
برنده آمریکایی »حسن یزدانی« بهترین آزادکار جهان شد

ترکیب هنرمندانه  ب ام و Z4 و کیا استینگر!

مبارزه با کشنده ترین باکتری جهان با طب سنتی ایرلندی

دیوید تیلور آمریکایی به عنوان بهترین آزادکار جهان در سال ۲۰۱۸ انتخاب 
شد.

به گزارش ایسنا، دیوید تیلور آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم آمریکا سال بسیار خوبی را 
پشت سر گذاشت و توانست مدال طالی جهان را مقتدرانه و با شکست عنوان دارانی 

همچون حسن یزدانی از آن خود کند.
تیلور ۲۸ ساله پس از سال ها حضور در میادین موفق شد در سال ۲۰۱۸ نگاه ها 
را معطوف به خود کند و نام خود را بر سر زبان ها بیندازد تا جایی که وی  در تمامی 

رویدادهایی که در سال ۲۰۱۸ کشتی گرفت موفق شد به عنوان قهرمانی برسد.
تیلور به ترتیب در سال ۲۰۱۸ قهرمانی رقابت های جام ایوان یاریگین روسیه، 
رقابت های پان آمریکن در پرو، جام یاشاردوغو در ترکیه و سرانجام رقابت های جهانی 
مجارستان را از آن خود کرد تا عملکرد حیرت انگیزی در میان نامداران جهان از خود 
بر جای بگذارد، این در حالیست که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ کمتر کسی در جهان 
با نام این کشتی گیر آمریکایی آشنا بود چرا که وی نتواسته بود به عناوین خاصی در 

رویدادهای بزرگ دست پیدا کند.
اما نام این کشتی گیر پرقدرت آمریکایی بیش از همه زمانی برای ایرانی ها مطرح 
شد که وی توانست در رقابت های جهانی مجارستان در عین ناباوری حسن یزدانی 
شاخص ترین کشتی گیر ایران و دارنده مدال های طالی جهان و المپیک را با نمایشی 
بسیار خوب از پیش رو بردارد تا خود را به عنوان بخت نخست قهرمانی جهان در این 

رقابت ها مطرح کند.
شکست حسن یزدانی و کسب مدال طالی جهان و همچنین قهرمانی در مسابقات 
سری رنکینگ، از دالیل اصلی اتحادیه جهانی کشتی برای انتخاب این کشتی گیر 
آمریکایی به عنوان بهترین کشتی گیر آزادکار جهان در سال ۲۰۱۸ بوده است. تیلور 
تاکنون ۲ مرتبه با یزدانی کشتی گرفته که هر دو مرتبه یکبار در جام جهانی کرمانشاه 

و یکبار نیز در رقابت های جهانی مجارستان موفق به کسب پیروزی شده است.
نبرد تیلور و یزدانی در سال ۲۰۱۹ و همچنین المپیک ۲۰۲۰ دیدنی تر از قبل 

خواهد بود.

زمانی که X-Tomi Design بدنه های متفاوتی را روی ب ام و Z4 قرار داد ما به این فکر کردیم که کار این طراح 
جواب داده است. منظور ما وجود یک Z4 کوپه و شوتینگ بریک است! چرا که نه؟! هر دو خودرو واقعا ظاهر جذابی 
داشته اند؛ اما زمانی که این فتوشاپ کار زبردست ظاهر سوئیفت اسپورت را روی Z4 قرار داد واقعا سورپرایز شدیم 

چراکه نتیجه  نهایی به طور تعجب آوری جذاب و زیبا بود.
 Z4  تصمیمی به توقف کارهای عجیب خود ندارد و به تازگی شاهد ترکیب هنرمندانه X-Toni Design ظاهرا دست اندرکاران
با کیا استینگر بوده ایم که واقعا نتیجه درخوری داشته است. از نظر ما بدنه  کانورتیبل هم روی کیا استینگر جواب می دهد. کاپوت 
Z4 با نمای جلوی کیا تکمیل شده و چراغ های جلوی نازک تر نیز ظاهر بهتری را برای این رودستر آلمانی به ارمغان آورده اند. از 
نظر جلوپنجره، تفاوت خیلی زیادی بین نسخه  کلیوی شکل ب ام و با فرم دماغه  ببری کیا وجود ندارد. در واقع نتیجه  کار به حدی 
خوب است که شاید کیا به فکر تولید استینگر کانورتیبل بیفتد. در صورتی که این خودرو از ظاهر خوبی برخوردار باشد احتماال 
فروش باالیی خواهد داشت. استینگر که یکی از بهترین ساخته های کیا تاکنون می باشد دو سال است که در بازار حضور داشته و 
کامال خبرساز بوده است. این خودرو از پیشرانه  ۶ سیلندر 3.3 لیتری توئین توربویی در نسخه  GT بهره برده و قدرت و گشتاور آن 
به ترتیب برابر با 3۶5 اسب بخار و 5۱۰ نیوتون متر است. آیا فرم دیگری از کیا استینگر تولید خواهد شد؟ منتظر آینده می مانیم 

تا پاسخ این سؤال را از کیا دریافت کنیم.

اخیرا  سوانزی  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  پژوهشگران 
کشف کرده اند که خاک یک منطقه خاص در ایرلند عالوه 
بردن میکروب های  بین  از  بر خاصیت درمانی، خاصیت 

بیماری زای مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را نیز دارد.
به گزارش ایسنا وبه نقل از گیزمگ، طبق گفته افراد محلی، 
شمالی،  ایرلند  فرمانا،  شهرستان  در   Boho ارتفاعات  خاک 
می تواند هر بیماری را درمان کند. هزاران سال پیش، از این خاک 
برای درمان بیماری هایی نظیر دندان درد و عفونت استفاده می شد. 
در جامعه امروزی افراد عالقه چندانی به طب سنتی ندارند، اما 
با فراگیری باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، پژوهشگران تالش 
می کنند تا دریابند آیا روش های سنتی واقعا در درمان بیماری ها 

موثر هستند یا خیر. بنابراین پژوهشگران دانشگاه سوانزی خاک 
ارتفاعات Boho را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند تا دریابند 
تولید  در  که  پیچیده قارچ  باکتری  از  نشانه هایی  می توانند  آیا 
آنتی بیوتیک ها نقش دارد را پیدا کنند یا خیر. آنها در نهایت 
این باکتری و یکی از گونه های جدید باکتری پیچیده قارچ به نام

Streptomyces SP. Myrophorea  را پیدا کردند.
این گونه جدید باکتری در از بین بردن چندین پاتوژن موثر 
است به طوریکه در رتبه نخست لیست سازمان بهداشت جهانی 
قرار دارد. در این لیست )نوعی باکتری کوکوباسیل( که به عنوان 
آنتی  برابر  در  است  بسیار خطرناک  بیماری زای  میکروب  یک 

بیوتیک “کرباپنم ها” مقاومت می کند.

  ) VRE(مقاوم به وانکومایسین Enterococcus faecium
 )MRSA( مقاوم به متی سیلین )و استافیلوکوک اورئوس )طالیی
و کلبسیال پنومونیه نیز در لیست خطرناک ترین میکروب های 

بیماری زا مقاوم به آنتی بیوتیک قرار دارند.
به  سیلین  متی  به  مقاوم  )طالیی(  اورئوس  استافیلوکوک 
زیرگونه های  عمده ترین  از  یکی   )MRSA( ِمرسا  اختصار 
استافیلوکوک)Staphylococcus(  است و تفاوت آن با سایر 
زیر گونه ها، مؤثر نبودن آنتی بیوتیک های معمولی در درمان آن 

است. استافیلوکوک اورئوس یک »کوکسی« گرم مثبت است.
کلبسیال پنومونیه یکی از باکتری های بیماریزا است. این باکتری 
تخمیرکننده الکتوز،  دارای کپسول،  غیرمتحرک،  منفی،  گرم 

بی هوازی اختیاری و استوانه ای شکل است. جالب است که این 
گونه جدید »پیچیده قارچ« که در خاک این منطقه یافت شد، 

قابلیت مهار هر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی را دارد.
از  میکروبی  ضد  مواد  کشف  می گوید:  کوینگ  جری 
Streptomyces sp.myrophorea به ما در توسعه داروهای 
جدید برای درمان »باکتری های چند مقاومتی«، که علت بسیاری 
از عفونت های خطرناک و کشنده هستند، کمک خواهد کرد. ما 
اکنون بر پاکسازی و شناسایی این آنتی بیوتیک ها تمرکز کرده ایم 
و همچنین موجودات ضد باکتریایی همان خاک را که ممکن 
است طیف گسترده ای از پاتوژن های چند مقاومتی را درمان کند 

نیز، کشف کرده ایم.
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آنچه بر فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ گذشت

کمی مرگ و خروارها هیجان
سال پایان یافته میالدی روزهای فوتبال شاد و غمگین 
بسیاری داشت. سال ۲۰۱۸ با تمام فراز و فرودهایش به 
پایان رسید و طبق معمول با اتمام سال، مرور خاطرات 

سال سپری شده در دستور کار قرار گرفت.
در این بین در عرصه فوتبال سال ۲۰۱۸ با یک اتفاق تلخ آغاز 

شد.
مرگ کاپیتان فیورنتینا 

داویده آستوری، کاپیتان فیورنتینا شب قبل از بازی تیمش 
مقابل اودینزه در سری A در هتل محل اقامت تیم در خواب به 
دلیل سکته قبلی درگذشت و فوتبال ایتالیا را عزادار کرد. مدافع 
3۱ ساله ایتالیایی ۱4 بازی ملی و سابقه ۱۲ سال حضور در دنیای 

حرفه ای فوتبال داشت.
سرآلکس در آستانه مرگ

کما  به   ۲۰۱۸ سال  فوتبالی  مهم  اتفاق  دومین   
پیشین  افسانه ای  سرمربی  فرگوسن،  سرآلکس  رفتن 
منچستریونایتد به خاطر سکته مغزی بود. البته خوشبختانه 
تالش پزشکان نتیجه داد و او پس از چند ماه درمان فشرده 

به زندگی بازگشت.
خداحافظی های باشکوه

در سال ۲۰۱۸ اسطوره هایی به نام آرسن ونگر، جان لوئیجی 
بوفون، آندرس اینیستا و آندره آ پیرلو، خداحافظی های باشکوهی 
داشتند. پیرلو در آمریکا و ونگر روی نیمکت آرسنال برای همیشه 
با فوتبال خداحافظی کردند، اینیستا، بارسا را ترک و راهی ژاپن شد 

و بوفون در انتقالی عجیب از یوونتوس راهی پاری سن ژرمن شد.
سقوط هامبورگ، اوج گیری سیتی 

هامبورگ به عنوان تنها تیم همیشه حاضر در سطح اول 
متوالی  فرار  از 3 فصل  قبل پس  پایان فصل  بوندس لیگا در 
در  که  ساعتی  تا  رفت  پایین تر  دسته  به  سرانجام  سقوط  از 
ورزشگاه این تیم مدت حضور متوالی »دایناسورها« در سطح 
اول فوتبال آلمان را نشان می داد، متوقف شود. در سوی مقابل 
منچسترسیتی پپ گواردیوال پس از رقم زدن بهترین نیم فصل 
اول یک تیم در تاریخ 5 لیگ معتبر اروپا ) با از دست دادن 
تنها ۲ امتیاز در ۱۹ بازی( با رکورد صد امتیاز قهرمان لیگ 

برتر انگلیس شد.
تکرار سریال بایرن و یوونتوس

نقره ای  سینی  متوالی  بار  ششمین  برای  راحتی  به  بایرن   
بوندس لیگا را باالی سر برد و یوونتوس با هفتمین قهرمانی پی 
در پی در سری A به رکورد قهرمانی های متوالی لیون در 5 لیگ 
معتبر اروپایی رسید. آن ها با قهرمانی کامال محتمل این فصل، 
اروپا  معتبر  لیگ  تاریخ 5  در  متوالی  فتوحات  رکورددار  رسما 

می شوند.
افسوس بارسلونای قهرمان

قهرمان  می دانست  قبل  فصل  میانه های  تقریبا  از  بارسلونا   
اللیگاست اما مایل بود این کار را با تبدیل شدن به اولین تیم 
بدون شکست در یک فصل تاریخ اللیگا انجام دهد. تا هفته سی و 
هفتم و ماقبل پایانی این اتفاق رخ داده بود اما شکست عجیب 5 
بر 4 در خانه لوانته کارشان را خراب کرد و در نهایت با یک باخت 

قهرمان شدند.
بازگشت یکی از 7 خواهر 

 پارما، یکی از اضالع ۷ خواهر صدر جدول سری A در پایان 
فصل گذشته به سنت »هر فصل، یک صعود به سطح باالتر« ادامه 
داد و برای اولین بار از زمان ورشکستگی منجر به سقوط به سری 

D۱ به باالترین سطح فوتبال ایتالیا بازگشت.
تاریخ سازی رئال و خداحافظی زیزو

کاریوس،  باورنکردنی  اشتباهات  از  استفاده  با  مادرید  رئال 
سنگربان لیورپول، فینال لیگ قهرمانان را با نتیجه 3 بر یک از 
تیم انگلیسی برد و برای سومین بار متوالی فاتح باارزش ترین جام 
باشگاهی اروپا شد. چندی بعد زیدان به عنوان اولین مربی فاتح 
3 دوره متوالی لیگ قهرمانان اروپا بدون اینکه اختالفش با پرس، 

رئیس باشگاه را علنی کند، استعفا کرد.
رسوایی لوپتگی

افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۸، رئیس  از بازی  درست روز قبل 
فدراسیون فوتبال اسپانیا به خاطر عدم پایبندی و امضای قرارداد 
بین لوپتگی و رئال مادرید، سرمربی تیم ملی اسپانیا را اخراج 
کرد. به زعم رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، لوپتگی نباید قبل از 
هدایت تیم ملی کشورش برای فصل آینده با رئال مادرید قرارداد 
امضا می کرد. لوپتگی اخراج شد و تیم ملی اسپانیا با هدایت هیرو 

در مرحله یک هشتم نهایی با جام ۲۰۱۸ وداع کرد. در ادامه لوپتگی 
در رئال مادرید هم دوام نیاورد و آنجا  به دلیل نتایج ضعیف، 

شغلش را از دست داد.
VAR، حذف آلمان و قهرمانی فرانسه 

آلمان در مرحله گروهی  اولین حذف  با  یکم  و  بیست  جام 
تاریخ جام جهانی، نخستین حضور انگلیس در نیمه نهایی از سال 
۱۹۹۰، آقای گلی کین، تبدیل شدن مودریچ به بهترین بازیکن 
جام،  نایب قهرمانی شگفت انگیز کرواسی، دومین قهرمانی فرانسه 
در این رقابت ها و به کارگیری کمک داور ویدئویی )VAR( به 

پایان رسید.
مودریچ و پایان سلطه مسی و رونالدو

مودریچ کروات به واسطه درخشش در جام جهانی ۲۰۱۸ همراه 
کرواسی، به سلطه یک دهه ای رونالدو و مسی پایان داد و عالوه 
 »THE BEST« بر  جایزه  بهترین بازیکن سال اروپا، عناوین
و توپ طالی اروپا را هم به دست آورد تا سال را به نام خودش 

تمام کند.
مرگ تلخ مالک لسترسیتی 

هلی کوپتر مالک تایلندی باشگاه لسترسیتی در بازگشت از یکی 
از بازی های خانگی این تیم سقوط کرد و معمار قهرمانی تاریخی 

این تیم در لیگ برتر انگلیس را به کام مرگ کشاند.

خون و خونریزی در فینال قرن 
برای اولین در تاریخ جام لیبرتادورس، ریورپالته و بوکاجونیوز، ۲ 
دشمن ابدی فوتبال آرژانتین فینالیست شدند. بازی رفت در زمین 
بوکا پس از یک بار تعلیق به خاطر شرایط بد جوی با تساوی ۲ 
بر ۲ خاتمه یافت. بازی برگشت به خاطر حمله هواداران ریورپالته 
به اتوبوس بازیکنان بوکا، ۲ شب متوالی عقب افتاد و در نهایت 
به خاطر وخامت اوضاع، میزبانی بازی برگشت به ورزشگاه برنابئو 
انتقال یافت. ریورپالته پس از تساوی یک بر یک در ۹۰ دقیقه 
در وقت های تلف شده ۲ گل زد و برای چهارمین بار قهرمان 

معتبرترین جام باشگاهی آمریکای جنوبی شد.
سومین اخراج مورینیو

ژوزه مورینیو با وجود سپری کردن ۲ فصل آرام و کسب 4 جام 
در میانه های فصل سوم حضور در اولدترافورد پس از شکست 3 
بریک در خانه لیورپول، یک روز پس از سالگرد دومین اخراجش 

در چلسی برای سومین بار در دوران مربیگری اش برکنار شد.
 قهرمانی رئال در جهان

 رئال مادرید با برتری بر ۲ رقیب آسیایی به نام های کاشیما 
آنتلرز و العین در نیمه نهایی و فینال برای سومین بار متوالی و در 
مجموع چهارمین بار قهرمان جام جهانی باشگاه ها شد و باالتر از 

بارسا پرافتخارترین تیم این رقابت ها نام گرفت.
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پند روز

انواع مختلف دروغ گو ها را بشناسید!

دروغ گفتن یک چیز مخرب و وحشتناک است. دروغ گفتن برای هر دو 
طرف درد به وجود آورده و صدمه وارد می کند. دروغ گفتن چیزی است که 
مردم در حال مبارزه با آن هستند، ولی شاید در جریان نباشید که در واقع 

انواع مختلفی از دروغ گو ها وجود دارند. 
دروغ گو های مصلحتی

ما اغلب تمایل داریم که دروغ های مصلحتی را خیلی دروغ حساب نکنیم و 
کسانی که همچنین دروغ هایی می گویند اغلب حس می کنند که این دروغ ها یا 
سودی داشته یا حداقل بی ضرر هستند. دروغ های مصلحتی قسمتی از حقیقت را 
هم می گویند، بنابراین بعضی ها ممکن است فکر کنند که این ها اصال دروغ نیستند. 
گاهی اوقات هم افراد ممکن است از چنین دروغ هایی برای محافظت از دیگران 

استفاده کنند.
اگر می دانید کسی دارد به شما دروغ می گوید شاید بخواهید با او مقابله کنید و 
دروغش را برمال کنید، اما باید به اینکه بعدش چه کاری می خواهید انجام دهید هم 
فکر کنید. اگر فکر می کنید دروغ مصلحتی اش واقعا چیز مهمی نیست، بگذرید، اما 

اگر اعتماد تان را خدشه دار می کند شاید بهتر باشد با آن برخورد کنید.
دروغ گوهای حواس پرت

دروغ گوهای حواس پرت با دروغ گو های مصلحتی فرق دارند، چون تمام مدت در 
حال دروغ گفتن هستند و به اخالق و معنای دروغ شان فکر نمی کنند. اکثر افراد 

می دانند که آنها خالی می بندند، چون حواس پرت بوده و زیاده روی می کنند.
اگر کسی که برایتان مهم است همچنین آدمی است، بد نیست که این مسئله را 
به آنها گوشزد کنید. احتمالش هست که آنها می دانند دقیقا دارند چکار می کنند ولی 
بدان معنا هم نیست که قرار است به این موضوع اعتراف کرده یا تغییر کنند. شاید 

بخواهید از زندگی چنین آدمی بروید، مگر اینکه بخواهند روی خود شان کار کنند.
دروغ گو های گاه و بی گاه

بعضی مردم هستند که بعضی وقت ها دروغ می گویند که البته تعداد شان هم کم 
نیست. نکته  مثبت در مورد این افراد آن است که به دروغ گفتن عادت ندارند. آنها 
معموال آنقدر تحت تاثیر حس عذاب وجدان شان قرار می گیرند که به دروغ شان 
اعتراف کرده و به دنبال بخشش هستند. اگر در این مورد با آنها صحبت کنید به 
احتمال زیاد در خودشان تغییر ایجاد کرده و سعی می کنند خیلی به ندرت این کار 

را انجام دهند.
دروغ گو های عادتی

این افراد کسانی هستند که به شدت عادت به دروغ گفتن دارند. دروغ گفتن 
راه پیش فرض این افراد برای جواب دادن به سواالت است. فرقی نمی کند سوال یا 
مشکل چقدر بزرگ یا کوچک باشد، فرقی نمی کند موضوع چقدر جدی یا بی اهمیت 
باشد، آنها به هر حال واقعیت را می پیچانند. آنها اصال با دروغ گفتن احساس راحتی 

می کنند.
طبق مطالعات روان شناسی این موضوع ریشه در کودکی دارد. این فرد ممکن 
است در محیط یا شرایطی بوده باشد که دروغ گفتن تنها گزینه موجودش تلقی 
می شده است. حال آنکه ممکن است این مسئله صرفا برای موذی گری و صدمه زدن 
به دیگران نباشد و فرد کال همچنین آدمی باشد و نتواند جلوی این رفتارش را 
بگیرد. مشکلی که با این افراد وجود دارد این است که آنها نمی توانند عادت شان را 
از بین ببرند چون مدت طوالنی ای است که این کار را می کرده اند. وقتی با چنین 
دروغ گو ها یی رو به رو می شوید باید با دقت و به طور مناسب از خود عکس العمل 

نشان بدهید.
دروغ گو های ضد اجتماعی

دروغ گو های ضد اجتماعی بی شک بد ترین نوع دروغ گو ها هستند. آنها هر چقدر 
که الزم باشد دروغ می گویند تا کار خودشان را پیش ببرند و به احساسات و زندگی 
دیگران هیچ اهمیتی نمی دهند. برای آنها دروغ گفتن بخشی از استراتژی شان در 
زندگی است و اصال از بابت آن احساس گناه نمی کنند. وقتی به این نوع دروغ گو ها 
بر می خورید، بسته به شرایط باید با احتیاط رفتار کنید، چرا که آنها می توانند بسیار 
فریبکار و حیله گر باشند. حواس تان باشد که مدرکی دال بر دروغ گویی یک فرد 
داشته باشید. اگر با کسی که به طور عادت دروغ می گوید در رابطه ای هستید شاید 
بهتر باشد به خاتمه  آن رابطه فکر کنید، مخصوصا اگر طرف مقابل تمایلی به تغییر 
ندارد. دروغ گو ها هیوال نیستند و اگر اولین بار است که کسی به شما دروغ می گوید 
با برنامه و محبت با او برخورد کنید، که صد البته این موضوع به شرایط هم بستگی 

دارد. مدرک تان را رو کنید و به سالح تان بچسبید.

آمار تکان دهنده از فعالیت  های تقلبی در اینترنت
بخش بسیار بزرگی از فعالیت های اینترنتی به صورت تقلبی درآمده و اگر 
چاره ای برای آن اندیشیده نشود، اینترنت به دنیایی کامال جعلی سقوط 

خواهد کرد.
سرویس های  دالری  میلیون  چند  کالهبرداری  شدن  محرز  پی  در 
تبلیغاتی3ve  و Methbot و استفاده از بات برای افزایش بازدیدها، نیویورک 
تایمز با انجام مطالعه ای به بررسی دقیق میزان تقلبی بودن فعالیت های اینترنتی 

پرداخته است.
بر اساس این گزارش رشد سایت ها و صفحات تبلیغاتی که میزان خاصی از بازدید 
برای یک صفحه یا محصول را تضمین می کنند در کنار مواردی دیگر باعث شده 
که 4۰ درصد فعالیت ها در اینترنت توسط بات ها صورت بگیرند. رسوایی کمبریج 
آنالیتکا نشان داد که گروه های سیاسی برای دسترسی به اطالعات آنالین کاربران 
حاضر به پرداخت مبالغ هنگفت به شبکه های اجتماعی هستند و این در حالی 
است که بسیاری از صفحات توئیتر، فیسبوک و غیره توسط بات ها اداره می شوند 
که حتی سیاست را هم به سمت تقلبی و فیک بودن کشانده است. عالوه بر این 
چشم و هم چشمی اینترنتی باعث شده خود ما هم فیک باشیم. فارغ از اینکه افراد 
تنها خوشایندترین لحظات زندگی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند، 
حاضرند برای دریافت الیک بیشتر از دوستان و آشنایان تصاویر و مطالب آنها را 
الیک کنند و این درحالی است که نظر واقعی آنها اغلب چیز دیگری است. اگرچه 
این مسئله در مورد همه صدق نمی کند اما به نظر می رسد کاربران به صورتی فزاینده 
در دنیایی تقلبی فرو رفته اند که توسط اینترنت به صوت عام و به شکل خاص توسط 

شبکه های اجتماعی ایجاد شده است.
 حل این مشکل نیازمند اصالحات فرهنگی و سیاسی در سیلیکون ولی و سراسر 
جهان است و در غیر این صورت با اینترنتی مواجه می شویم که در افراد فیک، 

کلیک های تقلبی و سایت های جعلی غرق شده است.

Etehademelat


