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فعالیت انتخاباتی زودهنگام، 
مسئوالن را دچار تزلزل می کند 
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محمدعلی اسفنانی در واکنش به فعالیت های زودهنگام انتخاباتی  
مجلس گفت: فعالیت های انتخاباتی زودتر از موعد، از نظر قانونی 
خالف است و تاثیرات سوء آغاز زودهنگام این فعالیت ها این است 
که وقتی مباحث انتخاباتی زودهنگام در این حجم وســعت پیدا 
می کند حتی مسئوالن محلی هم دچار تردید و تزلزل می شوند. 
باالخره باید در نظر داشــت که این افراد هم احتماالتی را در نظر 
می گیرند و ممکن است که مصلحت اندیشی کنند و وظایف خود را 

به نحو احسنت انجام ندهد.

تالش فرمانداران برای جلب اعتماد مردم
رحمانی فضلی در نشست مشترک استانداران سراسر کشور با بیان اینکه در سال جدید دو انتخابات بسیار مهم مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری را پیش رو داریم، اظهارداشت: رقابت ها از االن و یا قبل از سال 
به صورت پنهان شروع شده و با جلساتی که در استان ها و شهرستان ها برگزار و جلساتی که احزاب و گروه ها دارند و شناسایی کاندیداهای مختلف توسط گروه ها و احزاب؛ امسال یک رقابت بسیار فشرده و با نشاط و 
قوی را در عرصه رقابت های سیاسی خواهیم داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید کرد: ما حق نداریم در مسائل و قوانین تفسیر شخصی کنیم، مصالح و منافع کشور در دل قانون تعبیه شده است و باید تمام فعالیت ها 

در چارچوب قانون صورت پذیرد. وی یادآور شد : ما همچنین باید تالش کنیم از شتاب زدگی و عجله کردن و ورود محافل سیاسی علیه کسی پرهیز کنیم ..

اولویت شهرک صنعتی
 با صنایع غذایی است
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وزیرکشور در نشست مشترک استانداران سراسر کشور  بیان کرد:

استرس  درشب امتحان
خود نگاهي هر سال، خردادماه براي بسیاري 
از خانواده ها، فصل درگیر شدن با امتحانات 
است. دانش آموزان در این ماه نتیجه یک سال 
تحصیلي خود را طي مدت کوتاهي مي بینند و 
حساسیت خانواده ها به تحصیالت فرزندان به 
اوج خود مي رسد. مطالعه کتاب هاي درسي 
و مرورکردن جزوه هاي درســي فقط بخشي 
از کارهایي اســت که دانش آموزان انجام مي 
دهند. دانش آموزان باید پاسخگوي توقعات 
خانواده، مربیان و معلمان باشند و آنها را راضي 
نگه دارند. البته استرس و اضطراب امتحانات 
را همه دانش آموزان تجربه مي کنند اما شکي 
نیست که استرس و اضطراب تاثیر منفي بر 
عملکرد آنها حداقل در طول امتحانات دارد. 
واقعیت این اســت که نتیجه پیگیري هاي 
والدین و عملکرد تحصیلي فرزندان در طول 
یک ســال تحصیلي، در خردادماه آشکار مي 
شود. استرس و اضطراب امتحانات خردادماه 
که امتحانات پایان ســال تحصیلي محسوب 
مي  شود، بیش از این که دغدغه دانش آموزان 
باشد، دغدغه والدین است. زیرا والدین اهداف 
خاصي را در تحصیل و کســب نمره فرزندان 
دنبال مي کنند. بنابراین در فصل امتحانات 
براي گرفتن بهترین نتیجه حساسیت زیادي 
از خود نشان مي دهند، غافل از این که کاهش 
حساسیت آنها نســبت به معدل و نمره تاثیر 
مثبتي بر عملکرد فرزندان خواهد گذاشــت. 
این مسئله به میزان زیادي به کاهش استرس و 
اضطراب آنها برمي گردد. در واقع والدین براي 
رســیدن به هدف خود که عملکرد تحصیلي 
بهتر فرزند است، راه درستي را انتخاب نمي 
کنند.بهتر است والدین به جاي دلسوزي هاي 
بي جا، توقعات بیش از حد و افزایش فشــار و 
استرس تالش کنند نســبت به توانایي هاي 

فرزند خود نگاهي واقع بینانه داشته باشند. 

       صفحه  4
و چنین است غربت فریدن ...

نخستین جلسه مناسب سازی اماکن ، 
معابر و فضای شهری در بویین میاندشت

فرصت طالیی

به موجب مصوبه وزیر نیرو به شماره 94/13489/30/100 به تاریخ 94/2/9 در صورتی که شما مشترک 
محترم از ساعت 11 الی 15 بعدازظهر از 15 خرداد لغایت 15 شهریورماه سال جاری تمایل  به همکاری 
برای مصرف نکردن برق به مدت حداقل 31 روز متوالی داشته باشید بهای برق مصرفی شما در مابقی 
ساعات شبانه روز در مدت همکاری رایگان محاسبه خواهد شد و عالوه بر آن از پاداش ریالی معادل انرژی 
کاهش یافته شده در این مدت به نرخ قیمت برق در ساعات اوج بار در ماههای خرداد، تیر و شهریورماه 
و به نرخ 1/2 در مردادماه دریافت می نمایید. جهت راهنمایی و کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
52222457 تماس بگیرید و یا به برق شهرستان فریدن ) واحد خدمات مشترکین یا مدیریت مصرف( 

مراجعه کنید.                                                 روابط عمومی امور برق شهرستان فریدن 

قابل توجه کلیه مشترکین کشاورزی  ؛چگونه برق مصرفی خود را رایگان کنیم ؟
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تا پایان انتخابات در صحنه 
حضور خواهم داشت
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وژیه شهرستان اهی فریدن، فریدونشهر 
 چادگان و بوئین میاندشت

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد فریدن

آموزشگاه امام سجاد)ع( دارانروابط عمومی امور برق فریدن

روابط عمومی بانک کشاورزی فریدن

 چرا ما توسعه نیافته ایم؟
 آیا نخواستیم ؟ یا نتوانسته ایم؟
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آینده هر شهری بستگی به آینده مردمانی 
داردکه در آنجا زندگی می کنند
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رمز توسعه فریدن بزرگ،توجه به 
صنعت گردشگری است
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مشکل آب فریدن در سال جاری 
حل خواهد شد

حجت االسالم اسماعیل سیاوشــی  امام جمعه داران در رابطه با 
مشکل آب فریدن گفت : مطالعات کامل انتقال آب از منابع پایدار 
مانند خروجی چشــمه لنگان به فریدن صــورت خواهد گرفت و 
خوشبختانه از آنجایی که ردیف بودجه مالی برای این طرح وجود 
دارد در سال جاری و در نهایت تا سال آینده اجرا خواهد شد و اعتبار 

مناسبی هم برای عملیاتی شدن این طرح در نظر گرفته می شود.

معلمان نمونه استانی و منطقه ای
آموزش و پرورش فریدن
سال تحصیلی 93-94 
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عید سعید مبعث مبارک باد


