
تق��م - سالنامه - �اهشمار 

سال 7760
 آر�ایی میترایی

درود بر مه��ان �اران گرامی  سالنامه هفت هزار ساله آر�ایی میترایی در پی پژوهشهای س�اوش اوستا در کتا�خانه های ایران و دمشق و بیروت و قاهرە و قون�ه و  �ار�س و لندن و سفر �ه ایران��ــــچ 
بزرگی که در دوران ا�الم�ان (ایران�ان)  هفت هزار و هفتصد سال پ�ش متمدن ت��ن حا�م�ت در جهان بودە است که در هفت هزار سال پ�ش جراحی مغز انجام م�دادە و چشم مصنوعی و شراب 

م�ساخته است و گروە موس�قی داشته و �امپیوتر و اتم را م�شناخته است �ه جهان ارائه شدە است و در کتاب “از میترا تا محمد “ �طور کوتاە و در کتاب “آیین اوستا “ و کتاب “من �ا خدا رقص�دم” 
ب�شتر شرح دادە شدە است .

امروز که چهل سال از این آف���ش افتخار آف��ن م�گذرد در گوشه و کنار ایران��ــــچ بزرگ از سرزمینهای ستانی جنوب روس�ه چون تاج�کستان و قزاقستان و از�کستان و... تا ایران و ترک�ه و اسرای�ل هر 
روز آثار �س�اری از تار�ــــخ و تمدن هفت هزار ساله آر�ایی کشف شدە است �گونه ا�که در تازە ت��ن پژوهشهای انجام شدە توسط غرب و �ا بهرە بردن از ف�لمبرداری لیزری از ط��ق ماهوارە های فضایی 

ا�سان امروزی پی بردە است که دولت ا�الم�ان (ایران�ان) ع��ستان سعودی و �من و اردن را نیز شامل م�شدە است و شهرهای متمدنی در ز�ر خا�ها و صحرا و ک��ر موجود است
جدا از کتاب های �اد شدە میتوان�د �ا جستجو “س�اوش اوستا  تار�ــــخ هفت هزار ساله” �ه اسناد فراوانی از تار�ــــخ تمدن هفت هزار ساله دست پ�دا کن�د.

 ن�ا�ش د�گر شدن سال
ای اهورا مزدا  آف���ندە دانا و توانای ما توهستی و هرد�گرگونی و شدنی در گ���ش تو و �ا خواست و کوشش و تالش ماست    ما را �سوی برتری و بهتری �اری کن   ای د�گر سازندە ی دلها و د�دە ها

ای گردانندە روزها و شبها   ای د�گر سازندە ی بودنها و تواناییها  د�گرگون ساز بودنمان را �ه بهتر�ن بودنها
در جهان �ا ن�کی در پندار و گفتار و کردار مهرورز و شادی آف��ن و آرامش �خش و �ار جو �اش  و حسادت و کینه و منفی �افی و منفی اند�شی را در خود کشته و هم�شه ام�دوار و خوش بین �اش

نیایش نوروزی
درود بر پرورد�ار بزرگ و توانائی که نور و روشنائی را در 

  . س�اهی و تار�کی آف��د و این دو را از هم، د�گر نمود و فرمان �ه ستا�ش نور داد که ن�کو بود
  .درود بر پ�ام آوران آزادی�خش و خردمند و مهرگستر، میترا، زر�شت، اس�ارتا�وس پیروز ، بودای ا�سان ساز، کوروش آزادی�خش و رهانندە ی جان�از، مانی و مزدک برابرجو

درود �ه �ا�ک خرم دین، خ�ام کیوان ن�شابوری، فردوسی پیروز �ارسی، حافظ رند شیراز، مولوی فرزند �لخ و �خارا، عین القضات، سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر 
 درود بر یزدان �ا� که �ا مهر و مه��انی رامش آف��نی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان  کوروش آر�ام�ش. درود بر زر�شتها و �شت زر�ن آرامش، آسا�ش، آ�اهی، خرد و دا�ش

ز��ا برای هر اند�شه و �ا هر ر�شه �ا پ�مان �ه پیوند دلها برا�مان ب�اد�ار گذاشت تا شب تار�ک را �ه نور خورش�د، زمستان سرد را �ه بهار سرسبز، تنهایی را �ه همراهی، درد را �ه 
 تندرستی، خشم و کینه را �ه گذشت و �خشش �س�اری.

پرورد�ارا در این هن�ام دل انگیز و ز��ائی که جهان و هستی �ا�ان گردش ساالنه زمین بر پیرامون خورش�د پرفروغ و آذرخش هستی را جشن م�گیر�د همه ما �ا هم هم�وا و همدل ازتو 
ای خداوند دانائی و توانائی و رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها، هفته ها، ماهها و سالهای سرشار از آرامش، آسا�ش، تندرستی، شادی و مه��انی هس��م

مه��ان �اران در این سال نو �ه جستجوی تنگدستان و ته�دستان کوچه و خ�ا�ان و شهر و روستای خود برو�د و شیر�نی و شهد و شام و شراب و آشام�دنی خ��ش را �ا آنها �خش کن�د 
تنگدس�یها و ته�دس�یها و ن�ازمندیهای �س�اری از این مه��ان �اران را شما نمی ب�ن�د �س �ا�د در پی آنها �گرد�د و در پنهان و در تار�کی �ار�شان کن�د و سفرە مهر و عشق و روشنائی و  

 ل�خند را در خانه ها�شان �گستران�د
�ا گرمتر�ن شاد�اشهای نوروز  آر�ائی میترائی �ه شما مه��ان �اران  

 س�اوش اوستا

 استخراج �د�د آورند و پژوهش تار�خی سالنامه هفت هزار و هفتصد ساله آر�ایی میترائی 
دسترنج چندین ساله تالش و ابت�ار س�اوش اوستا می�اشد



    

 تار�خچه سالنامه های جهان   
سالنامه و �اهشمار7760  آر�ایی میترایی -7044. ایرانی- هفتهزار و هفتصد سال تار�ــــخ تمدن و شه��گری ایرانی است که �ا �اسداشت 

تالشهای ستارە شناسی کیوان �ارسی که �ا نام حک�م عمرخ�ام در جهان شناخته شدە است (فردا که از این دیر کهن در گذر�م �ا هفت هزار 
سال�ان سر�سر�م) و زا�ش و پ�دا�ش میترا نخستین �شت زر�ن که اند�شه او �ا�ه گذار آف���ش نخستین شه��گری و تمدن در ایران��ــــچ و 

فالت ایران بودە است و شا�سته بودن گ���ش تار�ــــخ استاد ذبیح پیروز که �ا رصد وا�سین زر�شت از 3756 گ���ش شدە است و در پی 
پژوهشهای ن��ردازانه استاد س�اوش اوستا از اند�شه و تار�ــــخ و تمدن کهن ایران که �س از میترا هر هزار و هر صد سال سوش�انت و پ�ام 

آور خردی برای تلنگر زدن بر خرد ا�سانی �سوی خرد مینوی برخاسته است تا �ه ا�سان ب�اموزد که چگونه  بهشت را در این جهان �سازد و 
�د�د آمدن نخستین زر�شت  هزار سال �س از میترا شا�رد و نوساز اند�شه او�عنوان نخستین زر�شت ... سه زر�شت سه هزار سال و 

میترا هزار سال که م�شود چهار هزارسال پ�ش از وا�سین زر�شت و تار�ــــخ استاد ذبیح بهروز... رصد و دستاورد ن��ن تار�ــــخ هفت هزار ساله 
شدە است و از مهر�ا�سال 7039 ایرانی و در پی مهستان جهان آر�ایی و بررسی پ�شنهادات رس�دە  �اهشمار آر�ایی میترایی بر �ا�ه سال 

7755 پی گرفته شد.
یونان و غرب چهار ف�لسوف بزرگ در خود د�دە است که سقراط و افالطون و ارسطو و فیثاغورث چهار شخص�ت پ�ش از زا�ش مسیح 

هس�ند که �ل افتخار فلسفه و اند�شه و دموکراسی غرب بر �ا�ه و نام این چهار تن استوار است ... خود این چهار تن و ع�سی مسیح در 
آثارشان تائ�د و تا��د داشته اند که نخستین زر�شت آر�ایی هزاران سال پ�ش از آنها می ز�سته است و جملگی از اند�شه های او و صد و 

ب�ست جلد کتا�خانه اوستا بهرە ها بردە و �ا�ه اند�شه خ��ش را بنا نهادە اند...  

سال
7
7
6
0

�اهشمار 5781 آدم و حوا (عبری) که در م�ان ایران�ان�ان یهودی ت�ار �ه آن تق��م مختط �ا مختلط نیز گفته می شود، آغاز آف���ش و خلقت آدم بر اساس کتاب 
پ�دا�ش را م�دا خود می داند. بر اساس سالهای خورش�دی و ماههای قمری استوار است و �ه لحاظ کسری دە روزە سال قمری �س�ت �ه شمسی، هر چهارسال 

�ک سال سیزدە  ماهه محاس�ه می شود 
از مشهورت��ن مستخرجین تق��م عبری در ایران میتوان از مرحوم سل�مان کهن صدق �اد نمود و فرزند ا�شان اسحق کهن صدق نیز ادامه دهندە این راە هس�ند. 

در ا�ثر کشورهای یهودی �شین جهان، تق��مهای عبری مطابق �ا سال م�الدی تنظ�م و من�شر م�شود و در ایران رسم بر این بودە است که تق��م طبق سال 
عبری (از مهرماە) من�شر م�شود (از و�کی �د�ا)

سال
5783

زر�شتی در سال 1979 توسط استاد ذبیح بهروز بر اساس زا�ش وا�سین زر�شت گ��دە شد سال3758
سالنامه 2019 از زا�ش ع�سی مسیح گرفته شدە است مورخین نوشته اند که تا قرن ششم تار�ــــخ ارو�ا میترایی و �سان تق��م آر�ایی �ا نخستین روز بهار در 21 

ماە مارس آغاز م�شدە است اما از هن�ام�که ارو�ا بر آن شد تا مس�ح�ت را جا�گ��ن آیین میترا کند نه تنها م�دا سال نو د�گر شد که شمارش سال و ماهها نیز 
د�گر شد و غ���ان در این دگرگونگی شتابزدە فراموش کردند تا ماههای سال را که بر اساس و �انامهای آر�ایی تدو�ن شدە بود را جا�جا کنند لذا مثال هفتمین ماە 

سال را �ه نهمین متنقل کردە و همان نام س�تامبر را �اس داش�ند و ا�تبر هشتمین ماە سال را دهمین - نوامبر نهمین ماە سال را دهم و د�سامبر که �عنی دهمین 
ماە سال می�اشد را دوازدهمین ماە سال خواندند و این اش�ت�اە محاس�ه و نامگزاری تا �ه امروز در سراسر جهان غرب بر جای ماندە است

سال
2022

�اهشماری شاه�شاهی در ۲۵ اسفند ۱۳۵۴ در پی جلسهٔ مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا، �ه عنوان تار�ــــخ رسمی کشور ایران اعالم شد. تا پ�ش از آن 
�اهشماری هجری خورش�دی، تار�ــــخ رسمی کشور بود. در این مص��ه م�داء تق��م خورش�دی از هجرت محمد پ�امبر اسالم �ه تار�ــــخ تق��بی و فرضی تاجگذاری 
کوروش در سال ۵۵۹ پ�ش از م�الد تغییر �افت. برمبنای این �اهشماری سال ۲۵۰۰ شاه�شاهی �ا سال ۱۳۲۰ (آغاز �ادشاهی محمدرضا پهلوی) مصادف م�شود. 

همه ار�ان این �اهشماری جز م�دأ �ا تق��م جاللی و هجری شمسی برابر بود.
این سالنامه توسط استاد شجاع الدین شفا �ه �ادشاە ایران پ�شنهاد شد دکتر شجاع الدین شفا در سال 1994 �ه س�اوش اوستا فرمود که ا�ر در آن هن�ام ما 

آ�اهیهای امروز را در �ارە تمدن هفتهزار ساله ایران م�داش��م �دون ترد�د این تار�ــــخ را �ه �ادشاە پ�شنهاد م�کرد�م

سال 
2580

سالنامه هجری خورش�دی(شمسی)  و �ا ماهی (قمری)1401 از هن�امه گ��ز پ�امبر اسالم برای نجات جا�ش از دهکدە مکه �سوی دهکدە یثرب که �عدها 
مدینه نام گرفت شمارش شدە است

سال 1401

مه��ان �اران گرامی برای آ�اهی ب�شتر از فلسفه و ر�شه و چون و چرایی تق��م و  تار�ــــخ هفت هزار ساله آر�ایی 
میترایی که نه دینی و نه س�اسی می�اشد و برخاسته از تار�ــــخ تمدن آر�ایی ا�امی ایرانی ایران��ــــچ پهناور می�اشد وآ�اهی 

�امل از فلسفه جشنهای آر�ایی و تار�ــــخ و تمدن کهن دهها... کتاب س�اوش اوستا را �خوان�د و هزاران و�دیو را 
ب��انهای �ارسی تازی و فرا�سوی گوش کن�د :

ما را در ش�که های اجتماعی دن�ال کن�د:
YouTube.com/MehrTv/videos  

Telegram vidéos: https://t.me/DavidSiavashAwesta
Telegram voice: https://t.me/SiavashAwesta
Telegram Awesta: https://t.me/awesta7000

Book: www.Awesta.fr/book
Insta: instagram.com/siyavashawesta

Https:://Facebook.com/siavashaavesta

 



HAPPY  NEW YEAR 7760 PERSE-Yearbook, Agenda de l’Année 7760 Perse,Mithraïque  
روز شمار سال 7760 آر�ایی میترایی ابت�ار س�اوش اوستا

برابر �ا سال 7044 ایرانی و 5783-5784- زا�ش آدم و حوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و 3760 زر�شتی (ابت�ار ذبیح بهروز 
برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و 2581 �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از رسم�ت توسط محمد رضا شاە ملغی شد) و 

2023-2022 زا�شی و  1341 خورش�دی تازی و 1443-1444 قمری تازی

MARCH رجب l’année 7760 Perse 21 Mars 2022 فروردین ماه
آغاز جشن نوروز سیزدە روزە سال 7760 آر�ایی میترایی

Lundi 21 18 جشن نوروز - روز جھانی زمین 1 مهش�د -دو ش��ه
Mardi 22 19 جشن نوروز. روز جھانی آب 2 بهرام ش�د-سه ش��ه

Mercredi 23 20 جشن نوروز. روز پروین اعتصامی. روز جھانی ھواشناسی 3 تیرش�د-چهار ش��ه
Jeudi 24 21 جشن نوروز. یادرروز اسماعیل محمدی 4 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Vendredi 25 22 جشن نوروز. یادروز منوچھر ھمایونپور. روز جھانی تئآتر 5 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Samedi 26 23 جشن زادروز زرتشت 6 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 27 24 جشن نوروز. یادروز عصمت صفوی. نیکتاج صبری 7 مهر ش�د-�کش��ه
Lundi 28 25 جشن نوروز. یادروز عبدالحسین سپنتا 8 مهش�د-دو ش��ه

بنام آف��د�اری که هستی را �ا اند�شه و خرد و مهر آف��د �اور �ه اهورامزدا بزرگتر�ن افتخار هفتهزار ساله ماست

سالنامھ و گاھشمار7760 آریایی میترایی -7044  ایرانی- ھفتھزار و ھفتصد سال تاریخ تمدن و شھریگری ایرانی است کھ با پاسداشت تالشھای ستاره 
شناسی کیوان پارسی کھ با نام حکیم عمرخیام در جھان شناختھ شده است (فردا کھ از این دیر کھن در گذریم با ھفت ھزار سالگان سربسریم) و زایش و 

پیدایش میترا نخستین تشت زرین کھ اندیشھ او پایھ گزار آفرینش نخستین شھریگری و تمدن در ایرانویچ و فالت ایران بوده است و شایستھ بودن گزینش 
تاریخ استاد ذبیح پیروز کھ با رصد واپسین زرتشت در3760 سال پیش گزینش شده است و در پی پژوھشھای نوپردازانھ استاد سیاوش اوستا از اندیشھ 

و تاریخ و تمدن کھن ایران  پدید آمده است  برای آگاھی بیشتر از تاریخ ھفتھزارسالھ دو کتاب آئین اوستا و من با خدا رقصیدم را بخوانید

�اهشمار 5784 آدم و حوا (عبری) که در م�ان ایران�ان�ان یهودی ت�ار �ه آن تق��م مختط �ا مختلط نیز گفته می شود، آغاز آف���ش و خلقت آدم بر اساس کتاب 
پ�دا�ش را م�دا خود می داند. بر اساس سالهای خورش�دی و ماههای قمری استوار است و �ه لحاظ کسری دە روزە سال قمری �س�ت �ه شمسی، هر چهارسال 

�ک سال سیزدە  ماهه محاس�ه می شود 
از مشهورت��ن مستخرجین تق��م عبری در ایران میتوان از مرحوم سل�مان کهن صدق �اد نمود و فرزند ا�شان اسحق کهن صدق نیز ادامه دهندە این راە هس�ند. 

در ا�ثر کشورهای یهودی �شین جهان، تق��مهای عبری مطابق �ا سال م�الدی تنظ�م و من�شر م�شود و در ایران رسم بر این بودە است که تق��م طبق سال 
عبری (از مهرماە) من�شر م�شود (از و�کی �د�ا)

AVRIL
رجب فروردین ماه

Mardi 29 26 جشن نوروز. یادروز لرتا نوشین 9 بهرام ش�د-سه ش��ه
Mercredi 30 27 جشن نوروز. یادروز گرشاسب رئوفی  10 تیرش�د-چهار ش��ه
Jeudi 31 28 جشن نوروز. یادروز آذر دانشی کرمانی  جمادی الثانی 11 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Vendredi 01

Avril
29 جشن نوروز. یادروز عزیز بھادری. علی اکبر صنعتی 12 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه

Samedi 2 30 جشن سیزده بدر 13 کیوان ش�د-ش��ه

Dimanche 3 رمضان
1 زادروز پرنسس نور پھلوی و یادروز عزیز پیشواییان. 

محمد گودرزی 
14 مهر ش�د-�کش��ه

Lundi 4 2 روز ملی بانوان. یادروز جالل ھمتی 15 مهش�د-دوش��ه

ای ایرانی آزادە در نامه ن�ار�ــها و �ارهای روزانه �جای تار�ــــخ تازش تاز�ان �ه تمدنهای جهان و تمدن آر�ایی از تار�ــــخ هفتهزار ساله میترایی بهرە ببری

سالنامه 3755 زر�شتی در سال 1979 توسط استاد ذبیح بهروز بر اساس زا�ش وا�سین زر�شت گ��دە شد



HAPPY  NEW YEAR 7760 PERSE 
روز شمار سال 7760 آر�ایی میترایی ابت�ار س�اوش اوستا

برابر �ا سال 7044 ایرانی و 5783-5784- زا�ش آدم و حوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و 3760 زر�شتی 
(ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و 2581 �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از رسم�ت 

توسط محمد رضا شاە ملغی شد) و 2022-2023 زا�شی و  1341 خورش�دی تازی و 1443-1444 قمری تازی

AVRIL
رمضان فروردین ماه

Mardi 5 3 قیام محمد خیابانی در تبریز. یادروز مصطفی زاده 16 بهرام ش�د-سه ش��ه
Mercredi 6 4 جشن سروشگان. یادروز عباس مصدق. مقبلی. گرجی 

(ھنرمندان سینما تئاتر تلویزیون)
17 تیرش�د-چهار ش��ه

Jeudi 7 5 یادروز محمدعلی فردین. روز جھانی بھداشت 18 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Vendredi 8 6 جشن فروردینگان. یادروز ناصر گیتی جاه. صادق ھدایت 19 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Samedi 9 7 روز ملی فن آوری ھستھ ای 20 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 10 8 روز بزرگداشت محمد غزالی توسی. حمید رخشانی 21 مهر ش�د-�کش��ه
Lundi 11 9 یادروز حسین سرشار. ژالھ کاظمی 22 مهش�د-دوش��ه

خداوند آریایی شکنجھ گر نیست تا کسی را در آتش بسوزاند
گاھشماری شاھنشاھی در ٢۵ اسفند ١٣۵۴ در پی جلسھٔ مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا، بھ عنوان تاریخ رسمی کشور ایران اعالم شد. تا پیش از آن 

گاھشماری ھجری خورشیدی، تاریخ رسمی کشور بود. در این مصوبھ مبداء تقویم خورشیدی از ھجرت محمد پیامبر اسالم بھ تاریخ تقریبی و فرضی تاجگذاری کوروش 
در سال ۵۵٩ پیش از میالد تغییر یافت. برمبنای این گاھشماری سال ٢۵٠٠ شاھنشاھی با سال ١٣٢٠ (آغاز پادشاھی محمدرضا پھلوی) مصادف میشود. ھمھ ارکان این 

گاھشماری جز مبدأ با تقویم جاللی و ھجری شمسی برابر بود.

این سالنامھ توسط استاد شجاع الدین شفا بھ پادشاه ایران پیشنھاد شد دکتر شجاع الدین شفا در سال 1994 بھ سیاوش اوستا فرمود کھ اگر 
در آن ھنگام ما آگاھیھای امروز را در باره تمدن ھفتھزار سالھ ایران میداشتیم بدون تردید این تاریخ را بھ پادشاه پیشنھاد میکردیم

HAPPY  NEW YEAR 7760 PERSE  

روز شمار سال 7760 آر�ایی میترایی ابت�ار س�اوش اوستا
برابر �ا سال 7044 ایرانی و 5783-5784- زا�ش آدم و حوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و 3760 زر�شتی 
(ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و 2581 �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از رسم�ت 

توسط محمد رضا شاە ملغی شد) و 2022-2023 زا�شی و  1341 خورش�دی تازی و 1443-1444 قمری تازی

AVRIL
رمضان  فروردین ماه

Mardi 12 10 روز جھانی کیھان نوردی 23 بهرام ش�د-سه ش��ه

Mercredi 13 11 یادروز مجید وفادار. حسن گلنراقی 24 تیرش�د-چهارش��ه
Jeudi 14 12 روز بزرگداشت عطار نیشابوری 25 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Vendredi 15 13 یادروز علی سخاوت زاھدی (قوچعلی) 26 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Samedi 16 14 یادروز امان منطقی. پوپک گلدره. سالروز جشنواره فیلم تھران 27 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 17 15 یادروز علی اکبر شیدا. عباس شاپوری 28 مهر ش�د-�کش��ه
Lundi 18 16 سالروز آتش سوزی سینمای آزادی تھران. روز نیروی زمینی 29 مهش�د-دوش��ه

خداوند دانا ھیچ نیازی بھ نیایش انسان و آزمایش او ندارد

سالنامه هجری خورش�دی(شمسی) 1401 و �ا ماهی (قمری)1443 از هن�امه گ��ز پ�امبر اسالم برای نجات جا�ش از دهکدە 
مکه �سوی دهکدە یثرب که �عدها مدینه نام گرفت شمارش شدە است



HAPPY  NEW YEAR 7760 PERSE  

روز شمار سال 7760 آر�ایی میترایی ابت�ار س�اوش اوستا
برابر �ا سال 7044 ایرانی و 5783-5784- زا�ش آدم و حوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و 3760 زر�شتی 
(ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و 2581 �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از رسم�ت 

توسط محمد رضا شاە ملغی شد) و 2022-2023 زا�شی و  1341 خورش�دی تازی و 1443-1444 قمری تازی

AVRIL
رمضان ادر�بهشت ماە

Mardi 19 17 یادروز جالل مقدم. منیژه گشتاسبی. کیومرث منزه. ھادی میر 
میران

30 بهرام ش�د-سه ش��ه

Mercredi 20 18 یادروز استاد محمد تقی شریعتی
اردیبھشت

31 تیرش�د-چهارش��ه

Jeudi 21 19 روز بزرگداشت سعدی. یادروز اقبال الھوری. سھراب 
سپھری

1
اردیبھشت

اورمزدش�د-پنج ش��ه

Vendredi 22 20 جشن گیاه آوری. روز زمین پاک. یادروز باربد 2 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Samedi 23 21 جشن اردیبھشتگان 3 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 24 22 تاجگذاری رضاشاه. گشایش راه آھن تبریز تھران 4 مهر ش�د-�کش��ه
Lundi 25 23 شکست آمریکا در طبس گلشن.  5 مهش�د-دوش��ه

اھورامزدا جھنمی برای مردم خود فراھم نکرده است
ما را در ش�که های اجتماعی دن�ال کن�د:

YouTube.com/MehrTv/videos  
Telegram vidéos: https://t.me/DavidSiavashAwesta

Telegram voice: https://t.me/SiavashAwesta
Telegram Awesta: https://t.me/awesta7000

Book: www.Awesta.fr/book
Insta: instagram.com/siyavashawesta

Https:://Facebook.com/siavashaavesta

اردیبهشت ماە سال 7760 آر�ایی میترایی
AVRIL

رمضا
ن ادر�بهشت ماە

Mardi 26 24 یادروز جمشید اسماعیلخانی. جعفر روحبخش 6 بهرام ش�د-سه ش��ه
Mercredi 27 25 یادروز ژوزف واعظیان (فیلمبردار). احمد نجیب زاده 

(سناریست و کارگردان)
7 تیرش�د-چهارش��ه

Jeudi 28 26 روز جوان. یادروز اختر یگانھ. آفت. پروانھ 8 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Vendredi 29 27 یادروز کوروش کوشان. روز شوراھا. روز جھانی رقص 9 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Samedi 30 28 یادروز رھی معیری. روح انگیز. یداللھ زندی نژاد.    10 کیوان ش�د-ش��ه
Dimanche 01

Mai
29 روز ملی خلیج پارس. روز جھانی کارگر. جانباختگی 

ناصرالدین شاه قاجار
11 مهر ش�د-�کش��ه

Lundi 2 شوال 
1

گشایش راه آھن مشھد تھران 12 مهش�د-دوش��ه

آنکس کھ خردش کمتر است ھمواره خود را برتر از دیگران میداند

برای آگاھی از تاریخ آزادی ایران اینجا کلیک کن
 YOUTUBE.COM/MEHRTV/VIDEOS



HAPPY  NEW YEAR 7760 PERSE  

روز شمار سال 7760 آر�ایی میترایی ابت�ار س�اوش اوستا
برابر �ا سال 7044 ایرانی و 5783-5784- زا�ش آدم و حوا (عبری -که توسط سل�مان کهن مرە صدق من�شر شد) و 3760 زر�شتی 
(ابت�ار ذبیح بهروز برگرفته از زا�ش وا�سین زر�شت) و 2581 �ادشاهی کوروش (ابت�ار شجاع الدین شفا که چند ماە �س از رسم�ت 

توسط محمد رضا شاە ملغی شد) و 2022-2023 زا�شی و  1341 خورش�دی تازی و 1443-1444 قمری تازی
Mai شوال ادریبھشت ماه

Mercredi 3 2 یادروز داریوش کوشان (تھیھ کننده و فیلمبردار). حسین 
کسبیان. فرھاد غبرایی

13 بهرام ش�د-سه ش��ه

Jeudi 4 3 یادروز سوسن و مھوش (خواننده). گشایش بانک سپھ 14 تیرش�د-چهارش��ه
Vendredi 5 4 روز جھانی ماما. جشن بھاربد. روز پیام آوری زرتشت. 

بزرگداشت شیخ صدوق
15 اورمزدش�د-پنج ش��ه

Samedi 6 5 آفرینش دینامیت. یادروز گیتی پاشایی. تاج اصھانی. مھرداد 
اوستا

16 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه

Dimanche 7 6 بمبباران زندان دولھ تو تو سط عراق. 17 کیوان ش�د-ش��ه
Lundi 8 7 روز جھانی صلیب سرخ و شیر و خورشید سرخ ایران. یادروز 

غزالھ علیزاده
18 مهر ش�د-�کش��ه

Mardi 9 8 روز ملی پسران. بیرون راندن نیروھای روسیھ از ایران 19 مهش�د-دوش��ه

ھستی را با خرد و خداوند را با دل بنگریم

May شوال ادریبھشت ماه
Mercredi 10 9 گشایش مدرسھ آرتیستی سینما توسط آوانس اوگانیانس 

(اوھانیان)
20 بهرام ش�د-سه ش��ه

Jeudi 11 10 گشایش نخستین فرستنده تلویزیونی در برلین 21 تیرش�د-چهارش��ه
Vendredi 12 11 لغو کاپیتاالسیون. یادروز جھانبخش توفیق (قھرمان کشتی) 22 اورمزدش�د-پنج ش��ه
Samedi 13 12 یادروز استاد فروغ الملک 23 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Dimanche 14 13 گشایش راه آھن مشھد سرخش تجن. یادروز حبیب یغمایی. 

لغو امتیاز تنباکو
24 کیوان ش�د-ش��ه

Lundi 15 14 روز بزرگداشت فردوسی توسی پیروز پارسی. روز خانواده 25 مهر ش�د-�کش��ه
Mardi 16 15 نخستین دوره جشنواره جھانی سینمای ایران (سپاس). 

نخستین دوره مراسم اسکار
26 مهش�د-دوش��ه

تن را با ورزش و روان را با دانش پرورش دھیم

May شوال ادریبھشت ماه
Mercredi 17 16 نخستین جشنواره فیلمھای مستند یادگار. یادروز منتجم 

شیرازی
27 بهرام ش�د-سه ش��ه

Jeudi 18 17 روز بزرکداشت خیام نیشابوری کیوان پارسی. روز جھانی 
ارتباطات. یادروز احمد مندوب ھاشمی. روز جھانی موزه

28 تیرش�د-چهارش��ه

Vendredi 19 18 آفرینش رادار. یادروز خانبابا معتضدی (فیلمبردار و 
پیشگام سینمای ایران

29 اورمزدش�د-پنج ش��ه

Samedi 20 19 جدا شدن افغانستان از ایران. یادروز عیسی صفایی 30 ناه�د ش�د-آدینه-جمعه
Dimanche 21 20 بازگشایی فیلمخانھ ملی روز جھانی گسترش فرھنگی 31

خرداد
کیوان ش�د-ش��ه

Lundi 22 21 جشن گرما. یادروز مال صدرا. محاصره اقتصادی ایران 
بدست آمریکا

1 مهر ش�د-�کش��ه

Mardi 23 22 روز ملی پرستار. یادروز جمیلھ شیخی پسیان 2 مهش�د-دوش��ه

رایزنی با زنان بسیار خردمندانھ و نیکوست
این تقویم پرافتخار را از اینجا تھیھ و یا دانلود کنید

Www.awesta.fr/book



Restaurant جت ست
Jet Set NON STOP

در شانزه لیزه و در چند قدمی لیدو با محیطی گرم خانوادگی زیبا و شیک با سرویس 
بسیار عالی ھمھ روزه با غذاھای متنوع ایرانی و فرنگی و خاویار ایران و نان 

خانگی   از ساعت ١١ بامداد تا ۵ بامداد
آماده پذیرایی از ھموطنان  عزیز میباشد  

ھر شب با  موزیک زنده  و صدای گرم خواننده ھای  
محبوب  ھمراه  با  ارکستر اختصاصی  «جت ست»  

و زیبارویان عرب، شما  را بھ رقص و پایکوبی دعوت  میکنند  
ھر روز غذای روز ایرانی  9.50 یورو منوی  روز 13.90 & 

15.90 یورو ھر روز ھفتھ

14 Rue WASHINGTON 75008 Paris
M°: George V  Tél : 01 45 61 00 70

www.new-jet-set .com

http://www.new-jet-set.com
http://www.new-jet-set.com
http://www.new-jet-set.com


www.ParsTv.Tv
در سایت پارس تی وی میتوانید برنامھ ھای تلویزیون و تمامی 

آرشیو آنرا ببینید و نیر تازه ترین خبرھای ایران و جھان را بخوانید
Tel : 1 818 881 5800   +1 818 342 3575
 Email : info@parstv.tv

تلویزیون جھانی پارس
بھ پاسخوری مھندس امیر شجره پایھ گذار

رادیو و تلویزیون 24 ساعتھ پارسی زبان در جھان

جایزه بزرگ و طالیی انساندوستی فرانسھ طی مراسم با شکوھی 
در مجلس سنای فرانسھ بھ مھندس امیر شجره پیشکش  شد

http://www.ParsTv.Tv
http://www.ParsTv.Tv
http://www.ParsTv.Tv


ھتل در نزدیکی پاریس
  به مدیریت آقای کاظم موسوی

Hotel Restaurant à la Vieille Halle

Place de la Republique 
77460 Souppes-sur-Loing

 Tel : 01 64 29 72 50 -www.alaviellehalle.com
اتاق از شبی 48 یورو

Salle Séminaire et marriage à Hôtel le Chapeau 
Rouge à Château Landon location 390€ 
در فضائی آرام  و  باصفا با سالنھا  و اتاقھای  بسیار 

 شیک و زیبا در  چند کیلومتری  پاریس با مدیریت ایرانی 
 پذیرای شما عزیزان  میباشد

http://www.alaviellehalle.com
http://www.alaviellehalle.com
http://www.alaviellehalle.com


لیست انجمن ھای ایرانی در فرانسھ
Associations Perses en France 
-Association Institut AWESTA

( Franco-Perses & Laïque Euro-Perse depuis 1984 فرھنگسرای شھرفرنگ )
66 Av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France
www.Awesta.Fr – Tel +336 87 81 61 44  www.PersianCnn.Tv تلویزیون   www.AvaIran.Com  
راھنمای ایرانیان در فرانسھ www.08Paris.com & www.Irani.Beرادیو 
www.facebook.com/groups/766216996834093/ شھرفرنگ پاریس      
www.facebook.com/groups/219861004707305/     پیام آور خرد    
www.facebook.com/groups/132436940430112/ فرھنگ جھانی اوستا
www.facebook.com/groups/1002946016415562/   Franco-Perse
www.facebook.com/groups/154027737993439/    اوستا نخستین   
www.facebook.com/groups/1475145482790157/    زرتشت جھانی  

-Lettres Persanes 10, rue de l’Eglise 94110 Arcueil Tel :01 46 63 33 79  
-Association Aftab PARIS 22, rue de la Saïda - 75015 Paris aftabassociation@yahoo.com  
-Association culturelle pour la jeunesse franco-iranienne 
11, rue de javel 75015 PARIS 01 45 79 69 40  
-Art en exil Hall M Boite19 156 rue Raymond Losserand 75014 PARIS 06 09 12 68 07 / 01 45 42 20 16  
- Association Socioculturelle des Iraniens du Val de Marne 54, rue de Falkirk - 94000 CRETEIL 01 43 77 35 35  
- Association Art Iranien Couleur Safran 5 place du merlot 31490 BRAX  
- Persepolis BP 70024, No:24 31771 COLOMIERS Tel : 05 61 30 31 79  
- Association pour la Promotion de la Culture Iranienne 75001 STRASBOURG apci@altergen.net  
- Association Franco-Iranienne d'Alsace 19 rue Kuhn 67000 STRASBOURG- Tel : 03 88 22 22 71  
- Sabalan 195 route de Bayonne 31300 TOULOUSE Tel : 05 67 11 10 41  
- Association Persepolice 39, rue d’Antony, 87000 LIMOGES vahid-meghdadi@hotmail.com  
- Association pour la Diffusion de la Culture de l'Art et de la Litterature de l'Iran (ADCALI)  7, square du Diapason, 95000 
CERGY  
- Calligraphis 16 rue Visconti 75006 PARIS 01 46 33 18 16  
- Norouz 7, rue de la Garenne - 51100 Reims norouz.reims@hotmail.fr 03.26.05.75.95  
- Atelier 43 60, rue de la Belle-Feuille 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 06 21 05 86 86  
-Humanitaire CEDA Collectif d'entraide aux demandeurs et déboutés d'asile 22 rue de la Saîda BP 34 75015  PARIS  
- FLEURI 1, boulevard de l’Oise, 95000 CERGY  
- TAVANGOSTAR 13 rue des Meuniers 94300 VINCENNES  
- SOS BAM 2, rue Robert-Schumann, 94220 CHARENTON-LE-PONT sosbam@ifrance.com  
- Association des médecins iraniens 93 Avenue du général Leclerc 75014 PARIS 01 40 44 41 44 
-ASSOCIATION DES MEDECINS, DENTISTES ET PHARMCIENS IRANIENS EN FRANCE AMDPI – BP75-75622 Paris 
Cedex 13 FAX : 0 145 4 104 15 amdpifrance@yahoo.fr
- Association RUDAKI A l'occasion du centenaire du grand musicien AMINOLLAH HOSSEIN
- Association Culture Libre - Cours de persan Mme Nahid Anzalichi : Tél. 06 25 47 63 63 associationculturelibre@hotmail.fr 
- Société des Avocats et Juristes Franco-Iraniens Maison du Barreau - 2/4 rue Harlay, 75001PARIS  
- Centre des Economistes Iraniens (Kanoun-e-Eghtesaddan-e-Iran) 88, rue des Entrepreneurs, 75015 PARIS  
- Association des avocats et juristes iraniens en exil (AJI) 
72 rue de Pierrefitte, bâtiment B, 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
-Association scientifique Pour la recherche archéologique en Iran 27, rue du Cherche-Midi, 75006 PARIS  
-Association scientifique et médicale  PRISME 16 rue des Lilas d’Espagne, 92400 Courbevoie 
-Association politique Demain, l'Iran 147, rue du Temple, escalier B, 75003 Paris  
-Association politique Iran Solidarités 2 bis, rue Berthe-de-Boissieux, 38000 GRENOBLE iran.solidarités@wanadoo.fr  
-Association politique Association Comité de Soutien aux Droits de l'Homme en Iran (C.S.D.H.I.) 32, boulevard de Strasbourg, 
75010 PARIS  
Association Pouya 48 bis quai de Jemmapes 75010 PARIS Tel : 0142 08 29 47  
-Association Trans-asia 7 rue Président Mazarick 42100 Saint Etienne  Tel : 06 16 51 50 74  
Centre Culturel iranien (Attention ! service "culturel" de l'ambassade de la république islamique d'Iran) 
6, rue Jean Bart 75006 PARIS 01 45 49 19 20
-Association d'amitié France-Iran  
-Info sur les associations Iraniennes: http://www.sabalan.fr/
اگر نام انجمن شما در اینجا نیست مشخصات کامل را با اس ام اس برای ما روان کنید و مبلغ اھدایی خود را 

با پی پال بھآ درس ایمیل ما واریز کنید
06 87 81 61 44 – info@08paris.com
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http://www.AvaIran.Com
http://www.AvaIran.Com
http://www.08Paris.com
http://www.08Paris.com
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http://www.Irani.Be
http://www.Irani.Be
http://www.Irani.Be
http://www.facebook.com/groups/766216996834093/
http://www.facebook.com/groups/766216996834093/
http://www.facebook.com/groups/766216996834093/
http://www.facebook.com/groups/219861004707305/
http://www.facebook.com/groups/219861004707305/
http://www.facebook.com/groups/219861004707305/
http://www.facebook.com/groups/132436940430112/
http://www.facebook.com/groups/132436940430112/
http://www.facebook.com/groups/132436940430112/
http://www.facebook.com/groups/1002946016415562/
http://www.facebook.com/groups/1002946016415562/
http://www.facebook.com/groups/1002946016415562/
http://www.facebook.com/groups/154027737993439/
http://www.facebook.com/groups/154027737993439/
http://www.facebook.com/groups/154027737993439/
http://www.facebook.com/groups/1475145482790157/
http://www.facebook.com/groups/1475145482790157/
http://www.facebook.com/groups/1475145482790157/
mailto:aftabassociation@yahoo.com
mailto:aftabassociation@yahoo.com
mailto:apci@altergen.net
mailto:apci@altergen.net
mailto:vahid-meghdadi@hotmail.com
mailto:vahid-meghdadi@hotmail.com
mailto:norouz.reims@hotmail.fr
mailto:norouz.reims@hotmail.fr
mailto:norouz.reims@hotmail.fr
mailto:sosbam@ifrance.com
mailto:sosbam@ifrance.com
mailto:amdpifrance@yahoo.fr
mailto:amdpifrance@yahoo.fr
http://www.sabalan.fr/
http://www.sabalan.fr/
http://www.sabalan.fr/


سعید حبیبی آھنگساز
facebook.com/saeidhabibi/media_set

RadioHmrah.com
رایو ھمراه

Facebook.Com/danial.shohrati

مھرداد پارسا آقای خبر ناصر صبوری خواننده پر خاطره
facebook.com/nassersmail

La liste des Médecins perses en France
لیست پزشکان ایرانی فرانسھ  پوزش ما را در صورتیکھ تلفنی دیگر شده باشد بپذیرید
از پزشکان گرامی درخواست میشود تادیگر شدن تلفن و آدرسشان را بما خبر بدھند

- Dr Taghi DADSETAN 
-Tel  0140 44 41 44 
103 av Général Leclerc METRO: ALESIA  75014  PARIS 

-Dr Keyvan MAZDA
-Tel : 01 40 87 59 22
- Dr maxim SHAHIM 
- Tel :01 45 24 20 02  +06 60 95 91 36
Généralistes
- Dr Vahid Hebrahiminia 01 46 08 38 19 Boulogne  
- Dr Eshraghi 01 43 62 22 22  
- Dr Nazaninne Divanali 06 70 84 89 40 Lyon  
- Dr Tayefeh Djafari 06 09 44 42 66  
- Dr Sarah Souroush 06 20 54 06 50  
- Dr Babak Hosseinimanesh 01 46 03 50 49 Boulogne 
Billancourt  
- Dr Camelia Roudiere 02 37 43 76 96 Cherisy  
- Dr Shahram Saïdi 01 46 82 04 10 Vitry-sur-Seine  
- Dr Ebrahim Ayani 01 43 73 27 14 75020 Paris  
- Dr Amir-Ramin Sharifi 01 30 55 30 88 Plaisir  
- Dr Lila Mostofi 01 40 24 11 24 75011 Paris  
- Dr Erfaneh Boostandoost 01 40 45 09 23 75015 Paris  
- Dr Parvine Darabi 01 42 34 10 04 Paris  
SOS médecin urgentiste  
- Dr Ali Afdjeï 01 39 63 71 15 le Chesnay  
Spécialistes  anatomo pathologiste  
- Dr Maryam Djamali-Alam Razavi 01 43 04 43 54  
anesthésiste  
- Dr Mahin Doostani 01 40 30 80 00  

- Dr Davoud Tavassoli 01 41 12 94 91 St Cloud  
- Dr Khaksare 01 45 39 73 63 75014 Paris  
- Dr Shiva Raymand 01 42 53 02 49 Montrouge  
- Dr Mahsa Sepehr 01 46 66 84 42  
- Dr Maryam Bodaghi 01 48 03 31 42 75019 Paris  
- Dr Siamak Amir Yavari 01 53 80 80 80 75013 Paris  
- Dr Saïd Shargari 01 47 05 40 10  
- Dr Mardjan Amouzgar 01 56 36 10 52 75015 Paris  
- Dr Malihe Vosoughi Fasham 01 40 46 80 39 75005 Paris  
chirurgien dentiste imlplantologue  
- Dr Mehran Hamedani 06 83 17 64 79 75015 Paris  
chirurgien dentiste parondotologue  
- Dr Shady Keymaram-Gautier 01 47 23 00 00 75008 Paris  
chirurgien esthétique  
- Dr Efat Rezian Sahadatian 01 69 06 68 12  
- Dr Ali Rezian 01 69 06 68 12  
- Dr Mostafa Rezian 01 69 06 68 12  
chirurgien esthétique et plastique  
- Dr Behzad Badi-Modiri 01 45 20 00 31 75016 Paris  
chirurgien généraliste et endoscopie  
- Dr Reza Bari-Moniri 01 40 25 80 80  
chirurgien pédiatrique  
- Dr Henri-Keyvan Kotobi 01 44 73 74 75 75012 Paris  
chirurgien orthopédiste  
- Pr Keyvan Mazda 01 40 03 53 37  
- Dr Jahan Gudarzi 01 40 77 02 66 75013 Paris  
- Pr Reza Bazli 01 42 35 60 47  
- Dr Jahan Gudarzi 01 40 77 02 66  
chirurgien vasculaire  
- Dr Khosrow Djabbari 01 39 63 77 15 Courbevoie  
chirurgien visceral  
- Dr Maxime-Reza Barei Moniri 01 30 75 75 30 Pontoise  
- Dr Homayon Achrafi 01 43 62 21 28 Les Lilas  
dermatologue  



- Dr Mehdi Zemni-Sarabi 01 34 83 78 65  Rambouillet  
- Dr Iradj Samihi 01 45 21 34 41  
anesthésiste réanimateur  
- Dr Peyman Bahrami 0145097320 Courbevoie  
- Dr Niloufar Behfourouz 01 49 81 21 11  
- Dr Vahideh Ahmadzadeh-Motahari 01 40 19 30 00 75012 Paris  
cancérologue  
- Dr Naser Rouhani-Zadeh 01 45 49 10 48  
cardiologue  
- Dr Homayoun Ashrafi 01 43 62 22 22  
- Dr Shideh Djahanshahi 01 69 46 70 00  
- Dr Firoozeh Timouri 06 03 52 93 66  
- Dr Michel Bral 01 45 77 16 63  
- Dr Mohammed Reza Omid 06 32 80 48 85  
- Dr Mohammed Oroudji 06 11 96 21 37  
chirurgien dentiste  
- Dr Claudine Nabavi 0147205851 75008 Paris  
- Dr Kourosh Nassiri 01 45 03 47 99 75116 Paris  
- Dr Mahsa Sepehr 01 46 66 80 73 Antony  
- Dr Reza Bazeli 01 42 35 60 47 Saint Denis  
- Dr Raha Farzanepour 01 43 25 32 21 Vanves  
- Dr Tannaz Ershadi 01 49 65 03 88  
- Dr Alexandre Alaei 01 42 72 35 98 75004 Paris 

- Dr Alain-Reza Rabani 01 45 05 07 03 75016 Paris  
- Dr Chahab Asdaghi 01 34 67 13 99 Magny En Vexin  
- Pr Arman Azadeh 01 47 27 21 27  
- Pr Rahmat Samihi 01 45 65 04 89 75013 Paris  
- Dr Mahlagha Hatami 01 45 79 73 86  
dermato-vénérologue  
Armand Azadet 01 47 27 21 27 75016 Paris  
diabetologue  
- Yéganeh Brochot 02 62 32 23 93 La Réunion  
- Dr Sirous Saeidi 01 49 80 01 33 Créteil  
endocrinologue  
- Yéganeh Brochot 02 62 32 23 93 La Réunion  
- Dr Sirous Saeidi 01 49 80 01 33 Créteil 

شھرفرنگ پاریس با بیش از سی 
سال پیشینھ فرھنگی در قلب شانزه 
لیزه با شما مھربان یاران است
+331 45 63 02 63
+336 87 81 61 44
Irani.be    08Paris.fr

gastro entérologue  
- Pr Abbas Safavian 01 43 95 91 17  
- Pr Iraj Djabari Sopani 01 40 90 99 78  
gériatre  
- Dr Maxime Shahim 01 45 24 20 02  
- Dr Farahnaz Shahi 01 46 77 86 83  
- Dr Amir-Ramin Sharifi 01 30 55 30 88 
- Dr Tshekameh Sharifian 06 12 29 92 23  
- Dr Nargues Souroush 06 15 09 46 42  
- Dr Houshang Tehrani 01 43 77 90 55  
hématologue  
- Dr Farhad Heshmati 01 43 26 51 72  
- Dr Souzan Hodjat 01 44 32 40 92  
- Pr Mojgan Djabari Sopani 06 14 61 89 15  
kinésithérapeute  
- Dr Barahman Babak 01 40 47 62 86 75014 Paris  
médecin accoucheur  
- Dr Farhad Adl 01 48 39 41 00  
- Dr Haydeh Souroush 01 40 09 16 21  
médecin réanimateur  
- Dr Mehran Monchi 01 42 34 16 26 Boissy saint léger  
- Dr Mehdi Zamni-Sarabi 01 34 83 78 65 Rambouillet  
neurochirurgien  
- Pr Taghi Dadsetan 01 40 44 41 44[/i] 75014 Paris  
neurologue  
- Dr Saïd Rouhani 01 42 34 14 94[/i] Créteil  
- Pr Khosrow Djabari Sopani 01 47 88 58 07  
- Dr Alexandre Sabouri 02 32 73 32 85  
nutritionniste  
- Dr Sepideh Rashed 01 40 51 24 70  
- Dr Mojedh Tofiri 01 48 95 56 91  
ophtalmologue  
- Dr Mashhour Babak 01 45 56 09 90 75007 Paris  
- Dr Ali Pachtoon 01 39 69 88 30 La Celle Saint Cloud  
- Dr Maryam Amini Adl 01 48 12 62 18 Boulogne Billancourt  
- Dr Maryam Borhan 01 40 06 07 47 75008 Paris  
- Dr Bahram Badaghi 01 48 16 32 02  
- Dr Hamid Allahdadi 01 45 77 89 91 
ostéopathe  
- Dr Barahman Babak 01 40 47 62 86 75014 Paris 

oto-rhino-laryngologue  
- Dr Maryam Djafari 02 31 47 39 68  
- Dr Fariborz Asadian 01 30 95 10 11  
- Dr Bahram Olfatpour 01 39 83 45 96 Deuil la barre  
radiologue  
- Pr Marjan Djabbari-Sobhani 01 40 87 53 55 Créteil  
- Dr Charles Orsini 01 42 61 36 04  
- Pr Faraing Bahgheri 01 44 84 53 15  
virologue  
- Dr Maxime Shahim 01 45 24 20 02  
sexologue  
- Dr Hossein Farahmand 01 41 78 38 65 Créteil  
Pharmaciens iraniens  
- Dr Naghmeh Souroush 01 40 09 16 21  
- Mitra Abol-Hassani 01 40 61 33 02  
- Dr Shahram Sharvin 01 43 80 42 78  
- Dr Parviz Parvaz 01 78 23 05 63  
- Dr Sedigheh Pakrah-Ghanbari 01 30 61 14 96 Saint Germain en 
Laye  
- Roxana Ghanbari 01 39 65 10 76 Plaisir  
Psychiatres iraniens  
- Pr Habib Rabani 01 40 38 35 44  
- Dr Marjan Tehrani 01 44 15 96 01  
- Dr Akbar Pouyanfar 01 47 71 29 96  
- Mahshid Ashraf 06 15 18 48 46  
- Dr Hasan Ashrafi 01 45 88 86 72  
- Massoud Ehterahi Tousi 01 46 08 38 19  
- Dr Eskandari 01 44 74 07 88  
- Alain Parsa 05 59 41 03 74  
- Dr Alain Salimpour 04 93 85 97 50 Nice  
- Dr Eshghi 01 44 74 07 88  
- Dr Miloo Eshghi 01 47 97 38 35  
- Dr Cyrus Zia 01 43 22 21 75  
- Dr Foad Saberan 01 45 55 25 05  
Psychologue  
- Farhad Einkhah 06 14 15 91 89 Lyon  
- Mehran Firouzeh 01 47 05 62 21 75007 Paris  
- Firouzeh Madani 06 16 38 18 21 Vincennes  
- Mahboubeh Saeidi-Abbasi 02 41 87 41 35  
- Reza Aminies 02 62 28 40 07 Ile de la Réunion  
- Pouran Gabbary 06.26.17.29.69 Levallois-Perret  
- Dr Farah Kontoratchi 06 78 60 64 88 Créteil

چاپ آگھی شما در این سالنامھ پرافتخار با ھمت عالی مبلغ را خودتان انتخاب کرده و از طریق پی پال بحساب ما بریزید و تکستان را بفرستید نسبت بھ مبلغ پرداختی 
کادر آگھی را ما انتخاب میکنیم و یا با اس ام اس برای ما روان کنید با مراجعھ بھ سایت ھفت ھزار سال دات کام آن الین آگھی خود را را بدھید یا ھم بھ شھرفرنگ 

پاریس خیابان شانزه لیزه بیاییدشماره حساب ما در پی پال آدرس ایمیل ما میباشد کمکھای مالی شما برای انتشار این سالنامھ و تلویزیون مھر و رادیو آوای ایران و 
کمکھای خود را بھ این حساب در پی پال بریزید	info@08paris.frنشریھ کیھان جھانی ما را تقویت میکند و ما برایتان رسید مالیاتی میفرستیم 

توسط انواع کارتھای بانکی میتوانید از طریق بانک جھانی پی پال بما پرداخت کنید
TEL : + 33 6 87 81 61 44  + 331 45 63 02 63

mailto:info@08paris.fr
mailto:info@08paris.fr
mailto:info@08paris.fr


رستورانھای ایرانی در فرانسھ
Restaurant Perse à Paris et Région Parisienne

Restaurant Colbeh 22 rue Mouffetard 
Tel : 01 43 37 96 32 - 75005 Par

Restaurant Jet Set, 14 rue Washington 
Tel : 01 45 61 00 70 - 75008 Paris

Restaurant رستوران گیالس در پاریس پانزدھم چند قدم پس از  فروشگاه اسکان  فضایی زیبا شیک و و دلنشین
  Guylas T. 01 45 77 57 64
Traiteur Mazeh 65 rue des entrepreneurs 
01 45 75 33 89 - 75015 Paris
رستوران تھران در پاریس پانزدھم کنار آژانس آقای علی عباسی
 Restaurant Chez Elham 11 Rue de la Reynie Tel : 01 48 04 38 90 - 75004 Paris
 Restaurant Perchiana 7 rue Mademoiselle 01 45 71 01 64 - 75015 Paris
Restaurant Norouz  48, rue dessous des berges 01 45 84 29 48  75013
 Province:
Restaurant Le Jasmin de Persepolis 6 rue de la Fonderie 04 42 38 05 89 - 13100 AIX EN PROVENCE
Restaurant Le point Soeil 11, rue Boston 03 88 60 24 89 - 67000 STRASBOURG 
RestaurantLe Jardin d'Ispahan 11 ter rue des Chaussetiers 04 73 90 23 07 - 63000 CLERMONT FERRAND 
Restaurant Petit Persan 8 rue Longue 04 78 28 26 50 - 69001 Lyon 
Restaurant Le Potager 35 bvd du Maréchal Leclerc 02 31 50 00 24 - 14000 Caen 
Restaurant Les Délices d'Ispahan 34 r Bonaparte 04 93 81 71 53 - 06300 Nice
Restaurant Safran 28 quai Lunel 04 93 81 71 53 - 06300 Nice

  Restaurant Alounak 3 rue d'Alsace Lorraine 04 93 85 86 50 - 06300 Nice
 Tel : 06 87 81 61 اگر دوست دارید نام و نشان و یا آگھی رستوران شما در این سالنامھ درج شود بما زنگ بزنید و یا یک اس ام اس بزنید

   info@08paris.fr - 44 و مبلغ اھدایی را با پی پال بھ ایمیل باال پرداخت کنید

پروفسور تقی دادستان
جراح مغز و بیماریھای اعصاب و ستون فقرات  با تعیین وقت قبلی

  Dr DADSETAN
101 av Général Leclerc METRO: ALESIA  75014  PARIS

 Tel: 01 40 44 41 44

پروفسور دادستان افتخار جامعھ جھانی پزشکی تا کنون مفتخر بھ دریافت نشانھای بسیاری شده است از جملھ امسال طی 
مراسم ویژه ای جایزه طالیی شایستگی و سپاس فرانسھ توسط رییس این آکادمی بھ ایشان پیشکش شد



رستوران شیک و زیبای

 گیالس
در پاریس پانزدھم

برگزار کننده میھمانیھا و جشنھای شما
با مدیریت برتر و خوشمزه ترین کبابھا و خورشتھای ایرانی با 

ھمکارانی ماھر و خوش برخورد در محیطی آرام و افتخار آفرین برای 
شما و میھمانانتان

Restaurant Guylas 
PERSIAN  FOOD

68 rue des entrepreneurs 75015 Paris
75015 Paris   Tel : 01 45 77 57 64



WWW.MEHRTV.COM
تلویزیون مھر را 24  ساعت بھ چھار زبان و در سراسر جھان با یک کلیک تماشا کنید

ضمنا اینکھ ھمھ برنامھ ھای رادیو و تلویزیونی مااز سال 1985  تا بھ امروز در آرشیوھای 
ما قابل دیدن میباشد موزیک و ترانھ و فیلم و کنفرانس و خاطرات خوش دیروز را رد مھر تی 

وید ات کام حتی با تلفنھای دستی خود ببینید

با آلن کریمی ھمھ گونھ کارھای ساختمانی
06 11 59 87 81  +07 51 01 97 02

چگونگی تحصیل در فرانسھ
آدرس و تلفن دفتر فرھنگی سفارت فرانسھ(تھران)

این بخش  .بخش ھمکاری ھا و فعالیتھای فرھنگی سفارت فرانسه در شمال تھران واقع شده است
یک مرکز فرھنگی نیست، بلکه یک بخش اداری سفارت است که تنھا با تعیین وقت مالقات قبلی، 

مراجعان را می پذیرد

فرمانیھ شھید حمید رضا نوریان (کوھستان نھم) 
 شماره۵٣ منطقھ پستی ١٩۵٣٧

Tel :+98 21 22 28 03 72-Fax : + 98 21 228 80 35 38
scac@parsonline.net :پست الکترونیکی

http://www.etudfrance.com

برای درج نام و نشان و حرفھ شما در این سالنامھ پر افتخار در ھر فصل سال با ما تماس یگیرید
+ 336 87 81 61 44      info@7000sal.com  -  www.7000sal.com

بازرگانی صرافیان  Abbas Sarrafin  در شھر کلن آلمان
Zulpiche Platz 1 Holn Germany

Tel:  (49) 221 2404044 - Fax: (49) 221 2404046

http://www.etudfrance.com/?cat=4
http://www.etudfrance.com/?cat=4
http://www.etudfrance.com/?cat=4
http://www.etudfrance.com/?cat=4
mailto:scac@parsonline.net
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http://www.etudfrance.com
http://www.etudfrance.com
http://www.etudfrance.com
mailto:info@7000sal.com
mailto:info@7000sal.com


فروشگاه اسکان

 

خاویار،  زولبیا بامیھ، شیرینی ھای متنوع، نان 
لواش، میوه فصل، بستنی و فالوده ،انواع خشکبار 

و آجیل، مرباجات و انواع ترشی
تا کنون گزارشھا و رپرتاژھای بسیاری از 
مرغوبیت و کیفیت باالی خدمات فروشگاه 

اسکان در رسانھ ھای فرانسھ و جھان منتشر 
شده است آخرین آن یک فیلم مستند در چھار 
حلقھ بھ کارگردانی مستند ساز مشھور لبنانی 
محمد سوید  میباشد کھ با عنوان ادیان ایران 

توسط العربیھ تھیھ شده است این فیلم با 
معرفی فروشگاه اسکان آغاز میشود

اسکان نامی معتبر در میان خانواده ھای ایرانی
مرکز فروش قوطی ھای جی ال بوکس دیدن صدھا کانال تلویزیونی بدون نیاز بھ 

نصب ماھواره روی پشت بام و بدون آبونمان

EPICERIE FINE
62 Bis Rue Des Entrepreneurs 75015  Paris
Tél : 01 45 77 06 16  M : Charles Michel

 



سوپر شیوا
بزرگترین و ارزانترین سوپر مارکت ایرانی در فرانسھ

با یک تلفن کلیھ سفارشات شما درب خانھ تحویل داده میشود
عرضھ کننده انواع حبوبات، خشکبار، آجیل، برنج، چای،
 کارت تلفن برای ایران، زعفران، کنسرو، مربا، کشک

 ونیزمرکز فروش بلیط کلیھ برنامھ ھای ایرانی
بدون واسطھ ایرانی

اسرافیلی

Adresse سوپر شیوا 
3 place de la CROIX des MECHES  94000 CRETEIL France
Tél : 33 (0) 6 15 12 93 29  & 33 (0) 9 51 31 91 00 

ایرانی آریایی تازی پرست نیست و از تاریخ گریز 
یک تازی از روستایی بھ دھکده دیگر بھره 
نمیبرد تو در سال 7760 آریایی میترایی ھستی

دکتر حسن فرشتیان
وکیل رسمی دادگستری فرانسھ و عضو کانون وکالی پاریس

دکترای حقوق کلیھ امور حقوقی تجارتی  خانوادگی اقامت کار خرید و فروش و تاسیس شرکت
Hassan FERESHTIAN

Avocat à la Cour
11 bd de Sébastopol-75001 Paris Métro : Châtelet

Tel : 06 03 76 25 97  Fax : 01 55 02 14 30 Email : ferechtian@gmail.com

mailto:ferechtian@gmail.com
mailto:ferechtian@gmail.com


دکتر بھمن مقصودلو
 سینماگرنویسنده و کارگردان و تھیھ کننده 

برجستھ ایرانی در نیویورک 
فارغ التحصیل فوق لیسانس مطالعات سینما از دانشگاه نیویورک و 

دکترا از دانشگاه کلمبیا عضو انجمن قلم آمریکا و تھیھ کننده 

+ 1 201 6666773

نوشتھ ھای دل نشین و روانساز
سارا عباسی

و نیز مشاور و راھنمای شما برای 
سفر و سرمایھ گزاری و خرید خانھ و 

بیزنس در فرانسھ
www.SaraAbbasi.Net
Tel : 06 17 55 61 71

www.facebook.com/sara.abbasi1

امیرعلی اکبری
پیش از ھرگونھ  سرمایھ گذاری و یا خرید  و  فروش  اماکن  مسکونی  

و  یا  تجارتی د ر تورنتو کانادا با  ما پیوند  برقرار کنید

Amir Ali AKBARI    Tel: +1 647 209 46 63

http://www.SaraAbbasi.Net
http://www.SaraAbbasi.Net
http://www.SaraAbbasi.Net


دیدن ھشتصد کانال تلویزیونی ایرانی افغانی ترکی عربی بدون نیاز بھ آنتن 
روی بام و بدون پرداخت آبونمان و منوی پارسی

66 شانزه لیزه بوتیک شماره 48  شھرفرنگ پاریس
از جا بجا شدن آنتن ماھواره ای خود خستھ شده اید؟

با یک باران با یک طوفان ھمھ چیز قطع میشود؟
حوصلھ شما از تلفن زدن مدام بھ یک تکنیسین ماھواره ای سر آمده است؟

مادر بزرگ پدر بزرگ کوچولو ھا بزرگ ھا مشکل دریافت برنامھ ھای ماھواره ای را دارند؟

دوای درد ھمھ اینھا پیش ژی ال بوکس است
با خرید این قوطی جادویی برای ھمیشھ خود را از شر بشقاب و آنتن روی 

پشت بام آزاد کنید
برای دیدن بیش ازھفتصد کانال تلویزیونی پارسی و افغانی و ترکی و عربی بدون نیاز بھ نصب آنتن روی پشت بام و بدون 
دردسرھای ممتد در قطع برنامھ ھا ھنگام برف و باران و باد بدون پرداخت ھیچگونھ آبونمان و با دیسک دور برای ضبط 

برنامھ ھای دلخواه و منوی کامال پارسی بھترین ھدیھ برای پدر و مادرھا 

 TEL:  +331 45 63 02 63
نصب بی دردسر و سریع توسط یک بچھ ھشت سالھ

شھرفرنگ 66 خیابان شانزه لیزه داخل پاساژ روبروی ایران ایر پس از باک برد چھارتا پلھ تشریف بیاورید باال بوتیک 
با تلفنھای دستی خود سفارش بدھید  شماره 48

08Paris.Fr
GlBox-GlWiz   You can now watch your favorite Iranian Television programs online, 

GLWiZ is the largest source of Iranian Television entertainment world wide.
GlBox-GlWiz Vous pouvez maintenant regarder vos émissions de télévision Perse, 
Afghan, Arab et Turc en ligne, GLWiZ est la plus grande source de divertissement 

Télévision dans le monde entier. Sans Parabole



برنامھ ھای تلویریونی آزاده دلیر دکتر منوچھر رزم آرا آخرین وزیر پادشاه را ببینید
www.facebook.com/manoutchehr.razmara

کامران جھان  پاسخور خانھ ایران
برگزار کننده جشنھای ملی میھنی در اسکاتلند و نماینده فروش ژی ال بوکس در انگلستان و اسکاتلند 

T. 0131 22978 78

چاپ و نشر نظر
تھران خیابان ایرانشھرجنوبی کوچھ شریف شماره 2

تلفن: 88828903

انتشارات فرھنگ و ھنر گویا بھ مدیریت ناصر میرباقری
کارنامھ ای پر افتخار در راستای انتشار کتابھا و کارت پستالھای زیبا و نفیس در معرفی ایران بزرگ و کھنسال

TEL : 8 823120– Fax : 8842987-
تھران پل كريم خان زند - مقابل خ.ايرانشھر شمالى - پ.139 - ك.پ.15856

HOLBAIR CONSTRCTIO  RENOVATION
FARZAD HECHMATIAN

ھمھ گونھ کارھای ساختمانی از کوچک تا بزرگ
2 av JOFFRE 92250 LA GARENNE COLOMBES France

Tel : + 33(0)6 41 92 26 72  +33 (0) 1 71 03 70 87
www.holbair.com  Email : farzac.hechmatian@holbair.com

http://www.holbair.com
http://www.holbair.com
http://www.holbair.com


Restaurant Colbeh

رستوران کلبھ
با سابقھ طوالنی از سال ١٩٨٢ ھمھ شب با موزیک زنده و 

خواننده، در محلھ توریستی در رده بندی بھترین رستورانھای 
فرانسھ مفتخر بھ دریافت ٣ ستاره از طرف مؤسسھ معتبر غذا 

شناسی با انواع پیش غذاھای گرم و سرد، کباب، چلوکباب  
وخورشھای خوشمزه ایرانی ھفت شب ھفتھ (شنبھ ھا و یکشنبھ ھا از 

١٢ ظھر تا ٢ بامداد یکسره) آماده پذیرائی میباشد

(Quartier Latin)  Touts les soirs, Animation Musicale Avec Musicien & 
Chanteur – Recommandé Par «  Gault & Millau » & 3 Etoiles au «  Guide Des 

Restaurants de France »
22 Rue Mouffetard  75005  Paris

M° Place Monge (Ligne 7) Cardinal Lemoine (Ligne 10)

Réservation : 

01 43 37 96 32   
24/24





Russell Nasiri
برای ھر خرید و فروش ملک و سرمایھ گزاری در آمریکا با 

رسول نصیری پیوند یرقرار کنید
Realtor, Short Sale Specialist,

ID # 01275844

رسول نصیری
Socal Business Broker 

Mobile: (818) 458-2058-3351

روزنامھ صبح ایران امروز چاپ لس 
آنجلس بھ پاسخوری سیروس شرفشاھی

818 285 18 25/26

بپیوندید زرتشتی  اوستائی  بیشماران جهان  به 
برای پیوستن بھ جھان اوستائی و دریافت گواھی بھ 
زرتشت دات اف آر بروید و یا در فیسبوک بھ زرتشت 
www.Zartosht.Fr  جھانی بروید

Dr Khorram RASHEDI
Tel: 01 49 30 34 88– 06 10 19 29 62 orientPressTv.com

محسن اسداللھی وکیل پایھ یک دادگستری        0142669216
دکتر مصطفی مرعشی وکیل پایھ یک دادگستری 0140671412

09 26 96 84 06   دکتر علی آذربا تایپ و ویراستار

http://www.Zartosht.Fr
http://www.Zartosht.Fr
http://www.Zartosht.Fr


Dr Hassan Rahnavardi
نویسنده خردگرا و روشنگر

دکتر حسن رھنوردی
 دکتری بھداشت عمومی از امریکا نویسنده سه جلد کتاب روشنگر و 

معاونت اداره بھداشت آمریکا  مشاور عالی بھداشتی وزیر بھداری ایران
از ورزشکاران به نام کشور و در چندین المپیک عضو تیم اعزامی ایران

ریاست فدراسیون وزنه برداری و پرورش ایران عضو  ھیات مدیره شیر و 
خورشید سرخ تھران نماینده ساری در دوره ٢١ مجلس شورای ملی

 و نمایندگی تھران در دوره ھای ٢٢ و ٢٣ مجلس شورای ملی، 
دکتر حسن رھنوردی در ١٣۵۴ش، به معاونت پارلمانی وزارت بھداری 

منصوب شد و سپس معاونت وزارت آموزش و پرورش در تشکیالت ورزش را 
عھده دار بود

خرید و فروش ماشین کپی و چاپ عکس
Machines  Zholesale  Germant حسن مقدس زاده  

Tel: +49 6816 7054 – Fax: +496816 7065
Eschberger  wrh 1-66121  Saarbrucken,  Germany   www.minilab2000 .com

تاریخ سینمای ایران
با علی عباسی

Tel +33 77 4 888 23
facebook.com/ali.abbasiamir

Attaعطا 
+ 818 346 66 66



 

  

فردوسی امروز
سردبیر عباس پھلوان                 پاسخور عسل پھلوان

FERDOSI EMROOZ  
19301 Ventura Blvd, #203,  Tarzana, CA 91356  

Tel:(818)-578-5477 Fax:(818)-578-5688  ferdosiemrooz@gmail.com
مجموعھ از صد مقالھ 
نوشتھ سیاوش اوستا 

مندرج در فردوسی امروز
بازی رھبر خوب و بد برای استحمار مردم 
خامنھ ای رھبر تھیدستان و خرمقدسھا و 

ابلھان و رفسنجانی رھبر پولدارھا و 
روشنفکران منتقدان بخشی از نظام   با این 
بازی دنیا و مردم ما را بھ بازی گرفتھ اند

mailto:ferdosiemrooz@gmail.com
mailto:ferdosiemrooz@gmail.com


 
آثار جنجالی، خردگرا و روشنگر سیاوش اوستا

 را بخوانید،  ببینید و بشنوید! 
بیش ازیکصدو بیست و پنج کتاب، ھزاران مقالھ  و ھفت ھزار ساعت  برنامھ 

ھای  رادیوئی و تلویزیونی  بزبانھای  پارسی و فرانسوی  

  



Marshall 
Manesh

مارشال منش
 موفق ترین ھنرپیشھ ایرانی در 

ھالیوود
www.marshallmanesh.net

Tel : 1 818 999 5 999

مجلھ جوانان
 چاپ لس آنجلس  با بیش از ربع قرن 

تالش پر افتخار
 بھ سردبیری مھدی ذکایی
Tel : 1 818 968 44 68

آثار روشنگر سیاوش اوستا بھ زبانھای مختلف  بھترین 
ارمغان بھ یاران و خویشان

http://www.marshallmanesh.net
http://www.marshallmanesh.net
http://www.marshallmanesh.net


پرویز صیاد
 ھنرمند برتر سینما و تئاتر و قلم ایران

پارسیان مرکز پخش جھانی شاھکارھای پرویز صیاد
Tel : 818 887 78 78

www.ParvizSayyad.com

با علیرضا میبدی
برنامھ ساز توانای رادیو و تلویزیون

و ترانھ سرای مھرآفرین از یادگاران دل انگیز و نسیم خوش شیراز پر افتخار

http://www.ParvizSayyad.com
http://www.ParvizSayyad.com
http://www.ParvizSayyad.com


استاد اکبر گلپا صدایی ھمیشھ بھار

دیگھ این آخر کاره و ترانھ ایران ویرانھ تازه ترین کارھای استاد گلپا
استاد اکبر گلپایگانی ھنرمند حنجره طالیی تا کنون نشانھا و مدالھا و 

دکترای افتخار بسیاری از آکادمیھای جھان و یونسکو و سنای 
فرانسھ دریافت کرده است

Tel :+ 98 21 222 09 346 

   

شھرام ھمایون پاسخور 
تلویزیون جھانی کانال یک

علی فخرالدین
+1 818 355 9952



شرکت کتاب و صفر ھشت ایرانیان
بھ پاسخوری بیژن خلیلی

+1 310-477-7477     www.Ketab.com

دکتر کامران بروخیم
1762 WESTWOOD BLVD #300 , 

LOS ANGELES, CA, 90024 
PO BOX 17537, BEVERLY HILLS, CA, 90209 

TEL : 310-441-2000

خانھ فرھنگ و ھنر ایران در لس آنجلس
بھ پاسخوری ھنرمند محبوب مرتضی برجستھ
20215 Saticoy St. Canoga Park, CA 91306

Tel : 818 402 98 00

ھرگونھ کارھای ساختمانی خود را در کالیفرنیا بھ کارشناسان برجستھ و حرفھ ای ما بسپارید و 
قیمتھا و نوع کار ما را با دیگران مقایسھ کنید

خسرو معالی با 33 سال پیشینیھ درخشان در کار ساختمان در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما
  پیش از ھر کار ساختمانی از ما قیمت بگیرید

Khosro Maali www.AbanUsConstruction.com

TEL: 714 600 16 16

http://abanusconstruction.com/






7700 ANS DE CIVILISATION
L’ANNEE 7760 Ariai & Mithriaque (=2022-2023 )

LES PERSES POSSEDENT LEUR PROPRE CALENDRIER 
DEPUIS PLUS DE 7000 ANS…

Ce calendrier sombra dans l’oubli, et fut écarté de l’histoire de ce peuple après l’apogée de l’Islam en 
Iran. Depuis 1990, grâce à nos recherches et notre travail, (David Abbasi) le calendrier perse, vieux de 
7000 ans, fut de nouveau utilisé dans le monde entier.
 NOUVEL AN PERSE :
 Le nouvel an perse ( NOWROOZ ) commence, depuis des milliers d’années, à compter du premier jour 
du printemps, soit le 20 ou le 21 mars de chaque année
Beaucoup de fêtes traditionnelles perses ont été empruntées par d’autres civilisations et religions. 
Par exemple, le 21 décembre, qui est le jour de la naissance de MITRA, premier prophète perse, est 
toujours fête nationale depuis 7000 ans. Avec quelques jours de décalage, il a été porté au 25 décembre 
et a été appelé « Le jour de la naissance de Christ  ».
PAQUES ET SIZDAHBEDAR : Le 13ème jour du printemps, était et est le jour où les Perses sortaient 
de leur ville pour assister au grand pique-nique en dehors de leur Cité. Cette fête est empruntée par les 
Juifs le jour de leur sortie d’Egypte, sous le nom de « Fête de PESSAH  ».
Les chrétiens - avec toujours quelques jours de décalage - célèbrent les « Fêtes de PAQUES ». Le nom 
est d’ailleurs un vocable persan, qui signifie « propre ». Le « poisson d’avril » existe également depuis 
7000 ans dans l’histoire de la Perse. Il a débuté par une plaisanterie de MITRA envers son peuple. Le « 
Père Noël » était d’origine AMOUNOWROUZ, qui venait le premier jour du printemps, avec sa barbe 
blanche et son manteau rouge et son bonnet pour donner des cadeaux aux enfants.                               De la 
livre : Perse 7000 ans de civilisation de David ABBASI   www.Abbasi.Fr

commander les livres de Mr David ABBASI   www.Abbasi.Fr   & DavidAbbasi2

Qui est Mithra et Aria !? Statut de la liberté
Le Mithra du mazdéisme officiel est l’un des plus importants dieux, après Ahoura Mazdâ. 
Dans l’Hymne de l’Avesta qui lui est dédié, il se montre comme protecteur du contrat, le dieu 
de la justice, associé au soleil qui voit tout. Les Perses prêtent serment par son nom. Plus 
proche des hommes qu’Ahoura Mazdâ, Plutarque l’appelle « le Médiateur » et son nom 
devient en persan le mot pour « la bienveillance ». 
A l’époque hellénistique, plusieurs souverains de l’Asie Mineure orientale ont manifesté leur 
faveur à ce dieu dont la documentation subsistante ne permet pas d’établir avec précision la 
nature originelle. Du moins a-t-il gardé de la tradition perse les valeurs fondamentales de 
lumière, de vérité et de sagesse, non sans subir l’influence de cultes guerriers, qui ont fait de 
lui un « dieu invincible », celle des mythes naturalistes des Iraniens, auxquels il doit sans doute 
sa puissance de vie, celle aussi de l’astrologie sémitique, qui l’a rapproché de la manifestation 
divine du Soleil. Le mithriacisme fait son entrée dans le monde romain avec les pirates que 
Pompée est chargé de combattre et qui célèbrent en l’honneur de ce dieu, près de la côte de 
Cilicie, « des sacrifices étranges et secrets » (Plutarque). Mais les débuts de sa diffusion 
véritable ne sont pas antérieurs à la fin du Ier s. apr. J.-C., et son succés ne date que du IIIè s. 
Parmi les vecteurs de cette expansion, sans doute faut-il compter les marchands d’Asie qui ont 
transporté ses images et son culte dans les ports maritimes et fluviaux et les villes 
commerçantes du pourtour méditerranéen, et plus encore des soldats : les traces de ce culte 
sont particulièrement nombreuses sur le limes, que ce soit sur le Danube, le long du Rhin, en 
bordure du Sahara ou dans les Asturies.Aucun texte ancien ne nous dit le contenu d’une 
théologie que chacun est libre d’imaginer plutôt marquée par le dualisme de la lumière et des 

http://www.Abbasi.Fr
http://www.Abbasi.Fr
http://www.Abbasi.Fr
http://www.Abbasi.Fr
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ténèbres, et le salut que promet la victoire de la première, ou par un vitalisme dont témoigne le 
sacrifice mythique, central de sa liturgie. La « doctrine » comporte en tout cas les deux aspects, 
comme le confirme l’allure spécifique des sanctuaires de ce culte, en forme de grotte 
artificielle: la grotte est le lieu du passage des ténèbres à la lumière, et en même temps le point 
originel où s’enracine la puissance germinative de la nature. Cette doctrine est exposée par les 
prêtres à partir d’un bonnet phrygien, égorgeant le taureau dans la grotte primordiale : « Mithra 
tauroctone ». Divers animaux (chien, scorpion, serpent) s’y abreuvent au sang d’une blessure 
symbolisant l’offrande des forces vitales. Parmi le décor annexe, deux personnages à bonnet 
phrygien portent une torche, l’une levée, l’autre abaissée : symbolique clairement astrale 
parfois accentuée par une image conjointe de la lune et du soleil, voire par la figuration des 
signes du zodiaque. Autour du sujet principal commentaire de l’image quasi canonique placée 
sous les yeux des adeptes. Au fond de ces antres figure en effet une grande plaque en relief 
dont le motif central représente Mithra, vêtu à l’orientale et coiffé d’un sont illustrés les 
exploits héroïques de Mithra : sa naissance du rocher, la manière dont il en fait jaillir l’eau, son 
alliance avec le Soleil, qui l’emporte triomphalement sur son char…Les sanctuaires accueillent 
sur les banquettes latérales des grottes, pour un repas rituel pris en commun, de 15 à 20 
personnes : les groupes mithraïques ne devaient pas comporter un grand nombre d’adeptes. Ils 
n’ont pas connu d’organisation centrale à la manière d’une Eglise. En revanche, chaque 
communauté paraît avoir été hiérarchisée, avec à sa tête un « père » ; le degrés progressifs de 
l’initiation correspondaient à autant de titres, le plus souvent énigmatiques à nos yeux, par 
exemple « le corbeau », « le Perse », « le soldat », « le marié », « le lion »…  Plusieurs 
affirmations répandues à propos de Mithra sont à rectifier ou à nuancer. Influent dans le milieu 
des officiers séduits par son exaltation de l’héroïsme, de la victoire et de la hiérarchie, le culte 
n’a jamais été en mesure d’exercer sur l’Empire un ascendant décisif, contrairement à la 
formule de Renan : « Si le monde antique ne s’était pas fait chrétien, il fût devenu mithriaste… 
». Ce culte spécifique doit être distingué du culte impérial du Soleil, qui connut son apogée 
sous le règne d’Aurélien, vers 275. Quant au fait qu’en 307, à Carnuntum, sur le Danube, les 
empereurs Dioclétien, Galère, Licinus aient consacré un sanctuaire à « Mithra protecteur de 
leur empire », il ne signifie nullement que Mithra, comme Sol Invictus pour Aurélien, fût sur le 
point de devenir la divinité préférée des empereurs : cette référence, isolée, s’explique 
suffisamment en ce lieu par un hommage des souverains aux rites et aux croyances de leurs 
forces armées. Enfin, les mythes et symboles du mithriacisme ont été commentés à loisir par 
les penseurs néoplatoniciens.
Clarisse HERRENSCHMIDT - Jean-Marie PAILLER  In Dictionnaire de l’Antiquité

Statut de la liberté à Paris et à New York, une imitation et copie de statut de 
mithra qui se trouve au musées de Londre, a la main le livre d’Awesta et la Torche 
symbol de la lumiere …














