ستتنینار یاران د تتت  ١٣تیر ماه با حضتتور
.
عالقنن ان ب امر آموزش و فرهنگ برگزار
تیر دارد د
تیری ر فراز و نبت
آموزش مست
تتتنر و ای ار هرچ
تت ور می خواه و تالش مست
صت
راه ربار تر و هرچ هن سفران عا ق تر
تو
مقصتت زی اتر و خواستتتنی تر استتت .بهار ستتا
یم آم یم تا حامی با یم.
٩٢مهنان د تیاری
حامی آموزش ىودىان سرزمیننان در این سا ها
های ناب یاد دادن و یاد گرفتن را در
لح ظ
تتیاری و درمیان دلهای مهربان
توزان د ت
گرمای ست
مرد مانش تجر ب ىردیم با معل نان و م یران
هنراه تت یم تا در مستتیری ى هن آن را باور
دا تیم ق م ب ق م جلوتر رویم .ادام

در مرىز بخش

مهارت آموز
الن
ىار گاه نقبتتتت بردار
ىارگاه جو تتتىار ىارگاه
ىار
فن آور واطال عات
بتتا ىتتا م پ یو تر برا
آقایان .ادام
بازد ی
ىتابخان
بلوچستان

دوره ای ىارگروه
از ا ستان سی ستان

بازدید کارگروه کتابخانه از پیشرفت بازسازی
فضای پیشنهادی کتابخانه درمدرسه کودکان
استثنایى پیام نور  ...ادامه
وق یادگیری در
چبنانبان دی ه میب ...
ى سانی ى برای ىالس های
ىار با ىامپیوتر ث ت
از سن
نام ىرده بودن
راهننتتایی تتتا معلم و
دان بجو ىنار هم بودن .
ادام

تسلیت...

درنهایت تاسف
سرىار خانم اه ه سعی ی
از میان رفت… ادام

کمپین دستانى که مى
خوانند.
با مبارىت  ٩٥٤نفر موفق
ب تامین هزین ىتابخان
.
نابینایان هر سروان
ادام

مریم میرزاخانی از میان ما
رفت ...
من اینجا بس دلم تنگ استتتت
وهرستتتتاز ى من بینم ب
آهنگ است ...ادام

ىنپین چن

ق م بیبتر

هنوز روستتتاهای بستتیاری در
ستتراستتر ایران هستتتن ى
ىودىان بان از دا تن م ر س
تان ت ه ان ت  .هنوز
محروم مت
ىتاب
ىودىانی هستتتتن ى
داستتتان برایبتتان تنها یک
ىلن است  ...ادام

من یـک حامــــی هســـتم

