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بهار که از راه می رسد همه چیز را نو و تازه می کند. او عالوه بر اینکه زمین را 
سبز و خرم و درختان را پر از جوانه کرده و پرنده ها را به شوق وا می دارد، مردم 
را نیز تشویق می کند تا خانه هایشان را تمیز و مرتب کنند، لباس های نو بپوشند، 

به مسافرت بروند و از طبیعت و مکان های زیبای تاریخی و مهم دیدن کنند.
راستی شما با آمدن بهار، عید و سال نو چه کارهایی می کنید؟ از کدام مراکز 

دیدن می کنید؟ چه چیزهایی یاد می گیرید؟ 

بسیار عالی، اما یک خبر مهم:
سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تبریک سال نو، از شما و همه بچه هایی که 
به فکر آینده هستند و می خواهند زندگی موفق تری داشته باشند دعوت می کند 
تا از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و به خصوص غرفۀ کودک و نوجوان آن دیدن 
کنید تا هم با بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها و کارخانه های کشورمان آشنا 
شوید و هم از خدماتی که در تمام زندگی، بورس، بانک و بیمه می توانند به شما 

ارائه کنند مطلع شوید.
منتظر شما هستیم
سازمان بورس و اوراق بهادار

بچه ها 
سالم
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نمایشگاه

احتماالً تا حاال از یک یا چند نمایشگاه دیدن کرده اید، اگر هم موفق نشده اید ازطریق 

تلویزیون، رادیو، روزنامه و مجالت با آن آشنا شده اید. حال اگر از شما سؤال شود که 

نمایشگاه چطور جایی است چه پاسخی می دهید؟ بله درست 

است، نمایشگاه جایی است که افراد و شرکت ها، چیزهایی 

را که می سازند یا نمونه کارهای ساخته شده خودشان را به 

نمایش می گذارند. همچنین از کارهایی که شرکتشان می تواند 

انجام دهد برای شرکت کنندگان توضیح می دهند. نمایشگاه ها 

انواع و اقسامی دارند مثل نمایشگاه عکس، نقاشی، پوشاک، 

اتومبیل وغیره. هرکدام از این نمایشگاه ها، بینندگان خاص 

خودشان را دارند، ولی از بین این نمایشگاه ها برخی خیلی 

بزرگ هستند و در نمایشگاه بین المللی برگزار می شوند. 

یکی از مهم ترین و بزرگ ترین آنها نمایشگاه بورس، بانک 

و بیمه است. در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، افراد زیادی 

شرکت می کنند، عده ای برای آشنایی، عده ای برای شرکت 

در کارگاه های آموزشی و عده ای هم برای تجربه و یادگیری 
از دیگران.

در این نمایشگاه، عالوه بر اینکه همۀ مردم می توانند با 

کارها و فعالیت های این سازمان ها آشنا شوند برای کودکان 

و نوجوانان نیز غرفۀ مخصوص در نظر گرفته شده است. پیک
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برنامه های غرفه کودک و نوجوان 

در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

برنامه ها و بخش های مختلف و متنوعی که در غرفه کودک و 

نوجوان نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه اجرا خواهد شد:

●●   بخش گریم صورت کودکان )چهره آرایی کودک(؛
●●   منچ پارکی؛

●●   نمایش عروسکی؛

●●   کارگاه آموزشی ويژه کودکان و نوجوانان
●●   تور بازدید از نمایشگاه؛

●●   بازارچه دانش آموزی
●●   اهدای جوایز 

●●   اجرای سرود بورس؛

●●   جشنواره نقاشی کودک در حوزه بورس، بانک و بیمه

 )برای اطالعات بیشتر به پشت جلد مراجعه کنید(

●●   نمايش مجالت و کتب چاپ شده در حوزه بورس 
برای کودکان.
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با نک

شعر

پیک

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

6



بورس
بیمه

نمايشگاه، نمايشگاه همین جا
شده بورس و بانک و بیمه یک جا

بیمه و  بانک  و  بورس  نمایشگاه 
پشیمان می شود هرکس نبینه

هستی بورس  سهم  دنبال  که  تو 
نشستی خانه  توی  چه  برای 

کسی که پول بسیار دارد ای دوست
حساب بانک ها در خدمت اوست

کمینه اندر  زندگی  در  خطر 
بیا اموال خود را کن تو بیمه
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چــــــگــــونـــــه 
پـــس انــــداز 
کـــنـــــیـــــم؟

چــــــگــــونـــــه 
پـــس انــــداز 
کـــنـــــیـــــم؟

چــــــگــــونـــــه 
پـــس انــــداز 
کـــنـــــیـــــم؟

درس 
اقتصاد

ادامۀ مراحل پس انداز کردن را در شماره های بعدی مجله مطالعه کنید.

مخارج و درآمدها را يادداشت کنید.

پول هایتان صرف چه می شود؟ به جیب یا کیف پولتان 

نگاهی بیندازید. راستی پول های ماه گذشته، هفته گذشته و 

حتی روز گذشته کجا رفته است؟ هر چقدر به ذهن خود فشار 

بیاورید نمی توانید مخارج گذشته را به یاد بیاورید. پس بهتر 

است آنها را یادداشت کنید. یکی از عادت های خوب، نوشتن 

هزینه هاست. برای اینکه عادت کنید و بدانید پول هایتان 

صرف چه چیزهایی می شود بهتر است آنها را یادداشت کنید. 

اگر عادت به نوشتن درآمدها و هزینه ها را در خود تقویت 

نکنید در پیشرفت های اقتصادی موفق نخواهید شد. برای 

یادداشت برداری بهتر است همیشه یک قلم و کاغذ داشته 

باشید یا موارد را در موبایل یا تبلت خود یادداشت کنید. 

پس انداز را به عنوان يک هدف 
در نظر بگیريد.

برای  به عنوان یک هدف  را  اگر پس انداز 

زندگی بهتر در نظر بگیرید بسیاری از خرج ها 

را انجام نمی دهید و با جدیت، پس انداز خود را 

پیگیری می کنید. برای این کار بهتر است اول 

ماه که پول توجیبی را دریافت می کنید مبلغی از 

آن را به عنوان پس انداز کنار بگذارید. مثالً اگر 

درآمد ماهیانه یا پول توجیبی شما 60 هزار تومان 

است 10 هزار تومان آن را به عنوان پس انداز 

کنار بگذارید و با 50 هزار تومان باقی مانده، 

صورت،  این  در  دهید.  انجام  را  خریدهایتان 

خودبه خود بسیاری از هزینه های غیرضروری را 
حذف خواهید کرد.

بپذيريد که پس انداز
 امری شدنی است.

انجام  باشید کاری را  اگر قبول نداشته 
دهید، هرگز آن را پیگیری نمی کنید. پس در 
گام اول باید قبول کنید که هر چقدر درآمد 
به عنوان  را  از آن  مقداری  دارید می توانید 

پس انداز کنار بگذارید.

در شماره های قبلی مجله متوجه شديد که پس انداز کردن چقدر در زندگی 
اهمیت دارد و به اين نتیجه رسیديد که برای پس انداز کردن نبايد خود را به زحمت 
انداخت، بلکه بايد از مصرف های غیرضروری و نابجا پرهیز کرد. در اين شماره به 

شما ياد می دهیم که برای اين کار مهم بايد از کجا شروع کرد.

مراحل پس انداز   ،  عبارت اند از:

1

2

3
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به  نیاز  زندگی  برای  انسان 
آموزش  مسکن،  پوشاک،  غذا، 
او  دارد.  دیگر  چیزهای  خیلی  و 
برای تهیۀ هریک از موارد فوق 
به  باشد و برای  باید پول داشته 
دست آوردن پول باید کار کند. از 
آنجایی که هر کاری نیاز به یک 
مهارت دارد و کسب مهارت نیز 
به زمان، تمرین و کار زیاد  نیاز 
دارد، پس او باید آموزش ببیند 
و به طور عملی کار کند تا ماهر 

شود. 

که  کسی  مثال،  به عنوان 
می خواهد مکانیک اتومبیل شود، 
را  اتومبیل های مختلف  باید  اول 
بشناسد و با نحوۀ کار کردن آن ها 
آشنا شود؛ بعد از آشنایی و کسب 
طور  به  باید  او  الزم،  اطالعات 
عملی شاگردی کند تا اشکاالت 
اتومبیل ها و نحوۀ برطرف کردن 

آن ها را یاد بگیرد. 

کسب  اینکه  به  توجه  با 
مهارت، کار آسانی نیست و شما 
فرصت  و  وقت  دانش آموزان 
از  بسیاری  کسب  برای  کمتری 
می خواهیم  ما  دارید،  مهارت ها 
یک  یادگیری  پیشنهاد  شما  به 
نسبتاً  هم  که  بدهیم  را  مهارت 
ساده باشد، هم جذاب و هم اینکه 
بتوانید  عمرتان  طول  تمام  در 
آن  به  کارهایتان  سایر  کنار  در 

بپردازید. 

برای این کار ما به شما توصیه 
می کنیم قدری در مورد سرمایه 
کنید،  مطالعه  بورس  در  گذاری 
مورد  در  را  دانش خود  ویژه  به 
صندوق های سرمایه گذاری کامل 
حدودی  تا  قبالً  شما  البته  کنید. 
صندوق های  حتی  و  بورس  با 
شده اید،  آشنا  سرمایه گذاری 
برای  آگاهی  از  سطح  این  اما 
نیست.  کافی  سرمایه گذاری 
و  اطالعات  باید  شما  درنتیجه 
دانش خود را به حد کافی برسانید. 

پس از همین حاال شروع کنید، 
زیرا اگر از االن شروع کنید طی 
اطالعات  هم  آینده  سال  چند 
صندوق های  و  بورس  از  کاملی 
سرمایه گذاری خواهید داشت و 
هم اینکه با نحوۀ سرمایه گذاری 
در آن آشنا خواهید شد. آن وقت 
خود  پس اندازهای  با  می توانید 
سرمایه گذاری،  صندوق های  در 
از  یکی  که  کنید  سرمایه گذاری 
افرادی  برای  راه ها  آسان ترین 
است که تازه وارد بورس شده اند.

کنار  در  شما  ترتیب  این  به 
آخر  تا  کارتان  حتی  یا  تحصیل 
عمر می توانید از این مهارت یعنی 
مهارت سرمایه گذاری در بورس 
استفاده کنید و بخشی از درآمد 
این  از  را  زندگی تان  موردنیاز 

طریق به دست آورید.

بورس
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سال  هر  مادرش  و  پدر  همراه  به  فراز 
پدربزرگش  روستای  به  نوروز  تعطیالت  در 
می رفتند. یکی از این سال ها پدر فراز چند روز 
زودتر از اداره مرخصی گرفت و برای فراز هم 
از مدرسه اجازه گرفت تا مدتی بیشتر در روستا 
بمانند و از تعطیالت، استفادۀ بیشتری کنند. 
فراز از اینکه در روستا هر روز در خانۀ یکی 
از فامیل ها مهمان می شد و بازی می کرد، خیلی 
خوشحال بود. به همین علت او هر سال انتظار 
می کشید تا تعطیالت نوروز از راه برسد. آن 

سال، زمان تحویل سال، خانه پدربزرگ حسابی 
شلوغ بود، چون همۀ خاله ها و دایی ها با خانواده 
سر سفره هفت سین حاضر بودند. زمان تحویل 
سال، آخر شب بود، به همین علت بعد از تحویل 
سال همه به خانه های خودشان رفتند و فراز و 

پدر و مادرش در خانه پدربزرگ ماندند. 
فردا صبح بعد از خوردن صبحانه، پدر فراز 
گفت بهتر است هرچه زودتر به خانۀ فامیل ها 
سر بزنیم. مادر فراز گفت فکر خوبی است اول 
به خانه دایی بزرگ تر برویم. آنها لباس های 

مهمان نوروزی

پیک
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دایی  خانه  سمت  به  و  پوشیدند  را  عیدشان 
حرکت کردند. همین که وارد کوچه دایی شدند 

فراز با سرعت به سمت خانه دوید و در زد.
 دایی درب را باز کرد، عید را تبریک گفتند 
و وارد خانه شدند. دایی مشغول تعریف شد و 
بقیه مشغول خوردن شیرینی و میوه. یک مرتبه 
پدر رو به مادر فراز کرد و گفت زودتر برویم 
که همسایه های دایی برای عید دیدنی می آیند. 
دایی گفت همه همسایه ها به مسافرت رفته اند. 
فقط یک پیرزن که هیچ کس را ندارد تنها در 
خانه اش مانده است. پدر به فراز گفت می آیی 
من و تو به خانۀ پیرزن برویم و عید را به او 

تبریک بگوییم؟ 
فراز گفت بله. آنها به منزل پیرزن رفتند. 
همین که در زدند پیرزن با چهره ای خندان و 
لباس های نو به آنها خوش آمد گفت. پدر فراز 
خودش را معرفی کرد. پیرزن اصرار کرد که به 
داخل خانه بروند. آنها وارد حیاط شدند. پیرزن 
از آنها خواست تا روی تختی که در گوشۀ حیاط 
بود بنشینند. آنها نشستند و پیرزن برایشان 
چای و یک نوع شیرینی خانگی که خودش 
درست کرده بود آورد. پدر فراز که به اطراف 

نگاه می کرد متوجه شد که در انتهای حیاط یک 
تشت پر از ِگل و داخل یک جعبه، مقداری کاه 
و چوب های نازک است. او از پیرزن پرسید 

این ِگل ها و چوب ها برای چیست؟
پیرزن خندید و گفت کمی منتظر بمانید و 
چایی و شیرینی بخورید متوجه خواهید شد. 
بعد از چند دقیقه، تعدادی پرستو وارد حیاط 
اینکه چند دور اطراف حیاط  از  شدند و بعد 
چرخیدند تعدادی از آنها روی تشت پر از ِگل 
نشستند و با نوکشان مقداری ِگل را برداشتند. 
تعدادی از آنها نیز چوب های نازک داخل جعبه 
را به نوکشان گرفتند و پریدند. پیرزن خندید و 
گفت در ایام نوروز همه به مهمانی بزرگ ترها 
می گویند.  تبریک  را  نو  سال  و  می روند 
بزرگ ترها هم از آنها پذیرایی می کنند. من 
چون کسی را ندارم از چند سال قبل متوجه 
شدم که پرستوها تنها مهمان هایی هستند که 
هر سال به خانۀ من می آیند. حاال چند سال 
است که تصمیم گرفتم از آنها پذیرایی کنم. 
من برای آنها ِگل و چوب آماده می کنم تا با 
آن برای خودشان النه بسازند. آنها مهمان های 

نـشـريــــه اي بــــر اينوروزی من هستند.
همه  کـــودکان اير ان
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بیمه

انسان در طول زندگی 
با مشکالت و مسائل 
سیل،  مانند  زیادی 

زلزله، طوفان، آتشفشان، 
بوده  روبه رو  وغیره  بیماری 

خطرها  و  مشکل ها  این  ولی  است؛ 
تمامی نداشته و در زندگی همراه انسان ها 
بوده است و خواهد بود. اگر فکر می کنید که 
خطرها مربوط به زندگی گذشته بوده و حاال 

که علم پیشرفت کرده دیگر خطری زندگی 
بشر را تهدید نمی کند اشتباه کرده اید، زیرا همراه با 

پیشرفت، خطرها نیز پیچیده تر و جدیدتر شده اند.
 

با  انسان همیشه به فکر بوده و برای مقابله با خطرها هیچ گاه دست از کار نکشیده  است. او 
راه حل هایی که پیدا کرده همیشه بر خطرها پیروز شده است. یکی از مهم ترین راه حل هایی که 
برای مقابله با خطرات پیدا کرده و سال های سال، با استفاده از آن توانسته است با آرامش 
به کار و فعالیتش ادامه دهد، بیمه بوده است. این کشف بزرگ او باعث شده است تا 
هرکس می خواهد کاری را انجام دهد خودش و کارش را با او همراه کند 

بیمه از کجا پیدا شد؟

پیک

نـشـريــــه اي بــــر اي
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بیمه از کجا پیدا شد؟

و با کمک او راحت تر و مطمئن تر به نتیجه برسد. اهمیت بیمه تا 
به آنجاست که اگر از اطرافیان و کسانی که با آن ها سروکار دارید 

بپرسید متوجه خواهید شد که تقریباًً همه افراد به نوعی با بیمه سروکار 
دارند و خود و کارشان را تحت پوشش آن قرار داده اند.

حال ممکن است این سؤال به ذهن شما برسد که بیمه از کجا پیدا شده 
است؟ اگر ادامۀ مطلب را بخوانید حتماً به پاسخ پرسشتان خواهید رسید. 
بعد از اینکه کشورها پیشرفته تر شدند و هر کشوری شروع به تولید کاالهایی 
کرد که در آن کشور بهتر، بیشتر و ارزان تر تولید می شد، برخی ملت ها به فکر 
افتادند تا کاالهایی را که در منطقه آن ها تولید می شد برای فروش و سود بیشتر 
به دیگر مناطق حمل کنند، یعنی تجارت نمایند. در آن زمان برای این کار راه های 
مختلفی تجربه شد. در آغاز کاالها را با چهارپایان حمل می کردند که این کار 
برای حمل ونقل مقدار کمی کاال و مسافت نزدیک امکان پذیر بود، البته 
انجام این کار بدون خطر نبود و خطرهایی مثل خطر دزدها و خطر 
بیماری و برخی خطرهای دیگر در پی داشت، ولی رفته رفته که 
جوامع پیشرفته تر شدند کاالهای زیادتری تولید شد و افراد برای 
حمل ونقل آن به دنبال راه هایی بودند تا بتوانند کاالهای بیشتری را 
حمل کنند. باالخره مهم ترین راهی را که پیدا کردند حمل ونقل ازطریق 
دریا بود. عده ای این کار را شروع کردند، ولی پس از مدتی، بعضی از 
آن ها بر اثر یک اتفاق، همه سرمایه شان را از دست دادند. به همین 
علت کسانی که مشغول به این کار شدند به دنبال راهی بودند تا ضرر 
و زیان حمل ونقل دریایی را کم کنند تا اینکه یک راه حل پیدا کردند و 

آن چیزی نبود جز بیمه حمل ونقل دریایی. 

این بیمه به عنوان اولین بیمه در تاریخ زندگی بشر ثبت شد. بیمه حمل ونقل دریایی به این صورت بود 
که هر کسی که می خواست باری را با کشتی حمل کند، عده ای به صاحبان کشتی و صاحبان بار آن وام 
می دادند تا اگر کشتی دچار حادثه شد یا دزدان دریایی به آن حمله کردند و بار آن را بردند صاحبان 

کشتی و بار آن همه سرمایه خود را از دست ندهند و اگر هم به سالمت به مقصد رسیدند وامی را که 
گرفته بودند به اضافه یک مبلغ به وام دهنده بر می گرداندند. به این ترتیب اولین بیمه یعنی بیمه 

حمل ونقل دریایی در قرن 14 میالدی روی کار آمد. در شماره های بعدی مجله با روی کار آمدن 
بیمه آتش سوزی که باعث شد تا بیمه به شکل امروزی به وجود آید آشنا خواهید شد.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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مثل آباد

گردشگری
در  کشورهاست.  درآمد  کسب  راه های  از  یکی  به عنوان  گردشگری  می دانید  که  همان طور 
شماره های قبلی مجله دیدید که کشور ما نیز از این طریق، کسب درآمد می کند و به برخی از مراکز 

گردشگری استان های کرمان و فارس نیز اشاره شد.
در این شماره با شما به استان اصفهان می رویم تا با مراکز گردشگری و صنایع دستی و جاذبه های 
این استان بیشتر آشنا شویم. الزم به یادآوری است که اصفهان دارای مکان های گردشگری فراوانی 

است و ما در این شماره فقط چند نمونه از آن را معرفی می کنیم.

اقتصاد 
ایران

این میدان که به درستی نام آن 
را نقش جهان گذاشته اند بسیار جالب و دیدنی 

است، زیرا در اطراف آن، بناهای بسیار زیبایی همچون 
عالی قاپو، مسجد شیخ لطف اهلل،  مسجد عباسی و سردر قیصریه 
که هریک دارای ویژگی های منحصربه فرد است ساخته شده 

است. در این میدان جشن ها، هنرنمایی ها، بازی چوگان و 
رژه قشون  برگزار می شده است.

میدان نقش جهان

پیک
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سی و سه پل

و  زیبا  بسیار  پل  این 
و  هزینه  با  قبل  سال   433 دیدنی، 

شاه  معروف  سردار  اهلل وردی  خان،  نظارت 
عباس اول بر روی زاینده رود ساخته شده است. 

طول این پل 300 و عرض آن 14 متر است. آنچه 
باعث توجه گردشگران می شود عالوه بر زیبایی، 

علم مهندسی است که 400 سال قبل در 
ساخت این پل به کار گرفته شده 

است.

نام  که  عمارت  این 
است  دولتخوانه  قصر  دیگرش 

اول،  عباس  شاه  که  زیباست  حدی  به 
مهمانی های مهم خود را در این کاخ برگزار کرده 

عباسی  رضا  به وسیلۀ  عمارت  این  دیوارهای  است. 
نقاش معروف شاه عباس با مینیاتورهای زیبا، نقاشی های 
گل بوته، شاخ و برگ، اشکال حیوانات و پرندگان تزئین 
شده است و با گچبری های دیدنی که به شکل جام است 
طاق ها و دیوارها را جذاب و دیدنی کرده است. این 

کاخ به حدی زیباست که تنها با مشاهدۀ آن 
می توان متوجه زیبایی های آن شد.

يا پل اهلل وردی خان

عمارت عالی قاپو

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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پل خواجو

به  تابلوی  یک  می خواهید  اگر 
تمام معنا زیبا ببینید به مسجد شیخ لطف اهلل بروید. 

این مسجد برای احترام به شیخ لطف اهلل از علمای لبنان که به 
اصفهان آمده بود ساخته شد. سازندۀ آن استاد محمدرضا اصفهانی 
معمار زمان شاه عباس است. هرچند این مسجد کوچک است 

تا  باعث شد  و زیبای آن  ولی کاشی کاری های عجیب 
ساخت آن 18 سال زمان ببرد.

پل خواجو از بناهای 
دوم  عباس  شاه  زمان  دیدنی 

است که بر روی رودخانه زاینده رود 
ساخته شده است. غرفه های این پل دارای 
نقاشی ها و کاشی کاری های زیبایی است. در 
وسط این پل، ساختمانی برای اقامت شاه 

صفوی و خانواده اش بنا شده است.

مسجد شیخ لطف اهلل

پیک
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کلیسای وانک

بازار اصفهان

اصفهان دارای کلیساهای فراوانی است. هنر معماری 
در اصفهان، این مکان ها را زیبا و دیدنی کرده است. کلیسای وانک از جملۀ این 

بناهاست که دارای طاق های طالکاری شده و نقاشی های تاریخی است. تمام دیوارهای داخل 
کلیسا با نقاشی های رنگ روغن و آب طال با تصاویری از زندگی حضرت مسیح )ع( 

تزئین شده که این بنا را بسیار دیدنی کرده است.

ازجمله مراکزی که گردشگران تمایل 
بازار  است.  قدیمی  بازارهای  کنند  دیدن  آنجا  از  دارند 

اصفهان عالوه بر بنای زیبا و دیدنی آن دارای مغازه های پر از صنایع 
دستی هنرمندان است. همین امر باعث شده است تا این بازار به مکانی 

متنوع و پر جاذبه تبدیل شود و گردشگران فراوانی برای خرید و 
تماشا به آنجا مراجعه کنند.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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مسجد جامع اصفهان یکی از مراکزی است که ساالنه مورد بازدید 
تعدادی زیادی گردشگر قرار می گیرد. این مسجد دارای دیدنی های فراوانی 

است که از جملۀ آن می توان داالن های ورودی آن که دارای ستون های مدور و 
گچبری های زیباست، گنبد خواجه نظام الملک، چهل ستون ضلع غربی 
این گنبد، ساختمان ایوان جنوبی، ساختمان حوض مسجد و موارد 

دیگری که هریک هنرمندانه و به زیبایی تمام تزئین شده است 
را نام برد که این ویژگی ها، مسجد را برای گردشگران، 

جذاب و دیدنی کرده است.

مسجد جامع

پیک
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هنر  اصفهان،  استادکاران 
با ساخت صنایعی  را  و ذوق خودشان 

بسیار باارزش و زیبا به تماشا گذاشته اند. این 
صنایع در بسیاری از بازارهای داخل به فروش 

می رسد و بسیاری از خانه های ایرانی با این صنایع تزئین 
شده اند. عالوه بر آن گردشگران خارجی نیز ساالنه، تعداد 

بسیار زیادی از این صنایع را خریداری می کنند. این صنایع 
در اصفهان عالوه بر اشتغال زایی، درآمد قابل توجهی را نصیب 

اصفهانی ها کرده است. برخی از این صنایع عبارت اند از:
■  خاتم کاری■   میناکاری■    قلم زنی■   پارچه های قلم کار

■   پارچه های زرباف■   فیروزه کاری ■   منبت کاری
■   معرق کاری■   طالسازی■   نقره و ملیله کاری

■   نگارگری■   مینیاتور■    قالی بافی

صنايع دستی

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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کمک اقتصادی به 
خانواده

مهسا هر روز پیاده به مدرسه 
می رفت. نزدیکی های مدرسه معلم انشایش را دید 

و به او سالم کرد و او هم به گرمی تحویلش گرفت و از مدرسه و 
درس هایش سؤال کرد. مهسا هم جواب داد و بعد از کمی گفت وگو تشکر 

کرد و گفت می توانم از شما یک خواهش بکنم؟ معلم گفت بفرمایید. او گفت: 
راستش معلم ریاضی می خواهد زنگ اول امروز امتحان بگیرد، بیشتر بچه ها فرصت 

نکرده اند انشا بنویسند، اگر ممکن است امروز شما خواندن انشا در کالس را اختیاری کنید. 
معلم گفت اشکالی ندارد شما بروید با خیال راحت امتحان ریاضی بدهید. 

زنگ انشا معلم به کالس آمد و بعد از حضور و غیاب، نگاهی به دانش آموزان انداخت و 
متوجه شد همه نگران هستند اال مهسا. معلم مشغول قدم زدن شد و در مورد اهمیت انشا و 
نوشتن قدری صحبت کرد، بعد روی تابلو نوشت چگونه می توانیم به اقتصاد خانواده کمک 

کنیم؟ او رو به کالس کرد و گفت می خواهم امروز تا پایان ساعت در مورد این موضوع 
انشا بنویسید. با این گفتۀ معلم، شادی به چهرۀ بچه ها بازگشت. همه، دفترها 

را  باز کردند و مشغول نوشتن شدند. معلم نیز مشغول مطالعه شد چند 
دقیقه مانده به پایان کالس معلم گفت: چه کسی حاضر است 

انشایش را بخواند؟ 

پیک
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یکی دو نفر دستشان را باال 
گرفتند. معلم گفت بسیار خوب، جلسه بعدی 

شما دو نفر قبل از دیگران انشایتان را بخوانید. در جلسه بعد، 
ابتدا دو نفری که جلسه قبلی مشخص شده بودند و بعد چند نفر دیگر 

انشایشان را خواندند، اکثر بچه ها در مورد صرفه جویی در مصرف گاز و برق، 
مراقبت از کیف و کتاب و مسائلی از این قبیل نوشته بودند، ولی از بین همه این انشاها، 

انشای الیکا با سایرین فرق می کرد. او دربارۀ اتفاقی که در زمستان سال قبل برای برادرش 
اهورا پیش آمده بود نوشته بود. ماجرا از این قرار بود که اهورا و تعدادی از دوستانش هر روز 

زنگ تفریح در مدرسه با هم بازی می کردند. یک روز که زمین لیز بود یکی از دوستان اهورا 
او را هل می دهد و او به زمین خورده و پایش می شکند. الیکا به کمک پدرش، هزینه های عقب 
افتادن اهورا از مدرسه، وقتی که پدر و مادرش برای بردن او به بیمارستان گذاشتند، هزینه های 
رفت وآمد، هزینه های دارو و درمان و باالخره کلیه هزینه هایی که پرداخت کرده بودند را 

با عدد و رقم برای بچه ها گزارش می دهد و در پایان نتیجه گیری می کند که اگر اهورا 
قدری مراقب خودش بود و در جای مناسب بازی می کرد، برابر با همه هزینه هایی 

که خانواده برای او خرج کرده است به خانواده کمک کرده بود.
او در ادامه می نویسد پس هریک از ما می توانیم با کمی مراقبت از 

خود، جلوی بسیاری از هزینه های احتمالی را بگیریم و این 
خود یک کمک بزرگ به اقتصاد خانواده است.
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بورس

با مطالعۀ زندگی مردم در گذشته متوجه می شویم که در آن دوران به علت کوچک بودن جوامع و جمعیت 
کم، زندگی، ساده و لوازم و ابزارهای آن نیز بسیار ابتدایی بوده است. به عنوان مثال در آن زمان یک کشاورز 
برای تولید گندم، ابزارهای ساده ای مثل بیل، داس، خیش و حیوانی که با آن زمین را شخم می زد در اختیار 
داشت و با این ابزار و وسایل، گندم موردنیاز خانوادۀ خودش را تولید می کرد، ولی به مرور زمان که جوامع 
بزرگ تر شدند دیگر آن وسایل و امکانات، جوابگوی تولیدات موردنیاز نبود، بلکه به وسایلی نیاز شد که بتوان 

با آن محصوالت زیادتری را تولید کرد و زمین های وسیع تری را زیر کشت برد. 

تولید این وسایل نیاز به کارخانه داشت و ساختن کارخانه نیاز به پول داشت. در آغاز، این پول 
و سرمایه ازطریق بانک ها تأمین می شد، به این صورت که هرکس برای ایجاد کارخانه به 
پول نیاز پیدا می کرد به بانک ها مراجعه کرده و از آنها وام می گرفت، ولی بعدها 
که به کارخانه های بیشتر و بزرگ تر احتیاج شد دیگر پول بانک ها برای وام 
دادن کافی نبود. همین امر باعث شد تا انسان با تجربه و تحقیق بورس را خلق 
کند. زیرا بورس با جمع آوری پس اندازهای اندک مردم و شریک کردن 
آنها با کارخانه دارها، مبلغ موردنیاز ایجاد کارخانه ها را فراهم می کرد و 
چون همین مقدار پس اندازهای کوچک مردم در کل یک کشور، مبلغ زیادی 

می شد به راحتی توانست مشکل انسان برای انجام کارهای بزرگی که نیاز به 
سرمایه داشت را حل کند. به این ترتیب سرمایۀ موردنیاز ایجاد کارخانه های بزرگ 

فراهم شد و از این طریق، تولیدات زیادی در اختیار مردم سراسر جهان قرار گرفت.
راستی اگر بورس نبود و این کارخانه ها ایجاد نمی شدند مردم چگونه 

زندگی می کردند؟ وضع کشورها چگونه بود؟ 

و شرایط  کنید  فکر  اگر خوب  کنید؛  فکر  کمی 
کشورها و مردم را با زمان های گذشته مقایسه کنید 

حتماً متوجه اهمیت بورس خواهید شد.

چرا بورس اوراق بهادار، مهم است؟
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راستی چه باید کرد؟ این کتاب به شما می آموزد که چگونه از همین حاال بعضی تمرینات و 
فعالیت ها را شروع کنید تا در آینده برای به کارگیری استعداد و مهارت هایتان سرمایۀ الزم را در 
اختیار داشته باشید. این کتاب با زبان داستان به بسیاری از سؤاالتی که شما برای تأمین سرمایه 
موردنیازتان دارید پاسخ می دهد. به بسیاری از مشکالت که شما برای رسیدن به اهدافتان، پیش 
رو خواهید داشت اشاره و برای عبور از آن شما را راهنمایی می کند، با گفتاری بسیار شیرین و 
مثال های واقعی شما را برای یادگیری یکی از مهارت های بسیار مهم زندگی کمک می کند. حال 
اگر می خواهید بدانید که این کتاب عالوه بر آنچه گفته شد )برای آینده( چه کمک های دیگری 

به شما می کند حتماً آن را بخوانید.

من یار مهربانم
خیلی چیزها می دانم

اگر با من دوست باشی
همیشه باهات می مانم

معرفی 
کتاب

حتماً شما تاکنون به این فکر کرده اید که یک روز، بزرگ می شوید و به خانه، ماشین، لوازم 
زندگی و خرج های زیادی نیاز پیدا می کنید. احتماالً به این هم فکر کرده اید که برای تهیه آنچه 
برای زندگی الزم دارید باید کار کنید و مهارت یاد بگیرید؛ ولی آیا به این هم فکر کرده اید که 
اگر برای انجام کاری مهارت هم داشته باشید ولی سرمایه الزم را نداشته باشید نمی توانید کاری 

راه بیندازید؟

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

23

پیک



اسکناس نوشعر
عــیــد آمـده حـرف نـو بـیـاریـد
مــاهــی بـپـزیــد پــلو بـیــاریــد

■ ■ ■ ■ ■ ■
گلـدون بــخریـد ســبزه بـــکاریـد
هفت سین و توی سفره بذارید

■ ■ ■ ■ ■ ■
آواز پـــــرنـــده هــا را گــوش کــن
فریاد می زنند خواب یا بیدارید

■ ■ ■ ■ ■ ■

مهمان که رسید به خونتون زود
چای و شــیرینی بـــراش بــیـارید

■ ■ ■ ■ ■ ■
خـونـه تــکونی شــروع کـنیـد زود
رخــت هـــای تــمیـز و نــو درآریــد

■ ■ ■ ■ ■ ■
خـواستی کـه کـنی بـچه ها را شاد
عــیـدی اســکنــاس نــو بــیـاریـد
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بازی با ریاضیلطیفه ها

اگر تونستی هر کدام از اینها را 5 بار سریع 
پشت سر هم تکرار کنی

● ●  الی رولت رندۀ لیمو رفته.
● ●  چیپس، چسب، سس.

● ●  چه ژست زشتی.
● ●  سه کیسه سیر، سه شیشه شیر.

معلم: تو دریا به ماهی هایی که حقوق می خوانند چه می گویند؟
شاگرد: اجازه فیش حقوقی.

آموزگار: هر کسی سؤال بعدی منو جواب بده می تونه بره خونه.
شاگرد کیفشو از پنجره میندازه بیرون.

آموزگار )با عصبانیت(: کی اون کیفو انداخت بیرون؟
شاگرد: من بودم آقا، خداحافظ.

به یک نفر می گویند: شغل شما چیست؟
می گوید: کارآفرین. 

می پرسند: چکار می کنی؟ 
می گوید: دیگران کار می کنند و من به آنها می گویم آفرین.
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1   3      8       9 

بازی  و 
سرگرمی

بازی با ریاضی

بازی با ریاضی

در شکل زير، داخل 
مربع، دايره و مثلث يک رقم 

به کار ببريد که حاصل جمع زير 
درست باشد.

بازی با ریاضی
پس از انجام عملیات ضرب، 

رابطۀ زيبای بین يکان ها و 

رابطۀ بین دهگان ها را بیابید.

9×1  =    9

9×2  =□  8 

9×3  =□ 7
9×4  =□ 6
9×5  =□ 5
9×6  =□ 4
9×7  =□ 3
9×8  =□ 2
9×9  =□ 1
9×10=□ 0

توجه: رقم مربوط به 
دایره ها با رقم مربوط به 
مربع ها و رقم مربوط به 
مثلث ها یکسان نیست.
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»اول ضرر يک کار را حساب کن و بعد منافع آن را«
قبل از انجام هر کاری، اول باید ضررها و ریسک آن را در نظر 

گرفت و بعد سود و منفعت آن را محاسبه کرد.
رداشت خودتان را بنویسید:

ب

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

برداشت خودتان را بنویسید:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

»اگر واقعاً می خواهی کاری انجام گیرد خودت آن را انجام بده و به ديگران محول نکن.«
اگر الزم است کاری انجام شود آن را به دیگران واگذار نکن چون ممکن است به هر دلیلی آنها 

آن کار را انجام ندهند.

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

ی
اد

ص
قت

ی ا
ضرب المثل ها
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»اگر می خواهی سرت کاله نرود، قیمت يک جنس را از سه مغازه بپرس.«
برای اینکه مطمئن باشی جنسی را به قیمت خریداری می کنی در مورد قیمت آن تحقیق کن.

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

»آدم ،پول را پیدا می کند 
نه پول،آدم را«

اگر کسی کار نکند پول خود 
به خود به سراغ او نمی آید.

ی
اد

ص
قت

ی ا

ضرب المثل ها
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شعر

زمستان کم َکَمک از شهر می رفت
بهار آمد قدم زد توی کوچه
به جای سوپ و آش و شلغم داغ
مامان آماده کرد نُقل و کلوچه

کالغه بیداد  و  داد  به جای 
که هر روز از صداش خوابم پریده
باغ از  بلبل آمد  ناز  صدای 
خبر آورد بهار از راه رسیده

آورد عیدی  برایم  آمد  بهار 
داد من  به  نو  اسکناس  چند  پدر 
مادربزرگم خانه  درون 
عمو چند برگ سهم بورس به من داد

زمستان رفت و سرما با خودش برد
بهار آمد برایم عیدی آورد
خانه توی  مهمان ها  برای 
مامان سبزی پلو با ماهی آورد

بهار آمد پدر رفته والیت
برای مادرش آجیل برده
ما عیدی  برای  هم  مادرجون 
تا نخورده فرستاده پوالی 

بهار آمد پوالی من زیاد شد
برایش مدتی است برنامه دارم
به یاری خدا، فردا توی بورس
منم مثل شما کارخانه دارم.
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                                                 سرعت ماشین                                                 م  س  ا ب ق  ه    و  ی  ژ ه ک  و  د ک و  ن و ج  وا  ن
جشنواره بزرگ نقاشی
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منتظر نقاشی های قشنگ همه شما عزیزان هستیم.


