 4بنگاهها

toseeir ani.ir

شماره / 883چهارشنبه 17شهریور  1 / 1400صفر 8/ 1443سپتامبر 2021

اخبار فوالد

معاونتکنولوژی شرکت فوالد مبارکه:

تحولدیجیتالدرفوالدمباركهتنهاراهتثبیت الگویملیبنگاهداریاست

معاون تکنولوژی شــرکت فوالد
مبارکهگفت:هوشمندسازیفرایندها
از ســنگ تا رنگ در شــرکت فوالد
مبارکه نقطه آغاز و پایانی ندارد ،بلکه
مســیری بیانتهاســت و این طرح با
بهبودی ســازمانی متفاوت اســت و
نیازمند جراحی اســت که با حمایت
مدیران و تمام کارکنان این شــرکت
محقق میشود.شرکت فوالد مبارکه
پیشــتاز طرح تحــول دیجیتال در
انقالب صنعتی چهارم است .مسیری
که نه ابتدا دارد و نه انتها و قرار است تا
افق ۱۴۰۴به هوشمندسازی فرایندها
از سنگ تا رنگ برسد.
نقوی ،معاون تکنولوژی شــرکت
فوالد مبارکــه ،در گفتوگوی ویژه
خبری شــبکه اصفهان اظهــار کرد:
پیشرو بودن در بنگاههای اقتصادی و
الگوی ملیبنگاهداریدرکشوروحفظ
جایگاه شرکت فوالد مبارکه در میدان
رقابت صنعت فوالد جهان ،مهمترین
مضامین تعریفشده در چشمانداز و
استراتژی این شرکت است.
وی با اشاره به جهانی بودن شرکت
فوالد مبارکه و دســتاوردهای ملی و
بینالمللی این شرکت ادامه داد :این
شــرکت همواره در مسیر جهانی گام
برداشته است .در همین راستا در این
شرکت،مطالعاتطرحتحولدیجیتال
و بهعبارتدیگر حرکت در راســتای
مفاهیم انقالب صنعتی چهارم از سه
سالگذشتهآغازشدواکوسیستمهای
متنوعــی طراحی گردیــد و بهطور
رسمی در اول اردیبهشت سال گذشته
با دســتور مدیرعامل فوالد مبارکه،
حرکت این شــرکت در مسیر طرح
تحول دیجیتال قرار گرفت.
هوشمندسازیوتوانمندسازی
از سنگ تا رنگ در شرکت
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد
مبارکه توضیــح داد :دو واژه کلیدی
«هوشمندســازی» و از «ســنگ
تا رنگ» در شــعار «هوشمندسازی
فرایندها از سنگ تا رنگ» مهم است.

«هوشمندسازی» اصلیترین مفهوم
طرح تحول دیجیتال رکن اساســی
انقالب صنعتی نسل چهارم بهحساب
میآید و کلیدواژه از «سنگ تا رنگ»
همبروسعتفعالیتاینشرکتتأکید
دارد؛ چراکه فوالد مبارکه تنها شرکت
ایرانی است که سنگآهن ورودی را به
محصوالت نهایــی ورق رنگی تبدیل
میکند و همین رویــداد مهم باعث
شده در شــرکت فوالد مبارکه ،شعار
«هوشمند سازی فرایندها از سنگ تا
رنگ» را دنبال کنیم.
طرحتحولدیجیتالبرایشرکت
فوالدمبارکهالزامآوراست
وی با اشــاره به هوشمندســازی
ماشــینآالت ،تجهیــزات مختلف
در فرایندهــای فــوالد مبارکه بیان
کرد :انقــاب صنعتی نســل چهارم
برای نخستین بار در ســال  ۲۰۱۱و
در کشور آلمان مطرح شد .مفهوم این
انقالب در پروژهای فوق حرفهای و در
نمایشگاه هانوفر ارائه شد و پسازآن
مجمعاقتصادجهانیوشرکتمشاوره
مکنزی مفهوم انقالب صنعتی چهارم
را بســط دادند و امروزه شــرکتها و
کشورهای پیشرفته دنیا به سمت این
انقالب در حرکت هستند.
نقــوی تأکید کرد :طــرح تحول
دیجیتال و انقــاب صنعتی چهارم
برای شــرکت فوالد مبارکــه الزام و
اجبار اســت ،نه اختیار .راه و مســیر
اســت ،نه پروژه .برای اینکه بتوانیم
جایگاه خودمــان را در صنعت حفظ
کنیــم و الگوی بنــگاهداری ملی در
سطح کشور را همچنان ادامه دهیم
چارهای جز این نیســت که مســیر
هوشمندسازی فرایندها را در اولویت
قرار دهیم .برآورد ما این اســت اگر
تا چند ســال آینده صنایع فوالدی و
غیرفوالدی به سمت انقالب صنعتی
چهــارم گام برندارند ،بــه حتم در
عرصه رقابت شکســت میخورند و
نمیتوانند به نیازهای ذینفعان خود
پاسخ دهند.

رشد بهرهوری ۸درصدی فوالد
مبارکهباهوشمندسازی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه طرح
تحول دیجیتال مســیر و راه طوالنی
اســت ،اظهار کــرد :بــرآورد قطعی
دســتاوردهای هوشمندســازی ،در
ابتدای کار دشوار است؛ اما مطالعات
موردی منتشرشــده در دنیا نشــان
میدهد که رشد بهرهوری شرکتها
با هوشمندســازی بین  ۶تا  ۸درصد
افزایش مییابد .مجمع اقتصاد جهانی
شاخصهایی در طرح تحول دیجیتال
تعریفکردهاستکهاین شاخصهادر
سه حوزه بهرهوری ،چابکی و پایداری
اندازهگیری میشــوند کــه همین
سه پارامتر میزان ســودآوری بنگاه
اقتصادی و حضــور در صحنه رقابت
بازار را هم تعیین میکند.
توانمندسازینیروی کار
باطرحتحولدیجیتال
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد
مبارکهباتأکیدبراینکهانقالبصنعتی
نسل چهارم شکل کارکردن را تغییر
میدهد ،گفت :ایــن انقالب تأثیری
بر تعداد نیروی کار شاغل در شرکت
ندارد .در فرایند هوشمندسازی نقش
نیروی کار ،از کارگر به کنترلگر تغییر
میکند و با بهکارگیری تکنولوژیهای
نوظهور مانند اینترنت اشــیا ،کالن
دادهها ،رایانش ابــری ،کنترلهای از
راه دور ،هوش مصنوعی و ،...توانمندی
نیــروی کار ارتقا مییابــد و در زمان
صرفهجویی میشــود و درنهایت به
افزایش کارایی و راندمان ســازمانی
منتج میشود.
هوشمندسازیتغییرنقش
انسانهاست نه حذف آنها
وی بــا تأکید بــر اینکــه فرایند
هوشمندسازی با تغییر نقش نیروی
کار همراه است و به حذف نیروی کار
منجر نمیشود ،توضیح داد :نخستین
موضوع در بــروز هر انقالبــی تغییر
فرهنگ است .اساس و سرمایه طرح
تحول دیجیتال نیروی کار اســت و

تغییر فرهنگسازمانی نقش مهمی
در توسعه انقالب صنعتی چهارم ایفا
میکند .در همین راســتا برنامههای
متعددی در رهنگاشت شرکت فوالد
مبارکه تدوینشده است که مهمترین
آن تربیت رهبران دیجیتال است.
آموزش ۱۶۰نفر از رهبران
دیجیتالفوالدمبارکه
نقوی بــا توضیح اینکــه رهبران
دیجیتال که نقش راهبری و هدایت
مجموعه فوالد مبارکه را برعهده دارند،
باید با مفاهیم تکنولوژیهای نوظهور
و طرح تحول دیجیتال آشــنا باشند،
گفت :با همین هــدف ،در همکاری
با دانشــگاه اصفهان ،پروژه آموزشی
برخط توسط اســاتید برجسته ایران
و فرانســه به  ۱۶۰نفر از رهبران فوالد
مبارکه و کارکنان شــرکت ایریســا
ارائ ه شده است کهترم دوم آن مطابق
با اســتانداردهای جهانــی در حال
برگزاری است.
راهاندازیمجموعهشبکه
«فوالدینو» در مسیر آشنایی با
طرحتحولدیجیتال
وی اضافه کرد :اقدام دیگر ،آشنایی
کارکنــان ســازمان با طــرح تحول
دیجیتال است که راهاندازی مجموعه
شبکه «فوالدینو» با همین هدف بود.
در این بستر دیدگاهها و پیشنهادهای
کارکنان مطرح و ارزیابی میشــود و
محتویاتی در اختیــار آنها قرار داده
میشود .تمام این اقدامات به علت این
است که شرکت فوالد مبارکه به بلوغ
سازمانی دســتیافته و همین باعث
شده آموزشهای ابتدایی ارائه نشود.
دربرنامههایآتیدرصددیمآموزشها
درسطحکارکنانشرکتفوالدمبارکه
توسعه یابد.
راهیابی فوالد مبارکه به فانوس
دریایی از دریچه طرح تحول
دیجیتالمیگذرد
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد
مبارکه بازهم بر این نکته تأکید کرد
که تحول دیجیتال راهی است که ابتدا

و انتها ندارد و ادامه داد :در شــرکت
فوالد مبارکه ،برنامهای پنجســاله با
چشــمانداز افق  ۱۴۰۴تعریفشده
است تا این شرکت به باشگاه فانوس
دریایی راه یابد.
وی اضافــه کرد :باشــگاه فانوس
دریایی توسط مجمع اقتصاد جهانی
در دائوس سوئیس تأسیس شده است
که متعلق به شــرکتها و کشورهای
پیشرو در طرح تحول دیجیتال است
تــا بتوانند شــاخصهای بهرهوری،
چابکی و پایــداری را رشــد دهند.
شــرکتهای مدعی در این مســیر
توسط مجمع اقتصاد جهانی ارزیابی
میشــوند و با کســب حداقلهای
موردنیاز میتوانند بهافتخار عضویت
در باشگاه فانوس دریایی نائل شوند
که هــدف شــرکت فــوالد مبارکه
رســیدن به این نقطه است که البته
با بروز تکنولوژیهای نوظهور جدید
پایانی برای این مسیر متصور نیست.
نقوی با اشاره به اینکه شرکت فوالد
مبارکــه در طرح تحــول دیجیتال
در کشور پیشــرو اســت ،گفت :در
حال حاضر  ۶۹شــرکت به عضویت
باشــگاه فانوس دریایــی درآمدهاند
که در آن میان  ۴شــرکت در صنعت
فوالدسازی جهان شناخته شدهاند.
این باشــگاه مربوط به صنعت خاص
و نقطه جغرافیایی مشخصی نیست
و جهانشمول اســت .همانطور که
در سه نســل گذشــته انقالب ،اگر
شــرکت یا صنعتی در مسیر انقالب
گام برنمیداشت محکومبه شکست
و فنا بود ،امروز هم ناگزیریم در مسیر
انقالب چهارم صنعتی محکم و استوار
پیش رویم.
اولویتدهی هوشمندسازی در
برنامههای دولت سیزدهم
وی بــا تأکیــد بــر اولویتدهی
هوشمندســازی و طــرح تحــول
دیجیتــال در برنامههــای دولــت
ســیزدهم تصریح کرد :با توســعه
انقالب نسل چهارم صنعتی در فوالد
مبارکه ذینفعان ما در بخش شرکای
اقتصادی یا سهامداران میتوانند از
افزایش راندمان و بهرهوری در شرکت
به درآمد و سود بیشتری دست یابند.
ذینفعان دیگر ما کارکنان شــرکت
هســتند که با طرح تحول دیجیتال
نقش کنترلگر پیــدا خواهند کرد و
درنهایت بخش مهمــی از ذینفعان
ما مشتریان هســتند که میتوانند
خدمات بهتری دریافــت کنند .در
آینده نزدیک اهداف شــرکت فوالد
مبارکه به تولید و فروش فوالد محدود
نمیشود ،بلکه میتوانیم به مشتریان
خدمات هم ارائه کنیــم و مدل ما در
خدمترســانی به مشــتری تغییر
خواهد کرد.
بهموقع به انقالب نسل چهارم
صنعتی رسیدیم
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد
مبارکه گفت :اگرچه تجارب گذشته
نمیتواند در مســیر هوشمندسازی

شــرکت فوالد مبارکه راهگشا باشد،
اما برخــاف انقالبهــای صنعتی
گذشــته ،زمان زیــادی را در ملحق
شدن به انقالب نسل چهارم صنعتی
از دست ندادیم.
تحریمها و شــرایط سیاسی ویژه
کشــور امکان دسترســی به منابع
اصلــی هوشمندســازی را کند کرد
و برای عبــور از این مانع ،شــرکت
ایریســا فــوالد مبارکه را مســئول
طرح تحول دیجیتال شــرکت فوالد
مبارکــه قراردادیم تــا مطالعات ،ره
نگاشــت و پروژههای مرتبط با طرح
تحول دیجیتال توسط این شرکت در
مسیر رسیدن به انقالب نسل چهارم
صنعتی قرار گیرد.
راهاندازیمرکزصنعتفوالد
دانشگاهتهراندرآیندهنزدیک
وی اضافــه کــرد :اقــدام دیگر
کلنگزنــی مرکز صنعــت فوالد در
دانشــگاه تهران بود کــه امیدواریم
امســال به بهرهبــرداری برســد تا
فراخوانهای نــوآوری در این مرکز
برگزار شود ،بهگونهای که چالشهای
تکنولوژی که راهحلی برای آن موجود
نیســت در این مرکز اعالن عمومی
شود تا از دانش و تجربه استارتآپها،
دانشبنیانها و نخبــگان بهصورت
برد-برد بهرهمند شویم.
راهاندازی آزمایشگاه نسل
چهارم صنعت در راستای
مهارتافزایی دانشجویان
نقوی به راهاندازی آزمایشگاه نسل
چهارم صنعت در دانشــگاه صنعتی
اصفهان با الگوبــرداری از مدلهای
موفق جهانی اشارهای کرد و توضیح
داد :محصوالت شرکت فوالد مبارکه
در این آزمایشگاه تســت ،کنترل و
شبیهســازی میشــود و در مقیاس
وســیع شــرکت فوالد مبارکه مورد
بهرهبرداری قرار میگیرد .از ســوی
دیگر آموزش و تربیت نیروی انسانی
ماهر و آشــنا با مفاهیم طرح تحول
دیجیتــال از دیگر اهداف تأســیس
آزمایشگاه نسل چهارم صنعت است.
طرح تحول دیجیتال جراحی
سازمانی است
معــاون تکنولــوژی شــرکت
فوالد مبارکه در پایــان گفتوگوی
خبــری شــبکه اصفهــان ضمــن
تشــکر از هیئتمدیره و مدیرعامل
شــرکت فوالد مبارکه گفت :زمانی
شــرکتهای بزرگ شــرکتهای
کوچــک را میبلعیدند ،امــا امروزه
شرکتهای چابک و پویا هستند که
گوی رقابت را از شــرکتهای ایستا
میربایند .مفاهیم تغییر کرده است.
طرح تحــول دیجیتال بــا بهبودی
سازمانی که سی ســال ثمره آن در
تولیدات شرکت فوالد مبارکه نمایان
اســت ،متفاوت خواهد بود و شرکت
فــوالد مبارکه با حمایــت مدیران و
تمام کارکنان این شرکت در رسیدن
به هوشمندسازی به جراحی بزرگی
دست میزند.

خبر

فوالد مبارکه،پشتیبان صنعتخودروسازی

رد پای شرکت فوالد مبارکه در پشتیبانی از
تولید و زدودن موانع در صنعت کشــور مشهود
است و سهم این شــرکت تامین  ۵درصد تولید
ناخالص ملی در بخش صنعت است.
بهگزارشخبرنگاراقتصادیایلنا،ازسالهای
گذشته ،شــرکت فوالد مبارکه با برنامهریزی و
توسعه بومیسازی توانست وابستگی به واردات
را کاهش دهد به گونهای کــه امروز بالغ بر ۱۴۴
هزار قطعه در این شرکت بومیسازی شده است.
تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه  ۳بار تحریم
شدن را از ســر گذرانده و با حمایت الهی و تکیه
بر توان و دانش داخلی توانســت از این بحرانها
رهایی یابد.
در حال حاضر تمرکز این شــرکت بر تولید
محصوالتی است که به نیاز صنایع داخلی کشور

پاسخ دهد .ابتدای راهاندازی تعداد گریدهایی
که فوالد مبارکه در زمینه تختال تولید میکرد
نزدیک به  ۱۳۰گرید بوده که این تعداد در حال
حاضر به بیــش از  ۳۵۰گرید مختلف رســیده
اســت .همچنین در زمینه ورقهای سرد و گرم
نورد شده از  ۱۳۰گرید مختلف در ابتدا به بیش
از  ۵۳۰گرید در حال حاضر رســیده که نشان
دهنده توسعه محصوالت جدید در شرکت فوالد
مبارکه است.
در ســال جاری تولید  ۸محصول جدید در
دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار دارد که یکی
از آنها در حال حاضر برای مشتری ارسال شده
و نتایج مثبتی داشته است .سایر محصوالت هم
در جریان تولید قرار دارند.
عمــده تمرکز فــوالد مبارکه بــرای تولید

محصوالت جدید بر محصوالتی اســت که نیاز
بیشتریبرایآنهادرصنایعپاییندستیوجود
دارد و در حال حاضر تامین آنها از طریق واردات
صورت میگیرد .در حال حاضر شــرکت فوالد
مبارکهدرراستایاهدافوزارتصمت،برصنایع
خودروسازی داخلی تمرکزی ویژه دارد چرا که
بعضا این صنایع ورقهای مورد نیــاز خود را از
طریق واردات تامین میکنند و قابلیت تولید آن
در داخل کشور فراهم نیست.
فوالد مبارکه کوشیده است آن بخشی از نیاز
صنایعی را که به واردات وابسته است ،در داخل
کشــور تولید کند تا هم از خروج ارز جلوگیری
شود و هم مواد اولیه این صنایع با سهولت بیشتر
و ضریب امنیت و پایداری باالتری فراهم گردد.
شرکت فوالد مبارکه رویکرد بومیسازی را

در راستای تامین نیازهای این شرکت در پیش
گرفتهاست؛چراکهباتوسعهبومیسازیعالوهبر
توانمندی شرکتهای داخلی در زمینه ساخت
قطعات مورد نیاز صنایع فوالدی ،درصدد است
از قطعات ساخته شــده برای نیاز شرکت فوالد
مبارکه هم بهرهبرداری کند.

در مجموع فــوالد مبارکه به یــاری صنایع
کشــور به خصوص صنعت خودروسازی کشور
آمده است تا با یک تعامل دوسویه (برد-برد) از
شرکتهای داخلی به ویژه صنعت خودروسازی
حمایت کرده تــا انگیزه و توان خودروســازان
داخلی ،تقویت شود.

حمیدرضا عظیمیان:

كنیكاملكرونا
فوالد مباركه تا ریشه
دركنار مردم خواهد بود

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفت:
فوالد مبارکه از ابتدای شــیوع ویروس کرونا
در کشور در راســتای عمل به مسئولیتهای
اجتماعی خود از هیچ اقدامی جهت جلوگیری
از افزایش ابتال به این ویــروس دریغ نورزیده
و تا ریشــهکنی کامل کرونا نیز در کنار مردم
خواهد بود؛ شــرکت فوالد مبارکه پشتیبانی
و مانعزدایی از تولید را براســاس اولویتهای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دستور کار
خود قرار داده است.
حمیدرضا عظیمیان با اشاره به دغدغههای
شرکت فوالد مبارکه نســبت به جامعه اظهار
کرد :شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی
پیشرو در قلمرو مســئولیتهای اجتماعی،
رفتار ســازمان را در محیــط اجتماعی ،فراتر
از قلمروهای صرفاً اقتصــادی تعریف نموده
و جنبههــای اجتماعی و بهبــود رفاه جامعه
پیرامونی خود را نیز مدنظر قرار داده است.
وی افزود :این شــرکت به عنوان سازمانی
جهانتراز و مســئولیتپذیر همــواره تالش
کرده با همکاری و هماهنگی مسئوالن منطقه،
اســتان و کشــور با نگاه ملی به بهترین شکل
ممکن به ایفای نقش شــهروندی خود همت
گمارد؛ ضمن این که با تغییر و تحول و رشــد
و شکوفایی ســازمان در تولید ،این نقش نیز
روندی روبه رشد و تعالی درپیش گرفته است.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه
خاطرنشان کرد :در راستای حمایت از مراکز
درمانگر بیماران کرونایی کشور ،شرکت فوالد
مبارکه در کنار جدیّتی که در تولید محصوالت
خود داشــته ،تاکنــون بیــش از  20هزار تن
اکســیژن رایگان مورد نیاز بیمارســتانهای
درمانگر بیماران کرونایی سراســر کشور را
تأمین نموده است.
وی بیان کرد :شــرکت فــوالد مبارکه در
شرایط قرمز و حاد کرونایی به تأمین اکسیژن
رایگان بیمارستانها اکتفا نکرده و با مساعدت
 15میلیــارد ریالی خــود ،اقدام بــه افزایش
ظرفیت  70عــددی تختهای بیمارســتان
تخصصی سیّار شــهید آیتاهلل صدوقی شهر
اصفهان نموده است.
عظیمیــان تأکیــد کــرد :بیمارســتان
تخصصی سیّار صدوقی امسال با حضور سردار
ســامی ،فرمانده کل محترم سپاه پاسداران
انقالب اســامی افتتاح و راهانــدازی گردید
که شــرکت فوالد مبارکه بــدون فوت وقت،
برنامهریزیهای الزم جهت تأمین تختهای
مورد نیاز این بیمارســتان را در دســتور کار
خود قرار داد.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه عنوان
کرد :گروه فــوالد مبارکه به طــور میانگین
روزانه بیش از  70تن اکسیژن رایگان در اختیار
بیمارســتانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی کشور به منظور درمان بیماران کووید
 19قرار داده است ،به نحوی که از ابتدای شیوع
ویروس کرونا در کشــور تا پایان سال 1399
حدود  11هــزار تن و تا امــروز بیش  20هزار
تن اکسیژن مایع جهت درمان بیماران مبتال
به کرونا بــدون دریافت هیــچ وجهی تحویل
داده است.
وی اضافــه کــرد :تــا امــروز بیــش از
هــزار و  200میلیــارد ریــال مســاعدت
به بیمارســتانها و شــبکههای بهداشــت و
درمان کشــور جهت خرید تجهیزات درمانی
و مواد ضــد عفونیکننــده حــوزه بیماری
کرونا توســط شــرکت فوالد مبارکه صورت
گرفته است.
عظیمیان ابراز کرد :شــرکت فوالد مبارکه
در راســتای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
خود و برای بهبود کیفیــت خدمات قابل ارائه
بیمارستانها به بیماران کرونایی ،برای تجهیز
بیمارســتان شهرســتان مبارکه به دستگاه
سیتیاسکن«مولتیاســایس» ،مبلغ 20
میلیارد ریال مســاعدت کرد که این امر منجر
به بینیازی شــهروندان و بیماران شهرستان
مبارکــه از ترددهای بین شــهری غیر ضرور
و مراجعه به بیمارســتانهای مرکز اســتان
اصفهان خواهد کرد.

