به یاری اهورامزدا
همکیش محترم
با درود،
از سنتهای زیبا و ارزشمندی که تا چند دهۀ پیش در جامعۀ زرتشتی رواج داشت ،خرید کتاب و به ویژه کتاب اوستا پیش از چاپ آن بود .به
این ترتیب هر فرد زرتشتی در حد توان خود به انتشار کتاب کمک میرساند و در گسترش این فرهنگ بینظیر همازور میشد .اگر صفحات آخر
کتابهای قدیمی اوستا را ورق بزنید ،مشاهده خواهید کرد که ذیل عنوان «دهشمندانی که این کتاب را پیش از چاپ خریدهاند» ،نام افراد،
انجمنها ،درمهرها و مدارسی که کتاب را پیشخرید کردهاند ،آورده شده است.
مدتهاست که این سنت قدیمی و بسیار ارزشمند از یادمان رفته است .در انتشارات فروهر در نظر داریم این سنت قدیمی را بار دیگر زنده کنیم
و برای آغاز این امر ،کتاب خردهاوستا ،ترجمۀ رشید شهمردان (با بازنگری موبد فیروزگری) را برگزیدیم.



تخفیف قیمت پشت جلد ،مبلغ  400/000ریال است.
بهای پیش خرید کتاب با  20درصد
ِ

حداقل تعداد پیشخرید  5جلد است.



شماره حساب جهت واریز مبلغ:
 شماره حساب ( 171602656128بانک سپه ،به نام سازمان جوانان زرتشتی)
 شماره کارت ( 5859837000104675بانک تجارت ،بهنام سازمان جوانان زرتشتی)

خواهشمند است پس از واریز وجه کتاب ها ،جهت نهایی شدن سفارش و ثبت مشخصات در لیست دهشمندان ،تصویر فیش واریزی
خود را همراه با فرم تکمیل شدۀ زیر به یکی از روشهای زیر تحویل فرمایید و رسید دریافت کنید.
 ارسال به ایمیل انتشارات فروهر به آدرس nashrefravahar@hotmail.com

 تحویل به فروشگاه کتاب فروهر (واقع در خیابان فلسطین ،پالک )6
برای هماهنگی بیشتر میتوانید از ساعت  9صبح تا  19پسین با شماره تلفن ( 66462704فروشگاه کتاب فروهر) تماس حاصل فرمایید.
زمانی که  500نسخۀ کتاب پیشخرید شود ،کتاب را منتشر خواهیم کرد.
سازمان فرهنگی و انتشاراتی فروهر

-----------------------------------------------------------------
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