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»انصافاً رژیم آمریکا بشـّدت دچار انحطاط سیاسـی و انحطاط 
مدنـی و انحطـاط اخالقی اسـت. این هم تحلیل نیسـت؛ این 
امپراتورِی این جوری دیری نخواهد پایید؛ معلوم است که وقتی 
کار یک سیاست، کار یک رژیم به اینجا رسید، این دیگر خیلی 
عمر طوالنی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد.«    1399/08/13

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

فرصت و تهدید فضای مجازی برای دانش اموزان / آموزش خود مراقبتی ضرورت دارد

امروز به خاطر کرونا شرایط به گونه ای شده است که اکثر دانش آموزان مجبورند در فضای مجازی آموزش 
های الزم را ببینند اما این خانواده ها هستند که مراقبت های خود را باید چندین برابر کنند که دانش اموزان 
دچار تهدیدهای فضای مجازی نشوند   در همین راستا جهانبین نیوز گزارشی را تحت عنوان فرصت و تهدید 
فضای مجازی برای دانش آموزان نشر داده است تا بتواند با این گزارش عده ای از خانواده ها را از خطرات فضای 

مجازی برای فرزندان خود آشنا کند.

آب کم است؛ روش های نوین آبیاری را راحت می کند

بـا توجـه به پدیـده خشکسـالی و کاهـش بارش هـا در چهارمحـال و بختیاری طی یک دهه گذشـته مسـئولین 
بـر لـزوم توسـعه سیسـتم آبیـاری نویـن در باغـات و اراضی این اسـتان تاکیـد دارنـد  جهانبین نیوز گزارشـی را 
بـا تیتـر آب کـم اسـت؛ روش هـای نوین آبیـاری را راحت می کند منتشـر کـرده و در این گـزارش از مزایای کامل 

آبیـاری نوین برای کشـاورزان اسـتان چهارمحـال و بختیاری گفته اسـت.
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ماهیت آمریکا پشت نقاب دفاع از حقوق بشر باقی نمی ماند

چهـره خصمانـه و ظالمانـه اسـتکبار جهانـی و در راس آن هـا جنایـات آمریکا علیه کشـورهای دنیا، پشـت نقاب 
دفـاع از حقـوق بشـر باقـی نمی ماند و ماهیت آنان افشـا می شـود جهانبین نیوز در همین راسـتا گزارشـی را تحت 
عنـوان ماهیـت آمریـکا پشـت نقـاب دفـاع از حقـوق بـر باقـی منـی مانـد نشـر داده اسـت کـه این گـزارش مورد 

حمایت کارشناسـان سیاسـی قـرار گرفت.

اخبار استان3

آلزایمر بیماری اسراسر آمیز دوران سالمندی

آلزایمــر بیمــاری اســت کــه طبــق تخمین هــای جهانــی در هــر ســه ثانیــه یــک نفــر در جهــان بــه ایــن بیمــاری 
مبتــا می شــود و آمــار مبتایــان تــا ســال ۲۰۳۰ میــادی بــه عــدد بســیار نگــران کننــده ۶۵ میلیــون نفــر در 
ــز  ــاری ارسارس آمی ــر: آلزایمــر بی ــا تیت ــوز ب ــن نی ــه در جهانبی ــت ک ــی اس ــن گزارش ــد، ای ــش می یاب ــان افزای جه

دوران ســاملندی  نشــر داده اســت .
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اخبار استان4

عدم مدیریت پسماندها سالمت مردم را به خطر می اندازد

اگــر پســماندها بــه درســتی ســاماندهی و مدیریــت نشــود بــه ســامت مــردم، محیط زیســت و تحقــق توســعه 
ــوان  ــا عن ــوز در همیــن راســتا گزارشــی را ب ــاری آســیب می رســاند  جهانبیــن نی ــدار در چهارمحــال و بختی پای

عــدم مدیریــت پســاندها ســامت مــردم را بــه خطــر مــی انــدازد منتشــر کــرده اســت.

ازدواج آسان، ازدواجی بدون تجمالت و بر اساس ساده زیستی

ازدواج آســان، ازدواجــی بــدون تجمــات و بــر اســاس ســاده زیســتی عنــواِن یکــی دیگــر از گزارش هــای ایــن هفتــه 

جهانبیــن نیــوز اســت کــه ازدواج هــای نســل جدیــد و ســختی هــای آن بــه طــور کامــل شــرح داده اســت.
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وقتی رویای درآمدزایی زنان خانه دار بر ترمه نقش می بندد

عاقــه بــه پولــک، منجــق و مرواریــد از وی یــک زن کارآفریــن نمونــه می ســازد کــه حــاال مدیــر یــک تعاونــی 
ــه دار  ــان خان ــی زن ــد و باعــث درآمدزای ــاط مختلــف کشــور دریافــت می کن ــادی از نق اســت و سفارشــات زی

زیــادی در چهارمحــال و بختیــاری شــده اســت. فــارس

عسل؛ ماده ای طبیعی که معجزه می کند

ــن دارای  ــرد، عســل همچنی ــرار مــی گی ــدار اســت و بســیار مــورد اســتفاده ق ــی پرطرف عســل یــک مــاده غذای
خــواص دارویــی و درمانــی فراوانــی اســت و بــرای ســامت بــدن بســیار مفیــد مــی باشــد  ایــن را نیــز جهانبیــن 

نیــوز در ایــن هفتــه بــا عنــوان عســل؛ مــاده ای طبیعــی کــه معجــزه مــی کنــد منتشــر کــرده اســت.

اخبار استان5

ــای ــرخبرگزاریه ــایبرت گزارشه
ــه ــنهفت ــاریدرای ــالوبختی چهارمح
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3 شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت خاکستری قرار گرفت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه رشــد شــیوع کرونــا در شهرســتان هــای چهارمحــال و 
بختیــاری، گفــت: ســه شهرســتان ایــن اســتان در وضعیــت خاکســتری قــرار گرفتنــد. مهــر

شرطی سازی اقتصاد کشور به سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا خیانتی بزرگ است 

ــدن  ــه آم ــور ب ــاد کش ــازی اقتص ــرطی س ــت: ش ــامی گف ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــر روی  ــه ب ــاد گرفت ــی اســت کــه ی ــکا بزرگتریــن خیانــت در حــق ملت ــا جمهوری خواهــان آمری دموکرات هــا ی

ــتد.  تســنیم ــود بایس ــای خ پ

اخبار استان6
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۲۱هزار نفر در چهارمحال و بختیاری از خدمات آمران سالمت بهره مند شدند 

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه پابــان طــرح آمــران ســامت، گفــت: 
۲۱ هــزار و ۱۳۶ نفــر خدمــات آموزشــی و بهداشــتی مبــارزه و پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا را دریافــت 

کردنــد. ایرنــا

اخبار استان7
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داغ های مجازی8

آقای وزیر، کوهرنگِ استان چهار محال بختیاری 

نه اصفهان  ، گاهی اوقات یک نا آگاهی در 

رسانه تبعات بدی به دنبال دارد....

@banoohosnaa
بانوحسنا

رهبرانقالب:

��برخی تصورشان از دولت آمریکا این است 

که اگر دولتی خودش را تسلیم کرده به آن 
رژیم، بهره خواهد برد

��آنهایی که خودشون رو تسلیم کردند ضربه 

خوردند. نمونه آن کمپ دیوید است که ۳۰ 

سال عقب افتادن و نمونه ش رژیم پهلوی 

است که کشور را عقب افتاده کردند
#مرگ_بر_آمریکا

@mojtaba88888888
مجتبی

مقام معظم رهبری: آمریکا همان فرعون مصر 
است و در کشورهای دیگر وارد شده و تسلط میدا 

کرده و جنگ ایجاد می کند؛ روح مکرم نبی اکرم 
از این رنج بشری امروز آزرده است و مثل یک پدر 
مهربان مشتاق است که بشر خوشبخت بشود. 

 #مرگ_بر_آمریکا

@h_khosravii
بیقرارتم

اینی که واسه آمریکاییا التهاب انتخاباتیه، واسه ما خاطره س...
#فتنه_۸۸

@hasti313
مهدیه

مشکالت داخلی ایران یه"جو همت" میخواهد 
نه یه"جو بایدن"

@yaserba131
یاس بابا
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تجمع اعتراض آمیز مردم چهارمحال و بختیاری در اجرای انتقال آب بهشت آباد
⬅ ادامه تصاویر ➡

گزارش تصویری9
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