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سوریچهارشنبه  مراسم  

بعد از ظهر  ٧ساعت      
(در محوطه بنياد  (   

 
،  جهت رونق بحشی بر آئین نوروزی در منازل    

 بعضی اقالم سفره هفت سین از جمله : 

   ...سبزه  وسمنو  ،سنبل 

 در محل بنیاد برای فروش عرضه خواهد شد

:  روز سه شنبه    : ورودی  

دالر 10 بزرگساالن   

آزاد  -سال  5کودکان زیر   

   توجه

 پخش هر نوع نشریه تبليغاتی ، بولتن و فالیر، انجام عکاسی و فيلمبرداری 
هماهنگی قبلی با و فروش مواد غذائی در برنامه چهارشنبه سوری بدون 

اکيدا ممنوع می باشدبنياد   

( در محوطه بنياد  )   1402نوروز    ( 2023مارچ   14سه شنبه  )چهارشنبه سوری     

10125 EMNORA  Lane  Houston, TX 77080      نشانی ساختمان بنياد 
 

تلفن اطالعات         تلفن پيام گير  4726 –461 (713)                8849 - 466 ( 832 )

لطفا برای رزرو غرفه با بنياد تماس بگيریدصاحبان مشاغل:   

  

ستاورد پر بهای شعارددر شرایطی قرار داریم که   

  آزادی ،زندگی ، زن  

کند که در این نوع مراسم از موارد  چنین حکم می  
غیر ضرور که شائبه هتک حرمت قربانیان را ایجاد کند 

 پرهیز شود و شأن آن عزیزان را پاس داریم.

 حفظ و تداوم برپائی آئین و سنن نوروزی 

فرهنگی است -یک وظیفه ملی   
  

با ادای احترام به همه قربانیان حوادث ناگوار اخیر و 
های داغدیده و ضمن احترام به نظرات  همدردی با خانواده

همه کسانی که دل شکسته و دلواپس عواقب این 
رسانیم که  ها هستند، باطالع هموطنان گرامی می نابسامانی

روش "بنیاد" در قبال مناسبتهای فرهنگی عدم تعطیلی و 
 اجرای صد در صدی آنها در هر شرایط بوده است.              

امسال نیز بلحاظ لزوم حفظ هویت فرهنگی و تداوم پیوند  
نوجوانان و جوانان با میراث پر ارزش دیرینه خود، برگزاری 
حداقلی مراسم چهارشنبه سوری بطور جمعی بانجام خواهد 
 رسید.                                                                            

 

* از دیرباز، فرهنگ ستیزان متحجر مترصد تعطیلی و  
اند و روا نیست این فرصت  بهر  حذف آئین نوروزی بوده

 دلیلی که باشد دراختیارشان قرار گیرد .

4 Shanbeh Soori,  Tuesday, March 14, 2023 @ Bonyad   7:00 


