
   تماد در مسیر توسعه

مهندس حمید رضا علیپور، مدیر عامل شرکت تماد
آقای مهندس حمید رضا علیپور با 17 سال سابقه کار در صنعت دارویی کشور در شرکت های تماد، داروسازی 
شهید قاضی، شیمی دارویی داروپخش، کیمیا اثر سالمت و توزیع و پخش محیا دارو، خدمات ماندگار و اثر بخشی 
را داشته و هم اکنون در کسوت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و سابقه 

حضور در هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره، شیمیایی و بسته بندی دارویی مشغول خدمت می باشد.

کلیتی درباره اهم وضعیت شرکت تماد بفرمایید؟
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )تماد( به عنوان اولین و بزرگ ترین تولید کننده مواد موثره نارکوتیک در طی سنوات گذشته تا به امروز استراتژی مهم و کالنی را در ابعاد 

توسعه ای )کمی و کیفی(، ارتقاء GMP، توسعه زیر ساختی و توسعه محصوالت جدید دنبال می نماید 
که امروز شاهد به ثمر رسیدن برخی از این پروژه ها و محصوالت هستیم. شرکت تماد در سال 
1397 سالن تولید شهدای صنعت داروسازی و در بهمن ماه سال قبل خط تولید 
بخش دی سی )DC( شهدای سالمت صنعت داروسازی را افتتاح نمود و امروز )13
مرداد 1400( نیز پروژه ای به نام شهدای مدافع حرم و سردار شهید قاسم سلیمانی 

با حضور مسؤالن و خانواده معظم شهدای مدافع حرم افتتاح می شود. تماد با سابقه 
فعالیت بیش از 35 سال در صنعت دارو سازی کشور در سال 1375 بصورت شرکتی مستقل تاسیس 
و راه اندازی و در 1381 وارد بازار سهام شده و پس از آن ادغام شرکت برهان دارو در تماد، در سال 
1388 تماد مشهد راه اندازی شد و در سال1396 نیز تولید محصوالت نهایی در این شرکت شکل 
گرفت. در سال 1399 شرکت تماد تنها صادرکننده ممتاز ملی در صنایع دارویی کشور بوده و از بین 
565 شرکت صادرکننده، انتخاب شده و پیش بینی می شود در سه سال آینده، اولین شرکت در حوزه 
مواد اولیه باشد که گواهینامه EUGMP را دریافت خواهد کرد. این شرکت بیش از 40 میلیون سهامدار 
دارد که در سال 96 با 36 میلیارد سرمایه ثابت برخوردار بوده، اما با روند مناسبی که تجربه کرده است، 

در پایان سال 99 سرمایه خود را به 71,5 میلیارد تومان افزایش داده و توانسته قیمت سهام را تقریبا 8 برابر کند و از حدود 500 تومان به 4 هزار و 865 تومان برساند.
در خصوص پروژه های جدیدی که امروز افتتاح شد توضیحاتی بفرمایید؟

شرکت تماد از ابتدای سال 1399 هشت پروژه مهم تعریف کرده است که بخش های تماد 
یک، یکی از سخت ترین این پروژه ها بوده که در حساس ترین شرایط تحریم و کرونا بهینه 
سازی و همزمان با تولید  محصوالت مهمی مانند: متادون، ترامادول، فلوکسیتین و ... بازسازی 
شده است. افزایش 25 درصدی فضای تولید، ارتقاء GMP، افزایش ظرفیت عملی از 200 به 
350 تن، بهبود ظرفیت های صادراتی، امکان تولید محصوالت جدید مانند کالریتروماسین، 
اریترومایسین، ویتامین ب 1 در فضای جدید، همگی از جمله اقدامات این شرکت است. از 
طرفی افزایش ظرفیت مساحت بخش تمیز از 600 به 850 متر مربع در این پروژه از دیگر 
اقدامات در بخش های تماد یک بوده است. پروژه بعدی بخش LV-HV برای تولید محصوالت 
کم حجم با ارزش افزوده باال می باشد که طراحی این بخش با حضور مشاورین و متخصصین 

داخلی یک سال طول کشیده و محصوالت پرخطر را تولید خواهد کرد و همچنین در حدود 180 متر مربع فضای جدید تمیز در این بخش ایجاد شده است. تولیدات این 
بخش جنبه کیفی و دانش بنیان دارد و جنبه صادراتی خواهد داشت.

پروژه بعدی ارتقاء آزمایشگاه کنترل کیفیت )QC( است. بر این اساس ظرف 6 ماه ارتقای کیفی بخش کنترل کیفیت از طریق توسعه آزمایشگاه میکروبی از 20 متر به 100



متر رسیده و همچنین به دنبال آکرودیته کردن آزمایشگاه و اخذ ایزو 17025 می باشد. آزمایشگاه QC نیز برای تحقیق و توسعه محصوالت API و محصوالت 
نهایی بصورت مجزا راه اندازی شده و مساحت آن از 310 به 480 متر مربع رسیده است. یکی از کارهای سخت در کرونا و تحریم خرید برخی تجهیزات و ماشین االت 
و افزایش ظرفیت بخش پلت از 219 به 511 تن در سال بوده که محصوالت قبلی با خرید دستگاه های جدید ارتقا یافته است. افزایش ظرفیت بخش هیدروژناسیون 
از طریق واردات راکتورهای مربوطه از هند که یکی از پیچیده ترین کارها بود و یک سال و نیم به طول انجامید، از اقدامات مهم دیگر این شرکت بوده است. طی این 
یک سال از 81 میلیارد تومان پیش بینی سرمایه گذاری مصوب، مبلغ 65 میلیارد تومان در پروژه ها جذب شده است. عالوه بر آن اشتغال مستقیم 40 نفر و اشتغال 
غیرمستقیم 100 نفره این پروژه ها در شرایط سخت کنونی از اهمیت باالیی در راستای اشتغالزایی برخوردار است. تماد تنها شرکت تولید کننده در صنعت دارو است 
که همزمان امکان تولید مواد حد واسط، مواد مؤثره، محصوالت نیمه ساخته و نهایی را فراهم کرده  و زنجیره تامین را بطور کامل پوشش می دهد که این امر باعث 

شده هم ارزش افزوده و سود آوری بیشتر نسبت به رقبا داشته باشد و هم در کنار ارتقاء کیفیت، قله های صادرات در بین شرکت های دارویی داخل را فتح نماید.
 ،)QC(ارتقاء و توسعه آزمایشگاه کنترل کیفیت ،HV-LV و افزایش ظرفیت بخش های تماد یک، پروژه بخش  GMPپروژه هایی که امروز افتتاح شد شامل: ارتقاء
خرید و نصب دستگاه های FBC  بخش پلت )فاز 1(، خرید و نصب دستگاه راکتور هیدروژناسیون، توسعه موتور خانه مرکزی، خرید دیزل ژنراتور و افزایش ظرفیت برق 

اضطراری در مواقع قطعی برق و همچنین ساخت و توسعه اتاق برق برای افزایش دو برابری ظرفیت برق سایت تماد البرز می باشد.
چه محصوالت جدیدی امروز رونمایی شد؟

تماد طی این سه سال اخیر، هر سال رونمایی از محصوالت جدید داشته و امروز شاهد 
رونمایی 14 محصول جدید دیگر در این شرکت هستیم که این محصوالت جدید در 
حوزه مواد حد واسط )Intermediate( شامل: پاراآمینوفنل )PAP( که ماده 
حد واسط استامیتوفن است و برای اولین بار در هلدینگ و کشور در اشل 
پایلوت )نیمه صنعتی( تولید شده، در حوزه محصوالت API شامل: کالریترومایسین 
)آنتی بیوتیک و برای اولین بار در هلدینگ(، اریترومایسین )آنتی بیوتیکـ  برای اولین بار 
در هلدینگ(، ویتامین ب1 )تیامین هیدروکلراید(، تریامسینولون استوناید)کورتیکواستروئید 
ضد التهاب و برای اولین بار در هلدینگ(، رزواستاتین )قلبی عروقی و ضد چربی خون(، 
گلی کالزید )ضد دیابت ، برای اولین بار در هلدینگ و در کشور( و محصوالت نهایی 

Finished  شامل: شربت اکسپکتورانت کدئین )ضد سرفه و احتقان(، سوسپانسیون نوسکاتم )ضد سرفه و اولین بار در هلدینگ(، قرص متادون 5 میلی گرم )ضد درد و 
ترک اعتیاد(، قرص هیدروکسی کلروکین 200 میلی گرم )ضد ماالریا و آنتی روماتوئید(، قرص مورفین سولفات 10 میلی گرم )ضد درد(، قرص استامینوفن 325 میلی 
گرم/ اکسی کدون 5 میلی گرم )ضد درد و اولین بار در هلدینگ( و قرص ترامادول 100 میلی گرم )ضد درد( می باشد که به همت تیم تحقیقات API و تیم تحقیقات 

Finished و توسعه دارویی تولید شده و از ویژگی های برخی از این محصوالت امکان صادراتی بودن و حضور بیشتر در بازارهای جهانی است.
چه پروژه هایی کلنگ زنی شد؟

پروژه طراحی و احداث خط تولید مواد اولیه )API( و محصوالت نهایی هازارد به عنوان بزرگ ترین پروژه توسعه کمی و کیفی در طول تاریخ 30 ساله تماد، با حضور 
مسئوالن صنعت دارویی کشور کلنگ زنی شد. این پروژه ارزشمند و ملی با هدف اخذ گواهی نامه بین المللیEU GMP  برای اولین بار در ایران و پیش بینی 
تولید API Hazard با ظرفیت 3000 کیلو گرم و تولید FDF Hazard با ظرفیت 300 میلیون قرص در سال و در بازه زمانی 2 سال طراحی و اجرا خواهد شد. 
همچنین پروژه طراحی و توسعه بخش پلت و کپسول تماد البرز با هدف ایجاد بستر مناسب جهت گسترش صادرات، ارتقاء و افزایش GMP، افزایش و توسعه سبد 

محصوالت پلت و اشتغال زایی 50 نفر کلنگ زنی شد.


