به یاری اهورامزدا
بیشک در گذر این بیست و هفت سال ،به مشکالت و موانع زیادی بر خوردهایم که بدون تجربه و
حضور شما عزیزان این گذر امکان پذیر نبود.
خرسندیم که در این مسیر همراه شما بودیم و از وجود یکایک شما عزیزان بهرهمند شدیم.
اميد داريم و از اهورامزدا خواهانيم تا بتوانيم در سالهاى آتى مانتره را به شكل هميشگيش و
به صورت حضورى در كنار شما برگزار كنيم.
بدون شک مانتره امسال ،با شرايط خاص و عجيبش بدون حضور پرشور شما داوران ،اساتید و
همراهان هميشگى همايش مانتره ،قابل برگزارى نبود.
•

داوران عزیزی که در بخش اوستاخوانی همراه ما بودند :
موبدیار دکتر راشین جهانگیری ،موبدیار دکتر پروا نمیرانیان ،موبدیار پریا ماوندی ،خانم مهتاب
لریان ،خانم آویسا خسروی ،آقای فرشاد خدادادی ،آقای شروین کاووسی ،دکتر رویا نمیرانیان ،خانم
تریتی کیانی ،موبد پدرام سروشپور ،خانم ارشیا خسروپور ،خانم سحر مهری ،خانم شادی شاهد
و همچنین تشکر میکنیم از دکتر رامین اخوی جو که به عنوان داور آوای خوش در کنار ما بودند.

•

اساتید عزیزی که در بخش اوستاخوانی همراه ما بودند :
موبدیار پریا ماوندی ،خانم پریسا رایومند ،آقای خشایار خضری ،خانم آناهیتا مهرشاهی ،خانم آتریا
قدس ،خانم ساناز گشتاسبی ،دکتر نگار بزرگچمی
و همچنین تشکر میکنیم از آقای ادیب قربانی بابت زمانی که گذاشتند و وبینار "چند مسئله
بنیادی درباره موسیقی" را برگزار نمودند.

•

اساتید و داوران عزیزی که در بخش گاتاشناسی همراه ما بودند :
موبد دکتر اردشیر بهمردی ،دکتر مهربد خانی زاده ،موبد دکتر اردشیر خورشیدیان ،آقای رادمان
خورشیدیان ،موبدیار هومن فروهری ،آقای مهرداد قدردان ،دکتر فرزانه گشتاسب ،موبدیار پریا
ماوندی ،آقای بهنام مرادیان ،خانم مینو مهربانی ،دکتر کتایون نمیرانیان

•

عزیزانی که در بخش مانترک همراه ما بودند :
آقای رادمان خورشیدیان ،خانم یاسمین افسر کشمیری ،آقای فرزین دستان ،خانم آناهیتا
مهرشاهی ،خانم شیوا اشتری ،آقای پدرام مژگانی ،خانم فرین فروزش ،آقای پویان زندیان ،خانم
نگین خسرویانی
دستانتان را به گرمي ميفشاريم و چشم انتظار حضور پرمهرتان در مانتره  ٢٨هستيم.

کانون دانشجویان زرتشتی

