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کارمندان رشوه گیر از آمازون اخراج میشوند

منبع :گیزمگ

شــرکت آمــازون بــزودی طرحی ویــژه را
برای اخراج کارمندان رشوه بگیر اجرایی
میکنــد .کارمندانــی کــه اغلــب در قبال
رشوه اطالعات خصوصی شرکت را افشا
میکنند.
بهگــزارش انتخــاب ،کارکنــان آمــازون
بهعلــت حساســیت و اهمیــت کار خــود
اغلــب در معــرض رشــوههای مختلــف
قــرار میگیرنــد امــا مهــم ایــن اســت که
رشوههای مذکور را نپذیرند .موضوعی که

برای شــرکت آمازون از اهمیت بســزایی
برخوردار است .بر همین اساس آمازون
کارمنــدان خود را کــه دادههای محرمانه
و خدمــات دیگــر را در مقابل رشــوههای
نقدی ارائه میکنند ،بررسی میکند.
روزنامــه وال اســتریت ژورنــال گــزارش
داد کــه آمــازون گزارشهــای مرتبــط به
کارکنانــی را که بــه اطالعــات خصوصی
شــرکت یــا مشــتریان دسترســی دارنــد
بررسی میکند .بسیاری از کارکنان آمازون

آذری جهرمی خبر داد

در بخشهایی کار میکنند که در صورت
افشــای اطالعــات ضررهایی ســنگین به
شرکت وارد میکنند.
گاهــی اوقــات اطالعــات مرتبــط بــا
فروشــگاه الکترونیــک به فروشــندگان
ناشــناس ،کارگــزاران و دیگــر افــرادی
که بــا بــازار آشــنایی دارند به اشــتراک
گذاشــته میشــود در واقع کارمندان در
نقــش واســطههایی عمــل میکنند که
نظــرات منفــی را حــذف و ســایتهای

ممنوعه را برای کاربران باز میکنند.
این تحقیقات در ماه مه آغاز شــد ،یعنی
درســت پس از آنکه شــرکت آمــازون به
نشر اطالعات خود در چین مشکوک شد.
گزارشهای رشوه خواری آخرین چالش
آمــازون در محافظت از یکپارچگی بازار،
پــس از ســالها کار برای ریشــه کن کردن
این موضوع است .از سال  ،2015آمازون
اقدامــات قانونی ویژهای را برای مبارزه با
کالهبرداریها انجام داده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی :

عدهای به دنبال فیلتر اینستاگرام هستند

ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی
فضای مجــازی گفــت :پابهپــای تلگرام،
گروهــی در کشــور هســتند کــه تقاضــای
فیلترینگاینستاگرامرادارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،دبیر
شــورای عالــی فضــای مجــازی افــزود :با
شبکهاجتماعیاینستاگرامصحبتهایی
صــورت گرفتــه امــا تــا بــه االن همــکاری
نکردهانــد .ولــی ممکن اســت در صورت
عدم همکاری اینستاگرا م فیلتر شود ،چرا
که همانطور که گفتم فیلتر اینستاگرام در
جلسات شورا بهعنوان یک تقاضا مطرح
شده است.
فیروزآبادی با بیان اینکه طبق گزارشها
نزدیــک بــه  30درصــد از تلگــرام خــارج
شــدهاند و میزان بازدیدهــا نیز  25درصد
کاهش یافته اســت ،گفت :با فرض اینکه
طالگــرام و هاتگــرام  30میلیــون کاربــر
دارد و تلگرام  8میلیون کاربر ایرانی دارد
مجمــوع ایــن دو نشــان میدهــد تلگرام
 38میلیون کاربر ایرانی دارد بنابراین 30
درصد از کل کاربران ایرانی تلگرام کاهش
یافتهاست.
رئیس مرکز ملی فضای مجــازی در ادامه
گفت :ما بهدنبال این نیســتیم که هاتگرام
و تلگرا م طالیی  40میلیونی شــوند و هیچ
پیامرســان دیگری وجود نداشته باشد چرا
که باید دیگر پیامرسانها نیز فعالیت کرده

و بــا هم رقابــت کننــد و بــازار را از هاتگرام
و تلگــرا م طالیــی برباینــ د و در بیــن خــود
تقسیم کنند و تنوع پیامرسان و سرویس در
پیامرسانها وجود داشته باشد.
وی دربــاره دســتور ادامــه کار تلگــرام بــا
هاتگــرام و طــا گــرام نیــز گفــت :اینکــه
گفتــه میشــود هاتگرام و تلگــرام طالیی
فیلترشــکن اســت تنهــا نظــر شــخصی
خرمآبــادی اســت .ایشــان فنی نیســتند
و بهعنــوان یــک شــخص ایــن حــرف را
میزنند نــه بهعنوان یک مقــام قضایی.
ایشــان بهعنــوان شــخص ،قضاوتــی
دارد کــه آن را در صفحــه شــخصی خــود
منعکس کرده است .ما هاتگرام و تلگرام
طالیــی را تلگــرام نمیدانیــم بلکــه آنها
را پیامرســانهایی میدانیــم کــه از موتور
تلگراماستفادهمیکنند.
فیروزآبادی با بیان اینکه اکنون هاتگرام و
تلگرام با مجوز قضایی فعالیت میکنند،
افــزود :بــا هماهنگــی و مســئولیت مقام
قضایی قرار شــد این دو تا  15شهریورماه
بومی شــوند ولی بهدلیل توقف ارائه ارز و
مشــکالت تحریم قرار شــد دوباره به آنها
مهلتــی داده شــود بنابراین قرار اســت تا
دی ماه این دو پیام رســان بومی شوند که
البته این زمان نیز قطعی نشــده اســت و
اینکه آیا دوباره مهلت تمدید میشــود یا
خیر بستگی به شرایط کشور نیز دارد ولی

من امیدوارم که تمدید نشود از اینرو اگر
تــا پایان ســال هاتگــرام و طالگــرام بومی
نشوند به طور کامل مسدود خواهند شد.
وی دربــاره حمایــت از هاتگــرام و تلگرام
طالیــی ابــراز بیاطالعــی کــرد و گفــت:
عــدهای میگوینــد ایــن دو بــرای دولــت
اســت ولی اگر چنیــن ادعایــی دارند باید
مســتندات ارائــه دهنــد .یــا اینکــه برخی
هــم میگویند معاونت علمــی و فناوری
ریاســت جمهــوری صرفــاً از آن شــرکت
حمایت کرده اســت .درســت اســت چرا
که آنها شرکت دانش بنیان هستند و این
معاونــت از صدهــا شــرکت دانشبنیان
دیگر حمایت میکند.دبیر شــورای عالی
فضای مجــازی درباره اینکــه آیا احتمال
رفــع فیلتــر شــبکههای اجتماعــی فیلتر
شــده ماننــد فیسبــوک و توئیتــر وجــود
دارد نیــز گفت :اگر امکانــات پایدار ایجاد
شود احتمال باز شــدن وجود دارد .اگر ما
بتوانیم با فیسبوک رقابت و کاربران خود
را در یک فیسبوک و توئیت ر ایرانی جمع
کنیم فعالیت فیسبــوک و توئیت ر اصلی
خطــری ندارد پــس ما میتوانیــم آنها را
رفعفیلترکنیم.
فیروزآبــادی در ادامــه گفــت :طبــق
مصوبــه شــورای عالــی فضای مجــازی،
پیامرســان خارجــی کــه میخواهــد در
کشــور فعالیت کند باید نماینده رسمی و

مسئولیتپذیری داشــته باشد و هر وقت
ن را به ما اعالم کند
الزم بود هویت کاربرا 
و اطالعات شهروندان ایرانی را از سرزمین
ی را قرار
ما خارج نکند و ما چنین تعهدات 
دادهایــم و چــون در حــال حاضــر تلگرام
ی را به ما
و اینســتاگرا م چنیــن پاســخگوی 
ندارنــد و بــه همین دلیــل تلگــرام فیلتر
شــد .وی درباره اینکه توئیتر نیــز در ایران
نماینده و ســروری ندارد و قوانین ایران را
رعایت نمیکند اما خیلیها از شهروندان
و مسئوالن بهدنبال رفع فیلتر آن هستند،
نیز گفت :این یک حق شــهروندی اســت

و افــراد میتوانند تقاضــای رفع فیلتر آن
را داشــته باشــند .ابوالحســن فیروزآبادی
بــا اشــاره بــه اینکــه سیســتم فیلترینــگ
تلگرام ضعیف شــده و کسانی که متولی
فیلتر در کشــور هســتند به دالیلی خاص
ایــن کار را انجام میدهند ،گفــت :وزارت
ارتباطات و شرکت زیرساخت که مسئول
اجرایدستورفیلترینگهستندمعتقدند
اســتفاده از فیلترشــکنها بــرای مردم ما
مض ر اســت چراکه باعث میشود فضای
ی در فضــای مجــازی کشــور بــه
ناســالم 
ی روی گوشی
وجود آید .وقتی فیلترشــکن 

نصــب میشــود در واقــع ایــن گوشــیها
ی قرار میگیرند که
مورد استفاده فرد ثالث 
این فرد ثالث معلوم نیست با چه هدف
اقتصــادی ،سیاســی ،امنیتی یــا فرهنگی
ن را در اختیار
و اجتماعــی این فیلترشــک 
مــردم گذاشــته اســت بنابرایــن وزارت
ت نظرش این اســت تــا تعادلی
ارتباطــا 
برقــرارکند و معتقد اســت که فیلترینگ
تــا حــد فعلــی ضعیــف باشــد البتــه مــا
ایــن را قبــول نداریــم و در حــال مذاکــره
بــا آنها هســتیم تا آمار اســتفاده مــردم از
فیلترشکنهاکاهشپیداکند.

آغاز ترخیص 600هزار تلفن همراه از گمرک

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفــت :فرآیند ترخیص
 600هزار تلفن همراه موجود در گمرک با آزادسازی  5هزار
اخـــبار
دستگاه از اول هفته آغاز شده تا گرانی ناشی از کمبود کاال در
بازار را برطرف کند .به گزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی ابراز امیدواری
کرد 120هزار دستگاه تلفن همراه که توقیف قضایی است نیز به طور فوری تعیین
تکلیف و وارد بازار شــود .وزیر ارتباطات افزود :به نظر میرســد این تعداد بتواند
نیاز بازار را تأمین کند؛ البته شرایط واردات تسهیل شده است تا این چرخه ادامه
داشته باشد و بازار از کمبود کاال رنج نبرد .وی ادامه داد :گرانی تلفن همراه ناشی
از نوسان نرخ دالر و کمبود کاالست .وقتی کاال تأمین و وارد بازار میشود متناسب
با ســهمی کــه در گرانی دارد ،قیمتهــا را کاهش میدهد .الزم به ذکر اســت 26
شهریورماه هیأت وزیران به پیشنهاد گمرک جمهوری اسالمی ایران ،واردات کاال
بدون انتقال ارز را برای کاالهای موجود در انبارها مجاز اعالم کرد.
ëëمنشأ بسیاری از گالیهها به ادراک حقوق شهروندی برمیگردد
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همچنین در نشســت دســتیاران حقوق
شــهروندی بــا اشــاره بــه اینکــه منشــأ بســیاری از گالیههــا بــه ادراک حقــوق
شهروندی برمیگردد ،گفت :در دین و تاریخ ما همواره حقوق بشر مهم بوده
اما مهمتر این اســت که چقدر منطبق بر این آموزهها رفتار میکنیم و چقدر
باعث باالتر رفتن اعتماد مردم و کم شدن فساد شدهایم.
آذری جهرمــی بــا اشــاره به عــزم دولــت دوازدهــم در رفع تبعیــض و ایجاد
دسترســی مردم به اطالعات که جزوحقوق شــهروندی اســت ،گفت :تعداد
مشــترکان پهــن بانــد در کشــور از  ۳۴میلیــون بــه  ۶۷میلیون رســیده و بیش
از 56درصــد از روســتاهای بــاالی  20خانــوار بــه اینترنــت پرســرعت متصل
شــدهاند و تعــداد شــهرهای تحــت پوشــش پهــن بانــد از  50بــه  100درصــد
رســیده اســت تا شــکاف دیجیتال به حداقل برســد.وی با بیان اینکه مطابق
آمارهــای بینالمللی ،ایران در ســال نخســت فعالیــت دولــت دوازدهم 20
رتبــه در شــاخص دولت الکترونیــک ارتقا پیدا کرده اســت ،افــزود :فرآیندها
در دولــت الکترونیــک بــه تکریم مردم و ایجاد شــفافیت کمــک میکند .وی
ادامه داد :در حوزه اندازهگیری تشعشــعات رادیویی نیز سامانه آنالین پایش
این تشعشــعات را در دو شــهر آماده کردیم و در شــهرهای دیگر نیز درصدد
آمادهســازی آن هســتیم.عضو کابینه دولت دوازدهم از رسیدگی به شکایات
مردمی با اهمیت و وســواس زیاد خبر داد و خاطرنشــان کرد :ســامانه  195را
که دریافت شــکایات مردمــی را برعهده دارد مورد توجه جــدی قرار دادیم و
شکایات مردمی را در کوتاهترین زمان پاسخ میدهیم.

فروشتلفنهمراهترخیصشدهدرفروشگاههایاینترنتی

عضوهیأتمدیرهاتحادیهکسبوکارهایاینترنتیگفت:فروشگاههایاینترنتی
در کنار فروشــگاههای ســنتی برای عرضه تلفن همراه ترخیص شــده از گمرک
اقدام خواهند کرد .بهگزارش ایرنا« ،حمید محمد» افزود :فروشگاههای اینترنتی
از عرضه نشــدن گوشــیهای تلفن همراه تاکنون متحمل ضرر و زیان شــدهاند
بنابراین برای جبران بخشــی از این زیان اقدام به فروش گوشیها خواهند کرد.
محمــدی گفــت :تلفن همــراه از طریــق واردکننــدگان متعدد و مختلفــی وارد
شدهاند و به محض ترخیص آنها فروشگاههای اینترنتی هم برای کسب سهم و
فروش اقدام خواهند کرد .عضو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی درباره قیمت
تلفن همراه نیز گفت :قیمت کاال توســط واردکنندگان تعیین میشــود که البته
قیمتهای آنها نیز به وسیله مراکز مربوطه نظارت و تأیید شده خواهد بود.

