
 خدا نام به

 (ع)علی امام. بشمارید غنیمت را نیک های فرصت پس ، گذرند می ها ابر چون ها فرصت

 نظر زیر راغتف اوقات های کالس اصلی ریزی برنامه! نیست قضیه این پشت نفر یک فقط یعنی ، شود می فراغت اوقات ستاد از صحبت وقتی       

 و اه ارگان ولی  شده گرفته  بجنورد پرورش و آموزش اداره از فراغت نیز  اوقات های کالس برگزاری  مجوز  و بوده( عج)قائم یاران فرهنگی گروه

 حمدم ، اسالمی تبلیغات سازمان از نمایندگی به خوافی والمسلمین االسالم حجه: جمله از کنند می یاری را ما امر این در هم دیگری اشخاصی

 مصطفی ، رانخواه بسیج طرف از گریوانی معصومه ؛ والیت قرآنی خانه از نمایندگی به گریوانی راضیه ، فرهنگی کانون از نمایندگی به گریوانی

 شیخ ؛ ها عاطفه مهدکودک طرف از گریوانی زینب ، دهیاری و اسالمی شورای طرف از(محترم دهیار) گریوانی امین ، برادران بسیج طرف از گریوانی

 .کنند می یاری مارا که عزیزانی دیگر و مربیان  ، رضوی یاران خادم کانون طرف از گریوانی.. ا امان

 به گریوان بانک پست نزد 3555553100001 حساب شماره به فیش واریز طریق از نام ثبت بهتر مالی مدیریت برای امسال:  نام ثبت نحوه    

 را کنید شرکت خواهید می که هایی کالس وعنوان انتخاب را دارید شرکت قصد که هایی کالس ایتدا. گیرد می انجام قائم یاران فرهنگی گروه نام

 ثبت برای را درسی یک که شود می داده شما به رسید دو بانک پست سیستم در ثبت از بعد سپس نویسید، می آنها مبلغ همراه به واریزی فیش در

 .شود قید حتما موزآ دانش خانوادگی نام و نام واریز برای ضمنا.دارید می نگه خود نزد را رسید یک و آورده نام ثبت محل به نام

 :نام ثبت هزینه و ها کالس درباره مختصری توضیحات    

 آموزش نه!یستن ما پشتیبان مالی لحاظ از ارگانی هیچ که اینجاست نیست؟جواب رایگان ها کالس چرا که باشد آمده پیش سوال این شما برای شاید

 و یمرب هزینه صرفا شود می گرفته شما از که پولی! است دولتی ادارات تمام مشترک حرف "نداریم بودجه" دیگری؛ ارگان هیچ نه و پرورش و

 !نندک نمی دریافت ای هزینه هیچ فراغت اوقات پایگاه در مشغول مسئوالن حتی ؛ دیگری امور صرف نه و شود می شاد های جمعه و بازی وسایل

 :ها کالس اما و     

 .گردد پرهیز ها کالس بودن روح بی و خشک از بازی و داستان با تا شده سعی و بوده رایگان شرکت هزینه:چهارم تا اول ردیف

 .است گویی داستان پایه بر قرآن آموزش بر سعی و بوده تومان 555/0 ها کالس هزینه 1 و 0 ردیف

 .باشد می تومان 555/50 آن هزینه و بوده کامپیوتر عمومی آموزش 7 ردیف

  تومان 555/05 هزینه ؛ است خوبی کار بازار دارای و بوده ضروریات از امروزه که است فتوشاپ تخصصی آموزش 8ردیف

 بزرگساالن حتی شناسد نمی خاصی سال و سن و گرفت یاد باید که بوده امروز زندگی ضروریات جمله از انگلیسی زبان:  انگلیسی زبان آموزش 0 ردیف

 است خارج دوستان از خیلی توانایی از این و بگیریم تومان هزار555/05 ترمی باید بدهیم مدرک بخواهیم اگر که جایی ان از و.کنند شرکت توانند می هم

 .است کننده شرکت عهد به ها کتاب هزینه و بوده کالس در شرکت هزینه بابت تومان هزار 555/05 فقط و گذریم می دادن مدرک خیر از ؛

 تومان555/50 تئاتر و تومان 555/55 سرود نام ثبت هزینه! نشود تکرار شاید که فرصتی تئاتر و سرود آموزش 55 و55 ردیف

 تومان555/50:  نام ثبت هزینه اسعدی؛ خانم سرکار پایه همین مربی حضور با ها اولی پایه برای تقویتی های کالس: 50ردیف

 .داشت خواهند آموزش ساده، های الگو طریق از که هستیم(شرف)گریوانی معصومه خانم سرکار خدمت در امسال که خیاطی آموزش:53ردیف

 تومان555/55 هزینه با دختر و پسر های ابتدایی مخصوص نقاشی آموزش: 51 ردیف

 تومان 555/55 هزینه با ظروف و شیشه تزیینات در استفاده مورد و کاربردی موارد جمله از هم(ویترای هنر) شیشه روی نقاشی آموزش:50 ردیف

 تومان555/50 کدام هر( نوجوانان برای شده توصیه)بافی عروسک و بافتنی مختلف های مدل: 57 و 51ردیف

 بچه هک آنجایی از و شود می برگزار( مرام با و اخالق خوشاستاد )ربانی استاد گری مربی با که شخصی دفاع اولویت با فو کونگ آموزش: 58ردیف

 تومان555/00 نام ثبت هزینه.شود می توصیه پسران برای کالس این در نام ثبت روند می پیش تنبلی و پروری تن سمت به ها

 زمان در و هاست؛ ظهر از بعد هم برگزاری زمان ، است گریوانی داوود شهید ورزشی سالن ها، کالس برگزاری محل: ها خانم برای والیبال:50 ردیف

 !است ممنوع نیز همراه تلفن آوردن.دارند حضور سالن درب جلوی مسئول، آقایان از یکی ها خانم بیشتر امنیت جهت هم کالس برگزاری

 یماریب از پیشگیری در موفق طبی یادگیری ، مدرن طب ناتوانی و روحی و جسمی های بیماری این همه باوجود! همه برای واجب سنتی،کالسی طب:05ردیف

 تومان555/05 کالس در شرکت هزینه.شوید آشنا ها بیماری درمان در کاربردی مواردی و سنتی طب کلیات با امسال است قرار. است واجب همه برای ها

 تندهس ای جداگانه درکالس کدام هر که داروئی گیاهان برداشت و کاشت و قارچ پرورش ، داری زنبور های آموزش یادگیری با کارآفرینی:05 ردیف

   سکال هر در شرکت هزینه.شوید مند بهره کشاورزی جهاد اداره تسهیالت از و کسب را رشته همان مدرک توانید می شما( روز هر جلسه هشت طی) 

                                                                                                           تومان 555/7

 گریوان فراغت اوقات ستاد                                                                                                                                         


