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  MARCH 

   Friday, March 1    6:30pm Adulta Avesta Classes 

   Saturday, March 2   6:30pm Bingo Night (see attached flyer) 

   Friday, March 8  11:00am Seniors Event 

   Sunday, March 10 10:30am Ayathrem Gahambar (S) * 

   Saturday, March 16 to 

   Wednesday, March 20   6:00pm Panjeh (Fasli Muktad) 

   Thursday, March 21   6:00pm Jamshedi Norooz (see attached flyer) 

   Friday, March 22 11:00am Seniors Event 

   Saturday, March 23   6:30pm Kanoun Nowruz Party (see attached flyer) 

   Tuesday, March 26   6:00pm Khordad Sal – Zayesh Zarthost (F) 

   Friday, March 29 11:00am Seniors Event 

 

  APRIL 

   Friday, April 5  11:00am Seniors Event 

   Saturday, April 6   6:30pm Sports & Karaoke Night (see attached flyer) 

   Monday, April 8   6:00pm Jashne Farvardegan (F) 

   Friday, April 19  11:00am Seniors Event 

   Saturday, April 20   6:00pm Jashne Ardibeheshtegan (F) 

   Monday, April 22   8:00am Adargan (Atash nu Parabh) (S) 

   Sunday, April 28 11:00am Maidyozarem Gahambar (S) 

 

 

Help ZSO go green and read your Newsletter Online!  Not only can you access the events calendar but have access to all 

past Newsletters once you log in.  In addition, ZSO is also able to accept payments for membership and donations all 

online.  We also encourage members to avail of the email and text notifications that are sent out as reminders ahead of 

events.  If you have not done so – make sure your mobile and email address is update in your membership profile.   

Website:  https://zso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHRABAN GUIV DARBE MEHR 

Telephone: (416) 225-7771 
Address: 3590 Bayview Avenue 
North York, Ontario M2M 3S6 
www.zso.org 
 

Note: All events will be held at Mehraban Guiv Darbe 

Mehr unless otherwise specified.  ZSO, as publisher, is 

not responsible for content and support of any flyers not 

issued by them.  

*Please provide names for meals to Ervad Hoshang 

Udwadia at 416-499-4957. 
 

 
Hours of Operation: 

Mon, Wed  4:30-8:30pm 

Tues, Fri, Sat, Sun 9:00am to 12:00pm;  

4:30pm to 8:30pm 

Thurs   Closed 

“Zoroastrian Society of 

Ontario – ZSO” 

https://zso.org/
http://www.zso.org/
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PRESIDENT’S MESSAGE 

 

Even though spring is around the corner, our winter continues to be filled with exciting activities at the MGDM. Our 

Scouts’ Valentine’s Persian dinner and dance was a fun filled event.  Congratulations to the organizers for a successful 

evening. Jashne Sadeh, the ancient mid-winter Zoroastrian celebration of light and fire was celebrated by over 50 

children, youths and adults on stage entertaining the audience. Esfandegan is a celebration of women and thanks to 

Kanoun for organizing this wonderful evening to specifically uplift the women in our families and community. 

 

As mentioned, spring is on the horizon and the solar equinox will arrive to the northern hemisphere of the earth on 

Wednesday, March 20th at 5:58pm.  Norooz is a time for spring cleaning, remembering our departed loved ones and being 

grateful for the family and friends around us.  The board encourages you to celebrate with the community by attending our 

annual Jamshedi Norooz jashan & dinner which will be held on Thursday, March 21st at the MGDM.  

 

The semi-formal Kanoun Norooz celebration will be held at Montecassino Vaughan on March 23rd - tickets must be 

purchased in advance so get your’s soon - please see attached flyers for more details on both these events. 

 

The 7th World Zoroastrian Youth Congress will be held this July 1-6 in Los Angeles.  FEZANA and the ZSO will be 

subsidizing $200 US per registrants for the first 15 youth applicants (18-35) who have registered. The application deadline 

is March 8, 2019 – further details are available on page 3 of this NL.  

 

Over the last six years, ZSO's IT infrastructure, including the website and communications have had a meaningful impact 

for our organization and its members. With time and because of the community’s evolving needs, your Board is working 

towards upgrading the services to support members and committees by providing additional functionality, simplifying the 

experience and improving engagement. 

 

The key to using the services will be the log-in which requires each member's e-mail address.  Over the coming weeks 

you will receive an e-mail asking you to update your profile online and renew your membership.  It is important to ensure 

ZSO has your e-mail address as you come to renew your membership – if we do not have your email address please 

contact our board at  Execofficer1@zso.org. 

 

On that note I encourage you all to please renew your membership using the attached membership form and support the 

ZSO and your community. Please continue to delete and ignore all emails impersonating the ZSO as they are fraudulent. 

Our emails will only be from communications@zso.org 

 

Wishing you all health and happiness; Happy Norooz and Norooz Perooz! 

 

Mitra Jam 

President, Zoroastrian Society of Ontario 

 

 

Zoroastrian Studies - A Symposium 

DEDICATED TO THE MEMORY OF PROFESSOR EHSAN YARSHATER (1920-2018) 

 

Presented by the Toronto Initiative for Iranian Studies and Department of Near & Middle Eastern Civilizations at the 

University of Toronto, in collaboration with the Federation of Zoroastrian Associations of North America, Ontario 

Zoroastrian Community Foundation and Zoroastrian Society of Ontario. 

 

Date:    April 6, 2019 

Venue:  INNIS TOWN HALL, 2 SUSSEX AVENUE, TORONTO, ON, M5S 1J5 

Time:    1pm 

 

The Symposium is free and open to all, but for planning purpose, we encourage everyone to register in advance by 

clicking on the link below: 

 

https://alumni.artsci.utoronto.ca/zoroastrian-studies-symposium-dedicated-memory-professor-ehsan-yarshater/ 

mailto:Execofficer1@zso.org
https://alumni.artsci.utoronto.ca/zoroastrian-studies-symposium-dedicated-memory-professor-ehsan-yarshater/
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7WZYC - 2019 World Zoroastrian Youth Congress 

 

FEZANA and ZSO are willing to subsidize the cost of youth who 

attend the Congress in order to encourage participation. The proposed 

subsidy will help sponsor young adults (18-35 years) with congress 

registration cost for the 7WZYC. 

 

How much? USD $200 per registrant 

Application Deadline: March 8th, 2019 

Selection Process: First Come, First Serve basis up-to the first 15 

applications only.  Please apply early! 

 

Eligibility criteria: 

• At least one parent must be a Zoroastrian  

• Aged between 18-35 years old (Participants must be born between July 1, 1983 and July 1, 2001) 

• Must be a member of ZSO at the time of application as well as the Congress (Must submit proof of ZSO 

Membership 

• Must have signed up and paid for the full congress registration  

 

Send in your Full name, Date of Birth, Email address, Mailing address, Phone number and confirmation email of congress 

registration to:AsstSecretary@zso.org and EVP@zso.org.  Please see the Congress Flyer in this NL for details on how to 

register for the congress. 

 

100th Toronto Scouts – January Update 

 

On Sunday, January 13th, the Beaver-Scouts had fun doing crafts and the Cub-Scouts improved their artistic skills. They 

also learned about different behaviours and understanding the same, through memory and imitation games. The scouts had 

a “tent pitching” race. The fastest patrol put up their tent in 3 minutes!!! They also carried out a tent inspection to ensure 

that the tents are “camp-worthy” and free of tears and leaks.  On Sunday, January 27th, the 3 sections practiced skits, songs 

and speeches in preparation for the “Lord Baden-Powell’s birthday, aka “B-P Day” next month.  

 
(Report submitted by Freddy Mirza on behalf of the 100th Toronto-First Zoroastrian Scout Group) 

 

 

Valentine’s Day 2019 

 

Congratulations to the 100 Toronto Scouts Group for staging a most enjoyable and successful Valentine’s Party on 9th 

February at the Darbe Mehr  – the annual fund raising event for the Group.  The festive occasion dubbed 

“Spendarmazgan – Day of Love”, had a Persian flair and MC Maneckji Appoo regaled the audience with his comments 

in fluent Farsi, Gujarati and English.   

 

DJ Meherwan Wadia did a splendid job keeping the “lovers” on the dance floor till almost midnight.  But the piece de 

resistance was the delicious Persian Dinner cooked up by Anahita and Ferozshaw Ogra 

and Chef Percy Daruwalla, complete with Khoresht-e Gheymeh, Zeresht Pulo ba Morgh, 

Ghormeh Sabzi  ba Garch and Sabzi Pulo ba Mahi!  There was plenty for all and many 

could not resist a second helping.   

 

Kudos to the dedicated Scout Leaders and 

other Group Committee members who 

raise funds to enable our children to 

participate in the many enjoyable 

Scouting activities that helps them to 

grow into being devoted members of our 

community and of the society at large. 

 

  

mailto:AsstSecretary@zso.org
mailto:EVP@zso.org/
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Introduction to FIRES 

 

FEZANA Information, Research and Education System (FIRES) is a centralized collection of books, manuscripts, 

literature, magazines, and scholarly research materials in print and electronic form, primarily pertaining to Zarathushti 

faith, culture, and history. 

 

FIRES was established in 2010, and is housed and managed by the Zoroastrian Association of Houston (ZAH) Library. It 

is accessible by all FEZANA Associations and individuals. 

 

Through a quarterly newsletter we would like to update you of the various activities at FIRES right through the year. Your 

feedback and suggestions are welcome at newsletter@fires-fezana.org.  

 

Below is an excerpt from their current newsletter featuring some books of interest.   

 

 

Tabiyat: Medicine and healing in India and other essays 

By Farokh Erach Udwadia, Oxford University Press. 2018. 

 

This book, aptly titled ‘Tabiyat’ which translates to ‘health’, ‘nature’, ‘temperament’ or 

‘disposition’, is a collection of nine masterly and thought-provoking essays which explore 

some important discoveries, dwelling on their relevance in our daily lives. Including 

essays on War and Medicine, Medical Ethics, Music and Medicine, Nursing and Death, 

the book encompasses various fields of human endeavor and aspects of life and living 

which influence and impact medicine. The author, Dr. Farrokh Erach Udwadia is a 

consultant and director in charge of the intensive care unit at the Breach Candy hospital in 

Mumbai, India. 

 

 

 

For information on this and other material and articles of interest, please visit their website at www.fires-fezana.org.  

 

 

Journey to Uzbekhistan – Kobad Zarolia 

 

On Sunday, February 10th, ZSO hosted a talk by our very own Ervad Kobad Zarolia.  Ervad Zarolia had travelled to 

Uzbekistan in 2017 and we were privileged to be given an insight into that country through photographs and a 

corresponding lecture.  Uzbekistan, as part of Persian History is part of  Airyana Vaeja – or the original land of the 

Persians.  Ervad Zarolia talked us through his travels through the various cities and towns.  Although the locals are mainly 

Muslim, they are aware of their Zoroastrian roots.  Additionally, numerous archaeological sites have revealed Zoroastrian 

artifacts.  We would like to thank Ervad Zarolia for a fascinating glimpse 

into this country.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:newsletter@fires-fezana.org
http://www.fires-fezana.org/
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Condolences 

 

"Thank you to all our family and friends for your help, support and condolences given to us on the passing away of our 

beloved daughter Firoza Jussawalla, Malcolm's wife and mother to Zarina and Samira.  

From: Madan, Jussawalla families and Freny Engineer"  

 

Jagus, Dolly Pesi on Tuesday February 12, 2019 at the age of 92. Wife of late Pesi Jijibhoy Jagus, mother of Havovi 

Mehta BELAIRE, grandmother of Vahishta Mehta.  Dolly joins her beloved soul mate on the eve of their 69th wedding 

anniversary. 

 

 

Health and Fitness 

 

Zoroastrian Youth and adults are invited to join the sports and exercise classes arranged by our Iranian Cultural Kanoun 

on Sunday afternoons at the Langstaff Community Centre, 155 Maple Red Road, Richmond Hill, ON, L4B 4P9 

(Telephone: 905-882-4295).  Please note that the Avesta Class for children is conducted in Farsi.   

 

 

Date Basketball & Avesta - Gym 'B' Volleyball – Gym ‘C’ Futsal – Gym ‘C’ 

3-Mar 2:30 to 4:00 3:00 to 4:30 4:30 to 5:30 

10-Mar 2:30 to 4:00 3:00 to 4:30 4:30 to 5:30 

17-Mar  2:30 to 4:00 3:00 to 4:30 4:30 to 5:30 

24-Mar 2:30 to 4:00 3:00 to 4:30 4:30 to 5:30 

31-Mar 2:30 to 4:00 3:00 to 4:30 4:30 to 5:30 
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Newsletter Requests 

 

Please note that the deadline for receiving submissions for the ZSO newsletter is the 20th of each preceding month.  Any 

materials received after this date will be published on a best efforts basis. 

 

Editor:  Armaity Bamji (newslettereditor@zso.org )  

Please note that all requests for inclusions in the ZSO NL should be emailed to newslettereditor@zso.org. Please copy 

Afreed Mistry at evp@zso.org for approval. 

 

In an attempt to save postage and paper, the ZSO requests those who do not wish to receive the newsletter by mail or who 

wish to receive the newsletter online to please email your full name to secretary@zso.org.  We encourage all members to 

consider this option. 

The distribution or reproduction, in part or whole, of the Zoroastrian Society of Ontario’s monthly Newsletters by any 

means or via any media, requires authorization by the Society’s Board of Directors. Any unauthorized distribution or 

reproduction is strictly prohibited. 

 

Miscellaneous 

 

ZSO Contacts: 

Emergency situations: Khushru Chothia (416) 677-7555   

Messages on the auto-dialer: Roozbeh Farhadi (416) 809-7669 or ExecOfficer1@zso.org   

Renting MGDM hall (for post-funeral prayers/rituals or for private functions): Mitra Jam president@zso.org or Afreed 

Mistry evp@zso.org  

 

Newsletter advertising rates: 

Inserts: $200  Quarter page/Business card: $55    Half page: $75  Full page: $125  

Miscellaneous two-liners: $15 

10% discount for 12 consecutive months of advertising. 

 

 

 

 

 

 

1153 Canal Road, 
Bradford,ON. L3Z 4E2. 

✴   Z o r o a s t r i a n  A r t e f a c t s  

✴   R e l i g i o u s  B o o k s ,  C D s .  D V D s  

✴   S u k h a r ,  L o b a n ,  V e h r ,  T a c h o  

✴   D i v a  n a  g l a s s ,  K a k r a  

✴   S a d r a ,  K a s t i ,  T o p i , T  s h i r t s ,  C a p s  

✴   G i f t  I t e m s , S i l v e r  &  G o l d  p e n d a n t s  

                A n d  m u c h  m o r e . . . . . . .  

  Pearl K. Chothia     # 416 917 7402                         
  241 Kingscross Dr, King City, On.L7B 1E7 
  
 Email: zstudies@hotmail.com    
             www.zstudies.com 

info@pearlknstructions.com 

www.pearlknstructions.com 

HARDWOOD   LAMINATE   CARPET   GRANITE 

Re-sanding Refinishing & Stairs  

Washrooms Kitchens Renovations 

 

Sales – Installation – Service 
 1 - 8 4 4 - 7 3 2 - 7 5 7 5  

   4 1 6 - 6 7 7 - 7 5 5 5  

mailto:newslettereditor@zso.org
mailto:newslettereditor@zso.org
mailto:evp@zso.org
mailto:secretary@zso.org
mailto:ExecOfficer1@zso.org
mailto:president@zso.org
mailto:evp@zso.org
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 هنوروزاتن پیروز و خجست 
 نوروز آمد، پیروز آمد، .....

 همه یبرا میکه آرزومند یسال انیپا. رسد یبه اتمام م شیها یها و کاست یها، کم یها و خوب یبا تمام بد گرید یسال... و 

  .بوده باشد شما یدر تمام آرزوها و خواسته ها یو کامران ییکامروا ،یهمراه با سالمت انیو دوستان وآشنا شانیهمک

به می رسد و با رسیدنش شادی و شادمانی را برای شما گرامیان خود از راه  یبا شکوه و بزرگ (یزرتشت 3757) یدیخورش 1398 سال

ک تک ت یبرا یسعادت، سُرور و سَروَر ،یسرفراز ،یسرسبز ،یسربلند ،یسالمترا با هفت سین  یسالپیشاپیش آورد. پیشکش می 

  .میباش یاز اهورا مزدا خواستار م شانیهمک

 پیروز، نوروزتان نوروزهر روزتان 
 کانون فرهنگی زرتشتیان انتاریو

 برای آگاهی زمان تحویل سال:

 پسین 5:58:27ساعت  – 2019مارچ  20: چهارشنبه نیویورک

 پسین 2:58:27ساعت  – 2019مارچ  20: چهارشنبه سانفرانسیسکو

 بامداد 01:28:27ساعت  – 2019مارچ  21تهران: پنج شنبه 

 پسین 5:58:27ساعت  – 2019مارچ  20: چهارشنبه تورنتو

 پسین 2:58:27ساعت  – 2019مارچ  20چهارشنبه : نکوورو

 پسین 4:58:27ساعت  – 2019مارچ  20چهارشنبه  هوستون:

 

 

 

 

 گهنبار چهره همس پت میدیم گاه

در دربمهر مهربان گیو از ساعت  (Sun. Mar. 17th)مارچ  17شنبه یکدر روز  گاه میدیچهره همس پت م یمراسم گهنبارخوان

 .میمراسم را سپاسدار باش نیخود، ا یبا باشندگ بامداد با همیاری همکیشان گرامی برگزار می گردد 11:00

 میو هما زور هما اشو ب میهما زور ب

  2 بند – 34یسن  -گات اهنود 

 .(1)پروردگارا، مرد نیک اندیش و پارسایی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند

 ای اهورا مزدا بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم.
 ل به تو انجام می دهد.کُوَبا تَ کار خود را با نام تو و -1

 

مارچ  4بلیت از تاریخ به آگاهی آن گروه از همکیشان که هنوز بلیت جشن نوروزی را تهیه ننموده اند می رسانیم که بهای

 دالر خواهد شد.  95دالر و غیر عضو  85، بزرگساالن اعضا )غذای کودکان( دالر 60سال  12افزایش خواهد یافت. کودکان زیر 

Ticket prices for the Norouz Gala will increase starting on March 4th. Under 12: $60 (kids meal), Adult 

member: $85 & non-member $95 
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سال قبل از میالد مسیح به روز خرداد  1768اشوزرتشت، پیام آور راستی، اشویی و خرد، 

ان زاده شد. ، او از خاندان اِسپَنَتمان )َجد از ماه فروردین )ششم فروردین( در سرزمین ایر

 نهم( می باشد و بدین سبب او را اشوزرتشت اِسپَنَتمان نامند. 

اشوزرتشت از پدری به نام پوروشسب و از مادری به نام  دوغدو، در نزدیکی دریاچه 

 چیچسب )ارومیه( در آذربایجان چشم به جهان گشود.

و در تنهایی به اندیشه و نیایش پرداخت تا سامان  در بیست سالگی به کوه اشیدرنه رفت

 آفرینش و راز هستی را دریابد. 

پیش از  1738در سی سالگی و پس از ده سال تفکر و اندیشه، سرانجام در روز خورداد از ماه فروردین سال 
 .برگزیده شدمیالد، نور دانش و بینش اهورایی بر او پدیدار گردید و در این روز به پیامبری 

 روح شادی و جاسبزی درگذشتگان

 روان همه درگذشتگان پارسا درود باد به -  ویاشه اُنام فروشه  ای دهیم زهیارستانوم اوروانو 

اده از خانو داریبا د شانیروز همک نیدهند. در ا یروز سال نو انجام م نیدر نخست انیاست که زرتشت یجا سبز باش درگذشتگان مراسم

  .ندینما یم یداشته و با خانواده ها همدرد یدرگذشتگان را گرام ادیخود را در سال گذشته از دست داده است،  زانیاز عز یکیکه  ییها

. با توجه را برگزار می نمایددرگذشتگان  یبرا یمراسم جا سبزباش گروههمانند سال پیش  ویانتار انیزرتشت یمنظور کانون فرهنگ نیبد

در درب مهر مهربان  نپسی 8:30تا  7:00 مارچ از ساعت 20شنبه چهارمراسم در روز  نیا، در سال جاری پیش آمدهبه محدودیت زمانی 

 گردد. یبرگزار م ویگ

دارند می توانند با یکی از هموندان کانون تماس بگیرند و برای روح شادی و یادبود درگذشته  1397خانواده هایی که روانشادی را در سال  

 خود در این برنامه مشارکت نمایند.

 

 ینوروز دیبازد دوید

باشد. هر کس  یم متداول شانیو همک انیرانیا نیسال نو در ب لیباشد که پس از تحو یم ییکارها نیتر دهیاز پسند یکی ینوروز شادباش

 .دیآنها آرزو نما یو سالمت را برا یبا شادمان یبزرگترها و دوستان خود رفته و نوروز و سال نو را شادباش گفته و سال داریکند تا به د یتالش م

 یزمان تیبا توجه به محدود. نموده است یزیرا برنامه ر ینوروز دیبازد دویمراسم د نیشیپ یهمانند سالها زیامسال ن ویانتار انیزرتشت یفرهنگ کانون

 .گردد یبرگزار م وگی مهربان مهر درب در شامگاه 10:00تا  8:00مارچ از ساعت 20شنبه چهارمراسم  در روز  نیا ،یآمده در سال جار شیپ

 .دییمکان برگزار نما کیرا در  یو شادباش نوروز دیبازد دویبرگزار کرده و د یمراسم را با شادمان نیحضور خود ا با

خرداد روز از ماه فروردین برابر با  ،کانون زرتشتیان انتاریو امسال نیز همانند سالیان پیش در روز سه شنبه

جشن زایش پیام آور راستین  ، (thTue. Mar. 26 9201)زرتشتی(  3757خورشیدی ) 1398ششم فروردین 

 پسین در درب مهر مهربان گیو برگزار می نماید.  6بشریت را با شکوه تمام در ساعت 

   پیامبر را یادآور خواهیم شد. با هموندی و باشندگی خود در این مراسم، باور اندیشه های آن
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 دکان جشن نوروزی کو

، پس از ( Sun. Mar. 17th)مارچ  17روز  نیپس 2:00 از ساعت ویانتار انیزرتشت یفرهنگ کانون

ر دبا شادی و شعر خوانی و رنگ امیزی تخم مرغ  همراه کودکان را یجشن نوروزبرگزاری گهنبار، 

مراسم  نیود اخ یباشندگکان و نو نهاالن و آوردن کود. با دینما یبرگزار م ویدرب مهر مهربان گ

 .دیینما نتریریرا شادتر و ش

 انیهر چه باشکوهتر شما گرام دارید دیام به

 گهنبار روزهای پنجه

روان و فروهر درگذشتگان  یرا برا یخوان نگانیجشن گهنبار و آفر شانیپنجه آخر سال سنت گهنبار پنجه وجود دارد که همک یهر سال در آغاز روز ها

 شیراا س. سپس بندروز سال باش نیدم نخست دهیآنان تا سپ زبانیروند تا م یبه استقبال حضور فروهر درگذشتگان م سنتیکنند و در باور  یاجرا م

  .کنند یخود را برپا م نهیریاز اوستا وانجام داد و دهش سنت د ییبخش ها

 رگید یاریو هم ویانتار انیزرتشت یکانون فرهنگ یو با همکار نیشیپ یهمانند سالها زین امسال

و  مارچ 18دوشنبه  مارچ، 17مارچ، یک شنبه  16 در روزهای شنبه  یجشن خوان نیا شان،یهمک

  گردد. یبرگزار م ویدر درب مهر مهربان گ نیپس 6از ساعت مارچ  19 سه شنبه

بدین وسیله از همه همکیشان که مایل هستند تا یادی از روان درگذشتگان خود در اوستاهای 

روزهای پنجه کرده باشند و نام آنها خوانده شود خواهشمند است تا با یکی از هموندان کانون 

 تماس بگیرید.

 

 چهارشنبه سوری

از راه می رسد و زبانه های آتش از ُکپه های شعله ور به  آخرین سه شنبه سال
آسمان کشیده می شود. کودکان،جوانان و بزرگساالن هر کدام به ردیف آماده 
پریدن از روی  آتش می شوند و در حال پریدن، این بیت شعر را با صدای بلند می 

 خوانند:
 من از تو زردی  تو از من سرخی

شنبه سوری همانند سالهای پیش و با همیاری امسال نیز مراسم جشن چهار
 6از ساعت   ( th9March 1مارچ ) 19کانون زرتشتیان انتاریو در روز سه شنبه 

با مشارکت و باشندگی خود  در درب مهر مهربان گیو برگزار میگردد.پسین 
 ساعات شادی را با دیگر دوستان خود داشته باشید

 

 نوروزینمایش پوستر حرفه شما در جشن 

بدینوسیله از همکیشان گرامی که تمایل دارند تا در سالن جشن نوروزی حرفه خود با نمایش پوستر به دیگر همکیشان آگاهی رسانی نمایند 

 .تماس بگیرید 647-771-7882به شماره و یا آقای کامران بمانپور خواهشمندیم تا با یکی از هموندان کانون 
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 ورزش و سالمتی 

ورزشهای سالنی همانگونه که آگاهی دارید 

در رده سنی جوانان و ، فوتسال والیبال

در رده سنی کودکان و  و بسکتبال بزرگساالن

در مجتمع فرهنگی ورزشی نوجوانان 

(Langstaff )روزهای  در

با دیگر همکیشان داشته و با ورزش کردن  شادی رابرپا می باشد. دیدار و ساعات هر هفته  یکشنبه

  سالمتی خود را بیمه نمایید.
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات پرسش و پاسخ

برای آگاهی همگان، با هماهنگی کانون زرتشتیان انتاریو، یکی از همکیشان در روزهای سه 

پسین در درب مهر مهربان گیو باشنده )حاضر(  می باشد تا به  5:30 -  7:30شنبه از ساعت 

 پرسشهای بازدید کنندگان زرتشتی و یا دیگر مراجعه کنندگان پاسخ بدهند.

 

 

 (ری کمکهای مالی برای کنگره زرتشتیان)جمع آو رقص و شادی بهاری

ف ، یک جشن رقص و شادی بهاری )کد لباس: نیمه رسمی( و با هدZSOام گرفته توسط جبا برنامه ریزی ان
شب در سالن  11:00تا  7:30می از ساعت  11جمع آوری کمک های مالی برای کنگره زرتشتیان در تاریخ 

 مهربان گیو برکزار می نماید. 
 دالر می باشد. 20سال،  11تا  5دالر و نوجوانان و جوانان  25سال  18بهای بلیت: بزرگساالن باالی 

 برای اطالعات بیشتر به آگهی پیوست خبرنامه مراجعه نمایید.   
 

  

Date Basketball & Avesta  
Gym 'B' 

Volleyball 
Gym 'C'  

Futsal 
Gym 'C'  

3 – Mar 2.30 - 4.00 3.00 to 4.30 4:30 to 5:30 

10 - Mar 2.30 - 4.00 3.00 to 4.30 4:30 to 5:30 

17 - Mar 2.30 - 4.00 3.00 to 4.30 4:30 to 5:30 

24 - Mar 2.30 - 4.00 3.00 to 4.30 4:30 to 5:30 

31 - Mar 2.30 - 4.00 3.00 to 4.30 4:30 to 5:30 

 PALM-5خود درمانی و تندرستی با یوگا 

 (برای داشتن سالمتی و درمان روان و بدنآسان روشی )
گیو، این کالسها  مهرباندر ادامه چندین دوره برگزاری کالسهای یوگا در درب مهر 

( و هموندی Zobin Dotiwallaهمچنان با پشتکار هموند گرامی زوبین داتیواال )

شنبه از ساعت سه این کالسها هر دوره جدید . برپا می باشدهمکیشان گرامی 

بعد از ظهر در سالن مهربان گیو برگزار می گردد. شرکت در این  8:15تا  6:30

 (Mar. 5, 12, 19, 26) . اد می باشدکالسها رایگان و برای همگان آز

 Zobin( آقای زوبین داتیواال )905) -629 -2985برای آگاهی بیشتر با شماره 

Dotiwalla.تماس بگیرید ) 

 گردهمایی ماهیانه بانوان

ظهر در دربِ مهر مهربان  12تا 10بانوان زرتشتی در اولین سه شنبه هر ماه از ساعت 

 گیو گرد هم می آیند. شرکت برای همگان آزاد می باشد.

 
 یوگا و سالمتی

در ادامه چندین دوره کالسهای آیروبیک و بدن سازی 

با همیاری خانم  فرانک تهمورث زاده، دوره جدیداین 

 – 7:00کالسها  نیز در روزهای چهار شنبه از ساعت 

بعد از ظهر در سالن مهربان گیو برگزار می   8:00

گردد. با هموندی خود سالمتی و شادابی را به خود و 

 د.خانواده خود هدیه دهی

 شرکت برای همگان رایگان می باشد.

 ما با تماس

ل ایمیانتقادات، نظرات و پشنهادات سازنده خود را با ما با 

 .بگذارید میان در kanoun@zso.orgآدرس 

mailto:kanoun@zso.org
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 کنگره جهانی جوانان زرتشتی

که آگاهی دارید، هفتمین کنگره جهانی جوانان زرتشتی امسال آنگونه 

 ژوالی در لس آنجلس کالیفرنیا برگزار می گردد. 6در تاریخ اول تا 

  انجمن ونیفدراس برنامه،به منظور تشویق جوانان در مشارکت در این 

( و انجمن زرتشتیان انتاریو FEZANA) کایشمال امر انیزرتشت های

(ZSO تصمیم گرفته اند تا به جوانانی که در این کنگره مشارکت می نمایند یارانه ای پرداخت نمایند. این یارانه به جوانان و )

 می گردد. پرداخت( 7WZYC)بابت هزینه ثبت نام برای کنگره و ساله  35تا  18بزرگساالن 

 تعلقثبت نام نماید  2019مارچ  8متقاضی اول که تا تاریخ  15( می باشد و به US 200$دالر امریکایی ) 200مبلغ یارانه 

 می گردد. 

 شرایط اولیه:

 یکی از والدین باید زرتشتی باشد -

 (2001ژوالی تا اول  1983سال باشد. ) تولد بین اول ژوالی  35تا  18سن متقاضی بین  -

 می باشد( مورد نیاز. )مدرک عضویت باشد ZSOعضو و در طی دوره برگزاری کنگره باید در زمان ثبت نام  -

 نام پرداخت گردد ثبتتمام هزینه ثبت نام برای کنگره باید به طور کامل در زمان  -

ل تاییدیه ثبت نام کنگره را به این پس از ثبت نام، اسم کامل خود، تاریخ تولد، ایمیل، آدرس پستی، شماره تماس و ایمی

  نمایید.  ایمیل( AsstSecretary@zso.org(و )EVP@zso.org) ادرس ها

 

 جوشانِ گهربار یاینه دُر، در   شهوار           ستیدُرّ یزبان پارس

 بُوَد برتر ز گوهر واژگانش          انشیماَند زبانها از ب فرو

... 

 نه دشوار است در هنگامِ گفتار  ه دستور زبانش هست دشوار            ن

 آهنگآوا و خوشالفاظ و خوشخوش زبانِ شعر و شور و عشق و فرهنگ           

 بسطام ریتوس و پ ریزبانِ پ              امیو خ یحافظ و سعد زبانِ

 یمصائب، نظا ،یزبانِ رودک               یعطار، جام ،یمولو زبانِ

 و آرام جانست دهی دفروغ   چنان آبِ روانست           یآسان ز

... 

 فروِغ فکر و شورِ جانِ پاکان             اکانیپرارجِ ن راثیبود م

 است نیفلک مهرآفر دیچو خورش  است             نیجان دلنشدر گوش دل و که

 زستیزبانِ اهل دل، تا رستخ              زستیعز یرانیقوِم ا یبرا

 خودش را باز در آن یِ کند جا   آسان            ،ینو و امروز مِیمفاه

 ستیزبان آسمان نیا منیُز              ستیجهان یشعر یشعر دَر اگر

 مییبا آن همنوا میکه تا هست              مییستایرا م یپارس زبان
  سروده توران شهریاری )بهرامی( –بخشی از شعر زبان پارسی 
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 All together –همه با هم 

" در خبرنامه داشته باشیم شرح واژه" و "مناسبت های گاهشماریتالش خواهد شد تا برای هر ماه نوشته هایی کوتاه را با دو عنوان "

 تا شاید برای آگاهی همگان مفید باشد. با سپاس از آقای بهمن مرادیان که ما را در این بخش یاری خواهند داد. 

 

We will try to write short articles for each month with two titles, "Chronological occasions" and "Word Definition" in the 

newsletter, which may be useful for everyone. Thanking Mr. Bahman Moradian for his contribution in this section. 

 **** Chronological occasions March  مارچهای گاهشماری ماه مناسبت**** 

 میدیپنج روز پنجه و گهنبار همس پت م

خر ماه اسفند که در آت پنج روز است. نخس شیدر پ یدیمارچ دو مناسبت مربوط به آخر سال خورش  20تا  16

پنج فصل گاهان  یپنج روز با نام ها نیا یگاهشمار نیبه پنج روز پنجه معروف است و براساس ا یزرتشت یگاهشمار

پنج روز  نیدر ا ی. طبق باور سنتشتیشتویوه ،ند که عبارتند از اهنود، اشتود، سپنتمد، وهوخشترشو یم ینامگذار

خانه و کاشانه خود  نیاز ا شیاساس افراد پ نیگردند و برهم یجهان برم نیفروهر درگذشتگان به خانه و کاشانه خود در ا

 رگذشتگانخاطره د یادآوریو  ادی دیمراسم را با نیکردند. ا یدرگذشتگان در خانه پهن م ادیبه  ییو مرتب و سفره ا زیرا تم

و خاطره درگذشتگان خود را با انجام مراسم، خواندن اوستا و پهن کردن  ادیپنج روز  نیدر ا انیزرتشت ی. به طور سنتدینام

شود  یخوانده م میدیگهنبار سال که به نام همس پت م نیپنج روز آخر نیدر ا گرید یداشته اند. از سو یم یسفره گرام

   .انسان است نشیزمان پس از آفر یزرتشت نیدر د نشیگهنبار در داستان آفر نیشود. براساس سنت ا یبرگزار م زین

 

 اشوزرتشت شیزا جشن

اشوزرتشت با نشانه ها  شیزا یاشوزرتشت است. در اوستا و متون پهلو شیجشن زا یزرتشت نیبنا بر سنت دمارچ  26 

و  یروشن ،یشاد خواهندیها مها و استعارهسمبل نیا یالعاده و شگفت همراه است که البته در وراخارق یفاتیو توص

 نیا دیهمواره با نیبکشند. بنابرا ریوجود آمده، به تصو هرا که از وجود اشوزرتشت در نظرشان ب یو آرامش یخوش

که  یکس نینخست د،یشیاند کیکه ن یکس نی: نخستشتی نیقرار داد. بنابر فرورد ینگاه مورد بررس نیرا با ا فاتیتوص

. دیاموزانیکه ب یکس نیو نخست اموختیکه ب یکس نیآورد. .... نخست یبه جا یکیکه ن یکس نیگفت، نخست کین

 کین یزهایرا، کالم مقدس را ... و همه چ یراست افتیکه در یکس نیو نخست رفتیخود بپذ یکه از برا یکس نیستنخ

ها و شادان شدند؛ ... اب اهانیها و گاو، آب یاست. در هنگام تولد و نشو و نما  یرا که منسوب به راست دهیمزدا افر

    .دادند یمژده رستگار دخرد مقدس به خو دگانیو ... همه آفر دندیبال اهانیگ

 

 شتیهر ریپ ارتیز

 .داده شده است حیتوض شیپ یدر خبرنامه ها رهایپ نیاست که در مورد ا شتیهر ریپ ارتیمارچ ز 31تا  27 از

 

 و هوا نیفلز، زم اه،یآتش در کنار آب، گ نقش

است  یرانیآتش توسط مردمان ا شیدایموضوع که جشن سده داستان پ نیبه ا یجشن سده گذشته در سخنران در

شناختند و به آن احترام  یآن را م انیرانیاست که ا یعیعناصر طب نیتر یمیاز قد یکیکه آتش  نیا نطوریاشاره شد و هم

«  پسر اهوره مزده»با جمله  یمجازو  یکه به طور استعار فتگ دیبا ییآتش در متون اوستا تیگذاشتند. در مورد اهم یم

 یم یقرار دارد و همواره از آن نگهدار انیزرتشت یآتش در مرکز آتشکده ها و درمهر ها گرید یوصف شده است و از سو

 لینکته توجه داشت که آتش به دل نیبه ا دیموضوع پرداخته شود که با نیفرصت نشد به اکمبود وقت  لیشود. اما به دل

 نیفلز، زم اه،یعناصر از جمله آب، گ یتمام قتیاست اما در حق یدارد در مرکز توجه سنت زرتشت اجیکه احت ینوع نگهدار

از  ییآتشکده ها مجموعه ا میتوجه داشت که در زمان قد دیبا یبه همان اندازه مورد احترام و توجه بوده اند. حت زیو هوا ن

چاه آب(،  کی(، آب )یاتش و لوازم فلز یفلز )جا شهیآتش در مرکز توجه بوده اما هم کدهعناصر بوده است. در آتش نیا

که  یاز مواد یخوش یآتشکده( و هوا )با بو ی)جا نیسبز هستند مانند سرو، کاج(، زم شهیکه هم یاهانی)معموال گ اهیگ

 یآن برا حیهمه عناصر آتشکده ها و توض رگذاشتند( حضور داشته اند. متاسفانه در دوران معاصر توجه به حضو یبر آتش م

را داشته  یژگیو نیشود که ا هیآتشکده ته یمدرن برا یحیو توض دمانیمناسب است که چ اریافراد کم شده است. بس

که  نیکه توهم و اتهام ا نیو هم ا مینشان ده یعیتوجه خود را به همه عناصر طب یامروز ینیباشد تا هم به عنوان د

 بوده است برطرف شود. انیتوجه زرتشت دآتش تنها مور
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ZOROASTRIAN SOCIETY OF ONTARIO 

Invites the entire Zoroastrian Community to attend the  

JAMSHEDI NAVROZE JASHAN & DINNER 

THURSDAY, MARCH 21st, 2019 JASHAN AT 6.30 pm. Followed by Dinner   

 

Menu: Parsi Kachumber with a notch of Wine vinegar, Mutton Pulao with roasted potaoes.  

Vegetarian Pulao & Bajidana 

Dessert: Lagan nu Custard 
Members : $10.00 Non-Members: $15  

Children under 5yrs :Free. 

MEHRABAN GUIV DARBE MEHER  
3590 Bayview Avenue,Willowdale,Ontario.  

S.W. Corner of Bayview & Steeles Ave.  

Please fill out the form below and attach it with your cheque for Dinner.  
Cheques must be received by March 17th, 2019. 

Please adhere to this deadline & avoid last minute disappointment.  

Mail cheques to Guloo Bharucha ( payable to: Zoroastrian Society of Ontario)  
24 Trafford Crescent, Markham, ON. L3R 7H9  

Tel: (905) 475 8894  
Email: entertainment@zso.org  

(Please spell your name clearly, if leaving a phone message)  

PLEASE SPECIFY EACH PERSON’S NAME IN THE BOX BELOW  

 
FIRST & LAST NAME MEMBER NON-MEM VEG NON-VEG 

     

     

     

     

     

TOTAL  PAYMENT $______________________PHONE #_____________________________________________ 

mailto:entertainment@zso.org


ZOROASTRIAN SOCIETY OF ONTARIO 
3590 BAYVIEW AVENUE, TORONTO, ONTARIO M2M 3S6 

MEMBERSHIP FORM 

Membership Application: Renewal       New Member Membership Year April 1st 20____ - March 31st 20____  

Membership Category/Fees 

Family  Individual  Student  Senior  Family senior 

Includes children under 
the age of 18 

Non-student over  
age 18 

Full time student 
age 18-25 

Age 65 and over Both spouses age 65 
and over 

$100 $60 $30 $30 $50 

 
Applicant Information   

Last Name: ________________________________ First Name: _______________________________________                      

Spouse Last Name: _________________________ Spouse’s First Name: ________________________________ 

Address: ______________________________________________Apartment/Suite#___________________________                                                             

City: _________________              Province: _________       Postal Code: __________  

Home Phone: (_____) -_______-________ Cell Phone: (_____) -_______-________ 

Email: __________________________ Age: __________ Signature_____________________________________ 

Dependent Information:  

First & Last Name Age 

  

  

  

  

 

Select your communication methods: Auto dialer (US & Canada), E-Mail and SMS Messages (SMS within Canada Only) 

Auto dialer voice messages:  Home   Cell     Spouse Cell: _________________________________ 

SMS Messages: Yes No

Newsletter: Email    Spouse Email: ______________________________ Regular Mail 

 

I (we) wish to provide donation - Onetime $______ or ongoing $ ______ per: ______ 
 

Total Enclosed:  Cash $______ Cheque $______  

(All cheques payable to “Zoroastrian Society of Ontario” and mailed to Attn: ZSO Treasurer (Membership Form) 3590 Bayview Avenue, Toronto, 

ON, M2M 3S6). Please note the bank will NOT accept cheques payable to “ZSO”. 

 

I have reviewed the ZSO Constitution & Bylaws* and agree to abide by them (*available on the ZSO website zso.org) 

NEW MEMBERS must be introduced by two ZSO members in good standing and approved by the ZSO Board of Directors (BOD). 

  

 

 

Existing ZSO Member 
__________________ 
Print Full Name 

__________________ 
Signature 

__________________
_________ 
Date: 

 

Existing ZSO Member 
__________________ 
Print Full Name 

__________________ 
Signature 

__________________
_________ 
Date: 

 

Approved by the ZSO BOD 
 

Yes     No 

_______________ 
Signature 

_______________ 
Date 

 

http://zso.org/


 

SPORTS & KARAOKE NIGHT 
 

                    

 

                

 
W h e r e : M e h r a b a n  G u i v  D a r b e  M e h r ,  

3590  B ayv ie w  Av e, ON .  M2M  3S 6.  

 
W h e n :  S a t ,  A p r i l  6 t h ,  2 0 1 9 @  6 p m  
M e n u : Mutton Dhansak  & Cachumber 
            
D e s s e r t :  Bread Pudding 
 

 

 

 

 

 

CONTACT: GULOO BHARUCHA #905-475-8894 or leave a message 
Email: entertainment@ zso.org  

Come and participate for a 
fun filled Karaoke night after 

dinner. 

mailto:Email:%20entertainment@zso.


WORLD CONGRESS  FUNDRAISER 

Spring Semi-Formal 
Dance 

Ticket prices: Adult (18+)$25   Youth (5-17)$20 

May 11th  7:30-11:00 
Come with your family & 
friends for an extraordinary 
night with great food & music. 
 

 

Location: 

3590 Bayview Avenue 
Toronto, Ontario  

Contact: 416-917-7402  





 

July 1-6th 2019 Los Angeles California  

 

 

7th World 

Youth 

Congress 

This congress, is intended for Zoroastrian youth 

of ages 18 to 35, has over the years brought 

together hundreds of current and future leaders 

of the Zoroastrian community and provided 

them with a platform to build global 

partnerships and relationships and work towards 

addressing the challenges facing our community. 

The ZSO Youth Committee  

will be organizing fundraisers to 

help encourage more youth 

attend the event.  

Your Donations/Sponsorships 

will go a long way in helping our 

Youth. 

  

 

For more information about the Congress and Registration go to: 
https://wzycongress.org/  
For Donations or Sponsorships call: 416-917-7402 
 


