خیراندیشان آیین درگذشت اشو زرتشت (سال )1396
 خانم پریوش بهدین به مناسبت سر سال همسرشان روانشاد ایرج فرامرزی بیست میلیون ریال. آقای بهنام فرامرزیان سیزده میلیون و دویست هزار ریال. خانم شهین ماندگاریان بنامگانه روانشاد لعل رستم رشیدی ،خانم فرشته فارسی بنامگانه روانشادشاپور بهرام رستگاری ،خانم دلنواز حقیقی بنامگانه روانشاد رستم حقیقی ،موقوفه ارباب رستم
گیو و مروارید خانم گیو ،خانم شهناز جهانگیر غیبی بنامگانه روانشادان جهانگیر اردشیر غیبی
و پروانه دینیار همائی هریک پنج میلیون ریال.
 آقای رستم نامداری بنامگانه روانشادان پدر و مادرشان دو میلیون و پانصد هزار ریال. آقایان ورهرام و ویناسپ پیران نژاد ،آقای کاوه یگانگی ،آقای پرویز لرستانی ،خانم مینا مجردی،آقای اسفندیار فوالدیان هریک دومیلیون ریال.
 خانواده سهرابی پور بنامگانه پدرشان روانشاد سهراب بهمرد سهرابی پور یک میلیون و هفتصدهزار ریال.
 آقای اهلل داد فرزادی بنامگانه بهرام خسرو فرزادی و اردشیر بهرام فرزادی و سرور خداداد نیکدین و فرخنده خداداد نیک دین ،آقای برزو و خانم ها پروین و فرحناز پرستار هر یک یک
میلیون و پانصد هزار ریال.
 آقای شاهرخ جوانمردی جعفر آباد یک میلیون و دویست هزار ریال. فرزندان روانشاد خدایار فریدون اختر خاوری یک میلیون و یکصد هزار ریال. خانم ویانا جوانمردیان یک میلیون و ده هزار ریال. خانم پروین گبل ،آقای بهرام ایران مهر ،خانواده منشنی بنامگانه روانشاد مهربان شهریار منشنی،خانم فرنگیس طهمورثی بنامگانه روانشادان منوچهر خسرو طهمورثی و مهین دخت خدایار
سروشیان ،خانم مهین تاج هرمزدیاران به مناسبت سی امین سال مادرشان روانشاد گل شهریار
شهریار پور ،خانم ماهرخ بومانجی بنامگانه روانشادان دولت رستم رشیدی و رستم رشیدی و
فیروزه مژگانی ،آقای نریمان بومانجی بنامگانه روانشادان دولت رستم رشیدی و رستم رشیدی
و فیروزه مژگانی ،آقای رشید ایزدی ،آقایان رستم و شهمردان سعادت بنامگانه روانشادان
مروارید مرزبانی و مهربان سعادت و سهراب سعادت ،آقای خدایار فالمرزیان بنامگانه پدر و
مادرشان روانشادان فرامرز فرامرزیان و مروارید یزدانی ،خیراندیش بنامگانه روانشاد ناهید
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مرزبان مرزبانی ،خیراندیش بنامگانه روانشاد هرمزدیار گشتاسب بهزاد خسرویانی ،خانم دولت
باستانی (آبیاری) ،خیراندیش بنامگانه روانشاد مهربان شهریار کیانی ،خانم شیرین پوروفاداری،
خانم مهناز مهری ،آقای دکتر پرویز شهریاری ،آقای رامین بلیوان و خانم آناهیتا کیانی ،خانم
مهوش ناهید ،آقای مهرداد خسروی ،آقای اسفندیار خسروی ،آقای بهروز اورمزدی بنامگانه
پدر و مادرشان روانشادان لعل اسفندیار امجد و سروش بهرام اورمزدی ،آقای رستم ده موبد،
خانم مهوش کریمدادی ،خانم فرشته فارسی بنامگانه روانشاد فریدون جمشید فارسی ،آقای
سهراب کشاورزی بنامگانه روانشاد آذرمیدخت سهراب استواری ،خانم دکتر مهرنواز همتی،
خانم پریچهر جوبانیان بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان مهربان خداداد جوبانیان و همایون
داراب دارابیان ،خانم منیژه پوراسفندیاری ،خانم مهین دخت پور اسفندیاری بنامگانه روانشادان
کشور بهمنیان و اسفندیار پوراسفندیاری ،آقای جهانگیر آتشبند هریک یک میلیون ریال.
 آقای اسفندیار رستگاری ششصد و پنجاه هزار ریال. خانم هما بهرام شاهی بنامگانه برادرشان روانشاد خداداد وفادار بهرام شاهی ،خانم هما وفاداربهرام شاهی بنامگانه مادر و پدرشان روانشادان پریدخت جوانمردی و وفادار بهرام شاهی ،آقای
رستم جمشید خسرویانی بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان جمشید شهریار خسرویانی و بانو
خدارحم خسرویانی ،آقای رستم جمشید خسرویانی بنامگانه ممس و بامس روانشادان لعل
وفادار و شهریار جمشید خسرویانی ،خانم بهیه رستم ایمانی بنامگانه همسرشان روانشاد رستم
وفادار جوانمردی ،آقای بابک سرداری بنامگانه روانشاد سهراب شهریار سرداری ،خانم شهین
ماندگاریان بنامگانه روانشاد فریبرز فریدون ماندگاریان ،خانم شیرین رستگاری ،آقای سهراب
اختری ،آقای آرمین افشاری ،آقای کیخسرو بلیوان ،خانم طناز بهمردی ،آقای روزبه ایرانی،
آقای خداداد کاوسیان ،آقای سیروس اردشیر خسرویانی ،خانواده روانشاد گشتاسب خدامراد
کرمانی ،خانم مروارید فروردین ،آقای سروش وصالی ،خانم مروارید هورمزدی ،خانم ایراندخت
کیومرثی ،آقای کورش کیخسرو باختری ،خانم پریوش کریمدادی بنامگانه خاله شان روانشاد
خرمن سالمتی ،آقای خدابخش خدادادی بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان خداداد اردشیر
مبارکه و فیروزه جمشید ،آقای پرویز نمیرانیان ،آقای پرویز نمیرانیان بنامگانه روانشاد آزیتا
نمیرانیان ،خانم مهین نمیرانیان ،خانم پریچهر نمیرانیان ،آقای خسرو نمیرانیان ،خانم پریچهر
جوبانیان ،آقای بهمرد فریدون زاده بنامگانه پدر و مادرشان روانشادان اسفندیار فریدون زاده و
دولت اردشیریان ،خانم مروارید فریدون زاده بنامگانه همسرشان روانشاد مهربان خداداد
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فرامرزیان ،خانم مروارید فریدون زاده بنامگانه روانشادان گشتاسب فریدون زاده و گلچهر
فریدون زاده ،آقای سیروس خسرویانی بنامگانه روانشاد بهرام خسرویانی هریک یکصد هزار
ریال.
 آقای عدالتی ،آقای خدایار جمشید بنداریان ،خانواده خدایاری افالطون و رایومند هریک سیصدهزار ریال.
 آقای فرزاد یزدانی دویست هزار ریال. آقای شاهرخ یزدانی یکصد و پنجاه هزار ریال. خانم جنیفر ایرانی ،آقای آرش ایرانی هر یک یکصد هزار ریال. -خیراندیشانی که نام خود را ذکر ننموده اند مجموعا دوازده میلیون و هفتصد هزار ریال.

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