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فیکنیوزهاعلیهحجواقدامعملیعلیهخرافات!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

عشق
مادری



2.8 M views

3.4 M views

فیک نیوزها علیه حج
«نخستین گروه از حجاجی که قرار بود امسال به حج
بروند ،منصرف شدند و هزینه آن را خرج خرید جهیزیه
زوج های جوان کردند » ...این خبر مدتی است که در
شبکههایمجازی پخش شده ،سازمان حج و زیارت یکبار
قبال این خبر را تکذیب کرده و حاال اخبار دیگری با این
عنوان که «دومین گروه حجاج تبریزی که قرار بود امسال
به حج بروند مثل حاجیان یزدی منصرف شدند» منتشر
شده است .یک منبع آگاه و موثق در سازمان حج و زیارت
در گفت و گویی با ایسنا این موضوع را تکذیب و آمار
متقاضیان در انتظار سفر حج را یک میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر اعالم کرد .کاربری نوشت« :وقتی کسی مستطیع می
شه حج بهش واجبه و طبیعیه که نمی شه این واجب رو
تعطیل کرد ولی اون فرد مستطیع می تونه به نیازمندان
هم کمک کنه».

اقدام عملی علیه خرافات
«زنان چاق را به بهشت راه نمیدهند»؛ این ادعایی است
که یک کشیش برزیلی حین سخنرانی مذهبی خود مطرح
میکند و میخواهد احتماال با این حرف من درآوردی بر
اهمیت تناسب اندام از دیدگاه دین تاکید کند .سخنی
بدعتآمیزکهالبتهباواکنشسریعیکزندارایاضافه
وزن در این مراسم همراه میشود .در این اتفاق عجیب،
کشیش مشغول سخنرانی است که زن با آمدن روی
صحنه و هل دادن ،او را از روی صحنه پایین میاندازد
تا در لحظه مقابل این سخن بی جا ایستاده باشد .کاربری
با انتشار این ویدئو نوشت« :این زن کار درستی کرد و
یک خرافه را در نطفه خفه کرد تا فردا بقیه ادعاهای
عجیب دیگهای نکنن!»
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دستگاه هایی
در نروژ ،که به
ازای تحویل
هر بطری
پالستیکی پول
میدهد

خصوصی عمومی
زندگی
ِ
«انتشار زندگی خصوصی سلبریتیها؛ مردم مخالف ،خود
سلبریتیها موافق!» بر اساس نظرسنجی که بهتازگی از
طرف مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)منتشر
شده است  82/3درصد مردم موافق انتشار اخبار و
تصاویر زندگی شخصی هنرمندان و افراد مشهور در
شبکههای اجتماعی مجازی و رسانههای عمومی نبودهاند.
بر اساس این نظرسنجی که در روزهای  ۱۷و  ۱۸تیرماه
 ۹۸به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور
انجام شده است ،فقط  15/8درصد پاسخ گویان موافق
این موضوع بودهاند .این در حالی است که میدانیم
بسیاری از حواشی و تصاویری که از زندگی خصوصی
سلبریتیهامنتشرمیشودبهخواستخودشانوازطریق
صفحات اجتماعی خودشان نشر می یابد .کاربری در همین
باره نوشت« :البته اگر رفتار واقعی که کاربران در دنیای
مجازی نشون میدن رو با درصد اعالم شده مقایسه کنیم
اصال همخوانی ندارن!»

درآمد روزانه یک گدا!
فیلم برداری مخفی از درآمد یک متکدی در شهرستان
خوی ارومیه در فضای مجازی بسیار بازتاب داشت .در
این ویدئو یک متکدی را می بینیم که در حال شمارش
پول هایی است که با شیوه های مختلف توانسته از مردم
بگیرد .پول ها به قدری زیاد است که به نظر می رسد
از مزد چند روز یک کارگر بیشتر است .کاربران به این
ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :پول دادن
به یک کودک متکدی ،کمک به اون نیست و باعث رشد
تکدی گری سیستماتیک می شه ».کاربر دیگری نوشت:
«این روزهــا با این وضعیت اقتصادی واقعا نمی شه
تشخیص داد که کی مستحقه کی نیست ولی بازم پول به
متکدی ندین ،براش غذا و خوراکی بگیرین ».کاربری هم
نوشت« :متکدیان عزیز وقتی با چند ساعت کار به اندازه
حقوق چندین روز یک کارمند پول در میارن نباید هم
دنبال کار دیگه برن».





چه مشکالت نایسی!
در هفته اخیر ویدئویی از شخصی که توی هواپیما به جای
دست ،از پای خود برای لمس کردن نمایشگر استفاده
میکند بین کاربران خارجی بسیار پربازدید بوده است.
شخصی که بر اساس ادعای یکی از مسافران هواپیما
مشکل معلولیت هم نداشته است .این ویدئو که حدود
 9میلیون بار دیده شده است ،با برانگیختن توجه کاربران
درباره رفتارهای غلط داخل هواپیما حسابی پربحث بوده
است .به طوری که در همین زمینه ،چند ویدئوی دیگر هم
کهپاهایتکیهدادهشدهرویصندلیجلویییاحتیافتادن
مویبلندروینمایشگرنفرعقبیرانشانمیدهدمصادیق
بحث و جنجال مجازی شدهاند .کاربری ایرانی با مقایسه
بعضی آداب اجتماعی و فرهنگی خارجیها با داخل کشور
نوشت« :چه مشکالت نایس و کوچولویی دارن اونا که یه
همچین مشکلی 9میلیون بازدید می خوره!»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

صورتهای صوری!
پستی با مضمون «دنای 40میلیونی و رانای 36میلیونی؟»
روز گذشته در فضای مجازی پربازدید شد.بر اساس
اطالعاتی که بهتازگی منتشر شده است در صورتهای مالی
سال  97شرکت «ایران خودرو» قیمتهای دو مدل دنا و
رانا به ترتیب  40و  36میلیون قید شده است در حالی که
اگر این قیمت را با قیمتی که دنا از طریق کارخانه عرضه
شده ،مقایسه کنیم متوجه میشویم قیمت کارخانهای
زیر  45میلیون نبوده است .مضاف بر این که باید در
نظر بگیریم این شرکت بخش قابل توجهی از محصوالت
خود را در سال  97به قیمت حاشیه بازار حدود  100تا
 110میلیون به فروش رسانده است .به نظر میرسد
خودروسازان با این سندسازی قصد زیانده نشان دادن
خودشان را داشتهاند تا توجیهی برای افزایش قیمت
داشته باشند .کاربری نوشت« :همین االن خودروهایی
که ثبت نام میکنیم رو خیلی دیر تحویل میدن ،عوضش
شنیده شده با قیمت باال به حاشیه بازار میفروشن!»

افزایشتغییر
جنسیتآقایانبه
دلیلپایینبودن
هزینهبیمهخانمها
نسبتبهآنهادر
کانادا

دست نوشته
جالب یک
هندوانه
فروش
در مسیر
برازجان

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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ت ــوی خـــارج بــرای
پول کمتر دادن چه
کارها که نمی کنن!

چشم
ی
به کور دوانه
پ ،هن
ترام ی هزار
کیلوی

2.9 M views
2.1 M views

بهقیمتدالرسابقیاجدید،
سابقمنظور 13هزارتومانیه
نه 3800تومانی

layout@khorasannews.com

آیا فیس اپ ،اپلیکیشنی جاسوس است؟
اگردرچندروزگذشتهدراینستاگرامگشتیزدهباشیدباتصویر
پیر شده خیلی از دوستان تان مواجه شدهاید ،تصویری که با
اپلیکیشن فیس اپ تغییر یافته و به سرگرمی همگانی تبدیل
شدهوبرخیازمشهورترینچهرههایایرانوجهاننیزتصاویر
پیر شده خود را منتشر کردهاند .این اپلیکیشن بعد از این که در
سال۲۰۱۷موردتوجهگستردهقرارگرفتوشمارکاربرانفعال
آن از مرز  ۸۰میلیون نفر گذشت ،بار دیگر بهلطف چالشی که
سلبریتیهاآغازکردند،سروصدایزیادیبهراهانداختهاست.
دراینچالش،سلبریتیهاوالبتهمیلیونهاکاربر،بابهرهگیری
ازفیلترباالبردنسناپلیکیشن فیساپ ()FaceAppچهرهپیر
شدهخودرادرشبکههایاجتماعیمنتشرمیکنند.
سوالیکهبهتازگیبرایکاربرانمطرحشدهایناستکهآیااین
موج یک سرگرمی ساده است یا یک جاسوسی پیچیده؟ برخی
کاربران با توجه به تجربههای مشابه از جمله چالش  10سال
قبل فیس بوک معتقدند این شبه چالش هم برای جمع آوری
اطالعاترخدادهونبایددرآنمشارکتکرد.
▪فیساپازکجاشروعکرد؟

3.1 M views
2.4 M views

پــــــــــیرنشولعنتی

نکتهایکههمیناولبایدبدانیدایناستکهایننرمافزارپدیده
جدیدینیستوپیشازایندرسال ۲۰۱۷موردتوجهگسترده
قرار گرفت و چند باری هم چالشهای تغییر چهره زن به مرد
آن مورد توجه قرار گرفت .اپلیکیشن  FaceAppتوسط تیمی
کوچک از سنت پترزبورگ روسیه ساخته شده است .یاروسالو
گونچاروف ،بنیان گــذار و مدیر عامل فیس اپ تاکید کرده
که فناوری و اپلیکیشن آنها سعی در تغییر چهره دارد ولی
نمیخواهدیکچهرهفانتزییاخیالیبسازد

هایبیشتریدرخواستمیکنند.
در اصل نگرانی کارشناسان مربوط به قابلیت این اپلیکیشن
استکهدسترسیهایگستردهایازجملهدسترسیبهمموری
کارت ،پرداختهای گوگلپلی ،گالری و  ...دارد و میتواند
بدوناجازهبهعکسهایبخش Camerarollکاربردستیابد
و آنها را ذخیره و استفاده کند.پس اگر شما هم خواستید این
کارراانجامدهید،پیشازاینکهعکستانرابهایناپبسپارید
اندکی به امنیت خود در دنیای مجازی فکر کنید.البته این
توصیهمختصبهایناپلیکیشننیستواکثرنرمافزارهاییکه
مااستفادهمیکنیمودرموقعنصبآنهاتوجهیبهاینمسئله
نداریمدسترسیهایزیادیرابااجازهخودماندارند!
▪چطوردسترسیراببندیم؟

کاربرانیکهنگراندسترسیایناپلیکیشنودیگربرنامههای
نصبشدهرویگوشیشانبهعکسهایموجوددرگوشیخود
هستند ،بهتر است در بخش تنظیمات سیستمعامل گوشی،
دسترسی اپلیکیشنها را بررسی و در صورت صالحدید ،این
مجوزرابرایآنهالغویااپلیکیشنهایمذکورراپاککنند.
جدایازاینمالحظاتفیساپاکنونبهیکیازنرمافزارهای
محبوب این روزهــای ایرانی ها تبدیل شده و عــاوه بر تغییر
چهره توئیت ها و پست های بامزه ای هم دراین باره از سوی
کاربران منتشر می شود .مثال کاربری نوشت « :سلبریتی ها با
فیساپپیرمیشنماباسختیومشکالتروزگار».کاربردیگری
هم نوشته « :تنها مزیت فیس اپ این بود که نمردیمو تونستیم
پیریعموقنادوعموپورنگروببینیم».

▪فیساپخطرناکاست؟

به تازگی نیز خبرهایی دربــاره امن نبودن اطالعات کاربران
نزد این شرکت منتشر شده است .کارشناسان هشدار دادهاند
احتما ًال این اپلیکیشن اطالعات کاربران را در اختیار توسعه
دهندگان روسی خود قرار میدهد.این افراد با توجه به تسلط
دولت روسیه بر شرکت های خصوصی این کشور این شائبه
را خیلی پررنگ می دانند زیرا بنابر قوانین روسیه اگر سازمان
اطالعاتی این کشور بخواهد به اطالعات شرکت ها دسترسی
یابد ،این شرکت ها موظف به همکاری هستند .در عین حال،
برخی کارشناسان هم معتقدند اکنون با توجه به فراگیر شدن
چالش#faceappchallengeدرشبکههایاجتماعی«،فیس
اپ»به سرعت به یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشنهای دانلود
شدهدر iOSواندرویدتبدیلشدهاستورقبایتجاریغربیآن
سعیدارندبابرچسبجاسوسیبهاینمحبوبیتضربهبزننددر
حالیکهبسیاریازنرمافزارهایغربیوآمریکاییگاهدسترسی

چابهار به قیمت آنتالیا!

افزایش قیمت تورهای داخلی چه بر سر گردشگری داخلی آورده است؟

گران بودن سفر به چابهار حسابی در فضای مجازی داغ است
و به محافل دوستانه و خانوادگی هم کشیده شــده ،کافی
است بگویید« :میخواهم به چابهار سفر کنم» تا اطرافیان تان
دلسوزانهبگویند«:بهجاشبرواستانبول،اگههزینههاشکمتر
نشه ،بیشتر نمی شه!» پیش از این رئیس هیئت مدیره انجمن
صنفیدفاترخدماتمسافرتیتهرانهمبهاینمسئلهاشارهو
ازگرانیبلیتپروازبهچابهارانتقادکردهبود.اوانتخابسفربه
خارجراباوجودگرانیهاکامالعادیدانستهاست.
هزینه سفرهای درون شهری در چابهار بسیار باالست چون
بنزیندرآنگرانترازبقیهشهرهاست.تاکسیهایچابهاربرای
مسیر پنج دقیقهای ۱۰ ،هزار تومان کرایه دریافت میکنند و
تاکسیخطیدرچابهاروجودندارد.بااحتسابهمهاینمخارج
باید گفت که در بهترین حالت برای سفر هوایی چهار روزه از
مشهدبهچابهاربایدحداقلنفری 3میلیونو 850هزارتومان
یباشددرحالیکهبرایسفرچهارروزهبهآنتالیا
درحساببانک 
به 3میلیونو 650هزارتوماننیازداریدوبهایننتیجهمیرسیم

که هزینه سفر به چابهار چندان کم نیست و از سفر استانبول و
آنتالیاهمبرایشمابیشترتماممیشود.
کاربرانفضایمجازیدربارهقیمتباالیسفربهچابهارنظرات
متفاوتی داشتند .کاربری نوشت« :ایــن جــوری می خواین
سیستانوبلوچستانآبادشه؟»کاربردیگرینوشت«:وجودهر
پنجگردشگرباعثایجاد یکشغلمیشه،موندمچرامسئوالن
برایخارجیهادنبالایجادشغلاند».کاربریهمنوشت«:این
اتفاق درحالی داره رخ میده که مسئوالن میگن خروج ارز در
شرایطفعلیبهضررکشوره».
هزینه های سفر 4روزه از مشهد به چابهار
بلیت رفت و برگشت     

یکمیلیونو 800هزارتومان

اقامت در هتل  3ستاره  

 750هزار تومان

سفرهای درون شهری    

 800هزار تومان

خورد و خوراک  

 500هزار تومان

مجموع

 3میلیون و  850هزار تومان

 #هشتگ
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

فیس اپ ،اپلیکیشنی سرگرم کننده یا جاسوس روس؟



اگر در چند روز گذشته در اینستاگرام گشتی زده باشید
با تصویر پیر شده خیلی از دوستان تان مواجه شد هاید،
تصویری که با اپلیکیشن فیس اپ تغییر یافته و به سرگرمی
همگانی تبدیل شده و برخی از مشهورترین چهر ههای
ایران و جهان نیز تصاویر پیر شده خود را منتشر کردهاند.
این اپلیکیشن بعد از این که در سال  ۲۰۱۷مورد توجه
گسترده قرار گرفت و شمار کاربران فعال آن از مرز ۸۰
میلیون نفر گذشت ،بار دیگر بهلطف چالشی که سلبریتیها
آغاز کردند ،سروصدای زیادی به راه انداخته است .در این
چالش ،سلبریتیها و البته میلیونها کاربر ،با بهرهگیری از
فیلتر باال بردن سن اپلیکیشن فیس اپ ( )FaceAppچهره
پیر شده خود را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند .این
ن یا پیر کردن چهره ،از
اپلیکیشن برای اعمال فیلترهای جوا 
الگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده میکند.
سوالی که به تازگی برای کاربران مطرح شده این است که آیا
این موج یک سرگرمی ساده است یا یک جاسوسی پیچیده؟
برخی کاربران با توجه به تجربههای مشابه از جمله چالش
 10سال فیس بوک معتقدند این شبه چالش هم برای جمع
آوری اطالعات رخ داده و نباید در آن مشارکت کرد.
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بازتاب گسترده عکس عقرب هایی که یک معلم از داخل
کالسش گرفته بود ،در فضای مجازی باعث شد او خیلی
زود به شهرت برسد و به تلویزیون بیاید؛ اما صحبت
های او در برنامه فرمول یک بازهم فضای مجازی را
تحت تاثیر قرار داد .او در بخشی از صحبت هایش
از روستای بُن اران گفت که آب و برق و گاز ندارد و
سقف کالسش النه عقرب ها و مار هاست! او در جمله ای
خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت« :آقای وزیر شما
حاضری فرزندت یک روز این جا درس بخواند؟» کاربری
نوشت« :واقعا شایسته نیست تا رودخانه و سدکارون
سه ۲کیلومتر فاصله داشته باشدولی آب وبرق نداشته
باشی ».کاربر دیگری نوشت« :کاش استاندار خوزستان
وقتی می گفت صلیب سرخ به کیفیت باالی رسیدگی
ما به سیل زده ها اعتراض کرد حواسش به بچه های
روستای بُن اران هم می بود».

......
«سیب زمینی و خیار میکارند ،چیپس و خیار شور
برداشت میکنند!» این وضعیت ساکنان شهرستان
شوشتر است که از زبان یکی از اهالی آن گفته شد و
خیلی زود در فضای مجازی پر بازدید شد .نه تنها مردم
منطقه چند سالی است به دلیل احداث سد گتوند از
نداشتن آب شیرین رنج می برند که حتی سازه های آبی
شوشترهمکهدرفهرستجهانییونسکوبهثبترسیده
از آثار رسوب نمک در امان نمانده اند و این امر در حال
پیشروی است .این موضوع را رئیس اداره میراث
فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری شوشتر هم تایید
کرده است .به گفته او آثار نمک روی دیوارهای سازههای
آبی شوشتر و بر بدنه آن به وفور مشاهده میشود.
همین میزان نمک ،تهدید مخربی برای سازههای آبی
شوشتر است  .این مسئول ،سد گتوند را عامل افزایش
میزان نمک و امالح در آبهای باالدستی میداند.

▪فیس اپ از کجا شروع کرد؟

نکتهای که همین اول باید بدانید این است که این نرم
افــــزار پــدیــده جــدیــدی نیست و پــیــش از ای ــن در ســال
 ۲۰۱۷مــورد توجه گسترده قــرار گرفت و چند بــاری هم
چالشهای تغییر چهره زن به مــرد آن مــورد توجه قرار
گرفت .اپلیکیشن  FaceAppتوسط تیمی کوچک از سنت
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ویدئوییعجیبازیکساختمانباریکدرمیدانهشتگرد
توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی
منتشر شد که خیلی زود عجیب بودن ساختمان باعث
فراگیر شدن این ویدئو شد .دلیل عجیب بودن ساختمان
هم عرض بسیار کم آن است که به نظر می رسد کمتر از دو
مترباشد.تعدادیازکاربرانبهاینساختمانلقبشاهکار
مهندسی قرن دادند .کاربری نوشت« :توی این خونه باید
ایستاده بخوابیم فکر کنم ».کاربر دیگری درباره کاربری
مغازهاین ساختمان نوشت« :فقطمیشه توش بیل و دسته
جارو گذاشت و اال چیز دیگه ای جا نمی شه».

یکی از ویدئوهایی که در فضای مجازی دست به دست
شد و مردانگی و عزت نفس را در قامت یک کودک
نشان می داد متعلق به کودک جنگ زده سوری بود .این
کودک معصوم جنگ زده وقتی می بیند شکالتی از دست
سربازی که به او خوراکی هدیه می دهد ،می افتد آن را
بر می دارد و به سرباز برمی گرداند .این ویدئو ابتدا بین
کاربران ترکیه ای فراگیر شد و بعد از آن در شبکه های
اجتماعی فارسی هم بازتاب گسترده ای داشت .کاربری
درباره این ویدئو نوشت« :چقدر میشه بزرگ بود در حالی
که سن و سال کمی داری ».کاربر دیگری نوشت« :کاش
زودتر شر داعش از سر مردم مظلوم سوریه کم شه تا
بتونن کمی در آرامش زندگی کنن».
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«کانال تلگرامی برنامه تلویزیونی خندوانه به نینی و
دادا تغییر نام داد ».این خبری بود که چند روز قبل در
فضای مجازی بسیار فراگیر شد و در همه شبکه های
اجتماعی بازتاب داشت .کنار این تغییر اسم و با فاصلهای
کوتاه پیام کوتاهی همراه با یک ویدئو نیز به نام رامبد
جواندراینکانالمنتشرشد.ایناتفاقباواکنشوانتقاد
کاربران همراه بود .برخی از آن ها رامبد جوان را متهم به
سوء استفاده کردند که این کانال را که با تبلیغات رایگان
در برنامه خندوانه رشد کرده بود به کانال پروژه شخصی
اش تغییر داده است .به نظر می رسد فشار شبکه های
اجتماعی آن قدر زیاد بود که باعث شد خیلی زود رامبد
پست های جدید را حذف کند و کانال را به «خندوانه و
جناب خان» تغییر نام دهد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

گــران بــودن سفر به چابهار حسابی در فضای مجازی داغ
است و به محافل دوستانه و خانوادگی هم کشیده شده کافی
است بگویید«:میخواهمبهچابهارسفرکنم»تااطرافیانتان
دلسوزانه بگویند« :به جاش برو استانبول ،اگه هزینه هایش
کمتر نشه ،بیشتر نمی شه!» پیش از این رئیس هیئت مدیره
انجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتیتهرانهمبهاینمسئله
اشارهوازگرانیبلیتپروازبهچابهارانتقادکردهبود.اوانتخاب
سفربهخارجراباوجودگرانیهاکامالعادیدانستهاست.
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

▪فیس اپ خطرناک است؟

به تازگی نیز خبرهایی در مــورد امــن نبودن اطالعات
کاربران نزد این شرکت منتشر شده است .کارشناسان
هشدار دادهاند احتما ًال این اپلیکیشن اطالعات کاربران
را در اختیار توسعه دهندگان روسی خود قرار میدهد.
این افــراد با توجه به تسلط دولــت روسیه بر شرکت های
خصوصی این کشور این شائبه را خیلی پررنگ می دانند
زیرا بنابر قوانین روسیه اگر سازمان اطالعاتی این کشور
بخواهد به اطالعات شرکت ها دسترسی پیدا کند ،این
شرکت هــا موظف بــه همکاری هستند .در عین حــال،
برخی کارشناسان هم معتقدند اکنون با توجه به فراگیر
شــدن چالش  #faceappchallengeدر شبکههای
اجتماعی« ،فیس اپ»به سرعت به یکی از پرطرفدارترین
اپلیکیشنهای دانلود شده در  iOSو اندروید تبدیل شده
اســت و رقبای تجاری غربی آن سعی دارنــد با برچسب
جاسوسی به این محبوبیت ضربه بزنند در حالی که بسیاری
از نــرم افــزارهــای غربی و آمریکایی گــاه دسترسی های
بیشتری درخواست می کنند.
در اصل نگرانی کارشناسان مربوط به قابلیت این اپلیکیشن

افزایش قیمت تورهای داخلی چه بر سر گردشگری داخلی آورده است؟

هزینه های سفر 4روزه از مشهد به چابهار

تصویر دلخراش سوختگی دست دختر شش ساله در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت .ماجرا از این قرار بوده
که دست این دختر به خاطر تتوی حنا به شکل غیر قابل
باوری دچار سوختگی شده است .یک روز بعد از انجام تتو
دستش دچار خارش شده که به مرور جای تتو بدتر شده
تا زمانی که به این شکل به همراه مادرش به اورژانس
مراجعهمیکند.علتایناتفاقکهدرمصرافتاده،استفاده
از مواد شیمیایی مضر و سمی برای خوش رنگ تر شدن
تتو بیان شده است .کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادنــد .کاربری نوشت« :این حنا بوده یا اسید!» کاربر
دیگری نوشت« :بعضی از پوست ها حساسیت دارند و
قبلش باید تست کنند ولی برام سواله که چه لزومی داره
کاری رو که احتمال داره خطرناک باشه ،روی پوست بچه
هامون امتحان کنیم».

پترزبورگ روسیه ساخته شده است .یاروسالو گونچاروف،
بنیان گذار و مدیر عامل فیس اپ تاکید دارد که فناوری و
اپلیکیشن آنها سعی در تغییر چهره دارد ولی نمیخواهد
یک چهره فانتزی یا خیالی بسازد بلکه ویژگیهای واقعی
چهره باقی میماند و همین موضوع فیس اپ را از اپهای
مشابه متمایز ساخته است.

چابهار به قیمت آنتالیا!
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پیرنشولعنتی!

layout@khorasannews.com

بلیت رفت و برگشت     

یکمیلیونو 800هزارتومان

اقامت در هتل  3ستاره  

 750هزار تومان

سفرهای درون شهری    

 800هزار تومان

خورد و خوراک  

 500هزار تومان

مجموع

 3میلیون و  850هزار تومان

هزینه سفرهای درون شهری در چابهار بسیار باالست چون
بنزیندرآنگرانترازبقیهشهرهاست.تاکسیهایچابهاربرای
مسیر پنج دقیقهای ۱۰ ،هزار تومان کرایه دریافت میکنند و
تاکسیخطیدرچابهاروجودندارد.بااحتسابهمهاینمخارج
باید گفت که در بهترین حالت برای سفر هوایی چهار روزه از
مشهدبهچابهاربایدحداقلنفری 3میلیونو 850هزارتومان
یباشددرحالیکهبرایسفرچهارروزهبهآنتالیا
درحساببانک 
به 3میلیونو 650هزارتوماننیازداریدوبهایننتیجهمیرسیم
که هزینه سفر به چابهار چندان کم نیست و از سفر استانبول و
آنتالیاهمبرایشمابیشترتماممیشود.
کاربرانفضایمجازیدربارهقیمتباالیسفربهچابهارنظرات
متفاوتی داشتند .کاربری نوشت« :ایــن جــوری می خواین
سیستانوبلوچستانآبادشه؟»کاربردیگرینوشت«:وجودهر
پنجگردشگرباعثایجاد یکشغلمیشه،موندمچرامسئوالن
برایخارجیهادنبالایجادشغلاند».کاربریهمنوشت«:این
اتفاقدرحالیدارهرخمیدهکهمسئوالنمیگنخروجارزدر
شرایطفعلیبهضررکشوره».

