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سالی

که نکوست از بهارش پیداست

ثبت  ۷رکورد جدید
در فوالد هرمزگان
با تولید  ۱۴۵۱۵۰ت��ن تختال در فروردین ماه،
شرکت فوالد هرمزگان به رکورد جدیدی در تولید
این محصول دست یافت.
تالشگران فوالد هرمزگان در ادامه موفقیتهای
خ��ود در س��ال  ۱۳۹۹و عبور از ظرفیت اس��می
تولید ،سال جدید را با یک حرکت جهادگونه آغاز
کردند و توانستند در فروردین ماه و در سال تولید،
پش��تیبانیها و مانع زداییها ،رکوردهای متعددی
را در تولید ماهیانه تختال و آهن اسفنجی به ثبت
برسانند.
معاون بهرهب��رداری فوالد هرم��زگان ،جزییات
مهمتری��ن موفقیتها و رکوردهای کس��ب ش��ده
توسط این شرکت در بخشهای مختلف را تشریح
کرد.
س��ید اصغر مدنی ،مع��اون بهره ب��رداری فوالد
هرم��زگان ضمن اعالم این خب��ر ،مهترین رکورد
کسب شده در فروردین ماه را تولید  ۱۴۵۱۵۰تن
تختال عنوان کرد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که رک��ورد قبل��ی تولید
ای��ن محصول در بهم��ن ماه گذش��ته و به میزان
 ۱۴۲۲۷۳تن به دست آمده بود.
در هشت ماه گذشته این ششمین رکورد تولید
ماهیانه تختال اس��ت که در این شرکت به دست
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آمده است.

 رکوردزنی سهگانه در حوزه فوالدسازی

مدن��ی ب��ا اع�لام س��ه رک��ورد دیگ��ر در ناحیه
فوالدسازی گفت:در ناحیه فوالد سازی سه رکورد
جدید در تعداد ذوب ماهیانه تخلیه ش��ده و تعداد
ذوب ماهیانه ریختهگری شده به ثبت رسید.
مع��اون بهره برداری فوالد هرمزگان جزئیات این
رکوردها را این چنین عنوان کرد:
 -۱رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه شده از کوره
شماره  ۱به میزان * *۶۱۲ذوب
رکورد قبلی :میزان  ۶۰۸ذوب در دی ماه ۹۹
 -۲رک��ورد ماهیان��ه تعداد ذوب تخلیه ش��ده از
کورههای قوس الکتریکی به میزان * *۱۲۲۳ذوب
رکورد قبلی :میزان  ۱۲۰۷ذوب در بهمن ماه ۹۹
-۳رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده به
میزان * *۱۲۲۶ذوب
رکورد قبلی :میزان  ۱۲۱۱ذوب در بهمن ماه ۹۹
 خبرهای خوب درباره بخش احیا

مدنی در ادامه خبرهای خوب تولیدی خود درباره
فوالدسازی ،به بخش احیا پرداخت و اظهار داشت:
کس��ب رکوردهای ش��یرین تولید در فوالد سازی
خالصه نش��ده و احیا مس��تقیم نیز که برای س��ال
جاری افزایش تولید را جزء اهداف استراتژیک خود

قرار داده است رکوردشکنی کرد.
در ناحی��ه احیا مس��تقیم فوالد هرمزگان ،س��ه
رکورد ش��امل رکورد تولید ماهیانه آهن اس��فنجی
در م��دول  ،Bرکورد تولید ماهیانه آهن اس��فنجی
در مدول  Aو رکورد تولید ماهیانه آهن اس��فنجی
توسط هر دو مدول به دست آمد.
وی جزئیات رکوردهای کسب شده در ناحیه احیا
مستقیم را این چنین تشریح کرد:
-۱رکورد ماهیانه تولید آهن اس��فنجی توس��ط
مدول  Aبه میزان * *۸۱،۰۴۰تن
رکورد قبلی :میزان  ۸۰،۸۲۹تن در خرداد ماه ۹۷
-۲رکورد ماهیانه تولید آهن اس��فنجی توس��ط
مدول  Bبه میزان * *۸۰،۵۸۰تن
رکورد قبلی :میزان  ۷۸،۵۰۵تن در اسفند ماه ۹۹
-۳رکورد ماهیانه تولید آهن اس��فنجی توسط هر
دو مدول به میزان * *۱۶۱،۶۲۰تن
رک��ورد قبلی :میزان  ۱۵۸،۲۴۱تن در خرداد ماه
۹۷
مهندس مدنی کسب این رکوردها را نشان از عزم
و برنامه ریزی شرکت فوالد هرمزگان برای شروعی
مقتدرانه در سال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها
دانست و اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی صحیح
بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

با حضور معاون کل وزارت بهداشت انجام شد:

تجلیل از اقدامات مقابله
با کرونا در فوالد هرمزگان
در نشس��ت پویش ملی اطالعرسانی مقابله با کرونا
ک��ه با حضور دکتر ایرج حریرچ��ی ،معاون کل وزارت
بهداش��ت  ،دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط
عمومی و اطالعرس��انی وزارت بهداش��ت و جمعی از
مدیران و مس��ئوالن س��ازمانهای همراه گام چهارم
بس��یج و پویش ملی اطالعرس��انی مقابله ب��ا کرونا به
صورت ویدئو کنفرانس در استودیو سالمت برگزار شد
از نقش فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان در اطالعرسانی
مفاهیم پیشگیری از کرونا تجلیل شد.

وی ضم��ن تاکی��د بر اینک��ه اطالعرس��انی باید در
س��طح گستردهتر انجام ش��ود و این کار با پویش ملی
اطالعرس��انی برای غلبه بر کرونا در سراسر کشور اجرا
خواهد ش��د اظهار داشت« :از ش��رکت فوالد مبارکه و
فوالد هرمزگان تش��کر و از سایر ش��رکتها خواست
برای مس��ئولیت اجتماعی خود در این مس��یر از این
پوی��ش ملی حمایت کنن��د تا گامه��ای بلندی برای
اطالعرسانی مردم انجام شود».

حریرچی در این نشس��ت با تاکید بر ضرورت نقش
س��ازمانها در حمایت از م��ردم در مواجهه با کرونا و
لزوم اطالعرسانی گس��ترده به منظور انتقال مفاهیم
پیش��گیری از کرونا با بیانی مردم��ی گفت« :این مهم
صرف��اً در ت��وان وزارت بهداش��ت ،درم��ان و آموزش
پزشکی نیست و الزم است همه سازمانها ،شرکتها
و برندها با ایفای نقش اجتماعی خود ،این وزارتخانه را
در پویش ملی اطالعرس��انی غلبه بر کرونا که با هدف
متقاعدسازی مردم و جلب همراهی بیشتر آنان انجام
میپذیرد یاری کنند».
معاون کل وزارت بهداش��ت درخواست شفاف خود
از س��ازمانها ،ش��رکتها و برندها را ای��ن گونه گفت:
«درخواس��ت ش��فاف من این اس��ت که با کمک شما
همی��اران عملیات اطالعرس��انی پیرام��ون مفاهیم
پیش��گیری از کرون��ا را با بیان��ی مردمی انتقال
دهیم».

در بخ��ش دیگر این نشس��ت ،رضا صفری��ان مدیر
روابط عمومی ش��رکت فوالد هرمزگان ،اقدامات این
شرکت در مبارزه با کرونا از اسفندماه سال  ۹۸تاکنون
را تشریح کرد .وی در تشریح بیشتر این موضوع اظهار
داش��ت« :خرید تجهیزات پزشکی در رابطه با بیماری
کرونا مانند ونتیالتور جهت استفاده در بیمارستانهای
شهر بندرعباس ،تهیه اقالم بهداشتی از قبیل ماسک و
دستکش و مایع ضدعفونی و توزیع در استان هرمزگان،
تامی��ن رایگان اکس��یژن موردنیاز بیمارس��تانهای
اس��تان هرمزگان و استانهای همجوار و تامین آهک
موردنیاز کلیه ش��هرداریهای شهرستانهای استان
هرمزگان ازجمله اقدامات برونس��ازمانی اس��ت که
فوالد هرمزگان از ابتدای همهگیری کرونا در راستای
مس��ئولیتهای اجتماعی

 همه یاری کنند

 خری�د تجهی�زات پزش�کی و م�واد
ضدعفونیکننده

خود انجام داده است».

 استفاده حداکثری از همه ابزارها

صفریان ارائه مشاوره آنالین شبانهروزی به همکاران
ش��رکت و ایج��اد س��امانه خوداظه��اری کرونا جهت
غربالگری کارکنان را اقدامات دیگری دانس��ت که در
جلوگیری از ش��یوع کرونا در ش��رکت موثر بوده است.
صفریان در ادامه با تاکید بر نقش اطالعرس��انی در باال
بردن سطح آگاهی جامعه گفت« :از ابتدای همهگیری
کرون��ا با تهیه کلیپها و انیمیش��نهای آموزش��ی با
موض��وع کووید  ،19تهیه پوس��ترها و بروش��ورهای
آموزش��ی و انتشار در بین کارکنان و خانوادههای آنها
از طریق س��ایت ،پورتال داخلی ،شبکههای اجتماعی
و چاپ بنر و نیز اس��تفاده از ظرفیتهای رس��انههای
مکتوب و آنالین منطقهای و کش��وری جهت انتش��ار
مطالب تهیهشده و مش��ارکت در پویش سراسری راه
سالمت س��عی نمودیم نقش س��ازندهای را در ارتقای
آگاهی و افزای��ش رعایت پروتکلهای بهداش��تی در
جامعه پیرامون خود ایفا کنیم».
مدی��ر رواب��ط عموم��ی ف��والد هرمزگان ش��اهد
تاثیرگ��ذاری اقدامات این ش��رکت در ح��وزه کرونا را
جهش تولید و رکوردهای متعددی دانست که در سال
 99یعن��ی در دوره اوج مبارزه با کرونا ،توس��ط فوالد
هرمزگان کسب شد.
وی در پای��ان
آمادگ��ی ف��والد
هرم��زگان را
ب��رای همراهی
با پوی��ش ملی
اطال عرسانی
اعالم داشت.
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تولید حداکثری
محقق میشود
رکورده��ای مختل��ف ای��ن
ش��رکت در س��ال قبل را به
شرح زیر اعالم کرد:

مع��اون بهرهبرداری فوالد هرم��زگان گفت« :با توجه
ب��ه برنامه افزای��ش ظرفیت تولید و ش��رايط محيطي و
پيش��رفت پروژههای مربوط��ه برنامهریزی جهت تولید
حداکثری در س��ال  1400در واحدهای احیا مستقیم و
فوالدسازی انجام شده است و قطعاً محقق خواهد شد».
آمار و اعداد و ارقام نش��ان میدهد که ش��رکت فوالد
هرمزگان در س��ال گذشته ،عملکرد بسیار خوبی از خود
به جا گذاش��ت .این موفقیت چشمگیر و امیدوارکننده،
علیرغم وجود مش��کالت بس��یار به دست آمد اما آیا در
سال پیش رو هم ادامه خواهد داشت؟ از طرف دیگر باید
سوال کرد که این بازیگر مهم عرصه تولید کشورمان برای
ش خود چه تدبیری اندیشیده؟ چشمانداز
ادامه درخش 
و نقش��ه راه چیست و چه برنامههایی در دستور کار قرار
گرفت��ه اس��ت؟ در گفتگویی که با مع��اون بهرهبرداری
ش��رکت فوالد هرمزگان داشتیم از وی درباره پاسخ این
موضوعات اساسی ،سوال کردیم.
سید اصغر مدنی ،معاون بهرهبرداری فوالد هرمزگان
در م��ورد کم و کیف تولید در س��ال  99اظهار داش��ت:
«ش��رکت فوالد هرمزگان در س��ال  99با همت و تالش
کارکن��ان خود موفق به تولید ی��ک میلیون و  651هزار
و 115تن آهن اس��فنجی ش��د و از ظرفیت اسمی واحد
احیاء مستقیم عبور کرد .همچنین با تولید یک میلیون
و  521هزار و  140تن تختال موفق شد برای اولین بار از
ابتدای بهرهبرداری از ظرفیت اسمی واحد فوالدسازی و
ریختهگری مداوم عبور کند».
وی اف��زود « :ش��رکت فوالد هرم��زگان در واحدهای
احیاء مس��تقیم و فوالدسازی موفق به کسب رکودهای
روزانه  ،ماهیانه و سالیانه شد».
مع��اون بهرهب��رداری ف��والد هرم��زگان در ادام��ه
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�  واحد احیاء مستقیم

رک��ورد تولید روزانه آهن
اسفنجی به میزان  5،741تن در تاریخ 99/11/23
رکورد تولید روزانه آهن اس��فنجی به میزان 5،837
تن در تاریخ 99/11/24
رک��ورد تولید ماهیانه آهن اس��فنجی م��دول  Bدر
اسفندماه به میزان  78هزار و  505تن
واحد فوالدسازی و ریختهگری
رکورد تولید ماهیانه تختال شهریور ماه به میزان 137
هزار و  391تن
رک��ورد تولید ماهیانه تختال آب��ان ماه به میزان 138
هزار و  226تن
رکورد تولی��د ماهیانه تختال آذرم��اه به میزان 139
هزار و  478تن
رک��ورد تولید ماهیانه تختال دیم��اه به میزان 140
هزار و  624تن
رک��ورد تولید ماهیانه تختال بهمن ماه به میزان 142
هزار و  273تن
رکورد تعداد ذوب تخلیه ش��ده از کورهها به تعداد 50
ذوب در تاریخ 99/08/29
رک��ورد تولی��د روزانه تختال به می��زان  6311تن در
تاریخ 99/08/27
رک��ورد تولی��د روزانه تختال به می��زان  6441تن در
تاریخ 99/12/29
رکورد تولید تختال در س��ال  99به میزان  1میلیون و
 521هزار و  140تن تختال.
تولید یک میلیون و  ۶۵۰هزار تن فوالد در ۱۴۰۰
معاون بهرهبرداری فوالد هرمزگان در مورد چشمانداز
تولی��د (حجم تولید) در س��ال جاری گفت« :در س��ال
 1400برنام��ه تولید واحد احیاء مس��تقیم ،مقدار یک

میلیون و  720هزار تن و واحد فوالدس��ازی یک میلیون
و  650هزار تن میباش��د .از ط��رف دیگر برنامه افزايش
ظرفيت توليد اسلب از  1،650،000تن به 1،750،000
تن نيز در دس��تور كار ق��رار دارد .اين موضوع با توجه به
ش��رايط محيطي و پيشرفت پروژههاي مربوطه در نيمه
دوم سال  1400اجرايي خواهد شد».
وی در مورد مهمترین برنامهها و سیاستهای شرکت
به ویژه در حوزه بهرهبرداری اظهار داشت« :شرکت فوالد
هرم��زگان ارتقای ایمنی و س�لامت کارکنان ،افزایش
تولی��د ،باال بردن کیفیت محص��ول ،کاهش هزینههای
تولید و توجه ویژه به بومیس��ازی را در دستور کار خود
ق��رار داده و با تدوین اهداف اس��تراتژیک در راس��تای
رسیدن به مقصود خود در سال  1400برنامهریزی الزم
را انجام داده است».

  ۱۴اقدام راهبردی

س��ید اصغر مدن��ی در تش��ریح مهمتری��ن اقدامات
اس��تراتژیک این ش��رکت در حوزه بهرهبرداری به موارد
زیر اشاره کرد:
 -1کاه��ش توقفات اضط��راری و تاخیر در واحدهای
احیاء مستقیم و فوالدس��ازی در راستای افزایش تولید
محصول
 -2بهبود کیفیت اسلبهای تولیدی
 -3افزایش بازده کورههای قوسی و ریختهگری
 -4کاهش نس��بت تولید محصوالت خارج از سفارش
مشتریان
 -5افزایش س��رعت ماش��ین ریختهگری و اس��تفاده
حداکثری از ظرفیت ماشین ریختهگری
 -6کاهش مصرف برق کورههای قوس الکتریکی
 -7کاهش مصرف نسوز
 -8کاهش مصرف الکترود گرافیتی
 -9کاه��ش مص��رف گاز طبیع��ی و آب در واحدهای
احیاء مستقیم و فوالدسازی
 -10افزایش آماده ب�� ه کاری تجهیزات در واحدهای

احیاء مستقیم و فوالدسازی
 -11استقرار نظام محاسبه هزینه نت بر تن تولید
 -12توسعه بومیسازی و حمایت از تولیدات کیفی
داخلی
 -13ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان
 -14ارتق��ای عملکرد زیس��تمحیطی و پس��ماند
نواحی تولیدی

 تولید حداکثری محقق میشود

وی در پاس��خ این س��وال که در مجموع و با توجه به
همه مالحظات مرتبط فک��ر میکنید امکان افزایش
حداکثری تولید در س��ال جاری وج��ود دارد ؟ اظهار
داش��ت« :با توجه به برنامه افزای��ش ظرفیت تولید و
ش��رايط محيط��ي و پيش��رفت پروژهه��ای مربوطه
برنامهریزی جهت تولید حداکثری در س��ال 1400
در واحدهای احیا مس��تقیم و فوالدسازی انجام شده
است و قطعاً محقق خواهد شد».
مقام معظم رهبری س��ال جاری را س��ال «تولید؛
پش��تیبانیها ،مانعزداییه��ا» نامگ��ذاری کردهاند.

مهمترین موانع و مش��کالت پیش روی شرکتهای
بزرگ��ی مث��ل ف��والد هرم��زگان چیس��ت و چگونه
میتوان مس��یر رش��د و توس��عه آنها را هموار کرد؟
مع��اون بهرهب��رداری فوالد هرمزگان در پاس��خ این
سوال خاطرنشان کرد« :یکی از مهمترین موضوعات
به عدم توازن بین میزان تولید آهن اسفنجی و میزان
مصرف در واحد فوالدسازی و رفع محدوديت کمبود
آهن اس��فنجی مربوط میش��ود .در این راستا نکته
بسیار مهم آن است که باید اختصاص آهن اسفنجی،
متناس��ب با نیاز اعالمش��ده از س��وی وزارتخانه در
دستور کار قرار گیرد».
وی در تش��ریح یک مانع مهم دیگ��ر گفت« :مورد
حیات��ی دیگر به کمبود گاز طبیع��ی ورودی به دلیل
آلودگی و ش��رایط فصل زمستان در کشورمان مربوط
میشود .به اعتقاد من باید محدودیتهای گاز ،رفع و
زمینه اتصال انش��عاب شركت فوالد هرمزگان به خط
لوله مس��تقل پااليشگاه س��رخون بندرعباس فراهم
شود .مشکل ناپایداری انرژی الکتریکی و محدودیت

برق در فصل گرم س��ال باید برطرف شود .در مجموع
ش��رکت گاز و ش��رکت برق منطقهای باید مساعدت
بس��یار بیشتری به عمل آورند تا بخش مهمی از موانع
تولید برطرف ش��ود .به اعتقاد وی در این راس��تا باید
موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:
 -۱تقويت پست شهيد لشكري و نصب ترانس سوم
آن در منطق��ه ويژه اقتص��ادي صنايع معدني و فلزي
خلیجفارس
 -۲اتصال دائم نیروگاههای مس��تقر در منطقه ويژه
اقتصادي صنايع معدني و فلزي خلیجفارس به پست
شهيد لشكري
 -۳اتص��ال خط انتقال برق بندر خمير به خروجي
پست برق شهيد لشكري
وی در ادام��ه گف��ت« :تامین بهموق��ع و باکیفیت
س��ایر مواد اولیه ازجمله برخی اقالم نس��وز ،الکترود
گرافیتی ،فروآلیاژها و  ...باید از طریق ارتباط مس��تمر
ب��ا تامینکنندگان مواد ،در زمان موردنیاز و باکیفیت
مطلوب تأمین جز اولویتهای اساسی باشد».
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خبرنامه فوالد هرمزگان  /فروردین 1400
یکی از مهمتری��ن مفاهیم در رابطه با پدافند غیرعامل
به جنگ س��ایبری و اقتضائات و الزامات خاص آن مربوط
میشود .عملکرد موفقیتآمیز کشورها در عرصه پدافند
غیرعام��ل ،درگرو ش��ناخت روزافزون و به روزش��ده این
حوزه پیچیده و در نهایت مصون نگهداش��تن سازمانها،
تاسیس��ات و مراکز حساس نظامی ،اقتصادی و صنعتی از
گزند تهدیدات بالقوه اما کام ً
ال واقعی است.
 کاربري جنگ سایبري

جنگ سایبري در س��ادهترین تعریف خود به معنی به
کـارگیري کامپیوترهـا بـراي حملـه بـه زیرس��اختهاي
اطالعاتی ه��دف ،در عی��ن حفاظت از زیرس��اختهـاي
اطالعـات��ی خـودي اس��ـت .تهدیدات جنگ س��ایبري
میتوان��د دامنگیر بخشه��اي مختل��ف خصوصـی و
دولتـی در هـر کشـور شود .سرقت اطالعات استراتژیک،
اقتصادي ،نظامی و  ...یا تخریب و از کاراندازي سرویس��ها

تاکتیـک در تولید سالح نهفته است و در هر نوع سالحی
که توسط برنامهنویس کامپیوتري تولید میشود) اعم از
وی��روس ،کرم ،تروجان و ...تاکتیک جنگ همان عملکرد
سالح است که به عنوان الگوریتم برنامه استفاده میشود.
نکت��ه مهم اینکه در جنگ س��ایبري ،ف��رد نفوذکننده یا
به اصـطالح فنـی« ،هکـر» مـیتوانـد حس��ب ش��رایط
موج��ود و نیز ابزار در دس��ترس (اعم از نرمافزارهاي هکـ،
و س��ـختافزارهـاي جاسوسی و  )...برنامه سرقت یا نفوذ
اطالعاتی خود به سیستم و یـا شـبکه کامپیوتری هدف
را طرحریزي و اجرا نماید.
نظر به اینکه نقشآفرینی هکر بس��یار سنگین ،حیاتی
و تعیینکننده اس��ت به ذکر توضیحاتی درباره این مهره
مهم جنگ سایبری میپردازیم.

 هکر  کیست؟

هکر در دنیاي کامپیوتر کس��ی است که با سیستمهاي

سیس��تمهاي هدف و بهرهگیري غیرمج��از از اطالعـات
آنهـا است.
 ویروسهاي رایانهاي

مفهوم وی��روس از تعریف ارگانیک��ی ویروس برگرفته
شـده اس��ـت .ویـروس ،موجـودی ریـز و میکروسکوپی
اس��ت که توان ب��ه خدمت گرفتن موج��ودات زنده دیگر
در جه��ت تکثیر ،بقاء و اعمال اث��رات خود را دارد و بدون
اس��تفاده از یک موجود زن��ده دیگر قادر به تکثیر و اعمال
نقش نیست .ویروسهاي کامپیوتري همین مفهوم را دارا
میباشند .این نوع ویروس��هـا در اصل یک سری برنامـه
کامپیوتري هس��تند که وقت��ی اجرا میش��وند به دیگر
برنامههاي اجرایی که در سیس��تم یا ش��بکه کامپیوتري
وجود دارند س��رایت میکنن��د و خود را تکثیر کرده و پس
از س��رایت و اجرا ،آثار منفی خود را روي سیستم میزبان
بروز میدهن��د .تواناییه��ای ویروس��هاي کامپیوتري

نقش حیاتی جنگ
سایبری در پدافند
غیرعامل کارآمد
و خدم��ات عمومی یا خصوصی نمونههايی از نتایج جنگ
س��ایبري اس��ت .جنگ س��ایبري را در یک تعریف کلی
میتوان «حمله عمـدي بـه زیـرسـاختهـاي اطالعاتی
دش��من از طری��ق اس��تفاده ازتکنیکه��اي نفوذگري به
کامپیوترها در عین جلوگیري کامـل از (یا مشکل کردن)
انجام اقدامات مش��ابه از طرف دشمن» تعریف کرد .این
گونه حمالت شامل موارد ذیل است :
 بهرهبرداري از اطالعات جلوگیري از ارائه سرویس دستکاري تخریب حذف دادههر جنگ��ی به روش و ابزار جنگیدن خاص خودش نیاز
دارد و جنگ سایبري هم از این امر مستثنی نیست .ویژگی
ک��ه جنگ س��ایبري دارد و آن را از بقیه جنگها متمـایز
مـیکنـ��د ایـن اس��ـت کـ��ه در بقیـ��ه جنگها ،یگان
عملکننده با استفاده از تسـلیحات یگـانی و سـازمانی،
روش جن��گ را طراحی میکند و ب��ا تاکتیک خاص خود
وارد صحنه نبرد میشـود امـا در جنـگهـاي سـایبري،
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رایان��هاي آشناس��ت و میتوان��د با روشهای��ی خاص،
ب��دون اط�لاع و اج��ازه وارد آنها ش��ود .در ح��ال حاضر
تربیت س��ـربازان اینترنتـی یـا هکرهـا و س��ازماندهی
اف��راد متخصص و بهرهگیري از آنه��ا در امـورات جنـگ
سـایبري از اولویـتهـاي کاري سرویسهاي اطالعاتی
در کشورهای مختلف است.
هکره��ا بـ��ا مراجعـ��ه بـ��ه س��ـایتهـاي فـ��روش
نـرمافزاره��اي هک ،ب��ه راحتی و با قیمته��اي پایین،
ابزاره��ای موردنی��از خود را خری��داري میکنند .یکی از
ابزارهاي متداول براي هک کـردن ،اسـتفاده از نرمافزارها
و س��ـختافزارهـاي جاسوس��ی جهت ورود غیرمجاز به

عبارتان��د از :از بی��ن بردن اطالع��ات ،در اختیار گرفتن
منابع سیستم و هدر دادن آنها ،ایجاد صدمات نرمافزاري
و سختافزاري ،مختل کردن سیستمعامل و برنامههاي
دیگر ،س��رقت اطالعات حساس از سیس��تم و انتقال آن
به رایانهه��اي دیگر .ویروس رایان��هاي در واقع برنامهاي
غیرمجاز و ناخواس��ته است که توسط یـک برنامـه دیگر
و یا به صورت مس��تقل با نامهاي مجـازي در سیس��ـتم
هـدف ،وارد ش��ـده و باعـث ایجـ��اد تغییرات نامطلوب
در عملکرد آن میش��ود .بنابراین از نظ��ر امنیت رایانه و
ش��بکههاي رایانـهاي ،ویروسها نیز میتوانند اختالالتی
در عملکرد سیستم ایجاد نمایند.

هشـداردهی ،واالترین ماموریت اطالعاتی
س��الروز والدت باس��عادت قطب عالم امکان،
حض��رت بقیهاهلل االعظم به عنوان روز س��ربازان
گمنام و خدوم نامگذاری ش��ده اس��ت .ش��کی
نیس��ت که تالش��گران ح��وزه امنیت ،ب��ه ویژه
در ش��رایط کنونی ،نقش��ی حس��اس و بیبدیل
در تامی��ن امنیت این مرز و ب��وم ایفا میکنند.
جهادگ��ران عرص��ه تولی��د در ش��رکت ف��والد
هرمزگان ،روز پاسداشت مقام واالی همه فعاالن
امنیت کشور را به آنها تبریک میگویند.
در بیش��تر کش��ورها ،سیس��تمّهای اطالعاتی
کارآمد که بدون ش��ک سیستم اطالعاتی کشور
عزیزم��ان ه��م از آن جمله اس��ت ،کارویژههای
متعددی را به انجام میرسانند .در مقاله کنونی
ب��ه یکی از مهمترین و حس��استرین نقشهای
این سیستم نگاهی میاندازیم.
هش��دار ب��ا توجه ب��ه ماهیت عنوانش��ده آن
عبارت است از «آگاهسازی نسبت به رخدادهایی
که منافع فرد ،سازمان یا نظام ملی و بینالمللی
را در س��طوح مختل��ف به مخاطره ان��دازد» .در
خ��اص کردن ای��ن مفهوم به هش��دار اطالعاتی
میتوان گفت« :آگاهسازی نسبت به رخدادهایی
که امنیت ملی را در سطوح مختلف به مخاطره
کشاند».
هش��دار نش��انهای اس��ت که در حالت عادی
ممکن اس��ت قاب��ل رویت و رصد نبوده باش��د.
تغیی��ر و تحوالت س��ریع ،گس��ترده و پیچیده
معموالً تصمیمگیران را به غافلگیری میکشاند.
تش��خیص هش��دار ،سخت و حتی ش��اید بتوان
گفت مشکلتر از پیشبینی تاثیرات و پیامدهای

آن بع��د از وقوع اس��ت .هش��دار اولی��ه در واقع
نشان ه قریبالوقوع بودن یک بحران است .فرض
اساسی بر این پایه استوار است که بحرانها قبل
از ش��روع ،پیدرپی عالئمی را به محیط ارس��ال
میکنند ،این عالئم کم س��و و معم��والً دیرباور
هس��تند اما نشاندهنده رخدادی غیرمعمول در
روند موضوعات از پیش تعیینشده خواهند بود.
مأموریت ذاتی دس��تگاههای امنیتی اطالعاتی،
هش��داردهی و آیندهشناس��ی وقایع قبل از بروز
و ظهور آنهاست.
ویژگیهای هشدار اطالعاتی
تمای��زات تش��خیص :درواقع ،هر نظامی از
هش��دارها باید گویای شکلگیری تهدید خاص
باش��د ن��ه اینکه هر هش��دار ،اس��تعداد نمایش
تهدیدات و بحرانهای متفاوت را داش��ته باشد.
البته ،منظ��ور ،مجموعه هش��دارهای مربوط به
یک تهدید اس��ت و نه صرف یک هشدار ،چراکه
در طراحی نظام هش��داردهی در برابر بروز یک
تهدی��د ،بایس��تی مجموع��های از ش��اخصها و
نش��انهها را به عنوان هش��دارهای هر رخداد یا
واقعه تهدیدآمیز در نظر گرفت.
در هش��دارهای اطالعات��ی ب��ا عالئ��م و
نش��انههایی روب��هرو هس��تیم که نش��اندهنده
ب��ه خط��ر افت��ادن مناف��ع مل��ی و ارزشهای
اساسی هس��تند .درعینحال ،هشدارها بایستی
نش��اندهنده تحقق این ش��رایط باشند نه آنکه
شاخصهای تهدید باشند.
ب��ه عبارتی ،بی��ن ش��اخصهای تهدید (که
ممکن اس��ت محقق ش��وند یا محقق شدهاند) و

هش��دار ،تفاوت وجود دارد .هش��دار صرفاً نشانه
و عالمت اس��ت نه خود تهدید .برای مثال ،مانور
مش��ترک کشور همسایه با قدرت خارجی رقیب
یا کش��ف مقادیر زیادی س�لاح در نقطه مرزی،
نشاندهنده فشار و تهدید سیاسی نظامی رقیب
یا عملیات تروریس��تی است ،اما نه خود عملیات
نظامی یا تروریستی.
هش��دار نوع��ی انتزاع ،تئ��وری ،قیاس یا به
عبارتی ،عقیده است که البته ،محصول استدالل
منطق��ی بوده و فرضی��های قابل اعتبارس��نجی
اس��ت .بنابراین ،هش��دار عب��ارت از محصول یا
واقعی��ت عینی نیس��ت .همچنین ،هش��دار هر
چیزی نیس��ت که توس��ط تحلیلگران و سازمان
اطالعاتی تولید میشود.
همچنین ،هشدار نبایستی به عنوان اطالعات
ج��اری در نظر گرفته ش��ود ،چراکه در پی ارائه
ذهنیتهای��ی در خص��وص بحرانهای پیشرو
اس��ت اما اطالعات جاری صرفاً درباره بحرانها
نیستند.
از س��وی دیگر ،هش��دار محصول تالش عمده
تحقیقات��ی و فرآین��د گس��ترده جم��عآوری
اطالع��ات ،نوعی ب��رآورد احتمال��ی  ،قضاوت و
داوری برای تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران
و کمک به آمادگیهای مسئولیت اجرایی است.
غیرخط��ی ب��ودن :غیرخط��ی ب��ودن از
خصوصی��ات تح��والت پیچیده جهان اس��ت و
هشداردهی در این عصر با رویکرد تجزیهوتحلیل
ساده امکانپذیر نبوده و بیشتر رویکرد رخداد را
به ذهن متصور میسازد تا روند.
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نقش مهندسی کارخانه
در بهینهسازی و افرایش تولید

مجی��د زیدآبادی نژاد ،مدیر مهندس��ی کارخانه
اظهار داش��ت« :در راس��تای تبیین نقش بس��يار
مهم و محوری مهندس��ي كارخانه در بهینهسازی
و افزاي��ش ظرفيته��اي توليدي ش��ركت فوالد
هرمزگان بر آن ش��دیم که از ای��ن به بعد با پایان
یافت��ن پروژههای مهم ،گزارش��ی از روند خدمات
و مزای��ای پ��روژه تهیه و اطالعرس��انی ش��ود .در
همین راس��تا پروژه خطوط مش��ترک و پشتیبان
فوالد هرمزگان و فوالدکاوه جنوب کیش تش��ریح
میشود».
وی در ادام��ه تصری��ح کرد« :ب��ا توجه به وجود
تنه��ا یک خ��ط انتق��ال آب از س��ایت جنوبی به
س��ایت ش��مالی و وابس��تگی تولید فوالد به آب و
مس��تهلک ش��دن خط مذکور و همچنین مزایای
ب��ه اش��تراکگذاری تاسیس��ات با ش��رکت فوالد
کاوه جنوب کیش ب��رای جلوگیری از بحرانهای
احتمالی این پروژه تعریف و پس از جلسات متعدد
با ذینفعان درون و برونس��ازمانی و اخذ مجوزات
الزم ،در شهریور ماه  99به پیمانکار مربوطه ابالغ
گردید .از جمل��ه مزایای عمد ه این پروژه میتوان
ب��ه جلوگیری از توقفات تولید ناش��ی از تعمیرات
خ��ط انتقال آب بین س��ایت جنوبی و ش��مالی و
همچنین توقفات به دلیل عدم امکان تولید آب در
سایتهای جنوبی و شمالی اشاره نمود».
 یک مخاطره بزرگ
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همچنین محس��ن فالحی ،سرپرس��ت طراحی
پروژههای انرژی و س��یاالت در تشریح بیشتر این
موضوع گفت« :وابس��تگی صنعت فوالد به آب بر
هیچکس پوش��یده نبوده و جانمایی شرکت فوالد
هرم��زگان در مجاورت خلیج ف��ارس جزء یکی از
نقاط قوت شرکت محسوب میشود .آب مورد نیاز
شرکت فوالد هرمزگان با برداشت آب شور از دریا

و تبدیل آن به آب صنعتی در واحد ( RO1سایت
جنوبی) انجام میمیش��ود .آب تولیدی آن ناحیه
در مخازن بتنی ذخیره و به وسیله یک خط انتقال
به قطر  700میلیمتر به مخازن س��ایت ش��مالی
انتقال مییابد که بخشی از مسیر آن نیز در تالقی
با اتوبان ش��هید رجایی و داخل غالف زیر زمینی
قرار دارد .مخازن ذخیره به مدت محدودی قابلیت
پش��تیبانی از تولی��د مجتمع را خواهند داش��ت؛
بنابرای��ن ه��ر عاملی که مانع تولید ی��ا انتقال آب
از س��ایت جنوبی به سایت ش��مالی بیش از زمان
پیشبینی ش��ده مخازن ذخیره گ��ردد به عنوان
ریسک بسیار اساس��ی برای تولید فوالد محسوب
شده و میبایست با گزینههایی که معیارهای فنی
و اقتصادی را به صورت توامان دارا هس��تند سعی
در رفعآنها نمود».

 احتمال باالی شکستگی به دلیل استهالک

وی اف��زود« :مطاب��ق اطالع��ات اخذش��ده در
سالهای  95الی  99توقفات تولید به دلیل تعمیر
خط مذک��ور به ص��ورت میانگین س��الیانه 100
ساعت بوده است .با توجه به مستهلک شدن خط
مذکور امکان افزایش شکستگیها در آینده بیشتر
شده و در صورت نشتی و شکستگی در خط داخل
غالف تعمیرات آن بس��یار زمانب��ر و حداقل یک
ماه پیشبینی میگردد .عالوه بر خط انتقال ،نقاط
کلی��دی دیگری نیز در این فرآیند وجود دارند که
ش��امل پمپها و خط برداشت آب ش��ور از دریا،
فرآین��د واحد ( RO1پیشتصفیه -فیلتر کارتریج
 اسمز معکوس) ،فرآیند ( RO2تهیه آب دمین)بوده و در صورت بروز مشکل در هرکدام منجر به
توقف تولید خواهد شد».

 مشکل مشابه فوالدکاوه جنوب کیش

وی تصریح کرد« :با توجه به مشکالت موجود در

اخذ مجوزهای خط دوم انتقال آب از منطقه ویژه
و س��ایر ارگانهای مربوطه ذکر این نکته ضروری
اس��ت که وجود خط دوم نیز فقط تعمیرات خط
انتقال اول را پوش��ش داده و س��ایر موارد به قوت
خود باقی خواهند ماند.
با بررسی انجام ش��ده مشخص شد که شرکت
فوالد کاوه جنوب کیش نیز دارای مشکل مشابهی
میباشد؛ لذا طی جلسات متعدد با شرکت مذکور
و بررس��ی راهکاره��ای مختلف ،کلیه ریس��کها
شناس��ایی و مقرر ش��د خطوط آب شور و مخازن
ذخیره آب صنعتی در سایت جنوبی و مخازن آب
صنعتی و دمین در س��ایت ش��مالی دو شرکت به
یکدیگر متصل شوند».
 برداشت آب شور ممکن شد

فالح��ی خاطرنش��ان کرد« :با انج��ام این پروژه
در صورت انجام تعمیرات روی خط برداش��ت آب
ش��ور از دریا ،هر شرکت با اس��تفاده از خط رزرو
شرکت دیگر برداشت آب شور ممکن خواهد بود.
همچنین در ص��ورت تعمیر خط��وط انتقال ،آب
تولید ش��ده در پلنت  RO1از طریق خط لوله به
مخازن ش��رکت فوالد کاوه منتقل شده و از طریق
خط لوله آنشرکت به مخازن سایت شمالی فوالد
کاوه منتقل میگردد.
س��پس از طری��ق خ��ط لول��ه اتص��ال مخازن
س��ایتهای ش��مالی ،آب به مخازن شرکت فوالد
یش��ود .همچنین با توجه به
هرمزگان ارس��ال م 
اتصال مخازن به یکدیگر در صورت بروز مشکل در
فرآیندهای RO1و  RO2نیز میتوان ازظرفیت
م��ازاد و در حد اضطرار از ش��رکت فوالد کاوه آب
صنعتی و دمین خریداری نمود .سناریو گفته شده
به صورت بالعکس و ارائه خدمات فوالد هرمزگان
به فوالد کاوه نیز قابل استفاده خواهد بود».

مـروری بر عملکرد تعمیرگاه مرکـزی
تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد هرمزگان نقشی حیاتی و بیبدیل در فعالیت
روان و بیوقفه این ش�رکت بازی میکند .برای اطالع از عملکرد تعمیرگاه مرکزی فوالد
هرمزگان با رئیس آن به گفتگو نشستیم.
ابوذر س�لمانی ،رئیس تعميرات و تعميرگاه مرك�زي درباره وظایف و فعالیتهای اصلی
این بخش گفت« :تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی به منظور پشتیبانی مداوم خطوط تولید و
با هدف آمادهبهکار بودن تجهیزات این خطوط ،فعالیتهای س�رویس ،تعمیر و بازسازی
تجهیزات معیوب مکانیکی ،برق�ی و همچنین ارائه خدمات تعمیراتی به کلیه واحدهای
فوالد هرمزگان و تعمیر نگهداری کلیه تجهیزات حمل مواد و تجهیزات عمومی ش�امل
سیستمهای تهویه و تبرید ،آسانسورها و ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی را به عهده
دارد».

 شات دان موفق و سریع

وی در ادام��ه افزود« :این واح��د در جریان
ش��ات دان س��الیانه فوالدس��ازی و ان��رژی و
س��یاالت در اردیبهش��ت و خ��رداد  ،1399با
انجام  49.000نفر س��اعت فعالیت تعمیراتی
و  16.000متر مکعب فعالیت داربس��تبندی
که بیش از  70درصد از فعالیتهای شات دان
را شامل میشد و همچنین شات دان سالیانه
احی��اء مس��تقیم در آذر و دی م��اه  1399با
انج��ام  56.000نفر س��اعت فعالیت تعمیراتی
و  34.000متر مکعب فعالیت داربس��ت بندی
که بی��ش از ۶۰درصد از فعالیتهای ش��ات
دان را شامل میشد با توجه به محدودیتهای
کرونای��ی ب��ا رعایت پروتکلهای بهداش��تی و
ایمنی کامل ،ش��ات دانها را با موفقیت و ۲۸
ساعت زودتر نسبت به برنامه پیشبینیشده و
 39ساعت س��ریعتر از شات دان سال  98به
اتمام رساند».
  ۶۰۰درخواست تعمیرات

رئی��س تعميرات و تعمي��رگاه مركزي اظهار
داش��ت« :همچنین این واحد ب��ا انجام بیش
از  220.000نفر س��اعت فعالی��ت تعمیراتی
و  71.000مترمکعب فعالیت داربس��ت بندی
در روزه��ای عادی و ش��ات دان های هفتگی
در س��ال  1399توانسته اس��ت کمک شایانی
در رس��یدن فوالد هرمزگان به اهداف سالیانه
ایفا نماید .این واحد بیش از  ۶۰۰درخواس��ت
تعمیرات س��اختمانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰
میلی��ارد ري��ال ب��رای کلیه واحده��ای فوالد
هرم��زگان انجام داده اس��ت .ازجمله بارزترین
این فعالیتها میتوان به این موارد اشاره کرد:

«س��اخت س��وله جهت کارگاه رنگ و سند
بالس��ت جهت کاهش آلودگی زیست محیطی
در راستای ISO140001
س��اخت س��وله جهت تعمیرگاه حملونقل
صنعت��ی جه��ت افزای��ش س��رعت تعمی��ر
مکانیزمه��ای حمل س��رباره و کاهش توقفات
ناشی از آمادهبهکاری این تجهیزات
افزای��ش ظرفی��ت حوضچ��ه  ۴۰۳و ۴۰۴
آبشیرینکن
بازس��ازی و زره پوش کردن تمام دیوارهای
چاله سرباره کوره  ۱و  2با اسلب
ساخت انبار کاربیت و گرافیت واحد ذوب».
وی اف��زود« :دفت��ر برنامهری��زی تعمی��رات
و تعمی��رگاه مرکزی در س��ال  1399بیش از
 2500درخواس��ت کار در زمینه س��اختمانی،
تهوی��ه و تبری��د ،رن��گ و س��ند بالس��ت و
فعالیتهای متفرق��ه تعمیرات مرکزی و بیش
از  1400درخواس��ت کار مربوط به تعمیرگاه
مرکزی ب��ا توجه به ظرفیتهای موجود جهت
انجام برنامهریزی نموده و همچنین شناسایی
بی��ش از  1200دس��تگاه از تجهی��زات تهویه
و تبری��د فوالد هرم��زگان و ثب��ت در درخت
تجهیز سیس��تم  MISو تعریف استانداردهای
تعمیرات��ی برای ای��ن تجهیزات در راس��تای
افزای��ش کیفی��ت تعمیرات و نگه��داری و باال
بردن سطح آماده بهکاری از دیگر فعالیتهای
انجام گرفته توسط این واحد در سال  99بوده
است».
ابوذر س��لمانی گفت« :در سال  1399بیش
از  1400تجهی��ز در تعمی��رگاه مرک��زی ب��ا
توجه به نیاز خط تولید در جهت رس��یدن به

اه��داف فوالد هرمزگان تعمیر گردیده اس��ت.
تعمیر اساس��ی  3دس��تگاه کمپرسور پروسس
واحد احیاء ،تعمیر اساس��ی  3دس��تگاه فریم
سگمنت ریختهگری ،تعمیر اساسی  2دستگاه
الکتروموتور  ، 6/6تعمیر اساس��ی  2دس��تگاه
س��گمنت بریکت س��ازی و تعمی��ر  32قالب
ریخته گری از آن جمله است».
وی گف��ت« :ای��ن واح��د ب��ا انج��ام کلی��ه
فعالیته��ای تعمیرات��ی روی تجهیزات حمل
م��واد و انج��ام  66000نف��ر س��اعت PM
تجهیزات حمل مواد فوالد هرمزگان توانس��ته
اس��ت به طور میانگین در طول سال  99آماده
ب��ه کاری  97/2درصدی تجهیزات حمل مواد
را بیشتر از هدف سال  96( 99درصد) محقق
نماید».
وی اف��زود« :انجام فعالی��ت نظافت صنعتی
تجهی��زات حمل م��واد که به ق��رارداد تعمیر
نگه��داری تجهیزات حمل مواد در س��ال 99
اضافه گردی��د نیز از اقدامات ای��ن واحد بوده
اس��ت .میانگین نمرات کس��ب ش��ده در این
بخش در مقایسه با س��ال گذشته  ۱۵درصد،
افزایش یافته است».
وی در ارتب��اط با پروژهه��ای بهبود بارز این
واحد در راس��تای اهداف سال  99میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
«انجام اصالحات بر روی نوار  CV01واحد
احی��اء و کاهش زمان انجام تعویض نوار از 45
ساعت به  25ساعت و
راهان��دازی اس��تکر  CV240واح��د بریکت
س��ازی و کاهش درص��د نرمه بریک��ت از 28
درصد به  8درصد».
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پنج گام کلیدی در بازاریابی
علی باقری-برنامه ریزی و تحقیقات بازاریابی

بازاریابان در گام نخست باید نیازها و خواستههای
مشتریان و بازاری را که در آن به فعالیت مشغولاند
خوب بشناس��ند .در ای��ن مقاله به بررس��ی مفاهیم
پنجگانه اساس��ی مربوط به مشتری و بازار یعنی)۱ :
نیاز و خواس��ته و تقاضا؛  )۲آنچه بازار عرضه میکند
(کاال و خدم��ات و تجربه)  )۳فایده و رضایتمندی)۴
مبادالت و روابط و  )۵بازار میپردازیم.
  -۱نیاز و خواسته و تقاضای مشتری

نیازهای انسانی اساسیترین مفهوم نهفته در مقوله
بازاریابی است .نیازهای انسانی همان حاالت ناشی از
احساس محرومیت هس��تند که طیف گستردهای از
نیازها ازجمله نیازهای اساسی فیزیکی (غذا ،پوشاک،
مصونیت از گرما و سرما و ایمنی) ،نیازهای اجتماعی
(احس��اس) نیازهای عالی (دانستن و خودشکوفایی)
را ش��امل میش��وند .این نیازها را بازاریابی به وجود
نیاورده اس��ت بلکه بخش اساس��ی ساختار انسانی را
تشکیل میدهند.
خواس��ته قالبی اس��ت که نیازهای انسانی متاثر از
فرهنگ و شخصیت فردی در آن ریخته میشود.
برای مثال هر آمریکایی هنگام نیاز به غذا به دنبال
بیگمک و سیبزمینی سرخکرده و نوشابه است ولی
بومیان ماریتیوس هنگام احساس نیاز به غذا خواهان
انبه و ع��دس و لوبیا خواهند بود .خواس��تهها تحت
تاثیر جامعهای هستند که فرد در آن زندگی میکند
و برحسب اقالمی که برای تامین نیازها در آن جامعه
وجود دارد تعریف میش��ود و در صورت وجود قدرت
خرید به تقاضا تبدیل میشوند .مردم به شرط وجود
خواسته و منابع تأمین ،متقاضی محصوالتی هستند
که حداکثر فایده را داشته باشد و راضیشان کند.
میتوان بازاریابی را ایجاد روابط سودآور با مشتری
با ایجاد ارزش برای مشتریان و گرفتن ارزش در ازای
آن دانس��ت .اما چه چیزی در رون��د بازاریابی نقش
دارد؟ چه مراحلی اجازه میدهد یک ش��رکت تعریف
بازاریابی را انجام دهد؟ در اینجا یک نگاه کلی به یک
نگاه کلی است.
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فرآین��د بازاریابی را میتوان به دو قس��مت بزرگ
تقسیم کرد :قسمت اول شامل فعالیتهایی است که
برای مش��تری ارزش ایجاد میکند .این بزرگترین و
اصلیترین قس��مت فرآیند است و میتواند در چهار
مرحله تقسیم ش��ود .در مقابل این شرکت میتواند
ارزش را از مش��تریان بگیرد که این قس��مت دوم از
فرآیند بازاریابی اس��ت .مراحل در نمودار زیر نش��ان
داده شده است.
ش��کل پایین الگ��وی پنج مرحلهای س��اده فرایند
بازاریابی را نش��ان میدهد .در مراحل اولیه شرکتها
س��عی میکنند مش��تریان خود را بشناس��ند ،برای
آنه��ا فایده ایج��اد کنند و روابط با آنها را اس��تحکام
ببخشند .در مرحله آخر اس��ت که شرکتها پاداش
ایجاد و عرضه فایده بیش��تر به مصرفکنندگان را به
دست میآورند .این شرکتها در ازای فایدهرسانی به
مصرفکنندگان از ناحیه ایشان فروش و سودآوری و
ارزش ویژه بلندمدت نصیبشان میشود.
ش��رکتهایی ک��ه دان��ش اس��تفاده از بازاریابی را
میدانند فقط درصدد کس��ب اطالعات و ش��ناخت
نیازه��ا ،خواس��تهها و تقاضاه��ای مش��تریان خ��ود
برمیآیند .آنها با توس��ل به تحقیقات��ی که راجع به
مصرفکنن��ده انجام میدهن��د ،ب��ه تجزیهوتحلیل
انبوهی از دادهها میپردازند .کارکنان این ش��رکتها
در کلیه س��طوح ،حتی مدیریت ارش��د ،همواره کنار
مش��تریان خود قرار دارند .مث ً
ال مدیران ارشد شرکت
هواپیمایی س��اوت وست هر سه ماه یک بار عهدهدار
هریک از وظای��ف نقلوانتقال بار مس��افر و پذیرش
مسافران و نیز وظایف خدمه پرواز میشوند.
مدیرعام��ل هارل��ی دیویدس��ون مرتب��اً س��وار
موتورس��یکلت خود میش��ود و همراه با مش��تریان،
بازخوردها و افکار جدیدی از آنها به دست میآورد.
ماکسین کالرک مؤسس و مدیرعامل خردهفروشی
است که باالترین رشد را در بین خردهفروشان کشور
دارد .او ه��ر هفته با بازدید از دو یا س��ه باب از ۲۰۰
باب خردهفروش��یهای خود با مش��تریان گفتوگو

میکن��د و ب��ه درد دل کارکن��ان گ��وش میدهد و
مصمم است تازهواردانی که محصوالت او را میخرند
بشناسد .او میگوید« :من همواره تعداد زیادی رفیق
برخط (آنالین) دارم».

  -۲آنچه در بازار عرضه میشود :محصول و
خدمات و تجربه

نیازها و خواس��تههای مصرفکنندگان با آنچه در
بازار عرضه میش��ود تأمین میش��ود .آنچه در بازار
عرضه میش��ود مجموع��های از محصوالت ،خدمات،
اطالعات ی��ا تجربیاتی اس��ت که به منظ��ور تامین
نیازها و خواس��تهها در بازاری خاص عرضه میگردد.
آنچه در بازار عرضه میش��ود به محصوالت فیزیکی
محدود نمیش��ود بلکه ش��امل خدمات ،فعالیتها یا
مزایایی نیز اس��ت که برای فروش عرضه میش��وند،
ام��ا لزوم��اً عینی نیس��تند و به مالکی��ت چیزی نیز
منج��ر نمیگردند .بانک��داری ،هواپیمایی ،هتلداری،
ممیزی مالیاتی و خدمات تعمیر مس��کن مثالهایی
در این مورد هس��تند .در مفهومی وس��یعتر آنچه در
بازار عرضه میش��ود مواردی نظیر اشخاص ،مکانها،
سازمانها ،اطالعات و عقاید را هم در برمیگیرد .مث ً
ال
بانک الس��ال عالوه بر تبلیغ درباره خدمات بانکی ،از
آگهیهای تبلیغاتی اس��تفاده میکند که طی آنها از
مردم خواس��ته میش��ود لباسهای کهنه زمستانی
هدیه کنن��د .در این مورد ه��دف تأمین لباس گرم
برای کسانی است که وسایل گرمایشی الزم را ندارند.
بس��یاری از فروشندگان با توجه زیاد به محصوالت
خاص��ی که عرض��ه میکنند با بیتوجه��ی به مزایا و
تجربی��ات حاص��ل از این محصوالت اش��تباه بزرگی
مرتکب میشوند .این فروشندگان دچار نزدیکبینی
بازاریابی هستند .این دسته از فروشندگان آنقدر محو
محص��والت خود هس��تند که فقط به خواس��تههای
کنونی توجه دارند و نیازهای مش��تری را کام ً
ال از یاد
میبرند .آنها فرام��وش میکنند که هرمحصول صرفاً
ابزاری اس��ت که بخش��ی از مش��کالت مصرفکننده
را ح��ل میکند .تولیدکننده مته ش��اید چنین تصور

کند که نیاز مصرفکننده همان مته اس��ت ولی نیاز
واقعی مصرفکننده نه مته بلکه روزنهای به قطر یک
چهارم اینچ اس��ت .این فروشندگان در صورت عرضه
محصول جدید دیگری که نیازهای مش��تری را بهتر
یا ارزانتر از آنها حل کند با مش��کالت متعددی روبه
رو میش��وند .در آن صورت مش��تری ب��ا همان نیاز
قبل��ی خواهان محصولی جدید خواهد بود .بازاریابان
هوش��یار به چیزی فرات��ر از ویژگیهای محصوالت و
خدماتی که میفروشند فکر میکنند .آنها با هماهنگ
کردن چند دس��ته از خدم��ات و محصوالت در ذهن
مصرفکنن��دگان ،خاطرهای به ی��اد ماندنی از آن نام
تج��اری ایج��اد میکنند .مثال ،دنیای والت دیس��نی
پر از ش��گفتیهای لذتبخش اس��ت .س��وار شدن بر
موتورسیکلت هارلی دیویدس��ون نیز اتفاقی بینظیر
اس��ت .ش��ما خود را فقط تماشاچی مس��ابقه ناسکار
نمیبینید ،بلک��ه خود را در رویداد بینظیر ناس��کار
غوطهور مشاهده میکنید .ای .جی .الفلی” مدیرعامل
شرکت پروکتر اند گمبل میگوید« :مصرفکنندگان
خواه��ان چیزی بی��ش از ویژگیه��ا و مزایا و حتی
راهحله��ا هس��تند .آنها هم��واره به دنب��ال خریدی
لذتبخش ،کارآمد و تجربیات خدماتی هس��تند که
انتظار آن را دارند .سوال اساسی آن نیست که چگونه
میتوان اتاق و دستش��ویی مشتریان را تمیزتر کرد؟
آری پرس��ش الهامبخشتر این اس��ت ک��ه «چگونه
میت��وان صبحهای ش��نبه مش��تریان را ب��ه آنها باز
گرداند؟» به همین نحو شرکت هیولت پاکارده خوب
میداند که هر رایانه شخصی فقط مجموعهای از سیم
و اجزا و قطعات نیست ،بلکه تجربه بینظیر و شخصی
هر کاربر اس��ت« .بهندرت می توان چیزی داشت که
این قدر ش��خصی باشد .رایانه ش��خصی ،پشتیبان و

مکمل مغز کاربر است .رایانه زندگی ماست .راهبردی
ش��گفتانگیز و پیش��نهادی حیرتآور و حس��ابگری
خیرهکننده اس��ت .زندگینامه شماست که با هزاران
واژه روزانه نگارش شده است».

  -۳فایده بردن مشتری و رضایتمندی او

مصرفکنندگان معموالً برای تامین هریک از نیازها
با مجموعهای از محصوالت و خدمات روبهرو هستند.
آنه��ا چگون��ه از میان اینهمه اق�لام مختلفی که به
بازار عرضه میش��ود یکی را انتخاب میکنند؟ سطح
انتظار و در نتیجه میزان رضایتمندی مش��تریان از
فای��دهای که هر یک از اقالم عرضهش��ده در بازار به
ایشان میرساند متفاوت است و مشتریان بنابر همین
انتظارات اس��ت که خرید میکنند .مشتریان راضی
مجددا ً اقدام به خرید میکنند و تجربیات خوب خود
را ب��ا دیگران در میان میگذارند؛ مش��تریان ناراضی
ن��ه فقط هنگام خرید به رقبا روی میآورند بلکه این
نارضایتی را به دیگران نیز منعکس میکنند.
بازاریاب��ان باید در برآورد س��طح انتظار خریداران
دق��ت الزم را به عمل آورند .اگر س��طح انتظار آنان
خیلی پایین تخمین زده ش��ود به این معناس��ت که
رضای��ت خریداران به آس��انی جلب خواهد ش��د اما
تعدادش��ان کاف��ی نخواهد بود و از ط��رف دیگر اگر
سطح انتظار خریداران باالتر از حد تخمین زده شود
این امر خریداران را دلس��رد خواهد کرد زیرا قدرت
خرید آن اق�لام را نخواهند داش��ت .میزان فایدهای
ک��ه مش��تری از اقالم عرضهش��ده میبرد و س��طح
رضایتمندی وی از اجزای اصلی س��اخت و توس��عه
و مدیریت روابط مشتری به شمار میرود.
  -4مبادالت و روابط

بازاریابی وقتی محقق میشود که مردم برای تامین

نیازهای خ��ود تصمیم به برق��راری روابط مبادلهای
میگیرند .مبادله عمل کس��ب چیزی از فردی دیگر
در قب��ال عرضه م��ا به ازای آن اس��ت .در کلیترین
برداش��ت از مفه��وم مبادله ،بازاریاب س��عی میکند
واکنشهای��ی را نس��بت به هر آنچ��ه در بازار عرضه
چیزی بیش از خرید یا داد و س��تد صرف محصوالت
و خدمات میکند برانگیزد .ش��اید این واکنش باشد.
برای مثال هر نامزد سیاس��ی خواهان واکنشی به نام
رای اس��ت .کلیس��ا خواهان اعضای جدید و دس��ته
نوازندگان خواس��تار حضور شنوندگان و گروه فعاالن
اجتماع��ی به دنبال جا انداخت��ن عقیده و نظر خود
هستند.
  -۵بازار

معن��ی بازاریاب��ی ،مدیریت بازار با ه��دف برقراری
روابط سودآور با مشتریان است .بههرحال ایجاد این
روابط نیاز به کار دارد .فروش��ندگان برای پیدا کردن
خریداران باید تالش کنند نیاز ایش��ان را بشناسند؛
کاالهای خ��وب به بازار عرضه کنن��د؛ قیمتگذاری
کنند و در انتها با اطالعرسانی و تبلیغات و انبارداری
آنها را تحویل دهند.
فعالیتهای��ی نظیر توس��عه محص��ول ،تحقیقات
ارتباط��ات ،توزی��ع ،قیمتگ��ذاری و خدم��ات،
فعالیتهای اساس��ی بازاریابی را تش��کیل میدهند.
معموالً تصور همه ما این اس��ت که بازاریابی مختص
فروش��ندگان اس��ت اما گاهی خریداران مبادرت به
بازاریابی میکنند .مادام که مصرفکنندگان به دنبال
کاالهای موردنیاز خود به قیمتی معقول هستند ،در
حال بازاریابیاند؛ ماموران خرید ش��رکتها نیز وقتی
در پی فروش��ندگان و چانهزنی بر س��ر مفاد معامله
هستند ،در واقع اقدام به بازاریابی میکنند.
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فوالد هرمزگان بر سکوی قهرمانی ایستاد

مسابقات فوتبال کارگری هرمزگان با شناخت تیم قهرمان به پایان رسید.
رقابتهای فوتبال کارگری هرمزگان با حضور تیمهای فوالد هرمزگان ،آلومینیوم
المهدی و پاالیش��گاه نفت بندرعباس برگزار شد و با شناخت تیم قهرمان به پایان
رسید .در بازی پایانی این مسابقات دو تیم فوالد هرمزگان و آلومینیوم المهدی به
دیدار هم رفتند که این بازی یک یک مساوی شد.
در پای��ان ای��ن مس��ابقات که به صورت رفت و برگش��ت برگزار ش��د تیم فوالد
هرمزگان با کسب  ۸امتیاز مقام اول را کسب کرد .تیم آلومینیوم المهدی با کسب
 ۷امتیاز به مقام نایب قهرمانی دس��ت پیدا کرد .تیم پاالیشگاه نفت عنوان سومی
را کسب کرد.
تی��م فوالد هرمزگان با قهرمانی در ای��ن رقابتها به عنوان نماینده هرمزگان در
مسابقات کارگری کشور شرکت خواهد کرد.
مهدی مرادی مس��ئول برگزاری این دوره از مس��ابقات بود .این بازیها را عباس
صادقی ،مهدی ایس��ینیزاده ،اس��حاق سهرابی ،اس��ماعیل خودستان ،مجتبی
سردابه ،احمد شفاخواه ،مهدی رنجبر ،آیدین میرزاده و علیاکبر سحرخیز قضاوت
کردند .مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور قاسم رنجبریان رئیس هیئت فوتبال
هرم��زگان ،محمد کارگ��ران رئیس ورزش فوالد هرمزگان در محل زمین س��احل
بندرعباس برگزار شد.

برای تیم فوالد هرمزگان قهرمان این مسابقات عرفان ابوالقاسمی ،میالد قنبری،
بهروز سلطانی ،صادق چمیده ،افشین آشیان ،مسعود رزم پوش ،اصغر آزغ ،صادق
هاشمی ،دانیال ایرانمنش ،داوود بویه ،صابرمرادی ،اکبر متدین ،مسلم نگین زمان،
میثم ناصریان ،حسن غالمی ،سجاد ملکشاهی ،عباس غالمزاده ،کاظم نعیم زاده،
حس��ین پورخادم ،حجت اربابی ،صادق محمودی فر ،و میالد مریدی بازی کردند.
سرپرست این تیم معین رئیسی سرخونی ،سرمربی حسین روزگاری ،کمک مربی
و آنالیزور محس��ن پری زاده  ،مربی بدنس��از جاسم مرادی و پزشکیار سعید ترابی
بودند.
ب��رای تی��م آلومینیوم المه��دی نایب قهرمان این مس��ابقات هم؛ عل��ی بارانی،
عبدالرضاگل��ی ،عبدالمجی��د نصرتیپ��ور  ،غالمعب��اس باللی پور ،س��عید دولتی،
مجید خدادادی ،ش��هاب جوذری ،س��عید محمودنیا ،ایمان باستانی ،آرام کاظمی،
طالب ابدان ،امین صالحی  ،مالک دهقانپور  ،س��لمان هاش��میپور  ،ایمان محبی ،
محمدمرادپور ،امین باقرزاده ،رضاسقایی ،امین رئیسی ،عباس فرهاد پور ،مجتبی
حی��دری ،امین باقرزاده و روحاهلل جاودان بازی کردند .محمد س��قایی س��رمربی،
عباس باستین سرپرست
و کورش ش��یرینکام ،محمد زاهدی و امیرحاتمی س��ایر اعض��ای کادر فنی تیم
آلومینیوم را تشکیل میدادند.

صعود تیم فوالد هرمزگان به لیگ دسته اول فوتسال جوانان

تی��م فوتس��ال جوان��ان ف��والد هرمزگان ب��ا پی��روزی در آخری��ن دی��دار مرحل��ه گروهی ضمن
.صع��ود ب��ه نیم��ه نهای��ی لی��گ مناط��ق ب��ه لی��گ دس��ت اول جوانان کش��ور نی��ز صع��ود کرد
ف��والد در آخری��ن دی��دار مرحل��ه گروه��ی ،ش��نبه  ۲۱فروردی��ن م��اه ب��ه مص��اف ابومس��لم
کاش��مر رف��ت و در پای��ان ب��ا نتیج��ه  ۵ب��ر  ۲ای��ن تی��م را شکس��ت داد .س��بحان رض��ا پ��ور دو
.گل ،مان��ی جانث��اری دو گل و س��بحان دهق��ان ی��ک گل ب��رای قرمزپوش��ان ب��ه ثم��ر رس��اندند
ب��ه ای��ن ترتیب ابومس��لم کاش��مر و ف��والد هرم��زگان با کس��ب  ۶امتی��از و تفاض��ل گل  +۳در
رده اول و دوم گ��روه دوم ق��رار گرفتن��د و ب��ه نیمه نهایی لیگ مناطق و لیگ دس��ته اول فوتس��ال
.جوانان صعود کردند .ابومس��لم کاش��مر به دلیل گل زده بیش��تر صدرنش��ین جدول گروه دوم ش��د
.تکلی��ف دو تی��م صع��ود کنن��ده دیگ��ر از گ��روه اول نی��ز عص��ر ام��روز مش��خص م��ی ش��ود
.مرحله نهایی لیگ مناطق جوانان فوتسال کشور با حضور  ۸تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود
تیم فوالد هرمزگان در گروه ب با تیم های جام آوران صومعه سرا گیالن ،ابومسلم کاشمر خراسان رضوی و
.وحدت ایوان ایالم هم گروه است .میزبانی هر دو گروه بر عهده شهرستان سرخس واقع در خراسان رضوی است
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فوتسالیستهای نایب قهرمان ایران ،مورد استقبال گرم مسووالن قرار گرفتند.
تیم فوتسال جوانان فوالد هرمزگان که در رقابتهای لیگ مناطق جوانان کشور
نایب قهرمان ش��د و به لیگ دسته اول فوتسال جوانان کشور راه یافت ،ظهر امروز
در ایستگاه راهآهن بندرعباس مورد استقبال مسووالن قرار گرفتند .در این استقبال
که با حضور مهندس بیگی مدیر خدمات عمومی ش��رکت فوالد ،قاس��م رنجبریان
رئیس هیات فوتبال ،اسالم باوقار رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس ،اسماعیل
بواش��ه عضو شورای اس�لامی ش��هر بندرعباس ،محمد کارگران مدیر امور ورزش
فوالد ،مجتبی ذاکری کارش��ناس ورزش فوالد و نادر غلبانی س��رمربی تیم فوتبال
فوالد انجام ش��د اسالم باوقار رئیس ش��ورای اسالمی شهر بندرعباس گفت« :جای
تشکر دارد که فوالد و مجموعه مدیریت خوب آن دارند به خوبی از ورزش حمایت
می کنند و در حال حاضر ش��اهد آن هستیم که مدیران فوالد هرمزگان و در راس
آن مهندس ارزانی مدیرعامل ش��رکت ف��والد دارند به خوبی در بحث ردههای پایه
حمایت میکنند».
وی بیان داش��ت« :بنده و همکاران هم در ش��ورای ش��هر در کنار ورزش ش��هر
بندرعباس هستیم و هر کاری که از دست ما برآید را انجام خواهیم داد».
اس��ماعیل بواشه ،عضو ش��ورای شهر بندرعباس ضمن تش��کر از مدیریت خوب
مهندس ارزانی مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان به خاطر حمایت شان از ورزش
گفت« :جای بس��یار خوش��حالی است که ش��اهد صعود جوانان این استان به لیگ
دس��ته اول کشور هستیم و جای تبریک به مجموعه فوالد هرمزگان ،هیات فوتبال
و حت��ی کارگران زحمتکش ف��والد دارد و امیدوارم که حمای��ت های خوب فوالد
هرمزگان از ورزش همچنان ادامه داشته باشد».
وی اظهار داشت  :صعود جوانان فوالد هرمزگان یقینا انگیزه ای برای سایر جوانان
ما خواهد بود و انتظار می رود که س��ایر صنایع اس��تان  ،مثل فوالد برای کمک به
ورزش به خصوص فوتبال پا پیش بگذارند.

قاس��م رنجبریان رئیس هیات فوتبال هرمزگان هم گف��ت« :فوالد هرمزگان نام
ورزش اس��تان را زنده نگه داش��ته است و امیدوارم که این حمایت ها توسط سایر
صنایع هم صورت گیرد».
وی گفت« :نگاه فوالد هرمزگان به فوتبال و ورزش اس��تان یک نگاه استثنایی و
بی نظیر اس��ت و کمتر مدیری در استان هرمزگان همچین نگاهی به ورزش دارد.
واقعا جای تش��کر ویژهای دارد از مهندس ارزانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
که در کنار مهندس ندایی معاونت منابع انسانی ،مهندس هوشیار سرپرست ورزش
فوالد ،مهندس کارگران مدیر امور ورزش و مجتبی ذاکری کارشناس ورزش فوالد
دارند جور ورزش اس��تان را میکشند و یقینا مجموعه فوالد هرمزگان نقش بسیار
اساسی در حمایت از نوجوانان و جوانان ورزشکار این استان دارند و این حمایتها
از ذهن عالقمندان به ورزش فراموش نخواهد شد».
الزم به ذکر اس��ت که تیم فوتس��ال جوانان فوالد هرمزگان با نایب قهرمانی در
رقابتهای فوتس��ال مناطق کشوربه لیگ دس��ته اول فوتسال جوانان کشور صعود
کردند .مرحله نهایی لیگ مناطق جوانان فوتس��ال کش��ور ب��ا حضور  ۸تیم در دو
گروه چهار تیمی برگزار ش��د .تیم فوالد هرمزگان در گروه به میزبانی س��رخس با
تیم های جام آوران صومعه س��را گیالن ،ابومسلم کاشمر خراسان رضوی و وحدت
ایوان ایالم همگروه بود.
مرصاد پاکنیا ،محمد ش��رفی ،علیرضا تبریک ،علی غالم زاده ،س��بحان دهقانی،
امیرحسین بقایی ،سبحان رضا پور ،محمد باقرزاده ،محمدرضا شجاعی ،مانی جان
نثاری ،محمدامین فیض اهلل ،عادل مهدوی ،رضا چش��مبراه ،ابوالفضل دلزده نژاد و
هومن بلوچی بازیکنان تیم فوالد هرمزگان در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
س��رمربی تیم محمدرضا کهوری ،مربی ،س��ید مهدی حس��ینی ،مربی دروازهبانان
س��روش عامری ،مربی بدنس��از ایوب ش��بتاری ،تدارکات امین بش��یری ،پزشکیار
مصطفی صفرپور و سرپرست تیم محمد بهمنزاده بودند.
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در فروردین ماه  1400صورت گرفت

عبور از مرز تولید  ۷۰۰هزار تن در ناحیه
فوالدسازی گامی در تحقق شعار سال
غالمرض��ا س��لیمی ،مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی و
ریختهگری مداوم با اشاره به موفقیت به دست آمده
در این ناحیه گفت« :در آخرین ساعات  ۳۱فروردین
م��اه ،ب��ا همت و ت�لاش نیروه��ای تالش��گر ناحیه
فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه ،رکورد تولید ۷۰۰
هزار و  ۲۱۵تن به ثبت رس��ید تا بار دیگر کارکنان
غیرتمند فوالد مبارکه ،طنین ما میتوانیم را تکرار
کنند و با بهبود رکورد قبلی که مربوط به اسفند ۹۹
و به میزان  ۶۶۲هزار تن بود ،گامی در جهت تحقق
شعار سال بردارند».

دیگر دستاوردهای این ناحیه در سال گذشته معرفی
ک��رد و گفت« :این موفقیتها در حالی محقق ش��د
که ش��رکت با چالشهایی همچون تحریم ،بیماری
کرونا و محدودیتهای انرژی و مواد اولیه روبهرو بود
ولی با استفاده از تمام ظرفیتهای شرکت و افزایش
ِ
مدیریت توقفات و تغییرات
بهرهوری نیروی انسانی،
اساس��ی خطوط تولید توانس��تیم ای��ن رکوردهای
ارزش��مند را در سال گذش��ته برای فوالد مبارکه به
ثبت برسانیم».

 تولید  ۷میلیون تن فوالد خام

وی در ادامه به تولیدات س��ال گذشته این ناحیه
اش��اره کرد و افزود« :مهمتری��ن این رکوردها تولید
 7میلی��ون تن فوالد خام بود که نس��بت به س��ال
 98حدود  730هزار تن و نس��بت به س��ال  96که
بیشترین میزان تولید اتفاق افتاده بود 550 ،هزار تن
افزایش داشت .همچنین در طول سال نیز  4رکورد
تولی��د ماهیانه ،بهترتیب در فروردین  636هزار تن،
در خرداد  637هزار تن ،در شهریور  639هزار تن و
در اس��فند  662هزار تن به ثبت رسید؛ ضمن اینکه
ای��ن روند در تولیدات روزانه ب��ه ،136 ،133 ،131
 138و  140هزار تن رسید و این امر نشان از پویایی
و همت بلند کارکنان در این ناحیه دارد».

 تدوام موفقیت ها با وجود کرونا

مدی��ر ناحی��ه فوالدس��ازی و ریختهگ��ری مداوم
همچنی��ن ثبت رک��ورد در واح��د گاززدایی ،رکورد
تع��داد ذوب ،بهبود کیفیت و کاه��ش ضایعات را از
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 نقش پررنگ نیروی انسانی

س��لیمی به نقش مؤثر کارکن��ان در تحقق اهداف
ش��رکت نیز اشاره کرد و افزود« :زمانی که به رکورد
 144ذوب ک��ه در فروردین امس��ال به دس��ت آمد
توجه میکنی��م به نقش پررنگ نیروی انس��انی در
فوالد مبارکه پی میبریم و متوجه میشویم که این
خواس��ت و اراده نیروی انس��انی است که با مدیریت
درست و جلوگیری از توقفات ناخواسته و همچنین
با مدیری��ت زم��ان میتواند چنین افتخ��اری را در
شرکت خلق کند».

وی خاطرنشان کرد« :در سال جدید برنامه تولید
 7میلی��ون و  50ه��زار تن را در دس��تور کار داریم
ولی تالش میکنی��م  7.2میلیون تن را که ظرفیت
فوالدس��ازی اس��ت محقق کنیم زیرا تجربه س��ال
گذش��ته نش��ان داد با همت و تالش همگانی و کا ِر
گروهی که در شرکت نهادینه شده است این امر دور
از دسترس نیست و میتوان با همدلی و همبستگی
در س��ال جدید با پش��ت سر گذاش��تن چالشهای
مطرحشده این هدف را محقق ساخت».
وی در خصوص تولید محصوالت ویژه و گریدهای
خاص در ش��رکت ف��والد مبارکه یادآور ش��د« :در
اس��تراتژی فوالد مبارکه دو مورد از اهمیت ویژهای
برخوردار اس��ت :یکی توس��عه محص��ول و دیگری
بومیس��ازی .استراتژی توسعه محصول در سال 99
منجر به معرفی چندین محص��ول جدید به جامعه
صنعتی کش��ور شد .مثل تختال با ضخامت کوچک،
تختال به ضخامت  200میلیمتر و فوالدهای .API
در خصوص بومیس��ازی نیز با بهرهگی��ری از توان
داخلی و ش��رکتهای دانشبنیان میتوان در جهت
پویایی ش��رکت گامهای مؤثری برداش��ت که نمونه
ب��ارز آن تولید محصول جدید تختال عریض 2025
میلیمتر است که در فروردینماه تحقق یافت».
وی در پایان از تکتک همکاران ناحیه فوالدسازی
که در تحق��ق اهداف ناحیه تالش کردند تش��کر و
قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد از ظرفیتی که
در این ناحیه وج��ود دارد حداکثر بهرهبرداری برای
صنعت کشور حاصل گردد.
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فلسفه و فواید ماه مبارک رمضان
روزه
يک��ي از
اح��کام انسانس��از
اسالم اس��ت که آگاهي از
همه فواي��د و پي بردن به
فلسفه کامل آن همچون
س��اير احکام اله��ي براي
انس��ان ع��ادي ممکن نيس��ت .دانش محدود بش��ر
نميتواند راهگشاي همه اسرار نهفته باشد و انديشه را به
پاسخ همه مجهوالت رهنمون شود .شايد روزي دانش انسان
به حدي از کمال برسد که دريچه تازهاي به ر روي بشر بگشايد
و حکمتها و دستورات اسالم را باز شناسد.
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فوايد روزه

روزه فواي��د جس��مي و روح��ي فراوان دارد؛ ش��فابخش جس��م و
توانبخش جان اس��ت ،پاککننده آدمي از رذايل حيواني است ،در
ساختن فرد صالح و اجتماع بسامان بسيار موثر است و در تهذيب و تزکيه نفس
و رهاندن انس��ان از روزمرگي و واماندگي در نیازهای تن تاثیر بس��زايي دارد.
فوايد طبي و بهداشتي روزه که از سودمنديهاي کوچک اين فريضه انسانساز
است به حدي است که شايد نياز به توضيح و تکرار نداشته باشد و بيشتر مردم
کموبیش از آن آگاهند .ما بهاختصار به گوش��هاي از اين فوايد انسانساز اشاره
ميکنيم :معده و دس��تگاه گوارش از اندام پرکار بدن آدمي اس��ت ،روزه باعث
ميشود از يکسو اين اعضا استراحت کنند و از فرسودگي مصون بمانند و نيروي
تازهاي بگيرند و از س��وي ديگر ذخاير چربي که زيانهاي مهلکي دارند تحليل
رفته و کاسته شوند.
پيامبر گرامي اسالم در همين رابطه فرمودهاند« :صوموا تصحوا» روزه بگيريد
تا س��الم بمانيد .و نيز در روايات بس��ياري پيشوايان گرامي اسالم فرمودهاند« :
معده آدمي خانه بيماريهاي اوست و پرهيز از غذا درمان آن است».
بديهي اس��ت آنگاه فوايد بهداش��تي روزه بهتر به دس��ت ميآيد که روزهدار
امس��اک روز را با زيادهروي در ش��ب تالفي نکند .با پيش��رفت دانش پزشکي،
برخي از پزش��کان و متخصصان دريافتهاند که امس��اک از خوردن و آشاميدن،
عاليترين روش درماني اس��ت .يکي از پزش��کان ميگوي��د « :طرح درمان به
وس��يله روزه بسيار چنان معجزهآساس��ت که بهکار بستن آن مسير ،طرحها و
برنامههاي طب عملي و جراحي را تغيير خواهد داد ،زيرا روزه راه تازهاي به روي
دانش پزشکي ميگشايد؛ و سالح موثري براي مبارزه با بيماريها به اين دانش
میبخش��د .با روزه و امساک ميتوان بيماريها را بهبود بخشيد و معالجه کرد.
البته درصورتیکه با اعتدال و ميانهروي مقرون باش��د و در هنگام سحر و افطار
در خوردن و آشاميدن افراط نشود.
افرادسالمبايدبدانندکهروزهنهتنهازيانيبرايشاننداردبلکهچنانکهگفتيم،
موجب تندرستي و صحت مزاج است .اکثريت قریب به اتفاق مسلمانان متدين

م��ا ه
مب��ا ر ک
رمض��ان را روزه
ميدارن��د و بههیچوج��ه
ش��کايتي بيماري زخم مع��ده ندارند و
نسبت بيماري زخم معده روزهداران بيشتر
از ديگران نيس��ت .همانطور ک��ه گفتيم فوايد
جس��مي و بهداش��تي روزه اگرچه چشمگير و غیرقابل
انکار اس��ت ولي مهمتری��ن فوايد روزه اثرات بهداش��تي آن
نيست ،متأسفانه برخي در بررسي فوايد روزه تنها به همين اثرات
بهداشتي آن بسنده کردهاند ،درحاليکه فوايد برتر روزه به جنبههاي
معنوي آن مربوط ميشود.

 روزه عامل بازدارنده از گناه

روزه ،عامل موثري اس��ت در ايجاد و تقويت روحيه تقوي و پرهيزکاري؛
قرآن مجيد اين فايده بزرگ را با جمله « لعلکم تتقون» یادآور میشود و اين
عبادت را عامل مهم تقوي ميشمارد .تقوي و پرهيزکاري در تربيت و سازندگي
و ش��خصيت اسالمي يک مسلمان نقش بس��يار مهمي دارد و براي رسيدن به
همين اثر پرارزش است که بهترين عبادت در ماه صيام و در حال روزه ،اجتناب
از گناه است .پيامبر بزرگوار (ص) در خطبهاي فضیلتهای ماه رمضان را براي
مس��لمانان بيان فرمود .علي (ع) پرس��يد :بهترين اعمال در اين ماه چيست؟
پيامبر پاسخ دادند« :الورع عن محارم اهلل» اجتناب و پرهيز از گناهان.
روزهدار با به کار بستن اين دستور الهي که شرط کمال روزه است ،روزه تقوي
را در خود زنده ميکند و اين مراقبت ثمربخش در ماه مبارک رمضان و در حال
روزه بس��يار آسانتر است چراکه گرس��نگي و تشنگي و ديگر محدوديتهاي
روزه شعلههاي سرکش غرايز حيواني و هوسها را تا حد چشمگيري خاموش
میس��ازد و حتي اگر موقت هم باش��د گريبان عقل و جان را از چنگال شهوت
رها ميس��ازد و براي روزهدار زمينهاي آماده براي تمرين تقوي و پرهيزگاري
فراهم ميشود و با مراقبت و تمرين پياپي در يک ماه نيروي بازدارنده از گناه در
او به وجود ميآيد و خصلت خودداري در او ريشه ميگيرد و رشد ميکند و او با
گذراندن اين برنامه یکماهه توفيق ميابد که پس از ماه روزه نيز پرهيزکار باقي
بماند .بدين ترتيب به مقام پرارج تقوي که به تعبير قرآن و فرموده پيش��وايان
معصوم ما کرامت انسان به آن وابسته است نائل میآید.
 نقش روزه در تقويت اراده

حکومت غرايز و ش��هوات بر انس��ان خطرناکترين حکومتهاست و آدمي
را اس��ير و بياختيار ميس��ازد و به پستي و رذالت ميکش��اند .مبارزه با سلطه
شهوات نفس که در اسالم جهاد اکبر ناميده شده به پايمردي و ارادهاي استوار
نياز دارد .انس��ان با روزهداري که امساک در خوردن و آشاميدن و خودداري از
برخي چيزهاي ديگر است در واقع با خواهشهاي خويش ميجنگد و در برابر
غرايز خود مقاومت ميکند .تمرين اين عمل اراده و تصميم را در انسان نيرومند

ميس��ازد و جان را از قيد حکومت و س��لطه هوسها
و خواهشها میرهاند .پيش��وايان اسالم فرمودهاند:
«افضل الناس من جاهد هواه و اقوي الناس من غلب
هواه»
بهتري��ن مردم کس��ي اس��ت ک��ه با ه��واي نفس
آ نا ن
مب��ارزه کن��د و نيرومندتري��ن
کسي است که بر آن پيروز شود.
پس روزهداران بهترين مردمند
چراکه با خواس��تههاي نفساني
مبارزه ميکنند و اگر با مراقبت
و کوش��ش از روزه خوي��ش اين
به��ره را بگيرند که ب��ر نفس خود
مسلط شوند از نيرومندترين مردم نيز
خواهند بود.

معرفت بيني
روزه و به ويژه روزه يک ماهه رمضان موجب ميشود
که حکومت ش��هوات و اميال شيطاني جاي خود را به
حکومت تق��وي و پيروي از دس��تورات الهي بدهد و
تيرگي و هوسها و شهوات در جان آدمي به نورانيت و
روشني باطن تبديل شود .در سايه همين صفا و پاکي
حاصل از روزه اس��ت که روزهدار با خودآگاهی نهتنها
دهان و ش��کم را از خوردن و آشاميدن که دستوپا و
چش��م و گوش و زبان و همه اعضاي خويش را از آنچه
خدا حرام فرموده نگاه ميدارد و ميتواند به آن درجه
از تق��وي نائل آيد که حتي از انديش��ه و فکر گناه نيز
دوري گزيند و اين اوج نورانیت روزه است.
امير مومنان علي عليهالس�لام نيز به همين مرتبه
اش��اره ميفرمايد« :صيام القل��ب عن الفکر في االثام
افض��ل م��ن صي��ام البطن ع��ن الطع��ام» .روزه دل
از انديش��ه گناه��ان ،برتر از روزه ش��کم از خوردن و
آشاميدن است .و البته اين بدان معنا نيست که ظاهر
روزه و امساک از خوردن و آشامیدن را رها کنيم بلکه
الزم اس��ت به آن اکتفا ننماييم و همراه با آن بکوشيم
که به نتايج معنوي روزه نيز برس��يم .الزم اس��ت که
همين امس��اک ظاه��ري و روزه معمولي نيز انقالبي
روح��ي در روزهداران ب��ه وجود م��یآورد و در ماه
مبارک رمضان شرارتها و تباهيها کاسته
ميشود .در دوران طاغوت چون ماه مبارک
رمضان فرا ميرسيد ميزان جنايات و فساد سير
نزولي پيدا ميکرد و عربده و زدوخورد و چاقوکشي
و بدمس��تي که در غير رمضان بازارش رواج داشت در
اين ماه عزيز بهطور محسوسي کاهش پیدا میکرد.
ب��اري صفا و پاکي حاص��ل از روزه و خ��ودداري و
پرهيزکاري روزهدار همچون سپري است که روزهدار
را از آتش عذاب الهي که مولود گناهان اس��ت مصون
ميدارد .پيامبر عزيز اس�لام (ص) فرمودند« :الصوم
جنه من النار» .روزه س��پري اس��ت ک��ه روزهدار را از
آتش جهنم حفظ ميکند.

صب��ر و مقاومت بر نيروي پايداري انس��ان ميافزايد
و اراده را توان��ا ميس��ازد هيچ جامع��هاي اگر تحمل
ناگواريها را نداش��ته باش��د بر مش��کالت خويش و
بر دش��منان خويش نميتواند پيروز گردد .با صبر و
مقاومت اس��ت که ميتوان به پيکار س��تمگران رفت
و دست اس��تعمارگران را کوتاه نمود و روزه  -به ويژه
در روزهاي گرم و طوالني تابس��تان که فشار تشنگي
طاقتفرسا ميشود بهطور چشمگيري به انسان صبر
و مقاومت میبخشد و تحمل رنج و سختي را بر آدمي
آسان ميسازد.
قرآن کريم با توجه به همين اثر اس��ت که از روزه به
صبر تعبير کرده اس��ت  :و اس��تعينوا بالصبر و الصلوه
 .........از صبر (روزه)  -و نماز کمک بگيريد.
امام��ان معصوم ما عليهمالس�لام «صبر» را در اين
آيه به روزه تفس��ير کردهاند و پيامبر گرامي (ص) نيز
م��اه رمضان را ماه صبر ناميدهاند «:ش��هر الصبر و ان
الصبر ثوابه الجنه» (رمضان ماه صبر اس��ت و پاداش
صبر بهش��ت اس��ت) و امام صادق عليهالسالم نيز به
همين ويژگي روزه اش��اره فرموده است :هرگاه براي
کسي حادثهاي جانکاه پيش آمد روزه بگيرد که خدا
فرموده است « و استعينوا بالصبر و الصلوه».
منبع :راسخون

 روزه و صبر

«صبر» از خصايلي اس��ت که در اخالق اسالم بر آن
بس��يار تاکید شده است ،انس��ان مسلمان در زندگي
فردي و اجتماعي خوي��ش در راه هدفهايي مبارزه
ميکند و با مش��کالتي نيز روبرو است؛ بدون خصلت
صبر ،پيروزي بر مش��کالت و رس��يدن
به هدفها آسان نيست.

 صفاي دل و پاکي

روزه چ��راغ معرف��ت و آگاه��ي را در درون ب��ر
مياف��روزد :ان��درون از طعام خالي دار ت��ا در آن نور
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شـفافیت
ضـرورتی بـرای نـظام مـالیاتی

20

سید عبدالحمید بحرینی ،مدیر حسابداری
عمومی :در اغلب کش��ورهای توسعهیافته ،مالیات
منبع اصلی درآمد دولتها محسوب میشود.
ب��ا ای��ن ح��ال ،ای��ن می��زان در ای��ران فاصله
قابلمالحظهای با مقادیر مطلوب دارد .چرایی این
مس��ئله را باید در ضعف نظام مالیاتی و قوانین آن
جستوجو کرد .ش��رکت فوالد هرمزگان به عنوان
یک��ی از بزرگتری��ن واحده��ای صنعتی کش��ور،
ش��فافیت مالی برای ارائه به ذینفع��ان را یکی از
رویکردهای اصلی خود قرار داده و به این ترتیب ،با
پرداخ��ت بهموقع و دقیق مالیات ،خود را به عنوان
یکی از مودیان خوشحس��اب در س��طح استان و
کشور معرفی کرده است.
قوانین کنون��ی حاکم بر نظام مالیاتی کش��ور با
پیچیدگیهای زیادی همراه هستند که این مسئله
اخذ و دریافت مالیات از مودیان را دشوار میسازد.
ش��رکتهای صنعتی به خص��وص تولیدکنندگان
محص��والت ف��والدی به دلی��ل چالشهایی که در
حوزه تامین مواد اولیه و فروش دارند با مش��کالتی
در پرداخت مالیات مواجه میشوند.
البته در قانون مالیاتهای مستقیم ،معافیتها،
تخفیف��ات و بخش��ودگیهای مالیات��ی گنجان��ده
ش��ده اس��ت .در حال حاضر نی��ز حمایتهایی از
ش��رکتهای تولیدی ،مخصوصاً ش��رکتهایی که

س��هام آنها در ب��ورس اوراق بهادار پذیرفته ش��ده
است ،صورت میگیرد.
بااینح��ال ازآنجاکه تولید و صنعت هر کش��ور
چارچوب و بدنه اقتصادی آن را تش��کیل میدهد
الزم اس��ت که دول��ت نرخ مالیاته��ا را به نحوی
کاه��ش دهد ک��ه به چرخ��ه اصلی کش��ور ضربه
وارد نش��ود .هرچند موضوع کاهش نرخ مالیات از
مدتها قبل در مجلس شورای اسالمی مورد بحث
قرار گرفته ،تاکنون به قانون تبدیل نشده است.
برخی از مشکالت شرکتهای صنعتی
بر اس��اس قوانین مالیاتی کشور اکثر شرکتهای
صنعتی که سال مالی آنها از یکم فروردین هرسال
ش��روع میش��ود مکلفاند که مطابق با ماده 110
قانون مالیاتهای مس��تقیم ،در پایان تیرماه سال
بعد ،اظهارنامه عملکرد را به س��ازمان امور مالیاتی
ارس��ال و به دنبال آن ،مالیات عملک��رد ابرازی را
پرداخ��ت کنند ک��ه بعضاً از ت��وان پرداخت نقدی
عاجزند و تقاضای تقسیط مالیات دارند.
ادارات ام��ور مالیات��ی هم��ه اس��تانها ،ضمن
هم��کاری در تقس��یط مالیات بر اس��اس قوانین و
مطابق با م��اده  190قانون مورد اش��اره ،اقدام به
محاسبه جرائم دوره اقساط میکنند که شرکتها
را دچ��ار بوروکراس��یهایی برای بخش��ودگی کلی
یا جزئ��ی جرائم میس��ازد .اگ��ر در این خصوص
نی��ز تمهیدات الزم صورت پذیرد ،کمکی بس��زا به
صنعت و مودیان فعال در کشور خواهد شد.
یک��ی از چالشهای اصلی ش��رکتهای صنعتی
حس��ابهای تعدیالت سنواتی اس��ت که در اکثر

مواق��ع توجیه آن ب��رای حسابرس��ان محترم امور
مالیات��ی دش��وار اس��ت و بعضاً ش��رکتها با عدم
پذی��رش حس��ابها توس��ط ادارات ام��ور مالیاتی
مواجه میش��وند .گزارش ص��ورت معامالت فصلی
نیز یک��ی دیگ��ر از چالشبرانگیزتری��ن گزارشها
در زمان رس��یدگیهای مالیاتی محسوب میشود
و ازآنجاک��ه در اکث��ر مواق��ع مبن��ای رس��یدگی
حسابرس��ان امور مالیاتی گزارشهای استخراجی
طرفهای معامله اس��ت ،گاهی پی��ش میآید که
با ارس��ال اش��تباه گزارشهای خرید ی��ا فروش از
طرفه��ای معامله ،عواق��ب آن گریبانگیر مودیان
مالیاتی میشود .کثرت و تعدد گزارشها و مقایسه
آن ب��ا دفاتر مالی فرصت و زمان الزم برای مکاتبه
ب��ا طرفهای معامله به منظور اصالح گزارشها در
زمان رسیدگی را از مودیان میگیرد.
عموم شرکتهای مش��غول به تولید محصوالت
خ��ام ف��والدی مجبورند که م��واد اولی��ه خود را
به صورت نق��دی تامین کنند ام��ا از طرف دیگر،
به منظ��ور جلب رضایت مش��تری و افزایش توان
ف��روش ،محص��والت تولی��دی خود را ب��ه صورت
مدتدار به فروش میرسانند.
بنابرای��ن پس از ه��ر دوره س��هماهه ،مکلف به
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و در نهایت پرداخت
تفاوت مالی��ات ارزشافزوده دریافتنی و پرداختنی
به سازمان امور مالیاتی میشوند.
ازآنجاک��ه طی این دوره موف��ق به دریافت وجه
کاالی فروشرفت��ه نیس��تند ،به رغ��م میل باطنی
و ب��ا هدف جلوگی��ری از جرائم مالیات��ی ،اقدام به

اس��تقراض از بانکه��ا با بهرههای ب��اال به منظور
تس��ویه بدهی مالیاتی میکنن��د .دولت با حمایت
از طریق تقس��یط بلندمدت جرائم میتواند کمک
شایستهای به شرکتهای صنعتی کند.
شفافیت و بازنگری قوانین
ش��فافیت در قوانی��ن و بخش��نامهها ،به نحوی
که هیچگونه تفس��یر ش��خصیای از آنها صورت
نپذیرد یکی از ضرورتهایی اس��ت که میتواند به
شرکتها کمکی بس��زا کند (شفافیت در استفاده
از تبص��ره  7م��اده  15ق.م.م ،ش��فافیت در نحوه
محاسبه سه در هزار و چهار در هزار اتاق بازرگانی
و معافیته��ای حقوق پرس��نل) .بس��یاری اوقات
ش��اهد قوانین یا بخشنامههای حمایتیای هستیم
که متاس��فانه تفسیر هرکدام نسبت به آن قانون یا
بخش��نامه متفاوت است و در نهایت منجر به ضرر
شرکتها به دلیل استفاده نکردن در زمان مناسب
میشود.
اگ��ر س��امانهای همچ��ون بان��ک اطالعاتی در
خصوص پاس��خ استعالمات دفتر فنی و حسابرسی
س��ازمان امور مالیاتی با نظرات مش��ابه در اختیار
مودیان ق��رار بگیرد ،بخش��ی از ناآگاهیهای آنان
مرتفع خواهد ش��د .الزم اس��ت که مواد قانونی و
بندهای مرتبط در دورههای چهارس��اله بازنگری و

اصالح شوند .برای مثال ،بند  10ماده  148قانون
مالیاتهای مس��تقیم مصداق بارز الزامات بازنگری
است.
معافیت مالیاتی ص��ادرات (مالیات به نرخ صفر)
یکی از مش��وقهایی است که ش��رکتها را راغب
به توس��عه بازار در صحن��ه بینالمللی میکند .در
س��الهای گذش��ته با توجه به ش��دت تحریمهای
ظالمان��ه آمری��کا ،ارزآوری صادرکنن��دگان کمک
قابلتوجهی به اقتصاد کش��ور کرده است .با توجه
به بوروکراس��یهای پیچیده ناش��ی از تحریمها در
خص��وص دریافت مطالبات از مش��تریان خارجی،
معافیته��ا میتوانن��د همچ��ون تکیهگاهی برای
ش��رکتهای صنعت��ی عم��ل کنند .قطع��ا هرچه
صنعت کش��ور ،پ��س از تامین نیازه��ای داخلی،
صادراتمحورت��ر باش��د ،میتوان��د ه��م ارزآوری
بیشتری داشته باشد و هم خطهای تولید بیشتری
را فع��ال کند .ب��ه دنبال افزایش خ��ط تولید ،نرخ
بیکاری کاهش خواهد یافت.
خطمشی شرکت فوالد هرمزگان
ش��رکت ف��والد هرم��زگان هم��واره یک��ی از
شرکتهای س��رآمد در ش��فافیت مالی به منظور
ارائه به ذینفعان مالی خود از جمله س��ازمان امور
مالیاتی بوده و همهساله رسالت خود را در پرداخت

صحیح و بهموقع مالیات به انجام رس��انده اس��ت.
در حال حاضر ،این ش��رکت فاق��د هر گونه بدهی
مالیاتی اس��ت و یکی از مودیان خوشحس��اب در
استان محسوب میشود .گفتنی است تمام مالیات
ش��رکت فوالد هرم��زگان در این اس��تان پرداخت
میشود .فوالد هرمزگان یکی از شرکتهایی است
ک��ه با توجه به مس��ئولیتهای اجتماعی و قوانین
مالیاتی ،تمامی پرداخته��ا را از طریق بانکهای
استان پرداخت کرده و هیچ حساب بانکی خارج از
استان هرمزگان ندارد.
می��زان مالیاتهای پرداختش��ده توس��ط این
ش��رکت طی سه س��ال گذش��ته روندی افزایشی
و روبهرش��د داش��ته که نتیجه افزای��ش فروش و
کاهش بهای تمامشده بوده است .با تالش بیوقفه
پرس��نل فوالد هرمزگان ،در س��ال جاری نیز این
روند افزایش��ی ادامه خواهد داشت .در پایان ،امید
میرود که در سالهای آتی نیز این شرکت بتواند
با تکیه بر تالش پرس��نل و حمایتهای هولدینگ
محترم ف��والد مبارک��ه ،با افزایش س��ودآوری در
پرداخ��ت مالیات ،همواره نقش��ی مثبت در چرخه
اقتصاد کشور ایفا کند.
نمودار  .1مالیات پرداختی شرکت فوالد
هرمزگان
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روز آ ر ی قا
ط
ع
روزنخس��تین حکوم��ت اهلل و از
«۱۲فروردی��ن،
ِ
بزرگتری��ن اعی��اد مذهب��ی و ملی ماس��ت ،ملت ما
بای��د این روز را عی��د بگیرند و زنده نگ��ه دارند» .این
جمله بخش��ی از پیام تاریخی رهب��ر فقید و بنیانگذار
جمهوری اس�لامی ایران به مناسبت پیروزی انقالب
مردم بر رژیم پهلوی است.

 آری قاطع مردم به نظام جمهوری اسالمی

دوازدهم فروردین سالروز تاریخیترین همهپرسی
و رفراندومی است که توانست مشارکت  98.2درصد
مردم کش��ورمان پای صندوقهای رای و تغییر نظام
سیاسی کشور از «پهلوی» به «جمهوری اسالمی» را
موجب ش��ود.رهبر فقید انقالب اسالمی پس از ورود
به کش��ور در  12بهمن  1357شرط پیروزی مطلق و
نهایی انقالب اسالمی را کوتاه شدن دست مزدوران و
تهماندههای وفادار به رژیم پهلوی از س��اختار اداری و
نظامی کشور اعالم کردند .ایشان در پیامی ششبندی
از آح��اد م��ردم خواس��تند «به افرادی که با ماس��ک
انقالبی از رژیم منقرض پش��تیبانی میکنند و نهضت
را بدن��ام میکنند ،مهلت فعالیت ندهند و ابتکار عمل
را در دست داشته باشند».
بنیانگذار جمهوری اسالمی سه روز قبل از برگزاری
رفراندوم جمهوری اس�لامی در م��ورخ  12فروردین
 1358در دی��دار با آحاد مختلف مردم گفتند« :ما در
بین را ههس��تیم .ما باید همه با هم این نهضت را پیش
ننهضت باش��ید و نگذارید این
ببریم .ش��ما دنبال ای 
نهضت به س��ردی و سس��تی برسد .من خوف آن دارم
که اگ رخدای نخواسته اختالف بین اقشار ملت ما پیدا
نمیترسم
بش��ود که مسائل س��ابق عود کند؛ من از آ 
که باز دژخیمان بر ما مسلط شوند؛ من از آن میترسم
ک��ه باز ذخایر م��ا را ببرند؛من از آن میترس��م که باز
نیروی انس��انی ما را نگذارند شکوفا بشود. شما جوانان
ش��ما ملت ایران ،باید حفظ کنید وحدت خودتان را.
اتکال ب��ه قرآن،اتکال به خدای تب��ارک و تعالی پیدا
بکنید؛ با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارکوتعالی
پیشروی کنید».

 روز تعیین مقدرات

امام خمینی (ره) ادامه دادن��د« :فردا روز رفراندوم
است؛ روزی است که مقدرات شما تعیین خواه د شد.
روزی اس��ت که یا اس�لام پیش میبرد و یا کفر .روزی
اس��ت که «آری» اس�لام اس��ت و«نه» خالف اسالم.
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روزی اس��ت
ک��ه «آری» سرنوش��ت
سعادتمند برای شما تهیه میکند و«نه»،
ش��ما را برمیگرداند به حال اول« .آری» بگویید .من
یاس�لامی را به جان
«آری» میگوی��م .من جمهور 
و دل «آری» میگویم و از ش��ما خواه��ران و برادران
میخواهم که بروی دو «آری» بگویید .بروید و آن ورقی
که در آن «آری» نوشته اس��ت در صندوق بیندازید.
س��عادت ش��ما این است و کشور ش��ما با این «آری»
مس��تقل خواهد شد .با این «آری» ،شماآزاد خواهید
ش��د و خدای نخواس��ته اگر چنانچه سستی بکنید یا
تنبلی در این امر بش��ود ک هنروید دنب��ال رای دادن،
من خوف آن را دارم که خدای نخواس��ته به شکس��ت
بربخوریم وباز مس��ائل سابق عود کند .بر همه ماست
که برویم و رأی بدهیم .در خانهها ننشینید فردا،فردا
بیرون باش��ید از خانهها؛ ملت ایران فردا بیرون باشند
از خانهه��ا و بروند به صندوقها،رأی بدهند .من رأی
آری میدهم و از ش��ما تمنا دارم که رأی آری بدهید.
خداوند هم ۀشما را سالمت و سعادت بدهد و پیروزی
نمس��تقر
عنایت فرماید و جمهوری اس�لام را در ایرا 
کند.».
 ایران ،پیشوای مستضعفین

ایش��ان در این پیام بیان کردند« :من به ملت بزرگ
ایران که در طول تاریخ شاهنش��اهی ،که با اس��تکبار
خ��ود آنان را خفیف ش��مردند و بر آن��ان کردند آنچه
کردند ،صمیمانه تبری��ک میگویم .خداوند تعالی بر
ما منت نهاد و رژیم اس��تکبار را با دس��ت توانای خود
که قدرت مس��تضعفین اس��ت در ه��م پیچید و ملت
عظیم ما را ائمه و پیش��وای ملتهای مستضعف نمود
و با برقراری جمهوری اس�لامی ،وراثت حقه را بدانان
ارزانی داشت .من در این روز مبارک روز امامت امت و
روز فتح و ظفر ملت ،جمهوری اس�لامی ایران را اعالم
میکنم .به دنیا اعالم میکنم که در تاریخ ایران چنین
رفراندمی س��ابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و
شعف و عشق و عالقه به صندوقها هجوم آورده و رای
مثبت خ��ود را در آن ریخته و رژی��م طاغوتی را برای
همیشه در زبالهدان تاریخ دفن کنند».

 همه برادر و برابرند

امام خمینی (ره) با بیان اینکه من از این همبستگی
که جز مش��تی ماجراجو و بیخبر از خدا ،همه و همه

ب��ه ن��دای
آس��مانی و اعتصموا
بحب��ل اهلل جمیعاً لبی��ک گفتند و با
تقریباً اتفاق آرا به جمهوری اسالمی رای مثبت دادند
و رش��د سیاس��ی و اجتماعی خود را به ش��رق و غرب
ثابت کردند تقدیر میکن��م ادامه دادند« :مبارک باد
بر ش��ما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ
دل مادران و پدران و رنجهای طاقتفرس��ا ،دش��من
غ��ول صفت و فرعون زم��ان را از پ��ای درآوردید و با
رای قاطع به جمهوری اسالمی ،حکومت عدل الهی را
اعالم نمودید .حکومتی که در آن ،جمیع اقش��ار ملت
با یک چشم دیده میشوند و نور عدالت الهی بر همه و
همه به یک طور میتابد و باران رحمت قرآن و سنت بر
همه کس به یکسان میبارد .مبارک باد شما را چنین
حکومتی که در آن اختالف نژاد و سیاه و سفید و ترک
و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیس��ت .همه برادر و
برابرند؛ فقط و فق��ط کرامت در پناه تقوا و برتری و به
اخالق فاضله و اعمال صالحه است».

 رای به امنای امت

رهبر فقید انقالب اس�لامی تاکید کردند« :مبارک
باد بر ش��ما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق
خ��ود میرس��ند ،فرقی بی��ن زن و م��رد و اقلیتهای
مذهب��ی و دیگران در اجرای عدالت نیس��ت .طاغوت
دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن میشود
و کش��ور از چنگال دش��منهای داخل��ی و خارجی و
چپاولگران و غارت پیش��گان نجات یافت .اینک شما
ملت ش��جاع ،پاس��داری جمهوری اسالمی هستید.
اینک ش��ما هس��تید که باید این اثر اله��ی را با قدرت
و قاطعی��ت حفظ کنید و نگذارید بقایای رژیم متعفن
که در کمین نشستهاند و طرفداران دزدان بینالمللی
و نفتخواران مفتخوار در بین صفوف فش��رده ش��ما
رخنه کنند .اینک ش��مایید که بای��د مقدرات خود را
به دس��ت بگیرید و مجال ب��ه فرصتطلبان ندهید و
ب��ا قدرت الهی که مظهر آن جماعت اس��ت ،قدمهای
بع��دی را بردارید و با فرس��تادن طبقه فاضله و امنای
خود در مجلس موسس��ان ،قانون اساس��ی جمهوری
اسالمی را به تصویب برسانید و همانطور که با عشق
و عالقه به جمهوری اسالمی رای دادید ،به امنای امت
رای دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند».
منبع:ایسنا

سه کاری که فقر می آورد
بخش زیادی از فرایند رسیدن به ثروت به انجام ندادن
کارهایی مربوط میشود که جلوی رسیدن شما به درآمد
و ثروت بیش��تر را میگیرد .در ادامه به سه مانع ثروتمند
شدن نگاهی میاندازیم.
 اگر خود را از یادگیری اقتصاد بینیاز
میبینید

اگر رانندگی را به خوبی یاد نگرفته
باش��ید نمیتوانید گواهینامه
بگیری��د .همس��فر ش��دن با
کسی که از قوانین راهنمایی
و رانندگی بیاطالع است بازی
ک��ردن با جان خود اس��ت .این
واقعیت در م��ورد اقتصاد و امور
مالی هم صادق است.
از خ��ودم س��وال میکن��م مگر
میش��ود بعضی افراد؛ از کم و کیف
مالیات و مالیات گیری چیزی نداند؛
یا ندانند چرا بعضی شرکتها مقادیر
مش��خصی از حقوق پرس��نل خود را
کس��ر میکنند؟ باورش س��خت است
ولی حتی سرمایه گذارانی را میشناسم
که اهمیت نمیدهند ش��رکتی که سهام
آن را خریدهان��د دقیق��ا چط��ور «ارزش
اف��زوده» ایجاد میکند و با پول و س��رمایه
آنها چ��ه میکند؟ این حجم از بیس��وادی
مالی باورکردنی نیس��ت .برای سنجش سواد
مالی شاخصهای اس��تاندارد زیادی طراحی
شده اس��ت؛ در اس��رع خود دانش و اطالعات
اقتصادی خود را محک بزنید.
آموزش مالی باعث میش��ود که بتوانید
فرصته��ای اقتص��ادی پی��شرو را
تش��خیص دهید ،تصمیمهای به موقع
و هوش��مندانه بگیری��د ،بدانید از چه
کس��انی کمک و مش��اوره بگیرید و
اختالفات مالی را به بهترین شکل
ممکن ،حل یا دستکم مدیریت
کنید .ب��رای مثال طبق یکی از
قوانی��ن مالیاتی کش��ور من،
اگر مشغول تحصیل باشید
و همزمان کار کنید دولت
 ۱۰درص��د از مالی��ات
ساالنه را بازمیگرداند
ت��ا ص��رف آم��وزش
کنید .ب��ا این حال

فق��ط  ۳نف��ر از  ۲۰۰نف��ری که همزمان ب��ا من تحصیل
میکردن��د از این قان��ون مطلع بودند .یک س��ال کار در
بان��ک به من یاد داد ک��ه یادگیری امور مال��ی تا چه حد
اهمیت دارد .من در آنجا برنامهنویس��ی انجام میدادم اما
در این مدت از منطق پش��ت همه فرآیندهای مهم بانکی
آگاه ش��دم .به برکت این تجربه اکنون میدانم که انواع و
اقسام وامها و کارتهای اعتباری اگر دلیل محکمی برای
اس��تفاده از آنها نداشته باش��ید عمال مشکلی از شما حل
نخواهند کرد .بس��یاری از مردم فکر میکنند که فلسفه
استفاده از کارت اعتباری ،خرج کردن بیشتر است!

 به کسب درآمد آسان اعتقاد دارید

کس��ب و کار های زیادی وجود دارند که به ش��ما وعده
اس��تقالل مالی میدهن��د .و هنوز هم بس��یارند افرادی
ک��ه واقعا فکر میکنن��د این قبیل کس��ب و کارها آنها را
ثروتمند میکنند .به تعدادی از این کسب و کارها نگاهی
میاندازیم:
ش��رطبندی :متاس��فانه ش��رطبندی آنالین به یکی
از معضالت بس��یاری از جوامع تبدیل ش��ده و روز به روز
قربانی��ان بیش��تری میگیرد .در مجموع ش��رطبندی و
قمار حول یک قانون مش��خص میگردد :لشکر بازندگان
در براب��ر تعدادی انگشتش��مار از برن��دگان .موفقهای
ش��رطبندی و قمار به حدی نادرند که به س��وژه رسانهها
تبدیل میش��وند! هیچ راه فراری ندارید :اگر شرطبندی
و قمار رویه بلندمدت ش��ما باشد قطعا به لشکر بازندگان
خواهید پیوست.
بازاریابی شبکهای بدون کاال :بازاریابی شبکهای بدون
کاال ضرورتا نوعی تجارت پانزی اس��ت .اگر خوششانس
باش��ید و جز آنها باش��ید ک��ه همان ابتدا به ش��بکه وارد
شدهاید ممکن است به پول خود برسید در غیر این صورت
اصل س��رمایه خود را از دست میدهید.بازی با رمزارزها:

ممکن اس��ت در مورد این یکی با من موافق نباشید .به هر
حال معتق��دم که خرید و فروش رمزارزها بیش��تر راهی
برای حفظ ارزش پول اس��ت تا کس��ب درآمد .اگر ندانید
دقیقا چه کاری میکنید ممکن اس��ت به شدت پشیمان
شوید .به اعتقاد من اگر میخواهید پول بیشتری بهدست
آورید روی کار و وقت و زمان خود س��رمایهگذاری کنید،
روشهای ارتقای عملکرد ش��غلی یا کسب و کارتان را یاد
بگیرید و روی این قبیل امور تمرکز کنید.

 به خوش شانسی اعتقاد دارید

به جد معتقدم که هیچ چیز زندگی تصادفی نیست .هر
آنچه برای ما رخ میدهد نتیجه تصمیمها و اعمال ماست.
هوش��مندی راه را آسان میکند اما شما را از سختکوشی
بینی��از میکند .ب��ه آنهایی که ثروتمند ش��دن را نتیجه
بخ��ت و اقبال میدانند نگاه کنید؛ چند درصد از آنها واقعا
آدمهای سختکوش هستند ،مخاطرات را به جان خریده
و ایدهای که س��الها درباره آن ح��رف زدهاند را به خوبی
اجرا گذاشتهاند؟
اگر اس��تثناها را نادیده بگیریم ،ثروتمند ش��دن نتیجه
هزاران ساعت تفکر ،عمل و تصمیمگیری راهبردی است.
آنها قبل از هر چیز تواناییها و مهارتهای خود را توسعه
دادهان��د؛ محصوالت یا کاالهایی را خلق کردهاند و مزیت
یا مزایایی را برای مردم فراهم میآورند.
ما دنبال جمعبندی س��ریع و فوری هستیم بنابراین به
صورت طبیعی و غریزی؛ البه الی س��خنان ثروتمندان،
اثر ش��انس و بخت و اقبال را جستوجو میکنیم .هزاران
س��اعت تالش و کوشش مس��تمر دیگران را نمیبینیم.
نویس��نده فالن وبالگ به احتمال زیاد قبل از آنکه موفق
ش��وند و چند هزار فالور پیدا کند سالها برای تقویت هنر
نگارش وقت و انرژی گذاش��ته است اما این بخش از ماجرا
را نمیبینیم یا دوست نداریم ببینیم.
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امنیت کلمه عبور
ابراهیم خرمی  -کارشناس مرکز داده

وقتی از وب س��ایتها ،شبکههای اجتماعی ،ایمیل
و حت��ی کامپیوتر خود اس��تفاده میکنید؛ رایجترین
راه ب��رای اثب��ات هویت واقعی ،اس��تفاده از رمز عبور
یا کلمه عبور اس��ت .همچنی��ن رمزهای عبور امکان
دسترسی به تلفنهای همراه ،برنامههای بانکی ،ورود
به سیستمهای کاری و فایلهای محرمانه را میدهند.
در بس��یاری از سیس��تمهای آنالین ،رم��ز عبور تنها
چیزی اس��ت که مانع از س��رقت اطالعات شخصی ما
توسط مهاجمان میشود .آنچه می خوانید بخش اول
این مقاله است.
رم��ز عب��ور ق��وی مان��ع اصلی ه��ک ش��دن اکثر
حسابهای کاربری شماست .بدون اقدامات متناسب،
ممکن اس��ت از رمزه��ای عبوری اس��تفاده کنید که
مهاجم��ان اینترنتی میتوانند ظرف چند س��اعت به
راحتی آن را حدس بزند.
بیتوجهی و س��هلانگاری در این امر و قرار گرفتن
در معرض سرقت هویت میتواند بسیار خطرساز بوده
و عواقبی جبرانناپذیر برای کاربران و س��ازمانها در
پی داشته باشد.
گرچ��ه به نظر میرس��د ایج��اد رمز عب��ور یک راه
مطمئن برای حفاظت از حسابهای کاربری باشد اما
رمزهای عبور بسیاری از کاربران در شرکتهای بزرگ
و قابلاعتمادی مانند eBay ، LinkedIn، Yahoo
و  Facebookهمه به خطر افتادهاند.
 چرا ب�ه دس�ت آوردن رمزهای عب�ور برای
مهاجمان آسان شده است؟

مهمت��ر از همه این اس��ت که م��ا از رمزهای عبور
خ��ود دوباره و برای مدت طوالنی اس��تفاده میکنیم.
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بی��ش از  60درص��د م��ردم از رم��ز عبور مش��ابه در
چندین س��ایت استفاده میکنند .ازآنجاکه  39درصد
افراد در یادآوری و حفاظت از رمزهای عبور مش��کل
دارند ،هنگامیکه رمز عبورها را برای س��الها یا حتی
دههها نگهداری میکنیم ،در مقابل مهاجمان بهشدت
آسیبپذیر میشویم.
مردم نیز برای هکرها ،قابل پیشبینی هس��تند .ما
تمایل داریم از رمزعبورهایی اس��تفاده کنیم که ساده
باش��ند و یا به نوعی ب��ه زندگی ش��خصی ما مربوط
باش��ند ،زیرا به راحتی به خاطر س��پرده میشوند .به
همین دلیل است که اغلب بر اساس مواردی مانند نام
اعضای خانواده ،کد ملی ،شماره تلفن ،نام دوستان یا
تاریخ تولد ،رمزهای عبوری را ایجاد میکنیم.
مهاجمان اینترنتی با اس��تفاده از تجاربی که دارند
ب��ه س��ادگی گزینههایی ک��ه میتوان��د ورود آنها به
حساب کاربری ش��ما را ممکن سازد حدس میزنند،
بهخص��وص اگر با خصوصیات اخالقی و زندگی ش��ما
آش��نا باشند .طبق گزارش ش��رکتهای مدیریت رمز
عبور مانند  Nordpass، SplashDataو Keeper
 10م��ورد از رایجترین رمزهای عب��وری که کاربران
استفاده میکنند عبارتند از :
123456
111111
123456789
iloveyou
Qwerty
123123
Password
picture1
football
abc123

 چه مدت طول میکش�د تا مجرمان سایبری
رمز عبور را کشف کنند؟

اگ��ر رمز عبوری به س��ادگی « »adc123داش��ته
باش��ید ،یک هکر فقط  0.29میلی ثانیه طول خواهد
کش��ید تا بتواند رمز عبور شما را بشکند .تعجبآورتر
آنکه در عرض یک چش��م بر ه��م زدن 431 ،بار رمز
عب��ور  123456789شکس��ته میش��ود .آنچه برای
هکرها قب ً
ال سه س��ال طول میکشید اکنون کمتر از
دو ماه به طول میانجامد.
هکرها ابتدا به دنبال سادهترین و رایجترین رمزهای
عبور میروند ،سپس به سراغ رمزهای عبور با کمترین
کاراکتر میروند .درحالیکه ممکن است شکستن رمز
عب��ور با هف��ت کاراکتر فقط  0.29میل��ی ثانیه طول
بکش��د ،شکس��تن یک رم��ز معمولی ب��ا  12کاراکتر
میتواند تا دو قرن طول بکش��د .هر چه طول رمزهای
عبور و پیچیدگی آنها بیشتر باشد هکرها برای یافتن
ترکیب درس��ت ،زمان بیش��تری را ص��رف میکنند.
بهط��ور مثال مدتزمانی که طول خواهد کش��ید که
پسورد  mAcRd15S2m$kHرا بتوان حدس زد،
حدود  3300سال است .این مقدار ،مدتزمانی ست
که ش��ما میتوانید  133ب��ار تا کره ماه را پیاده بروید
و برگردید!!

 مجرم�ان اینترنت�ی رمزهای عب�ور را چگونه
هک میکنند؟

قب��ل از هر چیز مهم اس��ت که بدانی��م این حرفه
آنهاست .برای اکثر هکرهای مدرن و موفق ،این همان
چیزی است که آنها روزانه وقت و تالش خود را صرف
آن میکنند .رایجتری��ن راههایی که هکرها میتوانند
از طری��ق نام کارب��ری و رمز عبور به حس��ابهایتان
دسترسی پیدا کنند اینهاست:

• حمالت مبتنی بر دیکشنری
• حمالت جستجوی فراگیر ()Brute Force
• رس��انههای اجتماع��ی و اطالع��ات ش��خصی
اشتراکگذاری شده
• فیشینگ ()Phishing
• حمالت مبتن��ی بر دیکش��نری (Dictionary
)Attack
حمالت دیکشنری روش��ی برای شکستن یک رمز
اس��ت که با تالش برای تشخیص رمز عبور به وسیله
جس��تجوی همه احتماالت ممکن در یک دیکشنری
صورت میگیرد .این حمالت مبتنی بر آزمایش تمام
واژهها و ترکیبهای پراس��تفادهای اس��ت که قب ً
ال در
لیستی آماده شده است.
در حال حاضر لیس��تهای بس��یار گستردهای در
اینترن��ت وجود دارد ک��ه حاوی صده��ا میلیون رمز
عبوری است که قب ً
ال مورد آزمایش موفقیتآمیز قرار
گرفته اس��ت .ای��ن حمله توس��ط نرمافزارهایی انجام
میشود که همزمان میتوانند محتوای چندین لیست
را برای نفوذ ،آزمایش کنند .در این حمله از یک برنامه
خودکار برای ترکیب رمزهای موجود در دیکش��نری
استفاده میشود
 حمالت جستجوی فراگیر ()Brute Force

 Brute forceحمل��های اس��ت ک��ه در آن تم��ام
حاالت ممکن تا رسیدن به جواب بررسی میشود .این
حمله با محاسبه و تس��ت همه حالتهای ممکن که
میتواند یک رمز عبور را تشکیل دهند کار میکند .در
این نوع حمالت از یک برنامه خودکار برای بازآفرینی
هر ترکیب ممکن از نویسهها استفاده میشود تا زمانی
که رمزعبور پیدا ش��ود« .س��نگ(=حدس یک حالت)
مفت ،گنجشک (=کشف رمز) مفت».
ب��ا افزایش طول رمز عب��ور ،زمان پی��دا کردن آن
به طور میانگی��ن به صورت نمایی زیاد میش��ود لذا
 Brute Forceبه خوبی از پس رمزهای عبور طوالنی
برنمیآید .بااینوجود در برخی موارد هکرها بهراحتی
میتوانند رمزهای عبور کوتاه را در عرض چند ساعت
کشف کنند.
• رس��انههای اجتماع��ی و اطالع��ات ش��خصی
اشتراکگذاری شده
از رس��انههای اجتماع��ی و اطالع��ات ش��خصی به
اشتراک گذاشته ش��ده عمومی برای هدف قرار دادن
مش��خصات و عالئق شخصی شما اس��تفاده میشود.
کارب��ران معموالً نام ،تاریخ تول��د و حتی نام تیمهای
موردعالق��ه ورزش��ی را در رمزهای عب��ور خود قرار
میدهن��د .با صرف کم��ی وقت در مرور رس��انههای
اجتماعی ،بسیاری از این اطالعات را میتوان فهمید.

 فیشینگ ()Phishing

فیش��ینگ در واقع نوعی فعالیت کالهبرداری است
که در آن مجرمان سعی میکنند با فریب دادن افراد،
اطالعات حس��اس آنها را به دس��ت آورند .مهمترین

اطالعاتی که مجرمان برای دستیابی به آنها فیشینگ
انجام میدهند ،ن��ام کاربری ،رمزهای عبور ،اطالعات
حساب بانکی و … است .معموالً فیشینگ را از طریق
جعل یک وبس��ایت (از نظر ظاهری و از نظر شباهت
آدرس س��ایت) ،ایمیل (ارس��ال ایمیل گولزننده) یا
پیام��ک و تماس انجام میدهن��د .در واقع هدف این
اس��ت که گیرنده فریب بخورد و ب��ا تصور اینکه پیام
موردنظر چیزی اس��ت ک��ه او میخواهد ،روی لینک
کلی��ک کرده و یا پیوس��ت را بارگیری کند .بیش��تر
حمالت فیش��ینگ در قالب ایمیلهایی هس��تند که
خود را جای شرکتهای قانونی و معتبر جا میزنند.

 خسارات ناشی از حمالت سایبری

طبق آخری��ن گزارش ش��رکت  McAfeeو مرکز
( CSISمرکز مطالعات اس��تراتژیک و بینالمللی) که
در دسامبر  2020منتشرشده است هماکنون خسارات
جهانی ناشی از جرائم اینترنتی حدود  1تریلیون دالر
در سال برآورد شده که نسبت به سال  2018بیش از
 50درصد افزایش داشته است .این مقدار بیش از یک
درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را شامل میشود
که برای اقتصاد جهان هزینه در برداشته است .سرقت
مالکی��ت معنوی و جرائم مال��ی ،حداقل  75درصد از
خسارات سایبری را به خود اختصاص داده و بیشترین
تهدید را برای شرکتها ایجاد میکند.
ب��ر اس��اس گ��زارش منتشرش��ده مرکز مش��اوره
 Willis Towers Watsonک��ه درزمینه مدیریت
ریس��ک فعالیت میکند؛ اغلب حوادثی که به نش��ت
اطالعات منجر ش��ده بودند عامل انس��انی داشته اند.
تجزیهوتحلیلهای انجامشده نشان میدهند که:
 عام��ل دو-س��وم از ح��وادث پیش آم��ده ،غفلتکارکنان بوده است.
 تهدیدات خارجی با  18درصد و اخاذی با 2درصدازجمله دیگر علتهایی هس��تند که سهمی به مراتب
کمتر از عامل انسانی در بروز چنین حوادثی داشتهاند.
در اغلب موارد ،دزدیده ش��دن اطالعات تنها شروع
مش��کالت به وجود آمده برای فرد قربانی خواهد بود
زیرا وقوع چنین حوادثی و فاش ش��دن رمزهای عبور
و اس��ناد مهم میتواند پیامدهای دنبالهداری را در پی
داشته باش��د .بر این اساس ،شرکتها به محض آنکه

احساس میکنند موردحمله قرارگرفتهاند از کارکنان
و مشتریان خود درخواست میکنند که رمزهای عبور
خود را تغییر دهند.
براس��اس گزارش معتبر ، Verizon DBIRبیش
از 80درص��د از حم�لات س��ایبری در س��ال 2020
مرب��وط به جس��تجوی فراگیر و اس��تفاده از رمزهای
عبور س��رقت ش��ده بوده است.گزارش س��ال 2017
میالدی  Wombatیکی از بزرگترین شرکتها در
زمینه امنیت سایبری پیرامون مسئله فیشینگ نشان
میدهد که بیش از س��ه-چهارم (76درصد) اطالعات
به س��رقت رفته از قربانیان از طریق فیشینگ صورت
گرفته اس��ت .کلیک ک��ردن روی یک لینک معیوب
اگرچه بسیار س��اده انجام میش��ود اما عواقب بسیار
جدی را میتواند در پی داش��ته باش��د که میتواند تا
آلوده کردن تمامی شبکه یک سازمان نیز پیش برود.
• بی��ن فوری��ه و م��ارس  ،2014ش��رکت eBay
(بزرگتری��ن حراج��ی آنالین جهان) قربانی افش��ای
رمزه��ای عبور ش��د این حمله منجر به این ش��د که
 145میلیون کاربر برای تنظیم مجدد رمز عبور خود
ب��ه  eBayدرخواس��ت دهند .مهاجم��ان از اطالعات
مجموعه کوچکی از کاربران برای به دس��ت آوردن
این حجم زیاد از داده استفاده کردند .اطالعات سرقت
شده شامل رمزهای عبور و سایر اطالعات شخصی از
جمله نام ،آدرس ایمیل ،آدرس فیزیکی ،شماره تلفن
و تاری��خ تولد بود .این حمل��ه پس از یک ماه تحقیق
توسط  eBayدر ماه مه سال  2014فاش شد.
ل  2019میالدی بود که گزارشها
• در آوریل س��ا 
از دسترسی هکرها به س��رورهای شرکت فیسبوک
(بزرگترین ش��بکه اجتماعی دنیا) و سرقت اطالعات
بیش از  ۵۴۰میلیون کاربر این پلتفرم خبر دادند.
• در اواخر س��ال  ،2016ش��رکت اوبر (بزرگترین
شرکت تاکس��ی اینترنتی جهان) فهمید که دو هکر
قادر به دسترسی به نامها ،آدرسهای ایمیل و شماره
تلفنهای همراه  57میلیون کاربر برنامه اوبر هستند.
آنها همچنین ش��ماره گواهینامه رانندگی 600000
راننده اوبر را استخراج کردند.
• ط��ی حمالت س��ایبری که در س��ال  ۲۰۱۴به
شرکت ( Anthemبزرگترین شرکت بیمه درمانی
آمری��کا) آغاز ش��د و چندی��ن ماه نیز ادامه داش��ت
اطالعات  78.8میلیون نفر از مش��تریان این شرکت
ابتدا جمعآوری ش��د و در یک فایل فشرده سرقت و
به چین ارسال شد .حمله سایبری ازآنجا آغاز شد که
یک کاربر در یکی از ش��رکتهای تابعه ،روی ایمیل
فیشینگ کلیک کرد.
در شماره بعدی خبرنامه و قسمت دوم این مطلب
به موضوعات زیر خواهیم پرداخت :
 رمز عبور قوی چه مشخصاتی دارد؟ چگونه یک رمز عبور قوی ایجاد کنیم؟ -چگونه از رمز عبور خود محافظت کنیم؟
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