خيرانديشاني كه خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان تهران را ياري
نموده اند (سال ) 1396
 -1خانم گلناز گودرزیان بنامگانه پدر و عمویشان ( شهریار گودرزی و خدابخش گودرزی)
جهت برگزاری گهنبار چهره میدیوزرم گاه ،چهار میلیون ریال.
 -2خانم دکتر هما کیخسروان بنامگانه پدر ،مادر و برادرشان جهت برگزاری گهنبار میدیوزرم
گاه ،سه میلیون و سیصد هزار ریال.
 -3آقای سهراب مهری و خانم بانو شش برادران بنامگانه ارشام شش برادران جهت برگزاری
گهنبار چهره میدیوزرم گاه ،یک میلیون ریال.
 -4خانم مروارید منشنی (استقامت) جهت برگزاری گهنبار چهره میدیوزرم گاه ،سه میلیون و
پانصد هزار ریال.
 -5خانم شیرین مهرشاهی جهت برگزاری گهنبار ،دو میلیون ریال.
 -6خانم مهسا فرخانی جهت برگزاری گهنبار ،پانصد هزار ریال.
 -7خانم میترا خسرویانی سرویس کامل چایخوری چینی و یک دست بشقاب مالمین.
 -8خانم ترانه سرایی ،پرداخت هزینه قند و چای خانه فرهنگ و هنر.
 -9آقای مهربان وفاداری یک جفت بوفه شیشه ای.
 -10خانم تاج گوهر خداداد کوچکی بنامگانه کیخسرو کیومرث خادم ،یک دستگاه کولر آبی
 7000با هزینه ساخت چهارپایه های مربوطه.
 -11خانم دکتر هما کیخسروان و آقای اسفندیار کیخسروان ،هزینه رنگ آمیزی گالری روانشاد
مهربان کیخسروان.
 -12خانم فرنگیس شاه فریدون زرتشتی هزینه نصب  3عدد پروژکتور جهت نورپردازی محوطه
خانه فرهنگ و هنر.
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 -13خانم کاملیا سهراب یزدانی بیوکی بنامگانه همسرشان روانشاد کیوان وفاداری ،هزینه
ساخت سن نمایش در سالن مهربانو.
 -14خیراندیش یک دستگاه یخچال بوش و یک دستگاه اجاق گاز بوش به آشپزخانه تازه
تاسیس سالن مهربانو.
 -15خانم سیمین کسرایی (توانایی) ،میز منشی و صندلی های مربوطه.
 -16آقای کامبیز فروزان ،دو عدد پایه میکروفن.
 -17خانم گلناز گودرزی بنامگانه شهریار گودرزی و خدابخش گودرزی جهت برگزاری
جشن دیگان ،سه میلیون ریال.
 -18خانم شیرین مهرشاهی جهت برگزاری جشن دیگان ،پانصد هزار ریال.
 -19خانم رخشنده فروهران ،یک دستگاه بخاری گازی سیار.
 -20خانم پوراندخت آدریان (وحیدی) بنامگانه خواهرشان روانشاد پریدخت کیخسرو وحیدی،
یک عدد سه تار.
 -21آقای خدابخش معاونت ،لوازم پذیرایی ،آشپزخانه و طبخ و توزیع غذا و طبقات فلزی
نگهداری کاال و لوازم.
 -22خانم دلبر گشتاسب خسرویانی و آقای فرهاد مرزبان مرزبانی 10 ،عدد میز فلزی.
 -23آقای رشید فرامرزی دهمیری علی آبادی 9 ،عدد میز فلزی.
 -24خانم فرنگیس موبد فریدون زرتشتی بنامگانه مادرشان روانشاد مهربانو رستم بامسی پور
جهت سالن مهربانو ،بیست میلیون ریال.

با سپاس از تمامی دهشمندان ،تندرستی ،بهروزی و پاداش نیک اندیشی ایشان را از اهورامزدا
آرزومندیم.
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