


مدد  به  داروسازى  صنعت  اخیر  سالیان  در 
ارتقاء  و  تکنولوژى  رشد  نوین،  هاى  فناورى 
دانش فنى متخصصان توانسته است در بین 10 
صنعت برتر جهانى قرار گرفته و سهم عمده اى 
از اقتصاد و تجارت جهانى را به خود اختصاص 
بحران  وقوع  با  که  است  حالى  در  این  دهد. 
کرونا، در عرض کمتر از یک سال این صنعت 
این جدول صعود  به رتبه هاى باالى  توانست 
نموده و سهم بى همتایى را در زمینه هاى یاد 
شده به خود اختصاص دهد. با بروز این بحران 
و  اقتصاد  عرصه  در  مختلف  معادالت  جهانى 
و حتى سیاست دستخوش  تکنولوژى  و  دانش 
افکار  امید  چشم  و  شده  بنیادین  تغییرات 
درمانى  یافتن  براى  دنیا  سراسر  در  جهانیان 
قطعى براى غلبه بر این بیمارى مهلک و یافتن 
و  دانشمندان  دستان  به  کارساز  نوشدارویى 
داروسازان خیره شده است. بى گمان در شرایط 
کنونى در کشور ما نیز شرکت هاى داروسازى و 
مراکز تحقیق و توسعه هر کدام به سهم خود در 
این زمینه رسالت خطیرى را بر عهده داشته و 
بیش از گذشته عزم خود را به توسعه سالمت و 
در  این  اند.  داشته  معطوف  همگانى  بهداشت 
حالى است که به دلیل وجود بحران هاى ناشى 
از تحریم هاى ظالمانه و تبعات آن امروز بیش 
از هر زمان دیگرى نیاز به تولید به ویژه در این 

باشد؛  مى  محسوس  امرى  بخش 
چنانکه در خط مشى نامگذارى سال 
این  نیز  تولید»  «جهش  عنوان  با 

مساله مورد تاکید قرار گرفته است.
وقوف  با  نیز  تماد  داروسازى  شرکت 

به این جایگاه و انجام پیش بینى ها و تمهیدات 
کیفیت  ارتقاء  و  تولید  افزایش  جهت  الزم 
بیشتر در رقابت هاى  براى حضور  محصوالت 
با تالش بى وقفه شبانه  بازار جهانى  داخلى و 
روزى افتتاح پروژهاى جدید و تولید محصوالت 
عملیات  دارد.  خود  کار  دستور  در  را  جدید 
عمرانى در تماد یک و اضافه نمودن بخش 4 
که ظرفیت تولیــد محصوالت را در واحد غیر 
این  از جمله  افزایش خواهد داد،  نارکوتیک ها 
 (LV-HV) اقدامات است. واحد پایلوت شمالى
دارى  بهره  حال  در  هاى  واحد  از  دیگر  یکى 
با  کم حجم  تولید محصوالت  که جهت  است 
ارزش افزوده باال در متراژ 180 متر ساخته شده 
است که به لحاظ برخوردارى از استاندارد هاى 
دستاوردى   ،  GMP ارتقاء  در  تواند  مى  فنى 
جدید براى شرکت تماد را رقم بزند. همچنین 
پروژه دیگرى که با همکارى تیم فنى مهندسى 
تماد در نیمه سال 1399 طراحى و انجام شده 
است، پروژه بهسازى فضاى آزمایشگاه کنترل 
کیفیت (QC) مى باشد که طى آن آزمایشگاه 

کنترل کیفیت از لحاظ بخش بندى وفق اصول 
و استانداردهاى الزم باز طراحى و تجهیز شده 
است، که این مهم در ارتقاء کیفى محصوالت 
این  اساس  بر  باشد.  مى  موثر  گامى  نیز  تماد 
توان  تماد مى  استراتژى در شرکت  و  رهیافت 
گفت جهت گیرى اساسى در این شرکت، ضمن 
مهندسى؛  و  فنى  هاى  زیرساخت  به  توجه 
افزایش تولید و ارتقاء کیفى محصوالت از یک 
از  در فروش و صادرات  پر رنگ  سو و حضور 
این مهم دقیقًا  باشد که  تواند  سوى دیگر مى 
حرکت کردن در فضاى اقتصاد مقاومتى در پیچ 
آنچه  قدرمسلم  است.  سیاسى  هاى  تحریم 
تحقق یافته و آنچه پیش روست، حاصل برنامه 
ریزى مناسب، همدلى در بدنه مدیریتى، نیروى 
که  است  مجموعه  این  متخصصان  و  انسانى 
این  انداز  چشم  در  را  جدیدى  هاى  فرصت 

صنعت خلق مى نماید. 

افتخار  اولیه داروپخش (تماد)  شرکت تولید مواد 
دارد به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده مواد 
اولیه دارویى از سال 1375 در دو دسته عمده مواد 
اولیه موثره (API) و نیمه ساخته پلت و دى سى 
(Semi Finished) در صنعت داروسازى کشور 
حیطه  توسعه  راستاى  در  و  داشته  فعال  حضور 
کسب و کار خود با نگاه به بازارهاى صادراتى از 
و  الزم  اقدامات  و  برنامه ریزى ها   ،1396 سال 
مقتضى را جهت ورود به حوزه محصوالت نهایى 
با  کپسول  و  قرص  انواع شربت،    (Finished)
حفظ بیشترین سهم بازار مواد اولیه نارکوتیک و 
داخل  داروسازى  شرکتهاى  جهت  غیرنارکوتیک 

کشور و خاورمیانه داشته است.
تولیـد  خط   17 با  شرکـت  این  حاضر  حال  در 
فعال( 8 خط سایت البرز و 9 خط سایت مشهد) و 
بیش از70 قلم محصول دارویى شامل نارکوتیک، 
تزریقى،  ها،  کورتون   ،  LV-HV غیرنارکوتیک، 

اعتیاد؛  ترك  جهت  جایگزین  داروهاى 
قرص  گرم،  میلى  بوپرنورفین2  قرص 
متادون 20، 40 و 5 میلى گرم ، شربت 
متادون ، شربت اپیوم 1 درصد،که مطابق 
با استانداردها و قوانین GMP و ضوابط 
WHO در حوزه مواد دارویى تولید شده 
بین  استانداردهاى  آخرین  اساس  بر  و 
و  کنترل   JP و   USP، BP، EP المللى 

ارزیابى میشود.
محصوالت  با  شرکتى  عنوان  به  تماد  شرکت 
راستاى  در  و  آگاهانه  نگرشى  با  و  بنیان  دانش 
از  را  پرسنل  نفر   480 خود  بلندمدت  اهداف 
نیروهاى مجرب، متعهد و مسئول انتخاب نموده 
و کادر علمى آن متشکل از شیمیستها، مهندسین 
سایر  و  متعهد  و  متخصص  داروسازان  و  شیمى 
را  نوآورى  که  بوده  پایه  و  مهندسى  رشته  هاى 
سرلوحه کار خود قرار داده اند. تولیدات شرکت در 

به  ایران  اسالمى  جمهورى  جغرافیایى  محدوده 
عنوان بازار داخلى و نیز 23 محصول خود را به45 
کشور در 5 قاره جهان صادر مى نماید، لذا تماد با 
رقبــاى  از  یـکى  به عنـوان  خود  موثـر  حضور 
بین المللى سهم مهمى در حوزه تأمین مواد اولیه 
و داروهاى نارکوتیک در بازارهاى جهانى را دارا 

مى باشد.

سخن سردبیر

تولید، ترجیع بند اقتصاد مقاومتى

تماد در یک نگاه

مهدى خلیلى
رئیس روابط عمومى و امور بین الملل
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آقاى پیلتن اهم مصوبات  نشست اخیر مجمع را موارد ذیل عنوان نمود :
1ـ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به 715 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى 

(به مبلغ 215 میلیارد ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
2ـ اصالح ماده 5 اساسنامه مجمع پس از انجام افزایش سرمایه با رعایت کلیه ضوابط قانونى (ماده 5-میزان سرمایه و تعداد 

سهام سرمایه شرکت مبلغ 715/000/000/000 ریال است که به 715/000/000 سهم عادى یک هزار ریالى با نام تقسیم شده و تمامًا پرداخت شده است.)

موفقیت در کسب پروانه محصوالت به شرح ذیل مى باشد:
* اس امپرازول 8/5 درصد * پنتوپرازول پلت 20 درصد * ایتراکونازول 22 درصد  

B1 موافقت اصولى: اِریترومایسین، کالریترومایسین، ویتامین *
* اخذ گواهى نامه GMP دو ساله بخش پلت

* افزایش دو برابرى ارزش و حجم صادرات در نیمه سال 99 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته
* برنده شدن در مناقصه کدیین فسفات کشور هندوستان به مدت 3 سال پیاپى

* گسترش بازار به هفت کشور جدید
* افزایش و تنوع فروش محصوالت جدید تماد

خانم لطفى ، رئیس بخش تعالى منابع سازمانى تماد ضمن اشاره به نقش پر اهمیت آموزش در ارتقاء نیروى انسانى، به برنامه هاى 
آموزشى انجام شده در بازه زمانى نیمه نخست سال جارى خبـر داد و اشــاره نمـود که این دوره هـا در حوزه هاى تخصصى و مرتبط 
با حـوزه هاى فعالیت شرکت در بخش هاى مختلف و با حضـور اساتید خبره و با تجربه برگزار گردید که با رضایت شرکت کنندگان 

همراه بود. اهم کارگاه هاى برگزار شده عبارت بودند از:

 FBC به منظور افزایش تولید و جایگزینى تجهیزات فرسوده با تجهیزات جدید با تکنولوژى روز، شرکت تماد اقدام به خرید دستگاه
مورد نیاز خود از شرکت  Kevin Process Technologies نموده است که با راه اندازى این دستگاه تولید محصوالت پلت مانند : 
لنسو پرازول، اس امپرازول، پنتوپرازول، ایتراکونازول افزایش خواهد یافت و پودر گرانول به صورت اتوماتیک و با باالترین بازدهى 

تولید خواهد شد. این پروژه آغاز همکارى هاى علمى و فنى تماد با شرکت Kevin مى باشد.

مجوز تولید:
شربت نوسکاتم

شربت متادون در بسته بندى یک لیترى 
به سفارش سازمان امور زندان ها

محلول ضد عفونى کننده دست 250 سى سى

قرص اکسى کدون 5 میلى گرم
قرص استامینوفن / اکسى کدون 325/5

قرص بوپرنورفین 8 میلى گرم

شربت اکسپکتورانت کدئین
قرص هیدروکسى کلروکین 200 میلى گرم

قرص مورفین سولفات 10 میلى گرم

 اخذ مجوزهاى جدید محصوالت Finished از سازمان غذا و دارو

دستاوردهاى واحد صادرات در سال 1399

مجمع عمومى فوق العاده شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) برگزار شد

دوره هاى آموزشى برگزار شده در نیمه اول سال 1399

رویدادهاى تماد

KEVIN آغاز همکارى علمى و فنى با شرکت

عباس پیلتن
مدیرمالى

دکتر مریم اسفندیارى
مسئول فنى و مدیر تضمین

API کیفیت 

مژگان لطفى
رئیس بخش تعالى منابع سازمانى 

Dhaval Marvaniya

دکتر مهرنوش اسالمى
قائـم مقـام مسئـول فنـى 

فرآورده هاى دارویى

همایون طاهرى
 API مدیر صادرات

Kevin نماینده شرکت

مجوزهاى اولیه تولید محصوالت:

احزار کیفیت ابساز
GMP مدیریت ریسک و موارد مرتبط با

GMP عمومى

ایمنى ازمایشگاه
موارد ایمنى بدو استخدام

رویکرد هاى نوین برنامه ریزى راهبردى

GMP مواد پرخطر

اکسل مقدماتى

 اخذ پروانه محصوالت از سازمان غذا  دارو
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* آقاى مهندس بفرمایید در سال «جهش 
تولید» چه برنامه هایى را تا پایان 1399 

براى افزایش تولید دارید؟
خداوند متعال را شاکریم علیرغم شرایط خاص 
و  صنعت  که  کرونا  ویروس  با  رابطه  در  دنیا 
اقتصاد جهانى را تحت الشعاع قرار داد و شرایط 
درگیر  بر معضل کرونا  خطیر کشور که عالوه 
جهانى  مستکبران  ناجوانمردانه  تحریم  شرایط 
برنامه  تولید  در سال جهش  ایم  توانسته  است 
کار  دستور  در  را  هدفمندى  و  مناسب  هاى 
کرد سال  و تالش خواهیم  دهیم  قرار  شرکت 
وکیفى  کمى  ارتقا  در  عطفى  نقطه  را   1399
شرکت تماد قرار دهیم و بنیان توسعه ده سال 
نمائیم.  برپا  تولید  جهش  سال  در  را  آتى 
الحمداهللا طى 6 ماه آغازین سالجارى با فروش 
 71 ایم  توانسته  تومانى   میلیارد   325 بر  بالغ 
درصد از بودجه سال 99 را محقق و رشد 105  
درصدى نسبت به سال قبل را رقم زنیم. بیش 
 6 شده  محقق  صادرات  دالر  میلیون   4/  9 از 
از  صادرات  شدن  برابر   2 از  حاکى  اول  ماهه 
منظر ارزشى و مقدارى در مقایسه با سال قبل 
نظیر  است. فروش محصوالت جدید صادارتى 
نالتروکسان ، نوروکسى موفون و توسعه بازار با 
احیا  و 2 مشترى  و 5 مشترى جدید  7 کشور 
شده در این مدت، سال بسیار پر خیر و برکت را 

از بعد صادراتى نوید مى دهد.
و  تولید  افزایش  رو،  پیش  اصلى  هاى  برنامه 
استامینوفن،  همچون  محصوالتى  فروش 
آتوروستاتین، سلکوکسیب و سیپرو فلوکساسین 
در تماد مشهد، محصوالت پلت( با نصب وراه 
 100 رشد  و  جدید)   FBC دستگاه   2 اندازى 
درصدى محصوالت پلت نسبت به سال قبل به 
ویژه در 6 ماهه دوم سال، افزایش محصوالت 
نارکوتیک از جمله بوپورونورفین ، نوسکاپین و 
تولید  در  موثر  اقدامات  و  فسفات  کدیین 

نیاز  براى  کلروکین  هیدروکسى  حداکثرى 
محلول  تولید  و  جهانى  بازارهاى  و  داخلى 
ضدعفونى کننده دست در راستاى بیمارى کرونا 
محصوالت  فروش  و  تولید  ظرفیت  افزایش  و 
نهایى شربت، کپسول و قرص ها از دیگر برنامه 

هاى سال جهش تولید مى باشد.
از  یـکى  که  مشـهد  کارخـانه  در  *آیا 
تا  باشد،  مى  تماد  تولیدى  هاى  سایت 
پایان سال افتتاح پروژه هایى را در برنامه 

دارید؟
از دیگر پروژه هاى اثر بخش در سال « جهش 
تماد  در  استامینوفن  سى  دى  بخش  تولید» 
مى  روم  کلین  بخش  مربع  متر  با 380  مشهد 
افتتاح  سالجارى  فجر  دهه  ایام  در  که  باشد 
بر  عالوه  بخش  این  افتتاح  با  و  کرد  خواهیم 
افزایش   GMP گواهى  گرفتن  و  کیفى  ارتقاء 
تولید محصول استامینوفن دى سى را با ظرفیت 
بخش  بزرگـتریـن  بعنـوان  سال  در  تن   500
شاهد  کشور  در   API محصوالت  سى  دى 

خواهیم بود. 
امیدواریم با این اقدامات بتوانیم در سال جهش 
تولید ضمن لبیک گفتن به پیام رهبر فرزانه مان 
و  و مردم شریف  و شهدا  امام  به  را  ِدین خود 
ادا  هستند  ها  بهترین  مستحق  که  عزیزمان 

نمائیم.
 Under Development در مورد محصوالت *
که در دستور کار دارید و در نیمه دوم سال 
جارى وارد مارکت مى شود توضیحاتى را 

بفرمایید.
و  شرکت  محصول  توسعه  تیم  تالش  تمام 
ماهه   6 در  تا  است  این  بر  ارجمندم  همکاران 
دوم سالجارى بتوانیم محصوالت جدیدى را در 
تقدیم  نهایى  و  ساخته  نیمه   ،API دسته   3
هاى  شرکت  به  و  نمائیم  عزیزمان  هموطنان 
دارویى در این سال حساس و پر چالش کمک 

از  میتوان   API محصوالت  جمله  از  نماییم 
گلى  هیدروکلراید،  داپــوکستیـن  محصـوالت 
کالزیـد، پـریگابـالیــن و ... ، محصوالت نیمه 
درصد،   22 ایتراکونازول  محصوالت  به  ساخته 
اس امپرازول8/5 درصد، لنسو پرازول 15 درصد 
دسته محصوالت  در  و  درصد  پنتوپرازول20  و 
شربت  نوسکاتم،  شربت  محصوالت  به  نهایى 
سولفات  مورفین  قرص  کدیین،  اکسپکتورانت 

اشاره نمود.
در   LV-HV پروژه  افتتاح  خصوص  در   *
چه  که  بفرمایید  توضیحى  شمالى  پایلوت 
ظرفیتى را به تولید محصوالت کم حجم و 
با ارزش باال به شرکت تماد مى افزاید و 
به  کمکى  چه  مجموعه  این  اندازى  راه 
ارتقاء GMP در شرکت تماد خواهد داشت؟
صادراتى  محصوالت  بستر  توسعه  منظور  به 
شرکت و ارتقا کیفى GMP پروژه هاى جدیدى 
صنعت  پیشکسوتان  و  مسئوالن  حضور  با  را  

دارویى کشور افتتاح خواهیم کرد.
  ،LV-HV افتتاح؛  آماده  استراتژیک  پروژه  سه 
بخش چهار تماد یک و بهینه سازى آزمایشگاه 
کنترل کیفیت مى باشد که هر سه پروژه مذکور 
در جهت ارتقاء کیفى GMP شرکت تماد است. 
در این میان اخذ مجوز ISO١٧٠٢٥، آکرودیته 
شدن براى آزمایشگاه کنترل کیفیت و همچنین 
ایجاد آزمایشگاه تحقیقاتى مجزا براى مجموعه 
کنترل  کیفیت از جمله برنامه هاى در حال اجرا 

مى باشد. 
با راه اندازى بخش LV-HV در پایلوت شمالى 
محصوالت  جمــله  از  تولید  ظرفیت  افزایش 
بخش کورتونها  ( بتامتازون دى سدیم فسفات، 
بتامتازون  و  فسفات  سدیم  دى  متازون  دگزا 
هیدروکورتیزون  استات،  سیپروترون  والرات) 
استات و محصول کلیدى بوپرنورفین را شاهد 

خواهیم بود.

آقاى مهندس حمید رضا علیپور با 16 سال سابقه کار در صنعت دارویى کشور در شرکت هاى 
داروسازى شهید قاضى، شیمى دارویى داروپخش، کیمیا اثر سالمت، توزیع و پخش محیا دارو به 
عنوان مدیر ارشد، خدمات ماندگار و اثر بخشى را داشته و هم اکنون در کسوت مدیر عامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش و عضو هیئت مدیره سندیکاى مواد مؤثره، 
ایشان  مدیریتى  مهم  رویکردهاى  از  باشد.  مى  مشغول خدمت  دارویى  بندى  بسته  و  شیمیایى 
تنوع  و  (حجم  تولید  سطح  افزایش  لحاظ  به  تماد  شرکت  هاى  زیرساخت  تقویت  و  توسعه 
نهــایى  محصـوالت  کننــدگان  تــولید  باشـگاه  بـه  ورود   ،GMP ارتقاء  محصوالت)، 
Finished Product و تمرکز بر صادرات و صرفه جویى ارزى براى کشور مى توان نام برد. یکى 
از این اقدامات زیرساختى؛ افتتاح پروژه LV-HV در پایلوت شمالى است که نشریه الکترونیک 

اعتماد بدین بهانه گفتگویى را با ایشان ترتیب داده که چکیده و چکامه آن تقدیم مى شود.

تماد، گامى به پیش در صنعت دارویى کشور
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مهندس فرامرز اختراعی، دانش آموخته مهندسی 
شیمی از دانشکده فنی دانشگاه تهران و در حال 
مجموعه  گروه هاي  مدیره  هیأت  رئیس  حاضر 
فرآیند و رئیس هیات مدیره سندیکاي مواد مؤثره 
تا   1375 سال  از  ایشان  هستند.  کشور  دارویی 
تماد  شرکت  مدیرعامل  سال   9 مدت  به   1384
بوده اند و سابقه حدود 27 ساله در این شرکت را 

در سابقه خود دارد.
جناب مهندس اختراعى در چه سالى در 
شرکت تماد به عنوان مدیر فعالیت مى 
نمودید و در آن زمان تماد چه وضعیتى 

داشت؟ 
دارو  مجموعه ى  در   1366 سال  در  ابتدا  بنده 
پخش که اکنون به عنوان هلدینگ «تیپیکو» نام 
گذاري شده است،جذب شدم؛ آن زمان داروپخش 
قرار  نوش  آذر  دکتر  آقاي  جناب  مدیریت  تحت 
داشت و با مصاحبه توسط خود ایشان جذب واحد 
طراحی مهندسی داروپخش شدم و در سال 67 به 
موفقیت هاي  تماد  در  از حضور  پس  آمدم.  تماد 
قابل توجهى را به عنوان اولین پروژه هاي تولید 
و  نمودیم  کسب  کشور  در  مؤثره  مواد  صنعتی 
پس از مدتی هم زمان پروژه «یونیدو» را نیز در 
شرکت شیمی دارویى دارو پخش که آن زمان به 
نام مجموعه ى «شهید رزکانى» شناخته مى شد 
اجرا کردیم. اما نام آنجا از دو اسم رسمی «شهید 
به  مدتى  از  بعد  یونیدو،  رسمی  غیر  و  رزکانی» 
تغییر  مهندسى  خدمات  تحقیقات  مجموعه ى 
یافت که با مرکز تحقیقات دارویی (جایی که در 
حال حاضر شرکت توفیق دارو در آن قرار دارد) 
دارویى  «شیمی  جدید  نام  با  و  شد  ادغام 

داروپخش» معرفى گردید.
برخى از پروژه هایى که در آن زمان به اجرا درآمد 
راه اندازى مجموعه ى تماد مشهد ( که با عنوان 
اندازى  راه  نیز  و   ( کرد  مى  فعالیت  دارو  برهان 
گروه جدید دارویى از ادغام شرکت هاى ره آورد 
که  بود  تبریز  پارس  کلر  اکسیژنه  آب  و  تأمین 
تحت مدیریت مجموعه جدید توفیق دارو  فعال 
گردید؛ در واقع این مجموعه ها یک هلدینگ را 

تشکیل دادند و بنده که 
را  هلدینگ  مدیریت 
واقع  برعهده داشتم. در 
بر  عالوه  زمان  آن  در 
 ، تماد  مثل  واحدهایی 
توفیق  و  دارویی  شیمی 

دارو واحدهاي دیگري مثل دانا (ذکریاي آن روز) 
آنتی بیوتیک و چند شرکت دیگر نیز تحت این 

هلدینگ جدید مدیریت می گردید .
در واقع همه ى این تحوالت با شور و شوق و با 
شعار خودکفایی در صنعت مواد اولیه دارویی رخ 
پروژه  یک  حتی  انقالب  از  قبل  ایران  در  دادند. 
تولید مواد اولیه وجود نداشت. تماد هم که اولین 
واحد بود، شرکتی براي تولید پمــاد محسـوب 
تولیدکننده  واحد  به  آن  تغییر  درنتیجه  مى شد، 
با  زمان  آن  در  و  بود  مشکل  بسیار  اولیه  ماده 
و  انسانی  منابع  در  هم  فراوانى  هاى  محدودیت 
بودیم.  مواجه  تولید  تجربه  هم  و  تجهیزات  هم 
البته پس از راه اندازى و موفقیت هاي پی در پی، 
تالش  و  مدیریت  با  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
بنده،  از  بعد  مدیران  و  فداکار  پرسنل  روزافزون 
افتخار  مایه ى  و  قدرتمند  بسیار  تماد  مجموعه 

کشور شده است. 
تعداد  و  سبد  لحاظ  به  زمان  آن  در 
تماد  در  محصوالتى  چه  محصوالت، 

تولید مى شد ؟
محصوالتى که در آن زمان تولید مى شدند مانند 
«آسپرین» و «استامینوفن» به عنوان محصوالت 
پایه مواد موثره دارویى به تولید مى رسید و برخى 
و  مثل «سیپروفلوکساسین»  ها  بیوتیک  آنتى  از 
«انروفلوکساسین» به همین طریق تولید مى شد 
مشتـق  تریـاك  از  که  کنترل  تحت  داروهاى  و 
می شـد مانـنـد «نـوسکاپیـن و کدئین فسفات و 
عنوان  با  زمان  آن  در  (که  تریاك»  شربت 
الگزیرپاراگوریک شناخته مى شد و تا سال 1369 
با  آن  از  بعد  و  متوقف گردید  و  تولید مى شدند 
تولید  شد.)،   وارد  بازار  به  تریاك  شربت  عنوان 
سایر محصوالت مانند پلت امپرازول و خط تولید 

پلت ها هم از آن زمان آغاز شد. 
با توجه به اینکه تماد از سال 1396وارد 
تولید محصوالت نهایى (Finished) شده 
قاره   5 در  کشور   45 به  توانسته  و 
به  را  مساله  این  باشد،  داشته  صادرات 
چگونه  تولیدات  سطح  و  جایگاه  لحاظ 

ارزیابى مى کنید؟
در طى این چند سال تماد موفقیت هاى بزرگى را 
به دست آورده است و این موفقیت ها دستاورد 
البته  و  شرکت  این  کارکنان  و  مدیران  تالش 
زیادى  احترام  که  باشد  مى  بنده  از  بعد  مدیران 
این  تبریک  ضمن  هستم.  قائل  ایشان  براى 
خصوص  به  و  آنها  براى  بزرگ،  هاى  موفقیت 
مهندس  آقاى  جناب  تماد،  شرکت  فعلى  مدیر 

علیپور آرزوى موفقیت روز افزون دارم. 
در مورد اینکه شرکت تماد از سال 96 وارد تولید 
محصوالت Finished هم شده است باید عرض 
دستاورد  این  به  تماد  دستیابى  از  بنده  که  کنم 
اعالم  اطمینان  با  و  خشنودم  بسیار  ارزشمند 
این  پیشرفت  و  توسعه  سرعت  که  میکنم 
شرکت دقیقاً وابسته به مدیریت بسیار خوب و 
همراهى و همکارى پرسنل شریف این شرکت 
این  به زودى شاهد  به خدا  امید  با  و  مى باشد 
از  یکی  عنوان  به  شرکت  این  که  بود  خواهیم 
موثره  مواد  تولید  هاي  شرکت  ترین  برجسته 

دارویى در دنیا شناخته شود.
این شرکت زنجیره تأمین را از ماده مؤثره تا نیمه 
محصوالت  دسته  دو  در  را  نهایى  و  ساخته 
نارکوتیک و غیر نارکوتیک دارا مى باشد و جزء 
زنجیره  توانسته  که  است  هایى  شرکت  معدود 

تامین را پوشش دهد.

مهندس فرامرز اختراعی
مدیرعامل اسبق شرکت تماد

گفتگو با پیشکسوتان
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به بهانه ى افتتاح پروژه هاى جدید در مجموعه 
تماد از جمله پروژه ى« LV- HV » در مجموعه 
تماد، نشستى صمیمانه با تعدادى از مدیران این 
شرکت برقرار شد تا از نزدیک در جریان فعالیت 
این  آینده  هاى  فعالیت  و  گرفته  صورت  هاى 
خدمت  در  نشست  این  در  بگیریم.  قرار  شرکت 
معاون  زهرایى،  رضا  سید  مهندس  آقایان  جناب 
معاون  جانشین  سرایى  مهندس  بردارى؛  بهره 
و  ها  غیرنارکوتیک  مدیرتولید  و  بردارى  بهره 

مهندس قشقایى مدیرفنى مهندسى بودیم. 
مهندسى  رشته  التحصیل  فارغ  زهرایى،  آقاى 
سال  از  و  بوده  شریف  صنعتى  دانشگاه  شیمى 
1382 با سمت هاى رئیس بخش، مدیر تولید و 
فعالیت  کارخانه « سیما شیمى کرمانشاه»  مدیر 
خود را در این عرصه آغاز نموده است و در حال 
در شرکت  بردارى  بهره  معاون  عنوان  به  حاضر 
مهندس  جناب  باشند.  مى  فعالیت  مشغول  تماد 
زهرایى در صورت امکان در مورد وظایف معاونت 
بهره بردارى و مأموریت هایى که این بخش به 
عهده دارد براى مخاطبان ما توضیحاتى را ارائه 

فرمایید:
مهندس زهرایى: در سال هاى اخیر شرکت تماد 
اولیه  مواد  کنندگان  تولید  بزرگ ترین  از  یکى 
موثره دارویى در کشور بوده است و توانسته است 
بر  تکیه  با  مهم  این  کند؛  حفظ  را  خود  جایگاه 
هاى  حوزه  در  کارآمد  و  متخصص  نیروهاى 
موارد  اساس  این  بر  است؛  شده  حاصل  مختلف 
که  شده   محقق  ها  سال  این  طى  در  مختلفى 
بخشى از آنها عبارتند از:  تولید محصوالت نیمه 
ساخته از قبیل «پلت ها» و « DC» و محصوالت 
نهایى از جمله شربت ها و قرص ها و توزیع آن 
ها در سطح کشور و در عرصه بین المللى حضور 

چشمگیرى داشته است.
چه  و  کدامند  معاونت  پوشش  تحت  هاى  حوزه 

خط  تولیدهایى را در شرکت دارید؟
بردارى  بهره  معاونت  پوشش  تحت  هاى  حوزه 

شرکت تماد عبارتند از: 
1- واحد تولیدى غیر نارکوتیک که محصوالتى 

از قـبیـل «فلوواکسـامیـن مالئات»، «پنتاپرازول 
متادون  مورفون»  «نوروکسى  و  والرونیتریل» 
تولید  را  هایدروکلراید   ترامادول  و  هایدروکلراید 

مى کنند.
2 – واحد هاى تولیدى نارکوتیک ها شامل: واحد 
قبیل  از  محصوالتى  که  سنتز  و  استخراج 
«نوسکاپین» ، «تبائین»، «پاپاورین»،« مرفین» 
، «کدئین»،«کدئین فسفات»، را تولید مى نمایند.
3- واحد شربت که محصوالتى از قبیل «شربت 
متادون»،« شریت اپیوم تینکچر» ،« شربت گایا 

کدین» را تولید مى کنند.
4- واحد پلت که محصوالت تولیدى آن عبارتند 
از: « پلت امپرازول»، «پلت پنتاپرازول »، « پلت 

اس امپرازول»، «پلت لنسوپرازول».
از  و هورمون که محصوالتى  کورتون  واحد   -5
و  فسفات»  سدیم  دى  «دگزامتازون  قبیل 
بتامتازون»  و«  فسفات»  سدیم  دى  «بتامتازون 
تولیــد  را  استـات»  سیپروترون   » و  «والرات» 

مى کند.

6-  واحد پایلوت؛ که وظیفه ى« Scale up » از 
سپس  و  کوچک  ابعاد  در  پایلوت  به  تحقیقات 
محصوالتى  و  دارد  را  تولید  واحد  به  آن  انتقال 
«نالوکسان»،  مانند«بوپرنورفین»،«نالتروکسان»، 

«اکسى کدون» را نیز تولید مى نماید.
7- واحد تحقیقات «پلت»

8- واحد فنى مهندسى

مهندس زهرایى
معاون بهره بردارى شرکت تماد

در سال هاى اخیر شرکت تماد یکى 
مواد  کنندگان  تولید  بزرگ ترین  از 
بوده  کشور  در  دارویى  موثره  اولیه 
است و توانسته است جایگاه خود را 

حفظ کند.

افزایش ظرفیت تولید در تماد

6



مورد بخش هاى  در  امکان  در صورت  مهندس 
ارائه  را  توضیحاتى  تماد  در  خود  تولیت  تحت 

نمایید؟
هاى  پروژه  حاضر  حال  در  قشقایى:  مهندس 
تعریف شده در تمـاد به سـه گـروه زیر تقسیم 

مى گردد :
«GMP »1. پروژه هاى ارتقاء

2. پروژه هاى زیر ساختى
«HSE »3. پروژه هاى

دارو  و  غذا  سازمان  الـزام  به  توجه  با 
کارخانه هاى   «  GMP ارتقاى«  جهت 
دوچندان  حساسیت  و  اولیه  مواد  تولید 
به  تماد   ، اخیر  دهه  در  سازمان  این 
عنوان شرکتى پیشرو در این حوزه، وارد 
میدان شده است و ارتقاى GMP بخش 
هاى  پروژه  لوحه  سر  را  تولیدى  هاى 

خود قرار داده است.
 « GMP »دراین راستا پروژه ى ارتقاى

تولید یک در چهار فاز، جهت تولید هم زمان چهار 
محصول در ضلع شرقى سالن تولید یک، از اسفند 
و  مطالعاتى  فاز  است؛  خورده  کلید   98 ماه سال 
آغاز شده  ابتداى سال 98  از  پروژه  این  طراحى 

بود.
همچنین پروژه ى دیگرى که در مراحل پایانى و 
تحویل قرار دارد پروژه LV-HV ( محصوالت با 
حجم کم و ارزش افزوده باال ) است . طى این 
فضاى  در  تولیدى  فضاى  مربع  متر   180 پروژه 
ایجاد   GMP استاندارد  از   D کالس  و   CNC

ایمنى  و  فنى  خصوصیات  داراى  که  گردیده 
از  تماد  در  بار  نخستین  براى  و  است  خاصى 
این  اجراى  جهت  مدوالر  پانل هاى  ساندویچ 

پروژه استفاده شده است.

فنى  تیم  همت   با  که  دیگرى  چالش  پر  پروژه 
مهندسى تماد درچهار ماهه ى اول سال 99 اجرا 
آزمایشگاه  فضاى  بهسازى  پروژه   ، است  شده 
آزمایشگاه  آن  طى  که  بود   (QC) کیفیت  کنترل 
تهویه  و  بندى  بخش  لحاظ  از  کیفیت  کنترل 
تجهیز  و  طراحى   GLP استاندارد  طبق  مطبوع 

گردید.
الزم به ذکر است که در حال حاضر سه پروژه در 
زمینه ى« HSE »تعریف شده است که در مرحله 
با  امید است که  تایید طرح قرار دارد.  طراحى و 
در  اندك  هرچند  سهمى  ها  پروژه  این  اجراى 
داشته  تماد  پیشرو  مجموعه  روزافزون  پیشرفت 

باشیم.

جناب مهندس سرایى شرکت تماد در سال هاى 
جایگاه  تثبیت  براى  را  زیادى  هاى  تالش  اخیر 
در  است  داده  انجام  داروسازى  صنعت  در  خود 
اشاره  ها  فعالیت  این  اهم  به  امکان  صورت 

فرمایید:
و  متنوع  محصوالت  تولید  سرایى:  مهندس 
موثره  مواد  حوزه  سه  در  تماد  شرکت  در  مهم 
محصول  و  ساخته  نیمه  محصوالت  دارویى، 
از سایر رقبا متمایز ساخته است.  را  نهایى، تماد 
طبق استاندارد هاى موجود، تولید دارو مى بایست 
کنتـرل  انجام شـود که تحـت  هایى  در محیط 
سازمان  طرف  از  تمیز  اتاق  تعریف  باشند.  مى 
جهانى استاندارد به این صورت تعریف شده است: 
« اتاق تمیز، اتاقى است که در آن غلظت ذرات 
نحوى  به  و  است  کنترل  تحت  هوا  در  معلق 
ساخته و مورد استفاده قرار مى گیرد که تولید، 
و  برسد  به حداقل  آن  در  ماندن ذرات  و  انتشار 

مثل  وابسته  پارامترهاى  و  موارد  سایر  همچنین 
دما، رطوبت و فشار تحت کنترل قرار مى گیرند». 
بى تردید طى کردن این مسیر بر اساس اهداف و 
اهم  است،  شده  انجام  مدون  هاى  استراتژى 
آینده در حوزه شما شامل چه گام هایى  اهداف 

است؟
استقرار سیستم بهره ورى در حوزه بهره بردارى، 
تحقق  تولیدى،  محصوالت  هاى  راندمان  بهبود 
محصوالت،  موقع  به  تحویل  و  مصوب  برنامه 
مدیریت ارزى و استفاده بهینه از منابع ، مشارکت 
دامى  و  انسانى   API محصوالت  توسعه  در 

بخشى از اهداف آتى ما مى باشد.
در حوزه  تماد  که  را  توفیقاتى  امکان  در صورت 
هاى یاد شده در سالهاى اخیر کسب نموده است 

عنوان فرمایید؟
با توجه به وجود قوانین و ضرورت هاى موجود، 
در  تماد)   ) پخش  دارو  اولیه  مواد  تولید  شرکت 

سال هاى اخیر قدم هاى موثرى در جهت تطبیق 
برداشته   «  GMP قوانین«  با  تولیدى  سالن هاى 
آمـده  به دست  از جمله موفقیت هاى  است که 
مى توان به دریافت گواهى نامه GMP بخش هاى 

شربت، پلت، سنتز نار کوتیک ها اشاره نمود.

افزایش ظرفیت تولید
 در تماد

مهندس مسعود سرایى
جانشین معاون بهره بردارى

مهندس مهدى قشقایى 
مدیر فنى مهندسى و پروژه ها
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بخش  دو  از  کیفیت  دپارتمان  کلى  بطور 
تضمین کیفیت و کنترل کیفیت تشکیل گردیده 

است، 
آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت  مکان فعلى 
تماد، در سال 1382 با توجه به نیازهاى آن زمان 
رسید،  بردارى  بهره  به  و  جدید  طراحى  شرکت 
کیفیت،  کنترل  آزمایشگاه  هاى  فعالیت  عمده 
که   1395 سال  تا  بود،  داروئى  اولیه  مواد  آنالیز 
شرکت تماد شروع به ورود به عرصه محصوالت 
نهائى (Finished product)  کرد، با الزاماتى 
سازمان  در  دور  چندان  نه  هاى  سال  در  که 
هاى  شرکت  آمد،  بوجود  جهانى  بهداشت 
قوانین،  سرى  یک  رعایت  به  ملزم  داروسازى 

اخذ  و  ها  دستورالعمل  مقررات، 
جمله   از  ها  مجوز  سرى  یک 
GMP شدند، از آنجائیکه شرکت 
صادرات  شرکت  یک  نیز  تماد 
محور مى باشد، از پیشگامان ورود 
با  شرکت  گردید،  عرصه  این  به 
ایجاد زیر ساخت ها شروع به اخذ 
مجوز هاىGMP از سازمان غذا و 
تناسب  به  کرد،  ایران  داروى 
آزمایشگاه کنترل کیفیت نیز از این 
به  شروع  و  نبوده  مستثنى  امر 
و  قوانین  اساس  بر  اصالح 
و  المللى  بین  هاى  استاندارد 

الزامات GMP کرد. آزمایشگاه به دنبال اهدافى 
مرجع  آزمایشگاه  مجوز  دریافت  همچون 
(آکرودیته) و اخذ مجوز ایزو 17025 نیز است که 
سال  عنوان  به  که  سالى  در  و  خدا  به  توکل  با 

جهش تولید نامگذارى شده است، به زودى 
کنترل  آزمایشگاه   ، شد  خواهد  محقق 
کیفیت در ساختار جدیدش از شش بخش 

مجزا تشکیل گردیده است.
١- بخـش آنالیز شیمـى 2- بخـــش 
آنالیـــز دستگـاهـى یا ابـــزار دقیـــق 
3- بــخــش  IPQC  4- بـخـــش 
میکــروبى 5- بخـش آنالیز محصوالت 
نهائى(Finished product) 6- بخش 

.QC- R&D
آزمایشگاه  وظایف  اجمال  بطور  بخواهم  اگر 
باید عرض کنم،  کنترل کیفیت را توضیح دهم، 
آزمایشگاه از شروع پروسه خرید، با کنترل برگ 

تا زمانى که نمونه وارد شرکت  آنالیز سازنده ها 
شده و در اختیار تولید قرار گیرد نقش دارد، بدین 
صورت که نمونه ها به محض ورود به کارخانه 
نمونه بردارى شده که مسئول این فرآیند بخش 
 IPQC بخش  کلى  بطور  باشد،  مى   IPQC
وظیفه بازرسى، نظارت و نمونه بردارى در مراحل 
به  ملزومات  و  مواد  است،  دار  عهده  را  مختلف 
 IPQC محض ورود به شرکت توسط نیروهاى
و  آنالیز  جهت  آن  هاى  نمونه  و  گردیده  چک 
ارســال  کیفـیـت  کنترل  آزمایشگاه  به  بررسى 
کنترل  وظیفه  همچنین  بخش  این  گردد،  مى 
از  مواد  توزین  و  بندى  بسته  فرآیند  حین  هاى 
لحظه ورود مواد به انبار و ارسال آن به تولید، تا 

بسته بندى محصول، نمونه بردارى و صدور لیبل 
نمونه  آنکه  از  پس  باشد.  مى  دار  عهده  نیز  را 
بردارى با توجه به استاندارد ها به صورت دقیق و 
به  آنالیز  جهت  نمونه  پذیرفت  انجام  صحیح 

آزمایشگاه کنترل ارسال مى گردد، در این مرحله 
بر طبق آخرین فارماکوپه هاى روز اروپا، انگستان 
و آمریکا (EP, BP, USP) آنالیز در بخش شیمى 

پذیرد،  مى  انجام  ها  نمونه  روى  دقیق  ابزار  و 
بخش  و  کالسیک  هاى  آزمایش  شیمى  بخش 
ماده،  خلوص  همچون   هائى  آنالیز  دستگاهى 
میزان ماده موثره و میزان حالل هاى باقیمانده 
در محصول را عهده دار است، همزمان 
و  شیمى  بخش  در  نمونه  آنالیز  با 
دستگاهى، نمونه مورد تست میکروبى 
نیز قـرار مى گیرد. بخش مهم دیگرى 
آزمایشــگـاه کنتـرل کیـفیـت  که در 
بـــخــــش  شـــده،  ایجــاد 
به  تـوجـه  بـا  باشد،  مى   QC-R&D
محصوالت  عـرصـه  به  تمــاد  ورود 
نهائى(Finished product) و با توجه به 
چشم انداز تماد در سال 1401   نیاز به 
بخشى ایجاد شد که در آن آنالیز هاى 
و   API محصول  توسعه  واحد 
انجام  آن  در   Finished product
از فرموله شدن محصول در  بعد  پذیرد، در واقع 
طبق  بر  آنالیـزها   ، برده  نام  هاى  بخش 
فـارماکوپـه ها و یا روش هاىIn House تهیه 
شده انجام و بعد از پاس نهائى و تست مجدد در 
تسـت  جهـت  ها  نمونه  کنترل،  آزمایشگاه 
جهت  (ژرمیناتور)  پـایدارى  چنبر  در  پایدارى 
 Accelerated) شده  تسریع  تستهاى  انجام 
and Long term) قـــرار مى گیرد، پس از 
تائید تست هاى پایدارى نتایج در اختیار بخش 
تضمین کیفیت از دپارتمان کیفیت قرار گرفته، 
تا آنها شروع به گرفتن مجوز هاى الزم جهت 

فروش و ورود دارو به بازار کنند.
زحمات  از  دانم  مى  الزم  خود  بر  پایان  در 
مدیریت محترم شرکت تشکر ویژه داشته باشم، 
که در مسیر تعالى آزمایشگاه از هیچ کمکى براى 

این مجموعه دریغ نورزیدند.

همچــون  اهدافى  دنبال  به  آزمایشگاه   
مرجع  آزمایشگاه  مجوز  دریــافت 
نیز   17025 ایزو  مجوز  اخذ  و  (آکرودیته) 
است که با توکل به خدا و در سالى که به 
شده  نامگذارى  تولید  جهش  سال  عنوان 

است، به زودى محقق خواهد شد 

دکتر سعید دینى
مدیر کنترل کیفیت شرکت تماد بهینه سازى QC استانداردسازى فرایندتولیدتا اثربخشى
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GMP ارتقاء استاندارد *
* افزایش دوبرابرى فضاى

 تولیدى نسبت به سابق
* باالبردن سطح ایمنى 

* ایجاد امکان بازدید مشتریان از سایت تولید
* امکان استفاده و جداسازى خشک کن هاى

 نهایى از خشک کن هاى میانى  

اهـــداف:

* برطرف سازى گلوگاهاى تولیدى در بخش خشک کن و افزایش ظرفیت تولید
* امکان تولید محصوالت جدید

* افزایش و نصبFBDهاى جدید
* ایجاد قابلیت صادرات محصوالت تولیدى این بخش و ایجاد امکان بازدید مشتریان اروپایى

* ایجاد زمینه ثبت محصوالت تولیدى تماد در کشورهاى هدف صادراتى

دستاوردهاى راه اندازى
 این بخش:

* متادون هایدروکلراید
* ترامادول هایدروکلراید 

* فلوواکسامین مالئات
* والرونیتریل

* نوروکسى مورفون
* هیدروکسى کلروکین

   سولفات
* پریگابالین

* پنتاپرازول پودر

محصوالت فعلى که
 در واحد تولیدغیرنارکوتیک ها

 تولید مى گردد: 

* اریترومایسین
*کالریترومایسین

B1 ویتامین *

 

*کوئیتیاپین فومارات
* فولکدین

* کتوتیفن فومارات
* داپوکستین هایدروکراید

پیـش بینـى محصـوالت
 جـدید بـــراى واحـد 
غیرنارکوتیک ها  عبارتند از:

* خشک کردن محصوالت میانى خارج از بخش تمیز محصوالت نهایى
* افزایش ظرفیت  خشک کردن محصوالت 

* عدم تداخل دارویى
 FBD  افزایش تعداد خشک کن هاى *

ویژگى هاى پروژه  بخش تماد 1
( واحد غیرنارکوتیک ها):

نکـات مـهـم فنـى:

* استفاده از اپوکسى آنتى 
استاتیک جهت پوشش کف

(EX) استفاده از کلید و پریزهاى ضد جرقه *
EX نصب دوربین هاى *

عملیات عمرانى:
* اجراى 500 متر مربع ساندویچ پانل دیوارى 

* اجراى 340 متر مربع ساندویچ پانل سقفى

بخش چهار تماد 1 و اصالح GMP این پروژه
پروژه هاى آماده افتتاح
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LV-HV امکان تولید محصوالت جدید *
* افزایش ظرفیت تولید محصوالت بوپرنورفین، نوراکسى مورفون، نالتروکسان و ...

* یکى از دالیل اصلى افزایش سرمایه گذارى در این بخش پیش بینى تجهیزات جدید مى باشد
* این بخش تنها بخشى است که داراى تجهیزات ویژه مانند Down Flow Booth مى باشد

دستاوردهاى راه اندازى
 این بخش:

* استفاده از پنلهاى مدوالر و ضد حریق بعلت استفاده از عایق پشم سنگ
* استفاده از تجهیزات و عدوات ضد انفجار در بخشهاى حساس

(EX) استفاده از دتکتور گاز و کلید و پریزهاى ضد جرقه *
BMS , EMS استفاده از کنترلرهاى *

* اجراى دانفلو بوس براى Protect پرسنل از آلودگى هاى مواد 
* استفاده از اپوکسى آنتى استاتیک جهت پوشش کف

EX نصب دوربین هاى *

نکـات مـهـم فنـى:

* بوپرنورفین
   محصوالت کورتون:

* دگزامتازون دى سدیم فسفات
* بتامتازون دى سدیم فسفات

* بتامتازون والرات
* هیدروکورتیزون استات

محصول هورمونى:
* سیپروترون استات

(LV-HV)بخش پایلوت شمالى
پروژه هاى آماده افتتاح

واحد پایلوت شمالى (LV-HV)  از جمله واحد هاى در حال بهره دارى است که به لحاظ 
برخوردارى از اصول GMP  در کلیه موارد: طراحى، نوع سازه و متریال بکار برده شده در آن ( پنلینگ، 
اپوکسى و ...)، سیستم هواساز، آبساز، تنظیم فشار اتاق تمیز مطابق با اصول مرتبط با کالسD، سیستم 

دفع گرد و غبار حاصل از مواد و محصوالت به صورت DFB، ماشین آالت و تجهیزات مرتبـط و 
به ویژه نوع مدارك و مستندات مورد تایید بازرسین GMP  از جمله:

 SMF, VMP, CERTIFICATE OF MATERIALS, URS OF 
MACHINARIES AND RISK ASSESSMENT, … 

 GMP اخذ  راستاى  در  مناسبى  الگوى  تواند  مى  و  باشد  مى 
سازمان غذا و دارو و تولید مواد اولیه در شرکت تولید مواد 

اولیه داروپخش (تماد) باشد.
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 اهم اقدامات این پروژه:
* سیستم کنترل تردد و حفاظت فیزیکى اتاق سرور 
FM200 سیستم اعالن و  اطفاء حریق اتاق سرور *

* کف کاذب اتاق سرور
* سقف کاذب ضد حریق

* دیوار ضد حریق ( دیوار کاذب ضد حریق )
* درب ضد حریق اتاق سرور



استاندارد و بهینه سازى اتاق سرور بر مبناى  ISO27001 بر اساس پروژه اى به مدت یک سال به 
همت واحد فناورى اطالعات و ارتباطات (IT) و با همکارى واحد فنى و مهندسى انجام شده است.

 اهم اقدامات این پروژه:
* سیستم کنترل تردد و حفاظت فیزیکى اتاق سرور 
FM200 سیستم اعالن و  اطفاء حریق اتاق سرور *

* کف کاذب اتاق سرور
* سقف کاذب ضد حریق

* دیوار ضد حریق ( دیوار کاذب ضد حریق )
* درب ضد حریق اتاق سرور

طراحى اتاق سرور  بر طبق استاندارد 

شبنم عظیمى
مدیر فناورى اطالعات و

(IT) ارتباطات 

GMP ارتقاء استاندارد *
* بهبود فضاهاى کارى آزمایشگاه طبق

 GLP استاندارد   
QC ایجاد واحد تحقیقات *

* ایجاد رخت کن و اتاق تى روم براى 
   پرسنل آزمایشگاه

اهـــداف:

عملیات عمرانى:
* اجراى 588 متر مربع سقف کاذب با مصالح

 کناف وتایل آلومینیومى
* نصب 84 عدد روشنایى و 63 عدد

 دریچه هواى تازه، هواى برگشت و اگزاست

* امکان اخذ آکرودیته از آزمایشگاه مرجع
ISO17025 سازمان غذا و دارو گواهى   
* جداسازى آزمایشگاه اصلى از آزمایشگاه

   تحقیقات
* ایجاد و تجهیز آزمایشگاه میکروبى

QC جداسازى بخش تجهیزاتى آزمایشگاه *

دستاوردهاى این بخش:

نکته مـهـم فنـى:

* استفاده از کناف جهت جداسازى و
   ایجاد بخش ها و فضاهاى جدید

(QC) بهینه سازى و تجهیزآزمایشگاه کنترل کیفیت
پروژه هاى آماده افتتاح
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زیر مجموعه آلکالوئید هاى استخراج شده از گیاه خشخاش است که بر خالف مولکول هاى دیگر این دسته وابستگى ایجاد 
نمى کند، به همین دلیل در گروه داروهاى مخدر قرار نگرفته و داروى گیاهى به شمار مى آید و مصرف کنندگان مى توانند 
بدون نسخه پزشک از دارو خانه ها تهیه کنند. این دارو براى بهبود سرفه هاى خشک و خلط دار بسیار تاثیرگذار است 
و در مورد سرفه هاى خشک و آلرژیک، اسپاسمودیک و یا مربوط به عفونت راه هاى تنفسى و فوقانى و برونشیت 

کاربرد دارد.

محصوالت جدید قابل رونمایى شرکت تماد

شربت نوسکاتم (نوسکاپین هیدروکلراید) 

HCI
 2

  HCI

٪22

 200 225 

٪15٪8/5٪20

 2

API

Semi Finished

Finished

1000250 

TPICO
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درمان زخم معده، رفالکس معده

از بین بردن طیف وسیعى از میکروارگانیسم ها از جمله ویروس
 و باکترى

سوسپانسیون نوسکاتم

پِت



بیگ  آقاسى  مهندس  خدمت  در  بخش  این  در 
هستیم که  داراى 19 سال سابقه کار رسمى در 
بازرگانى  و  فروش  توسعه،  و  تحقیق  حوزه هاى 
صنایع شیمیایى، نفت و گاز و صنعت دارو هستند  
و از سال 96 تا با امروز  به عنوان معاون تامین و 

بازرگانى شرکت تماد مشغول به فعالیت هستند.

جناب مهندس با توجه به پیچیده بودن 
ساختار تهیه و تولید محصوالت در مورد 
بخش  این  به  مربوط  فرایندهاى 

توضیحاتى را ارائه نمایید:
بر اساس استراتژى هاى تدوین شده شرکت تماد 
و بر اساس بررسى هاى به عمل آمده و برنامه ى 
به  نسبت  ریزى  برنامه  واحد  ساله  هر  مصوب، 
اقـدام  نیـاز  مـورد  تجهیـزات  و  ملزومـات  تهیه 
مى نماید. البته در مورد خریدهاى خارجى معموًال 
مراحل  مالى،  سال  شروع  از  قبل  ماه   5 الى   4
استعالم آغاز مى شود؛ که به دلیل تحریم ها و 
مشکالت دیگر غالبًا فرایندى طوالنى و همراه با 
مرحله  طى  از  پس  باشد.  مى  فراوان  مشکالت 
و  تجهیزات  خرید  براى  اقدامات  سایر  استعالم، 

ملزومات انجام مى پذیرد.
مدیرعامل  مدیریت  به  معامالت  کمیسیون  در 
نامه  آیین  طبق  که  اعضایى  و  شرکت  محترم 
از  و  برگزار  جلسه  این  اند  شده  تعیین  معامالت 
منابع تعیین شده با رعایت شروط و مواردى که 
خرید  است  شده  اعالم  بازرگانى  فنى  کمیته  در 

نهایى مى شود. 

و  ماهیانه  خریدها  معموًال  داخلى  هاى  خرید  در 
حداکثر دو ماه یک بار انجام مى شود و بر اساس 
اعالم نیاز واحد برنامه ریزى به واحد تدارکات و 
و  مالى  واحد  به  اعالم  و  مربوطه  بودجه  تعیین 
سپس اقدام توسط واحد تدارکات، خرید ها انجام 
اقالم  دو هفته کارى  مى گردد و ظرف حداکثر 

تهیه و به واحد انبار تحویل مى شود.
وضعیت فروش و صادرات به کشورهاى 
با توجه به وضعیت  دیگر چگونه است؟ 
تحریم ها آیا این محدودیت ها کار شما 

را با وقفه روبرو کرده است؟ 
برند  یک  عنوان  به  تماد  حاضر شرکت  حال  در 
نقاط  اغلب  به  را  خود  محصوالت  المللى  بین 

جهان ( از آمریکاى مرکزى و جنوبى تا شرق دور) 
همه  علیرغم  صادرات  حوزه  در  کند.  مى  صادر 
تماد  شرکت  خوشبختانه  ها  تحریم  و  ها  فشار 
صادرات  در  جدید  رکوردهاى  ثبت  به  موفق 
محصوالت خود گردید.  بر این اساس تحریم ها 
نه تنها کار ما را با وقفه روبرو نکره که در برخى 

از زمینه ها موفقیت هاى چشمگیرى نیز حاصل 
به  امسال هم موفق  اینکه  از جمله   شده است. 
هندوستان»  فسفـات  کـدئین  تنـدر  کسـب« 
شده ایم؛ الزم به ذکر است که شرکت تماد براى 
سومین سال پیاپى موفق به کسب این موفقیت 

شده است.
در خصوص بحث تامین و بازرگانى مشکالت و 
موانع بسیارى در پیش رو مى باشد که تمام هدف 
بازرگانى  همکاران  تیم  و  بنده  تالش  تمام  و 
داخلى و خارجى شرکت این است که تحت هیچ 
شرایطى تامین نیاز مواد اولیه، حد واسط ها و مواد 
در  یدکى  قطعات  و  تجهیزات  و  پایه  شیمیایى 
مجموعه تماد با وقفه مواجه نشود و هدف اصلى 
و  پیوسته  همچنان  است  تولید  که  مجموعه 

مستمر ادامه داشته باشد.
بزرگ  به عنوان  تماد  این موضوع که شرکت  و 
ترین و اولین تولید کننده مواد اولیه دارویى کشور 
درصد   30 الى   20 بین  که  موضوع  این  و 
این  در  انحصاراً  صورت  به  تماد  محصوالت 
نیاز کـل کشـور تولـید  شرکت و بـراى تامـین 
مى شود وظیفه بنده و همکاران را بسیار خطیر 
مى کند و تمامى پرسنل را با نگیزه تر مى کند تا 
تمامى تالش خود را براى  تامین نیاز کشور به 

کار بگیریم.

مهندس هومن آقاسى بیگ، معاون تامین و بازرگانى شرکت تماد 

 امـســال هــم موفـق بــه 
کســب« تنـــدر کــدئیـن 
فـسفــات هنـدوسـتـــان» 
شده ایم؛ الزم به ذکر است که 
شرکت تماد براى سومین سال 
پیـاپى موفـق بـه کسـب این 

موفقیـت شـده اسـت.

در حال حاضر شرکت تماد به عنوان یک برند بین المللى محصوالت خود را به اغلب 
نقاط جهان ( از آمریکاى مرکزى و جنوبى تا شرق دور ) صادر مى کند. در حوزه صادرات 
علیرغم همه فشار ها و تحریم ها خوشبختانه شرکت تماد موفق به ثبت رکوردهاى جدید 

در صادرات محصوالت خود گردید. 
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بزرگترین کارخانه تولید کننده مواد موثره دارویى کشور

یکى از بخش هاى مهم در فرایند تولید، به ویژه در حوزه سالمت و درمان، بخش 
برنامه ریزى مى باشد که رسالت برنامه ریزى و هماهنگى و تعامل با تمام واحدهاى 
تولید  این است که تمام واحدهاى  این بخش  برعهده دارد، هدف  را  تماد  شرکت 
پشتیبانى و حتى برخى از واحد هاى ستادى به صورت مستمر و ماهیانه برنامه مدون 

داشته باشند.
چشم انداز مجموعه

بى تردید براى دستیابى به چشم انداز اصلى شرکت تماد و تحقق برنامه هاى 
پیش بینى شده در حوزه توسعه محصوالت نهایى، صادرات و افزایش ظرفیت تولید 

و باالبردن راندمان از اهمیت بسزایى برخوردار مى باشد.  
در همین راستا در بحث انتقال ظرفیتها سعى شده است که از امکانات موجود و 
با اصالح فرایندهاى داخلى ظرفیتهاى  آید و  به عمل  بهینه  استفاده  شرایط فعلى 

تولیدى و ظرفیتهاى پشتیبانى ارتقا یابند. همچنین در  زمینه افزایش تولید، با هماهنگى سایر واحدها از جمله واحد تولید ، سعى شده با اصالح و بهبود کیفیت 
فرایندهاى تولید ظرفیتهاى تولید را افزایش یابد. در حوزه انبار نیز با اصالح نقطه سفارش ها و اصالح گردش موجودى ها و تدوین یک سرى فرایندهاى 
منظم بین تولید و انبار، اقدامات ارزشمندى براى توسعه ظرفیت ها صورت گرفته است. در عین حال انبار پا به پاى تولید روند رو به رشدى را طى نموده است 

و  با وجود اینکه به لحاظ ساختارى ظرفیتى در انبار اضافه نشده است ولى همچنان پاسخگوى تولید بوده ایم.
چشم انداز کوتاه مدت مجموعه

چشم انداز کوتاه مدت ما دستیابى به شاخص بودجه تعیین شده است. بر این اساس همان گونه که عنوان شد تمام تالش مجموعه در گام نخست، تحقق 
بودجه تعیین شده بوده و در تداوم آن دستیابى به سایر اهداف تعیین شده مى باشد. بر این اساس با توجه به اهمیتى که براى این بخش از سوى مدیریت قائل 
شده اند و اختیاراتى که به آن تفویض شده است در حال حاضر در حوزه برنامه ریزى جزو برترین برندها در میان هلدینگ هاى دارویى قرار داشته و آینده 

روشنى براى آن پیش بینى مى شود.

کارخانه تماد مشهد داراى 8 خط فعال است و حدود 20 ماده موثره دارویى 
از  برخى  داخل  نیاز  تامین  بر  عالوه  که  مى شوند  تولید  خطوط  این  در 
خطوط  این  تمامى  مى شود.  صادر  نیز  جهانى  بازارهاى  به  آن  محصوالت 
داراى گواهینامه GMP از سازمان غذا و داروى ایران هستند و سه خط تولید 
7 ، 8 و 9 با مساحت  2100 متر مربع در سال 1397 و با سرمایه گذارى بالغ 
بر 80 میلیارد ریال با حضور مسئولین ارشد سازمان غذا و دارو و شستا به بهره 

و  آنالیز دستگاهى  آزمایشگاه هاى  در سال 1397  رسید. همچنین  بردارى 
آنالیز شیمى و کنترل میکروبى با رعایت الزامات GLP بازسازى و توسعه پیدا 
و  مناسب  تجهیزات  داشتن  با  کیفیت  کنترل  واحد  حاضر  حال  در  کردند. 
دکتراى  و  ارشد  کارشناسى  کارشناسى،  مقاطع  در  تجربه  با  کارشناسان 
تخصصى کنترل و نظارت هاى الزم را روى مواد اولیه، بینابینى و محصول 
نهایى انجام مى دهند و  محصوالت مطابق با استانداردهاى روز جهانى نظیر 

فارماکوپه هاى USP، BP ،EP و ... تولید مى شوند.
ساخته  نیمه  محصوالت  تولید  خط  ساخت  حال  در  شرکت  این 
(Semi-Finished) مطابق با طراحى هاى روز و استانداردهاى معتبر بین 

المللى است که در آینده نزدیک این خط تولید به بهره بردارى خواهد رسید 
فعلى  محصوالت  جزو  که   DC استامینوفن  و   DC متفورمین  بر  عالوه  و 
هستنـد، محصـوالت دیــگرى نظیــر آتـــورواستـاتیــن کلسیــم DC و 
سیپروفلوکساسین DC به سبد محصوالت نیمه ساخته تماد اضافه خواهد 
بازارهاى  توسعه  براى  راه  داخلى،  شرکت هاى  نیاز  تأمین  ضمن  و  شد 

صادراتى هموارتر خواهد شد.
تماد  کارخانه  توسعه  و  تحقیق  واحد  در 
و  باتجربه  نیروهاى  وجود  با  نیز  مشهد 
دارا بودن تجهیزات مناسب همواره براى 
ارتقاى راندمان فرآیندهاى تولید، انتقال 
جدید،  محصوالت  توسعه  و  فنى  دانش 
تالش مى شود. در همین راستا مى توان 
به دستیابى به دانش فنى تولید صنعتى و 
بومى سازى 3 محصول جدید با نام هاى 
 ، افلوکساسین  هیدروکلراید،  متفورمین 
فنوباربیتال، کتوپروفن و  لووفلوکساسین 

در سال جهش  اشاره کرد. همچنین  ایران  در  بار  اولین  براى  جمفیبروزیل 
تولید بهبود فرایند تولید و افزایش راندمان و به تبع آن کاهش هزینه هاى 
آتورواستاتین  نظیر  در محصوالتى  توجه  قابل  حاشیه سود  افزایش  و  تولید 
کلسیم ،سلکوکسیب و افلوکساسین مى توان اشاره نمود که با یک کار تیمى 
در واحد R&D به این مهم دست یافتیم . واحد تحقیقات همسو با استراتژى 
هاى کالن شرکت با تمرکز ویژه بر بهبود فرایندها و افزایش راندمان ها و 
زیست  محیط  دوستدار  فرآیندهاى  از  استفاده  سمت  به  ها  روش  تغییر 

همچنان به تالش خود ادامه مى دهد. 

مهندس سید بهزاد سید مرتاض
مدیر برنامه ریزى و انبارهاى شرکت تماد 

دکتر یحیى میرزائى 
 مسئول فنى و معاونت کیفیت کارخانه تماد مشهد

افزایش چشمگیر تولید و فروش محصوالت صادراتى در سال «جهش تولید»
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شرکت تماد در راستاى سیاست هاى کالن توسعه محور خود ، نگرش عمیق و ویژه اى در زمینه جذب سرمایه 
انسانى و نیز توانمند سازى کارکنان دارد. تدوین و اجراى دستورالعمل جذب نیروى انسانى ، اصالح نظام مزدى ، 
از  از طریق فرآیند بهبــود مستمـر گوشه اى  ایده هاى خالقانه  بکارگیرى سیستم مدیریت عملکرد و شناسایى 
فعالیت هاى شرکت در حوزه سرمایه انسانى و هم راستا با استراتژى هاى سازمان در افـق پنج ساله شرکت مى باشد. 
در خصوص جذب سرمایه انسانى ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمى و صنـعتى یکـى از رویــکردهاى شرکــت 
مى باشد که  عقد چند تفاهم نامه با شرکت هاى گروه و نیز تفاهم نامه همکارى ،  تبادل دانش و جذب سرمایه 

انسانى با دانشگاه صنعتى امیرکبیر گام ارزشمند و مهمى در این زمینه بوده است.
همچنین تقدیر از کارکنان نمونه براى همه سطوح و زمینه ها در مناسبت هاى مختلف از دیـگر سیاست هاى سازمان 
در مسیر توانمندسازى کارکنان و ارج نهادن به تالش و خالقیت سرمایه هاى فکـرى با ارزش شرکـــت مى باشد 

که همواره مورد نظر و تاکید مدیریت شرکت بوده است.

خانواده محترم شهید میردارخانواده محترم شهید ناصرىخانواده محترم شهید شکورى

ایثارگر ارجمند
آقاى مهندس زهرایى

ایثارگر ارجمند
آقاى علیرضا ربى

خانواده ایثارگر مرحوم
آقاى نجاتعلى کاوسى

بسیجى نمونه
آقاى محسن صمدى

ایثارگر خط مقدم مبارزه با کرونا
آقاى دکتر حبیب توسلى

ایثارگر خط مقدم مبارزه با کرونا
آقاى سید حامد موسوى

ایثارگر خط مقدم مبارزه با کرونا
آقاى علیرضا توالیى

مهندس شهرام اسماعیلى
 مدیر سرمایه انسانى

 تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران در هفته دفاع مقدس
با حضور رئیس بسیج کارگرى و کارخانجات کشور آقاى دکتر رعیتى فرد

 تجلیل از کارکنان نمونه

کارکنان تماد، مهمترین سرمایه اجتماعى شرکت

مسعود سرایى
جانشین معاون بهره بردارى

زینب خلجى
رئیس فروش محصوالت نهایى 

و جانشین مدیر فروش

شیوا شکورى
سرپرست مدیریت محصوالت نهایى

على گلمحمدى
سرپرست مدیریت استخراج نارکوتیک ها

اصغر میرزایى
رئیس آزمایشگاه میکروبیولوژى

ابوالفضل حاجى پور
سرپرست معاونت تحقیق و توسعه

ابوالفضل شهباز
واحد فنى و مهندسى
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میکروبیولوژى دارویى(Pharmaceutical microbiology) ، شاخه اى از علم میکروبیولوژى است که به مطالعه میکروبها مثل باکتریها، قارچها و ویروس ها و 
همچنین کاربرد آنها به منظور تولید آنتى بیوتیکها، آنزیم ها، ویتامین ها، واکسن ها و سایر محصوالت در صنعت داروسازى مى پردازد. از آنجا که آلودگى 
میکروبى در محصوالت دارویى(مواد اولیه، حد واسط و محصول) موجب فساد دارو و از بین رفتن ماده موثره خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه مخاطبین 
مصرف محصوالت نهایى در این صنعت بیمارانى هستند که از توان جسمى و دفاعى کمترى نسبت به افراد سالم برخوردارند، بنابراین آزمایشگاه کنترل کیفیت 

میکروبى در شرکت تماد یک واحد حساس مى باشد.

معرفى آزمایشگاه میکروبیولوژى تماد
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For Export: temad@temad.com

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

سردبیر: دکتر مهدى خلیلى؛ رئیس روابط عمومى و امور بین الملل
مدیر اجرایى: داود آریانژاد

کمیته علمى و محتوایى:
آقایان: مهندس قهرمانى معاون اقتصادى و مالى، مهندس آقاسى بیک معاون تامین، مهندس زهرایى معاون بهره بردارى، مهندس گرمانى نژاد معاون HSE و

پاالیش، مهندس خورسندى مدیر کارخانه تماد مشهد، مهندس مرتاض مدیر برنامه ریزى و انبارها، مهندس اسماعیلى مدیر سرمایه انسانى، مهندس زهتاب 
5S مشاور ایمنى فرآیند، دکتر صفارى نژادمشاور استراتژى و تعالى سازمانى و مهندس کمالى مشاور

GMP دکتر کنعانى مشاور ، API دکتر اسفندیارى مسئول فنى و مدیر تضمین کیفیت ، Finished خانم ها: دکتر مرادى مسئول فنى و مدیر تضمین کیفیت
مشاور محتوایى: خانم ملیحه زارع

ناظر کیفى: سجاد رحمتى
مدیر هنرى: میثم غیاثى

با تشکر از امید اسمعیلى قصر یک، کارشناس روابط عمومى، حسین نورى، کارشناس دفتر مدیر عامل


