خيرانديشاني كه كتابخانه يگانگي را ياري نموده اند
(از  1ارديبهشت  96تا پايان اسفند ) 96

 -1خیراندیش بابت خرید کتاب ،سه میلیون ریال.
 -2آقای دکتر منوچهر کاوسی جهت خرید میز مخصوص نگهداری کتاب بنامگانه روانشاد
دکتر ایران ایرانپور (کاوسی) توسط خانم مهین سالمتی ،یازده میلیون ریال.
 -3خانم نیسان فروزین بابت خرید کتاب ،سیصد هزار ریال.
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انتشارات محترم فروهر  35جلد کتاب از تازه های چاپ آن انتشارات.

 -5خانم ژیال غیبی  3جلد کتاب و  8قطعه عکس قدیمی.
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آقای مهندس رستم یگانگی بابت کمک به خرید قفسه کتاب توسط آقای بیژن نوشیروانی،
دوازده میلیون ریال.
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آقای مهندس رستم یگانگی بابت کمک به بودجه کتابخانه توسط آقای بیژن نوشیروانی،
بیست و چهار میلیون ریال.

 -8خانم مهین بانو کشاورزی یک جلد کتاب چاپ سنگی و تعدادی کتاب در زمینه دین و
فرهنگ ایران باستان.
 -9خانم دیناز دهنادی مدیریت محترم انتشارات برسم تازه های آن انتشارات.
 -10خانواده امانت یک جلد صحافی شده مجالت ایرانشهر و  4جلد کتاب چاپ قدیمی توسط
آقای رستم فرخنده.
 -11خانم پوراندخت رستم آدریان تعدادی فالپی دیسک بنامگانه فرزندشان پریدخت
کیخسرو وحیدی توسط خانم آذرمیدخت هرمزان به کتابخانه مارکار تهرانپارس(مهر).
 -12خانم ها پریچهر و گیتی خسروی یزدی ،اوستائی بر روی یک برگ کاغذ قدیمی بنامگانه
روانشادان مهربانو و هرمزدیار و بهرام خسروی یزدی.
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 -13آقای جمشید فرجودی دو جلد کتاب و یک مقاله نوشته پروفسور تاکشی به زبان ژاپنی در
مورد دین زرتشتی و فرهنگ ایران باستان.
 -14آقای سیروس ساسانی  6جلد کتاب.
 -15آقای شاهرخ خدادادی  3جلد کتاب تحت عنوان جاماسپ نامه تدوین خودشان.
 -16خیراندیش توسط خانم بانو سعادت بابت خرید کتاب ،سه میلیون ریال.
 -17آقای مازیار حیدری یک جلد کتاب راز ساز در ساختار تار و یک جلد کتاب آموزشی
تار و سه تار به همراه سی دی از آثار خودشان به کتابخانه یگانگی و مارکار
تهرانپارس(مهر).
 -18خانواده شهریاری  5جلد کتاب بنامگانه بزرگ خاندانشان روانشاد ارسطوشهریاری.
 -19خانم هما مزدیسنی چند جلد کتاب اوستا به کتابخانه یگانگی.

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