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اسیدپاشیباحناومدرسهایبرایفرزندوزیر!


تصاویر پربازدید فضای مجازی



مغازه دار با انصافی که با ارزان شدن دالر
اجناسش را ارزان کرد

+

2.8 M views
3.4 M views

مدرسه ای برای فرزند وزیر!
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».

این عکس حس اعتماد به هم رو ایجاد
می کنه.کاشکی همه این طوری باشن

خیار بکار ،خیار شور برداشت کن
«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.

پــیــشــرفــت ژیــان
در طول زمان !...

+

این پیشرفت
ژیانه ،البته پراید
هم از  25سال
پیش تا االن
پیشرفت کرده نور
باال که می زنید
بخاری داغ تر
میشه !

آسانسورهای ویالی
شــخــصــی ی ــک کــوه
خ ــوار در رودبـــارک
کالردشت

+

خب حق داره بایدم
برای رفتن به همچین
ویالیی این همه
آسانسورمی زد ،اینا تو
ویال زندگی نمی کنن
که کوه نشینن!

3.1 M views
2.4 M views

بزرگمرد کوچک

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».





خانه دسته بیلی !

2.1 M views

رفت و برگشت خندوانه ای رامبد جوان
«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.

جــاســازی نیم کیلو هروئین یک کلمبیایی
در کاله گیس اش

+

2.9 M views

اسید پاشی با حنا
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».

یارو گفته هر چی جلو چشم تر باشه
کمتر شک می کنن و هروئین رو
انداخته زیر کاله گیس اش

فـــــــروشـــــــنـــــــده مـــبـــل
در دهه سی!

+

واکنشسخنگویقوهقضاییهبهسوالیدربارهادعایوجوداتاقهایالکچریدرزنداناویندوباره این
موضوعرابهبحث داغفضایمجازیبدلکردهاست.اسماعیلیسخنگویقوهقضاییهدرپاسخبه
سوالیدربارهالکچریخواندنزنداناوین گفت:اینزنداننهمخوفاستنهالکچری.زنداناوینیک
زندانمعمولیاست.حدوددوهفتهقبلبودکهشرقباانتشارگزارشیاززنداناوینازوجوداتاقهای
 VIPو الکچری برای تعدادی از زندانیان مالی این زندان خبر داده بود .در این گزارش از اتاقهایی با
فرشهای ۱۴۰۰شانه،السیدیهایبزرگ،یخچالهایخارجی،لباسشوییهایاختصاصی،توالتهای
اختصاصیوبسیاریامکاناترفاهیدیگرنامبردهشدهبودبامخارجماهیانه 45میلیونتومانکهباعث
بحثوجنجالهایبسیاریشد.البتهپیشازاینهمویدئویزندهدراینستاگرامزندانیانازداخلزندان
منتشرشدهبودکهحکایتازوجودگوشیهمراهو...داشت.بههمینبهانهامروزنگاهیداریمبهچند
زندانکهدرجهانبهمجللوالکچریبودنمشهورهستند.

«هالدن» زندانی آزاد و لوکس





زندانفقطمحلیمخوفوترسناکنیست

همه تصوراتم درباره دهه
سی به هم ریخت مگه اون
دوره هم مبل بوده! اصال
قشنگی اون دوره به پشتی
های اتاق مهمونش بود

در سراشیبی جنگلهای جنوب نروژ و در زمینی به
مساحت  ۳۰هکتار ،زندانی به نام زنــدان «هالدن»
ساختهشدهاست.طراحمعماریاینزندانمدرنیک
گروهمعماریمعروفبودهکهآنرامانندیکهتلزیباو
لوکسساختهاند.ازامکاناتشمیتوانبهکارگاههای
مــدرن و بــهروز ،اتاقهای بــازی ،سالنهای ورزشی
و امکاناتی برای آشپزی ،اجــرای موسیقی ،مطالعه
تحقیق و یادگیری مهارتهای فنی و اجتماعی اشاره
کرد.دراینزندان ۲۵۲نفری،هیچزندانبانمسلحی
وجودندارد.
«بیلمرباس»زندانیبابرجهایبلند
زندانی در آمستردام هلند که از شش ساختمان مرتفع
تشکیلشدهوتوسطتونلهاییبایکدیگرمرتبطهستند.
البته هر یک از این برجها به عنوان یک زنــدان مستقل
طراحیشدهاندوباشگاهورزشی،مرکزمذهبی،آشپزخانه
و اتاق انتظار دارند .هر برج  ۱۴طبقه دارد و هر دو طبقه
به عنوان یک بخش درنظر گرفت ه شده که با پله به یکدیگر
ارتباطدارند.اینزندانفعالیتاشراازسال 1978آغاز
کردهودرسال 2006عمالبهمکانیمتروکتبدیلشد.
درسال ۲۰۱۶اینزندانبهعلتآمارپایینجرموجنایت
در هلند تعطیل شده است اما در سال  ۲۰۱۷به عنوان
پناهگاهیبرایآوارگان مورداستفادهقرارگرفت.
«سولنتونا»زندانیمرفهباامکاناتورزشی
برای بسیاری از زندانیان در زندانهای مختلف ،دویدن
درحیاطزندانیادرنهایتبسکتبالوفوتبالبازیکردن
میتواند تنها روش ممکن برای ورزش کردن باشد .اما
در زندان «سولنتونا» واقع در کشور سوئد شرایط برای
ورزش کردن بسیار بهتر از این حرفها مهیاست .در این
زندان ،یک باشگاه ورزشی اختصاصی و مجهز در اختیار
زندانیانقرارداردوهرسلولهمیکتلویزیوناختصاصی
برای خود دارد .زندانیان یک ساعت در روز میتوانند با
خانوادهشان دیدار داشته باشند و در اتاقی اختصاصی
باآنهامیتوانندحرفبزنندوقهوهایبنوشند.اینطور
میتوان گفت که سلولهای زندان «سولنتونا» در سوئد
باسوئیتهایمعمولدرهتلهاتفاوتزیادیندارد.
«پاندیکبمبو»کلینیکلوکسترکاعتیاد

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

زندان مخصوص بانوان در جاکارتا پایتخت اندونزی ،از
معدودزندانهایدنیاستکهکلینیکاختصاصیترک
متادوندارد.دروقتهایآزاد،زندانیاندرکالسهای
مختلف شرکت می کنند و به سالنهای زیبایی واقع
در زندان میروند .تمرکز این زندان بر کنترل میزان

معتادانبهموادمخدروترکدادنافرادوهمچنین
کنترلشیوع HIVدراندونزیاست.شرایطاقامت
راحتی بودن در اتاق
در سلولهای این زندان به
ِ
شخصیخودتاناست.
«اوتاگو»مجهزبهاینترنتپرسرعت
زن ــدان اصــاحــات اوتــاگــو در نیوزیلند دارای
تجهیزات سالمتی و کتابخانه است تا زندانی
احساس کند عضوی از جامعه اســت .زنــدان
اوتاگو در نیوزیلند یک زنــدان فوقپیشرفته با
انواع امکانات از جمله حصارهای الکتریکی و
اشعهایکس است که کار زندانبانها را بسیار
آسانتر کــرده اســت .اتاقهای زندانیان مانند
اتاق هتلها راحت است و بسیاری از زندانیان
امکاناستفادهازتلفنهمراه،تلویزیون،اینترنت
و وسایل الکترونیکی را در داخل زندان به شکل
ل شدهای دارند .در این زندان مهارتهای
کنتر 
آشپزی ،کشاورزی و الکترونیکی به طور دلخواه
بهزندانیهاآموزشدادهمیشود.
لوکسترینزندانجهان
دستگیریشاهزادههایمیلیاردروزندانیکردن
آن ها در یک هتل لوکس پنج ستاره باعث شد تا
هتلریتزکارلتونکهیکیازمهمترینهتلهای
شهر ریاض است تبدیل به لوکس ترین زندان
جهانشود ۴.نوامبر ۲۰۱۷بنسلمانولیعهد
عربستان حــدود  ۴۰۰شــاهــزاده و میلیاردر
معروفسعودیرادستگیروآنهارادراینهتل
زندانیکرد.

