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یه فقط مشکل زبان دارم که اونم. عالقم بپردازم
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به گردشگری.  گروه کوه دانشکده عمران است
رد دست و دلباز است و چیزهایی که دا. عالقه دارد

از .را به راحتی با دیگران به اشتراک می گذارد
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بردیا می خواهد مطمئن شود که اگر پس اندازش
را برای ثبت نام در یک کالس آموزشی صرف

.دکند، واقعا برای او دستاورد عملی داشته باش
با توجه به محدود بودن پس انداز او  که یک 
میلیون تومان است، هزینه دوره در صورتی که
د باالتر از این مقدار باشد برای او مانع مهم خری

.محسوب می شود

موانع خرید




