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فرماندار شهرستان فریمان در گفت و 

گو با خبرنگارخراسان از پایان تعطیلی 

8 ساله مجموعه آب گرم شاهان گرماب 

فریمان که به قصه پرغصه مردم تبدیل 

شده بود خبر داد و گفت:مزایده واگذاری 

شاهان  گــرم  آب  گردشگری  مجموعه 

گرماب در تاریخ 13 آبان ماه جاری برگزار 

شد و این مجموعه برای مدت 20 سال 

ــذار واگـــذار شــد. مهندس  به سرمایه گ

محمدحسین یساقی بااشاره به این که 

موجب  مجموعه  این  مجدد  بازگشایی 

رونق اقتصادی و جذب گردشگر در این 

منطقه می شــود افـــزود:در ایــن مــدت 8 

سال؛ استانداران، نمایندگان مجلس و نیز فرمانداران 

وقت تالش های زیادی برای بازگشایی مجدد این مجموعه 

درمانی کم نظیر در دنیا انجام دادند اما از آن جا که مدیریت 

آن در دست هالل احمر کشوربودکار خاصی انجام نشد 

، تا ایــن که با وقــوع زلزله فــروردیــن مــاه جــاری در منطقه 

سفیدسنگ و حضور مسئوالن هالل احمر کشور و وزیر 

بهداشت به عنوان نماینده عالی دولت در شــورای عالی 

جمعیت هالل احمر کشور در این منطقه و مذاکرات مستقیم 

با آنان و تالش های نماینده مردم فریمان در مجلس شورای 

ــزاری جلسات مختلف درخــصــوص رفع  ــرگ اســالمــی و ب

مشکالت مردم منطقه ، احیای آب گرم شاهان گرماب نیز 

که یکی از دغدغه های مسئوالن شهرستان و مردم منطقه 

بود مورد پیگیری جدی قرار گرفت و به لطف خدا این مشکل 

رفع شد و به زودی شاهد بازگشایی این مجموعه درمانی و 

تفریحی خواهیم بود.یساقی در پایان از اصحاب رسانه به 

ویژه خبرنگار روزنامه خراسان به خاطر پیگیری این موضوع 

ــزون  و تــالش بــرای رفــع مشکالت مــردم و پیشرفت روزاف

شهرستان در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و ... 

تشکر و قدردانی کرد.شایان ذکر است، »شاهان گرماب« در 

شهر سفیدسنگ و در فاصله 57 کیلومتری فریمان واقع شده 

است. آبگرم این منطقه زالل، بی بو، بی رنگ و با حدود ۴8 

درجه حرارت و بدون گوگرد، آمونیاک و شوره است و به دلیل 

»سیلیکات« موجود در آن، خواص درمانی فراوانی برای 

امراض پوستی و دفع سنگ مجاری ادرار دارد.

  مطلب وارده  نکته

انتقاد صحیح چگونه است؟
هیچکس از انتقاد شنیدن لذت نمی برد به خصوص 

وقتی با توپ و تشر همراه باشد. اگر والدین به دنبال 

تغییر رفتار فرزندشان هستند باید بدانند که انتقاد 

راهش نیست ، به خصوص وقتی با تحقیر و تمسخر 

یا توهین همراه باشد. هزار و یک روش برای تغییر 

رفتار کودک وجود دارد که انتقاد را باید در ته این صف 

طوالنی گذاشت، آن هم انتقادی که حساب شده و 

صحیح باشد.هنگامی که میوه انتقادی ناجور می 

شود با لجبازی و پایین آمدن اعتماد به نفس و سست 

شدن رابطه عاطفی فرزندان با والدین همراه می 

شود. عالوه بر این، کودکی که مزه تلخ انتقاد را چشیده 

باشد جسارت خود از دست می دهد و از ترس انتقاد 

دیگران مسئولیتی را نمی پذیرد و خودش را پشت سر 

دیگران مخفی می کند. هیچ گاه شخصیت کودک 

نباید مورد انتقاد قرار گیرد. برچسب تنبل و بی نظم و 

دست و پاچلفتی و... در ذهن کودک بایگانی می شود 

و شخصیت او را ویران می کند. این طرز انتقاد نه تنها 

راه به جایی نمی برد بلکه این باور را هم در کودک ایجاد 

می کند که او واقعا انسان بی ارزشی است که این باور 

برای ویران کردن یک عمر موفقیت او کافی است.بیان 

مناسب اهمیت فراوانی دارد. عالوه بر استفاده از زبان 

نرم باید یک نکته مثبت هم در بیان والدین باشد. مثاًل 

در مواجهه با اتاق ریخت و پاش فرزند به جای این که 

بگوید: "این اتاق است یا طویله" بگویند "ای کاش اتاقت 

هم مثل درس خواندنت منظم بود".       

  »ملیحه جاللی افشار سرگروه آموزشی«

یکی از مهمترین خواسته های     
دانش آموزان برنامه ریزی مدرسه 

برای کنکور است
اگــرچــه وظیفه آمـــوزش و 

پرورش فقط  موضوع کنکور 

نیست ولــی در دبیرستان 

های نمونه دولتی یکی از 

های  خــواســتــه  مهمترین 

اولیا و دانش آموزان برنامه 

ریزی مدرسه جهت آمادگی برای کنکور است و این 

در حالی است که در فریمان استعدادهای خوبی 

داریم اما مشکالت مالی مدارس و عدم تمکن کافی 

اولیا برای پوشش تمام مشکالت از موانع راه است. 

به این مسئله باید پائین بودن تب کنکور در فریمان 

، عدم اعتماد به نفس کافی دانش آموزان و استرس 

زیاد آنان را هم اضافه کنیم. حال مسئوالن شهر به 

خصوص اعضای محترم شــورای آمــوزش و پرورش 

و شورای اسالمی شهر با همکاری اولیا می توانند 

حمایت بیشتری از افراد با استعداد داشته باشند 

تا انگیزه و قوت قلب آنان افزایش یابد.در پایان از 

دوست عزیزم جناب آقای پاکروان به خاطر پذیرفتن 

مدیریت دبیرستان نمونه دولتی حضرت قائم)عج( در 

سال جدید تشکر  می کنم و از تمامی اولیای محترم 

و دانش آموزان عزیز به خاطر قصور و یا ایراداتی که 

حتما در کارم بوده حاللیت می طلبم.

عباس احمدزاده -مدیرسابق دبیرستان

نمونه دولتی حضرت قائم)عج(

با پیگیری روزنامه خراسان

قفل تعطیلی 8 ساله شاهان گرماب فریمان 
شکسته شد 


