به کجا چنین شتابان
در میان مشغله ها  ،سرگرمی ها و روزمره گی های دنیای پیچیده ی امروزی  ،چیزی که معموال
کسی به فکر آن نیست و همیشه آماج غفلت و تاخیر است و همین که روی برگرداند و دوری کرد،

قدر و قیمت آن معلوم می شود  ،می دانید چیست؟ سالمتی!
گاهی از یاد می بریم که یک تن ناتوان و رنجور نمی تواند
پناهگاه خوبی برای یک مغز توانا باشد!
گاهی از خاطر ما می رود که به حفظ الصحه ی خوود بو ا از
شغل اهم ت ده م!
گاهی فراموش می کن م بایود در الوتم ی م وم خوود بموشو م
وگرنه روح مان ب مار خواهد شد!
گاهی با بی اع نایی از کنار این مموت موی گومریم کوه ،
وز
آنمه تندرال ی دارد ام د دارد و آنمه ام د دارد همه چ و
دارد!
وای
اینک به پاس بهره مندی از نعمت بی هماننود و بوی هم و
تندرال ی و به منظور ارج نهادن به گنج نوه هوا و الورمایه
وه
های ان انی این الامان  ،اتاق بازرگانی اصفهان اقدام بو
برگزاری الل له همایا های "سالمت گنجینه ها" می نماید.
الل له همایا هایی که با تلف ق طب الن ی و مدرن  ،می کوشد
به اصتح البک زندگی بپردازد.
در مجموعه همایا های "سالمت گنجینه ها" :
 شما به همراه خانواده در باشوگاه "اصالال سال ز دگال"گ " عضوو
خواه د شود و تحوت نظوار و پوایا دوره ای و م و مر
م خصصان و کارشناالان التمت قرار خواه د گرفت  .همه ی
اعضای خانواده همزمان تحت آمووزش اصوتح الوبک زنودگی
قرار می گ رند.
 در هر نش ت  041 ،نم ه ی علمی و کاربردی برای اصوتح
البک زندگی خواه د آموخت که این نموا مجموعوه ای از
توص ه ها ی پرکواربرد در خصووخ خووردن  ،خواب ودن ،
کووارکردن  ،ورزش کووردن  ،الووتم ی  ،بهداشووت من ووی ،
ود
ارتباطا (با خود  ،با دیگوران  ،بوا خودا و خواهو
بود.
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مزوه ی آموزشی و ف لم برنامه  ،کامل کننده ی آمووزش
های ارایه شده در نش ت خواهد بود.
وه
تشم ل پرونده ی اصتح البک زندگی و در صور ن واز بو
مداخت درمانی و کل ن مال  ،معرفی به مراکز خودماتی
و درمانی مع بر و تای دشده با شرایط ترم حوی  ،بخوا
دیگری از خدما این طرح می باشد.
انجام ت ت های غربالگری ب ماری هوای شوایو و پرخ ور
برای تمامی اعضای خانواده.
از آزموده های قرین با موفق ت ک انی خواه م شن د که
تغ را شگرف در زندگی را با اصتح الوبک زنودگی خوود
تجربه کرده اند.
در این نش ت ها عصرانه ای شاد همراه با الورو غوما و
نوش دنی الالم و ثبت لحظا پرخاطره توالط لنز دوربو ن
وا
وم نش و نی بو
واو از هو
وه ای م فو
وی  ،تجربو
وای عماالو
هو
عزیزان ان خواهد بود.
و همچن ن به مهت به یادالپاری هرچه به ور و یوادآوری
وی
روزه ی تفریحی دعو مو
آموخ ه ها  ،به الفرهای یک
شوید.

این طرح برای اعضای اتاق بازرگانی اصوفهان و خوانواده ی
ایشان رایگان و برای افراد غ ر عضو  ،مبلغ  0111111لایر به
ازای هر نفر می باشد.

ما به التم ی و زندگی پرشورتر می
اندیش م.......به ما بپ وندید.
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