
جشن مهرورزى و دوستى، جشن برداشت كشت 

مكان:  پارك شوگر هاوس، پاويليون فابيان ليك سايد 

زمـــــــان:  يـــــــكشنبه ٢٤ ســـــــپتامـــــــبر، ســـــــاعـــــــت ١ الـــــــى ٥ 

Place: Sugar House Park  
(Fabian Lakeside Pavilion) 
Date: Sunday September 24, 2017 
Time: 1 PM - 5 PM

فهرست برنامه: 

رقص محلى •
خانه و سر سرهٔ بادی •
نقاشى و رنگ آميزى صورت براى بچه ها •
آش رشته •
موسيقى و رقص و پايكوبى •

از دوسـتان تـقاضـا مـيشود كـه در صـورت امـكان انـدكـى بيشـتر از 
مـــصرف غـــذايـــى خـــويـــش هـــمراه آورده تـــا بـــه رســـم مهـــرگـــان بـــا 
ســــايــــريــــن بــــه اشــــتراك گــــذارده شــــود. از مهــــر و هــــمكارى شــــما 

سپاسگزاريم.  

برنامه اى از انجمن ايرانيان يوتا

Program: 

• Iranian folk dance 
• Bouncing castle & slide 
• Face painting for children 
• Ash-e Reshteh 
• DJ and music 

Please bring your favorite food to share and sample 
with others. Thank you! 

Presented by The Iranian American Society of Utah 

شاد باشید که جشن مهرگان آمد
کاروان مهرگان از خزران آمد

مهرگان آمد، در باز گشائیدش
از غبار راه ایدر بزدائیدش

خوب داریدش کز راه دراز آمد
سفری کردش و چون وعده فراز آمد

بانگ و آوای درای کاروان آمد
یا ز اقصای بالد چینستان آمد

اندرآرید و تواضع بنمائیدش
بنشانید و به لب خرد بخائیدش

با دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد
با قدح رطل و قنینه به نماز آمد

نه ازین آمد، باهلل نه از آن آمد
که ز فردوس برین وز آسمان آمد

خوب دارید و فراوان بستائیدش
هر زمان خدمت لختی بفزائیدش

زان خجسته سفر این جشن چو باز آمد
سخت خوب آمد و بسیار بساز آمد

Iranian American Society of Utah will host a food drive for the Utah Food Bank during this event. Those 
interested can bring non-perishable food items and place them in the "Utah Food Bank Donations" 
marked receptacle. Thank you for your generosity. 

Mehreganجشن مهرگان


