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ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺗﺎﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ) ۲۰ﺑﻬﻤﻦ( ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﺎرﺗﺎپ »ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ« در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن داده و آن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﭘﺮوژه را ﺑﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻼش ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ »آزادﮐﺎری« در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ را ﺗﺎﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از

ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

»اﻣﺮوز از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﯿﺎمﻫﺎی دوﺳﺘﺎنﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ ﻧﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ،ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻣﻮاردی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان«.
ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش اﯾﻦ ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺮﻗﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان را ﯾﮑﯽ از ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از ﺳﻮی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ
اﻃﻼع داده:

»ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺴﺎﻟﻪ را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺖ از ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت و ﯾﺎ Endpointﻫﺎی
وبﺳﺎﯾﺖ رخ داده و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان
رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ«.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺸﺖ دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ دوش ﺗﯿﻢ ﭘﻮﻧﯿﺸﺎﺳﺖ و ﺑﺎﺑﺖ رخ دادن اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻔﯿﻢ .اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،در ﻧﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۷۰ﻫﺰار
داده ﺣﺎوی ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺷﻬﺮ ،ﮐﺸﻮر،
ﻧﻮع ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﺟﻠﺪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،رزوﻣﻪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﭘﻮﻧﯿﺸﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺗﺎﺪ ﯾﺎ رد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽاش ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺴﺘﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ از
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

