به یاری اهورامزدا
بیست و شش سال از آن سالی میگذرد که دست به دست هم دادیم و همایشی را آغاز
کردیم تا بیش از پیش سرودههای اندیشه برانگیز پیام آورمان ،اشوزرتشت اسپنتمان ،را
بشناسیم ،بیاندیشیم و بخوانیم و در زندگی از آن بهره بجوییم.
اما یقینا بدون حضور یکایک شما ،همراهان همیشگیاش ،مانتره به این سن نمیرسید.
بیشک مانتره حضورش را مدیون شما عزیزان است تا با ما همقدم و همپیمان شدید و بی
هیچ چشم داشتی در کنارمان ماندید ،راهنمایی کردید و مایه رشد و پرورشش شدید.
کانون دانشجویان زرتشتی بدین وسیله از تمامی شما عزیزان که با حضورتان موجب
برگزاری هرچه بهتر مانتره شدید تشکر مینماید .به امید آن روز که موفقیت بیش از پیش
شما عزیزان را شاهد باشیم.
• شرکتکنندگان بخش اهنودگات :
ویستا بلندی ،مانترا خسرویانی ،آرتمیس باستانی ،آیرین خسرویانی ،آرتا اردشیری ،نیوشا
باستانی اله ابادی ،مهرگان غیبی ،شایان ایزدی کالنتری ،پردیس بلیوان ،ساینا سلطانی پور،
کیوان بختیاری ،پیوند شهریاری ،نیکو آبیاری  ،فریماه بلیوانی ،ستاره مهرشاهی ،روشنک
مهرشاهی ،پرستو جمشیدیان ،مهسا دارابیان
• شرکتکنندگان بخش اشتود-سپتنتمدگات :
آناهیتا مهرشاهی ،آرمیتا خسرویانی ،فرشته هنگامی ،جاوید نریمان ،مهران قندی پارسی،
همتا خسرویانی ،مهتاب گشتاسبی
• شرکتکنندگان بخش کل گاتها:
مهران منوچهری کالنتری ،اشا مالی ،سپهر گشتاسبی ،سامان نیکزاد،پورچیستا
خسرویانی

• شرکتکنندگان بخش از بر خوانی زیر  ۱۰سال :
هودانوش نمیرانیان ،فریدون خسرویانی ،رادین خسرویانی ،بنیتا جهانی ،آرنیکا
جهانی ،سپنتا جاودانی ،بردیا ارغوانی ،بهشاد باستانی اله ابادی ،ستایش زندیان،
نیایش زندیان ،یسنا خسرویانی ،مروارید سالمتی ،فیروزه سالمتی ،اشا ماوندادی،
دیانا فرودی  ،آیدا گلزاری ،آراد مالی ،ستایش نیکزاد ،آرتان سرائی ،راتا پوردهی
زین آباد ،پیمان خسرویانی ،رونیکا سرداری ،پندار شهریاری ،رادان کرمانیان ،پارسا
نامداریان ،پدرام گشتاسبی
• شرکتکنندگان بخش مانترک :
ویستا بلندی ،مانترا خسرویانی ،آرتمیس باستانی ،آرتا اردشیری ،نیوشا باستانی اله ابادی،
پردیس بلیوان ،ساینا سلطانی پور ،پیوند شهریاری ،نیکو آبیاری ،فریماه بلیوانی ،ستاره
مهرشاهی ،بهنیا بزرگی چم
• شرکتکنندگان بخش پروژه محور :
بهراد ستودیان ،دیبا خدایی ،مرزبان ایزد ،مهسا دارابیان ،آترم بهمردی ،افروز مهر افزا
• شرکتکنندگان بخش آزاد:
کیانا نمیرانیان ،سپند بلندی ،روشنک مهرشاهی ،نیایش نامدار

و اما عزیزانی که در چالشهای این دوره همراه ما بودند:
• چالش آوای خوش :
بیتا مالی ،آویسا خسروی ،فرشاد خدادادی ،مهتا مالی ،پریسا رایومند ،ویستا
رایومند ،آناهیتا مهرشاهی ،آرمیتا مهرشاهی ،خدامراد پارسی مهر ،اردشیر نریمان،
سپند بلندی ،ساینا سلطانی پور ،خشایار خضری ،یسنا بهشاد ،مهرآنا آتشبند،

ساناز گشتاسبی ،مهتاب گشتاسبی ،همتا خسرویانی ،پردیس بلیوان ،مهران
منوچهری کالنتری
• چالش دوستی با گاهان:
پریناز اردشیریان ،میترا جمشیدی ،نیلوفر خادمی ،آرنیکا بهمردی کالنتری ،بهنیا بزرگی چم،
پرستو جمشیدیان ،روشنک مهرشاهی ،ستاره مهرشاهی ،فریماه بلیوانی ،نیکو آبیاری ،پیوند
شهریاری ،کیوان بختیاری ،مهرگان غیبی ،نیوشا باستانی اله ابادی ،آرتا اردشیری ،ویستا
بلندی ،مانترا خسرویانی
• چالش نقاشی سفره گهنبار:
فریدون خسرویانی ،شیدا مزداپور ،آرتمیس باستانی ،هودانوش نمیرانیان ،رادین خسرویانی،
مانترا خسرویانی ،آریانا اسفندیاریان
• چالش دوبله به دری:
سپنتا داستان ،چیستا داستان ،امید زندی ،آریا پورجوانمردی ،ارشیا کاجی و آوا کاجی،
آرشین فالحتی ،آرین فرودی ،پرهام بزرگی ،بهشاد بختیاری ،مروارید و فیروزه سالمتی ،آیدا
گلزاری ،وفادار و هما مرادیان

پیشرفت روزافزون یکایک شما عزیزان را از خدا خواستاریم.
به امید دیدار شما عزیزان در بیست و هشتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره.

کانون دانشجویان زرتشتی

