4. توسعه محصوالت جدید در این حوزه و تولید محصوالتی 
DC آتورواستاتین  و   DC سیپروفلوکساسین  مانند 

میلیارد  مبلغ 50  به  بودجه ای  اعتبار  با  پروژه  این 
ریال انجام گردید و راه اندازی این پروژه در ایام دهه 
فجر در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری به نام 
جهش تولید مزین گردیده است به نام سالن شهدای 
سالمت با حضور مسئولین وزارت بهداشت و مسئولین 
خراسان رضوی به بهره برداری رسیده است. پیش بینی 
می شود این پروژه حدود 3 میلیون و 900 هزار دالر 
صرفه جویی ارزی در سال را داشته باشد و در سال اول 
پیش بینی می گردد حدود 1600 میلیارد ریال فروش 

داخلی حاصل شود.
آینده  سال  در  را  جدیدی  پروژه های  چه 
کارخانه تماد مشهد پیش خواهد برد؟ هم زمان 
با افتتاح پروژه خط تولید محصوالت نیمه ساخته که به 
نام شهدای سالمت نام گذاری شده، مراسم کلنگ زنی 
از پروژه خط تولید ماده اولیه دامی نیکلوزاماید پییپرازین 
این پروژه در سوله ای به مساحت  انجام خواهد شد. 
240 متر مربع و با اعتباری در حدود 30 میلیارد ریال 
پیش بینی  با  محصول  این  از  تن   300 تولید  جهت 
فروش 1000 میلیارد ریال طرح ریزی شده است که 
دولت  هفته  با  هم زمان  و  سال1400  شهریورماه  در 
به بهره برداری خواهد رسید. همچنین در سال آینده 
محصول جدید دیگری به نام هسته شکر با اعتباری در 
حدود 20 میلیارد ریال در برنامه توسعه آتی می باشد. 
تولید حدود 60 تن هسته  این طرح  اجرای  از  هدف 
پلت،  محصوالت  انواع  تولید  برای  اول  فاز  در  شکر 
مانند امپرازول، پنتاپرازول، لنسوپرازول، ایتراکونازول، 
دیکلوفناک سدیم و اورلیستات پلت که در تماد البرز 
تولید می گردد، می باشد. در فاز دوم افزایش ظرفیت 
تولید جهت رفع نیاز سایر شرکت های دارویی می باشد. 
همچنین در فاز توسعه سبد محصوالت انسانی تولید 
انوکساپارین  هپارین سدیم،  رزواستاتین،  اولیه  ماده 
سدیم، کاربامازپین و هسته شکر و در حوزه محصوالت 
ماده  نیکلوزاماید پیپرازین،  بر  دامی، عالوه  اولیه  مواد 
تری کالبندازول، فنبندازول، آلبندازول، کلوزانتل سدیم، 
ویتامین B1 و اکسی تتراسایکلین را در برنامه طرح 
توسعه های آتی خود دارد. امید است با بهره مندی از 
 ،R&D تیم جوان و متخصص همکاران واحد های
در  مشهد  کارخانه  مهندسی  فنی  و  پشتیبانی  تولید، 
آینده نزدیک شاهد افتتاح پروژه های جدید و افزایش 
سبد محصوالت جدید و رشد فروش صادراتی و تامین 
نیاز کارخانجات داروسازی انسانی و دامی باشیم و هر 
چه بیشتر کشور را از وابستگی به کشور های خارجی 

بی نیاز نماییم.

کارخانه تماد مشهد، هاب تولید محصوالت API خاورمیانه

آقای مهندس خورسندی فعالیت خود را از سال 
1367 در تماد البرز آغاز کرده و به مدت 15 
تولید  مدیر  تولید،  رئیس  سمت های  در  سال 
بوده اند.  خدمت  به  مشغول  تولید  معاون  و 
سپس در سال 1382 با شروع فعالیت شرکت 
برهان دارو به عنوان مدیر عامل تا سال 1388 
فعالیت داشته و در سال 1389 با ادغام شرکت 
برهان دارو در شرکت تماد به عنوان قائم مقام 
و مدیر کارخانه تماد مشهد مشغول به فعالیت 
شده اند و هم اکنون در این سمت مشغول به 

خدمت هستند.

مهندس مهدی خورسندی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد
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آقای دکتر سعیدی دانش آموخته رشته شیمی تا 
مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تبریز، دوره 
در   Ph.D دارنده  و  سوئد  کشور  در   MBA
در  بین المللی  کارهای  و  کسب  مدیریت  حوزه 
سوئد هستند. تخصص ایشان عمدتا در صنایع 
دارویی و صنایع شیمیایی ـ پتروشیمی است و 
به مدت پنج سال نیز رئیس هیئت مدیره شرکت 
تماد بوده اند و در حال حاضر مدیر عامل یکی از 

بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی هستند.

سبد محصوالت تولیدی شرکت تماد در 
فعالیت شما شامل چه محصوالتی  دوره 

بوده است؟ 
داروپخش  اولیه  مواد  دارویی  دوره شرکت  آن  در 
یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولید مواد اولیه 
آن هم    Core Business و  بوده   API یعنی 
دنبال  به  ما  بوده است.  نارکوتیک  تولید داروهای 
توسعه داروهای نارکوتیک بوده ایم که بتوانیم انواع 
تولید  دوره  آن  در  کنیم.  تولید  را  آن  از  مختلفی 
مورفین، کدئین، نوسکاپین و تبائین صورت پذیرفت 
و تحقیقاتی در رابطه با این موضوعات انجام شد که 
این محصوالت را به صورت Extraction یا بعضا 
سنتتیک تولید کنیم و در مسیر درمان اعتیاد حرکت 
کنیم. شاید نقطه شروع دوره ما حرکت برای تولید 
داروهای درمان اعتیاد بود که این مهم را از منظر 
مسئولیت های اجتماعی پیگیر بودیم که عالوه بر 
این که تولید ثروت می کنیم برای سالمت مردم و 
خصوصا برای درمان اعتیاد باید کار کنیم. به همین 
علت تولید داروهای درمان اعتیاد مانند متادون و 
خانواده این محصول از همان زمان شروع شد و 
در کنار آن قانون کشت شقایق الیفرا را به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بردیم و در آن جا مصوبه 
مجوز  بتواند  تماد   شرکت  که  گرفتیم  را  کشت 
مزرعه تولید خشخاش الیفرا که قابل سوء استفاده 
نباشد را اخذ کند. همچنین تحقیقات گسترده ای در 
رابطه با بحث اصالح ژنتیکی شقایق الیفرا که از 
طریق اصالح آن بتوانیم به جای اینکه همه مواد 
این  از  را در داخل رکتور دستکاری کنیم بخشی 
عملیات رکتور را به داخل خود گیاه منتقل کنیم و 
برای همین با مرکز ژنتیک قراردادی بسته شد و 
نتایج خوبی حاصل گردید. برای شناسایی موثرترین 
و بهترین بذر شقایق الیفرا کار کردیم تا بتوانیم سبد 
محصوالت شرکت تماد را توسعه دهیم. در آن دوره 
پلنت مشهد راه اندازی شد و ماموریت آن این بود 

که محصوالت High Valium law Value  را 
در آنجا تولید کنند و داروهای LV-HV هم در تماد 
استراتژی  ما دو  تولید می شد. در آن دوره  تهران 
داشتیم هم تولید LV-HV و HV-LV  تا بتوانیم 

سودآوری خوبی در این حوزه به دست آوریم.
شرکت تماد در سال های فعالیت شما چند 

خط تولید داشته است؟ 
تماد  شرکت  در   2 و   1 تولید  خط  دوره،  آن  در 
را  استروئیدها  و  آترا  مجموعه  بعدها  و  بود  فعال 
تولید  آغاز خط  کردیم.   منتقل  تماد  به مجموعه 
 Finished به  آرام  آرام  بتوانیم  تینکچرکه  اپیوم 
Product ورود پیدا کنیم و بعدها مدیران دیگر 

این مهم را بیشتر توسعه دادند.
چه اقدامات زیرساختی و عملیات عمرانی 
در سال های فعالیت شما صورت پذیرفت؟

یکی از موضوعاتی که بر آن مصر بودم توجه به 
این مسئله بود که شرکت تماد اگر می خواهد وارد 
بتواند  اینکه  حیث  از  باید  شود  جهانی  بازارهای 
را  خود  Qualification های  کند،  مستندسازی 
روی کاغذ پیاده سازی کند، خود را ارتقا بدهد و بتواند 
در بازارهای جهانی به مشتری ارائه خدمات دهد. 
 World تالش برای حضور در بازارهای جهانی و
داشت  مجموعه  که  محصوالتی  کردن   Class

بسیار حائز اهمیت بود. شرکت کردن در تندرهای 
خارجی که بتوانیم در این تندرها از موفقیت باالیی 
برخوردار شویم، همچنین مهم ترین مسئله توسعه 
زیرساخت  چندین  شرکتی  هر  بود.  انسانی  منابع 
که  است  انسانی  منابع  توسعه  آنها  از  یکی  دارد؛ 
آموزش نیروی انسانی در این مجموعه بسیار مهم 
برای  فیزیکی  زیر ساخت های  کنار  در  است.  بوده 
تولید، پیگیری فرآیند توسعه محصول به گونه ای 
خود    Pipeline پایپ الین  در  تماد  شرکت  که 
همیشه چندین محصول جدید را داشته باشد حائز 
اهمیت بوده است. برقرای ارتباط میان شیمیدان ها 

با مجموعه تماد که  و متخصصین در دانشگاه ها 
بتوانند مولکول های جدیدی را وارد شرکت کنند یا 
مولکول هایی که موجود هست را ارتقا بخشند هم 
در آن دوره پیگیری شد. اقدامات دیگری که انجام 
شد اصالح فرآیندها بود. برای مثال یک جداسازی 
اگر 17 ساعت طول می کشید با یک عملیات روی 
الی 4 ساعت کاهش داده  تحقیق و توسعه به 3 
از استراتژی های ما بود که  شد. تنوع سازی یکی 
و  کنیم  پیدا  مختلف حضور  حوزه های  در  بتوانیم 
محصوالت متعددی را تولید کنیم که تماد صرفا 
درآمدش مبتنی بر داروهای نارکوتیک نباشد بلکه 

سبدی باشد که ریسک شرکت را پایین بیاورد.
جهت گیری و سیاست گذاری های تماد در 

سال های فعالیت شما چگونه بود؟ 
بودیم که در نظام سالمت، شرکت  ما عالقه مند 
و  کشور  در  اعتیاد  درمان  رهبران  از  یکی  تماد 
ما  که  سیاست هایی  و  باشد  جهانی  بازارهای 
برقراری  از طریق  نوآوری  پیگیری  بحث  داشتیم 
تحقیقاتی که  مراکز  و  دانشگاه ها  با  ارتباط وسیع 
بتوانند دانش جدیدی را وارد شرکت کنند تا بتوانیم 
دائما رشد پایداری را برای شرکت رقم بزنیم؛ به 
عبارتی اصلی ترین سیاست ما این بود که نه تنها 
سود امروز را تامین کنیم بلکه به فکر سود فردا هم 
باشیم. به بیانی توسعه محصول جدید، هسته اصلی 

فعالیت های ما در شرکت تماد بود.

دکتر محمد رضا سعیدیتوجه به نوآوری و بازارهای جهانی، مهم ترین راهبرد پیشکسوتان

قانون کشت شقایق الیفرا را به مجمع 
در  و  بردیم  نظام  مصلحت  تشخیص 
که  گرفتیم  را  کشت  مصوبه  جا  آن 
شرکت تماد  بتواند مجوز مزرعه تولید 
خشخاش الیفرا که قابل سوء استفاده 

نباشد را اخذ کند.



6

پنجمین نشریه الکترونیک اعتماد

6

مختصری از حوزه کاری این معاونت بفرمایید.
در چارت جدید حوزه ای تحت عنوان معاونت امور شرکت ها و مجامع داریم که 
وظایف این معاونت شامل برگزاری مجامع شرکت ها، بررسی عملکرد شرکت ها، 
نظارت بر بودجه ریزی شرکت ها، بحث انتصابات، صدور احکام انتصابات اعضای 
هیئت مدیره شرکت ها، کمیته های حسابرسی و به طور کلی نظارت بر امور 

شرکت های گروه و بررسی مستمرشان به صورت ماهانه می باشد.
داروسازی  صنعت  حوزه  در  تولید  مانع  مهم ترین  شما  نظر  از 

چیست؟ 
موانعی که در حال حاضر در صنعت دارویی وجود دارد که همگی به آن اذعان 
دارند عمده ترین آنها عدم تخصیص ارز بوده است که االن شرکت ها با آن درگیر 
هستند در سال 99 ما مشکل عدیده ای داشتیم در باب مسئله تخصیص ارز و 
متاسفانه این موضوع باعث شده است که تولید مواد اولیه را تحت تاثیر قرار دهد 
و ادامه دار شدن آن می تواند مشکالت زیادی را برای شرکت ها به همراه آورد. باز 
هم با بررسی هایی که انجام داده ایم، شرکت های تیپیکو بسیار تالش کرده اند، 
تالش ها  این  متاسفانه  ولی 
همراه  به  را  چندانی  توفیق 
نحوه  اگر  شاید  است.  نداشته 
تخصیص ارز با عدالت بیشتری 
شرایط  می پذیرفت،  صورت 
تولیدکنندگان  برای  بهتری 

فراهم می شد.
جایگاه تماد را در میان شرکت های گروه چگونه ارزیابی می کنید؟

بر اساس آمار پیش رو شرکت تماد یکی از شرکت های خیلی خوب مجموعه 
تیپیکو در سال 99 محسوب می شود، در ادامه موفقیت هایی که در سال 98 
کسب کرده است در بحث کلیه شرکت های گروه، شرکت تماد از لحاظ حجم 
فروش، شرکت ششم در تیپیکو محسوب می شود و در میان 23 شرکت مدیریتی 

زیر مجموعه تیپیکو، شرکت تماد اولین شرکت از لحاظ رشد فروش نسبت به 
دوره مشابه سال قبل است و با 123 درصد رشد، موفق ترین شرکت در مجموعه 
تیپیکو می باشد. از لحاظ سودآوری شرایط شرکت تماد باز هم بسیار خوب بوده 
است . از لحاظ رشد حاشیه سود ناخالص شرکت دوم، از لحاظ رشد سود عملیاتی، 
شرکت سوم و از لحاظ درصد رشد سود خالص، شرکت چهارم مجموعه تیپیکو 
است. شرکت تماد توانسته است از شرکت های Finished Product تیپیکو 
پیشی بگیرد و از لحاظ مبلغ سود االن شرکت دوم تیپیکو بعد از داروسازی اکسیر 
است. با بررسی هایی که انجام داده ایم متوجه شدیم که عمده رشد شرکت تماد 
مبحث  در  به خصوص  است؛  سبد محصوالتش  در  بخشیدن  تنوع  خاطر  به 
غیر نارکوتیک ها و در وهله دوم توانسته است قیمت خوبی را به محصوالت 
خود اختصاص دهد. به طور خالصه شرکت تماد از لحاظ رشد مقداری )مقدار 
فروش( شرکت اول مجموعه تیپیکو است و از لحاظ رتبه نرخی، رتبه هشتم را 
به خود اختصاص داده است. همچنین مقایسه شرکت تماد با دیگر شرکت های 
مواد اولیه غیر گروه هم نشان می دهد که شرکت تماد جایگاه متفاوتی با دیگر 

رقبا دارد و در مسیر صعودی در حال حرکت است.  
چه ویژگی های خاصی برای تماد متصورید؟ 

شرکت تماد توانسته است با تنوع  بخشیدن به سبد محصوالتش و با فاصله گرفتن 
از محصوالتی که از قبل به اسم شرکت تماد وجود داشته است و ورود به حوزه 
Finished Product و فعالیت در این زمینه موفقیت هایی حاصل کند و با 
برای  پتانسیل خوبی  تماد  این مهم می توان تصور کرد که شرکت  به  توجه 
پیشرفت در آینده را داراست. همچنین با مدیریت مهندس علیپور که بسیار قابل 
تحسین هستند چرا که بسیار پر تالش و همراه با ایده های فراوان و خالقانه ای 
هستند و این مسئله را در عملکردشان نشان داده اند که از بهترین فرصت ها، 
را  استفاده  بهترین  همیشه 
کرده اند. به طور مثال توانسته اند 
سبد محصوالت شرکت تماد را 
متنوع سازند و کارهای جدید با 
کنند.  ایجاد  جدید  سود  حاشیه 
آینده خوب  بنده  تفاسیر  این  با 
متصور  تماد  برای  را  روشنی  و 
هستم و فکر می کنم برنامه هایی که در تماد وجود دارد چه در تماد تهران و چه 
 Finished در تماد مشهد باعث شده است که شرکت تماد در میان شرکت های
Product و به طور کل در صنعت داروسازی فاصله زیادی با دیگر رقبا بگیرد 

و توانسته شرکت خالقی باشد. 
با توجه به سمت و سویی که شرکت تماد در مسیر آن در حال حرکت است، 
قطعا طی آینده نزدیک در حوزه نارکوتیک ها، قدرت مطرح کشور خواهد بود؛ 
صنایع  در  متمایزی  و  شناخته شده  جایگاه  نیز  فعلی  وضعیت  در  اینکه  کما 
در  رقابت  وارد  نهایی  محصوالت  تولید  در  تند  شیب  یک  با  و  دارد  دارویی 
در  که  جدیدی  محصوالت  نظرم  به  و  شده   Finished Product باشگاه 
سبد نارکوتیک ها در شرکت تماد در حال اضافه شدن است بسیار مهم و رویکرد 
دقیق و هوشمندانه ای است چرا که این موضوع به بحث صادرات پیوند دارد. 
تماد در حوزه صادرات موفق بوده و در سال جاری تنها شرکت صادر کننده ممتاز 
و نمونه ملی صنایع دارویی کشور انتخاب شده است که برای بنده و همکارانم 
نارکوتیک ها  تماد در حوزه صادرات  دارد.  تبریک  و  افتخار  در هلدینگ جای 
جایگاه خاصی را دارد و با صرفه جویی ارزی علی رغم مشکالت تحریم ها و موانع 
صادرات توانسته هم تعداد محصوالت صادراتی را افزایش دهد و هم مشتریان 

بیشتری را جذب نماید.

و عضو جامعه حسابداران  دکترای حسابداری  دارای  آقای محسن صفاجو 
رسمی ایران هستند و به مدت سه سال است که در هلدینگ تیپیکو فعالیت 

دارند.

Finished Product شتاب تماد در
دکتر محسن صفاجو

TPICO معاون امور شرکت ها و مجامع هلدینگ

همچنین مقایسه شرکت تماد با دیگر 
هم  گروه  غیر  اولیه  مواد  شرکت های 
نشان می دهد که شرکت تماد جایگاه 
متفاوتی با دیگر رقبا دارد و در مسیر 

صعودی در حال حرکت است.  

لحاظ  از  شرکت  اولین  تماد  شرکت 
مشابه  دوره  به  نسبت  فروش  رشد 
سال قبل است و با ۱2۳ درصد رشد، 
موفق ترین شرکت در مجموعه تیپیکو 

می باشد.
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مختصری در رابطه با حوزه کاری خودتان در این معاونت بفرمایید.
واحدهای کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه، تضمین کیفیت و واحد تصفیه و 
پاالیش زیر نظر مستقیم معاون کیفیت فعالیت می کنند و در مجموع 21 نفر 
این  در  باال هستند  به  دارای مدرک کارشناسی  اغلب  در سطوح مختلف که 
بخش ها مشغول به کار هستند. در واحدهای کنترل کیفیت و QA تمام تالش 
بنده و همکارانم این هست که بتوانیم ضمن اطمینان از رعایت ضوابط و اصول 
GMP در تمامی بخش های کارخانه و پیاده سازی هر چه کامل تر این الزامات، 
محصولی با کیفیت باال به شرکت های داروسازی و نهایتا مردم عزیز کشورمان 
عرضه کنیم. در بخش R&D تالش تیم ما بر بهبود مستمر فرآیندها و به تبع 
آن افزایش بهره وری متمرکز شده و از طرف دیگر توسعه سبد محصوالت با 
نگاه رفع کمبودها و نیازهای دارویی باعث شده یک عزم و اراده جهادی در تیم 
R&D شکل بگیرد که شکر خدا به نتایج خوبی نیز در حوزه توسعه محصول 
دست پیدا کرده ایم و در سال 1400 خبرهای خوشی از شرکت تماد در خصوص 
تولید محصوالت جدید هم در حوزه محصوالت دامی و هم در حوزه محصوالت 

انسانی خواهید شنید.
چه محصوالتی در تماد مشهد تولید می شود؟ سیاست توسعه محصول 
در کارخانه تماد مشهد توسعه محصوالت در چهار حوزه است که شامل: توسعه 
محصوالت API انسانی، محصوالت API دامی، محصوالت نیمه ساخته که در 
21 بهمن ماه سال جاری پروژه سالن شهدای سالمت هم در همین زمینه افتتاح 
شد و همچنین توسعه محصوالت تزریقی غیر استریل API دامی و انسانی هم 
جزو برنامه های توسعه محصول کارخانه تماد مشهد در سال های اخیر است. 
از محصوالت آتی کارخانه تماد مشهد، محصوالت استراتژیک و مهمی مثل 
هپارین و انوکساپارین، رزوواستاتین، کارمابازپین در حوزه انسانی و در حوزه دامی 
اکسی تترا سایکلین هیدرو کلراید، تریکالبندازول، آلبندازول و ماربوفلوکساسین را 

می توان نام برد.
افزوده شده است؟  به سبد محصوالت  چه محصوالت جدیدی 
محصوالت جدیدی که در سه سال اخیر به سبد محصوالت افزوده شده است 
مانند پنتوپرازول سدیم، متفورمین هیدروکراید که دانش فنی آن به طور کامل 

همچنین  و  است  شده  ایجاد  مشهد  تماد  در 
لووفلوکساسین  مانند  تزریقی  محصول  چند 
تزریقی، سیپروفلوکساسین تزریقی نیز به سبد 
محصوالت اضافه شده است. در ادامه نیز، در 
پیپرزاین  نیکلوزاماید  دامی  محصوالت  حوزه 
محصوالت  در خصوص  برد.  نام  می توان  را 
نیمه ساخته می توان به متفورمین هیدروکلراید 

DC اشاره کرد. موارد دیگری نظیر آتورواستاتین کلسیم DC، سیپروفلوکساسین 
سبد  به  نزدیک  آینده  در  که  هستند  نیمه ساخته  محصوالت  جمله  از   DC

محصوالت شرکت افزوده خواهد شد. 
کارخانه تماد مشهد دارای چه گواهینامه ای می باشد؟

در حال حاضر تماد مشهد دارای 8 خط فعال می باشد که تمامی این خطوط، 
گواهینامه GMP از سازمان غذا و داروی ایران را دریافت کرده اند و با بهره برداری 
از خط تولید محصوالت نیمه ساخته با نام »شهدای سالمت« تعداد خطوط فعال 
به 9 خط تولید افزایش یافت که با توجه به بازدید اخیر کارشناسان محترم سازمان 
غذا و دارو انتظار داریم تعداد گواهینامه های GMP کارخانه تماد مشهد به 9 

گواهینامه افزایش یابد و با توجه به افزایش ظرفیت تولید و پاسخ به نیاز داخل، 
توسعه صادرات محصول و فتح بازارهای جدید را نیز شاهد خواهیم بود. کارخانه 
تماد مشهد عالوه بر گواهینامه های GMP، دارای گواهینامه IMS )سیستم 
مدیریت یکپارچه( نیز هست که شامل ISO9001 در حوزه مدیریت کیفیت، 
استاندارد   ISO45001 و  محیطی  زیست  مدیریت  استاندارد   ISO14001
بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. همچنین با وجود زیرساخت های 
الزم از نظر منابع انسانی، تجهیزات، ساختمان و مستندات در حال پیگیری جهت 
اخذ گواهینامه آزمایشگاه مجاز تولیدي )اکرودیته( از سازمان غذا و دارو برای 

آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانه تماد مشهد هستیم.
سخن پایانی 

اقتصادی  تحریم های  در شرایط  که  نکته ای 
به نظرم قابل ذکر است؛ تمرکز و توجه بیشتر 
واحدهای  به   API صنعت  و  کارخانجات 
نیاز  درصد   60 از  بیش  اگرچه  است.   R&D
کشور به API در داخل کشور تامین می شود 
ولی اغلب این تولید از مرحله N-1 است و با 
توجه به اینکه ایران کشوری نفت خیز است و صنایع متعدد پتروشیمی در ایران 
فعال هستند، تولید مواد حد واسط از مواد آغازین که جزو محصوالت پتروشیمی 
هستند می تواند باعث کامل شدن زنجیره تامین و قطع وابستگی به معنی واقعی 
کلمه شود و فرصت های شغلی جدیدی را در کشور ایجاد کند. در شرکت تماد 
بر دانش  تکیه  و  به خدا  توکل  با  این سال ها  توانسته طی  ما  تیم تحقیقاتی 
محققان جوان خود دانش فنی محصوالت متعددی را بطور کامل و با کیفیت 
این  از جمله  نماید که  تولید  ایجاد و  نمونه های وارداتی  از  راندمان بهتری  و 
محصوالت می توان به افلوکساسین، لووفلوکساسین، جمفیبروزیل، سولفابنزآمید، 

متفورمین هیدروکلراید و... اشاره کرد.

محصوالت  مشهد،  تماد  کارخانه  آتی  محصوالت  از 
انوکساپارین،  و  هپارین  مثل  مهمی  و  استراتژیک 
رزوواستاتین، کارمابازپین در حوزه انسانی و در حوزه 
دامی اکسی تترا سایکلین هیدرو کلراید، تریکالبندازول، 

آلبندازول و ماربوفلوکساسین را می توان نام برد.

آقای دکتر یحیی میرزایی با مدرک دکترای تخصصی شیمی آلی و مدرک 
MBA گرایش مدیریت استرتژیک در حال حاضر مسئول فنی و معاون کیفیت 
تماد مشهد می باشند و در طول 18 سال خدمت در شرکت تماد سال ها به عنوان 
مدیر آزمایشگاه های کنترل کیفیت و مدیر تحقیق و توسعه نیز خدمت کرده اند.

کیفیت، رمز خوشنامی تماد
دکتر یحیی میرزایی

مسئول فنی و معاون کیفیت
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مراسم افتتاح بزرگترین خط تولید محصوالت نیمه ساخته )DC( کشور در دهه مبارک فجر

افتتاح این پروژه در 21 بهمن ماه 1399 با حضور تعدادی از اعضای خانواده معظم شهدای سالمت مشهد مقدس، مسئولین استانی خراسان رضوی، سازمان 
غذا و دارو، هلدینگ TPICO، سازمان دامپزشکی کشورو سندیکای مواد اولیه دارویی انجام و به نام سالن شهدای سالمت به بهره برداری رسید.
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 اهداف و مزایای 
اجرای پروژه 

 

DC نقشه اجرایی بخش

 میزان اشتغال زایی 

محیط پروژه

صرفه جویی ارزی و 
صادرات

پروژه »فجـر تا فجـر«
تاریخ شروع: بهمن 1398    
تاریخ بهره برداری: بهمن 1399

بودجه پروژه
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دکتر علی شریف اعلم

رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو                                                                                                            

واردات دارو؛ پاشنه آشیل برای کشور است و برای اینکه نیاز داخل را برآورده کنیم شرکت هایی مثل تماد که سابقه و پیشینه 

خوبی در تولید مواد اولیه دارند می توانند موادی که تا دیروز وارد می کردیم را تولید کنند. قطع وابستگی به خارج به ویژه در 

بزنگاه های تحریم، کاهش ارزبری و رعایت فارماکوپه های داخلی از مزیت های این نوع اقدامات است که شرکت بزرگ تماد 

توانسته است در این راستا قدم های موثری را در سطح کشور بردارد.

مهندس موسوی                                                                                                                                                                

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد موثره دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی                                                                                                                  

از خانواده بزرگ تماد انتظار می رود که به پروژه های بزرگ پرداخته و کارهایی که بخش خصوصی به علت هزینه بر بودن 

امکان آن را کمتر دارند بتواند ورود کند و در این زمینه تماد جزء شرکت های پیشرو است.

مهندس سید محمدرضا هاشمی

معاون استاندار و فرماندار مشهد

افتتاح خط جدید تولید در کارخانه تماد مشهد باعث فخر و مباهات در استان است و می تواند در اشتغال زایی در شهر 

مقدس مشهد گام موثری باشد. از مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد تشکر و قدردانی را دارم. شهرستان مشهد در 

ایام ا... دهه مبارک فجر پروژه های متعددی را با اعتبار بالغ بر دو هزار و پانصد میلیارد تومان در حوزه های مختلف بهداشتی، 

درمانی، اقتصادی و عمرانی افتتاح خواهد کرد که باعث تقویت اشتغال و رضایتمندی بیشتر شهروندان خواهد شد.

دکتر مهدی تقوایی

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی

به کمک R&D و واحد تحقیق و توسعه در مجموعه شرکت تماد، این شرکت توانسته فضایی را ایجاد کند که محصولی با تکنولوژی 

و کیفیت باال تهیه شود و از سوی دیگر نسل جوان و نیروی نخبه این شرکت به دنبال آن هستند که موارد نشدنی را ممکن سازند.

مهندس فرامرز اختراعی

رئیس سندیکای مواد موثره دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی                                                                                                                  

از ناحیه بانک مرکزی و  ارز و عدم برنامه ریزی مناسبی که   امیدوارم چالش هایی که با آن روبه رو هستیم مانند کمبود 

مقام های درگیر برای تامین ارز دارو می باشند را بتوانیم حل و سپری کنیم و تاثیری روی رشد و توسعه نظام دارویی کشور 

از این منظر داشته باشیم. جای خوشحالی است که کارخانه تماد مشهد در مدت زمان کمی توانست پروژه جدید خط 

محصوالت نیمه ساخته )DC( را راه اندازی نماید.

دکتر جواد اعلمی

 مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی                                                                                                                       

محصوالت دامپزشکی که در تماد مشهد در حال تولید است، داروهایی است که استفاده نسبتا زیادی در بحث سالمت دام دارد 

و در بحث افزایش تولید استفاده می شود و کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی پروژه تولید ماده اولیه دامی نیکلوزاماید پیپرازین 

داروی جدیدی در این مجموعه تولید خواهد کرد که در مصارف ضد انگلی در دسته دامی در کشور بسیار موثر خواهد بود.

دکتر سید حیدر محمدی                                                                                                                                        

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو                                                                                                            

یکی از شاخصه های اثر گذار در تولید و واردات دارو میزان ارز به کار رفته در مواد دارویی است. زمانی که ما 97 درصد از 

تولید دارویی نهایی مان در داخل انجام می پذیرد، طبیعتا بخشی از آن وابسته به واردات ماده اولیه ای است که در کشور 

تولید نمی شود و ارزبری دارد. محدودیت های ناشی از تامین ارز، مشکالتی را در تولید ایجاد می کند. علی رغم همه این 

مشکالت تولیدکنندگان داخلی ما چه در حوزه ماده موثره و چه در سایر حوزه های دارویی توانسته اند تولید خود را پا برجا 

نگه دارند. تماد بزرگ ترین تولید کننده مواد موثره با کیفیت و صادر کننده ممتاز و نمونه ملی در صنعت دارویی کشور است 

که در رفع موانع و محدودیت ها، شرکت پیشگام در کشور محسوب می شود.

DC مصاحبه های اختصاصی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه
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دکتر علیرضا یکتادوست                                                                                                                                  

                                                                                                          TPICO معاون نظارت بر زنجیره تامین هلدینگ 

امروز شاهد افتتاح پروژه تولید محصوالت Semi Finished یا محصوالت DC در کارخانه تماد مشهد هستیم که این 

محصوالت مزیتی که برای شرکت های داروسازی ایجاد می کنند، تسهیل روند تولید است. شرکت بزرگ تماد؛ جزء معدود 

شرکت هایی است که زنجیره تامین را از ماده موثره تا محصوالت نیمه ساخته و نهایی Finished داراست و یکی از 

پیشگامان صنعت داروسازی کشور محسوب می شود.

مهندس ابراهیم طاهر نژاد

عضو هیئت مدیره شرکت تماد و رئیس کمیته حسابرسی

مشکالت ارزی متعدد و تخصیص داده نشدن ارز دولتی این روزها گریبان گیر شرکت های دارویی است و شرکت های 

دارویی با این بحران بزرگ مواجه هستند. با توجه به نگرش هایی که در سازمان وجود دارد پروژه های متعددی در شرکت 

تماد شروع شده است و امیدواریم که پروژه های بیشتری را با سرمایه گذاران متعدد در راستای اقتصاد مقاومتی و در سال 

جهش تولید و سال 1400 به بهره برداری برسانیم.

دکتر شایان فرهودی

 عضو هیئت مدیره شرکت تماد و معاون بازرگانی شرکت پخش هجرت

تماد یکی از پیشروترین شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی محسوب می شود و آینده بسیار درخشانی در زمینه 

تمام زنجیره تامین، مواد اولیه، Semi Finished و خصوصا Finished Product خواهد داشت و در آینده ای نزدیک 

محصوالت تماد را بیشتر در سبد داروخانه های کشور خواهیم دید.

مهندس ابراهیم قهرمانی

معاون اقتصادی و مالی شرکت تماد و عضو هیئت مدیره                                                                                              

هزینه تمام شده پروژه خط تولید محصوالت نیمه ساخته DC مبلغ 50 میلیارد ریال )به جز زمین، سوله و تجهیزات موجود( 

است. این پروژه ظرفیت تولید را از 400 تن به 800 تن افزایش می دهد. پیش بینی می کنیم که با افتتاح این پروژه بتوانیم 

ساالنه حدود 1600 میلیارد ریال فروش برای شرکت تماد ایجاد کنیم و همچنین در سال، حدود 100 تن محصول استامینوفن 

DC را به بازار های منطقه صادرات داشته باشیم. میزان اشتغال زایی این پروژه به صورت مستقیم  20 الی 25 نفر و به 

صورت غیر مستقیم 65 نفر می باشد.

مهندس حمید رضا علیپور

مدیر عامل شرکت تماد

افتتاح بزرگ ترین خط تولید محصوالت نیمه ساخته )DC( کشور که امروز با حضور تعدادی از اعضای خانواده معظم شهدای 

سالمت مشهد مقدس، مسئولین استانی خراسان رضوی، سازمان غذا و دارو، هلدینگ TPICO، سازمان دامپزشکی کشور، 

سندیکای مواد اولیه دارویی انجام شد به برکت خون شهداء به ویژه شهدای سالمت که امروز در خط مقدم مبارزه با 

ویروس کرونای کشور قرار دارند، به نام سالن شهدای سالمت نامگذاری شد. سال 97 نیز مجموعه ای را به نام سالن شهدای 

صنعت داروسازی افتتاح کردیم و امیدوارم اینگونه اقدامات ارزشی نه تنها در شرکت تماد، بلکه در صنعت داروسازی کشور 

نهادینه شود چرا که کشور و مردم ما، مدیون شهدای عزیزمان هستند.

مهندس مهدی خورسندی 

 قائم مقام مدیر عامل و مدیر کارخانه تماد مشهد

این پروژه به مساحت 440 متر مربع و با هدف امکان صادرات، افزایش ظرفیت تولید استامینوفن DC از 400 تن به 

 ،DC سیپروفلوکساسین ،DC جدید مانند: متفورمین )Semi-Finished( 800 تن و امکان تولید محصوالت نیمه ساخته

آتورواستاتین DC، افتتاح و به بهره برداری رسید. از دیگر ویژگی های این پروژه جلوگیری از خروج ارز به میزان 1،500،000 

دالر بابت واردات و صادرات محصوالت به میزان حدود 100 تن و ارز آوری 800،000 دالر در سال می باشد.

DC مصاحبه های اختصاصی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه
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به  تماد  شرکت  اصلی  فعالیت  اینکه  به  عنایت  با 
عنوان بزرگترین تولید کننده مواد موثره دارویی در 
سنتز  در  درخشان  سابقه  همچنین  و  انسانی  حوزه 
دو محصول انروفلوکساسین و فلورفنیکل در حوزه 
دامپزشکی می باشد بنابراین جهت توسعه و افزایش 
و  فنی  مطالعات  از  پس  دامپزشکی  محصوالت 
امکان سنجی و همچنین مهیا بودن زیرساخت های 
الزم  جهت تولید، گروه دارویی ضد انگل ها شامل 
آلبندازول  سدیم،  کلوزانتل  پیپرازین،  نیکلوزاماید 
اخذ  از  پس  نهایت  در  گردید.  بررسی  فنبدازول  و 
اداره کل  و  دامپزشکی  سازمان  از  مجوزهای الزم 
از  نیکلوزاماید پیپرازین  بیوبچ  تولید  جهت  استان 
این  اثر  مکانیسم  پذیرفت.  انجام   N-1 مرحله 
در  اختالل  باعث  گلوکز  جذب  از  ممانعت  با  دارو 
میتوکندری  در  اکسیداتیو  فسفریالسیون  روند 

نمودن  متوقف  با  نهایتا  و  شده  انگل  سلول های 
چرخه کربس موجب مرگ انگل می گردد که شکل 
دارویی نهایی آن بصورت بلوس1250 میلی گرمی 
می باشد. این دارو با پیشگیری، کنترل و درمان در 
استفاده  و  گوشتخواران  و  نشخوارکنندگان  طیور، 
وسیع الطیف، نقش بسزایی در بهداشت عمومی ایفا 
می نماید. با توجه به اینکه تولید مواد اولیه با کیفیت 
شرکت های  اصلی  چالش های  از  یکی  مستمر  و 
همچنین  و  می باشد  نهایی  محصول  تولیدکننده 
توسعه  جهت  در  موجود  ظرفیت های  به  توجه  با 
جمله  از  دامپزشکی   محصوالت  دیگر  گروه های 
آغاز  در  تماد  اقدام  این  با  می رود  امید  ویتامین ها، 
عملیات اجرایی پروژه نیکلوزاماید پیپرازین در کارخانه 
تماد مشهد شاهد رفع کاستی ها و خالء موجود در 

تولید مواد موثره دارویی در حوزه دامی باشیم.

نیکلوزاماید پیپرازین؛ 

رفع یکی از نیازهای اصلی دامی کشور
دکتر امیر محمد سامونی

مسئول فنی مواد اولیه محصوالت دامپزشکی

مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی پروژه نیکلوزاماید پیپرازین

مورد مصرف: 
جهت تولید داروی ضد انگل دامی
ظرفیت تولید: ۳۰۰ تن در سال

پیش بینی بودجه: 4۰ میلیارد ریال
پیش بینی فروش: ۱۰۰۰ میلیارد ریال

پیش بینی صرفه جویی ارزی ساالنه: ۳/۹۰۰/۰۰۰ دالر
زیربنای پروژه: 24۰ متر مربع

زمان شروع پروژه: بهمن ماه سال ۱۳۹۹
زمان بهره برداری: 

شهریور ماه سال ۱4۰۰ 
همزمان با هفته دولت
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میزان تولید محصوالت مختلف در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۹ در مشهد

مجموع تولید )kg(میزان تولید )kg(محصولحوزه تولیدی

API انسانی

1,159,970استامینوفن پودر

1,510,003

32,864سیپروفلوکساسین 
2,720اوفلوکساسین
1,353لووفلوکساسین

20,330هیدروکسی کلروکین
93,416متفورمین

21,265آتورواستاتین
2,422پنتوپرازول
162,303آسپرین

13,360سلکوکسیب

API دامی

24,465انروفلوکساسین
31,661 6,956فلورفنیکل

240نیکلوزاماید پیپرازین
 Semi-FinishedDC 308,215308,215استامینوفن

تزریقی غیر استریل
300لووفلوکساسین تزریقی

2,385
2,085استامینوفن تزریقی

۱,۸52,2۶4مجموع تولید یازده ماهه )کیلوگرم( 

  تولید محصوالت مختلف در تماد مشهد در چهار حوزه API انسانی، API دامی، محصوالت  Semi-Finished و محصوالت تزریقی غیر استریل در 
دستور کار قرار دارد.

  در یازده ماهه نخست سال جاری 16 محصول مختلف تولید گردید که دو محصول پودر پنتوپرازول و متفورمین هیدروکلراید، محصوالتی بودند که تولید 
صنعتی آنها برای نخستین بار در تماد مشهد انجام گرفت و محصول نیکلوزاماید پیپرازین نیز محصولی بود که بیو بچ آن با حضور نماینده سازمان دامپزشکی، 

برای نخستین بار در مشهد، تولید گردید. 

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد مشهد( 
سهم محصوالت مختلف از کل تولید در ۱۱ ماهه ۱۳۹۹

تماد، نماد جهش تولید در سال 1399
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واحد فنی با تعداد کل پرسنل 19 نفر شامل یک 
نفر رئیس فنی و سه نفر کارشناس برق، pm و 
عمران، دو نفر برقکار، 8 نفر مکانیک و تاسیسات، 
سه نفر اپراور بویلر، آبساز، چیلر و کولینگ تاور 
تاسیسات شاغل در بخش  نفر تکنسین  و یک 
pm در حال خدمت رسانی به کلیه بخش های 

مجموعه تماد مشهد می باشند.
دستگاه های اصلی موجود در تماد مشهد که 

در اختیار این واحد می باشد شامل:
30ton/hr :سه دستگاه دیگ بخار به ظرفیت مجموع 

30m³/min :چهار دستگاه کمپرسور هوای فشرده با ظرفیت مجموع 
800tonr :نه دستگاه کولینگ تاور با ظرفیت کل 

650tonr :شش دستگاه چیلر باالی صفر و زیر صفر به ظرفیت کل 
10m³/hr :دو دستگاه آبساز صنعتی با ظرفیت تولید 

فعالیت واحد فنی مهندسی در زمینه تعمیر، نگهداری و سرویس ماشین آالت 
کارشناس  توسط  تجهیزات  و  دستگاه ها  کالیبراسیون  فعال،  دستگاه های  و 
برق مجموعه، طراحی واحد های جدید با هم فکری واحدهای دیگر، مدیریت 
پروژه های اجرایی بخش های تولیدی و کلین روم ها و دیگر پروژه های ساختمانی 
و تاسیساتی، طراحی، محاسبه و انتخاب بهینه دستگاه های تاسیساتی مکانیکی 

و برقی مورد نیاز برای پشتیبانی واحدها می باشد. در سال 1399 اهم فعالیت این 
واحد در راستای جلوگیری از توقفات ناشی از خرابی دستگاه ها و ماشین آالت 
و سرویس دهی به کلیه بخش ها بوده و در این مدت بخش 9 را جهت تولید 
محصول پنتاپرازول آماده و تجهیز نمودیم و در کل با پیش بینی هایی که در 
زمان طراحی بخش ها داشتیم انعطاف الزم را در مجموعه ایجاد نموده ایم که 

امکان تولید محصوالت مختلف وجود داشته باشد.
در   )DC( ساخته  نیمه  محصوالت  تولید  پروژه  مدت  این  در  همچنین 
مجموعه ای به مساحت 440 متر مربع با کالس GMP 100/000 یا D اجرا 
 CNC شده است که شامل 360 متر مربع فضای کلین و 80 متر مربع فضای
 17000cfm می باشد که به وسیله یک دستگاه هواساز هایژنیک به ظرفیت
و یک دستگاه هواساز استاندارد به ظرفیت 6500cfm به همراه سه دستگاه 
 6500cfm و   11000cfm ،5000cfm ظرفیت های  با  اگزاست  یونیت 
از یک دستگاه چیلر 100  تامین سرمایش سیستم تهویه  تجهیز شد. جهت 
تن تراکمی آبی موجود و جهت تامین گرمایش سیستم تهویه از مبدل پوسته 
لوله به ظرفیت 1400kw استفاده شد. امیدواریم این پروژه منشاء خیر و برکت 
برای مجموعه باشد. عمده مشکالت بخش فنی مهندسی در تماد مشهد کمبود 
نیروی کارشناسی و عملیاتی می باشد که امیدواریم با توجه و عنایت مدیریت 
محترم عامل و مدیریت محترم کارخانه مشهد در سال آتی تا حدودی این مورد 

نیز پوشش یابد و بتوانیم بیش از پیش در خدمت اهداف عالیه شرکت باشیم.

مهندس ابوالفضل اردالن، مدیر فنی مهندسی 

مهندس صادق کهربائیان، معاون بهره برداری

انقالب  پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  در 
اسالمی و سال جهش تولید قرار داریم. با توجه به 
افق ترسیم شده برای شرکت تماد در سال 1400، 
تمامی ارکان شرکت و  از جمله تماد مشهد در راه 
رسیدن به شرکتی پیشگام در بهره وری، سرآمد در 
کیفیت و صادرات محور در حال حرکت می باشند.

از  که  بهره برداری  واحد  مشهد،  تماد  در 
شده  تشکیل  مهندسی  فنی  و  تولید  واحدهای 
است، بخش عملیاتی مجموعه مشهد را تشکیل می دهد و این افتخار را دارد که 
با توجه به تجارب و توانمندی نیروی انسانی خود و بهره گیری از ماشین آالت 
روز صنعت API و در شرایطی منطبق با الزامات GMP در خطوط تولیدی 
جدید  تولید  خط  اخیرا  که  خود،   Multipurpose حال  عین  در  و  مستقل 
محصوالت Semi-Finished خود را با عنوان سالن شهدای سالمت افتتاح 
نموده است، به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد اولیه دارویی در کشور، با سبدی 
مشتمل بر بیش از 30 محصول مختلف در حوزه های API انسانی، API دامی، 
محصوالت Semi-Finished و محصوالت تزریقی غیر استریل، در خدمت 

نظام سالمت باشد.
ماشین آالت طراحی شده در خطوط تولیدی این مجموعه در کنار یوتیلیتی 
موجود، این انعطاف را در تماد مشهد فراهم آورده است که متناسب با شرایط 
سازد.  برآورده  را  عزیز  مردم  و  داروسازی  شرکت های  نیاز  کشور،  در  موجود 
کما اینکه با توجه به ویروس کرونا، از ابتدای سال جاری، تولید بیش از 20 
است.  داشته  قرار  واحد  این  کار  دستور  در  هیدروکسی کلروکین سولفات  تن 
سرمایه انسانی موجود در حوزه بهره برداری تماد مشهد، شامل مدیران، رؤسا، 
و  خوشفکری  تجربه،  تخصص،  شاخصه  دارای  که  و...  اپراتورها  کارشناسان، 

جوانی می باشند، با مشارکت پویا و ارائه و اجرای طرح های بهبود مستمر در 
زمینه های مختلف بزرگترین تضمین کننده حرکت این مجموعه در پیشگامی در 
بهره وری می باشند. همچنین حرکت مستمر واحد بهره برداری در تماد مشهد در 
 GMP بهینه سازی ماشین آالت تولیدی و استفاده از تجهیزات منطبق با شرایط
الزامات  بر  منطبق  کلین،  سالن های  از  بهره برداری  و  ساخت  طراحی،  نیز  و 
GMP، در کنار تالش همکاران در Valid کردن روش های تولیدی موجود، از 
یک طرف متضمن رسیدن به سرآمدی در کیفیت بوده و از طرفی دیگر شرایط 
الزم جهت دستیابی به الزامات صادرات محصول را فراهم می نماید. در پایان 
وظیفه می دانم از مدیریت محترم مجموعه و همه همکاران عزیزم چه در حوزه 
بهره برداری و چه در سایر حوزه های کاری شرکت که همچون تیمی واحد، 

مجموعه را به پیش می برند کمال تشکر را داشته باشم.
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آزمایشگاه های کنترل کیفیت تماد مشهد مشتمل 
بر سه واحد آزمایشگاهی شیمی تجزیه دستگاهی، 
شیمی تجزیه کالسیک و میکروبیولوژی می باشد 
که از ابتدای آغاز به کار شرکت تماد مشهد این 
نموده است.  آغاز  را  فعالیت خود  نیز  آزمایشگاه 
بازسازی   1395 سال  اواخر  در  مجموعه  این 
گردید و از ابتدای سال 1396 با شکل و شمایل 

جدید خود شروع به کار نمود.
اولیه  مواد  به  مربوط  کنترل های  کلیه  آزمایشگاه ها  این  مجموعه  در 
شیمیایی و بسته بندی مواد و اینترمدیت های حین فرآیند ساخت تولید و نیز 
محصوالت  و  اولیه  مواد  کیفیت  کنترل  می گیرد.  نهایی صورت  محصوالت 
بر اساس دستورالعمل های برگرفته از به روزترین مراجع معتبر دارویی شامل 
فارماکوپه هایUSP ،EP ،BP و در مواردی روش های In-house انجام 
می شود. عالوه بر این کنترل شرایط محیطی و میکروبی بخش های تولیدی، 
اساس  بر  که  میکروبیولوژی  آزمایشگاه  توسط  و محصوالت  اولیه  مواد  آب، 

استانداردهای روز طراحی شده است انجام می گردد. 
عهده دار  آزمایشگاه،   IPQC (In process quality control( بخش 
کنترل های حین تولید و نیز نظارت برکلیه قسمت های ساخت و بسته بندی 
محصول به منظور اطمینان از جاری بودن قوانین GMP درکلیه مراحل تولید 

می باشد.
مورد  دارویی  و  تجزیه ای  دستگاه های  کلیه  به  کیفیت  کنترل  آزمایشگاه 
نیاز و به روز مجهز شده است و از جمله امکانات موجود می توان به وجود 5 
دستگاه HPLC ،FT-IR ،GC-Headspace، اسپکتروفوتومتر دو پرتویی 
و تک پرتویی، پالریمتر، کارل ـ فیشر، تیتراتور و سایر دستگاه های مورد نیاز 
اشاره نمود. به عالوه، حضورکارکنان و کارشناسان مجرب و آموزش دیده از نقاط 

قوت این واحد می باشد و مجموعه این داشته ها ما را قادر می سازد به روزترین 
آزمایشات را بر اساس آخرین ویرایش های مراجع معتبر دارویی انجام دهیم. 
رسالت این مجموعه از دیرباز رشد و ارتقاء خدمات وکیفیت، بهبود مستمر و نیز 
گام برداشتن در مسیر دستیابی به استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی بوده 
است و در این راستا در حال حاضر در حال برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های 
الزم به منظور دریافت مجوزهای الزم از معاونت غذا و داروی وزرات بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و در ادامه اخذ سایر استانداردهای معتبر بین المللی از 
جمله گواهی ISO17025 می باشیم. امید است که با لطف و یاری خداوند 
متعال و با تالش و پشتکار روزافزون بتوانیم گام های موثرتری را در دستیابی به 

اهداف عالیه سازمان برداریم.

QC دکتر محمد سلمانی، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

پاراآمینوفنل آغاز به کار نمود  با تولید  واحد تولید تماد مشهد از سال 1379 
که اینجانب از سال 1382 افتخار همکاری با این مجموعه معظم را داشته ام. 
در حال حاضر واحد تولید به 9 خط تولید و یک بخش بازیافت کامال مجزا 
تقسیم گردیده است. سبد محصوالت واحد تولید تماد مشهد مشتمل بر 20 
باالترین  افتخار  به جرات می توان گفت  که  دارویی می باشد  اولیه  ماده  قلم 
ظرفیت تولید در حوزه مواد اولیه در کشور نصیب این واحد گردیده است. از 
ماشین آالت کلیدی بخش می توان به 49 دستگاه راکتور معادل 285000 لیتر 
دستگاه  و یک   FBD دستگاه خشک کن  استیل، 8  و  قالب گالس الیند  در 
خشک کن Flash و یک دستگاه RVD، یک دستگاه FBG، یک دستگاه 
آسیاب کالسیفایر، 2 دستگاه High sheer mixer، یک دستگاه میکرونایز،  

36 دستگاه سانتریفوژ و یک دستگاه رول کامپکتور اشاره نمود.
تناژ تولید از ابتدای سال تا پایان دی ماه مقدار 1675 تن شامل 12 قلم ماده 
 Semi بوده است. سهم تولید محصول Semi Finished اولیه و یک قلم

Finished از ابتدای سال تاکنون 17 درصد کل تولید بوده است.
همچنین در سال جاری محصول پنتاپرازول سدیم نیز در بخش 9 راه اندازی 
گردید. متفورمین هیدروکلراید نیز که تولید نیمه صنعتی آن در سال گذشته با 

موفقیت انجام شده بود در سال جاری با موفقیت 
در مقیاس صنعتی تولید گردید.

 GMP 8 خط از 9 خط تولید دارای تاییدیه
می باشد و تنها خط 3 که محل تولید محصوالت 
DC می باشد شرایط احراز GMP را نداشته که 
ساخت سالن جدید از سال گذشته آغاز گردیده در 
بهمن ماه افتتاح شده است و با این افتتاح شرایط 
انسانی  سرمایه  است.  شده  هموار   GMP اخذ 

واحد تولید عالوه بر اینجانب یک رئیس و دو کارشناس، حضور مستمر و فعال 
دارند که هر کدام به نوبه خود کوله باری از دانش و تجربه را به دوش می کشند 
به چشم  ارسطو  و  تامین  ره آورد  مجموعه های  فعالیت  ایشان  سوابق  در  که 
می خورد. در واقع کل بهبود مستمر به وقوع پیوسته در این مجموعه برگرفته از 
راهکارها و ابداعات این عزیزان می باشد. همچنین جهت هدایت عملیاتی نیروی 
انسانی تعداد 9 نفر از همکاران در پست اپراتور تولید انجام وظیفه می نمایند که 

به طور مستقیم بر عملکرد 88 نفر نیروی تولید، نظارت دارند.

مهندس امیر بختیاری، مدیر تولید
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 داشتن 9 خط تولید مجزا و چند منظوره و برخورداری از Utility مناسب شامل: 
تولید  جهت  و...  تاور  کولینگ  فشرده،  هوای  صفر،  باالی  و  صفر  زیر  چیلر  بخار، 

محصوالت متنوع در حوزه API انسانی و دامی.

 توانایی باالی همکاران در واحدهای فنی و مهندسی، تولید R&D و QA در طراحی 
خطوط تولید از مرحله طراحی مفهومی، طراحی و تهیه نقشه فنی جزئیات، ساخت، 

اجرا و بهره برداری.

انتقال و بومی سازی دانش فنی  و  تولید دانش فنی محصوالت جدید  توانایی   
محصوالت توسط تیم R&D، فنی مهندسی و مهندسین شیمی.

 وجود 9 خط تولید که دارای گواهینامه GMP از سازمان غذا و داروی ایران می باشد.

با ظرفیت  در کشور   )DC( نیمه ساخته  تولید محصوالت  بزرگ ترین خط   وجود 
حدود 800 تن در سال.

 داشتن تیم مهندسی و کارشناسی با تجربه در حوزه QC و QA و تهیه اسناد و مدارک 
مرتبط با GMP جهت مشتریان و ممیزین. 

 GMP برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات دارویی که دارای استانداردهای منطبق بر 
آسیاب های  و  میکرونایزر  دستگاه های  خشک کن،  سانتریفوژها،  مانند  می باشند 

مختلف، الک و...

کشورهای همسایه  به  مناسب جهت صادرات محصوالت  جغرافیایی  موقعیت   
شرقی و شمال شرقی مانند افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و...

 داشتن تیم مدیریت قوی و منسجم در تمامی ابعاد کاری شرکت در جهت هدایت 
نظام  مستمر،  بهبود  محصوالت،  توسعه  پروژه های  اجرای  و  مجموعه  رهبری  و 
آراستگی 5S، مدیریت عملکرد مدیریت دانش تعالی سازمان جایزه ملی کیفیت و...

DC خط جدید تولید محصوالت نیمه ساخته

مساحت  به  مجموعه ای  در   DC نیمه ساخته  محصوالت 

یا D شامل 360 متر   100،000 GMP با کالس 440 متر مربع 

شامل  که   CNC فضای  مربع  متر   80 و  کلین  فضای  مربع 

 ،17000cfm ظرفیت  به  هایژنیک  هواساز  دستگاه  یک 

و   6500cfm ظرفیت  به  استاندارد  هواساز  دستگاه  یک 

،11000cfm ظرفیت های  با  اگزاست  یونیت  دستگاه  سه 

6500cfm و 5000cfm است تولید می شوند. جهت تامین 
سرمایش سیستم تهویه از یک دستگاه چیلر 100 تن تراکمی آبی 

موجود استفاده شده است و جهت تامین گرمایش سیستم تهویه 

از مبدل پوسته لوله به ظرفیت 1400kw استفاده شده است.

برخی از دستاوردهای تماد مشهد در سال 1399

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، دکتر یحیی میرزایی مسئول فنی 
و معاون کیفیت تماد مشهد، مهندس مرتاض مدیر برنامه ریزی و انبارها، مهندس اسماعیلی مدیر سرمایه انسانی، دکتر سلمانی مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت QC تماد مشهد، 
مهندس کهربائیان معاون بهره برداری تماد مشهد، مهندس اردالن مدیر فنی مهندسی تماد مشهد، مهندس بختیاری مدیر تولید تماد مشهد، مهندس زهتاب مشاور ایمنی 

5S فرآیند، دکتر صفاری نژاد مشاور استراتژی و تعالی سازمانی و مهندس کمالی مشاور
خانم ها: دکتر مرادی سرپرست معاونت کیفیت و توسعه دارویی، دکتر اسفندیاری مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت API، دکتر اسالمی سرپرست مدیریت تضمین کیفیت، 

GMP دکتر کنعانی مشاور
مشاور محتوایی: دکتر یحیی میرزایی مسئول فنی و معاون کیفیت تماد مشهد      

ناظر کیفی: سجاد رحمتی

با تشکر از علی بنی هاشم رئیس دفتر مدیر کارخانه تماد مشهد، 
امید اسمعیلی قصریک کارشناس روابط عمومی، حسین نوری کارشناس دفتر مدیر عامل


