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 اهداف طرح تحول دیجیتال

سیدمهدی نقوی

بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه سیدمهدی
نقوی ،معاون فناوری این ش��رکت در تش��ریح اهداف این
بن��گاه صنعتی در طرح تحول دیجیتال گفت :پروژه طرح
تح��ول دیجیتال در فوالد مبارکه با س��ایر پروژههایی که
در س��الهای اخیر در این شرکت انجامشده قابلمقایسه
نیست .دلیل اصلی آن هم این است که در پروژههای دیگر،
تولید و بهبود کیفیت تا میزان مشخصی قابل افزایش بوده
اما طرح تحول دیجیتالی که در س��ال جاری برنامهریزی
ش��ده و مراحل اجرایی آن نیز آغاز ش��ده است ،یک طرح
همهجانبه بهش��مار میآید که بقای ش��رکت را در کالس
جهان��ی تضمین میکند؛ بنابرای��ن نباید تصور کرد طرح
تحول دیجیتال یک پروژه عادی اس��ت .نکته حائز اهمیت
آن است که طرحی مثل نورد گرم شماره  ۲از لحاظ حجم
س��رمایهگذاری یک پروژه بس��یار بزرگ اس��ت ،اما نه این
پ��روژه و نه دیگر پروژههای مش��ابه حجم تغییراتی را که
طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه ایجاد میکند ،ایجاد
نخواهند کرد .بر همین اساس نیز این طرح برای شرکت
فوالد مبارکه بهعنوان یک شرکت برتر تولیدکننده داخلی
و صادرکننده حاضر در عرصههای بینالمللی ،بسیار حائز
اهمیت است .برای توضیح بیشتر میتوان مقایسهای انجام
داد؛ کشور در گام نخست برای ورود به عرصههای داخلی

 الزمه ماندگاری

مع��اون فناوری ف��والد مبارکه در تش��ریح اهمیت این
ش��رکت بر تولید گفت :اگر همواره شرایط کشور را به این
ش��کل فرض کنیم که تحریمها برقرار است و شرکتهای
خارج��ی اج��ازه ورود ب��ه آن را ندارن��د و از س��وی دیگر،
س��طح نیاز مصرفکنندگان داخلی به اندازه کنونی باقی
میماند و هزینهه��ای جدید و اضافهتری به فرآیند تولید
وارد نمیش��ود ،و در نهایت ،کالف و محصوالت فوالدی را
در کش��ور به هر قیمتی بخواهی��م تولید میکنیم و با هر
ش��رایطی به مشتریان داخلی خود میفروشیم ،قطعا باید
مس��یر کنونی خود را ادامه دهیم .حال آنکه این فرضیات
نادرس��ت اس��ت .اگر تصور کنیم اینها مواردی است که
در آینده اصالح خواهد ش��د و ش��رایط جدیدی بهوجود
خواهد آمد ،حتما به اجرای این طرح نیاز خواهیم داشت.
بهویژه اینکه درحالحاضر ،با توجه به اینکه فضای اقتصاد
سیاس��ی کش��ور اینگونه نخواهد ماند و هر لحظه امکان
دارد شرایط ارتباطی ایران با سایر شرکتهای جهان تغییر
کند و فوالد مبارکه از فهرست تحریم خارج شود ،مطمئنا
مش��تریان داخلی فوالد مبارکه ممکن اس��ت محصوالت
موردنیاز خود را از س��ایر ش��رکتهای جهان طلب کنند
و در چنین ش��رایطی ،رقابت یک موضوع بس��یار معنادار
خواه��د بود .پس برای حضور در صحنه رقابت ،حرکت به
سمت بهرهورتر شدن و استفاده از مفاهیم جدید و شرایط
نو ،مطمئنا ضرورتی انکارناپذیر اس��ت .فوالد مبارکه و هر
شرکت دیگری اگر ظرف چند سال آینده نتواند خود را با
تحوالت دیجیتال همگام کند ،مطمئنا جایی بین بازیگران
اصلی صنعت خود نخواهد داشت.فوالد مبارکه بزرگترین
تولیدکننده فوالد در منطقه مناس��ت و باید این جایگاه را

ساماندهی بازار فوالد با الگوی پتروشیمی

ی��ک اق��دام اساس��ی و ب��زرگ طی
ماهه��ای اخیر در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت انجامش��ده ک��ه نتایج مثبت
آن در بازار ورقه��ای فوالدی در حال
نمایان شدن اس��ت .به گزارش چیالن
ای��ن اقدام زمینه کاه��ش  ۳۰درصدی
قیم��ت ورق در کف بازار را فراهم کرده
اس��ت .منظور از این اقدام ،اصالح س��همیههای
بهینی��اب مصرفکنن��دگان ورق و س��اماندهی
طرف تقاضای این محص��ول با محوریت معاونت
ام��ور صنای��ع وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت با
همکاری همهجانبه شرکت فوالد مبارکه اصفهان
و مشارکت انجمن فوالد در کنار سایر بخشهای
وزارتخان��ه و ب��ورس کاالس��ت .سیدرس��ول
خلیفهس��لطانی ،دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان
ف��والد ایران در اینباره گفت :با اصالح چند مورد
جزئ��ی و تکمیل این اقدام حرفهای و ش��جاعانه
میتوان شاهد حذف دالالن از این بازار و کاهش
قابلتوجه قیمت ورق فوالدی و مصنوعات حاصل
از آن در کف بازار بود .نکته قابلتوجه این اس��ت
که چنین کار بزرگی ه��م بهتازگی و با محوریت
همین معاونت و کارگروهی مشابه در پتروشیمی
انج��ام و موجب س��اماندهی و ایج��اد آرامش در
بازار محصوالت پتروش��یمی ش��ده اس��ت و این
تجربه موفق ،درباره ورقهای فوالدی هم امید به

موفقیت دارد .بنابراین با توجه به نتایج
مثبت ساماندهی این دو بازار و البته با
توجه به پیشنهاد عمرانی ،معاون قضایی
دادستان کل کشور مبنی بر بهرهگیری
از تجربه موفق تنظیم بازار پتروشیمی،
الزم اس��ت تنظیم ب��ازار مقاطع طویل
فوالدی به نف��ع مصرفکنندگان نهایی
نیز با همین فرآیند و از طریق ساماندهی حرفهای
عرض��ه و تقاضا و ب��دون دخالت در قیمتگذاری
و بدون نیاز به ش��یوهنامهها و دس��تورالعملهای
جدید و تجربه نش��ده انجام ش��ود ،چراکه به نظر
میرس��د به مراتب امکانپذیرت��ر و ثمربخشتر
خواهد ب��ود .عرضه حداکثری محصوالت فوالدی
در ب��ورس کاال یک��ی از اس��تراتژیهای مه��م و
مثب��ت مورد توجه دولت ،مجل��س و قوه قضاییه
است .لیکن الزم است مانند نظام حاکم بر عرضه
محصوالت پتروش��یمی ،مقررات حاکم بر بورس
کاال در عرض��ه ف��والد نیز جاری ش��ود و س��ایر
س��ازمانها و نهادها مجاز ب��ه دخالت در مقررات
بورس کاال نباش��ند .بازار محصوالت پتروشیمی
نیز با همین استراتژی و تعامل موثر بورس کاال با
همه ذینفعان بهخوبی تنظیم شده و مدتهاست
از آرامش و ثبات الزم برخوردار اس��ت و بنابراین
پیش��نهاد میکنی��م همین الگو ب��رای فوالد نیز
مدنظر سیاستگذاران و تصمیمگیران قرار گیرد.

ثبت اطالعات محصوالت طویل فوالدی
دبیر کارگروه تنظیم بازار گفت :تمامی فعاالن
تجاری توزیع و فروش مقاطع طویل فوالدی نیز
مانند تولیدکنندگان ش��مش و اسلب فوالدی و
تولیدکنندگان مقاطع طویل فوالدی ،مش��مول
ثبت اطالعات در س��امانه جامع تجارت ش��ده و
مکلفند از ابت��دای دی اطالعات موجودی اولیه،
ف��روش ،صادرات ،مصرف و ورود به انبار و خروج
از آن را در س��امانه ثب��ت کنند .بهگزارش بورس
ام��روز ،در متن ابالغیه عب��اس قبادی خطاب به
تمام��ی فعاالن تج��اری توزیع و ف��روش مقاطع
طوی��ل فوالدی آمده اس��ت :احتراما با عنایت به
ابالغ «شیوهنامه ساماندهی عرضه تقاضای زنجیره
فوالد» از سوی معاون اقتصادی رئیسجمهوری
و در راستای اجرای بند  ۱۶از شیوهنامه یادشده
و همچنی��ن بند  ۱۱از مصوب��ات نود و هفتمین
جلس��ه کارگروه تنظیم ب��ازار ابالغی ،همانگونه
که تولیدکنندگان ش��مش و اسلب فوالدی طی
ابالغیه مورخ دوم ش��هریور  ۹۹و تولیدکنندگان
مقاطع طویل فوالدی طی ابالغیه ش��ماره مورخ
 28مهر  ۹۹مش��مول ثبت اطالعات در س��امانه

جامع تجارت شدهاند.
تمام��ی فع��االن تج��اری در زمین��ه توزیع و
ف��روش محص��والت طویل فوالدی ش��امل انواع
میله ،میلگرد ،تیرآهن ،ناودانی ،نبش��ی ،سپری،
تس��مه و مفت��ول ف��والدی نیز مکلف هس��تند
از تاری��خ اول دی  ۹۹اطالع��ات موج��ودی
اولی��ه ،ف��روش ،ص��ادرات ،مص��رف و ورود ب��ه
انب��ار و خ��روج از آن ،کاالهای یادش��ده خود را
فق��ط مطاب��ق رویه ،در س��امانه جام��ع تجارت
 www.ntsw.irثبت کنند.
گفتنی اس��ت براس��اس این مصوب��ات ،از این
پس عملکرد فعاالن براس��اس اطالعات ثبتشده
در سامانه یادش��ده ارزیابی شده و سهمیه خرید
این محصوالت برای اش��خاص اع��م از حقیقی و
حقوقی متناس��ب با عملکرد آنه��ا تعیین خواهد
ش��د.همچنین اش��خاصی که نس��بت ب��ه ثبت
اطالع��ات مطابق ب��ا این ابالغیه اق��دام نکرده یا
اطالع��ات درس��ت درج نکنند ،بهعن��وان توزیع
و فروش خارج از ش��بکه ب��ه نهادهای نظارتی و
قضایی معرفی میشوند.

عکس:

روند اصولی و اساس��ی برای کش��ف قیمت
یک محصول تقابل میان عرضه و تقاضاس��ت.
ای��ن اصل در تمامی اقتصاده��ای آزاد جهان
پذیرفته شده است .بر همین اساس نیز برای
کش��ف قیمت محصوالت از مکانیسم بورس
اس��تفاده میش��ود ،بدینترتیب شفافیت در
معام�لات نیر افزایش مییابد .در همین حال
بای��د تاکید کرد که هر ن��وع دخالتی در روند
قیمتگذاری اش��تباه اس��ت و به سودجویی
عدهای خاص منجر میشود.
ب��ا این وجود ،هر ازگاهی در سیاس��تهای
اتخاذش��ده از سوی مس��ئوالن ،قیمتگذاری
ترویج میش��ود .بهعنوان مثال ،در شیوهنامه
س��اماندهی عرضه و تقاض��ای زنجیره فوالد
که چندی پیش از س��وی مع��اون اقتصادی
رئیسجمهوری ابالغ ش��د ،قیمت پایه فوالد
و محصوالت فوالدی برابر  ۸۰درصد از قیمت
منطقهای ش��مش و محصوالت ف��والدی در
منطق�� ه س��یآیاس در نش��ریه متالبولتن
و با تس��عیر نرخ ارز نیما تعیین ش��د .همین
فرم��ول قیمتگ��ذاری و تعین ک��ف قیمتی
ب��ه منزله دخالت در بازار و دس��توری کردن
قیمتهاست .بهویژه که نرخ ارز نیمایی و ارز
آزاد نیز تفاوت قابلمالحظهای دارد .در چنین
شرایطی شاهد یک گپ قیمتی میان شمش
در بازار داخلی و بازار جهانی خواهیم بود که
مشکلزا است.
درواق��ع این فاصل��ه قیمتی ب��ه منزله در
اختیار ق��رار دادن فرصتی ب��رای رانتخواران
اس��ت؛ بنابرای��ن چنانچ��ه فاصل��ه قیمت��ی
محصول��ی در ب��ازار داخل��ی و ب��ازار جهانی
افزایش یابد به قاچ��اق آن کاال منجر خواهد
ش��د .کما اینکه طی س��الهای گذشته بارها
ش��اهد این تجربه در زنجیره ف��والد بودهایم.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که
موضوع یادش��ده فقط به فوالد هم اختصاص
ن��دارد .درواقع کاهش اخت�لاف قیمتی میان
محصوالت فوالدی در داخل و خارج از کشور،
ریسکپذیری قاچاق را کاهش میدهد.
گفتنی اس��ت طی ماههای گذش��ته شاهد
اختالف قیمت میان فروش فوالد در بازار آزاد
و بورس بودی��م ،چراکه قیمتها در بازار آزاد
بدون توجه به روند دس��توری ،مسیر خود را
میروند .در چنین موقعیتهایی فرصتی برای
واسطهها فراهم میشود تا محصوالت فوالدی
را از ب��ورس خریداری کرده و با نرخ باالتر در
بازار آزاد به فروش برس��انند؛ یعنی عدهای از
این گپ قیمتی ناشی از قیمتگذاری منتفع
میشوند.
در این میان ،چند س��الی میش��ود ش��عار
تکمیل زنجیره ارزش از سوی مسئوالن داده
میشود.
سیاس��تهای ای��ن زنجیره نیز ب��ر مبنای
همین سیاس��ت اتخاذ میش��ود .اما بهتر آن
اس��ت که ابتدا ارزشافزوده ایجادشده در هر
ی��ک از این حلقهه��ای زنجی��ره تولید فوالد
محاس��به و بررس��ی ش��ود که آی��ا واقعا این
ارزشافزوده ایجاد میشود یا خیر؟
در همی��ن ح��ال مزیته��ای صادراتی هر
حلق��ه از این زنجیره نیز بررس��ی و س��پس
سیاس��تگذاری درس��ت انج��ام و مق��ررات
الزم تدوین ش��ود .بهعنوان مثال ،کشورهای
همسایه ما ترجیح میدهند بهجای محصول
نهای��ی ،ش��مش وارد کنن��د ،چراک��ه هزینه
احداث واحدی برای تولید محصوالت طویل،
قابلتوجه نیست .به همین دلیل برای واردات
محص��والت نهایی تعرفه وض��ع میکنند .در
چنی��ن موقعیت��ی صادرات ش��مش از ارزش
بیشتری برخوردار است .همچنین در ماههای
گذش��ته ش��اهد اعمال تعرفه از س��وی عراق
و افغانس��تان ب��ر محصوالت فوالدی کش��ور
بودی��م و در چنین ش��رایطی ص��ادرات این
دس��ت محصوالت ،توجیه اقتص��ادی ندارد.
تنها محص��ول نهایی که ارزش قابلقبولی در
ص��ادرات ایجاد میکند ،ورق فوالدی اس��ت،
چراکه احداث یک واحد تولید ورق فوالدی به
مراتب باال برآورد میش��ود .درنتیجه چنانچه
اسلب صادراتی کشور به ورق تبدیل و سپس
صادر شود ،نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور
بهدنبال دارد.
بنابرای��ن مح��دود کردن صادرات ش��مش
فوالد اشتباه محض است .این دست اقدامات
تنها فرصتهای ما را محدود میکند .بهعالوه
آنکه موجب میش��ود بازار فروش فوالد را به
سایر رقبا واگذار کنیم.

گروه معدن

editor@smtnews.ir

در سالهای اخیر ،فوالد مبارکه همواره پیشگام تحوالت
بزرگ در زمینه صنعت فوالد بوده اس��ت .طرح نورد گرم
ش��ماره  ۲و بروزرسانی و همگامی با تولیدکنندگان بزرگ
جه��ان از جمله طرحهای بزرگ مطرح در این زمینه بوده
و ام��روز ط��رح تحول دیجیت��ال فوالد مبارک��ه تازهترین
گام فوالد مبارکه اس��ت .اجرای این طرح قرار اس��ت این
ش��رکت را در اف��ق  ۱۴۰۴ب��ه رتبهای برس��اند که نهتنها
تأمینکننده نیاز داخلی باش��د ،بلکه همگام و همراستا با
اقتصاد جهانی پیش رود .در واقع این گروه بزرگ تولیدی
و صنعتی معتقد است در صورتی که بر مبنای طرح تحول
دیجیتال��ی حرکت نکند ،ممکن اس��ت مزیتهای خود را
از دس��ت بدهد و حتی در بازار داخلی نیز یارای رقابت با
دیگر تولیدکنندگان را نداشته باشد؛ پس این طرحی برای
بقاست و باید اجرایی شود.

و بینالمللی در حوزه فوالد ،اقدام به احداث شرکت فوالد
مبارکه کرد تا بس��ترهای الزم برای این امر را فراهم کند؛
پس برای افتتاح فوالد مبارکه اقدام شد .اکنون طرح تحول
دیجیتال طرحی است که برای بقای شرکت فوالد مبارکه
بهعنوان یک فوالدساز مؤثر و بزرگ در عرصههای داخلی
و خارجی ضروری است و با هدف همراه شدن این شرکت
ب��ا تغیی��رات جهانی کنونی و آتی در ح��ال برنامهریزی و
اجراست.

چه از لحاظ عدد و رقم تولید و چه به لحاظ جایگاه کیفی
و پیشران بودن در این فضا حفظ کند و فرآیندهای جدید
و برنامهه��ا و حرکتهای ن��و را رصد کند و بهکار بگیرد تا
پابهپای بزرگان این صنعت گام بردارد.

 بهرهوری هدف ما است

نق��وی در ادام��ه افزود :هدف از ط��رح تحول دیجیتال
افزایش میزان تولید نیس��ت .ما طی این فرآیند برنامهای
نداری��م ک��ه در فوالد مبارکه میزان تولید را افزایش دهیم
و آن را اندازهگی��ری کنی��م .هدف ما بر بهرهوری بیش��تر
متمرک��ز اس��ت؛ به این معنا که همی��ن میزان کاالیی که
تولید میش��ود ،باید با اس��تفاده از مفاهیم جدید ،قیمت
تمامشده کمتر و بهرهوری بیشتر تولید شود.
مع��اون فن��اوری فوالد مبارکه تاکید ک��رد :اگر مفاهیم
یادش��ده بهدرستی اجرایی و پروژههای آن عملیاتی شود،
حتما به��رهوری افزایش خواهد یافت .پس انتظار افزایش
کیفیت و کاهش قیمت تمامشده را نیز داریم .البته مجمع
اقتصاد جهانی برای موضوع تحول دیجیتال  ۱۱ش��اخص
تعریف و اعالم کرده است و بنگاههایی که تحول دیجیتال
را پیادهسازی و اصول آن را در سازمان خود جاری کنند،
شاهد بهبود جدی در این شاخصها خواهند بود .در همین
ح��ال پیشبینی میش��ود بین  ۶تا  ۸درصد ،س��ودآوری
افزایش خواهد یافت .وی افزود :با مذاکراتی که با مقامات
ذیرب��ط وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجامش��ده ،قرار
بر این ش��ده که این کار در قالب پایلوت در فوالد مبارکه
عملیاتی ش��ود .واقعیت آن اس��ت که این کاری ناشناخته
در صنع��ت فوالد ایران اس��ت و بهوی��ژه در حوزه صنعت
س��نگینی همچون فوالد ،مالحظات خ��اص خود را دارد؛
بنابراین مقرر ش��ده فوالد مبارکه این کار را بهعنوان مرکز
اصلی مطالعاتی و عملیاتی اقتصاد نسل چهارم اجرا کند و

از نتای��ج و تج��ارب حاصل از آن ،برای دیگر صنایع و دیگر
تولیدکنندگان فوالدی کش��ور استفاده شود .این موضوع
بهعنوان مبحث نخست مدنظر قرار گرفته و بر مبنای آن،
اقداماتی انجامشده و سیستمهایی بهعنوان پیشنیازهای
اولیه فراهم شده است .این رهنگاشت یک سفر ۵ساله است
که از س��ال جاری شروع میشود و انتظار میرود در سال
 ۱۴۰۴فوالد مبارکه با مفاهیم هوش��مند در سطح جهانی
مطرح باشد .طبیعتا نقاطی برای این موضوع تعریف شده
که هریک از آنها با بخشهایی از ش��رکت در ارتباط است.
هماکنون ش��رکت فوالد مبارکه در س��طح هوشمند صفر
ق��رار دارد و طی س��ال  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۴ب��ه فوالد مبارکه
هوشمند یک ،دو ،سه و چهار دسترسی خواهیم یافت.

 جایگاه جهانی

نقوی در پایان و درباره جایگاه فوالد مبارکه افق ۱۴۰۴
گفت :ما امروز هم ش��اید بتوانیم فوالدس��ازی باشیم که با
مفاهیم قدیمی و استفاده از مفاهیم نسل سوم یعنی بدون
کامپیوتر هم بتواند فوالد تولید کند ،ولی با مشقت و هزینه
زیاد این کار امکانپذیر اس��ت و حجم تولید نیز بسیار کم
خواهد بود .ما میتوانیم اقتصاد نس��ل دوم و نس��ل سوم را
با هم مقایسه کنیم.

 سخن پایانی

ف��والد مبارکه اگر نتواند همگام با تغییرات محیط
بیرونی خود حرکت کند ،در آینده محکوم به فناست
و این یک اصل طبیعی اس��ت ک��ه در تمام مفاهیم
مرتبط با صنعت و انس��ان و حتی دوران رش��د یک
مجموعه صنعتی در نظر گرفته میشود .اگر نتوانیم
با تغییرات حرکت کنیم ،محکوم به فنا هستیم.

