
1399 خورشیدی    3758 زرتشتی       2021-2020 میالدی 
این سالنامه از سوی بنیاد نیکوکارانه  روانشاد بائو مروارید گیو چاپ و به رایگان به همکیشان پیشکش می  گردد.

فرارسیدن سال نو و نوروز باستانی را به همه هم میهنان و همکیشان گرامی  شاد باش می گوییم.

نو شدن سال به زمان تهران روز آدينه 1 فروردين 1399 ساعت 19 و 7 دقیقه و 37 ثانیه

نو شدن سال به زمان لوس آنجلس پنجشنبه 19 مارچ 2020 ساعت 20 و 49 دقیقه  و 37 ثانیه بعد از ظهر

Norooz 2020/1399
Time in US- Los Angeles Thursday, March 19th 2020, 8:49 pm



هفت سين



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

رفوردین 1399                                                                                                                       3758 زرتشتی 

خوشبختی  از آن کسی  است هک ردون و ربومنش اپک باشد.)اوستا(



دشت گل



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

                   اردیبهشت 1399                                                                                                  

چنین است رکدار رگدان سپهر      گهی ردد پیش آوردگاه مهر )شاهناهم(

                3758 زرتشتی 



پير سبز



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

خورداد 1399                                  

دولت زنده باشد هب رفهنگ و هوش         هب بد رد جهان انتوانی نکوش )شاهناهم( چنین است رکدار رگدان سپهر      گهی ردد پیش آوردگاه مهر )شاهناهم(

                3758 زرتشتی 



جشن تيرگان



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

                3758 زرتشتی  تیر1399                   



نمايي از تخت جمشيد



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

ارمداد 1399                                

بهر کار با ره کسی  داد کن    ز زیدان نیکی  دهش ياد کن.) شاهناهم(

                3758 زرتشتی 



شوشتر
شوشتر، خوزستان



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

شهريور 1399

داد و آئین سپندارزمد امشاسپند رفوتنی و مهربانی است.)اوستا(

                3758 زرتشتی 



جشن مهرگان



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

 مهر 1399                                 

خوشا هب ما هک پیشوائی چون زرتشت زاده شد. )رفوردین یشت(

                3758 زرتشتی 



لوح کورش کبير



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

آبان 1399                                 

اندیشه نیک را می ستایم

                3758 زرتشتی 



گهنبار چهره ميدياريم گاه. مرکز زرتشتيان کاليفرنيا



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

آرذ 1399                                   

کاری و جاودانی بهره ریپوان راه راستی  است.)گاتها( رست

                3758 زرتشتی 



جشن دیگان



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

دی  1399                                    

راه رد جهان يکی  است و آن راه راستی  است.)اشوزرتشت(

                3758 زرتشتی 



 جشن سده



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

 بهمن1399                      

خوشبخت کسی  است هک خوااهن خوشبختی  ديگران باشد.)اوستا(

                3758 زرتشتی 



 عالي قاپو



آدینه پنجشنبه چهارشنبه هس شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
SATURDAYSUNDAYMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY

از سوی بنیاد نیکوکاراهن روانشاد بانو رموارید گیو

اسفند1399                              

از کسانی  شویم هک این جهان را اتزه میکنند. )گاتها(

                3758 زرتشتی 



فروهر نمايي از تخت جمشيد






