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بچه ها سالم
باز هم مهر از راه رسید و نشاط و شادی به مدرسه ها آورد. ما را هم 
به یاد دوران دبستان خودمان انداخت. مدیر مدرسۀ ما اول مهر سر صف 
می گفت: بچه ها هیچ دقت کرده اید در فصل بهار همۀ درختان نو و تازه 
می شوند، پرنده ها آواز می خوانند، مردم خانه هایشان را تمیز و مرتب می کنند 

و به مهمانی و دید و بازدید می روند.
مهر هم بهار دانش آموزان است همه با لباس های نو، کیف و 
کتاب نو به مهمانی مدرسه می آیند. توی حیاط مثل توی باغ که 

پر از صدای پرنده هاست صدای شلوغی بچه هاست همه شاد 
و سر حال اند. بعد هم می گفت حاال برای خودتان یک کف 
بلند بزنید و مهر را به همه تبریک می گفت. یادش بخیر. این 

خاطره ما را هم به فکر انداخت تا از طرف بورس به شما تبریک 
بگوییم و از شما دعوت کنیم تا سری هم به بورس بزنید. 

منتظر شما هستیم.
مهرتون مبارک

سازمان بورس و اوراق بهادار

سخنی 
با شما
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بــهـــار مــــدرســه از  ره  رســـــیده 
پـدر کیـــف و کـــتــــابم را خــريده
درون دفــتــر نــــــقــاشــــی مــــن
داداش عکس مامان بابا کشیده

بهار 
مدرسه 

◄ ●  ■   تصویرگر: سمیه بیگدلی
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حســن بر روی تـابلو »ِب« نوشته
حمید بـا فاصله يــک »ِو« نوشته
علی بـا رنــگ قــرمـــز »ِر« نوشــته
تو با يک »ِس« بکن کامل نوشته
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ایـن حمـام یکـی از بناهـای 
زیبا و دیدنی شـهر کرمان اسـت که در بازار 

کرمان واقع شـده اسـت. ایـن بنا به وسـیلۀ گنجعلی خان 
سـاخته شـده اسـت. گنجعلی خان، 400 سـال پیش یعنی 

در زمـان حکومـت شـاه عباس صفـوی، حاکم کرمـان بوده 
اسـت. در این حمام، کاشـی کاری ها، نقاشـی ها و گچبری های 
بسـیار زیبا و دیدنی و همچنین مجسـمه هایی که مشغول حمام 
کـردن هسـتند وجـود دارد. ایـن بنا به حدی زیباسـت که بیشـتر 

افـرادی کـه بـه کرمـان سـفر می کننـد از آن دیـدن می کننـد. 
توصیـه می کنیـم اگـر بـه کرمـان رفتیـد حتمـاً از آنجا 

دیـدن کنید.

کرمان
همان طـور کـه می دانیـد یکـی از راه هـای کسـب درآمـد کشـورها، گردشگری

گردشـگری اسـت. ایـران ازجمله کشـورهایی اسـت کـه از ایـن طریق، 
درآمـد کسـب می کنـد. در سراسـر ایران، مراکز گردشـگری بسـیاری 
ایـن شـمارۀ مجلـه مـا می خواهیـم برخـی از مراکـز  وجـود دارد. در 

گردشـگری اسـتان کرمـان را بـه شـما معرفـی کنیم. 
کرمـان، پهناورتریـن اسـتان ایـران اسـت. این اسـتان بیـش از 500 
بنـای تاریخـی و گردشـگری دارد. در مرکـز اسـتان کرمان یعنی شـهر 

کرمـان تعـداد 100 بنـای تاریخی وجـود دارد. 

حمام گنجعلی خان
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ارگ بـم یـک قلعـۀ دوهزارسـاله اسـت 
که به عنـوان بزرگ ترین مجموعه خشـت و گل های 

بـرج  دارای 28  قلعـه  ایـن  اسـت.  جهـان شـناخته شـده 
دیده بانـی بوده اسـت. در اطـراف آن یک خندق وجود داشـته 

تـا دشـمنان نتوانند بـه آنجا دسترسـی پیـدا کنند.
در باالتریـن نقطـۀ قلعه، خانواده حاکم سـکونت داشـته 
اسـت و در اطراف آن بازارچه، میدان، مدرسه، آب انبار، 
مسـجد، سـربازخانه، حمام عمومـی، زورخانـه و خانه 
تعـدادی از مـردم عادی وجود داشـته اسـت. این 
انبـار در زلزلـه بـم، تخریب شـد و در حال 

حاضر بازسـازی شده است.

نوعـی 
کـه  اسـت  کلوچـه 

خرماسـت.  آن  وسـط 
کلمپـه را بـا آرد، روغـن و 
و  می کننـد  درسـت  خرمـا 
روی آن پـودر پسـته و هل 

می ریزنـد.

ارگ بم

کلمپه

سوغاتی های کرمان
می دانیـد کـه گردشـگران داخلـی وقتی به شـهری سـفر می کننـد از سـوغاتی های آن شـهر خرید 
می کننـد. کرمـان دارای سـوغاتی های فراوانی اسـت. تعـداد زیـادی از مردم کرمان مشـغول به تولید 
این سـوغاتی ها هسـتند و از این طریق، درآمد کسـب می کنند. در اینجا چند سـوغاتی معروف کرمان 

را بـه شـما معرفـی می کنیم تـا اگر به آنجا سـفر کردیـد بدانید که چه چیـزی باید سـوغات ببرید. 
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کرمـان،  اسـتان 
تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

ایـن  ماسـت.  کشـور  در  پسـته 
و  رفسـنجان  شـهرهای  در  محصـول 
سـیرجان بـه عمل می آید. رفسـنجان 

در تولید پسـته شـهرت جهانی 
دارد. 

پسته

نـوع  یـک  زیـره 
ادویـۀ بـاارزش اسـت کـه جـزو 

محصوالت کرمان می باشـد. البته زیره 
دو نـوع اسـت: زیـره سـیاه کـه مخصوص 

کرمـان اسـت و زیـره سـبز کـه در اسـتان 
خراسـان جنوبـی تولیـد می شـود. زیـره را 
همـراه با برنـج و پنیر مصرف می کنند. 

خـواص  دارای  ادویـه  دو  ایـن 
زیـادی اسـت.

زيره
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معدن سـنگ آهن گل گهر 
یکـی از معـادن مهـم اسـتان کرمـان 

اسـت. این معـدن بزرگ، بیـش از یک 
میلیـارد تُن سـنگ آهن دارد. سـنگ 

آهـن گل گهـر یکـی از بهتریـن 
انواع سـنگ آهن جهان 

است.

معادن
بـر  عـالوه  کرمـان  اسـتان 
دارای  گردشـگری  مراکـز 
اسـت.  زیـادی  بسـیار  معـادن 
می تـوان  آن  معـادن  ازجملـه 
مـس، سرچشـمه و گل گهـر را 

بـرد.  نـام 

سرچشـمه،  مـس  معـدن 
بزرگ تریـن و مهم تریـن معـدن مـس 

ایـران اسـت. در ایـن معدن، یک میلیـارد و 
دویسـت تُـن سـنگ مـس وجـود دارد. مس 
تولیـد شـده در کرمـان از بهتریـن انـواع 

مـس در جهـان اسـت.

ایـن خوراکـی کـه کرمانی هـا بـه 
آن قّوتُـو هم می گوینـد انواع مختلفـی دارد: 

قهوه ای، مخلوط، پسـته ای، نارگیلی وغیـره. برای 
درسـت کـردن آنهـا مـواد مختلفی را بـا هم مخلوط 
می کنند مثالً برای درسـت کـردن قوتوی نارگیلی، 

نارگیل را با شکر، کنجد و هل مخلوط می کنند، 
قـاووت  و  را آسـیاب کـرده  سـپس آن 

نارگیلـی درسـت می کنند.

قاووت

معدن گل گهر

معدن مس سرچشمه
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پس اندازهایشان  با  بتوانند  افراد  همۀ  اینکه  برای 
را  مختلفی  شرکت های  بورس،  کنند،  سرمایه گذاری 
درست کرده است. یکی از این شرکت ها، صندوق های 
سرمایه گذاری است. شما در شماره های قبلی مجله با این 

صندوق ها آشنا شده اید.
صندوق های سرمایه گذاری برای کسانی درست شده است 
که یا وقت کمتر یا آشنایی کمتری برای سرمایه گذاری در 

بورس دارند. البته بورس برای کارهای مختلف، صندوق 
ایجاد کرده است. در ادامۀ مطلب، شما با یکی دیگر از 
انواع صندوق ها آشنا می شوید. بورس برای کسانی که 
می خواهند کار خیر و صواب انجام دهند هم صندوق 
صندوق  صندوق ها،  این  اسم  است.  کرده  ایجاد 
نیکوکاری است. برای آشنایی شما با این صندوق ها، 

یک مثال می زنیم.
بیماران  برای  می خواهد  نفر  یک  کنید  فرض 
خاص بیمارستان بسازد. او برای این کار دو راه 

دارد:
راه اول این است که پول ساخت بیمارستان را 
پرداخت کند. در این صورت تمام پول، صرف 

ساخت بیمارستان می شود.
راه دوم اینکه او به کمک بورس یک صندوق نیکوکاری 

تشکیل دهد و پولش را در آن صندوق بگذارد. با این 
کار مدیران صندوق، پول او را در جاهای 

می کنند  سرمایه گذاری  مختلف 
می آورند.  دست  به  سود  و 

صندوق های نیکوکاری
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راه  از  که  پولی  با  بیمارستان  صورت  این  در 
سرمایه گذاری به دست می آید ساخته می شود و 
اصل پول نیز باقی می ماند. شخص نیکوکار با این 
کار به هدفش یعنی ساختن بیمارستان رسیده 
است و با پولش می تواند کارهای خیر دیگری 

را نیز انجام دهد.

و  خیراندیش  افراد  به جای  شما  اگر  راستی 
نیکوکار باشید، کدام راه را انتخاب می کنید؟
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مجموعۀ نگین و بورس، یک مجموعۀ سه جلدی است. با 
جلد اول آن )بهترین پس انداز من( در شماره قبل مجله آشنا 
شدید. در این شماره، ما جلد دوم آن یعنی »بهترین هدیه 
یادآوری  ما  به  این کتاب،  به شما معرفی می کنیم.  را  من« 
می کند تا اگر بخواهیم چیزی را بخریم یا هدیه بدهیم 
حتماً به باارزش بودن آن توجه کنیم تا هم پولمان را بی خود 
مصرف نکرده باشیم و هم اینکه کسی که هدیه می گیرد 

بتواند از آن استفاده کند.
در این کتاب که یک داستان زیبا است نگین می خواهد برای پسرخاله اش 
جشن تولد بگیرد. او در این کار از مادرش کمک می گیرد و برای دادن هدیۀ تولد به 
پسرخاله نیز با دایی اش که فرد باتجربه ای است صحبت می کند. دایی قبول می کند 
تا یک هدیه که به نام خودش و نگین باشد تهیه کند. او می خواهد هدیه شان خیلی 

باارزش باشد. 
در آخر این داستان بسیار زیبا، وقتی دایی در جشن تولد هدیه را می دهد همه 
متوجه می شوند که این هدیه بسیار باارزش است و تا حاال کسی مثل آن را نداده است. 
شما هم اگر می خواهید بدانید که نگین و دایی به پسر خاله چه هدیه ای را داده اند این 

کتاب را مطالعه کنید.

معرفی 
کتاب

کتاب ها را 
باز کنید

با آنها 
پرواز کنید
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مراحل انجام کار:
●    در فنجان ها به اندازۀ کافی آب بریزید. 

●    هر رنگ را در یک فنجان حل کنید.
●    کاغذها را چندین تا بزنید.

●    یک گوشه از کاغذ تاخورده را در یک رنگ فرو کنید و به 
بیرون بیاورید. 

●    به همین صورت گوشه های دیگر کاغذ را در رنگ های 
دیگر فرو کنید و بیرون بیاورید.

●    کاغذها را پس از باز کردن با گیره لباس از طناب آویزان 
کنید.

●    آن قسمت هایی از کاغذ که رنگ ندارد به وسیلۀ قطره چکان 
با رنگ های داخل فنجان به شکل دلخواه رنگ کنید.
پس از خشک شدن، کاغذ کادوی شما آماده است.

درست کنیدکاغذ کادو 
کاردستی 

مواد الزم:
◄   چند برگ کاغذ نازک

◄   چند رنگ متفاوت گواش
◄   قطره چکان

◄   دستمال کاغذی
نـشـريــــه اي بــــر اي◄   فنجان به تعداد رنگ ها

همه  کـــودکان اير ان
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در خــــــانــــــۀ مــــــــــــا
یک تک درخت است،
تــــوی زمـــــــستــــــان

در زیــــر بــــرف اســــت.

در نــــــوبـــــــــهـــــــاران
پــــــر از جــــــــوانــــــــه،
هـــــــــر شـــــاخــــــۀ آن
مــــانـــنــــد شــــانـــــــه

درخت خانه ما
شعر

◄ ●  ■   تصویرگر: سمیه بیگدلی

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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در فــــصـــــــل گــــرمـــا
پر هســــت ز مـــیـــوه،
هــــــــــر روز بــــــابــــــــا

چـــنـــدتــا شــو چیـده

در فــــصــــل پــــایـــیــز
رنــــگــــــش پــــــریـــده،
چـــــــون آقــــــــــای بـاد
بـــــرگ هـــاشـــو چــیده

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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قبل از آنکه پول کشف شود مردم خرید و فروش خود را به 
صورت کاال با کاال انجام می دادند. در این نوع خرید و فروش، 
هر کس کاالی اضافی داشت و به آن احتیاج نداشت با کاالی 
اضافی  برنج  اگر کسی  مثالً  اضافی دیگران معاوضه می کرد. 
داشت و می خواست با گندم معاوضه کند، کسی را پیدا می کرد 
که گندم اضافه داشته باشد و حاضر باشد آن را با برنج معاوضه 

کند.
در این صورت آن دو نفر کاالهای خودشان را با هم عوض 
این کار،  انجام  انجام می گرفت.  می کردند و خرید و فروش 
پیدا  را  نفر  دو  نمی شد  به راحتی  و  داشت  زیادی  سختی های 
کرد که کاالی یکدیگر را بخواهند. مثالً اگر کسی یک گوسفند 
اضافه داشت و می خواست با برنج معاوضه کند نمی دانست که 
با دادن آن گوسفند باید چقدر برنج بگیرد و سختی های دیگر.

مثل آباد

مثل آبادپول از کجا پیدا شد؟

قی
رزا

د 
عی

 س
ر:

رگ
وی

تص
   ■

  ●
 ◄
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همه  کـــودکان اير ان
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با تجربه و فکر کردن، راه حل مشکل ها را  ولی از آنجا که انسان 
پیدا می کند برای این مشکل هم راه حل پیدا کرد. او متوجه شد که 
بعضی از کاالها، مشتریان بیشتری دارد و مردم به آنها عالقۀ بیشتری 
می کرد.  فرق  عالقه ها  منطقه،  و  کشور  هر  در  البته  می دهند.  نشان 

مثالً در ایران مردم غالت مثل 
بیشتر  را  جو  و  گندم  برنج، 
به  روسیه  در  داشتند،  دوست 
که  سمور  پوست  سرما،  علت 
با آن کاله و دستکش درست 
بیشتری  مشتری  می کردند 
داشت و در هندوستان، صدف 
که با آن وسایل تزئینی درست 
بیشتری  خواهان  می کردند 
کشورها  این  مردم  داشت. 
را  خود  کاالهای  بودند  حاضر 
بدهند و به جای آن، این کاالها 
را بگیرند، چون می دانستند که 
داشته  را  کاالها  این  کس  هر 
باشد مردم حاضرند هر چیزی 

که دارند را با آن معاوضه کنند. یعنی همان کاری که پول انجام می دهد. 
به این ترتیب، این کاالها در هر کشور به عنوان نخستین پول مورد 

استفاده قرار گرفت.
برخی از انواع کاالها که به عنوان نخستین پول در کشورها به کار 

گرفته شد در جدول ذیل آمده است:
طالتنباکوپشمبرنجنمک

گوسفندنقرهآهنجوچای
نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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در شمارۀ قبل، وقتی معلم 
برای  را  می خواست »شرکت« 
بچه ها توضیح بدهد یک مثال 
می خواهد  امیر  گفت:  او  زد. 
یک توپ بخرد، پول او برای 
نیست.  کافی  توپ،  خریدن 
نصف  می شود  حاضر  باران 
پول توپ را بدهد. وقتی توپ 
توپ  آن  در  آنها  خریدند  را 
شریک هستند. بچه ها با این 
مثال معنی شریک را فهمیدند. 
بعد معلم گفت حاال که معنی 

شریک را یاد گرفتید شرکت 
می دهم.  توضیح  برای تان  را 
معموالً  گفت  و  داد  ادامه  او 
کارهای  در  به راحتی  افراد 
کوچک با هم شریک می شوند 
مثل  بزرگ  کارهای  در  ولی 
زیادی  پول  که  کارخانه  یک 
حاضر  کسی  می خواهد 
نمی شود پولش را همین طوری 
قرار  دیگری  فرد  اختیار  در 
دهد. برای اینکه بین شریک ها 
اختالف نیافتد و مشخص باشد 

شرکت 
سهامی
◄ ●  ■   تصویرگر: مجید صابری نژاد

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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که هر کس به اندازۀ پول 
کارخانه  از  سهمش  و 
کشورها  ببرد،  سود 

قانون تهیه کرده اند. معلم 
ادامه داد و گفت وقتی افراد 
با  تا  می گیرند  قانونی  اجازۀ 
هم شریک شوند و یک کار 
بزرگ راه اندازی کنند شرکت 

درست کرده اند.
حال که با شریک و شرکت 
که  بدانید  باید  شدید  آشنا 
اقسامی  و  انواع  شرکت ها 
دارند. ما در اینجا می خواهیم 
انواع  از  یکی  با  را  شما 
شرکت ها به نام شرکت های 

سهامی آشنا کنیم.

تعداد  یا  نفر  سه  اگر 
بیشتری از افراد بخواهند در 
یک کاری با هم شریک شوند 
بدهند.  باید شرکت تشکیل 
برای این کار آنها باید به ادارۀ 
ثبت شرکت ها بروند و اجازه 
بگیرند. اداره ثبت شرکت ها 
باشد  کافی  آنها  مدارک  اگر 
نـشـريــــه اي بــــر ايبه آنها اجازۀ تشکیل شرکت 

همه  کـــودکان اير ان
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سهامی،  شرکت  می دهد.  سهامی 
سرمایه اش  کل  که  است  شرکتی 
سهام  یعنی  مساوی  قسمت های  به 
هم اندازه تقسیم شده است. مثالً اگر 
سرمایه یک شرکت هزار تومان باشد 
هزار  سهم  صد  دارای  شرکت  آن 

از  کدام  هر  است.  تومانی 
شریک ها به اندازه سهمی 
که خریده اند در شرکت 

هر  هستند.  شریک 

شریک به همان اندازه که در شرکت 
سهم دارد از آن سود می برد. با این 
توضیح حتماً شما تا حدودی با شرکت 

سهامی آشنا شدید. 
برای آشنایی بیشتر شما می توانید 
توجه  تابلوی شرکت ها  به  امروز  از 
را  سهامی  شرکت های  نام  کنید. 
یادداشت کنید و ازطریق اینترنت، 
به  بیشتری در مورد آنها  اطالعات 

دست آورید. 

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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آشپزی

3   به مدت 15 دقیقه، مخلوط را ورز دهید.

را قلقلی کنید.4   کم کم مخلوط را بردارید و با دست هایتان آن 

دیس بچینید.5   گلوله ها را در پودر نارگیل بغلتانید و آنها را در یک 

6   حاال از مهمان ها پذیرایی کنید.

با شیرینی سالم 

از مهمان ها پذیرایی کنید

مواد الزم:خرما کنجدی
■    خرما:  40 عدد

8 قاشق غذاخوری ■    کنجد تفت داده شده:  

■    پودر نارگیل: به مقدار کافی

مراحل انجام کار:

از  را  خرماها  هستۀ   1
آن جدا کرده و آن را له 

کنید.
2 کنجدها را کم کم به 
و  کرده  اضافه  خرماها 

آن را مخلوط کنید.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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1. پول کاغذی
قسمت های  به  شرکت ها  سرمایه   .2

هر  به  می شود.  تقسیم  مساوی 
قسمت چه می گویند؟
3. نوعی وسیلۀ موسیقی

4. اول شخص مفرد
5. مرد نیست. 

6. برای خریدن هر چیزی از آن استفاده می کنیم. 
7. خشک نیست.

8. با آن راه می رویم.
9. در جوانی سیاه است و در پیری سفید.

10. اول مهر باز می شود.
11. پول خارجی

12. بی ادبانۀ بله
13. نوعی وسیلۀ بازی

14. مخالف بیا
15. مراحل ساخت یک کاال

16. یار مهربان
17. ناشنوا

18. با بینی حس می کنیم.

جدول
115

17
31016

25      7  9  1214

18                        13                        11                      8                         6                  4

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

22



بازی با ریاضی بازی و 
سرگرمی

دقت کنید و در جاهای خالی اعداد مناسب بنویسید.

1×8+1=9
12×8+2=98
123×8+3=987
1234×8+4=9876
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙   ×8  +  5  =  98765
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  ×  8  +  6  =∙  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
1234567  ×  8  +  7=  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  ×  8  +  ∙∙∙∙∙  =  98765432
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  ×  8  +  ∙∙∙∙  =  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

1 ×9+2=11
12 ×9+3=111
123 ×9+4=1111
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ × 9 + 5 = ∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ × 9 + 6 = ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ × 9 + ∙∙∙∙ = ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ × 9 + ∙∙∙∙ = ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ × 9 + ∙∙∙∙ ∙= ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
نـشـريــــه اي بــــر اي∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ = 10 + 9 × 123456789

همه  کـــودکان اير ان
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زمانی که به مطب پزشک 
مراجعه می کنید، منشی مطب، دفترچه بیمه 

درمانی شما را می گیرد و پس از بررسی آن، مبلغی 
پول البته کمتر از آن مبلغ که افراد بدون دفترچه پرداخت 

می کنند می گیرد و شما را به اتاق معاینه هدایت می کند. در آنجا 
پزشک، نخست از همراه شما می خواهد تا دفترچه بیمه درمانی شما 

را به او تحویل دهد. او پس از معاینه کردن، دارو یا آزمایش شما را در 
دفترچه یادداشت می کند، مهر زده و یکی از صفحات آن دفترچه را جدا 
می کند و سپس دفترچه را به شما یا به همراهتان تحویل می دهد. بعد از 
مراجعه به آزمایشگاه یا داروخانه در آنجا نیز یکی از صفحات دفترچه را 

جدا می کنند سپس یا اصالً پولی دریافت نمی کنند یا مبلغی پول کمتر 
از کسانی که دفترچه بیمه ندارند دریافت می کنند.سپس آزمایش 

را انجام داده یا داروهای شما را تحویل می دهند. با توجه به 
این اتفاقات، آیا تا به حال از خود پرسیده اید این 

دفترچه درمان چیست؟ از کجا آمده؟ و 
چه استفاده ای دارد؟ 

بیمه 

مانی
بیمه در

نـشـريــــه اي بــــر اي
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ادامه مطلب، پاسخ این 
پرسش ها را به شما می گوید.

همان طور که می دانید چون در زندگی انسان ها، 
خطرات زیادی پیش می آید شرکت های بیمه ای ایجاد 

شده اند تا افراد برای هر خطری که ممکن است در زندگی شان 
پیش بیاید مبلغی را پرداخت کنند تا اگر خطر پیش آمد 
شرکت بیمه به کمک آنها بیاید و پول جبران خطر را به آنها 
پرداخت کند. بیمه درمان هم همین طور است. چون افراد در 

طول زندگی ممکن است بیمار شوند، نیاز به عمل جراحی 
پیدا کنند یا خدای ناکرده برای شان اتفاقی بیافتد که دچار 

شکستگی و از این قبیل مسائل شوند و به شرکت های بیمه 
مراجعه کنند. شرکت های بیمه برای هر اتفاقی ازجمله 

درمان، مبلغ کمی پول به طور ماهانه از آنها می گیرند و 
به افراد دفترچه می دهند تا اگر برای آنها اتفاقی پیش 

آمد با ارائه دفترچه همۀ پول درمان یا بخشی از 
آن را شرکت بیمه پرداخت کند.

شما هم اگر 
می خواهید بدانید چقدر پول 

بابت بیمه درمان برای شما پرداخت 
می شود از پدر و مادرتان سؤال کنید 
و اگر می خواهید بدانید چقدر پول از 
درمان و داروی شما را شرکت بیمه 
پرداخت می کند از پزشک، داروخانه 

یا مسئول آزمایشگاه بپرسید.

مانی
بیمه در

نـشـريــــه اي بــــر اي
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ديـــروز بــا دايــی
رفــتیم بـه جايی
اطــــراف آنـــــجــا 

کــرديــم نــگاهی 

تابلوی 
بورس

بـــــالـای ديــــوار
يـک تابلويی بود  

نـــــگــــاه مـــردم
دائـــم بـه آن بود 

شعر

◄ ●  ■   تصویرگر:  گلنوش عطار

نـشـريــــه اي بــــر اي
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قــرمــز بود و سبز
نـوشتــه هــايــش 
تـند تـنـدمی رفت 

کـــلــمـــه هــايـش 

گــــفـــتم بـــه دايـی
مـــا در کـــجــايــیــم  

گــفـتـا کـه در بورس
بـــاز هـــم مــی آيـیم

وقــتی کــه سبز بود
خوشــحال بـــودنــد 
قـــرمــز کـه مـی شــد
غـمــنــاک بـــودنــد  

◄ ●  ■   تصویرگر:  گلنوش عطار

نـشـريــــه اي بــــر اي
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چ  ی  ب خ ر ی  م ؟
چ  ی  ن خ ر ی  م ؟

آیا تا به حال توجه کرده اید که وقتی به یک 
چیزی نیاز دارید دلتان هوس چیزهای مختلفی 

هستید  گرسنه  وقتی  مثالً  می کند. 
انواع غذاها به ذهنتان می رسد. 

اگر در خیابان باشید از جلوی 
می شوید  رد  که  مغازه ها 
انواع شیرینی ها، بستنی ها، 
آبمیوه ها، شکالت ها و خیلی 
هوس  را  دیگر  چیزهای 

می کنید. 
خرید  پول  اگر  راستی 

خوشمزه ترین آنها را داشته باشید 
فکر  کمی  می کنید؟  چه کار 

کنید. واقعاً چه کار می کنید؟

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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در این صورت ممکن است چند کار انجام 
دهید:

● ●  خوشمزه ترین ها را بخرید.
● ●  اصالً نمی خرید و می گویید 

مگر پول راحت به دست می آید.
● ●  ساده ترین ها را می خرید و 
بعد که به خانه رفتید با غذاهای خانگی 

جبران می کنید.
● ●  به قیمت آن توجه می کنید سپس 

خرید می کنید.
● ●  به نیازهایتان توجه می کنید و سپس خرید 

می کنید.
بله بهترین راه همین است. ما اگر خواستیم چیزی 
را خرید کنیم نباید از روی هوس و خواسته 
ممکن  هوس ها  و  خواسته ها  زیرا  باشد 
است به ضرر ما باشند. فرض کنید یک 
نفر سرما خورده باشد و هوس بستنی 
کند، اگر او بستنی بخورد بیماری اش 
نفر  یک  اگر  یا  می کند.  پیدا  شدت 
به یک دفتر مشق نیاز داشته باشد و 
به خاطر ظاهر زیبای دفتر، پول زیادی 
بدهد یا اینکه از روی چشم وهم چشمی به 
دنبال آن باشد که گران ترین ها را بخرد در 
این صورت او به نیازش توجه نکرده است. درنتیجه 

خرید خوبی را انجام نداده است پس چه باید کرد؟
برای یک خرید خوب باید مشخص کنیم برای چه 
می خواهیم خرید کنیم، به کیفیت، سالمت و قیمت 
آن توجه کنیم و از همه مهم تر ببینیم تا چه اندازه به 

آن نیاز داریم.
مراقب خرید کردن ها باشید. پول هایتان را بی دلیل 

خرج نکنید.
نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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آی 
خنده 
خنده 

خنده

آی 
خنده 
خنده 
خنده

حامد: حمید با این عجله کجا می روی؟

حمید: می روم تا از دعوای دو نفر جلوگیری کنم.

حامد: کدام دو نفر؟

حمید: خودم و آن کسی که دنبال من می دود تا کتکم بزند.

اولی: تمرین آواز پسرم بسیار برای من سودمند بود.
دومی: چطوری؟

اولی: همسایۀ روبه رویی آپارتمانش را به نصف قیمت 
به من فروخت و از مجتمع رفت.

گفتی  اگر  گفت:  معلم 

چه  خوردن  زمستان،  در 

چیزی خطرناک است؟

شاگرد: اجازه، سرما... 

بچه: بابا چرا بعضی از آدم ها این طوری صحبت می کنند؟
پدر: چطوری؟

بچه: مثالً می گویند فرش مرش، کتاب متاب، اسباب مسباب
پدر: عزیزم این کار آدم های بی سواد می سواده!

ر گفتی چرا 
اولی: اگ

وسط قرص خط دارد؟

اینکه  ی 
برا دومی: 

پایین  گلو  از  اگر 

پیچ گوشتی  با  ت 
نرف

بپیچانیدش.

نـشـريــــه اي بــــر اي
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پاسخ چیستان
1. قشم - 2. سرد - 3. شیر- 4. قلیان-  5. تفنگ-  6.  نماز-  7. گردو- 8.  ز

چیستان
1- کدام جزیرۀ ایران 
است که وارونه اش را 

دانش آموزان می نویسند؟

2- حالتی از هوا 
که اگر وارونه اش 
کنی دانش آموزان 

آن را می خوانند؟
3 - کدام حیوان است که اگر 
اسم آن را وارونه کنیم، عضوی 

از صورت مردان می شود؟

5 - آن چیست که 

خودش دسته بیل و 

صدایش نعرۀ دیو؟

6 - کدام درختی است 
که هفده شاخه دارد؛ 

8 شاخه در آفتاب و 9 
شاخه در سایه دارد؟

7 - صندوق چوبی پر 
از روغن کوهی؟

8 - با من پاییز تمام 
می شود و زمستان 

شروع می شود؟

4 - عجایب صنعتی 
دیدم سر پل، که آب در 

زیر آتش می زند ُقل؟

سی
لما

 س
سام

ر: 
رگ

وی
تص

   ■ 
 ● 

◄
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تپینابرهما

ویبهمیباق

لکرهیامرست

یباخهسردمص

تویرشورفکا

جرتیلبلببد

اسودبشماوم

رمییوجهفرص

تننمباتکسر

وتزادناسپف
 

در جدول، نام دوازده واژۀ اقتصادی آمده است، آنها را پیدا کن، دور آنها خط بکش و سپس در 
کادرهای رنگی بنویس.

بازی و 
جدولسرگرمی

 واژه های 
اقتصادی

                                                 سرعت ماشین                                                 م  س  ا ب ق  ه    و  ی  ژ ه ک  و  د ک و  ن و ج  وا  ن


