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قطار سریعالسیری با جمعیت تماشاگران مراسم یک جشن در شهر آمریتسار هند برخورد کرد که به دنبال آن دستکم  ۵۸تن کشته و عده
زیادی مجروح شدند .به گزارش اسکای نیوز ،گفته شده این جمعیت برای تماشای مراسم جشنی در نزدیکی محل تقاطع دو خط راهآهن
روی ریل ایستاده بودند که قطار با آنان برخورد میکند .برخی رسانهها شمار زخمیها را حدود  ۲۰۰نفر اعالم کردهاند.

...

ازمیان خبرها

...

درامتدادتاریکی

سرقتشبانهپلهبرقیدربومهن!
  بخشی از پله های برقی پل روگذر عابر پیاده پیش از
عملیات راه اندازی ،در عرض خیابان اصلی شهر بومهن
شهرستان پردیس از توابع استان تهران جمعه شب به
سرقت رفت .به گزارش ایرنا ساخت پله برقی این پل
در محله «لوران» که هزینه آن یک میلیارد تومان اعالم
شده بیش از یک سال طول کشیده و طوالنی شدن
زمان ساخت پروژه بنا بر اعالم برخی متولیان ،مشکل
فرسایش قطعات پل را نیز دامن زده است.
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر بومهن در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا سرقت این پل را تایید کرد.
براساس اعالم متولیان به دنبال سرقت برخی قطعه
های پله برقی ،احتمال تعویق دوباره زمان بهره برداری
آن نیز وجود دارد.

دستگیری دزد مسلح خودرو در جنوب کرمان
توکلی -سارق مسلح خودرو در کمتر از۴۸ساعت دستگیر
شد .فرمانده انتظامی رودبار جنوب گفت :در پی دریافت
خبری در زمینه وقــوع سرقت یك دستگاه خــودرو در
شهرستان "میناب" استان هرمزگان و احتمال حضور
ســارق در شهرستان رودبــارجــنــوب ،بالفاصله بررسی
موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما سرهنگ فیروزبخت افزود :ماموران
در تحقیقات میدانی و با انجام اقدامات اطالعاتی ،متهم را
شناسایی کردند و با ردزنی دقیق موفق شدند سارق را طی
یك عملیات ضربتی دستگیر و خودروی سرقتی را كشف
کنند.وی خاطرنشان کرد :از این متهم یک قبضه سالح
ممنوعه به همراه تعدادی فشنگ ،مقادیری وجه نقد و یک
گوشی تلفن همراه کشف و به همراه پرونده اولیه تحویل
مرجع قضایی شد.

بیش از  10پل عابر روگذر در خیابان اصلی شهر بومهن
نصب شده و تنها یک پل عابر به نام طالئیه ،پله برقی
دارد که آن نیز به علت مشکالت فنی طی دو ماه گذشته
به پله ثابت تبدیل شده است .خبر آنالین هم نوشت  :پله
برقی این پل در مرحله راهاندازی بود و قرار بود عبور و
مرور مردم را در عرض خیابان اصلی شهر تسهیل کند.
بومهن یکی از شهرهای شهرستان پردیس در حدود
 20کیلومتری شمال شرق تهران  90هزار نفر جمعیت
دارد و در مسیر تردد جاده های ترانزیتی فیروزکوه و
هراز واقع شده است .خیابان اصلی بومهن محل تردد
شمار بسیاری از خودروهاست و به همین علت اطراف
این خیابان نرده فلزی نصب شده و عابران به ناچار
باید از پل استفاده کنند .این خبر در فضای مجازی هم

یک چشم اشک!...

واکنش های گسترده ای داشت که البته بخشی از آن
نیز مانند همیشه فضای طنز داشت :کاربری نوشته «پله
برقی پل عابر پیاده تو بومهن رو دزدیدن.فقط تو ایرانه
که همچین دزدی های سوررئالی اتفاق میفته.مجسمه

ها ،دکل نفتی و ...را یادتون نیست ؟حواسمون نباشه
میدون آزادی و برج میالد رو میدزدن».کاربر دیگری هم
نوشت :هنوز کسی توی دیوار آگهی نکرده« :فروش پله
برقی در حد نو» ؟!

مشروبات الکلی تقلبی،یک فوتی و  12دیالیزی به جا گذاشت

تکرار فاجعه شراب مرگ در بندرعباس

تصادف ،توزیع کنندگان اسکناس تقلبی را
به دام انداخت
رئیس کالنتری  151یافت آباد از دستگیری دو توزیع
کننده اسکناس های جعلی خبر داد.
سرهنگ محمدرضا موسوی در گفتوگو با ایسنا ،دراین
باره گفت :مدتی قبل اخباری مبنی بر اینکه سرنشینان
یک دستگاه خودروی ام وی ام مشکی رنگ اقدام به توزیع
اسکناس های تقلبی در حوزه استحفاظی کالنتری 151
یافت آباد کرده اند به این کالنتری مخابره شد که درپی
آن اقدامات ماموران بــرای دستگیری توزیع کنندگان
اسکناسهای جعلی در دستورکار قرار گرفت.
وی با بیان این که تیمی از ماموران کالنتری 151یافت آباد
مسئولیترسیدگیبهاینپروندهرابرعهدهگرفتند،تصریح
کرد:مشخصاتخودرویمتهماندراختیارمامورانگشت
انتظامی قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا به محض
رویت خودرو ،آن را متوقف و سرنشینانش را دستگیر کنند.
رئیس کالنتری  151یافت آباد با بیان این که شب شنبه
گذشته هنگام ایست و بازرسی ،خودروی ام وی ام مشکی
رنگی که تصادف کرده بود توجه ماموران را به خود جلب
کرد ،گفت :ماموران کالنتری برای بررسی بیشتر خودرو
را متوقف و در بازرسی از آن  57تراول و تعدادی اسکناس
 10هزار تومانی جعلی را کشف و ضبط کردند.
موسوی با بیان این که دو سرنشین خودرو دستگیر و به
کالنتری منتقل شدند ،افزود :این افراد تحت بازجویی قرار
گرفتند و به بزه انتسابی اقرار کردند.
رئیس کالنتری  151یافت آباد با اشاره به تشکیل پرونده
برای متهمان دستگیر شده ،گفت :تحقیقات تکمیلی از
متهمان ادامه دارد.

موج جدید مسمومیت ناشی از مصرف الکل تقلبی
دوباره از بندرعباس سر بر آورده و براساس اعالم مقام
های مسئول تازمان تنظیم این گزارش 22نفر مسموم
و دیالیزی شده اند و یک نفر جان خود را از دست داده
است.
به گــزارش ایسنا و «تابناک» ،از واپسین ساعات روز
جمعه ۲۷ ،مهرماه ،شماری از اهالی بندرعباس با
عالیمی روانه مراکز درمانی شدند که حکایت از بروز
موج جدیدی از مسمومیت الکلی در کشورمان داشت.
مراجعانی که حال برخی از ایشان به شدت وخیم بود تا
جایی که به مرگ یکی از ایشان منجر شد.
دکتر فاطمه نوروزیان ،مدیر روابط عمومی و امور بین
الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در توضیح آن به
ایسنا میگوید :از شب گذشته(جمعه شب)  ۲۲نفر در
اثر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به مراکز
درمانی در بندرعباس مراجعه کردهاند.
وی با بیان این که حال یک نفر از این افراد وخیم است،
تصریح کرد :متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده
و  ۱۲نفر دیالیز شده اند .سن افراد مراجعه کننده بین
 ۱۵تا  ۵۰سال است .نکته قابل تامل این که دومین
بار است که استان هرمزگان طی امسال شاهد بروز
طغیان مسمومیت های الکلی است ،با این مالحظه
که در نوبت اول ۲۴ ،نفر از اهالی این استان بر اثر
استفاده از مشروبات دست ساز جان باخته بودند .مرگ

و میری وسیع که البته منحصر به این استان نیست و در
هفتههای گذشته در چندین و چند شهر کشورمان رقم
خورده است .مصرف مشروبات دستساز الکلی آلوده
به متانول یا مواد سمی دیگر جان دهها نفر از هموطنان
مــان را در استا نهای مختلف گرفته و صدها نفر را
راهی بیمارستان کرده است .رویدادی که موجب شده
دادستان کل کشور به آن واکنش نشان داده و هشدار
دهد که در قانون بــرای قاچاقچیان الکل ،مجازات

سختی پیشبینی و تا ۵۰سال زندان ،تازیانه و جزای
نقدی برابر ارزش عرفی کاال ،در نظر گرفته شده است.
▪ مسمومان الکلی بدون ترس به بیمارستان مراجعه
کنند

در همین حال به گزارش ایران اکونومیست ،فاطمه
نوروزیان افزود :هر چقدر فاصله بین مصرف مشروب
الکلی و مسمومیت و مراجعه به پزشک کمتر باشد،

احتمالنجاتبیماروکاهشعوارض،کمترخواهدبود.
وی تصریح کرد :مردم به اورژانس و مراکز درمانی اعتماد
کامل داشته باشند و اگر فردی به مشروب الکلی که
مصرف کرده شک دارد و وی یا اطرافیانش با نشانه های
مسمومیت مواجه شدند ،فوری با  115تماس بگیرند
یا به اورژانس های بیمارستانی مراجعه کنند و از حفظ
اسرارشان مطمئن باشند.
نــوروزیــان یـــادآور شــد :اگــر فــرد در مــراحــل ابتدایی
مسمومیت با الکل چوب باشد ،به طور کامل درمان
خواهد شد اما از یک مرحله به بعد ،به هیچ عنوان درمان
نخواهد شد .به گفته این مقام پزشکی ،در مسمومیت
هــای الکلی که در دوره  10روزه (  4تا 14مهر) در
هرمزگان روی داد 22 ،نفر جان خود را از دست دادند و
 132نفر نیز دیالیز شدند.
او یادآور شد :تعدادی از این افراد اگر زودتر به بیمارستان
مراجعه کرده بودند ،از مرگ نجات می یافتند یا نیازی
به دیالیز نداشتند .پیشتر روزنامه همشهری درباره
موج اول مسمومیت الکلی در بندرعباس نوشته بود:
تاز هترین یافتهها در پرونده مصرف مشروبات الکلی
مسموم در بندرعباس که جان 24نفر را گرفته است،
نشان میدهد دو داروفروش در خیابان ناصرخسروی
تــهــران الــکــل صنعتی را ب ـهجــای الــکــل طبی بــرای
توزیعکنندگان مشروبات دستساز در بندرعباس
یکردند.
ارسال م 

ماجرای کشف جسدپسر جوان با دستان بسته در باغ توت




این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ترامپ رو ول کن قاچاق سوخت رو بچسب و قاپ زنی از پیرمرد زائر !






پیدا شدن جسد پسر جوان در باغ توت در منطقه کن تهران
سناریوی مرموزی را پیش روی ماموران پلیس آگاهی تهران
قرار داد.
به گزارش رکنا ،ساعت  16پنج شنبه  26مهر امسال مرد
جوانی در تماس با ماموران کالنتری  142کن از پیدا شدن
جسد پسر جوانی در یک باغ توت خبر داد.همین کافی بود
تا تیمی از ماموران اداره  10پلیس آگاهی تهران همراه
بازپرس مــرادی از شعبه دوم دادســرای امور جنایی و تیم
تشخیص هویت بــرای تحقیقات ابتدایی در صحنه جرم
حضور یابند.
کارآگاهان با حضور در صحنه جرم با جسد پسر جوانی که

دور گردنش طنابی بسته شده بود ،روبه رو شدند.
مرد جوان که ماجرای پیدا شدن جسد را به پلیس اعالم کرده
بود گفت :در حال عبور از باغ توت بودم که با پسر جوانی که
روی زمین افتاده بود روبه رو شدم و وقتی نزدیک او رسیدم
مشاهده کردم با جسد پسر جوان که دست و پاهایش بسته
شده و طنابی دور گردنش بود روبه رو شدم.بدین ترتیب
جسد پسر جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی
منتقل شد.
بنا بر این گزارش ،تیم های جنایی پلیس تهران به دستور
بازپرس مرادی برای شناسایی هویت پسر جوان وارد عمل
شدند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

دستگیری قاچاقچیان  ۵۰تن چوب گز
1.2 M views

2.1 M views

2.5 M views

آقای قاپ زن ،آن پیرمرد زائر امام رضا (ع) بود!

ترامپ رو ول کن قاچاق سوخت رو بچسب!

ماجرایثبتنامخودرودربازیپرسپولیس–السد!

ویدئویی در اینستاگرام مورد
توجه قرار گرفت که یک گروه
مستند ســاز وقتی مشغول
ضبط از نمای بیرونی حرم
بودند یک باره با صحنه قاپ
زنیتوسطیکموتورسوار مواجهمیشوند.کاربری
نوشت« :آقای قاپ زن ،آقای دزد ،آقای نامرد! قاپ
زنی از یک پیرمرد کم توان آن هم زائر امام رضا چه
معنایی دارد» .کاربر دیگری نوشت« :دزد کثیف،
آقا شکایت آن پیرمرد غریب را میشنود ،او خودش
غریبالغربااست».

ویدئوی برنامه «بر فــراز الوند»
در حالی مــورد توجه در فضای
مجازی قــرار گرفت که مجری
این برنامه ضمن بررسی قاچاق
سوخت ،از قاچاق  40میلیون
لیتر بنزین در روز خبر می دهد و در ادامه سود حاصل از
اینقاچاقرابیندقیقهای 277میلیونتا 138میلیون
تومان اعالم می کند .او در پایان از درخواست دلسوزان و
مسئوالنبرایاحیایکارتسوختجهتمبارزهباقاچاق
سوختخطاببهدولتمیگوید«:نکنهدولتمیگهچون
(کارت سوخت) مال دولت قبلی بوده که ملغی کردیم
اگه فعال کنیم یعنی اشتباه کردیم و آن ها کار درست رو
انجام دادن» کاربری نوشت«:با این عدد و رقم ها یعنی
قاچاقچیمحترمیهسربرندستشوییدویستوخرده
ای میلیون ضرر می کنه!» کاربر دیگری هم نوشت« :بابا
آقایانمسئول،تحریماوترامپرو ولکنینهمینجلوی
قاچاقسوختروبگیرینکلیبهکشورکمککردین».

خبری در فضای مجازی پخش شد که نشان از این
داشــت که بلیتهای جایگاه و روبــه روی جایگاه
بازی پرسپولیس و السد در عرض کمتر از چند ثانیه
از دسترس خــارج شده و در بــازار سیاه اپلیکیشن
های نیازمندی های آنالین با قیمت حدود 800
هزار تومان به فروش می رسد .یکی از طرفداران
پرسپولیس که از این موضوع گالیه داشت ،نوشت:
«هـــواداری که تو وضعیت سخت اقتصادی اکثر
بازیهارو تو سرما ،گرما و روزای خوب و روزای بد
پشت تیم بوده ،نمیتونه بلیت حساسترین بازی رو
از سایت بخره و از تیمش حمایت کنه» کاربر دیگری
نوشت« :ایــن که کمتر از چند ثانیه سایت فروش
بلیت از دسترس خارج بشه آدم را یاد ماجرای ثبت
نام خودرو میندازه که هیچ معنایی جز سوء استفاده
عدهایبرایدرآمدزایینامشروعنداره».
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توکلی -رئیس حــوزه قضایی بخش رایــن کرمان
اظهارکرد:باتوقیفدودستگاهتریلیحامل50تنچوب
درختچهگزازنوعشاهیتوسطمامورانپلیسدرپاسگاه
مرصاد،درمحوربم-کرمان مشخص شدافرادسودجوبا
قطع درختان بیابانی در جنوب استان کرمان  ،چوبها
رابهمقصداستانگلستان بارگیریکردهاند.بهگزارش
خبرنگارماقاضیعلیبرزگرباتاکیدبرضرورت برخورد
همه دستگاه های مسئول ومتولی با پدیده شوم قطع
درختانوقاچاقچوبازمنطقهجازموریان افزود:دراین
زمینهچهارمتهمبهاتهامقطعدرختانبیابانیوجنگلی
گز وبــدون پروانه حمل دستگیرشدند و تحت تعقیب
قضایی قرار گرفتند.شایان ذکر است گونه گیاهی گز
نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش بادی و مراقبت از
محیط زیست مناطق مختلف استان کرمان دارد و افراد
سودجو با قطع این درختان و نابودی حصارهای توفان
شن  ،عمال زمینه گسترش بیابان و ایجاد کانون های
جدیدتولیدریزگردراایجادمیکنند.

زندگی من آن قدر صحنه های تلخ و دردناکی دارد که
حتی از یادآوری آن ها نیز وحشت دارم .سال ها قبل در دو
راهی انتخاب بین دختر یا همسرم قرار گرفتم و با انتخاب
گزینهای اشتباه ،زندگی ام را متالشی کردم تا این که روزی
فهمیدم پیکر پسرم را به عنوان جسد مجهول الهویه در
بهشت زهرا (س) دفن کرده اند و ...
زن  52ساله ای که با چهره شکست خــورده مدعی بود
«صدای شکستن استخوان هایم را به راحتی زیر مشکالت
و نامالیمات زندگی می شنوم!» با بیان این که قصد دارم
دوبــاره با همسر سابقم ازدواج کنم در تشریح داستان
زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری سپاد
مشهد گفت :زندگی بی آالیــش من از روزی در آستانه
فروپاشی قرار گرفت که دختر بزرگم ازدواج کرد اگرچه
همسرم به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشت اما مردی ساده
و بی ریا بود و خانواده اش را در تنگنا قرار نمی داد و هیچ
آزار و اذیتی نداشت .او فردی بسیار متعصب بود و به آداب
و رسوم ایرانی اهمیت زیادی می داد به طوری که همین
تعصبهای او پایه های زندگی مان را همانند زلزله ای
فرو ریخت ماجرا از آن جا آغاز شد که «جمیله» با پسری که
عاشقش شده بود ازدواج کرد این موضوع آن قدر در روحیه
همسرم تاثیر گذاشت که همواره می گفت« :این دختر
کمرم را شکست ».اگرچه همه مراحل و مراسم ازدواج آن ها
به شیوه ای سالم و سنتی برگزار شد اما همسرم معتقد بود
جمیله نباید قبل از مراسم خواستگاری به آن جوان پاسخ
مثبت می داد  ،این ماجرا زمانی شکل ویرانگری به خود
گرفت و نفرین های پی در پی همسرم را به دنبال داشت که
مدام مرا سرزنش می کرد «چرا اجازه می دهم دامادمان
هر روز به بهانه دیدار نامزدش در خانه ما بماند!» همسرم
اعتقاد داشت داماد باید هفته ای یک بار به خانه پدرزنش
رفت و آمد کند! درحالی که برای گفتن این موضوع به
دامادم دچار تردید بودم ناگهان دخترم متوجه ماجرا شد .او
کهانتظارشنیدناینحرفرانداشتبارفتاریزنندهدست
نامزدش را گرفت و باحالت قهر منزل ما را ترک کرد این
گونه بود که دیگر همسرم مدام او را نفرین می کرد که آبروی
خانوادگی ما را برده است .هرچه دلداری اش می دادم که
کاری خالف شرع و قانون انجام نداده ولی او می گفت باید
مطابق آداب و رسوم با عزت و احترام و با شکوه منزل ما را
ترک می کرد و پا به خانه بخت می گذاشت اما حاال باید تا
آخر عمر یک چشمش اشک و چشم دیگرش خون باشد!
خالصه یک سال بعد از این ماجرا دخترم پسری معلول به
دنیا آورد و درحالی که هنوز پسرشان به  9ماهگی نرسیده
بود ناگهان خبر رسید که دامادم نیز بر اثر تصادف فوت کرده
است وقتی این حوادث رخ داد من نزد دخترم رفتم تا از او
بخواهم برای عذرخواهی از پدرش بیاید چرا که معتقد بودم
این حوادث تلخ به خاطر قلب شکسته همسرم رخ می دهد
ولیدخترمکهگوییازجانبشیطانسخنمیگفتمرادر
میان دو راهی سختی قرار داد که باید بین او و همسرم یکی
را انتخاب می کردم این بود که به ناچار از همسر زحمتکشم
طالق گرفتم تا فرزندانم را از دست ندهم .حدود هفت سال
قبل بود که مهر طالق بر شناسنامه ام خورد و من به همراه
دو فرزند پسرم درحالی به مشهد آمدم که دخترم باز هم در
تهران ماند تا زندگی مستقلی داشته باشد ولی در مشهد
نیز با آن که کار می کردم زندگی خوبی نداشتم چرا که
پسر بزرگم برای مدت طوالنی منزل را ترک می کرد و من
هیچ خبری از او نداشتم تا این که دو سال قبل روزی برای
رفتن به سرکار از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت من هم
که فکر می کردم باز هم برای چند ماه نزد پدرش رفته است
سراغی از او نگرفتم تا این که مدتی قبل شبی پسرم را در
خواب دیدم که با گالیه به من گفت با گذشت دو سال هنوز
به دنبالم نمی آیی؟! این گونه بود که وقتی همسرم از ماجرا
ابراز بی اطالعی کرد با دلهره به کالنتری و دیگر مراکز
قانونی رفتم تا این که از پزشکی قانونی سردرآوردم از آن
چه در فیلم می دیدم طوری شوکه شدم که دنیا روی سرم
خراب شد پیکر بی جان او را به عنوان جسد مجهول الهویه
در بهشت زهرا (س) دفن کرده بودند وقتی گریه کنان بر سر
مزارشرفتمتصمیمگرفتمدوبارهبههمسرمرجوعکنمچرا
که همه این حوادث تلخ نشان می دهد که ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی




3.1 M views

درپیکان درحکمکانالتلگرام!

اگر اهل نوستالژی بازی باشید حتما شما هم این
مطلب را در گروه های خانوادگی و دوستان تان
ارسال کرده اید .تصویری از دوران قدیم که زیر آن
نوشته« :شما یادتون نمیاد یه زمانی د ِر پیکان و د ِر
خاورحکمکانالهایعشقوالنهروداشت.هرروزیه
پست جدید میزدن توش» کاربری که احتماال با این
عکسخاطراتزیادیبرایشزندهشدهبودنوشت:
«من خودم کلی عکس های قدیمی رو هنوز نگه
داشتمکلیعکسازطبیعتکهمیذاشتیمشونزیر
طلقشایداینکارااالنمثلپوشیدنشلوارهایدم
پا گشاد دیگه مد نباشه و خنده دار باشه ولی حال
خودش را داشت» .کاربری هم نوشت« :قدیما فقط
دو تا کانال بود حتی  ،کانال  3هم نداشتیم ولی
دور هم بودیم و هوای همو داشتیم االن کلی کانال
تلویزیون داریم و کلی کانال تو فضای مجازی ولی
حیف که دیگه کمتر هوای همو داریم».

2.6 M views

وام کالن گلزار ؛فیک نیوز جدید !
3.5 M views

مادری در مسیر آسایشگاه ،مادری در مسیر اربعین

اینروزهاکههمهحالوهوایزیارتکربالدرروزاربعین
را دارنــد عکسی دیدنی از پیاده روی یک مادر و پسر
بهسمت کربالی معلی منتشر شد که بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت .کاربری ضمن تمجید از این کار
زائر امام حسین (ع) نوشت« :یکی مادرش را با ماشین
می برد خانه سالمندان که به آرزوهای خودش برسد.
یکی مادرش را پای پیاده روی دوشش می گذارد تا به
آرزویش برساند ».کاربری هم نوشت« :اگر توی مسیر
پیاده روی اربعین قرار بگیرین با صحنه هایی مواجه
میشینکههوشازسرتونمیبره».

تصویری از نامهای بــرای اختصاص وام  ۱۰میلیارد
تومانیازسویبانکانصاربهمحمدرضاگلزاردرحالی
درشبکههایاجتماعیمنتشروبازنشرشدکهباپیگیری
هاییکخبرگزاریمشخصشدایناسنادبافتوشاپو
سندسازیساختهودرفضایمجازیمنتشرشدهاست.
طبقگفتهیکمنبعموثقدربانکانصار چنینسندی
و دستور پرداخت وام کذب است و گلزار درخواست وام
نداده که سندی برای پرداخت وام صادر شود! کاربری
دراینبارهنوشت«:چوپاندروغگودرستهکهتوکتاببود
ولیواقعیتهمداشتنمونهاشهمینخبرهایدروغ
فضای مجازی» .کاربر دیگری نوشت« :فضای مجازی
آن قدر مسموم است که ثانیه ای اخبار منتشروتکذیب
میشه ...باید قانونی برای برخورد با این شایعه پراکنا
وضعبشهتاالکیعلیهافراددیگهشایعهنسازن».
CMYK

