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مهندس سيد حسين اشرفى شهرى، مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان:مهندس سيد حسين اشرفى شهرى، مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان:

تشويق توليدكنندگان باهمت و تقويت بستر مسئوليت مدارى در سازمانهاى متولى از اركان جهش توليد استتشويق توليدكنندگان باهمت و تقويت بستر مسئوليت مدارى در سازمانهاى متولى از اركان جهش توليد است
 شـركت داروسـازي نصر فريمان با يك ربع قرن سـابقه فعاليت در 
زمينـى بـه مسـاحت 8 هكتـار و با زيربنـاى 33000 مترمربع از جمله 
بزرگتريـن توليدكننده داروهاى اسـتريل تزريقـي دامى در ايران و در 
منطقه خاورميانه مي باشد كه در استان خراسان رضوي و شهرستان 
فريمان واقع شده است. عمليات ساختماني كارخانه از شهريور 1369 
شروع و كارخانه در پايان سال 1375 به بهره برداري رسيده است. اين 
شركت با بهره گيري از نيروهاي متخصص و با بكارگيري تجهيزات 
و امكانات بسـيار مدرن با رعايت آخرين دسـتورالعمل هايGMP   و 
اسـتانداردهاي باالي بين المللي زير نظر سـازمان دامپزشكي فعاليت 
مي كند و در حال حاضر محصوالت اين شركت منطبق بر استانداردهاى 
فارماكوپهUSP ،BP ، EP و با استفاده از تكنولوژى با ظرفيت بالغ بر 30 

ميليون ويال در سال توليد مى شود. 
مهندس سـيد حسـين اشرفى شهرى، مديرعامل شركت داروسازى 
نصر فريمان در گفتگو با تجارت ضمن معرفى اين شركت به تشريح 
دستاوردها، پروژه هاى توسعه و چالشهاى موجود در حوزه توليد و تامين 
مواد اوليه داروهاى دامى پرداخت. وى فارغ التحصيل سـال 1373 از 
دانشگاه تهران در حوزه مالى است و داراى سابقه درخشانى از فعاليت 
در مجموعه صنايع مختلف از جمله صنايع خودروسازى، مسكن، لوازم 

خانگى، كشت و صنعت و ... مى باشد.
مهندس اشرفى شهرى در اين مصاحبه گفت: " شركت داروسازى نصر 
فريمان با توليد 64 نوع داروى تزريقى دامى در سايزهاى متفاوت كه 
تعداد 25 نوع از آنها يونيك مى باشد، سهم بسزايى در توليد داروهاى 
مورد نياز كشور دارد. عمده موفقيت اين شركت مرهون مديريت ارشد؛ 
آقاى مهندس عبدالرحيم مطهرى به عنوان مالك و رئيس هيات مديره 
شركت و همچنين منابع انسانى خوبى است كه در شركت فعاليت مى 
كنند. در سالهاى تحريم و با اينهمه مشكالت و موانع براى واردات مواد 
اوليه، با توجه به اينكه بيش از 90 درصد مواد اوليه دارويى كشور وارداتى 
است، شركت داروسازى نصر فريمان به همت و تدابير مديريت ارشد 
توانسته است به توليد خود ادامه دهد. در شرايطى كه خيلى از شركتهاى 
مشابه در كوران تحريم ها دچار بحران شدند، اين شركت هيچ كمبودى 

نداشته و توانسته است توليد خوبى داشته باشد."
وى دليل كيفيت خوب محصوالت شـركت داروسـازى نصر فريمان 
را سياسـتگذارى مديران ارشـد، توجه مديران ميانى و سخت كوشى 
پرسنل و كاركنان اليق دانسته و گفت: "مديران و پرسنل اين مجموعه 
با وفادارى سازمانى خاص و عالقه و جديت همت كرده اند تا خروجى 

اين شركت محصوالتى باكيفيت باشد."
شركت داروسازى نصر فريمان در مسير اين موفقيت با چالشهايى هم 
مواجه شـده اما به مدد تدابير مديريت ارشـد، مديران ميانى و پرسـنل 
خود توانسته است از عهده توليد برآيد. "تا سال گذشته، اين شركت 
براى واردات مواد اوليه از ارز دولتى 4200 تومانى استفاده مى كرد ولى 
از آذر ماه سال گذشته، متاسفانه اختصاص اين ارز قطع شده و شركت 
مجبور است با ارز نيمايى يا آزاد فعاليت كند. با توقف تخصيص ارز 4200 
تومانى و استفاده از ارز نيمايى كه حدود 25000 تومان است، سرمايه 
در گردش مورد نياز اين شـركت بيش از 5 برابر شـده اسـت. در اين 
شرايط سيستمها و نظامهاى بانكى بايد عنايت خاصى به توليدكنندگان 
داشـته باشـند، عالوه بر اينكه خود مجموعه هم بايد توان و بنيه مالى 
خوبى داشـته باشـد تا بتواند اين سـرمايه در گردش را تامين نمايد." 
وى افزود: "نكته ديگر در بحث توليد اين است كه ارتباطات بيرونى و 
بين المللى مى توانند ضامن تامين مواد اوليه باشند كه آقاى مهندس 
مطهرى، رئيس هيات مديره اين شركت، داراى اين توانايى هستند." 
مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان با اشاره به برنامه هاى كوتاه 
مدت اين شركت گفت: "تقويت بنيه مالى شركت براى استمرار توليد و 
 (R&D) تمركز بر بحث كيفيت از طريق فعاليتهاى تحقيقاتى و مطالعاتى
از برنامه هاى كوتاه مدت اين شركت طى سال گذشته بود كه منجر به 
اقدامات خيلى خوبى شده است. ما همچنين برنامه هايى براى توليد 
محصوالت دانش بنيان هم در دست اقدام داريم. اين قبيل فعاليت ها 

بر كيفيت و كميت محصوالت ما افزوده است."
وى در ادامه برنامه هاى ميان مدت و بلند مدت شـركت را مورد تاكيد 
قرار داده و اظهار داشت: "بخشى از ماشين آالت شركت كه از حدود 
25 سال پيش فعاليت مى كنند، فرسوده شده است. در اين خصوص، 
سـال گذشـته طرح نوسـازى و بازسازى ماشين آالت را با سرمايه اى 
در حـدود 37 ميليـارد تومـان برنامـه ريزى كرديـم. اين طرح با حدود 
70 درصد پيشرفت فيزيكى مراحل نهايى را طى مى كند كه اگر بانك 
صادرات بموقع تعهدات خود را در خصوص پرداخت تسهيالت عملى 

كرده بود، اين طرح تا بحال به نتيجه رسيده بود."
وى در ادامـه گفـت: "طرح توسـعه محصوالت (عالوه بر 64 محصول 
توليدى) با هدف افزايش محصوالت از جمله داروهاى جديد و مكمل 
ها از سال گذشته استارت خورده و در اين راستا ماشين آالت مورد نياز 
سفارش و ساخته شده و آماده حمل است. در اين رابطه، طرح توسعه 
محصوالت اين شركت با سرمايه گذارى نزديك به 99 ميليارد تومان در 
بانك صادرات، مصوب شده است كه اگر بانك مذكور بموقع به تعهدات 
خود عمل مى كرد، طبق برنامه ريزى انجام شده اين طرح بايد در بهمن 
ماه به بهره بردارى مى رسيد اما با شرايط كنونى انتظار داريم تا پايان 

شش ماهه اول سال آينده شاهد به بار نشستن آن باشيم."
مهندس اشرفى شهرى در همين رابطه افزود: "مجموعه اى از برنامه 

ها و طرح هاى ديگر، تدوين و برنامه ريزى گرديده اند كه همه آنها 
به پشتوانه شركت داروسازى نصر فريمان و در زير مجموعه هاى 
اين شركت در دست پيگيرى و اجراست كه بعنوان نمونه، به طرح 

توليد ويال دارو ميتوان اشاره كرد. در حال حاضر ويال دارويى، 
كااليـى وارداتى اسـت كه ارز زيـادى جهت واردات اين كاال، 

صرف و از كشـور خارج ميگردد، در شـرايطى كه 
ما در ايران مواد اوليه، امكانات و دانش فنى 

الزم براى توليد ويال را داريم و در صورت 
توليـد داخلى اين كاال، ضمن خودكفائى 
كشور، امكان صادرات اين محصول هم 
به وجود خواهد آمد. شـايان ذكر اسـت 

اين طرح در يكى از شركت هاى 
تابعـه بنـام شـركت زرين 

شيشه نصر انجام خواهد 
پذيرفـت و براى تحقق و 
انجام طرح مذكور كه 50 
درصد توليدات آن با هدف 

صـادرات برنامـه ريـزى 
گرديـده اسـت، سـرمايه 

گـذارى 300 ميليارد تومانى 

پيش بينى و از طريق بانك ملى در حال پيگيرى اسـت كه اميد داريم 
طى دو سال آينده به بهره بردارى برسد."

شـركت داروسـازى نصر فريمان در حوزه فعاليتهاى دانش بنيان هم 
اقدامات خوبى انجام داده و در سال 94 مجوز دانش بنيان اخذ نموده و 
همچنين موفق به توليد اولين داروى دامى در حوزه نانو گرديده است. 
در اين رابطه، مديرعامل اين شـركت گفت: " شـركت فرآورده هاى 
زيست فناورى ايمن بارثاوا يكى از شركتهاى دانش بنيان وابسته به 
شركت داروسازى نصر فريمان است كه فعاليتهاى دانش بنيان انجام 
مى دهد. اين شركت توليد 13 ماده اوليه دارويى را در برنامه خود دارد 
كه در اين خصوص بخشى از مجوزها از سازمان دامپزشكى اخذ شده 
و بخش ديگر هم در حال انجام است. سرمايه گذارى براى اين طرح 
بين 70 تا 80 ميليارد تومان در نظر گرفته شـده اسـت كه با همكارى 

بانك توسعه تعاون تامين خواهد شد."
به گفته وى، طرح توليد داروهاى انسانى مانند آمپول و فيلرهاى پوستى 
يكى ديگر از طرح هاى در دست اقدام شركت داروسازى نصر فريمان 
مى باشد كه در شركت داروسازى آباد اكسير شرق در دست اجراست. 
"سـرمايه گـذارى 110 ميليـارد تومانى اين طـرح از طريق بانك ملى 
در دسـت اقدام و مجوزهاى مربوطه از سـازمان غذا و دارو در دسـت 

پيگيرى است."
مديرعامل شـركت داروسـازى نصر فريمان در بخش ديگرى از اين 
مصاحبه به بيان چالشها و مشكالت موجود در اين حوزه پرداخته و گفت: 
"چالشـها و مشـكالت اين بخش در دو حوزه وزارت جهاد كشـاورزى، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات و سازمانهاى تابعه قابل بحث 
است. در حوزه جهاد كشاورزى بايد گفت توليد و تامين كاالهاى اساسى 
مورد توجه خاص همه مسـئولين كشـور اعم از اجرايى، قانونگذارى، 
نظارتى، قضايى و... مى باشد. بخشى از كاالهاى اساسى كه مسئولين 
در حـوزه جهـاد كشـاورزى، تمركـز خاصـى بر روى تاميـن آنها دارند 
گوشت، لبنيات، محصوالت دامى و كشاورزى است. الزم به ذكر است 
دامداران بعنوان توليد كننده اين محصوالت، دغدغه هاى مختلفى دارند 
كه بخشى از آن مربوط به داروهاى دامى است. بطور مثال دامداران از 
موضوع بيمارى تب برفكى بشدت نگران هستند و در سالهاى گذشته 
از اين ناحيه متضرر شده اند. بنابراين مسئولين ذيربط بايد به نگرانيها و 

دغدغه هاى آن در حوزه تامين دارو عنايت خاصى داشته باشند."
وى افزود: "ما در شركت داروسازى نصر فريمان دارويى را توليد كرده 
ايم كه به اذعان كارشناسـان از جمله شـخصيت شـناخته شده در اين 
حـوزه جنـاب آقـاى دكتر نورى و بسـيارى از مراكز تحقيقاتى، بيمارى 

كند."  موثـرى درمـان مـى تـب برفكـى را بطور 

مهندس اشرفى شهرى در ادامه، مشكالت شهرك صنعتى مهتاب را 
مورد توجه قرار داده و اظهار داشت: "شهرك صنعتى مهتاب در سال 
1386 به همت مسئولين از جمله اداره صنايع مجوز گرفته و شروع به 
كار كرده است. عليرغم اينكه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان 
چندين بار بر صدور پروانه بهره بردارى و تغيير كاربرى اراضى شهرك 
تاكيد كرده اند، هنوز هيچ پروانه اى براى شـهرك مزبور صادر نشـده 
است. از مسئولين جهاد كشاورزى و شركت شهركهاى صنعتى و اداره 
راه و شهرسازى نيز استدعاى مساعدت و تسريع در انجام اين مهم را 
داريم. در صورت حل مشكالت اين شهرك، زمينه توسعه فعاليت هاى 
همه واحدهاى توليدى مهيا خواهد شـد و در سـال جهش توليد شـاهد 

اشتغالزايى و جهش واقعى توليد در اين شهرستان خواهيم بود. 
مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان با اظهار رضايت از عملكرد 
وزارت صمت و سازمان تابعه در استان خراسان رضوى گفت: "جا دارد 
از آقاى رزم حسـينى كه مدتى اسـتاندار خراسـان بودند به دليل درك 
مشكالت توليدكنندگان و تالش براى حل آنها تقدير و تشكر كنم. يقينا 
ايشان در پست وزارت نيز داراى چنين ديدى نسبت به توليدكنندگان، 
صنعتگران و همراهى و همكارى با آنان هستند، اما ساير سازمانهاى 
استانى هم بايد مانند سازمان صمت وضعيت توليد را درك كنند. ما امروز 
درگير يك جنگ اقتصادى به معناى واقعى كلمه هستيم و همه مسئولين، 
مردم و توليدكنندگان بايد براى احياى توليد همت جدى داشته باشند. به 
عنوان مثال، شايسته نيست كه در سال جهش توليد، واحدهاى توليدى 
در شهرك صنعتى مهتاب به دنبال زيرساختها از جمله آب، برق و گاز 
باشند در صورتيكه طبق قوانين و مقررات، تامين زيرساخت ها در 
شـهرك هاى صنعتى با متوليان مربوطه (شـركت هاى 

آب، برق، گاز و...) مى باشد.
وى افـزود: "تاميـن منابع مالى، نقش بسـيار مهمى 
در اجرايى شـدن طرح هاى شـركت داروسـازى نصر 
فريمان دارد. هم اكنون بانك ملى همكارى خوبى 
را با اين شركت انجام داده است ولى بانك 
صـادرات به هر دليلى نتوانسـته اسـت به 
تعهـدات خود عمـل كند. به عنوان مثال 
دسـتور تاميـن مالـى دو طـرح از طرح 
هاى شركت داروسازى نصر فريمان با 
امضاى معاونت علمى رياست جمهورى 
در سـال گذشـته به بانك صادرات ابالغ 
شده اما بعد از حدود 16 ماه، هيچ مبلغى 
از بانـك دريافـت نكـرده ايم كه اين مصداق 
جهش توليد نيست. در صورت تامين مالى اين 
طرح در سـال گذشـته، اجراى آن با ارز 12000 

تومانى ممكن بود در صورتيكه امروز هزينه هاى ارزى طرح بيش از دو 
برابر شده است. لذا، به نوعى مى توان گفت در اين ميان اين فرصت 
از دسـت رفته اسـت." وى سـازمانها را به چابك سازى توصيه كرده و 
خواسـتار همت وافر آنها براى سـرعت بخشـيدن به امور براى تحقق 

جهش توليد شد."
به گفته وى، يكى از مواردى كه باعث افت شـاخص كسـب و كار شـده 
است، مديريت ضعيف سامانه هاى خدمات غير حضورى سازمانهاى 
دولتى است كه بسيار زمانبر و كند هستند. سامانه ها در مقياس عملى 
و واقعى پاسخگو نيستند و هرگاه توليد كننده ها به سامانه ها ارجاع مى 
شوند، بسيارى از آنها از خير اين كار مى گذرند. وى اين سامانه هاى و 

سازمانهاى متولى را به تسهيل فضاى كسب و كار توصيه كرد.
مهندس اشرفى شهرى در توضيح مشكالت مربوط به ورود به بورس 
گفت: "ما براى ورود به بورس بايد شركت را تبديل به شركت سهامى 
كنيم، در حاليكه تغيير و تبديل شركتها در مهرماه سال گذشته ابالغ شده 

و در ارديبهشت ماه سال جارى آيين نامه مربوطه صادر شده است."
از نظر وى جهش در سال جهش توليد شامل تمامى ادارات و سازمانها 
مى شـود. به عبارت ديگر "اگر كار 2 سـاعته 10 سـاعت و كار دو روزه 
10 روز طول بكشد، جهشى اتفاق نمى افتد. جهش نيازمند كار جهادى 
توسـط همه سـازمانهاى متولى اسـت تا به بخش توليد كمك كنند و 

جهش توليد را عملى نمايند."
مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان حضور خود در اين شركت 
را محدود به زمان نمى داند: "ما محدود به زمان نيستيم. هميشه پاى 
كار هستيم و بايد هم اينطور باشد. حضور و عدم حضور ما در راستاى 
توليد است. من به عنوان هماهنگ كننده شركت تمام وقتم را در اختيار 
شركت گذاشته ام. ما در اين مجموعه، همكاران و مديران خوبى داريم. 
در اين ميان همت مهندس مطهرى كه بطور خستگى ناپذير، پاى كارند 
ستودنى است و با توجه به عالقه و تاكيد ايشان بر اشتغالزايى، اميدوار 
هستيم با بهره بردارى از طرحهاى در دست اجرا شاهد اشتغالزايى و 
جهش توليد در اين شركت باشيم. اين عشق و عالقه به توليد در خانواده 
هاى ما هم نفوذ و رسوخ پيدا كرده است بطوريكه عالقه و حس آنها هم 
همراه ما است." وى با تقدير و تشكر از مسئولين شهرستان فريمان 
از جمله فرماندار شهرسـتان، نماينده شهرسـتان در مجلس شـوراى 
اسالمى، رئيس كل دادگسترى و مسئولين ديگر به دليل توجه ويژه به 
توليد گفت: "فريمان يكى از شهرستانهاى موفق در اين حوزه هست و 
خواهد بود. اميدوارم همين اتحاد مسئولين براى توليد همچنان برقرار 
باشد و به ديگر نقاط كشور هم تسرى پيدا كند. همچنين از رئيس قبلى 
دادگسترى فريمان؛ آقاى آذرى به دليل حمايت از بخش توليد در اين 
شهرستان تشكر مى كنم." مهندس اشرفى شهرى ميزان اشتغالزايى 
مستقيم در شركت داروسازى نصر فريمان و پروژه ها را به ترتيب 300 
و 100 نفر اعالم كرده و اظهار داشت تعداد اشتغالزايى غيرمستقيم به 

فراخور صنايع و بخش هاى درگير به مراتب بيشتر است. 
وى با اشاره به عالقه خاص مديريت ارشد اين شركت به اشتغالزايى، 
قوانين مالياتى را در راسـتاى "تنبيه" و نه "تشـويق" تفسـير كرده و 
اظهار داشت دولت، على الخصوص ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، 
بايد راهكارهايى براى حمايت مالياتى از شركتهايى كه به اشتغالزايى 
كمك مى كنند ارائه داده و در راسـتاى اجرايى شـدن آنها قدم بردارد.  
مديرعامل شركت داروسازى نصر فريمان در خاتمه مصاحبه خواستار 
حمايت مسـئولين از بدنه واقعى عملياتى كشـور شده و اظهار داشت: 
"ارزش افـزوده واقعـى بر دوش توليدكنندگان يا بدنه واقعى عملياتى 
كشـور اسـت كه توانسـته اند بعد از اين همه تحريم كشـور را سـرپا 
نگهدارند. اگر اين بدنه عملياتى را درك و موانع آنها را رفع كنيم، و يا 
حداقل مانعى نتراشـيم، اوضاع به مراتب بهتر خواهد شـد. تفكر مانع 
تراشى بايد از حوزه توليد،  ريشه كن شود و بايد حس مثبت در حوزه 
هاى سـتادى، عملياتى بشـود. تحقق فرمايش مقام معظم رهبرى در 
خصوص جهش توليد مستلزم مسئوليت مدارى، همراهى و مساعدت 

مسئولين مرتبط مى باشد."

َمن َعفا ِعنَد ُقدَرٍة َعفا اهللاُّ َعنُه يوَم الَعثَرِة.
پيامبـر خـدا(ص): هر كس هنگام قدرت [بر 
انتقام]، گذشت كند، خداوند در روز لغزش، 

از او در مى گذرد.


