هزوش هطاٍرُ ٍ سالهت داًطجَٖٗ
هؤسسِ آهَسش ػالٖ خاٍراى
پ٘ام هطاٍر ضوارُ  – 62اسفٌذ 95

سالم دٍستاى
آخزٗي رٍسّإ سال را پطت سز هٖگذراً٘ن ٍ تِسٍدٕ در سال جذٗذ سًذگٖ تاسُإ را آغاس هٖوٌ٘ن .در سالٖ وِ گذضت ّوِ ها تِ تجزت٘ات
ارسًذُإ چِ هثثت ٍ ٗا هٌفٖ دست پ٘ذا وزدُاٗنٌّ .زهاى اٗي است وِ اس ّوِ آًْا درس تگ٘زٗن ٍ تزإ تْتز سًذگٖ وزدى اس آًْا استفادُ وٌ٘ن .در
اٗي پ٘ام سؼٖ ضذُ تا ارائِ راّىارّاٖٗ رٍش تْتز سًذگٖ وزدى در سال جذٗذ را ٗادآٍرٕ وٌ٘ن اه٘ذ است وِ هَرد استفادُ لزار گ٘زد.

در اين روزهای پايانی سال...
تِ رٍسّإ پاٗاًٖ سال ً 5995شدٗه هٖضَٗن ٍ هثل ّز سال تا خَد هٖگَٗ٘ن چمذر سٍد گذضت! اًگار ّو٘ي دٗزٍس تَد وِ در تىاپَٕ ضزٍع سال
تَدٗن .تا سزػت دِّّإ سًذگٖ ٍگاّٖ آرسٍّاٖٗ را ً٘ش پطت سز هٖگذارٗن .گاّٖ اس تَاًوٌذ ّٕإ خَد در ضگفت٘ن ٍ گاّٖ هثَْت تؼللّإ
خَد .ضاٗذ اضىال وارهاى در اٗي است وِ تِ درستٖ ،خَدهاى ،هح٘ط اطزاف ٍ ارتثاطاتهاى را ًوٖضٌاس٘نٗ .ؼٌٖ ٗا تِ اٗي همَلِّا اّو٘ت
ًوٖدّ٘ن ٗا اس ضٌاساٖٗ ٍ ػو٘ك ضذى در ٍالؼ٘تّا هّٖزاس٘ن .تِ ّزحال رٍضي است وِ ػذم تاسًگزٕ ٍ خَدتاسًگزٕ ،ها را در حلمٔ تىزار
هٖ اًذاسد ٍ تىزار تِ ٍٗژُ تىزار رفتارّإ هؼَ٘ب ٍ ػادتّإ غلط ،حتواً هثثت ً٘ست.
سال  ، 95ضاٗذ تذ ًثاضذ للن ٍ
تذٗي تزت٘ة در اٗي رٍسّإ پاٗاًٖ
ٍ در مكاني آرام سواالتي از خود
واغذٕ تزدارٗن ٍ در سهاًٖ هٌاسة
تْتز اس سال  99پ٘ص رفت؟ ػَاهل
بپرسيم :چِ وارّاٗى در سال 95
خَب چِ تَد؟ چِ وارّاٖٗ در سال
دخ٘ل در اتفالات ٗا رٍٗذادّإ
دخ٘ل در اتفالات ٗا رٍٗذادّإ تذ
 95تذتز اس سال  99تَد؟ ػَاهل
غ٘زهٌتظزٓ خَب ٗا تذٕ را تجزتِ
چِ تَد؟ آٗا اهسال ّ٘چ اتفاق
چگًَِ تَد؟ چِ ه٘شاى اس ػولىزد
وزدُام؟ واروزد هي در اٗي اٍضاع
هٖتَاًن اٗي ػولىزد را تْتز وٌن؟
خَد رضاٗت دارم؟ چزا؟ چگًَِ
در سًذگٖ هي صَرت تگ٘زد؟ اهسال
چِ تغ٘٘زاتى تْتز است در سال 96
چِ وطف جذٗذٕ درتارٓ ارتثاطات خَدم وزدم؟ در ّو٘ي حَسُ چِ هَاردٕ را تاٗذ تمَٗت ٍ چِ هَاردٕ را تاٗذ تغ٘٘ز دّن؟ ّذ فْإ هي در سال
 95چِ تَد؟ آٗا تِ آًْا رس٘ذم؟ ًماط لَت ٍ ضؼف هي در رس٘ذى تِ ّذف ّاٗن چِ تَد؟ چِ وساًٖ در سالٖ وِ گذضت در سًذگٖ هي تاث٘زگذار ٍ
هف٘ذ تَدًذ؟ اس آًْا چِ آهَختن تِ طَر ولٖ در سال گذضتِ تْتزٗي ٍ تذتزٗي تجزتِّإ هي چِ تَدًذ؟ سْن هي در ٍلَع ّزٗه چمذر تَد؟
ّذ فْإ اهسال هي چ٘ست؟ هٖخَاّن در پاٗاى سال  96تِ چِ دستاٍردّاٖٗ رس٘ذُ تاضن؟ در سالى وِ گذضت چِ چ٘شٕ درتارٓ خَدم آهَختن؟
تِ طَر ولٖ درتارٓ سالٖ وِ گذضت چِ احساسٖ دارم؟ چِ وارّاٖٗ را هٖخَاستن اًجام دّن ٍ اًجام ًطذ؟ چِ وارّاٖٗ را هٖخَاستن اًجام دّن
ٍ اًجام ضذ؟ السم است پاسخّاٗواى را هىتَب وٌ٘ن ٍ تا سال تؼذ آًْا را ًگِ دارٗن  .هىتَب وزدى اضتثاّات سثة تىزار ًىزدى آًْا هى ضَد .حاال
اس سال وٌِْ خذاحافظٖ وٌ٘ذ ٍ درتارٓ آًچِ اتفاق افتاد ،خَب ٗا تذٍ ،الغت٘ي تاض٘ذ.
االى سهاى تِ ػمة تاسگطتي ً٘ست .تِ خَدتاى افتخار وٌ٘ذ تزإ آًچِ تا هَفم٘ت تِ پاٗاى رساًذُاٗذ ٍ تجزتِّاٖٗ وِ اس ضىستّا ٗا ًاوارآهذّٕا
آهَختِاٗذ .اٗي آهَختِّا ارساى تِ دست ً٘اهذُاًذ .حتواً فْزستٖ تزإ ّذفْإ  96تِْ٘ ٍ آًْا را تزحسة اٍلَٗتّاٗتاى فْزست وٌ٘ذّ ،زچِ
سٍدتز را ّىار ػولٖ تزإ آى ت٘ات٘ذ ٍ تِ هزحلٔ اجزا تزس٘ذ.
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