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ٍ هاُ عثادت ، ضَکت سیثایی ٍ سیثٌذُ ضذى، هاُ تِ خذا  پیَستي تْار رٍح ٍهاُ آیذ؛  تَی رهضاى هی
تٌذگی ّای دل اًگیش هٌاجات ٍ رایحِ رٍح تخص  تَی خَش لزآى ٍ ضوین ضکَفِ ى.فزصت تٌذُ ضذ

)صلى اهلل رسَل خذا  .آیذ تَی خَش گذایی ٍ خَاستي در دعای سحز اس هعثَد هی ذ.تِ هطام هی رس خذا

اش هغفزت ٍ پایاًص آسادى اس   : رهضاى هاّى است کِ اتتذایص رحوت است ٍ هیاًًِذفزهَد علیِ ٍ آلِ(
ات را تضویي کٌذ. تشهی کِ در آى  کزدُ است تا رستگاری هْیاایي تشم را خذاًٍذ، تزای تَ  .دٍسخآتص 

کَلِ تارت رهضاى، هسافز  .وت رستگاری سَق دّیتٌْا تَ ّستی کِ تایذ سزًَضت خَیص را تِ س
 ..تَ. ّای لذر دعای ضة اٍ سْن سَغات هات فزاٍاى  تَضِخغز؛  پزٍاست تی، ضَهْیای سفز  تزتٌذ

 
تا  الْی، ٍ تٌذگی ٍ ًشٍل هائذُ رحوتهاُ صعَد رٍح تِ اٍج فضیلت در جاهعِ کٌََّردی اهسال ًیش 

هثارک هاُ  ضة ًیوِدر  ی کٌََّردی سزاسز کطَرّوزاّی ٍ ّوذلی ّیات ّای استاًی ٍ تاضگاُ ّا

 استاًْاٍ  ّاتِ ارتفاعات ضْزضثاًِ صعَد  ی تزًاهِیالد تا سعادت اهام هجتثی )ع( ّوشهاى تا ه رهضاى

پاک  ی ضوٌا سٌت حسٌِ .تزگشار هی کٌذ " مهتاب نوردی"  تحت عٌَاىرا  در سزاسز ایزاى اسالهی

صعَد ثیعت ٍ هحیظ سیست را ًیش در حاضیِ ایي حفظ ععوَهی ساسی عثیعت در راستای تزٍیج فزٌّگ 

ٍ پیوایص ضثاًِ خَاّین داضت. ضایستِ است ّیات ّای استاًی ٍ  تاضگاُ ّای کٌََّری تا ّوکاری 

پَستز  2/3/79 رٍس سِ ضٌثِ هَرختا  را تِ عول آٍردُ ٍ ، تزًاهِ ریشی السمخَد ٌّگیزٍُ ّای فزکار گ

دیگز ٍ  فذراسیَى ارسال ًوَدُ تا اس عزیك سایت فذراسیَى کارگزٍُ فزٌّگیی خَد را تِ زًاهِ عزح ٍ ت

جْت ارسال پَستز عزح ٍ تزًاهِ هْتاب ًَردی  رساًِ ّای جوعی اعالع رساًی السم صَرت پذیزد.

تا ها در ارتثاط   )msfi.cultural@yahoo.com :(ایمیلَد هیتَاًیذ اس عزیك استاى ٍ تاضگاُ خ  79سال 

 تاضیذ.

 با تشکر، کارگروه فرهنگی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی.
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