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بینالملل

آتش کرونا به جان تجارت جهانی افتاد

در سال جدید میالدی تنشهای امریکا و چین پس از امضای فاز اول توافق تجاری کاهش
یافت و همزمان واشنگتن ،بروکسل و توکیو درباره مقررات جدید تجارت جهانی برای محدود
کردن یارانهها توافق کردند .این روند زمان زیادی پایدار نبود و در حالی که به نظر میرسید
اوضاع در حال آرام شدن است ،ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و همه معادالت را به هم ریخت.
به گزارش
براساس اخبار منتشرشده سوییسی گلوبال ترید الرت ،گزارش داد کشورهای
سراس��ر جهان  ۲۲۲محدودیت صادراتی روی عرضه تجهیزات پزش��کی و دارو اعمال کردند و
در برخی از مواد غذایی هم ش��امل این محدودیتها قرار گرفت .برای محصوالت پزشکی ،این
محدودیتها بیش از  ۲۰برابر س��طح معمول بود .این روند تا آنجا ش��دت گرفت که سس��یلیا

مالماس��تروم ،رئیس تجارت پیش��ین اتحادیه اروپا اظهارکرد ک��ه گرایش نگرانکنندهای برای
ظهور مجدد منازعات تجاری بر اثر شیوع کرونا وجود دارد .سازمان جهانی تجارت نیز چندی
از احتمال کاهش تجارت جهانی کاال خبر داد و اعالم کرد ممکن است محدودیتهای گسترده
منجر به کاهش بهبود رش��د تجارت در س��ال آینده میالدی ش��ود .در همین راستا ،امریکا دو
هفته پیش از مذاکره با کشورهای اروپایی درباره مالیات بر شرکتهای دیجیتالی کنار کشید و
وعده داد در تعرفههای توافقشده با شرکای سازمان جهانی تجارت بازنگری کند .آنچه مسلم
است ویروس تاجدار ابزارهای تجاری جهان را دستخوش تغییراتی کرده که معلوم نیست دامنه
این تغییرات تا چه اندازه و تا چه زمان ادامهدار خواهدبود.

تغییر ابزارهای تجاری جهان
س�یدجالل ابراهیمی ،رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه:
خبر اوجگیری دوباره ویروس کرونا همچنان بهگوش میرسد و همه کشورها
برای جلوگیری از ش��یوع بیش��تر این وی��روس ،محدودیتها و مراقبتهای
باالی��ی در رواب��ط تج��اری اعمال کردهاند .س��ازمان تج��ارت جهانی نیز در
گزارش اخیر خود ،به بررس��ی اینکه چگون��ه فناوریهای دیجیتال ،در حال
تغییر تجارت جهانی هس��تند ،پرداخته اس��ت .این گزارش ابعاد مختلفی که
فناوریهای دیجیتال ،تجارت بینالملل و وس��عت تغییرات احتمالی آینده
را تحتتاثیر قرار میدهد ،بررس��ی کرده و تاثیر این تغییرات را بر همکاریهای تجارت
بینالمللی کنونی و آینده مورد بحث قرار داده اس��ت .شرایط موجود نیز ضرورت توسعه
فناوریه��ای دیجیتال در تجارت جهانی را بیش از پیش نمایان میکند .ترکیه ،کش��ور
همس��ایه ایران از جمله کشورهایی اس��ت که مراودات باالی اقتصادی و تجاری با ایران
داش��ته و بهتازگی هم با بازگش��ایی مرز بازرگان ،خبرهایی از توسعه مناسبات اقتصادی
و بازرگانی بین دو کش��ور به گوش میرس��د .این درحالی اس��ت که بکارگیری فناوری و
دیجیتالی��زه کردن تجارت در حوزههای واردات و ص��ادرات ،حملونقل ،تولید ،خرید و
فروش و ...در دس��تور کار روابط بینالملل این کش��ور قرار دارد .وزارت بازرگانی ترکیه
فعالیتها و تالشهای خود را در این حوزه چن برابر کرده اس��ت .ایجاد آکادمی تجارت
مجازی ،آکادمی صادرات و آکادمیها و مدارس مجازی و برنامههای آموزش��ی و پورتال
آنالین از جمله اقدامات برای آموزش افراد ش��اغل در حوزه ( SMEتجارتهای کوچک
و متوسط) که توان س��رمایهگذاری برای آموزش کارکنان خود را ندارند ،است .مدیران
تج��اری در اروپا و ترکیه که مب��ادالت بازرگانی متقابل دارن��د ،دریافتهاند که در آینده
نهچندان دور و حتی در ماههای آینده به اجبار زمان و شرایط بهداشتی جهان ،مبادالت
تج��اری بای��د از طریق مجازی و تا ح��د امکان بدون حضور فیزیکی انجام ش��ود .وزارت
تجارت ترکیه برای حفظ بازارهای تجاری ،دس��ت به عقد قرارداد با آمازون و فیسبوک
زده تا با اجرای دورههای آموزش��ی کوتاهمدت تجارت دیجیتالی ،ش��رایط ایجاد و حفظ
بازاره��ای آنالی��ن را برای فروش��ندگان و صادرکنندگان ترک فراه��م آورد .این فضای
آموزشی با همکاری مجتمع اتاقهای بازرگانی و بورسهای ترکیه ( ،)TOBBدانشگاه

سقوط تجارت جهانی زیر سایه کرونا

بوغاز ایچی و وزارت تجارت ایجاد ش��ده و بدیهی اس��ت با دیجیتالی ش��دن
ام��ور بازرگانی امکانات و ظرفیتهای صادراتی بیش��تر خواهد ش��د .الگویی
ک��ه میتواند با هم��کاری و همیاری اتاقه��ای بازرگانی و حضور س��ازمان
توس��عه تجارت ای��ران و فعاالن بخش خصوصی حوزه ص��ادرات در ایران نیز
عملیاتی ش��ود .خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه نیز آماده اس��ت این مهم
را با همکاری ش��رکتهای همس��و در ترکیه و ایران عملیاتی کند .یکی دیگر
از ابعاد اس��تفاده از فناوریهای دیجیتال در حوزه تجارت و اقتصاد ،استفاده
از فض��ای مجازی برای بازاریابی و بازارس��ازی اس��ت .برگزاری مجازی نمایش��گاههای
بینالمللی صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و معرفی کاالهای صادراتی به مشتریان واقعی از
نخستین گامهایی است که میتوان در این حوزه برداشت .همزمان با نمایشگاه میتوان
س��مینارهای آموزش��ی و مالقاتهای رودرروی آنالین نیز برگزار کرد؛ کاری که وزارت
تجارت ترکیه در برنامه نمایش��گاههای خود منظور کرده اس��ت .ش��رکتکنندگان در
نمایشگاه مجازی از سمینارهای آنالین ،مالقات دوجانبه رودرروی اینترنتی ،همچنین
نشس��تهای اختصاصی برای عقد قرارداد تجاری با پش��تیبانی وزارت تجارت بهره برده
و خریداران در مدت  ۷روز برگزاری نمایش��گاه بهصورت  ۲۴س��اعته به س��کوی خرید
دیجیتالی منتقل میشوند .امید است معاونت تجارت الکترونیک سازمان توسعه تجارت
ایران با همکاری س��ازمان نمایشگاههای ایران برای فعال کردن حوزه نمایشگاهی از این
روش یا روشهای مشابه بهره بگیرد و وارد صحنه تجارت و نمایشگاه تجارت دیجیتالی
ش��ود .در نهایت اینکه فناوریهای دیجیتال ،فرصته��ا و چالشهایی را ایجاد میکند
که ممکن اس��ت نیازمند توجه دولت و جامعه بینالملل��ی در زمینههای متنوعی مانند
س��رمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال و سرمایه انسانی و سیاستگذاری در زمینه
تجارت و مقررات باشد؛ مقرراتی که صراحتا به فناوریهای دیجیتال اشاره دارند و برخی
از آنه��ا در موافقتنامههای تجاری گنجانده ش��دهاند .رایجترین مقررات مربوط به دولت
الکترونیک ،همکاری و مهلت قانونی بر عوارض الکترونیک در زمینه انتقاالت الکترونیکی
است .ایران نیز اقدامات موثری را در این زمینه آغاز کرده و حاال باتوجه به شرایط روز وقت
استفاده بیشتر از این امکانات جهانی است تا از گردونه تجارت بینالملل عقب نمانیم.

مریم ش�ادی ،کارشناس اقتصاد :با توجه به سرعت آهسته بازیابی
اقتصادی ،ممکن است رشد تجارت جهانی همچنان در سطح پایینتر از
مس��یر قبل از شیوع بیماری باقی بماند .براساس آخرین گزارش تجارت
جهان��ی (ژوئن  )۲۰۲۰با توج��ه به افزایش همهگی��ری ویروس کووید
 ۱۹در جهان ،تجارت جهانی در نیمه نخس��ت امس��ال میالدی بهشدت
س��قوط کرده است .اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی هم اکنون بر این
باورند اگرچه حجم تجارت در س��ال جاری میالدی روند نزولی شدیدی
را ثبت میکند ،بعید اس��ت تجارت جهانی به بدترین س��ناریوی پیشبینیشده در
ماه آوریل برسد .براساس آمار سازمان تجارت جهانی ( ،)WTOحجم تجارت کاال
در فصل نخست سال  ،۲۰۲۰نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۳درصد کاهش یافته
اس��ت .در حالیکه بیماری کرونا کل جه��ان را تحتتاثیر قرار داده ،تخمین اولیه از
حجم تجارت کاالیی در فصل دوم س��ال  ۲۰۲۰کاهش  ۱۸.۵درصدی را نس��بت به
مدت مش��ابه سال قبل نشان میدهد .براس��اس پیشبینی انجامشده در ماه آوریل
ازس��وی کارشناسان  ،WTOبا توجه به عدمقطعیت درباره شدت و تاثیر اقتصادی
جهانی این بیماری دو مسیر قابلقبول برای تجارت ساالنه میتوان متصور بود :یک
س��ناریوی نسبتا خوشبینانه که در آن حجم تجارت جهانی کاال در سال ۱۳ ،۲۰۲۰
درصد کاهش مییابد و یک س��ناریوی بدبینانه که تجارت در آن  ۳۲درصد س��قوط
میکند .با توجه به ش��رایط موجود ،تجارت برای رس��یدن به پیشبینی خوشبینانه
فقط نیاز به رش��د  ۲.۵درصد در فصول باقیمانده از س��ال دارد .به هر حال ،با نگاهی
به س��ال  ،۲۰۲۱تحوالت منفی ناشی از موج دوم ویروس کووید ،۱۹رشد اقتصادی
ضعیفت��ر و محدودیته��ای اجتماعی متداول ،میتواند باعث س��قوط زودهنگام
توس��عه تجارت جهانی شود .براساس نظر س��ازمان تجارت جهانی ،سقوط تجارت
جهانی از منظر تاریخی بس��یار بزرگ اس��ت و تصمیمات سیاستی نقش مهمی در
تعیین س��رعت بهبود اقتصادی دارند .برای بازگرداندن تولید و تجارت به روال اولیه
در س��ال  ،۲۰۲۱الزم است سیاستهای مالی ،پولی و تجارت در یک جهت حرکت
کنن��د .با توج��ه به دادههای تجاری موجود در فصل دوم س��ال  ،۲۰۲۰س��ناریوی

بدبینان��ه پیشبینی م��اه آوریل که در آن حتی هزینههای بهداش��تی و
اقتصادی بیش��تر از میزان واقعی فعلی فرض ش��ده ب��ود ،کمتر محتمل
اس��ت ،زیرا در فصل اول و دوم کاهش ش��دیدتری رخ داده است .ویروس
همهگی��ر کووی��د ۱۹-و تالشها ب��رای مهار آن از نیم��ه دوم ماه مارس
ش��دت گرفت .اقدامات و محدودیتهای س��ختگیرانه در زمینه فاصله
اجتماعی در س��فر و حملونقل در بیش��تر کش��ورها در ماههای آوریل و
مه کام ً
ال مؤثر بوده اس��ت .این تحوالت بر ش��اخصهای اقتصادی زیادی
منعکسش��ده که در مجموع نش��ان میدهد تجارت احتم��اال در فصل دوم ۲۰۲۰
بهش��دت کاهش یافته است .شاخصهای سفارشات صادراتی جدید از شاخصهای
مدیران خرید نیز پس از افت در آوریل در ماه مه شروع به بازیابی کرده است .با توجه
به س��رعت آهس��ته بازیابی اقتصادی ،ممکن است رشد تجارت جهانی همچنان در
س��طحی پایینتر از مس��یر قبل از شیوع بیماری باقی بماند .از سوی دیگر ،بازگشت
س��ریع به مس��یر پیش از بیماری همهگیر ،رشد تجارت در سال  ۲۰۲۱را حدود ۲۰
درصد ،مطابق با س��ناریوی خوش��بینانه پیشبینی آوریل نش��ان میدهد .انتخاب
سیاس��تهای پولی ،مالی و تجاری نقش مهمی در تعیین س��رعت بهبودی خواهد
داشت .در مجموع ،چشمانداز اقتصاد جهانی در  ۲سال آینده بسیار نامشخص است.
س��ازمانهای بینالمللی با تکیه بر چندین سناریو پیشبینی رشد اقتصادی و رشد
تجارت جهانی را منتشر کردهاند .پیشبینیهای بانک جهانی OECD ،و صندوق
بینالمللی پول نشاندهنده کاهش چشمگیر تجارت جهانی و تولید ناخالص داخلی
اس��ت که با پیشبینی  WTOبرای امس��ال مطابقت دارند .پیشبینی اخیر بانک
جهان��ی حاکی از کاهش  ۵.۲درصدی تولید جهانی در س��ال  ۲۰۲۰اس��ت که بین
دامنه خوش��بینانه و بدبینانه  WTOاس��ت .پیشبینیهای تولید ناخالص داخلی
س��ایر سازمانهای بینالمللی برای س��ال  ۲۰۲۰نیز بهطور فزایندهای منفی است،
درحالیکه پیشبینیهای تجاری آنها تقریبا مطابق با سناریوی خوشبینانه سازمان
تجارت جهانی اس��ت .این برآوردها حاکی از این اس��ت که تجارت نقش کمتری در
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با بحران مالی جهانی سال  ۲۰۰۸دارد.

مدیـرعامل فـوالد مبارکـه در وبینـار نخستیـن رویـداد از سلسله رویـدادهای S 3خبــر داد:

فـــوالد مبــارکـــه تـا ســال ۱۴۰۴
بهعنــوان کارخانــه هوشمنـد در جهـان شناخته میشود
وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهایS 3
یا Smart Steel manufacturing Startup
 eventب��ا هدف تأمین نیازهای فناورانه ش��رکت
ف��والد مبارکه در حوزه تحول دیجیتال و بررس��ی
چالشه��ای این ش��رکت در ای��ن عرصه در محل
پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه ته��ران با همکاری
ش��رکت فوالد مبارکه ،دانش��گاه ته��ران ،صندوق
نوآوری و شکوفایی و شرکت ایریسا روز چهارشنبه
 23مهرماه از ساعت  9تا  13برگزار شد.
در جریان برگزاری این وبینار ،مدیرعامل فوالد
مبارکه ،مردادماه س��ال  1399و رونمایی از طرح
تح��ول دیجیتال فوالد مبارک��ه را تولد دوباره این
شرکت دانس��ت و تصریح کرد :با برنامهریزیهای
انجام ش��ده به یاری خداوند فوالد مبارکه تا س��ال
 ۱۴۰۴بهعن��وان کارخان��ه هوش��مند در جه��ان
شناخته خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنش��ان ک��رد :امروز
نیازمن��د آنیم که در این راه س��خت و پرپیچوخم،
با کمک ش��رکتهای دانشبنیان و دانشگاهها و...
فوالد مبارکهای را در کالس هوش��مند ارائه دهیم.
به همین منظور قصد داریم با طی کردن این مسیر
در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصه فوالد و سپس
بهعنوان الگویی برای سایر صنایع مطرح شویم.
وی با اش��اره به نقش ش��رکتهای دانشبنیان
و اس��تارتآپها اظه��ار کرد :از جوان��ان فعال در
شرکتهای استارتآپی ،دانشمندان و متخصصان
در ش��رکتهای دانشبنی��ان و پارکهای علمی و
فناوری کشور تقاضا میکنیم در این راه سخت که
پیشروی صنعت کشور قرار میدهد
افقی روش��ن ِ
ما را یاری رسانند.
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه توانایی تأمین
تجهیزات و منابع مالی الزم برای اجرای این پروژه
ب��زرگ را دارد ،خاطرنش��ان ک��رد :در واقع فوالد
مبارک��ه منابع ارزی و ریالی طرح را تأمین خواهد
کرد تا در زمان مناسب این طرح به اجرا برسد.
مدیرعامل ف��والد مبارکه ورود به اجرای چنین
طرح��ی را جس��ورانه خواند و ضم��ن قدردانی از
حضور و زحمات همه بنیادها و شرکتهای حاضر
در ط��رح گف��ت :طبق این برنامه ،اگ��ر بتوانیم در
ابت��دای س��ال  ۱۴۰۴این طرح را ب��ه بهرهبرداری
برسانیم ،با بخش عمدهای از مجموع  ۴۰۰شرکت
اس��تارتآپ و دانشبنیان که در این وبینار حضور
دارن��د قرارداد خواهیم بس��ت و این موفقیت را با

ایشان جشن خواهیم گرفت.

 مدیرعام�ل ش�رکت ایریس�ا :ف�والد
مبارکه در راس�تای انقالب صنعتی نس�ل
چهارم گام برداشته است

در همین راس��تا ،رس��ول س��رائیان مدیرعامل
ش��رکت ایریسا گفت :چالشهای صنعت فوالد در
عرصه رقابت ،هزینه ،تنوع محصول و مس��یری که
مش��تریان ما داش��تند ،در نهایت باعث شد فوالد
مبارکه به سمت هوشمندسازی برود.
ب��ه گفت��ه وی ،ط��رح تحول دیجیتال توس��ط
ش��رکت ایریس��ا طراحی و  ۶مرداد اجرایی ش��ده
و این ش��رکت در مس��یر انجام این پ��روژه فراز و
فرودهای زیادی خواهدداشت.
مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه داد :در واقع این

حرکت در راس��تای انقالب چهارم صنعتی بوده و
فوالد مبارکه نیز در این مس��یر گام برداشته است.
در ط��رح تح��ول دیجیتال چندین ش��عار تعریف
ش��ده است .نخست «فوالد هوش��مند از سنگ تا
رنگ» اس��ت؛ به این شکل که سنگآهن از معدن
اس��تخراج ش��ده و بع��د از طی مراح��ل مختلف
تولید ،تبدیل به ورق گالوانیزه ش��ده و در صنعت
ساختمان و لوازمخانگی استفاده میشود .در واقع
این زنجی��ره ارزش مربوط به بازه زمانی  ۱۳۹۹تا
 ۱۴۰۴اس��ت و تا س��ال  ،۱۴۰۴ف��والد مبارکه به
کارخانه فوالد هوشمند تبدیل میشود.
س��رائیان گف��ت :چالشهایی مانن��د روندهای
بینالمللی صنعت و همچنین فرایندهای نوظهور
برای فوالد مبارکه تعریف ش��ده و در سال ۱۴۰۴

فوالد مبارکه یک کارخانه هوشمند خواهد بود.
به گفته وی ،یکی از بهترین مباحث دیدهشده در
این طرح ،نقشآفرینی و بهرهگیری از شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپ است .همچنین به جهت
اطمینان از این مهم ،مرکز نوآوری تحول دیجیتال
فوالد مبارکه که راهاندازی آن شروع شده ،یکی از
پشتوانههای اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این
شرکت به شمار میآید.
مدیرعامل ش��رکت ایریس��ا گفت :امروز اولین
روی��داد در زمینه تحول دیجیتال برگزار ش��ده و
م��ا نیازمند همکاری دانش��جویان و ش��رکتهای
استارتآپی هستیم.
وی اف��زود :طرح تح��ول دیجیتال فوالد مبارکه
اقدامی نیس��ت که ما بهتنهایی بتوانیم از عهده آن

برآییم ،بلکه نیازمند استفاده از تمامی ظرفیتها و
قابلیتهای موجود کشور در این زمینه هستیم .ما
حدود سه ماه وقت گذاشتیم و  7چالش و مسئله را
برای این وبینار آماده کردیم.
س��رائیان گفت :تحلیل بهرهوری خطوط تولید
ف��والد مبارکه با اس��تفاده از ابزار هوش مصنوعی،
اندازهگیری ضخامت نس��وز پاتیل در حالت گرم،
نمونه طراحی و ساخت دوقلوی دیجیتال در فوالد
مبارکه ،لجستیک هوش��مند ،امنیت کاربردهای
ه��وش مصنوع��ی و یادگی��ری ماش��ین در حوزه
 siemو ایج��اد پلتفرم ش��فاف بهمنظ��ور ارتقای
امنیت و ش��فافیت در فراین��د خرید فوالد مبارکه
با اس��تفاده از فن��اوری بالک ،چالشهای اصلی ما
در این زمینه هستند.
ب��ه گفته وی پ��س از ارائه چالشها در  ۲۳مهر،
دریاف��ت پیشپروپوزاله��ا نیز در  ۱۶آبان صورت
خواه��د پذیرفت .ای��ن پیشپروپوزالها یکم آذر
م��اه ارزیاب��ی خواهند ش��د و پ��س از آن در هفته
آخ��ر آذر بازدی��د حضوری از ف��والد مبارکه برای
پیشنهادهای تأییدشده صورت خواهد گرفت .بعد
از آن تا 15دیماه ،پروپوزالها نهایی خواهد شد و
ارزیابی الزم برای انتخاب اولویتهای همکاری در
یکم بهمن انجام میش��ود و در نهایت مذاکرات و
توافق و عقد قرارداد صورت میگیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت ایریسا و محور
مج��ری این پروژه ،انتقال فناوری و مالکیت فکری
و همچنین سرمایهگذاری و حمایت مالی در تولید
و توسعه محصول ،پیشخرید محصول و مشارکت
ازجمل��ه مدلهای اصلی همکاری با ش��رکتهای
استارتآپی است .ضمن اینکه یک رویداد دیگر در
همین زمینه در بهمن یا اس��فندماه امسال برگزار
خواه��د ش��د و س��ال  99را با دو روی��داد به پایان
خواهیم برد.

 مع�اون تکنول�وژی ف�والد مبارک�ه:
ف�والد مبارکه این مس�ئولیت س�نگین را
برعه�ده گرفته که هاب تحول دیجیتال
در صنعت فوالد باشد

در حاش��یه برگزاری این رویداد ،س��ید مهدی
نق��وی معاون تکنولوژی ف��والد مبارکه نیز گفت:
با نهایی ش��دن این فرایند ،فوالد مبارکه تا س��ال
 1404عضو باش��گاه و کل��وپ فانوس دریایی دنیا
خواهد ش��د .باید به خاطر داش��ته باش��یم دنیای
آت��ی دنیای دیجیتال اس��ت .از این رو ما از س��ال

گذشته در مطالعات خود و همچنین دستاوردهای
نهادهای دانشی به این نتیجه رسیدیم که زندگی
صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که
بتوانن��د در مدیریت دیجیت��ال حرفی برای گفتن
داشته باشند و پیشگام باشند.
وی اظه��ار ک��رد :ف��والد مبارک��ه بهعنوان یک
شرکت پیشرو و دانشی که در چشمانداز خود الگو
ب��ودن برای بنگاههای صنعت��ی را در نظر گرفته،
این مسئولیت را پذیرفته و این فرایند را بررسی و
پیش نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.
وی اف��زود :بع��د از ای��ن مرحل��ه ،پروژهه��ا و
فعالیتهای��ی را در اس��تراتژی تدوین کردیم که
یک��ی از آنها طراح��ی مرکز تحول دیجیتال بوده
اس��ت .همچنین با معاونت ط��رح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت هماهنگی الزم انجام ش��د
تا فوالد مبارکه این مس��ئولیت سنگین را برعهده
گیرد و هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد
و این مهم را به عنوان پیشگام اجرا کند و در نهایت
موجب توسعه صنایع ایران گردد.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت :مؤسس��ه
اقتصاد جهانی و مکنزی  ۱۱ش��اخص مهم را ارائه
کردهاند که براس��اس آن شرکتها میتوانند وارد
این کلوپ ش��وند .تعداد محدودی از شرکتها هم
اکنون عضو این باش��گاهاند و ما امیدواریم تا س��ال
۱۴۰۴عضو آن ش��ویم و ثابت خواهیم کرد که در
واقع فوالد مبارکه هوشمند هستیم.

 رئیس پارک علم و فناوری دانش�گاه
تهران :کس�ب و کارهای جدیدی ایجاد
میش�ود که قابلیت اس�تفاده و انتقال به
س�ایر ش�رکتهای داخلی و حتی عرضه
به عرصههای بینالمللی را داشته باشد

درهمین خصوص عب��اس زارعی ،رئیس پارک
عل��م و فناوری دانش��گاه تهران نی��ز افزود :در این
فرایند برآن ش��دیم تا رویدادهایی چالش��ی اجرا
کنیم و به این وس��یله چالشه��ای صنعت فوالد
کش��ور و فوالد مبارکه را شناس��ایی کنیم و مورد
بررس��ی و تحلیل قرار دهیم .همچنین بخش��ی از
فعالیته��ای اس��تارتآپی پایهگذاری ش��د تا در
نهایت با استفاده از ظرفیتهای این استارتآپها
و تکنولوژیه��ای ایجادش��ده ،کس��ب و کارهای
جدیدی ایجاد ش��ود که قابلیت اس��تفاده و انتقال
ب��ه س��ایر ش��رکتهای داخلی و حت��ی عرضه به
عرصههای بینالمللی را داشته باشد.

