
۱۴ گرزب تشترز  تشذگرد

.تسا گرزب تشترز ِندش هتشک زور ،ربماسدِ مشش و تسیب اب ربارب هام ید مجنپ *

.تسا هداد شزومآ ار یراگتسر و یتسار ام هب شیاهزردنا و دنپ رد ،ناراگزور ی همه ِراگزومآ نیا ،تشترز *

 و کین ی هشیدنا یا و یتسار یا
میارُس یم امش یارب نم اروها ادزَم یا

تسا هدورَسن سک نیا زا شیپ هک یدورُس اب
 ییاسراپ و یونیم ییاناوت ات

دریگ ینوزف ام رد
ام هب و دیریذپب ار ام مهاوخ
 دیشخب یتخبشوخ و ینامداش

 ۱۲ دنب - ۴۸ یانسَی - اهاتاگ

 اتسوا رد اهاتاگ مانب هک هدنام یاج هب وا یاه هدورس زا هدورس ۱۷ اهنت هناتخبروش .اناوت رایسب هدوب یا هدنیارس تشترز *
.دنا هدمآ
 ماجنا خیرات رد هک یفرژ یاه یسررب اب یلو .تسین نشور ،هدوشگ ناهج هب مشچ ،گرزب تشترز هک ییاج و ندش هداز ِنامز
.دنناد یم حیسم شیاز زا شیپ لاس ۱۰۰۰ ات ۶۰۰ نایم ینامز ار وا ِندش هداز ،هتفرگ
.تسا هدروآ دیدپ ییاه ینوگرگد ناهج رد ناشیاه هشیدنا هک ،هدروآ ار نت دَس کیِ مان نآ رد و هدرک مهارف یتسرهپ تراه لکیام
.تسا نت دس نآ زا یکی ،نیمزناریا ی هنازرف نیا ،گرزب تشترز

.تسا هدوب نامتنپسا وا یگداوناخِ مان و تسشوروپ شردپ مان ،ودغود ،تشترز ِردامِ مان *
دنک یم دای بساماج وا ِرسمه و اتسیچوروپ شرتخد ییوشانز زا گرزب تشترز ،اهاتاگ رد
  
  .تسا هدرب رس هب خلب رد ار شَیگدنز نایاپ یاه لاس وا ،هتسیز لاس تفه و داتفه گرزب تشترز *
تسا هدرک یم ییاورنامرف ناریا رب نایناماس ی هناماس زا ،ینایک بساتشگ هک هدوب ینامز نیا
 .تسا هدنارذگ یم نامدرم ییامنهار هب خلب رهش ی هدکشتآ رد ار دوخ ِنامز نیرتشیب گرزب تشترز
.دنور یم نوریب ،یدنچ یارب ،هدوب نامز نآ ِتختیاپ هک ،خلب زا رایدنفسا شرسپ و هاش بساتشگ -
.دوب نشور همه رب نایناریا اب وا ی هنیرید ینمشد و ناروت یاورنامرف بساجرا نامز نآ رد -
 .دتسرف یم ناریا هب یرگشل اب ار دوخ هاپس ی هدنامرف روتاربروت و هدرب دوس رایدنفسا و هاش بساتشگ ِدوبن زا وا
 هب و هتسکش مه رد ار خلب رهش یاه هزاورد نایناروت  هناتخبروش ،دهد یم ناشن دوخ زا ناریا رگشل هک ییاه روالد ی همه اب
 .دنوش یم نورد رهش
 ِدرم َرَبا نآ و هتخات اجنآ هب ،دنا هدوب شیاین مرگرس خلب ی هدکشتآ رد رگید یهورگ و بسارهل اب گرزب تشترز هک یماگنه
!دنشُک یم ار شناهارمه و دنمشناد

 ِروآ مایپ نیا ِتشذگرد یارب نایتشترز ور نیا زا .تسا ندوب داش و ندرک یداش ،تشترز وَشا یاه هزومآ نیرت هتسجرب زا یکی *
 .دنک یم هابت ار )اهناسنا( نادنموتسه یگدنز ،هودنا و یراوگوس دنناد یم  یبوخ هب هک اریز .دننک یمن یراوگوس اتکی
.دندرگ رادروخرب تخبشوخ یگدنز کی زا ات دندنب راک هب ار گرزب تشترز یاهزردنا و دنپ دنشوک یم ام یتشترز ِنانهیم مه

دَشَخب یتخبشوخ نارگید هب هک تسا یسک ِنآ زا یتخبشوخ
۱ ِدنب - ۴۳ یانسی - اهاتاگ

 ره نورد رد ونیم هَرگَنا ای هدنهاک یورین یدب و ونیماتنپس ای هدنیازفا یورین ،یکین ، گرزب تشترز ی هیام رُپ ِنانخس ی هیاپ رب *
 ِناهج هک دنتسه یدنمشزرا ِرهوگ ،ود ره نیا .دب هن و دنتسه بوخ هن ورین ود نیا یلو .دنوش یم هداز وا اب و تسه یدنموتسه
 یورین هکنآ .مینک یوریپ نآ زا و هدرک رادیب ار ورين ود نیا زا کیمادک هک تسام رب نیا .تسا راوتسا اهنآ ی هیاپ رب هناگود
 ورِد یرگید زیچ یدب زج ،دنیزگرب ار ونیم هرگَنا هک نآ و تشاد دهاوخ ،یداش و یبوخ هراومه ،دریگ شیپ و هدیزگرب ار یگدنیازفا
.درک دهاوخن
 هک تساجنیا .دریگ یم همشچرس نایمدآ َِدب ی هشیدنا زا اهنت و درادن ینوریبِ یتسه ،نمیرها ،تشترز ِنییآ رد هک تسا نینچ -
 .دوش یم نمیرها یمدآ
 مشخ .دنک یم هاگآ مشخ ِندوب َدب زا ار نامدرم اهاتاگ رد وا .دناد یم اه)تفص( هزورف نیرتدب زا ار مشخ نیمزناریا ی هنازرف -
  هک تسا مشخ ،ناشیدناژک ی هتسجرب یاه هزورف زا یکی . ینوریب ای تسا ینورد ای مشخ .تساه یدب ی هدنهد هولج هک تسا
.دشاب هتشاد یپ رد ار ییوج هنیک دناوت یم



  هک تسا مشخ ،ناشیدناژک ی هتسجرب یاه هزورف زا یکی . ینوریب ای تسا ینورد ای مشخ .تساه یدب ی هدنهد هولج هک تسا
.دشاب هتشاد یپ رد ار ییوج هنیک دناوت یم

 یم یهابت هب ار نامدرم یگدنز و دنباتش یم مشخ یوس هب و دنیارگ یم اه هشیدنا نیرتدب هب ناشیدنا ٓژک
.دنناشک

 ۶ دنب - ۳۰ یانسَی - اهاتاگ

.دوب دهاوخ ینتفای تسد یونیمِ ییاناوت اه نآ اب هک دناد یم ییاسراپ و یکاپ ،یتسار ار غورد رب یزوریپ ِهار اهنت تشترز وَشا -

کاپ یاه نادواج یا و ادزم یا
ییاسراپ ،یکاپ ،یتسار ناهاوخ هک ار ام سَپ

میتسه دنمورین ییونیم ییاناوت و هاوخلد یاه هشیدنا نیرتهب و
هِد یرای

 .میوش هریچ غورد رب اه نآ ِشرتسگ اب ات
۴ دنب - ۳۱ یانسَی - اهاتاگ

 نایرتفد هلاژ : هدنروآدرگ
یرایرهش متسر ی هتشون زا نتفرگ هرهب اب
دادرما ی هناسر رد
یناریا ۲۵۸۰ هام ید
 ییاسرت ۲۰۲۱ ربماسد اب ربارب


