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مجلس آمریکا جف بزوس
 را احضار کرد

کمیته قضای��ی مجلس آمریکا از جف بزوس خواس��ته به 
طور داوطلبانه به س��واالتی درباره فرایندهای آنتی تراست 

)ضدانحصار( شرکت آمازون پاسخ دهد.
مهر -کمیته قضایی مجلس آمری��کا در نامه ای به بزوس 
او را تهدید کرده در صورتی که به طور داوطلبانه در مجلس 
حاضر نشود و به سوواالت پاسخ ندهد، با احضاریه قانونی او را 

مجبور به این کار می کنند.
این نامه مربوط به گزارش��ی اس��ت که طی آن فاش شد 
آمازون از اطالع��ات کاالها و تراکنش های فروش��ندگان در 
پلتفرم خود استفاده می کند تا محصوالت مشابه و رقابتی را 
بس��ازد. البته در ژوییه 201۹ میالدی یکی از مدیران ارشد 
آمازون در جلسه استماع یکی از کمیته های مجلس آمریکا 
این اقدام را انکار کرد و گفت این خالف سیاست های رسمی 

 شرکت است.
در نامه کمیته قضایی مجلس به جف بزوس آمده اس��ت: 
اگر این اخبار صحت داش��ته باش��د، بیانیه آمازون در برابر 
نمایندگان مجلس گمراه کننده و از لحاظ قانونی ش��هادت 
دروغ بوده اس��ت. هرچند ما از ش��ما انتظار داریم تا به طور 
داوطلبانه ش��هادت دهید، ام��ا در صورت لزوم ح��ق اتکا به 

فرایندهای اجباری را داریم.

هوش مصنوعی درباره اعطای وام 
به مشاغل کرونایی تصمیم می گیرد

گوگل یک برنامه جدید ه��وش مصنوعی عرضه کرده که 
به بانک ها ام��کان می دهد برای اعطای وام به ش��رکت های 
کوچک درگیر با مش��کالت ناش��ی از کرونا به شکلی دقیق 

تصمیم بگیرند.
مهر- این برنامه هوش مصنوعی که پی پی پی لندینگ نام 
دارد، به مؤسسات مالی و بانک ها امکان می دهد تا با سرعت 
باالیی درخواست های دریافت وام شرکت ها و کسب و کارهای 
کوچک را بررس��ی و پردازش کنند و در مورد هر یک از آنها 

بهترین تصمیم را بگیرند.
ش��یوع ویروس کرونا و اث��رات مخرب اقتص��ادی و مالی 
آن باعث ش��ده تا بسیاری از ش��رکت های کوچک خواستار 
دریافت وام از بانک ها ش��وند تا بتوانند این شرایط بحرانی را 
پشت سر بگذارند. ابزار هوشمند گوگل ردگیری و پردازش 
درخواست های دریافت وام، استخراج سریع داده های حیاتی 
از آنها و تحلیل سوابق تاریخی درخواست کنندگان و تصمیم 

گیری در این زمینه را تسهیل می کند.
با توجه به افزایش شدید درخواست های وام بانکی صاحبان 
مش��اغل کوچک در آمریکا، این برنامه می تواند باعث صرفه 
جویی زمانی و مالی در مؤسس��ات مالی و بانک های آمریکا 
ش��ود. گوگل وعده داده که در آینده نزدی��ک خدمات مالی 

بیشتری را با توجه به تبعات بحران کرونا ارائه خواهد کرد.
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در حالی که اغلب کش��ورهای جه��ان همچنان در 
حال مبارزه با رشد سریع ابتال به ویروس کرونا هستند، 
به نظر می رس��د که چین این وضعیت را تحت کنترل 

درآورده است.
فناوران- این موفقی��ت، عمدتا به دلی��ل توانایی 
بیش��تر دولت چین در اعمال سیاست های پیشگیری 
اس��ت؛ در حالی که آمریکا و بس��یاری از کش��ورهای 
اروپای��ی، فردگرایی، رویکرد مقابله م��وردی و نگرانی 
از توقف رش��د اقتصادی، مبارزه با ای��ن همه گیری را 

دشوار کرده است.
اما یکی از م��واردی که در کنترل وی��روس کرونا به 
کمک دولت پکن آمده، فناوری اس��ت و فاصله گیری 
اجتماع��ی، پرداخت های غیرتماس��ی، پاک س��ازی و 
جمع آوری داده های تش��خیصی در چی��ن به کمک 
فناوری های خودکار س��اخته ش��ده در ش��رکت های 

فناوری چینی تسهیل شده است.
در ادامه ب��ه بررس��ی م��واردی از ب��ه کاری گیری 
فناوری ه��ای پیش��رفته در چی��ن به منظ��ور کنترل 

همه گیری کووید 1۹ می پردازیم.
روبات ها، پهپادها و کاله های ایمنی هوشمند

ش��رکت Pudu Technology که در ش��نزن 
مس��تقر اس��ت، روبات ه��ای پذی��رش اش را در 40 
بیمارستان در سرتاسر چین تغییر کاربری داده است. 
ای��ن روبات ها اکن��ون در ارای��ه دارو و نیازمندی های 
پزشکی و بیمارستانی به بیماران کمک می کنند تا به 
این طریق، قرار گیری کارکنان بیمارستان در معرض 

ابتال به ویروس کاهش یابد.
 MMC ،شرکت دیگری که در شنزن فعالیت می کند
ی��ا MicroMultiCopter نام دارد. این ش��رکت 
پهپادهای��ی مجهز به بلندگ��و تولید کرده ک��ه از آنها 
برای گش��ت زنی در خیابان ها اس��تفاده می شود. این 

پهپادها در صورت مشاهده گروه های مردم که ماسک 
نزده  اند، به آنها هشدار می دهد که پراکنده بشوند. این 
پهپادها همچنین می توانن��د مواد ضدعفونی کننده را 
در مکان های عمومی بپاشند و وضعیت دمای بدن افراد 
را اندازه گیری کنند. پهپاده��ای MMC همچنین با 
کنترل ترافیک، به حرکت سریع تر خودروها در صورت 

وقوع فوریت های پزشکی کمک می کنند.
یک مورد جالب دیگر در ش��هر چن��گ دو در ایالت 
س��یچوان اتفاق افتاده اس��ت. در این ش��هر، کارکنان 
کنترل همه گیری به یک کاله ایمنی هوش��مند مجهز 
ش��ده اند که به طور خ��ودکار، وقتی افراد به ش��عاع 5 
متری آنها وارد می شوند، دمای بدن آنها را اندازه گیری 
می کند و اگر فرد تب داشته باش��د، زنگ هشدار کاله 

ایمنی به صدا درمی آید.
 هوش مصنوعی

هوش مصنوعی نیز در کنت��رل همه گیری کرونا در 

چین نقش پررنگی دارد.
عل��ی  باب��ا، ش��رکت چندملیت��ی و غ��ول تجارت 
الکترونیکی چین، یک سیس��تم هوش مصنوعی ابداع 
کرده که مدعی اس��ت موارد ابتال به ویروس کرونا را با 

دقت ۹6 درصدی شناسایی می کند.
اما سیس��تم نظارت عمومی چین که به دلیل نقض 
حریم خصوصی و سوءاس��تفاده به منظور س��رکوب، 
همواره مورد انتقاد بوده، باالخ��ره در یک مورد مثبت 
به کار گرفته ش��ده اس��ت. دوربین های این سیس��تم 
که مجهز ب��ه فناوری بازشناس��ی چهره هس��تند، به 
حسگرهای حرارتی نیز تجهیز شده اند و به این ترتیب 
افرادی را که تب داشته باش��ند یا ماسک نزده  باشند، 

شناسایی می کنند.
 اپلیکیشن های موبایل

استفاده گسترده از اپ های موبایل، آنها را در مبارزه با 
این همه گیری بسیار سودمند کرده است. شرکت های 

تنسنت و Alipay اپلیکیش��ن های ردگیری تماس 
)Contact Tracing( را ارای��ه کرده ان��د. به این 
ترتیب، اگر کارب��ر در تماس با فرد مبت��ال قرار بگیرد، 
از طریق این اپ ها به کاربر هش��دار داده می شود. این 
اپلیکیش��ن ها همچنین به کارب��ر می گویند که در هر 
زمان، آیا باید در خانه بماند ی��ا اجازه حضور در اماکن 

عمومی را خواهد داشت.
 کدهای رنگی

برای اینکه اپلیکیش��ن های ردگیری تماس درست 
کارکنند، نیاز به داده هایی اس��ت که باید کاربران این 
داده ها را ارایه کنند. اپلیکیشن Alipay که هم اکنون 
در در بیش از 200 ش��هر چین مورد اس��تفاده است، 
کاربران را با کدهای رنگی مش��خص کرده است: رنگ 
قرمز به معنی قرنطینه در مراکز پزشکی و تحت نظارت، 
زرد برای قرنطینه خانگی و س��بز به معنی اجازه عبور 

و مرور نامحدود.
البت��ه در مورد ش��یوه تولید این کده��ای رنگی، به 
اندازه کافی شفاف سازی نش��ده و این موضوع موجب 
س��ردرگمی و ناامیدی زیادی ش��ده و اگ��ر بدانیم که 
این اطالعات با پلیس و دولت نیز به اش��تراک گذاشته 
می شود، نگرانی ها افزایش می یابد. چنین وضعیتی در 
مورد سیستم نظارتی مبتنی بر دوربین های مداربسته 
هم صادق اس��ت. البته حریم خصوص��ی هیچ گاه در 
چین مورد توجه دولت نبوده و اکنون، به بهانه سالمت 
عمومی، حری��م خصوصی بیش از پیش تهدید ش��ده 

است.
با این حال همچنان مواردی هس��ت که کشورهای 
دیگر می توانند از چینی ها یاد بگیرند و یکی از مهم ترین 
درس ها این است که فناوری می تواند در این وضعیت 
به کمک بیاید تا زمانی که واکسن این ویروس مرگبار 

تهیه شود.

آگهی 
مناقصه

 شــهرداري علي آباد كتول در نظر دارد باســتناد موافقتنامه شــماره  794641   مورخ  1398/12/29  ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان گلســتان ،پروژه اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشــگاه شــهید علی آبادی براســاس 

برآورد ديتايل ها و نقشه و مشخصات پیوست را به پیمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد. 
شرايط :

مكان پروژه: اجرای پل واقع بر روی رودخانه االزمن در محل ورودی ورزشگاه شهید علی آبادی  .1
برآورد پروژه  8/500/000/000ريال) هشــت میلیارد و پانصد میلیون ريال(میباشــد كه تمامی آن به صورت وجه   .2
نقد خواهد بود و در صورت افزايش مبلغ پیشنهادی مابقی آن ازمحل اعتبارات تملک دارايیهای سرمايه ای  ) اخزاء 811  (  به 

تاريخ سررسید13/ 10 /1400 می باشد.
متقاضیان مي بايســت ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 425/000/000  ريال بابت ســپرده شــركت در مناقصه ارائه   .3

نمايند كه پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده ضمانت نامه فوق مسترد میگردد .  
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه   .4
ســامانه تداركات الكترونیكی دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
5.  پیمانكارانــی كه مايل به شــركت در مناقصه مي باشــند می بايســت ظرف مــدت 7 روز از تاريخ انتشــار اول آگهی تا 
مورخــه 1399/02/21 تــا ســاعت 14:30 مبادرت بــه دريافت اســناد مناقصه از ســامانه نمايند و ظرف مــدت 10 روز  از 
مورخه 1399/02/22 مهلت دارند پیشــنهادات - اســناد مناقصه  وگواهی صالحیت پیمانــكاری- تايیديه كد معامالتی فعال 
شركت)كدبورس(  و اساسنامه و رزومه كاری شركت را تا روز  پنج شنبه  مورخه  1399/03/01 تا ساعت 13:15 در سامانه 

مذكور بارگذاری نمايند .
ضمانــت نامــه بانكی در پاكت )الف( تا مورخه 1399/03/01 تا ســاعت 13:15 به صورت حضــوری تحويل دبیرخانه   .6

شهرداری گردد. ضمانت نامه بانكی می بايست به مدت 3 ماه دارای  اعتبار باشد.
شــركت كنندگانی كه مدارک فوق را در ســامانه بارگذاری ننمايند به پیشنهادات  آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در   .7

ضمن مدارک به غیر از پاكت الف به هیچ وجه حضوری يا دستی تحويل گرفته نخواهد شد.
اسناد بايد هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد و به صورت خوانا و خوش خط تكمیل گردد.  .8

شركت كنندگان مي بايست حداقل داراي رتبه 5 رشته راه در زمان مناقصه باشند.  .9
قیمت پیشنهادي با احتساب حفظ قدرت خريد  بر اساس مینوس يا پلوس برآورد پیوست درج گردد.  .10

پرداخت كلیه كسورات به صورت قانونی خواهد بود.  .11
شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است .   .12

برنـــدگان اول ، دوم وســوم مناقصه اگرظرف حداكثريک هفته پس ازابالغ ، حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده   .13
آنهابه ترتیب ضبط وطبق قانون عمل خواهد شد . 

14.  جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن هــاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امــور قراردادها تماس حاصل 
فرمايند.     

تاريخ بازگشايی پاكات رسیده روز شنبه مورخ 1399/03/03 ساعت 14:15 میباشد.  .15
انتشاراول:     1399/02/14   
ابوذر اسفندياري پورانتشاردوم:     1399/02/21   

شهردار علي آباد كتول

کرونا درآمدهای 
گوگل و فیس بوک را کاهش داد

کاهش فعالیت های تجاری و حرفه ای در سطح 
جهان باع��ث کاهش س��فارش تبلیغاتی ش��ده و 
همین مساله درآمد سه شرکت گوگل، فیس بوک 
 و توئیت��ر را از مح��ل تبلیغ��ات آنالی��ن کاهش

 داده است.
مهر- گوگل با انتش��ار گزارش مالی خود اعالم 
کرده اگر چه درآمد ناش��ی از تبلیغات آنالین این 
شرکت در دو ماهه اول سال 2020 در حال افزایش 
و بهب��ود بود، اما ش��یوع ویروس کرون��ا و کاهش 
فعالیت بسیاری از کسب و کارها باعث شد تا در ماه 
مارس درآمد حاصل از آگهی های آنالین گوگل به 

شدت کاهش یابد.
از جمل��ه پلتفرم ه��ای گ��وگل ک��ه ب��ه علت 
دورکاری کارمن��دان و تعطیل��ی بس��یاری 
از مش��اغل آس��یب دیده ان��د، می ت��وان ب��ه 
جس��ت وجوگر، برنام��ه ویدئو کنفران��س میت، 
یوتی��وب، برنامه نقش��ه گ��وگل، خدم��ات بازی 
 استادیا و س��رویس های متنوع ابری گوگل اشاره 

کرد.
این وضعی��ت باعث ش��ده اگرچ��ه درآمد کلی 
آلفابت –ش��رکت مادر تخصصی گوگل– از محل 
خدمات مختلف این شرکت با افزایش 13 درصدی 
در سه ماهه اول سال 2020 به 41.2 میلیارد دالر 
و سود آن به 6.8 میلیارد دالر برسد. اما رشد درآمد 
خالص این ش��رکت تنها 1.5 درصد بوده که علت 
این کاهش سرعت رش��د کمتر شدن درآمدهای 
تبلیغاتی اعالم ش��ده اس��ت. گوگل حاضر نشده 
رقم دقیق کاه��ش درامدهای تبلیغات��ی خود را 

اعالم کند.
فیس بوک هم از رش��د 17 درصدی درآمد خود 
در سه ماهه اول س��ال 2020 و رسیدن رقم آن به 
17.4 میلیارد دالر خبر داده، اما رشد درآمدهای 
تبلیغاتی این شرکت کاهش یافته است. فیس بوک 
امیدوار است این ش��رایط در ماه های آینده بهتر 
ش��ود. فیس بوک در این زمینه آم��ار دقیقی ارائه 

نکرده است.
توئیتر هم با انتش��ار گزارش مالی، از رش��د سه 
درصدی درآمد در س��ه ماهه اول س��ال 2020 و 
کاهش 8.4 میلی��ون دالری درآمد تبلیغاتی خود 
خبر داده اس��ت. این ش��رکت اعالم کرده درآمد 
تبلیغات��ی آن از 11 تا 27 مارس س��ال 2020 در 
مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل 27 درصد افت 

داشته است.
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عملیات واگذاری دامنه org. متوقف شد
اینترنت

عملیات فروش دامنه org.  به قیمت 1.1 میلیارد دالر متوقف شد.
مه�ر- یک سازمان غیر انتفاعی که بر سیس��تم دامنه اینترنت نظارت 
می کند عملیات جنجالی فروش 1.1 میلیارد دالری دامنه org.  به یک 

شرکت سرمایه گذاری خصوصی را متوقف کرد.
PIR  از زیرمجموعه های  Internet Society)سازمان غیرانتفاعی 
که از سال 2002 میالدی، مسوولیت دامنه ای را برعهده داشت که به افراد 

اجازه می داد تا وب سایت های org.  ثبت کنند( است.
اما اقدام برای فروش این واحد به شرکت »ای توس کپیتال« سبب شد 
که آیکان وارد عمل ش��ود و این معامله را متوقف کند.  آیکان با اعتراض 
نسبت به این معامله اعالم کرد به غیر از شرکت های حاضر در معامله، هیچ 
پش��تیبانی برای برقراری تعادل در چنین اقدامی  وجود ندارد. همچنین 
شرکت های غیرانتفاعی که به این دامنه اینترنتی اتکا دارند، با عدم قطعیت 

روبرو خواهند ش��د. نخس��تین بار در نوامبر 201۹ میالدی اخبار فروش 
دامنه org.  منتشر شد. در این اخبار ذکر شده بود »جامعه اینترنت« در 
ازای این معامله، ودیعه مالی و همچنین منابعی دیگر دریافت می کند تا 
فضای اینترنت را ایمن تر، بازتر و قابل دسترس��ی تر کند. اما تغییرات در 
کنترل دامنه org.  و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی نگرانی هایی را به 

وجود آورد زیرا احتمال داشت فضای باز اینترنت دستکاری شود.
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