
آگهی فروش استقالل و پرسپولیس بهمن منتشر می شود

غول جدید برلین

امیدها برای درمان آکنه افزایش یافت

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیحاتی را درباره نحوه فروش و شرایط 
خریداران دو باشگاه مطرح پایتخت ارائه کرد.

سازمان  رئیس  پوری حسینی،  عبداهلل  اشرف  علی  ایسنا،  گزارش  به 
توقف  اگر  اظهار کرد:  پرسپولیس  و  استقالل  باشگاه  خصوصی سازی درباره دو 
در مزایده چهارم این دو باشگاه به معنای شکست باشد، امیدواریم این بار این 
شکست اتفاق نیفتد. از نظر ما البته شکست نبود و توقف به این معنا بود که 
افراد صاحب صالحیتی برای خرید این دو باشگاه جلو نمی آمدند. متاسفانه افراد 
صاحب اهل جلو نمی آمدند. احساس این است که عزیزان صاحب اهل و منابع 
مالی، اکنون آمادگی دارند و امیدواریم تجربه تلخ سه سال گذشته تکرار نشود. 
کار سختی نیست و خودمان از آن مسائل سنگینی ساخته ایم. ان شاءاهلل این مورد 

هم انجام می پذیرد و فوتبال ایران پیشرفت شایانی داشته باشد. پوری حسینی در 
گفت وگو با شبکه خبر سیما همچنین درباره شرایط واگذاری این دو باشگاه اذعان 
کرد: من صالحیت گفتن این شرطها را ندارم و هیات واگذاری باید آن را بیان 
کند. ما یکسری اهلیت عمومی داریم که نباید ممنوع المعامله باشد، بدهکار بانکی 
نباشد و در قراردادهای قبلی خودش با سازمان خصوصی سازی بد عهدی نکرده 
باشد. غیر از این اگر هیات واگذاری، شرط دیگری برای خریداران معین و تصویب 
کند، در آگهی خواهیم آورد. همان طور که در سال ۹۴ سه شرط دیگر را برای 
خرید استقالل و پرسپولیس آوردیم که متاسفانه مراجعین محترم بعضی از آن 
شرایط را دارا نبودند. اگر قرار باشد شرطی اضافه شود، هیات به ما می گوید و ما 
آن را در آگهی ها به اطالع می رسانیم. فرصت یک یا دو هفته ای به صاحب نظران 

محترم داده ایم که آن ها را برای فروش این دو باشگاه مد نظر قرار دهیم. فکر 
می کنیم آگهی فروش این دو باشگاه اواخر بهمن یا اسفند منتشر خواهد شد 
و تا آن زمان قیمت گذاری این دو باشگاه انجام می شود. تالش می کنیم وعده 
سلطانی فر را که گفته بود تا پایان سال، کار فروش این دو باشگاه انجام می شود، 

عملی کنیم.
او اضافه کرد: تا آخرین لحظه که در بسته می شود و پاکت ها داده می شوند، نمی دانیم 
چه کسی پاکت داده است و بعد از پایان زمان مقرر شده مشخص می شود، چه کسانی 
متقاضی این دو باشگاه هستند. مثال بعد از باز شدن پاکت ها استعالم تقاضاکنندگان 
گرفته می شود و مشخص می شود که شخصی که خود را بدهکار بانکی نمی داند، ۱۰۰ 

میلیون چک برگشت خورده دارد. امیدوارم مزایده شیرینی داشته باشیم.

BMW S1000RR جدید سریع تر، سبک تر و رانندگی با آن آسان تر شده 
است. قلب S1000RR، موتور جدید چهار سیلندر خطی ۹۹۹ سی سی است 
که با بیش از ۶ واحد افزایش در توان قادر به تولید ۲0۵ اسب بخار و 10۴ نیوتن 

متر گشتاور است. 
بر  بلکه تمرکز آن ها بیشتر  ارتقاء موتور محدود نمی شود  به  تالش آلمانی ها تنها 
روی افزایش قابلیت های رانندگی بوده است. S۱۰۰۰RR از فناوری زمان بندی متغیر 
سوپاپ های ب ام و بهره می برد. ب ام و با بهره گیری از این فناوری گشتاور خطی موتور 
را به فرزند جدید خود هدیه کرده است. خروجی موتور S۱۰۰۰RR در ۱۰,۰۰۰ دور 
دردقیقه به حداکثر مقدار خود می رسد به همین دلیل تمایل به تک چرخ زدن در این 
موتورسیکلت بیشتر شده و تا حدودی خسته کننده است. ب ام و در کنار افزایش توان و 
طراحی جمع و جور تر موفق به کاهش ۴ کیلوگرمی وزن موتور شده است. این شرکت 
همچنین اشاره می کند که مواد سبک وزن مورداستفاده در ساخت موتور نظیر سوپاپ های 
ورود هوا تیتانیومی و دسته موتور جدید باعث صرفه جویی ۲۵ درصدی در وزن موتور شده 
است. در حال حاضر میل بادامک ها نیروی خود را مستقیما از میل لنگ می گیرند، همین 
مورد باعث حذف دنده واسطه میان میل لنگ و میل بادامک شده است. پمپ روغن و آب 
نیز هم اکنون در یک مجموعه گردآوری شده اند تا طراحی موتور جمع وجور تر و فشرده تر 

گردد. سیستم اگزوز هم شاهد کاهش ۱,3 کیلوگرمی در وزن است. تمام این اقدامات 
باعث کاهش ۱۰,8 کیلوگرمی وزن نسبت به مدل قبلی شده است.مهار کردن این غول 
آلمانی مسئولیت کوچکی نیست به همین دلیل، ب ام و محصول خود را به سیستم های 
الکترونیکی کمکی مهمی نظیر  ABS pro باقابلیت کنترل در سرپیچ سیستم کنترل 
کشش فعال )DTC( باقابلیت کنترل تک چرخ، تعویض دنده بدون کالچ، کنترل شروع 
حرکت در سرباالیی )HSC( و کنترل شتاب گیری مجهز کرده است. این موتورسیکلت 
دارای چهار سبک رانندگی مختلف بارانی، جاده، دینامیک و مسابقه )Race( است که 
مورد آخر خود شامل سه سبک Race Pro باقابلیت تنظیم دستی می شود. سه مرحله 
تنظیم ترمز موتور نیز مورد بعدی قابل اشاره است. دپارتمان شاسی ب ام و کار طراحی 
شاسی S۱۰۰۰RR جدید را انجام داده و تمرکز آن بر کاهش وزن و ارتقای فرمان 
پذیری آن بوده است. شاسی آلومینیومی جدید ۱,3 کیلوگرم سبک تر از نمونه قدیمی 
است. دوشاخ جلو ۴۵ میلی متری یک میلی متر نازک تر از مدل قبلی است و با قابلیت 
تنظیم ضربه پذیری عرضه می گردد. کنترل کمک فنر دینامیک بی ام دبلیو )DDE( با 
کمک فنرهای نیمه فعال به صورت سفارشی قابل دستیابی است درحالی که در قابلیت های 
خود رشد فراوانی کرده است. با کمتر شدن عرض شاسی، مهندسان BMW توانسته اند 
مخزن سوخت و نشیمنگاه را جمع وجور تر طراحی کنند. شیشه جلو که با عرض کمتر 

خصوصیات آئرودینامیکی بهتری نسبت به مدل قبلی از خود نشان می دهد مجهز به چراغ 
جلو دوقلو با فناوری LED است. الزم به ذکر است ورودی هوای مرکزی در این قسمت 

باعث افزایش جریان هوا شده است.
S۱۰۰۰RR  در سه رنگ آبی مسابقه ای، قرمز مسابقه ای و سفید براق ارائه می شود.

محققان انگلیسی نواحی ژنتیکی جدیدی را پیدا کردند که 
به ساختار فولیکول های مو وابسته هستند و باعث ایجاد 

آکنه می شوند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، در یکی از بزرگترین 
است،  گرفته  صورت  آکنه  ژنتیکی  منشا  درباره  که  مطالعاتی 
محققان به روش درمانی جدیدی دست پیدا کرده اند و نواحی 
ژنتیکی جدیدی را پیدا کرده اند که با این بیماری مرتبط هستند.

بسیاری از این نقاط ژنتیکی به ساختار فولیکول های مو وابسته 
هستند و مکانیسم جدیدی را نشان می دهند که ممکن است 
در آینده به یک روش درمانی جدید برای آکنه منجر شود. در 
واقع می توان گفت بخش زیادی از علل ایجاد آکنه روی پوست 

ژنتیکی است.
مطالعات پیشین نشان داده بود که در برخی موارد ایجاد آکنه 
8۰ درصد به عوامل ژنتیکی بستگی دارد. این درحالی است که 
ایجاد آکنه شرایط پیچیده ای است و به طور کلی یک بیماری 

التهابی پوستی است.
بیشتر تحقیقات و روش های درمانی این بیماری روی التهاب 

ناشی از آکنه تمرکز داشته است و در این زمینه داروهایی تولید 
شده است که عوارض جانبی مختص خود را نیز داشته اند. در 
این مطالعه جدید که توسط محققان موسسه ملی تحقیقات 
بهداشتی انگلیس انجام شده است، ۲۷هزار نفر مورد بررسی قرار 
گرفتند که ۵ هزار و ۶۰۲ نفر دارای آکنه بودند. محققان این پروژه 
دریافتند، بسیاری از تنوع های ژنتیکی که تشکیل فولیکول های مو 
را تحت تاثیر قرار می دهند، در گذشته به عنوان عوامل ناشناخته 
ایجاد آکنه به شمار می آمدند. محققان معتقدند، تفاوت شکل 
فولیکول های مو ممکن است پوست برخی از افراد به داشتن 
باکتری هایی مستعد کند که سبب ایجاد آکنه می شوند. در این 
بررسی ها ۱۵ منطقه ویژه ژنتیکی شناخته شد که می تواند منجر 
به آکنه شود. ۱۲ نقطه از این محدوده ها تاکنون شناخته نشده 
بودند. بیشتر این نقاط کشف شده جدید نقش مهمی در ساختار 

و عملکرد فولیکول های مو دارند.
یکی از علل ژنتیکی ایجاد آکنه باعث ایجاد یک بیماری نادر به 
نام »اکتودرمال دیسپالزی« می شود که سبب کم شدن موهای 

بدن می شود.
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 برنامه لژیونرها تا جام ملت ها

صادق محرمی و فرشاد احمدزاده خط خوردند؟
۹ ملی پوش که در لیست آماده باش تیم ملی بودند، تمام 
تالششان را خواهند کرد تا در لیست نهایی تیم ملی که ۲۵ 

دسامبر اعالم خواهد شد، قرار بگیرند.
اردوی تیم ملی ایران هم اکنون با ۲۱ بازیکن از لیگ داخلی در 
جریان است. شاگردان کارلوس کی روش تا ۲۴ دسامبر اردوی 
یک هفته ای در قطر خواهند داشت و یک روز بعد، لیست نهایی 

از بین ۲۱ بازیکن داخلی و ۹ لژیونر اعالم خواهد شد.
به گزارش ورزش سه، کی روش شانس حضور در جام ملت ها 
را برای ۹ لژیونر قائل شد و این در حالی است که در لیست آماده 
باش، نام ۱۱ لژیونر دیده می شد. با نگاهی به برنامه بازی های تیم 
های لژیونرهای ایرانی ، می شود به این نتیجه رسید که احتماال  
فرشاد احمدزاده و صادق محرمی ۲ بازیکن خط خورده از لیست 
آماده باش هستند چرا که دیناموزاگرب تا ماه فوریه هیچ بازی در 
لیگ داخلی ندارد و اشالنسک ورشو نیز فقط یک بازی با پوگون 

در پیش دارد.
اما ۹ بازیکن دیگر، روزهای سختی را در یک هفته آینده سپری 
از سپری کردن  پورعلی گنجی که پس  مرتضی  کرد.  خواهند 
دوران نقاهت، نمایش خوبی در ترکیب تیم یوپن ارائه کرده، روز 
چهارشنبه مقابل تیم سابق رامین رضاییان یعنی اوستنده قرار 
می گیرد. یوپنی ها یکشنبه نیز بازی سختی برابر خنک خواهند 
روز ۲۶  یوپن  میالدی،  سال جدید  تعطیالت  از  پیش  داشت. 
دسامبر با سرکل بروژ مصاف خواهد داشت که اگر پورعلی به تیم 

ملی دعوت شود، احتماال این بازی را از دست خواهد داد.
کاوه رضایی باتوجه به حذف کلوب بروژ از جام حذفی، ۲ بازی تا 
تعطیالت  خواهد داشت. در ابتدا کلوب بروژ با کاوه مقابل آنتورپ 
قرار می گیرد و یک روز پس از اعالم لیست نهایی تیم ملی، برابر 
لوکرن به میدان می رود. البته کاوه فعال با مصدومیت دست و 
پنجه نرم می کند و اگر تا دوشنبه هفته آینده شرایطش مساعد 

نشود، جام ملت ها را از دست خواهد داد.
امیر عابدزاده دیگر لژیونر فوتبال ایران از جمله بازیکنانی است که 
شانس باالیی برای دعوت به تیم ملی دارد. باتوجه به خط خوردن 
حسینی و مظاهری، احتمال حضور عابدزاده در لیست نهایی باال رفته 
است. او در بازی روز شنبه ماریتیمو برابر توندال گلر این تیم خواهد 

بود و سپس به احتمال زیاد به اردوی تیم ملی ملحق خواهد شد.
ایرانی  پوش  ملی  دو  حسینی  سیدمجید  و  امیری  وحید 
حاضر در تیم ترابزون اسپور باتوجه به نیاز تیم ملی و همچنین 
عملکرد خودشان، همچون عابدزاده از شانس باالیی برای دعوت 
برخوردارند. آن ها روز چهارشنبه همین هفته برابر بلدیه اسپور در 
جام حذفی به میدان می روند و یکشنبه مقابل ریزه اسپور بازی 

خواهند کرد و سپس منتظر اعالم لیست کی روش خواهند بود.
سامان قدوس که این فصل ستاره تیم آمیان فرانسه بوده، به 
همراه این تیم ۲ بازی در سال ۲۰۱8 میالدی خواهد داشت. نکته 

جالب این که هر دو بازی برابر تیم های قدرتمند لیگ فرانسه 
خواهد بود، اولی روز چهارشنبه ۱۹ دسامبر برابر لیون در جام 

حذفی و دیگری شنبه ۲۲ دسامبر مقابل بوردو در لوشامپیونه.
دو لژیونر حاضر در چمپیونشیپ انگلستان روزهای بسیار سختی 
را در یک هفته آینده خواهند داشت. سعید عزت اللهی که از 
ناحیه کشاله پا دچار آسیب دیدگی شده در ۱۰ بازی اخیر ردینگ 
بازی نکرده و مشخص نیست چه شرایطی دارد. ردینگ شنبه ۲۲ 
دسامبر مقابل میدلزبورو بازی می کند، یکشنبه ۲۶ دسامبر برابر 
میلوال و شنبه ۲۹ دسامبر در برابر کوئینز پارک رنجرز. عزت اللهی 
 QPR اگر به تیم ملی دعوت نشود حداقل برای رقابت مقابل

آماده خواهد بود.
کریم انصاری فرد که به صورت متناوب در ترکیب ناتینگهام قرار 
می گیرد همچون عزت الهی یک بازی تا اعالم لیست نهایی تیم 
ملی خواهد داشت و آن هم مقابل کوئینز پارک رنجرز خواهد بود.

علیرضا جهانبخش مهم ترین لژیونر تیم ملی ایران که بازی با 

چلسی را به دلیل مصدومیت از دست داد، روز شنبه برابر بورنموث 
قرار خواهد گرفت. او بدون شک از لحاظ فنی مورد نظر کی روش 
است اما مسئله اصلی به مصدومیت جهانبخش باز می گردد که 

سرنوشتش را دچار ابهام کرده است.
روز ۲۵ دسامبر احتمال دارد تمام این ۹ لژیونر به تیم ملی دعوت 
شوند . مصدومیت ۴ ملی پوش سبب شده تا آن ها سرنوشت 
مبهمی برای جام ملت ها داشته باشند اما ۵ لژیونر دیگر یعنی 
انصاری فرد، امیری، حسینی، عابدزاده و قدوس شانس باالیی برای 

قرارگیری  در فهرست نهایی تیم ملی در جام ملتها دارند.
برنامه بازی لژیونرهای ملی پوش ایرانی در ادامه سال ۲۰۱8 
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پند روز

مصاحبه شغلی؛ این کار ها را از قلم نیاندازید

مصاحبه استخدامی یکی از روش هایی است که شرکت ها و موسسات برای 
گزینش کارکنان خود به کار می برند. مصاحبه معموال به صورت حضوری 
بین دو نفر انجام می شود. گاه چند تن در مصاحبه حضور می یابند و برخی 
از مصاحبه ها از راه دور با تلفن با دیگر وسایل پیام رسانی مانند شبکه 

کامپیوتری یا تلویزیون انجام می گیرد. 
مصاحبه استخدامی قدیمی ترین شکل گزینش است و معموال در ارزیابی کارمند 
یا متقاضی ارزش زیادی دارد. بسیاری بر این باور هستند که در ارتباط حضوری 
برخی  کنند.  ارزیابی  را  متقاضی  می توانند شخصیت  دیگری  روش  هر  از  بهتر 
ویژگی ها از جمله رفتار و منش، آراستگی ظاهری، برخورد مناسب، و تاثیرگذاری 
مثبت در یک لحظه، فقط در مصاحبه می تواند مورد داوری قرار گیرد. همه این 
موارد در برخی شغل ها بسیار مهم هستند. یک مصاحبه کننده هوشیار می تواند 
از مصاحبه، شواهد مبنی بر هوش، گستردگی عالیق، و نگرش کلی متقاضی به 
کار و زندگی، را برداشت کند. اگر مصاحبه کننده رئیس متقاضی )در صورتی که 
 در مصاحبه موفق شود( باشد، می تواند بفهمد که آیا آن دو می توانند به خوبی با 

یکدیگر کار کنند یا نه.
یکی از مشکالتی که مصاحبه به عنوان روش گزینش دارد این است که بسیاری 
از دیگران پیش داوری یا برداشت های قبلی دارند: »انسان های چاق تنبل هستند« یا 
»انسان هایی که پیشانی کوتاه دارند، نادان هستند.« بعضی مصاحبه کننده ها آن قدر 
مهارت ندارند که بتوانند سر صحبت را با مصاحبه شونده باز کنند و به نحوی طببیعی 
با او صحبت کنند، در صورتی که از چندین مصاحبه کننده استفاده شود، که در مواقع 
مهم همین طور می باشد، مشکالت این روش به حداقل خود خواهد رسید. گذشته از 
این، تاثیراتی که متقاضی در یک مصاحبه و یا چند مصاحبه خواهد گذاشت، گاهی 

می تواند گمراه کننده باشد.
کسی که می تواند در برخورد اول تاثیر خوبی بر افراد بگذارد، ممکن است در 
آشنایی های بیشتر آن طور نباشد: بعضی افراد روشنفکرانه صحبت می کنند ولی 
چنان عمل نمی کنند. بعضی ها می توانند رفتارهای ناخوش آیند خود را موقتا پنهان 
کنند- بعضی ها که سعی می کنند رفتارهای گمراه کننده داشته باشند، موفق 
نخواهند بود- بعضی ها که به نظر مشوش و پریشان می آیند، ممکن است در یک 
موقعیت واقعی شغلی، بسیار سریع، مطمئن و عاقالنه عمل کنند.  ۱۵ دقیقه قبل 
از مصاحبه کاری می تواند بسیار دشوار باشد، به خصوص برای جویندگان کاری که 

نمی دانند با آن زمان چه کنند.
وقتی دچار استرس شوید، بدن تان هورمون های استرس مانند کورتیسول و 
اپی نفرین ترشح می کند. بر اساس مقدار استرس تان این هورمون ها می توانند، کم 
یا زیاد، قدرت تفکر را از شما سلب کنند. دیوید پارنل می گوید: »مطمئن شوید در 
دقیقه های پیش رو آرام، مطمئن و خونسرد می مانید، تا از گزند این هورمون ها به دور 

باشید و ذهن تان را پاک نگه دارید.«
چیزهای خیلی کمی وجود دارد که مانند دیر رسیدن شما را به دلهره بیاندازد، به 
همین خاطر همیشه زود برسید. اما در ماشین تان یا در کافه نزدیکی منتظر شوید. 
زیرا خیلی زود رسیدن می تواند فشاری غیر ضروری بر مصاحبه کننده تان وارد آورد. 

ریتا فرایدمن می گوید که نباید بیشتر از ده دقیقه زودتر وارد محل شوید.
شما باید تحقیق، آمادگی و تمرین را تمام کرده باشید. فرایدمن می گوید: »حاال 
وقت آن نیست که درباره دستاورد های اخیر شرکت یا گزارش درآمدها تحقیق 
کنید. نگاه به اعداد بزرگ پروژه ها در لحظه آخر می تواند راه خوبی برای قاطی 
کردن اطالعات باشد.« به یک دستشویی یا فروشگاه لباس نزدیک بروید و خود را 
در آینه ببینید. فرایدمن می گوید: »ممکن است خانه را مثل یک میلیونر ترک کرده 
باشید، اما مثل یک بی خانمان به محل رسیده باشید«. این وقت خوبی نیز هست تا 
دست هایتان را بشویید و اطمینان حاصل کنید ناخن هایتان تمیز و کف دست هایتان 
خشک است. اگر کفش های راحت پوشیده اید و برنامه دارید که عوض شان کنید 
مطمئن شوید که این کار را در اداره انجام نمی دهید. فرایدمن می گوید: »اطمینان 
حاصل کنید که رزومه تان را بدون گشتن در کیف یا درآوردن وسایل شخصی از آن 

می توانید از کیف تان خارج کنید«. 
»شما نمی خواهید وقتی درباره شایستگی هایتان صحبت می کنید نامرتب دیده 
شوید«. مشاهده کنید محیط اداره چگونه است، روی دیوارها چیست. این ها نشان 
می دهد که چه چیزهایی برای شرکت مهم است. ممکن است کلیشه به نظر بیاید، 
اما به چیزهای خوب فکر کنید که به شما حس خوب بدهد و لبخند بر لبان تان 

بیاورد. این کار، کمک خواهد کرد تا با ذهنی درست وارد مصاحبه شوید.

گوگل فروش تکنولوژی تشخیص چهره خود را متوقف 
می کند

گوگل به تازگی با صدور بیانیه ای اعالم کرده است که تا تدوین سیاست های الزم، 
تکنولوژی تشخیص چهره خود را به متقاضیان نخواهد فروخت و بدین طریق راه 

خود را از شرکت هایی نظیر مایکروسافت و آمازون جدا می کند.
کنت واکر، معاون ارشد امور بین الملل گوگل، در مطلبی که پیرامون تالش هایش 
در آسیا حول محور هوش مصنوعی منتشر کرد، یادآور شد که چشم انداز کنونی این 
شرکت در رابطه با تشخیص چهره مثال خوبی از دیدگاه آن پیرامون مسئولیت هایش 
در قبال توسعه هوش مصنوعی است. واکر در صحبت هایش آورده است: »تکنولوژی 
تشخیص چهره نیازمند بررسی دقیقی است تا مطمئن شویم که هم سو با اصول و 
ارزش هایمان به کار می رود و از پیامدهای مضر آن جلوگیری کنیم«. واکر در ادامه 
صحبت هایش به تقبیح رفتار دیگر بزرگان دنیای تکنولوژی و فروش فناوری مذکور 
توسط آن ها پرداخت و این طور گفت: »برخالف برخی شرکت ها، ما به همکاری با 
بسیاری از سازمان ها ادامه می دهیم تا این چالش ها را شناسایی کرده و برطرف کنیم. 
گوگل کالود، قصد ندارد پیش از کار کردن روی تکنولوژی تشخیص چهره و مطرح 
کردن پرسش های کلیدی در رابطه با آن، APIهای مربوط به این فناوری را با موارد 
مصرف عام در اختیار کاربران قرار دهد.« البته اشاره کنیم که هنوز مشخص نیست 
گوگل دقیقا چه زمانی پاسخ مناسب برای این پرسش ها را پیدا می کند اما حتی اگر 
بیانیه این شرکت صرفا برای ایجاد یک وجهه مطلوب در نظر عموم صادر شده باشد، 

باز هم مورد تایید طرفداران حفظ حریم خصوصی قرار خواهد گرفت. 
گفتنی است در ماه های اخیر، کارکنان مایکروسافت اعتراض خود را نسبت به 
همکاری این شرکت با سازمان مهاجرت آمریکا اعالم کرده بودند و مراتب اعتراض 
خود را نسبت به طرح این سازمان برای جدا کردن کودکان مهاجر از والدین شان به 
گوش مدیران خود رساندند. کارکنان آمازون نیز فروش نرم افزار تشخیص چهره این 
شرکت به سازمان های مجری قانون را مورد سرزنش قرار دادند. در مورد خود گوگل 
هم باید بگوییم چندی پیش، برنامه ای را برای فروش هوش مصنوعی به وزارت دفاع 
آمریکا کلید زد تا تحلیل تصاویر ضبط شده توسط پهپادهای نظامی را برای این 

سازمان ممکن کند. 
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