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روستای لیرابی دور از ارتباطالت
 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومند

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  عصر  این  در  اما  است  ملزومات  از  یکی  دوره  این  در  اینترنت  و  همراه  تلفن 
روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری 
تلفن  دهی  آنتن  و  اینترنت  نعمت  از  مردمانش  که  دارد  وجود 

همراه بی بهره اند.
جهانبین نیوز این مسئله را رسیدگی کرد و گزارشی با این عنوان 
روستای لیرابی دور از ارتباط مشکل اهالی این روستا را به گوش 
مسئولین رسانده و پاسخ مدیرکل مخابرات را دراین باره نشر داده 

است.

آمار غیر واقعي مدیر کل راه و شهرسازي در شهرستان لردگان!!
۵۵ میلیارد و۸۰۰میلیون ریال کجا هزینه شد؟

مدیـرکل راه و شهرسـازی چهارمحـال و بختیـاری در بیـن مـردم شهرسـتان لـردگان آمـار بودجـه غیرواقعی را 
اعـالم می کنـد کـه 55 میلیـارد و 800 میلیـون ریـال در این شهرسـتان هزینه شـده اسـت که رسـانه جهانبین 
نیـوز ایـن مسـئله را از مـردم این شهرسـتان پیگیری کـرد و گزارشـی تحت عنوان آمـار غیرواقعی مدیـرکل راه و 
شهرسـازی شهرسـتان لـردگان/55 میلیـارد و 800 میلیـون ریال کجا هزینه شـده اسـت را کارکرده اسـت و به 

جـد دنبـال این آمـار غیرواقعی اسـت.



ساخت راه آهن چهارمحال و بختیاری شتاب می گیرد
 پیشرفت 70 درصدی پروژه تا پایان امسال

پــروژه راه آهــن یکــی از بزرگ تریــن پــروژه اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه سال هاســت کــه پیشــرفت 
فیزیکــی چندانــی نداشــته و بــا آمــدن هــر اســتانداری وعده هــای زیــادی بــرای تکمیــل ایــن پــروژه بــه مــردم 
داده اســت خبرگــزاری فــارس  در همیــن راســتا گزارشــی را تحــت عنــوان ســاخت راه آهــن شــتاب می گیــرد 
منتشــر کــرده اســت کــه در ایــن گــزارش آمــده مدیــرکل راه و شهرســازی مدعــی اســت پــروژه راه آهــن اســتان تــا 

پایــان ســال جــاری بــه پیشــرفت فیزیکــی حــدود 70 درصــد خواهــد رســید.

مشاغل خانگی راهی برای عبور از بیکاری

ــا محســوب  ــرای ایجــاد اشــتغال و درآمــد در سراســر دنی ــوان راهــکاری مهــم ب کســب وکارهای خانگــی به عن
می شــوند و قابلیــت انجــام ایــن نــوع کســب وکار در منــزل بــا مزایــای بســیاری بــرای شــاغالن آن همــراه اســت.
جهانبیــن نیــوز گزارشــی در همیــن راســتا بــا تیتــر »مشــاغل خانگــی راهــی بــرای عبــور از بیــکاری« نشــر 

داده اســت کــه مخاطبیــن بتواننــد بــا خوانــدن ایــن گــزارش بــرای خــود منبــع درآمــدی را کســب کننــد.

اخبار استان2



اخبار استان3

انتقاد امام جمعه هفشجان به استاندار
 در محضر شهدا باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشید

خبرگــزاری فــارس بــه پوشــش خطبه هــای نمــاز جمعــه هفشــجان پرداخــت کــه در ایــن خطبه هــا امام جمعــه 
ــتان،  ــن اس ــهروند ای ــک ش ــوان ی ــده به عن ــت: بن ــرده و  گف ــدید ک ــاد ش ــتاندار انتق ــرد اس ــه عملک ــجان ب هفش
نســبت بــه شــیوه عملکــرد اســتاندار فعلــی معتــرض هســتم، گفــت: اســتاندار بایــد بــرای اقدامات خــود جواب 

پــس دهــد. / فــارس

وقتی خانه های روستایی چهارمحال و بختیاری میلیاردی می شود
قیمــت خانــه و اجاره بهــا در شــهرکرد نســبت بــه ســایر اســتان ها رشــد چشــمگیری داشــته اســت کــه ایــن امــر 
بســیاری از مــردم را نگــران کــرده ، خبرگــزاری ایســنا بــه ایــن مســئله پرداختــه و گزارشــی را تحــت عنــوان وقتــی 
ــه   ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــت ک ــر داده اس ــود نش ــاردی می ش ــاری میلی ــال و بختی ــتای چهارمح ــای روس خانه ه
افزایــش نــرخ سرســام آور مســکن و اجاره بهــا در شــهر کوچکــی ماننــد شــهرکرد کــه دغدغــه اصلــی بســیاری 
ــیاری از  ــته بس ــال های گذش ــه س ــی ک ــا پول ــت و  ب ــده اس ــل ش ــادی تبدی ــرایط اقتص ــن ش ــا در ای از خانواده ه
خانواده هــا می توانســتند بــرای خــود خانــه بخرنــد، در حــال حاضــر بــا ایــن میــزان پــول تنهــا می توانــد همــان 

خانــه را رهــن یــا اجــاره کننــد پرداختــه اســت.



اخبار استان4

گردشگری تهدیدی برای بناهای تاریخی نیست
امــروزه صنعــت گردشــگری یکــی از پررونق تریــن و درآمدزاتریــن بخش هــای اقتصــادی اســت و چهارمحــال 
ــهم  ــد س ــر، می توان ــای بک ــده و ظرفیت ه ــی ارزن ــراث فرهنگ ــی و می ــای تاریخ ــتن بناه ــا داش ــاری ب و بختی
ــوان  ــت عن ــی را تح ــا گزارش ــزاری ایرن ــتا خبرگ ــن راس ــد در همی ــته  باش ــگری داش ــاد گردش ــی در اقتص خوب
گردشــگری تهدیــدی بــرای بناهــای تاریخــی نیســت نشــر داده و بــه ایــن مســئله به طــور کامــل پرداختــه اســت.

وقتی خانه های روستایی چهارمحال و بختیاری میلیاردی می شود
پــس از ضرب االجــل رئیــس قــوه قضائیــه بــه مســئولین چهارمحــال و بختیــاری مبنــی بــر رفــع مشــکل اراضــی 
روســتای شــیخ شــبان بــه نفــع مــردم، مــردم ایــن روســتا همچنــان گله مندنــد و می گوینــد مســئوالن همچنــان 

ــد.  ــی می کنن ــتا بی اهمیت ــن روس ــه ای ب
ــه  ــه ب ــوه قضائی ــر »ضرب االجــل رئیــس ق ــا تیت ــه و گزارشــی را ب ــن مســئله پرداخت ــه ای خبرگــزاری تســنیم ب
ــوز  ــبان هن ــیخ ش ــتای ش ــی روس ــکل اراض ــید؟/ مش ــا رس ــه کج ــاری ب ــال و بختی ــئوالن چهارمح مس

ــر اســت. ــه جــد پیگی ــن مســئله را از  مســئولین ب پابرجاســت « کارکــرده اســت و ای
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جدال عشایر با مشقت های کوچ/ کرونا به جمع مشکالت پیوست
ــز  ــا نی ــال کرون ــه امس ــتند ک ــرو هس ــیاری روب ــب بس ــکالت و مصائ ــا مش ــوچ ب ــاز ک ــا آغ ــاری ب ــایر بختی عش
ــت.  ــان آورده اس ــه ارمغ ــایری ب ــای عش ــرای خانواره ــترس ب ــده و اس ــه ش ــایر اضاف ــد عش ــکالت جدی ــه مش ب
خبرگــزاری مهــر در همیــن راســتا گزارشــی را تحــت عنــوان »جــدال عشــایر بــا مشــقت هــای کــوچ/ کرونــا 

ــه بیــان مســئله پرداختــه اســت. بــه جمــع مشــکالت پیوســت« نشــر داده و به طــور کامــل ب



داغ های مجازی6

امسال اما اگرپایمان به حرم 

نرسدبادل،مسافرحریم ملکوتی حرم دلدارمی 

شویم واز راهی مجازی به زیارت حقیقتی 

جاودان نائل می شویم،قدم درمسیر عاشقی 

می گذاریم،ارادت وعشق خود را باقلب 

شکسته ماالمال ازمحبت آل هللا با شعار که 

نه، باشور و شعور #حب_الحسین_یجمعنا 

دردنیای جهانی مجازی فریاد می زنیم

@banoohosnaa
بانوحسنا

شهدا، باران رحمت الهی هستند
که به زمین خشک جانها، حیات دوباره 

می دهند
#قهرمانان_وطن

@goleroz1397

سیدهمریم

میگه زمان زمان شاه تو دنیا خیلی بهمون 
احترام میزاشتن....

گفتم همون شاهی که کاپیتوالسیون 
رو تصویب کرد تا ارزش و احترام یه سگ 

آمریکایی از خودش و هر فرد ایرانی بیشتر 
باشه... !!!!!

#پیمان_ننگین_کاپیتوالسیون

@fridounyardal
اِیــلـدا

ایستاده مردن بهتر از زانوزده زیستن است!
#قهرمانان_وطن

@sareh313
مهدیه

�� #حب_الحسین_یجمعنا   ترند اول جهان شد

در شب اربعین حسینی کاربران فضای مجازی با انتشار 
تصاویر، فیلم و دلنوشته های خود هشتگ

 #حب_الحسین_یجمعنا را ترند نخست توئیتر در جهان 
کردند

فعــاالن فضای مجازی چهارمحال و بختیاری در کارزار 
توئیتری توانســتند هشتگ #حب_الحسین_یجمعنا  را 

ترند اول توئیتر 
بام_ایران_تاکربال  که نمود استان  و هشــتگ #از

چهارمحال وبختباری اســت توسط کاربران توییتری این 
اســتان درمرکز فضای مجازی ظرف۲۴ساعت ترند دوم 

توئیتر شد



صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در شهرکرد
همزمان با نخستین روز از هفته نیروی انتظامی، صبحگاه مشترک نیرو های مسلح چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.


