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» آمریکا دچار بحران اســـت؛ بحران اقتصـــادی، بین المللی، 
سیاســـی، اخالقی؛ ایـــن آمریکا می خواهد به چه کســـی 
کمک بکند؟ این آمریکا می خواهد دیگـــران را بمکد و بَکند 
1396/10/06 تا خودش را ترمیم بکند. «     

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

اقتصاد بیش از کرونا کمر مردم را خم کرده است/گرانی ها تمامی ندارد؟!

گرانی و تورم بیش از اندازه این روزها کمر مردم را خم کرده و دیگر کسی توان مقابله با این وضعیت اقتصادی 
را ندارد و این مسئولین هستند که باید هرچه سریعتر نسبت به این مسئله چاره سازی کنند.

جهانبین نیوز در همین راستا گزارشی را تحت عنوان اقتصاد بیش از کرونا کمر مردم را خم کرده است/گرانی ها 
متامی ندارد؟! به طور کامل به موضوع پرداخته و حرف و خواسته مردم را از طریق این رسانه به گوش مسئولین 

رسانده است.

 وضعیت نابسامان پارک فرادنبه
 گالیه شدید اهالی از وضعیت نامناسب این مکان تفریحی

یکـی از پـارک هـای شـهر فرادنبـه دارای وضعیـت نامناسـبی اسـت و اهالـی از شـورا و شـهردار درخواسـت 
رسـیدگی فـوری بـه مشـکالت ایـن مـکان تفریحـی را دارنـد.

خبرنـگار جهانبیـن نیـوز بـا گرفتـن عکـس و تهیـه گـزارش این وضعیـت را گـزارش و از شـهردار فرادنبـه ان را 
مطالبـه کـرده اسـت. ایـن گـزارش بـا تیتـر وضعیـت نابسـامان پـارک فرادنبـه/ گالیـه شـدید اهالـی از وضعیـت 

نامناسـب ایـن مـکان تفریحـی در جهانبیـن نیـوز نشـر داده شـد.
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 وضعیت وخیم کرونا در استان محدودیت ها را برگرداند
تدابیر سخت گیرانه برای پیشگیری از بروز فاجعه

از روز شنبه مورخ 10 آبان 1399 کلیه مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، سالن های ورزشی و 
موارد دیگری که اطالع رسانی خواهد شد در کلیه شهرستان ها به مدت یک هفته و قابل تمدید تا دو هفته تعطیل 
است.  این مسئله را خبرگزاری فارس با عنوان وضعیت وخیم کرونا در استان محدودیت ها را برگرداند/ تدابیر 

سخت گیرانه برای پیشگیری از بروز فاجعه از زبان استاندار کار کرده است .

اخبار استان2

جوانانی که دغدغه شان کتاب خوان کردن مردم است
 از افزایش 30 ثانیه ای سرانه مطالعه تا تاسیس 33 شعبه کتابفروشی در کشور

ــاب از  ــد کت ــزار جل ــروش 39 ه ــوری، ف ــه اول کش ــب رتب ــور، کس ــه کش ــرانه مطالع ــه ای س ــش 30 ثانی افزای
ــتاورد  ــر دس ــوارد دیگ ــیاری از م ــتان و بس ــتی اس ــالت پس ــدی مراس ــش 70 درص ــون، افزای ــال تاکن ــدای س ابت

ــت. ــهرکرد اس ــاب ش ــوق کت ــی پات ــاب فروش کت
خبرگــزاری فــارس در همیــن راســتا بــا مســئول مجموعــه فرهنگــی پاتــوق کتــاب شــهرکرد مصاحبــه ای تحــت 
عنــوان جوانانــی کــه دغدغه شــان کتاب خــوان کــردن مــردم اســت/ از افزایــش 30 ثانیــه ای رسانــه مطالعــه تــا تاســیس 

33 شــعبه کتابفروشــی در کشــور داشــته اســت کــه بــه طــور کامــل بــه بیــان موضــوع پرداختــه اســت.
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اخبار استان3

اینجا سکوت را رعایت نکنید

مــدرس و روانشــناس بالینــی در دانشــگاه شــهرکرد گفــت: هــر شــخصی در هــر جایگاهــی نبایــد در مقابــل آزار 
جنســی ســکوت و اجــازه سوءاســتفاده را بــه متجاوزگــران بدهــد، حتــی اگــر ایــن اعتــراض موجــب از دســت 
رفتــن شــغل وی شــود. ایــن گزارشــی اســت کــه خبرگــزاری ایســنا بــا تیتــر اینجــا ســکوت را رعایــت نکنیــد کار 

کــرده کــه مــورد اســتقبال مخاطبــان ایــن خبرگــزاری قــرار گرفــت.

رویاهای مردم چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه  

پروژه هــای مهــم و تاثیرگــذاری در چهارمحــال و بختیــاری بــه دســت مســئوالن ارشــد کشــوری در ســفرهای 
ــس از  ــا پ ــد، ام ــردم داده می ش ــه م ــا ب ــن پروژه ه ــل ای ــول تکمی ــاله ق ــر س ــد و ه ــی ش ــتانی کلنگ زن ــم اس مه
ــنا  ــزاری ایس ــتا خبرگ ــن راس ــتند در همی ــی نداش ــرفت چندان ــا پیش ــن پروژه ه ــه ای ــد ک ــاهده می ش ــی مش مدت
ــه  ــئله پرداخت ــان مس ــه بی ــاری در مســیر توســعه  ب ــوان رویاهــای مــردم چهارمحــال و بختی ــت عن ــی را تح گزارش

اســت.
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به کجا چنین شتابان؟!

ــرای آب خــوردن از چشــمه نزدیــک روســتا از کــوه پاییــن  ــا ب ــه اش گوی ــه اهالــی، خــرس مــادر و تول ــه گفت ب
ــد کــه شــکارچیان غیرمجــاز آن هــا را شــکار کــرده و بعــداز شــکار ســوزاندند. آمدن

رئیــس حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان لــردگان هــم گفــت: تاکنــون در بخــش فــالرد شهرســتان لــردگان 
ایــن چنیــن صحنــه هایــی در ارتبــاط بــا حیــات وحــش منطقــه ســابقه نداشــته اســت و ایــن موضــوع در حــال 

پیگیــری اســت.
این خبر را خبرنگار هفته نامه ارمغان نشر داده شده است.

کمبود روغن نباتی در بام ایران
مسئول مربوطه: علت کمبود ترخیص گمرک بوده است

کمبــود روغــن نباتــی در چهارمحــال و بختیــاری اکنــون نقــل محافــل و مجالــس شــده و بــا ورود ســهمیه های 
چنــد صــد تنــی، ایــن کمبــود برطــرف می شــود. 

ــران / مســئول  ــام ای ــوان  کمبــود روغــن نباتــی در ب ــت عن ــی را تح ــتا گزارش ــن راس ــنیم در همی ــزاری تس خبرگ
ــت. ــرده اس ــازی ک ــفاف س ــئله را ش ــوده اســت مس ــص گمــرک ب ــود ترخی ــت کمب مربوطــه: عل

اخبار استان4
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قند تلخ! داستان این روزهای دیابت 

ــی و  ــاران دیابت ــراب بیم ــی و اضط ــی از نگران ــته، موج ــای گذش ــی روزه ــور ط ــولین در کش ــود داروی انس کمب
ــت. ــته اس ــن دارو وابس ــه ای ــان ب ــه حیات ش ــی ک ــت، بیماران ــته اس ــی داش ــا را در پ ــای آنه خانواده ه

خبرگــزاری اســتی نیــوز بــا گزارشــی تحــت عنــوان قنــد تلــخ! داســتان ایــن روزهــای دیابــت مشــکالت بیمــاران 
دیابتــی را بــه گــوش مســئولین رســانده اســت.

جدال عشایر با مشقت های کوچ/ کرونا به جمع مشکالت پیوست
ــز  ــا نی ــرو هســتند کــه امســال کرون ــب بســیاری روب ــا مشــکالت و مصائ ــا آغــاز کــوچ ب ــاری ب عشــایر بختی

ــه ارمغــان آورده اســت  بــه مشــکالت جدیــد عشــایر اضافــه شــده و اســترس بــرای خانوارهــای عشــایری را ب
خبرگــزاری مهــر در همیــن راســتا گزارشــی را تحــت عنــوان جــدال عشــایر بــا مشــقت هــای کــوچ/ کرونــا بــه 

جمــع مشــکالت پیوســت نشــر داده اســت.
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داغ های مجازی6

واشنگتن و تل آویو، توافق عادی سازی روابط با 
صهیونیسم را درپوشش برقراری صلح در مقابل 
سودانی ها قرار دادند؛ صلحی که َسرابی بیش 
نیست و مقامات خارطوم هیچگاه به آن دست 

پیدانخواهند کرد؛همانطور که پیش از آنها امارات 
وبحرین موفق به تحقق چنین دستاوردی نشدند

#سراب_آمریکا
AmericanDelusion#

@banoohosnaa
بانوحسنا

آیا میدانید⁉

آمریکا به کنوانسیون های حقوق کودک، منع 

شکنجه، رفع تبعیض علیه زنان، ضدنژادپرستی، 

جلوگیری از گرمایش جهانی، منع مین های 

ضدنفر، منع سالح های شیمایی و... 

و بسیاری از معاهدات بین المللی دیگر نپیوسته 

یا از آنها خارج شده است؟ 
#سراب_آمریکا

AmericanDelusion#

@mah199898
مهتاب

تنها کشوری که کوچکترین نقش اساسی در 

کشور ما)ایران(نداره آمریکاست کاش سودان 

عبرت بگیره از سرنوشت قذافی ها و محمد 

مرسی ها که گول آمریکاروخوردند ۱۳ ابان هم 

در پیشه یه مرگ بر آمریکا بهشون هدیه بدین.
😎 

AmericanDelusion#
#سراب_آمریکا

@mah199898
مهتاب

قدرت مستکبر آمریکا به منافع ملتها، خواست 
انسانها و مفاهیم ارزشی انسانی هیچ 

توجهی ندارد و با روحیه تکبر، افزون خواهی، 
زورگویی، خشونت، سفاکی و بیرحمی، تنها 

تأمین منافع خود را دنبال می کند.
#سراب_آمریکا

AmericanDelusion#

@J_khadem
رایحه

دولت آمریکا به خیال خام خودش فکر میکنه 

میتونه با تحریم و تهدید ،ایران رو از آرمانهای 

خودش جدا کنه،ولی تجربه چندین ساله 

گذشته نشون داده ایرانیان مردمی متحد 

هستن که هنگام سختی و تنگنا بیشتر 

همبستگی خودشون رو حفظ میکنن.
#سراب_آمریکا 

AmericanDelusion#

@fridounyardal
ایلدا
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روستای دورک؛ بهشت یاقوت های قرمز
⬅ ادامه تصاویر ➡

گزارش تصویری7
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