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هکرها اطالعات ۱۵ میلیون اندونزیایی 
را منتشر کردند

هکره��ا بعد از دسترس��ی ب��ه اطالع��ات 15 میلیون نفر 
اندونزیایی که کاربر سایت توکوپدیا بودند، این اطالعات را در 

فضای مجازی منتشر کردند.
مهر- توکوپدیا بزرگترین فروشگاه آنالین کشور اندونزی 
است و میلیون ها نفر از مردم این کشور هر روز از آن استفاده 
می کنند. داده های هک شده کاربران توکوپدیا در یک مجمع 

آنالین مشهوری هکری منتشر شده است.
افشای اطالعات کاربران توکوپدیا در روز جمعه گذش��ته 
انجام شده و بر اس��اس ادعای هکرها سرقت این اطالعات در 
ماه مارس انجام شده اس��ت. آنان می گویند اطالعات منتشر 
ش��ده تنها بخش کوچکی از حجم بس��یار ب��االی داده های 

مسروقه است.
هکرها امیدوارند با افشای بخش هایی از اطالعات 15 میلیون 
کاربر توکوپدیا، افراد دیگری برای رمزگشایی از کلمات عبور 
کدگذاری شده به کمک آنها بیایند تا این افراد در نهایت به طور 

کامل به حساب کاربری هر فرد دسترسی یابند.
از جمله اطالعات��ی که هکرها در فض��ای مجازی منتشر 
کرده اند می توان به نام و نام خانوادگی افراد، آدرس های ایمیل، 
شماره های تلفن همراه، کلمات عبور رمزگذاری شده، تاریخ 
تولید افراد، شناسه های کاربری، زمان ایجاد حساب کاربری، 

آخرین ورود، آدرس، سطح تحصیالت و غیره اشاره کرد.

سیاست گذاری سنای آمریکا 
برای اپلیکیشن های کرونایی

سنای آمریکا قصد دارد قانون جدیدی را به تصویب برساند 
که در آن در م��ورد نحوه حف��ظ حریم ش��خصی کاربران و 

اپلیکیشن های مقابله با کرونا تصمیم گیری شده است.
مهر- با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از دولت های جهان 
اپلیکیشن های ردگیری تماس )Contact tracing( را 
برای شناسایی موقعیت مکانی شهروندان عرضه کرده اند، اما 
این برنامه ها می توانند حریم شخصی و امنیت کاربران خود را 
به علت دسترسی به داده های موقعیت مکانی به خطر بیندازند. 
به همین دلیل گروهی از سناتورهای امریکایی برای مشخص 
کردن دقیق تنظیمات حریم شخصی اپلیکیشن های ردگیری 

افراد دست به کار شده اند.
بر اساس طرح پیشنهادی چهار سناتور آمریکایی، قانونی 
موسوم به حفاظت از داده های مصرف کنندگان برنامه های 
کرونایی به تصویب می رس��د که جزئیات مربوط به ش��یوه 

جمع آوری اطالعات کاربران در آنها مشخص شده است.
همچنین در این قانون در مورد تنظیمات امنیتی که باید 
در چنین اپلیکیشن هایی رعایت شود به تفصیل توضیح داده 
شده است. میزان و کیفیت داده های قابل افشا برای دولت و 
ش��رکت های ثالث و مدت زمان نگهداری داده ها و نیز شیوه 

ذخیره سازی آنها هم در این طرح اعالم شده است.
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اینس��تاگرام کارش را به عنوان یک پلتفرم اش��تراک 
تصویر آغاز ک��رد، اما خیلی س��ریع ب��ه تاثیرگذارترین 
اپلیکیشن نسل ما بدل شد. حاال، کتابی منتشر شده که 
به افشای کشمکش ها و اختالف نظرها بین بنیان گذاران 

و مدیران این شبکه اجتماعی محبوب پرداخته است.
فناوران- روزی از روزها در پاییز سال 2015، تغییری 
کوچک اما مه��م در دفات��ر اینس��تاگرام در منلوپارک 
کالیفرنیا رخ داد. در آن روز، کارکنان که به سر کار آمدند، 
با سطل آشغالی زیر میزشان مواجه شدند. آنها دیگر الزم 
نبود وقتی غذای رایگان محل  کارش��ان را می خوردند، 
برای دور انداختن آن از پشت میزش��ان بلند شوند و به 
این ترتیب، بهره وری آنها افزایش می یافت. اما این سطل 
آشغال ها را چه کسی آنجا  گذاشته بود؟ ایده این سطل ها 
متعلق به فیس بوک بود که در سال 2012 اینستاگرام را 

به مبلغ یک میلیارد دالر خریداری کرده بود.
کوین سیستروم )Kevin Systrom( هم بنیان گذار 
اینستاگرام از این سطل آشغال ها خوشش نمی آمد. او از 
جعبه های مقوای��ی هم که روی میز کارکنان گذاش��ته 
شده بود که اسناد کاغذی و سایر تجهیزات شان را در آن 
بگذارند، دل خوشی نداشت. سیستروم از بادکنک های 
تولد هم که این سو و آن سو نصب شده بود بدش می آمد. 
او پس از برداشته شدن س��طل آشغال ها گفت که دفاتر 
اینس��تاگرام باید نشان دهنده روح حاکم بر این شرکت  
باشد. این ساختمان ها باید زیبا، س��اده و روزآمد باشد؛ 

درست مثل خود این اپلیکیشن.
س��ارا فرایر )Sarah Frier( نویسنده کتاب »بدون 
فیلتر: داس��تانی اختصاص��ی درباره اینکه اینس��تاگرام 
چگونه کسب وکار، مشاهیر و فرهنگ ما را متحول کرد« 
 No Filter: The Inside Story of How(
 Instagram Transformed Business,
Celebrity and Our Culture( ای��ن ماجرا را 
به س��ه دلیل مهم می داند. اول اینکه ای��ن ماجرا نشان 
دهنده حساسیت های زیبایی شناختی سیستروم است. 
دوم اینک��ه از ناامیدی او از فیس ب��وک حکایت می کند 
)یک سال پیش از آن، سیس��تروم پوسترهای انگیزشی 
متعلق به فیس بوک به عنوان شرکت مادر را از دیوارهای 
اینس��تاگرام پایین کشیده ب��ود. این پوس��ترها حاوی 
شعاری با این مفهوم بود که اتمام کار بهتر از رسیدن به 
حالت ایده آل است( و سوم؛ در حالی که این اتفاق روی 
محیط کار کارکنان اینستاگرام تاثیرگذاشته بود، اما آن 
گونه که فرایر توضیح می دهد، این موضوع نشان دهنده 
مساله ای بود که کاربران این شبکه اجتماعی با آن مواجه 
بودند. آنها از پست کردن محتوا می ترسیدند چون فکر 

می کردند اینستاگرام کمال طلب است.
یک دهه پس از خلق اینستاگرام، این شبکه اجتماعی 
زندگی ما را به ش��دت تغیی��ر داده اس��ت. کمال گرایی 
اینس��تاگرامی موج��ب افزای��ش تع��داد جراحی های 
پالستیک با الهام از فیلترهای تصویر این شبکه اجتماعی 
و دسرهایی پرحجمی شده که در دهان هم جا نمی شوند، 

اما برای پست تصاویر آنالین مناسب هستند.
اما چگونه این سرویس اشتراک گذاری عکس توانسته 
در 8 سال یک میلیارد کاربر جذب کند؟ آیا اینستاگرام 
نشان دهنده ارزش های ماست یا سازنده آنها؟ و اگر این 
سرویس در حال ایجاد ارزش های ماست، آیا نباید درباره 
طرز تفک��ر و انگیزه های م��ردان پشت ای��ن اپلیکیشن 

بیشتر بدانیم؟
فرایر می گوید: کتاب »ب��دون فیلتر« روایتی کامل از 
تولد و رشد اینستاگرام اس��ت که با استفاده از خاطرات 
افراد آگاه در این شرکت نوشته ش��ده است. فرایر برای 
تهیه این کتاب، به مدت یک س��ال، ه��ر روز با یک نفر 
مصاحبه ک��رده که بس��یاری از این افراد، ب��دون اجازه 
فیس بوک حرف زده ان��د و به همین دلی��ل هویت اکثر 

مصاحبه شوندگان فاش نشده است.
ویراس��تار این کتاب به فرایر گفته ب��ود که وقتی این 
کتاب را بنویس که یکصد مورد حرف تازه داشته باشی 
که کسی آن را نداند. فرایر به بیش از این میزان اطالعات 

تازه دست یافت.
بر پایه یکی از این داس��تان های شنیده نشده و دست 

اول، کلبه جنگلی اش��تون کوچر )بازیگر هالیوود( صبح 
یک روز دچار آتش سوزی می شود و کوین سیستروم او 
را نجات می دهد. کوچر نیز ب��رای جبران، یک میهمانی 
می گیرد و در آن، سیستروم را به هنرمندان و مشاهیری 
مثل آریانا گران��ده معرفی می کند و ای��ن ماجرا موجب 
افزایش اعتماد س��لبریتی ها به اینس��تاگرام می ش��ود. 
داس��تان دیگر این اس��ت که پس از فروش اینستاگرام 
به فیس بوک، کل تیم اینس��تاگرام به هزینه شرکت به 
الس وگاس س��فر می کنند و در هتل بین المللی ترامپ 
اقامت می کنند. آنجا ایوانکا ترامپ برای آنها نامه تبریک 

ارسال می کند.
اما این شایعات، بخش اصلی کتاب فرایر نیست. قلب 
کتاب »بدون فیلتر« به زوایای زندگی کوین سیستروم 
اختصاص دارد که بس��یار روش��نگر اس��ت؛ دانشجوی 
دانشگاه استنفورد که در 25 سالگی، زمانی که در بخش 
بازاریابی گوگل کار می کرد، ش��رکت اینس��تاگرام را با 
همکاری مهن��دس نرم افزار و دوس��تش، مایک کرایگر 
)Mike Krieger( در س��ال 2009 بنیان نهاد. ایده 
اولیه سیستروم، وب سایتی به نام Burbn بود که وقتی 
اف��راد جشن و میهمان��ی می گرفتند، به دوستان ش��ان 
اطالع داده می شد. اسم این وب سایت هم به خاطر عالقه 

سیستروم به نوشیدنی بوربن انتخاب شده بود.
در طول این کتاب، اشتیاق سیستروم به اعتبار و نفوذ 
نمایش داده می شود. سیستروم نوش��یدنی های درجه 
یک می نوشید و دوچرخه سواری می کرد. او حتی قهوه 

رایگانی را که فیس بوک به کارکنان می داد، حذف کرد 
و به جای آن، دانه های قهوه مرغوب را به شرکت آورد.

به گفت��ه فرایر، اینس��تاگرام، به نوعی نش��ان دهنده 
اش��تیاق خالقان آن برای کمال و اعتق��اد آنها به کمال 

است.
سیس��تروم، پ��س از چن��دی متوج��ه نیاز ب��ازار به 
اپلیکیشنی ش��د که به کاربران برای اش��تراک گذاری 
سریع تصاویر از روی گوشی موبایل شان کمک کند و به 
این ترتیب، وب س��ایت بوربن به اینستاگرام تبدیل شد. 
اما مشکل دیگری نیز وجود داش��ت ک��ه او درصدد حل 
آن برآمده بود، اینکه در آن زم��ان، دوربین های موبایل 
کیفیت چندانی نداشت و عکس های خوبی نمی گرفت. 
وقتی اینس��تاگرام به بازار آمد، همراه خ��ود فیلترهایی 
داش��ت که کاربران از طریق آن تصاویرش��ان، و به تبع 
آن زندگی  روزمره شان را، جذاب تر نشان می دادند. و از 
همین جا، همین کمال جویی به مدد فیلترهای تلگرام، 

واقعیت زندگی ما را وارونه کرد.
فرایر می گوید: فیلتر اینستاگرام، مانند این است که در 
توییتر دکمه ای داشته باشید که شما را باهوش تر بکند.

به گفت��ه فرایر، اینس��تاگرام در روزه��ای اولیه خود، 
به ش��دت متکی به نیروی انسانی ش��رکت بود و از آنجا 
که مکانیزمی برای محبوب س��ازی و معرفی ویروس��ی 
ای��ن اپلیکیشن نب��ود و هن��وز امکان اش��تراک گذاری 
پس��ت ها فراهم نبود، کارمندان اینس��تاگرام به صورت 
دستی، تصاویری را انتخاب می کردند و آنها را در صفحه 
»محبوب ها« قرار می داند. این چیزی است که کاربران 
هرگز متوجه آن نمی ش��دند.برای مثال در سال 2013، 
یکی از کارمن��دان اینس��تاگرام، تصمی��م گرفت روی 
حیوانات خانگ��ی متمرکز ش��ود. او به دنبال س��گ ها، 
پرنده ها و س��ایر حیوانات خوش��گل و بانمک می گشت 
و تصاویر آنه��ا را در صفحه رس��می اینس��تاگرام )@

instagram( قرار می داد. کتاب فرایر نشان می دهد 
که تصمیم ش��خصی این کارمند اینستاگرام، به صورت 
جدی روی زندگی  برخی کاربران تاثیرگذار بوده است. 
 )Courtney Dasher( برای نمونه، کورتنی دش��ر
صاحب سگی با نمک و جذاب به نام تونا )Tuna(، از کار 
خود استعفا کرد و با ایجاد صفحه ای برای سگش،  به امرار 
معاش می پردازد. دشر به فرایر گفت که تماشای تصاویر 
سگ او به طرفدارانش کمک می کند که بهتر بر خشم و 
افس��ردگی غلبه کنند. به این ترتیب سلیقه یک کارمند 
اینستاگرام، مستقیما عادات و شیوه زندگی دو میلیون 
کاربری را تحت تاثیر قرار داده ک��ه امروز صفحه »تونا« 

را دنبال می کنند.

آگهی 
مناقصه عمومی 

شهرداري علي آباد كتول در نظر  دارد باستناد مجوز شماره 133  مورخ 1399/02/13 شوراي اسالمي 
شــهر  ،  بیمــه تکمیلــی درمان كاركنان را با رعایــت قوانین و مقررات  به نمایندگی های بیمه واجد شــرایط 

واگذار نماید .  
*   شرایط مناقصه :

1- متقاضیان مي بایســت ضمانتنامه معتبر بانکي یا وجه نقد به مبلغ  260/000/000 ریال به حســاب 
0105779476005  بانك ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بابت سپرده شركت در مناقصه واریز نمایند. 

سپرده مزبور پس از تحویل كامل مورد مزایده  مسترد میگردد .  
2-برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب به 

نفع شهرداري ضبط خواهد شد . 
  4-مدت قرارداد یکسال شمسی پس از ابالغ قرارداد می باشد .

  5-ارسال گواهینامه صالحیت از بیمه مركزی
   6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

   7-  كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاكت ها از طریق درگاه ســامانه تداركات الکترونیکی دولت)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجام 
خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در ســایت مذكور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 8-پیمانکارانی كه مایل به شــركت در مناقصه مي باشــند می بایســت ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار 
اول آگهی تا مورخه1399/02/22   تا ســاعت 14:30 مبادرت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه نمایند 
و ظرف مدت 10 روز  از مورخه 1399/02/23 مهلت دارند مدارك و اســناد مربوطه شــامل آگهي آخرین 
تغییرات شركت در روزنامه رسمی ،  گواهی ثبت نام ارزش افزوده ،تاییدیه صالحیت و رزومه كاري و مراكز 
درمانی طرف قرارداد با شــركت مربوطه در سراســر كشــور خود را بهمراه برگه پیشــنهاد قیمت را تا روز   

شنبه  مورخه 1399/03/03تا ساعت 14:00 در سامانه مذكور بارگذاری نمایند.
9- ضمانــت نامــه بانکی در پاكت )الف( تا مورخه  1399/03/03 تا ســاعت 14:15 به صورت حضوری 

تحویل دبیرخانه شهرداری گردد. ضمانت نامه بانکی می بایست به مدت 3 ماه دارای  اعتبار باشد
 10- شــركت كنندگانی كه مدارك فوق را در ســامانه بارگذاری ننمایند به پیشــنهادات  آنها ترتیب اثر 
داده نخواهد شد در ضمن مدارك به غیر از پاكت الف به هیچ وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نخواهد 

شد.
11-ضمنــاً جهت اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن هــاي  6-01734222525  - داخلــی 230  با امور 

قراردادها تماس حاصل فرمایند.       
12-تاریخ  بازگشایی پاكات رسیده روز سه شنبه مورخ    1399/03/06     ساعت 14:15 میباشد.

انتشار اول :  1399/02/15
ابوذر اسفندياري پورانتشار دوم: 1399/02/22  

شهردار علي آباد كتول

کیک استارتر 4۵ درصد نیروی کار 
خود را اخراج می کند

کیک اس��تارتر که به تامین منابع مالی مورد نیاز استارت 
اپ ها و شرکت های خالق کمک می کرد، خود دچار مشکل 
ش��ده و به طور رس��می  از کاهش نیروی کار خود خبر داده 

است.
فارس- این ش��رکت هنوز برنامه دقیق خود برای اخراج 
نیروی کار را اعالم نکرده و قرار است جزئیات بیشتر در این 
زمینه را طی روزهای آینده اعالم کند. کیک استارتر افزوده 
که افراد اخراجی برای پیوستن به شرکت های رقیب منعی 

نخواهند داشت.
کیک اس��تارتر برای کاهش فش��ار وارده ب��ه کارمندان 
اخراجی خود از پرداخت چهار ماه حق س��نوات به آنها و نیز 
پرداخت شش ماه حق بیمه درمانی به کارمندانی که ساالنه 
110 هزار دالر و کمتر دریافت می کرده اند خبر داده است. 
رقم اخیر در مورد افرادی که بیش از 110 هزار دالر دریافتی 

داشته اند تنها برای چهار ماه پرداخت می شود.

حذف انسان  از مذاکرات تجاری
 با هوش مصنوعی

یک ش��رکت نوپا در کشور اس��تونی ک��ه خدمات هوش 
مصنوعی ارائه می دهد از عرضه ابزاری خبر داده که با استفاده 

از آن می توان انسان ها را از مذاکرات تجاری حذف کرد.
مهر- ش��رکت پاکت��وم می گوید ابزار یادش��ده توس��ط 
فروشگاه های زنجیره ای والمارت آمریکا به کار گرفته شده و 

آنها از استفاده از آن رضایت داشته اند.
پاکتوم که چند ماه قبل توس��ط هشت نفر تأسیس شده، 
امیدوار است با خودکارسازی فرایند مذاکرات تجاری بتواند 
تحولی اساس��ی در این عرصه ایجاد کند. یکی از مؤسسان 
این ش��رکت به نام کاس��پار کورجس می گوید: ماشین های 
هوش��مند به زودی به جای ایفای نقش پشتیبان در جریان 
مذاکرات تج��اری، به مذاک��ره کنندگانی حرف��ه ای مبدل 
می شوند. در این ش��رایط انس��ان ها فرصت خواهند داشت 

تا روی تصمیم گیری های استراتژیک تری متمرکز شوند.
ابزار طراحی شده توسط پاکتوم دارای یک داشبورد است 
که می تواند به ط��ور خودکار روند مذاک��رات را آغاز کرده و 
به نتیجه برس��اند. در نهایت کاربران شاهد آن هستند که از 
1000 مذاکره برنامه ریزی ش��ده در یک هفته، 600 مورد 
به نتیجه رس��یده و قراردادهای آنها به ط��ور خودکار امضا 
 ERP شده اند. این تغییرات در سیستم های مدیریت منابع یا

شرکت ها نیز لحاظ می شوند.
سیستم مذاکره هوش��مند پاکتوم از امکاناتی مانند ابزار 
مصاحبه با مشتری، قابلیت ضبط و نگهداری تمامی اطالعات 
جمع آوری شده در طول مذاکره به صورت طبقه بندی شده 
و منظم، تعیین ارزش و اهمیت عقد قرارداد با طرف مذاکره 

و غیره برخوردار است.
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