چرا ابید اقتصاد را به کودکان بیاموزیم؟
از آن جـا کـه اقتصـاد با زندگی همه ما عجین شـده اسـت و یکی از سـوادهای
حیاتـی در عصـر حاضـر سـواد مالـی و اقتصـادی اسـت ،نباید بـه آن بی توجه
بـود .بنابرایـن علاوه براینکـه خودمـان باید اقتصـاد را یاد بگیریـم و فنون آن
را در زندگـی اجـرا کنیـم ،حتمـاً بایـد این علم مهـم را به کـودکان و نوجوانان
هـم بیاموزیـم تـا آن هـا نیـز در آینده بهتر از عهده مسـائل مالـی بربیایند و در
زندگـی شـان موفـق باشـند .البته توجه داشـته باشـید که اقتصـاد فقط پول و
مسـائل مربوط به آن نیسـت و کاربردهای بسـیار دیگری هم دارد؛ مث ً
ال همین
که بتوانیم در تمام شـرایط زندگی بهترین انتخاب را داشـته باشـیم و بهترین
تصمیم های ممکن را بگیریم ،بخشـی از اقتصاد اسـت .مفاهیم دیگری مانند
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حقـوق مالکیـت ،تقسـیم کار ،همـکاری ،محدودیت ،تالش ،مبادله و بسـیاری
از چیزهـای دیگـری کـه هـرروز بـا آن ها سـروکار داریم جزئـی از علم اقتصاد
اسـت .درضمن حواسـتان باشـد که این مفاهیم را نه با کلمات قلمبه و سـلمبه
بلکـه بـا زبان شـیرین کودکانه به آن هـا بیاموزید.
اگـر مفاهیـم اقتصـادی را از همین سـن کم با روش درسـت به آنـان یاد دهید،
در آن ها نهادینه شـده و هم در زندگی کودکی آن ها بسـیار کاربرد دارد و هم
در زندگی آینده شـان؛ و چه بسـا با این کار گامی در جهت پیشـرفت کشـور
عزیزمـان برداشـته ایـم و در آینـده ای نه چندان دور شـاهد موفقیت روزافزون
فرزنـدان مان و حتی میهـن پرافتخارمان خواهیم بود.
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آموزش

مقایسه ۲طرح بیمه عمر کودکان
خانـواده هـای دارای فرزنـد بـا دغدغـه
فاطمهسوزنچیکاشانی
هـای مختلفـی از جـور کـردن هزینـه
روزنامهنگار
هـای تحصیـل تـا ،تهیـه جهیزیـه و
بیـکاری آن هـا دسـت و پنجـه نـرم مـی کننـد .در ایـن بین خانـواده ها
نگـران آینـده فرزنـدان خـود مـی شـوند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه  :علاج واقعـه قبـل از وقـوع بایـد کـرد .پس هم
اکنـون کـه فرزندتان کوچک اسـت بایـد اقدام کنید .یکـی از این اقدامات
ت .در مقاله امروز به معرفـی چند بیمه عمر برای
بیمـه عمـر کـودکان اسـ 
کـودکان و همچنین مزایـای آن پرداخته ام:

بیمه عرم کودکان ایران

هـدف ایـن بیمـه پوشـش دادن نیازهـای مادی کـودکان در آینده اسـت.
ایـن بیمـه علاوه بر اینکـه خدمات بیمـه ای ارائه می کنـد ،منبع خوبی
بـرای سـرمایه گـذاری نیز اسـت .مـدت قـرارداد آن نیز معموالً بیشـتر از

۱۵سـال اسـت و دلیـل بلندمـدت بودن قرارداد این اسـت کـه بیمه گذار
به سـود بیشـتری برسـد .مزایای بیمه عمر کودکان ایران شـامل مزایای
مـادی و مزایای بیمه ای اسـت.
مزیـت مـادی ایـن نـوع بیمه این اسـت کـه بیمه گـذار می توانـد دو نوع
سـود تضمینـی و سـود حاصل از مشـارکت دریافت کنـد و همچنین می
توانـد بعـداز اینکـه ٢سـال از زمـان بیمه گذشـت ،تا ٩۰درصد از دسـت
مایـه خـود را وام بگیرد.
امتیـاز بیمـه ای آن نیـز ایـن اسـت که می توان از پوشـش هـای بیمه ای
مانند پوشـش سـرمایه بیماری های خاص ،پوشـش سـرمایه هزینه های
پزشـکی و حتـی خدایـی نکـرده درصـورت فوت از پوشـش های سـرمایه
فـوت و ...اسـتفاده کرد.

بیمه عرم و أتمین آتیه فرزندان اپسارگاد

هـدف از ایجـاد ایـن بیمـه نیز تأمین آتیه کـودکان و نوجوانان و همچنین

ایجاد سـرمایه ای مطمئن برای تأمین نیازهای زندگی آن هاسـت .مدت
قـرارداد ایـن طرح از یک تا  30سـال اسـت.
بیمـه نامه پاسـارگاد مانند بیمه های دیگر امـکان دریافت وام تا ٩۰درصد
از سـرمایه ای کـه در ایـن بیمـه ذخیـره کـرده ایـد دارد .ایـن طرح برخی
از مزایـای بیمـه ایـران کـه بـه آن اشـاره شـد را نیز دارد و سـود تضمینی
آن ماننـد سـایر بیمـه هـا به این صورت اسـت که دوسـال اول ۱۶درصد،
دوسـال بعـد ۱٣درصـد و سـال های بعد تـا پایان مدت قـرارداد ۱۰درصد
در هر سـال سـود پرداخـت می کند.

بیمه عرمکودکان اپرسیان

هـدف ایـن طـرح آرامـش خاطـر والدیـن و فراهـم آوردن امکان سـرمایه
گـذاری بـرای تأمیـن آینـده مالـی فرزنـدان و رفـاه کامـل آنـان در دوران
جوانی اسـت.
ایـن طـرح مزایایـی مانند سـایر بیمه های عمر دارد و کـودکان از بدو تولد

تا ۱۵سـالگی می توانند شـامل این طرح شـوند و از ۵تا ٧۰سـالگی نیز از
امکانات این بیمه اسـتفاده کنند.
بـرای قـرارداد بسـتن جهت بهره مندی از ایـن طرح باید حداقل ٣میلیون
تومـان بپردازیـد کـه یکجـا دریافت می شـود .دلبند شـما نیـز در پایان
قـرارداد مـی توانـد همـه سـرمایه اش را یکجـا دریافـت کنـد و از ایـن
اندوختـه بـه صورت مسـتمری ماهانه اسـتفاده کند.
علاوه برایـن هـا ایـن طرح درصـورت پرداخت حـق بیمه زودتـر از تاریخ
سررسـید ،سـود تشـویقی پرداخـت مـی کنـد و درصورتی کـه حق بیمه
دیرتـراز تاریـخ سررسـید پرداخت شـود ،جریمه دیرکـرد ندارد.
بعـد از اینکـه بـا بیمـه هـای عمـر مختلـف برای کودکان آشـنا شـدم ،با
خـود گفتـم بـا ایـن همـه بیمـه ،والدیـن به سـختی مـی تواننـد بهترین
انتخـاب را داشـته باشـند؛ بنابراین تصمیـم گرفتم اطالعات بیشـتری در
ایـن زمینـه بـه دسـت بیاورم کـه این اطالعـات به همراه چنـد بیمه عمر
دیگـر را در شـماره بعـدی معرفـی خواهم کرد.

بررسی مالی آموزش کالس های هنری تابستانی

کسب درآمد از انگشت های هرنمند

گـردش فصـل هـا بـه تابسـتان کـه مـی رسـد ،علاوه بر گرمـای هوا ،دغدغـه های والدیـن نیز اضافـه می شـود! والدینی که تـا چندی پیش بـه کالس های
حانیهزحتمکش
ِ
خوانـدن مطلـوب» را از فرزنـدان خـود طلـب می کردند ،اکنـون به این نتیجه رسـیده اند که فرزنـد ان ها در کنار
تقویتـی روی مـی آوردنـد و تنهـا «درس
روزنامه نگار
ِ
خوانـدن درس،بایـد هنـری را نیـز بیاموزنـد .هنـری کـه بـا سرانگشـتان آن هـا گـره بخورد و روزی گره از مشـکالت شـان باز کند .حتما شـما هـم با فارغ
ِ
التحصیلان خـوش مـدرک امـا بـی هنـ ِر دانشـگاهی مواجـه شـده ایـد ،البته نه همـه آن ها! عـده ای که تنهـا راه نجـات را درس خواندن می دانسـتند رو بـه اقلیت هسـتند و امروزه بر
همـگان آشـکار اسـت کـه درس تنهـا درصـدی از زندگـی را تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد و ایـن روزها خیلی هـا ِ
نان مهارت هایشـان را مـی خورند ،مهـارت هایی که خیلـی ها روزی
بـه خاطـر یادگیـری ان هـا سـرزنش شـده بودنـد ،اکنـون مایـه رونـق دنیای واقعـی و حتی فضای مجازی شـده اند ،تنها کافی اسـت سـری به فضای تلگرام ،اینسـتاگرام و سـایت های
کسـب و کار اینترنتـی بزنیـد و ببینیـد کـه درآمـد حاصـل از کسـب و کارهـای هنری تا چـه اندازه رونق گرفته اسـت .نکته مهم تر اینکه خیلـی از این هنرها عالوه بـر مهارت و تجربه
بـا تکیـه برآمـوزش هـای جدیـد و نویـن ادامـه فعالیـت مـی دهنـد و این مهم مـی تواند نوید بخـش روزهای خوبی باشـد! روزهایی کـه مهارت حرفـه ای و آموزش های متناسـب و به
دردبخـور درکنـار هـم گام بردارنـد تـا ادامـه تحصیـل و کارآفرینـی بـه مـوازات هم رشـد کننـد و آمار بیـکاری رو به کاهش بـرود .هنر آموزی یـا آموختنِ هنر تنهـا مختص کودکان
یـا دانـش آمـوزان نیسـت! در هر سـنی می توان در جسـت وجـوی یادگیری هنـری جدید بود!

چرا ابید حداقل یک هرن را بلد ابشیم؟

در یـک کالم  ،بایـد قاطعانـه گفـت «:هنر اعتماد به نفس شـما را باال
مـی بـرد» هـر انسـانی مهـارت و ویژگی هـای ذاتی خـودش را دارد،
چـه بهتـر اسـت که در مسـیر پـرورش آن ها قـدم بـردارد و از تجربه
موقعیـت هـای جدیـد فرار نکنـد! در معرض هنر بـودن « خالقیت»
شـما را بـارور مـی کنـد ،قوه تخیل و اندیشـه شـما را فعـال می کند
و ادراک تـان را نسـبت بـه فضاهـای گذشـته،اکنون وآینـده دقیق تر
مـی کند.
فـرض کنیـد کـه چندین سـال بـرای کنکـور درس خوانده باشـید و
دقیقا روز جلسه کنکور اتفاق بدی برایتان بیفتد و شما را از موفقیت
بـاز بـدارد! یـا حتـی درآزمـون کنکـور موفـق شـوید امـا به شـغل یا
رشـته دلخـواه خـود بنابر دالیلی دسـت پیدانکنید ،آیـا می خواهید
دسـت روی دسـت بگذاریـد؟ مهـارت داشـتن و هنـر آمـوزی دقیقـا
در نقـاط عطـف زندگـی شـما بـه دردبخـور خواهندبـود ،هـر حرفه
و مهارتـی روزی بـه کار مـی آیـد و دیگـران بـه هنـر و مهـارت شـما
فرزنـدان خود را از همـان کودکی به
نیازمنـد خواهنـد شـد .بنابراین
ِ
یادگیـری مهارتـی تشـویق کنید تا در بزرگسـالی از میـزان دغدغه
هایشـان کاسـته شـود و راهی روشـن پیش پای آن ها باشـد.

چند منونه از نقش های هرن در زندیگ ما:

بـه عنـوان مثـال نجـاری را در نظـر بگیریـد ،مهارتـی کـه از دیربـاز
وجـود داشـته اسـت و هـم اکنـون بـه یـک حرفـه مهـم در صنعت
تزئینـات و مبلمـان تبدیـل شـده اسـت .یـا آرایشـگری را بـه خاطر
بیاوریـد! اکنـون نـه تنهـا تبدیـل به یک حرفه شـده اسـت بلکه هر
کـدام از شـاخه هـای آن بـه صـورت جداگانـه تبدیل به شـغل های
تخصصـی شـده انـد .نقاشـی را در نظر بگیرید کـه در تخصص های
مختلـف ماننـد آبرنگ ،سـیاه قلم ،مـداد رنگی ،رنگ روغـن و....باعث
ایجاد شـغل شـده است.
یـا بافندگـی را بـه یـاد بیاوریـد کـه مهارتـی کهـن بـود و از دیربـاز
تابـه حـال چقـدر پیشـرفت کـرده اسـت و اکنـون مـی توانیـد انواع
و روشهـای مختلـف بافتنـی را درصنعـت نسـاجی ببینیـد .نمونـه
هـای بـی نظیـری کـه چشـم را نـوازش مـی دهـد .آشـپزی هـم به
همـان صـورت در نوع خود پیشـرفت کـرده اسـت .دوره های متعدد
آشـپزی ،تخصصـی شـدن آن در دوره هـای کیـک پـزی ،شـیرینی
پـزی ،انـواع دسـر ،غذاهـای ملـل و غذاهـای سـنتی و ...همـه و همه
در حیطـه آشـپزی باعـث پیشـرفت و فعالیـت هـای نو شـده اند .به
همیـن ترتیـب گلـدوزی ،روبـان دوزی ،خیاطی ،تراشـکاری ،جواهر
دوزی ،چـرم دوزی ،عروسـک سـازی و.....از جملـه هنرهایی هسـتند
کـه یادگیـری و بـه کارگیـری آن هـا باعث ایجاد اعتمـاد به نفس در
فـرد و بروز اسـتعدادهایش شـده اسـت.
زندگی بدون هنر بسـیار بیروح و کسـل کننده اسـت .نقش هنر در
زندگـی ایـن اسـت که به شـما و دیگـران امید و نشـاط میدهد.هنر
پدیدهای اسـت که از دیرباز نقشـی بسـزا در زندگی انسـان داشـته و
تاثیـر ایـن موضـوع چنان بوده اسـت کـه بسـیاری از صاحبنظران و
اندیشـمندان در ادیـان و مکاتـب مختلـف از آن بـه عنوان وسـیلهای
کارآمـد و موثـر در ترویـج و تبلیـغ اندیشـهها و رفتـار مـد نظـر خود
اسـتفاده کردهاند.
«هنـر از قدیمیتریـن و موثرتریـن پدیدههـای زندگـی فـردی و
اجتماعـی انسـان اسـت» ،تـا جایی که هیچ وسـیل ه یـا روش زندگی

را نمیتـوان پیـدا کـرد کـه هنـر بـه نوعـی در آن نفوذ نکرده باشـد.
بنابرایـن نقـش هنـر در زندگـی و ادامـه مسـیر را باید جـدی گرفت.
هنـر آمـوزی صرفـا سـرگرمی و وقـت گذرانـی نیسـت ،بلکـه اکنون
نقش پررنگـی را در
جنبـه اقتصـادی باالیـی به خـود گرفته اسـت و ِ
معـادالت اقتصـادی بازی می کند .بنابراین الزم اسـت آن را بیاموزیم
و آمـوزش دهیم.

معریف چند منونه از کالس های اتبستاین در زمینه
هرن:

نقاشـی رنگ روغن،نقاشـی سیاه قلم،مجسـمه سازی،عروسک سازی
،خوشنویسی،کاریکاتور،سفالگری،نقاشی روی شیشه،قلم زنی،معرق،
منبت،تئاتـر ،بازیگری،تئـوری موسـیقی ،خوانـدن خـط موسـیقی
(سـلفژ)،پیانو ،ویولون،گیتار ،فلوت،نی،دف،تنبک،کمانچه،سـه تار ،دو
تار،تـار ،تصویـر سازی،عکاسـی ،فیلمبـرداری ،آشـپزی و .....از جملـه
کالس هایـی هسـتند کـه مـی توانیـد آن هـا را در برنامه تابسـتانی
خـود بگنجانید.

چه هرنهایی را یم توان در خانه یادگرفت؟

باتوجـه بـه افزایـش رسـانه هـای مجـازی و روند رو به رشـد کسـب
و کارهـای اینترنتـی ،بسـیاری از آمـوزش هـا را کـه قبلا در کالس
یادگرفتـه مـی شـد ،مـی توانیـم در خانه یـاد بگیریـم و تنها چیزی
کـه نیـاز داریـم اینترنت پرسـرعت اسـت که به کمـک آن به دهکده

جهانـی متصـل شـده و آنچـه را نیـاز داریـم به صورت فیلـم ،صوت
یا تصویـر ببینیم.
بسـیاری از بالگـر هـا در صفحـات خـود آمـوزش هایی را بـه صورت
رایـگان ارائـه مـی دهنـد و بعضـی نیـز بـرای برگـزاری کالس هـا و
آمـوزش هـای آنالیـن هزینـه هـای متفاوتـی دریافت می کننـد .در
هرصـورت هنـر آمـوزی بـه صـورت آنالیـن در کاهـش هزینـه موثر
اسـت امـا ممکـن اسـت دوری راه و دسترسـی نداشـتن بـه آمـوزش
دهنـده کمـی کار شـما را مشـکل کند.
مثلا هنـری ماننـد عکاسـی نیـاز بـه حضـور مسـتقیم دارد یا حتی
موسـیقی و تئاتـر را نمـی تـوان غیر مسـتقیم آمـوزش دیـد و. ...
امـا هنرهایـی را هـم مـی تـوان در خانه یـاد گرفت و از آن ها کسـب
درآمـد کرد.
 -1نمد دوزی در منزل :
هنـر نمـد دوزی در عین سـادگی بسـیار کاربردی و زیباسـت و همه
افـراد بـا سـنین مختلـف مـی توانند با توجـه به نیاز خـود از این هنر
اسـتفاده کننـد .نمـد دوزی در منـزل شـغلی اسـت بـا هزینـه کم و
طیـف وسـیعی از محصـوالت متنـوع  .همیـن تنـوع در محصوالت و
هزینـه کـم راه انـدازی ایـن کار آفرینـی در منـزل باعث شـده اسـت
طرفـداران بسـیاری را بـه خـود اختصـاص دهـد .نمـد دوزی نیاز به
مهـارت دارد امـا نیـازی بـه کالس رفتـن نـدارد و از طریـق اینترنت
مـی توانیـد بـه راحتی نمـد دوزی را یـاد بگیرید.
 -۲چرم دوزی در منزل :

باتوجه به افزایش
رسانه های مجازی
و روند رو به رشد
کسب و کارهای
اینترنتی ،بسیاری
از آموزش ها را
که قبال در کالس
یادگرفته می شد،
می توانیم در خانه
یاد بگیریم و تنها
چیزی که نیاز
داریم اینترنت
پرسرعت است
که به کمک آن
به دهکده جهانی
متصل شده و آنچه
را نیاز داریم به
صورت فیلم ،صوت
یا تصویر ببینیم

چـرم دوزی در منـزل نیـز ماننـد نمـد دوزی نیـاز بـه مهـارت دارد و
البتـه سـرمایه کمـی برای راه انـدازی این کار در منزل نیاز اسـت ،اما
تفـاوت چـرم دوزی در منـزل نسـبت بـه نمد دوزی در این اسـت که
در دوخـت و تولیـد وسـایل چـرم دقـت و ظرافـت حـرف اول را مـی
زند باید در این راه بسـیار تمرین و بعد از حرفه ای شـدن شـروع به
فـروش محصـوالت چرمـی خـود کنید  .بسـیاری از افـراد را می توان
یافـت کـه با چرم دوزی در منزل درآمد بسـیار خوبی دارند در نتیجه
مـی تـوان گفـت اگـر حرفه ای باشـید و توانایی فـروش محصوالت را
داشـته باشـید ،چرم دوزی ایده ای فوق العاده اسـت .
 -3خیاطی در منزل:
ایده خیاطی در منزل برای خانم ها تصوری اسـت که ذهن بسـیاری
از آن هـا را بـرای راه انـدازی کار آفرینـی در منـزل بـه خود مشـغول
کـرده اسـت.در اکثـر خانـه هـای ایرانـی مـی تـوان چـرخ خیاطی را
پیـدا کـرد ،اگـر در دوخـت و بـرش لبـاس مهـارت دارید بـه راحتی
و بـا حداقـل سـرمایه مـی توانیـد این کار را شـروع کنیـد  .حتی اگر
در زمینـه خیاطـی مهـارت نداریـد می توانیـد آموزش هـای آن را از
اینترنـت دریافـت و تمرین کنید.
 -4عروسک سازی در منزل :
ایـن ایـده کارآفرینـی در منـزل نیازمنـد کمی خالقیت اسـت ! برای
موفقیت در کسـب و کار عروسـک سـازی باید با سـلیقه بچه ها آشنا
باشـید و بـه صورتـی عروسـک را طراحـی و تولید کنیـد که بچه ها
بـا دیـدن عروسـک ،مجـذوب آن شـوند.اگر کمی سـلیقه و خالقیت
در ایـن زمینـه بـه کار ببرید درآمد شـگفت انگیزی خواهید داشـت.
 -5شمع سازی در منزل:
شـمع سـازی از هنرهای جذاب و زیبایی سـت که طرفدارهای زیادی
دارد .اغلـب ترجیـح میدهیـم بـرای زیبایـی منـزل و دکوراسـیون از
شـمع های شـیک اسـتفاده کنیم .شمع سـازی کار سختی نیست و
نیـاز بـه کالس و مهـارت خاصی هم ندارد برای راه اندازی این کسـب
و کار نیـاز بـه مجـوز و سـرمایه زیـادی نیسـت البته اگـر بخواهیم از
دیـدگاه درآمـد بـه ایـن کار نـگاه کنیـم بهتر اسـت بدانید ایـده پول
سـازی نیسـت و از طریق این هنر می توان درآمد متوسـطی داشـت.
 -6تولید ست آشپز خانه در منزل:
تولیـد سـت آشـپز خانـه و فـروش آن از طریـق اینترنت ایـده جالبی
اسـت .وقتـی بـه تعـداد کانـال هـای تلگرامی کـه با موضـوع فروش
سـت آشـپز خانـه فعالیـت می کننـد توجه کنیم ،متوجه می شـویم
چه بازار داغی دارد!سـت آشـپز خانه شـامل مواردی مانند پیشـبند،
دمکـن ،دسـتکش ،نـم گیر ،کیسـه های نان و سـبزی و....اسـت.
 .۷پخت شیرینی و دسر در منزل:
پخـت شـیرینی و دسـر در منـزل بـه دلیـل اینکـه با سلامت مردم
سـرو کار دارد نیازمنـد مجـوز اسـت ،امـا بسـیاری از کارآفرینـان این
مـورد را رعایـت نمـی کنند ،شـما می توانید با کسـب مجوز رسـمی
از سـازمان مربـوط  ،بـه انجـام این فعالیـت بپردازید.
 -.۸ساخت زیور آالت در منزل:
سـاخت زیور آالت در منزل رشـته ای اسـت که اکثرا خانم ها به آن
عالقـه دارنـد مخصوصـا خانم های جوان .این رشـته از کار آفرینی در
منزل ،نیازمند سـلیقه ،صبر و پشـتکار اسـت  .در صورت برند شـدن
محصـوالت مـی تـوان در آمد خوبی داشـت برخی از انـواع زیور آالت
در منـزل عبـارت اند از :
گردن بند دسـت ساز/دسـت بند دسـت ساز/گوشـواره دسـت سـاز/
سـنجاق سـر دسـت سـاز/تاج سر دست سـاز و…
ایـن  ۸مـورد چنـد نمونـه انـدک از انـواع هنـر هایی هسـتند که می
توانیـد در خانـه بیاموزیـد و بـه فرزنـدان خـود نیز آمـوزش دهید و از
هزینـه هـای گـزاف کالس هـای هنری در امـان بمانید.

چند منونه از قیمت های کالس های هرنی:

.۱کالس های نقاشـی( طراحی ،آبرنگ ،مداد رنگی ،سـیاه قلم ،رنگ
روغن)
از قـرار  ۸جلسـه دو سـاعته از حـدود ۱۵۰تـا ۴۰۰هزار تومان بسـته
به شـرایط متغیر اسـت.
.۲کالس های خیاطی( بسته به نوع دوره ،زمان ،نوع مدرک و آموزشگاه)
از حدود  500هزارتومان تا  ۳میلیون متغیر است.
 .۳کالس های عکاسی ،فیلم برداری
سطح کالس)
(بسته به نوع دوره،آموزشگاه ،مدرس،
ِ
از حدو ِد  500هزار تومان تا ۵میلیون متغیر است.
زمان
 .۴کالس های آشـپزی (بسـته به نوع دوره ،مدرس،آموزشـگاهِ ،
دوره و وسـایل الزم برای گذراندن دوره)
از حدود ۳۰۰تا ۲میلیون تومان متغیر است.
بایـد دانسـت کـه حضـور فیزیکـی در کالس های هنری بسـیار مهم
و موثـر اسـت و در افزایـش توانایـی شـما نقـش موثـری دارد ،شـاید
بگوییـد بودجـه بیشـتری پرداخـت کرده ایـد اما مهارت بیشـتری را
هم یـاد خواهیـد گرفت.

