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»دفاع فرانسـه از وحشیگرِی فرهنگی یک کاریکاتوریست، 
روی دیگـر سـّکه ی دفـاع از منافقیـن و صـّدام اسـت. این 
کارهـا به اسـام و پیغمبـر صدمه ای نمیزند، اّما وسـیله ای 
بـرای شـناخت این تمدن وحشـی اسـت.«    1399/08/13

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

عطر گالب را اینبار از دشت های بام ایران استشمام کنید
کشاورزان چهارمحالی گل های محمدی را به استانهای دیگر صادر می کنند

فعال سازی صنایع تبدیلی و اسانس گیری برای گل محمدی در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد چراکه 
کشاورزان چهارمحالی گل های محمدی برداشت شده را به علت نبود صنایع تبدیلی به استان های اصفهان و 

یزد صادر کنند.
جهانبین نیوز با انتشار یک گزارش مبنی بر عطر گالب را اینبار از دشت های بام ایران استشامم کنید/ کشاورزان 

چهارمحالی گل های محمدی را به استانهای دیگر صادر می کنند به بیان این مسئله پرداخته است.

بی مهری مسکن مهر به متقاضیان جونقانی/پروژه ای که همچنان بالتکلیف است

برخـي از خانوارهـا دیگـر قیـد خانـه دار شـدن را زده انـد امـا نمي تواننـد بـدون سـرپناه بماننـد و بـازار اجـاره 
مسـکن نیـز، نابسـامان اسـت به طوري کـه قیمت هـا چندیـن برابـر افزایش یافتـه و هـر روز نیـز ایـن اجاره بهـا 
بیشـتر مي شـود, جهانبیـن نیـوز در همیـن راسـتا گزارشـی را تحـت عنوان بـی مهری مسـکن مهـر بـه متقاضیان 

جونقانی/پـروژه ای کـه همچنـان بالتکلیـف اسـت، تهیـه کـرده اسـت.
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روش های نوین؛ راهکار جبران کم آبی
آبیاری تحت فشار راهی برای عبور از کشاورزی سنتی

توسـعه طرح هـای آبیـاری نویـن در زمین هـای زراعـی و باغـی عامل موثری بـرای صرفـه جویی و کاهـش میزان 
مصرف آب در بخش کشـاورزی و تولید بیشـتر محصوالت شـده اسـت ، در همین راسـتا جهانبین نیوز گزارشـی 
را تحـت عنـوان  روش هـای نویـن؛ راهـکار جـران کم آبی آبیاری تحت فشـار راهی برای عبور از کشـاورزی سـنتی 

را نشـر داده است.

اخبار استان3

گرانی کمر مردم را خم کرده است

آمارهــای دولتــی هــم دیگــر نمی تواننــد گرانی هــای کاالهــای اساســی در بــازار را کتمــان کننــد؛ قیمــت مــرغ، 
حبوبــات، تخــم مــرغ و گوشــت قرمــز نســبت بــه هفتــه گذشــته بــاز هــم بــر مــدار گرانــی قــرار گرفتــه اســت. 
جهانبیــن نیــوز بــه طــور کامــل بــه بیــان ایــن مســئله پرداختــه و گزارشــی را تحــت عنــوان گرانــی کمــر مــردم را 

خــم کــرده اســت نشــر داده.
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اخبار استان4

تفاهم نامه اجرای "طرح شهید سلیمانی" برای مقابله با کرونا 

تفاهــم نامــه اجــرای "طــرح شــهید ســلیامنی" بــرای مقابلــه بــا کرونا بــا حضــور اســتاندار چهارمحــال و بختیاری در 

ســپاه قمربنــی هاشــم علیــه الســام امضــا شــد ایــن خبــر را جهانبیــن نیــوز در هفته گذشــته نشــر داده اســت.

آغاز فعالیت "سفیران جوان" در چهارمحال و بختیاری با هدف محرومیت زدایی

دبیــر مجمــع ســفیران جــوان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن مجمــع بــا اســتفاده از پتانســیل جوانــان دو 
ــد. ــال می کن ــی را دنب ــوان گرای ــی و ج ــدف محرومیت زدای ه

گزارشهــایبرتــرخبرگزاریهــای
ــه ــنهفت ــاریدرای ــالوبختی چهارمح
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اعتبارات استانی چهارمحال و بختیاری براساس اسناد توسعه ای توزیع شود

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: توزیــع اعتبــارات اســتانی براســاس اســناد توســعه ای انجــام شــود و 
هنــگام تقســیم و توزیــع اعتبــارات اســتانی بــه ســند توســعه راهبــردی، مزیــت نســبی شهرســتان های ۱۰ گانــه و 

ــاال توجــه شــود. ــازده و پروژه هــای دارای اشــتغال ب طرح هــای مهــم و زودب

مردم کوهرنگ از طرح های انتقال آب سهمی نبرده اند
 تکلیف خانه هایی که زیر آب می روند چیست؟

امــام جمعــه شهرســتان کوهرنــگ گفــت: مــردم شهرســتان کوهرنــگ از طرح هــای کوهرنــگ ۱ و۲ بــی ســهمی 
نداشــته اندو اکنــون از هــر پیشــرفت و توســعه ای محــروم هســتند.

اخبار استان5
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رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:
تولید مواد معدنی در چهارمحال و بختیاری ۳۰ درصد افزایش یافت

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تولیــد مــواد معدنــی در چهارمحال 
و بختیــاری در ســالجاری ۳۰ درصــد افزایــش یافــت.

نماینده مجلس:
افزایش اعتبارات چهارمحال و بختیاری واقع بینانه باشد

ــا بیــان اینکــه افزایــش   نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرکرد، ســامان و بــن در مجلــس شــورای اســامی ب
ــه  ــوط ب ــتانی مرب ــارات اس ــدی اعتب ــش ۳۱.۱۶ درص ــت: افزای ــد، گف ــه باش ــد واقع بینان ــتانی بای ــارات اس اعتب

ــت. ــه نیس ــال ۱۴۰۰ واقع بینان ــه س ــه بودج ــاری در الیح ــال و بختی چهارمح

اخبار استان6
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۹ سال انتظار، برای شنیدن سوت قطار در بام ایران

کلنــگ راه آهــن مبارکــه - سفیددشت-شــهرکرد در ســال ۹۰ بــر زمیــن خــورده اســت کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه 
تحــول بزرگــی در بخش هــای مختلــف چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد می گــردد، امــا بعــد از گذشــت ۹ ســال 

مســئولین وعــده تکمیــل زیرســاخت های آن را تــا پایــان عمــر دولــت، دوازدهــم می  دهنــد.

اخبار استان7

کارگران کارخانه »برفاب« هر سال آب می روند

شــهرکرد- در چنــد ســال گذشــته یکــی از بزرگتریــن کارخانــه تولیــدی اســتان چهــار محــال و بختیاری اقــدام به 
اخــراج صدهــا کارگــر کــرده اســت کــه در جریــان ســفر رئیــس قــوه قضائیــه بــه ایــن اســتان بغــض فــرو خفتــه 

ایــن کارگــران شکســت و بــرای حــل مشــکات خــود دســت بــه دامــان قــوه قضائیــه شــدند.

http://www.jahanbinnews.ir
https:
http://www.qudsonline.ir/news/723312
http://www.qudsonline.ir/news/723312
http://www.qudsonline.ir/news/719819


www.jahanbinnews.ir    I    @jahanbinnews1

داغ های مجازی8

حضرت آقا در دیدار باخانواده شهیدحسن 

طهرانی مقدم گفتند که ۲۵ سال حاج حسن 

را از نزدیک می شناختند و فرمودند: »من 

خودم مصیبت زده ام« و این جمله خیلی ها را 

به یاد جمله امام )ره( در مورد شهادت شهید 

مطهری با همین مضمون انداخت.
#پدر_موشکی_ایران

@reyhaneh3369
اِیلماه

عاقبت گدایی از غرب،همیشه تنهایی و حقارته...
#کدام_آبان

@dehkordi2001
Fدهکردی

اینجا پل زمان خاِن شهرستان سامان در 
چهارمحال وبختیاریه، بعضیا هم فارغ از 

هیاهوی کرونا، اونجا جوالن میدن.

به نظرتون بااین وضعیت ما کرونا رو شکست 
میدیم یا اون ما رو؟!

@kh_ahmadiii

خانم احمدی

میپرسند #کدام_آبان 

۲۳ آبان سال ۵۶ که آمریکای ترامپی و بایدنی به 

همه دنیا نشان داد که رحمی به نوکرهای خود 

هم نمیکند، اشکهای شاه ایران سند خوبی برای 
این واقعیت است.

@meysam3134
رادیکال
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امضای تفاهم نامه "طرح شهید سلیمانی" برای مقابله با کرونا 
⬅ ادامه تصاویر ➡

گزارش تصویری9

http://www.jahanbinnews.ir
https:
http://www.jahanbinnews.ir/gallery/45919/2

