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»تحریمهـای خباثت  آمیز آمریکا جنایت اسـت. رئیس جمهور 
آمریکا اظهار خوشـحالی میکند که با تحریم هـای حداکثری، 
اقتصـاد ایران را دچار اختـال کردیم... فقط آدمهای رذلی مثل 
شـماها هسـتند که به جنایت افتخار میکنند؛ علیه یک ملت 
داریـد جنایت میکنید افتخار هـم میکنیـد!«    1399/08/03

بولتن خبری مـرکز فضــای مجــازی بســیـــج      شمـــاره بیست و یکم    هفـــته اول آبان ماه 99

مرگ تدریجی قنات ها؛
خشکی قنات ها چهارمحال و بختیاری را با چالش روبه رو کرده است

علت کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری و خشک شدن قنات و چشمه ها، برداشت بی رویه از منابع آبی 
زیر زمینی است و در حقیقت آنچه استان را با چالش روبرو کرده همین امر است در همین راستا جهانبین نیوز 
گزارشی را تحت عنوان ؛ مرگ تدریجی قنات ها؛خشکی قنات ها چهارمحال و بختیاری را با چالش روبه رو کرده 

است به این مسئله به طور کامل پرداخته است.

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

تلفـن همـراه و اینترنـت در ایـن دوره یکی از ملزومات اسـت امـا در این عصـر ارتباطات و فنـاوری اطالعات 
روسـتای لیرابـی در شهرسـتان اردل اسـتان چهارمحـال و بختیاری وجـود دارد که مردمانـش از نعمت اینترنت 
و آنتـن دهـی تلفـن همـراه بی بهره انـد. اهالـی روسـتای لیرابـی این مسـئله را بـه جهانبین نیـوز گـزارش دادند 
و ایـن رسـانه مردمـی خواسـته  آن هـا را از مدیـر کل مخابـرات مطالبـه کرده و در همین راسـتا گزارشـی تحت 

عنـوان روسـتای لیرابتی دور از ارتباطتات/ 3 هزار نفر از داشتن اینرتنت محرومند نشـر داده اسـت.
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تله های مرگ در جاده ها /سریال تمام نشدنی تصادفات

 نقـاط پرتصـادف یـا همـان حادثه خیـز در شـبکه جاده ای جـزو متهمان ردیـف اول مرگ بیـش از ۱۷ هـزار ایرانی 
در سـال گذشـته و بیـش از ۷ هـزار نفـر در شـش مـاه اول امسـال محسـوب می شـود نقـاط پرحادثـه در اسـتان 
چهارمحـال و بختیـاری نیـز کـم نبـوده و بـه همین خاطـر جهانبین نیوز گزارشـی را در همین راسـتا تحـت عنوان 

نقتاط حادثته خیتز؛ تلته هتای مترگ در جتاده هتا /رسیال متام نشتدنی تصادفات انتشـار داده اسـت.

اخبار استان2

 مدیران وزارت کار به بیکارترین استان کشور/ آیا صدای کارگران هم شنیده می شود؟

هیاتــی متشــکل از تعــدادی از معاونیــن و مدیــران عامــل وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه مــدت دو روز 
بــه چهارمحــال و بختیــاری ســفر کردنــد  خبرگــزاری فــارس طــی یــک خبــر بــا تیتــر ورود مدیتتران وزارت کار 
بتته بیکارتریتتن استتتان کشتتور/ آیتتا صتتدای کارگتتران هتتم شتتنیده می شتتود؟ از وزارت تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی 

انتقــاد کــرد.

http://www.jahanbinnews.ir
https:
http://www.jahanbinnews.ir/news/45785
http://www.jahanbinnews.ir/news/45785
https://www.farsnews.ir/chaharmahal-bakhtiari/news/13990806000063/
https://www.farsnews.ir/chaharmahal-bakhtiari/news/13990806000063/
https://www.farsnews.ir/chaharmahal-bakhtiari/news/13990806000063/


www.jahanbinnews.ir    I    @jahanbinnews1

اخبار استان3

منتظر آزمون استخدامی نماندم/تجریباتم را رایگان به جوانان جویای کار می دهم

خبرگــزاری فــارس بــه روایــت گــری  زندگــی جوانــی پرداختــه اســت کــه بــا دســتان خالــی ولــی توکلــی بــزرگ 
دل بــه کــوه و بیابــان زده و امــروز موفــق شــده در حــوزه گیاهــان دارویــی تولیــدات قابــل توجهــی داشــته باشــد.
ایــن روایــت گــری بــا تیتــر منتظتتر آزمتتون استتتخدامی مناندم/تجریباتتتم را رایتتگان بتته جوانتتان جویتتای کار می دهتتم 

کار شــده اســت کــه مــورد اســتقبال مخاطبان فــارس قــرار گرفت.

 به واکسن کرونا خوش  بین نباشیم 

ایمنــی واکســن در برابــر کرونــا حــدود ۵۰ درصــد گــزارش شــده اســت و باتوجــه بــه شــرایط تحریــم و قیمــت 
بــاالی ایــن واکســن نمی تــوان خوشــبین بــود بــه زودی وارد ایــران شــود و مــورد اســتفاده همــگان قــرار گیــرد، 
ــت   ــی اس ــه اجتماع ــتی و فاصل ــای بهداش ــه پروتکل ه ــه ب ــاری توج ــن بیم ــگیری از ای ــرای پیش ــن راه ب بهتری
ــا  متخصــص اپیدمیولــوژی  تحــت عنــوان  بتته واکستتن کرونتتا  در همیــن راســتا خبرگــزاری ایســنا گفتگویــی ب

ــه اســت. ــان ایــن مســئله پرداخت ــه بی خوش  بیتتن نباشتتیم ب
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کرونا همچنان در استان جوالن می دهد

کرونا در استان چهارمحال و بختیاری همچنان جوالن می دهد و تمامی رسانه ها همه روزه به این خبر پرداخته 
و آخرین خبر کرونا را  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  در جمع خبرنگاران اعالم کرده است که 

فوتی های کرونا در چهارمحال و بختیاری به۴۰۰ نفر رسیده است.

پایان نامه هایی که خاک نمی خورند

ــال  ــرا در ح ــع دکت ــدادی از مقط ــد و تع ــی ارش ــع کارشناس ــهرکرد از مقط ــگاه ش ــه دانش ــش از ۱۰۰ پایان نام بی
پیاده ســازی در صنعــت اســتان اســت. ایــن جملــه را معــاون پژوهشــی دانشــگاه شــهرکرد طــی یــک گفتگــو 
بــا خبرگــزاری ایســنا مطــرح کــرده و ایــن رســانه ایــن خبــر را بــا عنــوان پایتتان نامتته هایتتی کتته ختتاک منتتی خورنتتد 

نشــر داده است.

اخبار استان4
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داغ های مجازی5

پلیس ایران برای دفاع از حقوق شهروندی وارد 

میدان میشه و آرامش رو به شهر برمیگردونه 

پلیس ینگه دنیا هم وحشیانه شهروندی رو به 

جرم رنگین پوست بودنش به قتل میرسونه...

حال ببینید تفاوت واقعیت حقیقی و واقعیت 

مجازی رو در مدیوم #جهان_نژادیان

@banoohosnaa
بانوحسنا

پلیس اینه نه اونی که اجازه نفس کشیدن به 
سیاهپوست را نمیده!!!!

#پلیس_قانونمدار

@hasti313
مهدیه

خنده هایت آزارشان می دهد....

@hasti313
مهدیه

برخورد هرکس برمیگرده به نوع تربیت 
خانوادگی و غیرت !

#پلیس_قانونمدار

@gizBaBa4145
قیزبابا

امر فرمانده
از نیروهای داوطلب مخلص وجوانان مومن 
وصالح میخواهم بار دیگر وارد میدان شوند

همگی بسم هللا...
#مطیع_امر_فرمانده

سرباز
@shahidane61_2
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پاییز هزار رنگ حاشیٔه زاینده رود 
⬅ ادامه تصاویر ➡

گزارش تصویری6
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