
 

 

 . آینده در مهر دوست داشتنی ما چه خواهد بود؟۱

در مهر رستم و مروارید گیو در کنار مرکز جدید پابرجا خواهد ماند تا هر زمان که جامعه خواستار 

 استفاده و نگهداری از آن باشد.

 کنیم به جای خرید و یا ساخت آن؟نمی . چرا ما برای برگزاری مراسمات یک مرکز اجاره۲

مالکیت یک مرکز دائمی در واقع کلیدی است برای برنامه ریزیهای بلند مدت برای جامعه. ما قادر 

داشته باشیم. جامعه  های سنیگروه  های جامع تری برای تمامیخواهیم بود به غیر از مراسمات، برنامه

ایجاد خواهد شد و  بیشتر در جامعه یک خانه بزرگ خواهد داشت که با گرد هم آمدن در آن، همبستگی

 .خواهد بود یبزرگ کمک ین همبستگیا ,در حفظ و پرورش نسل آینده

 . آیا ما یک ساختمان خریداری خواهیم کرد یا زمین که بر روی آن ساختمان بسازیم؟۳

از ایم، خریداری ساختمان و تبدیل آن به آنچه ما نیاز داریم بسیار گرانتر که ما انجام داده هاییبا بررسی

آن خواهد شد که ما زمین خریداری کنیم و ساختمان نو بسازیم. با این حال ما تمام امالک موجود در 

و  را در نظر خواهیم گرفت و با کمک گرفتن از کمیته ساختمانی و بررسی تمام موارد قانونی ناحیه

 غیره بهترین مورد را انتخاب خواهیم کرد.

 هم خواهد بود یا فقط محل گردهمایی است؟ . آیا مرکز جدید شامل محل نیایش۴

ها بوده و آتشکده نیز خواهد مرکز جدید شامل کلیه امکانات الزم برای مراسمات و جشنها و گردهمایی

که جامعه  تا هر زمانیخواهد ماند و  داشت. البته آتشکده و در مهر رستم گیو به جای خود باقی

 توان از آن استفاده نمود.می ,دهبه آنجا دهش دو خواستار است 

خواهد فعالیت جمع آوری بودجه دیگری نیز . در حل حاضر چه مقدار بودجه مورد نیاز است؟ آیا ۵

 بود؟

آوری بودجه و کمیته ساختمانی در نظر دارند تا آوری بودجه در دو مرحله خواهد بود. کمیته جمعجمع

برای خرید ملک خواهد بود.  د که این بودجه کافیآوری کننمیلیون دالر جمع ۵در مرحله اول طرح، 

شده است. این بیشترین بودجه ایست که  بینی میلیون دالر پیش ۵.۵ حدود ایدر مرحله دوم بودجه

. قابل ذکر است که این بودجه از هر دو جامعه پیدا گردددارد که  شده و بستگی به نوع ملکی تخمین زده

 جمع آوری خواهد شد. زرتشتیپارسیان و ایرانیان 

درمهر فعلی بایستی در شرایط خوب نگهداری شود و در هر زمان که نیاز به تعمیر و نگهداری آن 

 باشد, یک فعالیت کوچکی جهت جمع آوری بودجه صورت خواهد گرفت.



 . آیا تراست رستم گیو ما را در تهیه مرکز جدید حمایت مالی خواهد نمود؟۶

در مورد حمایت مالی از این طرح را ندارد. این  در حال حاضر، تراست رستم گیو آیین نامه خاصی

است. اما همانند دیگر سازمانهای زرتشتی، ابتدا  و توانایی آنها در حمایت مالی بسته به موقعیت زمانی

در مراحل د آنها آوری شده و بعجامعه جمع سویاز بودجهدر نظر خواهند گرفت که چه مقدار آنها 

 هاییخواهند گرفت. این واقعیّت در مورد سازمانحمایت مالی جهت در  یتصمیم ,پایانی این طرح

 نیز وجود دارد. ,همچون سازمان هنگ کنگ که به تمام انجمنهای جهان کمک مالی میکنند

 تامین شود؟ شیم تا با پول آن مقداری از بودجه مرکز جدیدوفر را نمی . چرا ما در مهر فعلی۷

ما قصد فروش در مهر را نداریم و در مهر رستم گیو پابرجا خواهد ماند تا هر زمان که جامعه خواستار 

استفاده و نگهداری آن است. به هر حال، چنانچه روزی، جامعه خواهان فروش باشد، ما با مالکان 

 یم پرداخت.خواه که همانا تراست رستم گیو و مروارید گیو هستند به بررسی اصلی

ایجاد خواهد زمان این طرح چه  در غیر اینصورتز جدید وجود دارد؟ . آیا طرحی برای مدیریت مرک۸

 شد؟

و آیین نامه برای مرکز جدید )مرکززرتشتیان شمال  در حال حاضر ما در حال تهیه قانون اساسی

برای نحوه   خلیآیین نامه داباشد. همچنین در فکر ایجاد نویس آن آماده میکالیفرنیا( هستیم و پیش

 باشیم.در چند ماه آینده میدن آن مدیریت و گردان

 و مرکز جدید در کنار هم دارید؟فعلی . چه طرحی برای مدیریت و نگهداری در مهر ۹

سالن و کمکهای مالی به طور مستقل مدیریت و  هدف این است که مرکز جدید از محل در آمد اجاره

مورد نیاز و نوع مدیریت کامال مستقل خواهد بود. اما در مواقع کمبود بودجه، نگهداری شود. بودجه 

 هر دو انجمن ایرانیان و پارسیان به نسبت مساوی از مرکز جدید حمایت خواهند نمود.

که  خواهد ماند و تا هر زمانی آتشکده و در مهر رستم گیو به جای خود باقیهمانطور که ذکر شد, 

 توان از آن استفاده نمود.می ,دهبه آنجا دهش دو  جامعه خواستار است

 ؟می شودمدیریت و نگهداری چگونه آوری شده . بودجه جمع۱۰

کامال مجزا از حسابهای دیگر نزد زنهارداران نگهداری  دهشهای مربوط به مرکز جدید در حسابی

صرفاً جهت ایجاد مرکز به آن وجود دارد. این بودجه  برای دسترسی میشود و شرایط ویژه و خاصی

  جدید)مرکز زرتشتیان شمال کالیفرنیا( قابل استفاده خواهد بود.


