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10 گزارش

چندسطردرباره "پرشیا ذوب":
پرشــیا ذوب بــه پیشــنهاد وهمــت مهندس 
ساالر هادی صادق که خود یکی از متخصصان 
صنعــت متالوژی و تولید قطعــات ریخته گری 
اســت در سال 1382 پایه گذاری و کار خود را 
اغاز نمود او به کار گروهی و خردجمعی اعتقاد 
داشــت بدین جهت از دوستان و وابستگان که 
میتوانســتند در این راه اثر مثبت داشــته باشند  
دعــوت بعمــل اورد . دعــوت ایشــان از دکتر 
مالکی، دکتر نگهداری مهندس فاطمی ومهندس 
فتح الهی که همگی در صنعت شناخته شده اند  
؛عالقه شدید ایشــان به کار علمی و تخصصی 
در شــرکت بود.مهندس هــادی صادق به علت 
مشــکالت فراوانــی کــه ســر راه  تولید علمی 
و کیفی وجــود دارد در ســالهای اول راه تمام 
ســرمایه و وقــت خود را برای به ثمر رســیدن 
شرکت نو پا هزینه نمود و با توجه به بهره گیری 
از توان جمعی از متخصصــان فعالیت خود را 
درعرصــه تولید قطعات ریخته گری آغاز نموده 
وبعد ازپشــت سرگذاشــتن فراز ونشیب هایی 
اکنون یکی از بهترین وبزرگترین تامین کنندگان 

شرکت نیرومحرکه ایران به شمارمی آید.
درســال 1389 این شــرکت موفــق به اخذ 
تاییدیه پژوفرانســه برای تولیــد قطعات ریخته 
گری خودرو گردیده وازشرکت نیرو محرکه لوح 
تقدیرتامیــن کننده برتراین شــرکت را دریافت 
کرده ودرحال حاضردارای بخش های طراحی 
ومهندسی به منظور قطعات خودرو وآزمایشگاه 
مجهزبرای آنالیز قطعات ریخته گری می باشــد 
وازهمین رو از ســوی انجمن دایکســت ایران 
به عنوان شرکت پیشرودرتولید قطعات پیچیده 
آلیاژهای پایــه مس به روش ریخته گری تحت 

فشارانتخاب شده است.
امروز شــرکت پرشــیاذوب تنها تولیدکننده 
انواع ماهک های تعویض دنده خودرودرایران 
اســت ویگانه تامین کننده شرکت نیرومحرکه...
اما آیا می توان با تکیه براین مزیت، ازتهدیدات 

پیش رو غافل بود؟

گفت وگو با دکترامیرنیما نگهداری، 
مدیرعامل:

انــدازی  راه  "پرشــیا ذوب"درســال 1382 
می شود، امیرنیما نگهداری با مدرک کارشناسی 
ارشــد عضویت هیت مدیره شــرکت را تا سال 
1385 برعهــده داشــته تــا این که بــرای ادامه 
تحصیل واخذمــدرک دکتراعازم ایــروان مرکز 
ارمنستان می شــود. او در نیمه اول سال 1390 
توســط هیت مدیره خود کــه از بزرگان صنعت 
و بازرگانی در کشــور می باشند به مدیرعاملی 
شــرکت منصوب می شــود؛ او دانش مدیریت 
درعرصه اقتصاد وبازرگانی را به روش آکادمیک 
آموخته واینــک درمیدان عمل، آموزه هایش را 
عملیاتی می ســازد والبته به پشتوانه وحمایت 
های جدی هیات مدیره ای کاربلد ومیدان دیده 

درعرصه های سخت وبحران ها!
دکترنگهداری قبــل از ورود به بحث اصلی 
از نقــش غیرقابل انکار آقایــان مهندس مروت 
پوررییس هیات مدیره و آقاي مهندس ســاالر 
هــادي صــادق عضو هیــات مدیره بــه همراه 
دیگر اعضاء  درموفقیت های شــرکت "پرشــیا 
ذوب" ســخن گفتــه و اعتمــاد ایشــان به خود 
را ضامــن توفیقــات چشــمگیراین مجموعــه 
عنــوان نموده ودرعین حال مــی گوید که برای 
مانــدن دربازاروقدرت نمایــی درعرصه تولید 
مسیر دشــواری پیش روی این مجموعه است 

وبسیارباید تالش نماییم.
او ادامــه می دهد: به همت تجارب گرانبهای 
هیات مدیره به موازات برنامه ریزی های کوتاه 

مدت برای پاســخگویی به نیازمشتریان، نقشه 
راه حداقــل پنج ســاله را تدوین نمــوده ایم تا 
جایــگاه خود را دراین عرصــه تثبیت وتحکیم 

نماییم.
مدیرعامل شــرکت "پرشیا ذوب" ازتغییرخط 
تولید شــرکت ازتولید رادیاتورهای خانگی که 
توان حضورقدرتمند شــرکت را دربازارســلب 
نمــوده بــه تولیــد قطعات خــودرو بــه عنوان 
تصمیمی مهم یــاد کرده ودرعیــن حال اعمال 
تحریم هــای بین المللی علیــه نظام جمهوری 
اســالمی ایران را آزمونی بــزرگ وفرصتی بی 
نظیربرای نمایش متخصصــان ایرانی درعرصه 
های مختلــف تولیدصنعتی توصیف می کند که 

"پرشیا ذوب" نیز از این قاعده مستثنی نیست.
"پرشیا ذوب" وتولیداتش؟

هم اکنون "پرشیا ذوب" تنها تولیدکننده انواع 
ماهک تعویض دنده های یک ودو، ســه وچهار 
و پنــج خودروهای وانت بار، پژو، ســمند، پژو 
پرشــیا، پژو405 رانا، پژو 206 تحت استاندارد 
شــرکت فرنســوی پژودرایران بــوده ویكي از 
بزرگترین تامیــن کنندگان شــرکت نیرومحرکه 

ایران به شمار می آید.
پیــش ازاعمال تحریم های بیــن المللی وبه 
هنگام شروع، شــرکت نیرومحرکه این قطعات 
را ازخــارج وعمدتًا ازکشــورهاي فرانســه و 

چیــن وارد می کرده تا این که با شــدت گرفتن 
اوضاع، تصمیم گرفته می شــود مواد اولیه مورد 
نیاز تولید ماهک هــای تعویض دنده که عمدتًا 
مس می باشــد، توســط شــرکت پرشــیا ذوب 
خریداری وتامین گردد که نوســان شدید قیمت 
این محصول دربازارو وجوه پرداختی از سوی 
شــرکت نیرومحرکه شــرایط بدمالــی را برای 
مســئوالن پرشــیا ذوب فراهم ساخته و موجب 
مــی گردد تولیــد این قطعات مقــرون به صرفه 

نباشد.
دکتر امیرنیما نگهداری دراین باره می گوید: 
خرید وتامین مواداولیه را به شرکت نیرومحرکه 
واگذارنمودیــم و طراحی وســاخت قطعات را 
که اکنون اخذتاییدیه شــرکت پژوی فرانســه را 
نیزداشتیم ، ما را به تنها تولیدکننده این قطعات 

درایــران مشهورســاخت و قیمت تمام شــده 
محصوالت 40 درصــد زیرقیمت تولیدکنندگان 
اروپایــی و چینی بود ونکتــه قابل تأمل این که 
در سال های 1390 تا 92 که بیشترشرکت های 
تولیدی داخلی با بحران تولید ومشکالت مالی 
مواجه بودند، "پرشیا ذوب" با کمال افتخاردرپی 

جذب نیروی جدید بود.
مدیرعامل شــرکت "پرشیا ذوب" با اشاره به 
مصرف ساالنه 600 تن شمش برنج توسط این 
شرکت برای تولید یک میلیون و800 هزار انواع 

ماهک های تعویض دنده خودروهای ســاخت 
داخلــی ، دغدغــه خود و هیــات مدیره از تک 
محصولی بودن این شــرکت راپنهان نکرده وبا 
تاکید براین مطلب که قطعات تولیدی شــرکت 
هرکدام تا 60 هزار باردرآزمایشــگاه تست می 
شــوند تا ایمنی آنها مــورد تایید کارشناســان 
قرارگیرد، ازمذاکرات جدی شــرکت با یکی از 
بزرگترین قطعه سازان اروپا برای تولید قطعات 
سفارشی این شرکت در ایران و صدورقطعات 
تولیدی به کشورهای دیگر خبر داده وادامه می 

دهد:
چنانچه مذاکرات عملیاتی شــود و با اجرای 
طرح توسعه برای تولید این قطعات و همچنین 
به روزکــردن خط تولیــد رادیاتورهای خانگی 
دراین شــرکت که محصوالتش به کشــورهای 

همسایه صادرخواهد شد، زمینه اشتغال حداقل 
یکصد نفردیگردر"پرشیا ذوب" فراهم می شود.

مشکالت به حداقل رسیده اما حمایت 
ازتولید الزم است!

دکترنگهــداری بــا تاکید بر این که شــرکت 
"پرشــیا ذوب" اکنــون ازبحــران های گذشــته 
کامــاًل دورشــده وبــه ثبــات نســبی درتولیــد 
وســوددهی رسیده به بیانات رهبرمعظم انقالب 
درخصوص نقش آفرینــی کارآفرینان درتحقق 

منشوربسیارمهم اقتصاد مقاومتی اشاره نموده و 
می گوید: افتخارکارآفرینان این اســت که چنین 
جایگاه رفیعی درمنظر رهبرآگاه ودانشمندشــان 
دارند وتــالش کرده وخواهیم نمــود به اعتماد 
مقام رهبری پاســخ مثبت دهیم امــا دغدغه ما 
تولید کنندگان این اســت که هنوززیرســاخت 
های الزم برای تحقق اقتصاد مقاومتی درکشور 
فراهم نیست ودستگاه ها ونهادهای اجرایی هم 
آنچنان که باید از تولید وتولیدکنندگان حمایت 
نمــی کنند اگرچــه به صورت لســانی حمایت 

صورت می پذیرد!
ایشان ادامه می دهند: تولید کنندگان هم اکنون 
بایــد 4 نوع مالیات پرداخت نمایند ومخصوصًا 
مالیــات بــرارزش افــزوده که خودروســازان 
ازمصــرف کنندگان اخذ می کننــد وریالی به ما 

داده نمــی شــود ومن به عنوان یــک کارآفرین 
کــه حداقل زمینه اشــتغال 100 نفرمتخصص و 
کارگرایرانی را فراهم نموده ام باید ساالنه 400 
تــا 800 میلیون تومان مالیــات برارزش افزوده 
پرداخت کنم و دهها نوع عوارض را همچنین!

مدیرعامل شــرکت "پرشــیا ذوب" اخذ سود 
20 درصــدی ازتولیدکنندگان توســط بانک ها 
برای تســهیالت اعطایی را عجیــب وغیرقابل 
توجیه عنوان نموده ودرعین حال از مســئوالن 
بانــک صنعــت ومعــدن به خصوص ریاســت 

محترم بانک صنعت ومعدن شــهرک شمس آباد 
که بی هیچ چشمداشتی تسهیالت را باشرایطی 
سهل و آسان به تولید کنندگان اعطاء می نماید، 

قدردانی نموده ودرپایان اظهاراتش می گوید:
زمانــی که درخبرها شــنیدم بیــش از 6000 
هزار واحد صنعتی درشــهرکهای صنعتی ظرف 
18 تا 23 ســال گذشــته تعطیل شــده اند، آه از 
نهادم برخاست؛ ادامه حیات این واحدها قطعًا 
روند توسعه صنعتی وتحقق اقتصاد مقاومتی را 
شتاب می بخشید و اجازه دادیم به هربهانه ای 

این فرصت طالیی ضایع شود!!

 و در انتها... صحبت های 
رییس هیات مدیره:

مهندس مــروت پوراز بزرگان صنعت غذای 
کشورکه هم اکنون ریاست هیات مدیره شرکت 
"پرشیا ذوب" را برعهده دارد، درسخنان کوتاهی 
این مجموعه را درایران منحصربه فرد توصیف 
می کند که درآن افراد شــاخصی درهیات مدیره 
گرهم آمده انــد و جمعی متخصص چرخ های 
تولیــد را به گردش درمی آورنــد همانگونه که 

محصوالتش نیز خاص وممتاز می باشد.
رییس هیأت مدیره " پرشیا ذوب " ادامه می 
دهد: از ســال 1390 درخدمت این مجموعه 
هستیم و تالش کرده ایم ضمن رفع مشکالت 
جاری آن طــرح های تازه ای بــرای پویایی 
بیــش از پیش این صنعت و ورود محصوالت 
بــا کیفیت آن به بازارهای بین المللی داشــته 

باشیم.
وی با اشــاره به تفکرات بیــن المللی هیات 
مدیره ومدیرعامل جوان " پرشیا ذوب " وتالش 
برای ارتباط با شــرکت های معتبردنیا دربحث 
تولید قطعات خودرو به منظور نمایش توانمندی 
هــای فوق العــاده متخصصــان ایرانــی گفت: 
درشــرایطی که به خاطر مشــکالت بین المللی 
و شــرایط داخلی بیشــترصنایع فعال درکشوربا 
معضالت متعددی مواجه بودندوهستند، تالش 
نمودیــم آرامــش را به مجموعــه بازگردانده و 
پرشیا ذوب را به شركتي شاخص تبدیل نماییم 
اگرچه مشــکالت ما نیزازجنــس تمام کارخانه 

های ایرانی است.
مهندس مروتپور تشــکیل هیــات مدیره ای 
قوی بــا حضورمدیرانی سرشــناس و صاحب 
تجارب فــراوان برای شــرایط مختلف را رمز 
توفیقات روزافزون ایــن مجموعه عنوان نمود 
وگفت: دراین ســال ها تالش کرده ایم رضایت 
ســهامداران و مشــتریان را جلب نموده و گام 
درمســیری بگذاریــم کــه فعالیــت هــا توجیه 

اقتصادی الزم را داشته باشد.
رییس هیات مدیره شــرکت " پرشــیا ذوب " 
مدیرعامل شــرکت را مــورد تایید کامل اعضاء 
هیــات مدیره دانســت وگفــت: دکترنگهداری 
تالش نمــوده برنامه محورباشــد وبرنامه های 
درازمــدت برای حضورقدرتمنــد دربازارتولید 
وصــادرات دارد وهیچگاه به روزمرگی وبرنامه 
ریزی یکی دوساله نیفتد ودرهمین راستاست که 
طرح توســعه مهمی را برای اشتغال زایی دهها 
بین المللی  دربازارهــای  نفروحضورمجموعــه 

تدوین در دست اجرا داریم.
مهندس مروت پورضمن تشــریح مشکالتی 
که برصنعت کشــورحاکم است ازجمله مسایل 
مدیریتــی، تصــدی گــری دولت بــر صنعت، 
صدوربــی حــد وحصرپروانــه هــای تولیدی 
وتحریــم های بین المللی ادامه می دهد: ســیل 
اگرچه مخرب است ولی چنانچه به طور منطقی 
با این معضــل مواجهه نماییــم آثارمخربش به 

حداقل خواهد رسید.

تحریم های بین المللی، تولیدکنندگان ایرانی را به خودباوری رسانده است

 اعتماد شرکت های اروپایی
محصوالت "پرشیا ذوب" را جهانی می کند

مقدمه:
عجب اعتماد به نفسی دارد این مدیرجوان! اوازنسل انقالب است و فرزند صالح پدرومادری 
فرهیخته! خوش رو ومهربان ودرعین حال بسیارجدی! اوحداقل پنج روزمسیر50 کیلومتری 
تهران تا شهرک صنعتی شمس آباد –تهران، قم- را باعشق به تولید وتالش برای پویایی بخشی 
از صنعت طی می کند! آن قدرعاشــق کارش اســت وبه کارگرانش عشق می ورزد که گویی 
پدربه فرزندانش! دکترامیرنیما نگهداری38 ساله می گوید عشق من کاروکارگرانی هستند که 
برســفره ای نشسته اند ودعای خیرشان ره توشه دنیا و آخرت سرمایه گذاران، هیات مدیره و 

مدیران شرکت  است.
آقای دکترما مدیریت واقتصاد درمقطع دکترا را گذرانده اما آن قدراعتماد به نفس دارد که 
ِرئیس هیات  مدیره  که خود درصنعت کشور نام اور و سرآمداست، مدیریتش را تحسین نموده 
و درتوصیف ایشان فقط وفقط به نیکی یاد می کند ومیگوید بخشی ازاعتبار و پیشرفت شرکت 

"پرشیا ذوب" مرهون مدیریت دکترامیرنیما نگهداري است.


