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بچه های عزیز تو این روزهای پاییزی که به دلیل بیماري کرونا امکان رفتن به مدرسه نیست و شما 
درحال درس خوندن تو فضای مجازی هستین حسابی تالش کنید و مراقب خودتون باشید. امیدوارم با 

کمک معلم های عزیز و والدین دوست داشتنی تون مثل همیشه موفق و پیروز باشید.



باشگاه میلیونرهای کوچک
گل دقیقه آخر ...

رایان در حالی که داره با توپ فوتبال بازی میکنه، وارد باشگاه میلیونرهای کوچک میشه و مستقیم به کالس 
آقای هوشیار میره. اون توپ رو به سمت آقای هوشیار شوت می کنه. 

آقای هوشیار توپ رو میگیره.
رایان می گه: عجب دریافتی داشتی آقای هوشیار! 

آقای هوشیار میگه: ممنون رایان. من هیچ چیزی رو بیشتر از فوتبال، هوای پاییزی و جلسات خودمون دوست 
ندارم. 

آروین می گه: خیلی خب! من االن به طور غیررسمی جلسه باشگاه میلیونرهای کوچک رو شروع می کنم. می 
تونیم به محض ورود سارا جلسه رو شروع کنیم. 

در حالی که درب کالس با شدت باز می شه و کلی برگ درخت می یاد داخل، همزمان سارا هم وارد کالس 
میشه و میگه بریم کالس امروزو شروع کنیم. من یک مشکل اورژانسی دارم که برای جلسه امروز خوبه. 

آروین می گه: ولی االن مشکل اینه که هممون پر شدیم از برگ های زرد پاییزی.
سارا میگه چه خوب شد اسم برگ رو آوردی چون دوستم توی بیزینس برگه.

رایان میگه وا مگه کسی برگ می خره آخه؟!
سارا میگه دوستم برگ نمی فروشه! کار اون رسیدگی به گلها و تمیز کردن برگ ها در گلخونه است. از این 

کار پول در می یاره.
آقای هوشیار می گه: به نظر می یاد دوستت بیزینس موفقی داره. 

سارا می گه آره داره، میخواد گسترشش بده. می خواد حتی پول بیشتری از رسیدگی به گلها به دست بیاره. 
مثالً بیشتر به چمن های داخل گلخونه رسیدگی کنه.

رایان میگه کوتاه کردن چمن ها کار سختیه، یه بار قبالً امتحانش کردم باید یک دستگاه چمن زنی بخره.
سارا می گه: مشکل اینجاست که دوستم تمام پولهاش رو، خرج خرید اسباب بازی و لباس می کنه و چیزی 

براش نمی مونه که بخواد دستگاه چمن زنی بخره. 
آروین میگه دوستت باید بیشتر از اینا نگران آینده کاریش و وسایل موردنیازش باشه. 

رایان میگه: یا اینکه باید برای آیند ه اش برنامه ریزی داشته باشه. 
آروین میگه: اینم حرفیه. 

رایان میگه: بعضی وقتا باید بهترین بازیکنهای زمینت رو برای دقایق آخر نگه داری. 
سارا میگه: و بعضی وقتا هم باید سکه هایی که به دست می یاری رو جمع کنی.

آقای هوشیار می گه: به نکته خوبی اشاره کردی سارا. برای اینکه بتونی بیزینست رو موفق نگه داری؟ باید 
پولی رو برای خرید وسایل الزم ذخیره کنی. اگه به مرور پول های کمی رو برای این کار کنار بذاری، چیزی 
طول نمی کشه که هزینه الزم برای خرید وسایل رو جمع آوری می کنی. ولی اگه بیش از حد پوالتو خرج کنی 

می فهمی که هیچ سرمایه ای برات باقی نمونده. 
سارا می گه: باید متقاعدش کنیم اگه همین االن دستگاه چمن زنی بخره تو آینده که می خواد بیزینسش رو 

گسترش بد،ه به دردش می خوره. 
آقای هوشیار می گه : درسته سارا. حتی اگه 1000 تومن هم پس انداز کنی به سرمایه ات اضافه می شه و به 

آینده ات. 
سارا و آروین به همراه آقای هوشیار به زمین فوتبال رفتن و در حالی که مشغول تماشا هستند، آقای هوشیار 

از سارا می پرسه: پس انداز دوستت الهه چطور پیش میره؟ 
سارا می گه: عالیه. تا فصل بهار می تونه با پوالش دستگاه چمن زنی بخره. 
آروین میگه به نظر می یاد رایان نیاز شدید به یک دستگاه چمن زنی داره.
رایان رو به بچه ها می کنه و می گه: خط دروازه کو پس؟ و همه می خندن.

آقای هوشیار می گه: به جای اینکه پوالتون رو خرج چیزهای غیرضروری بکنید، اون پول رو برای چیزی که 
می خواهید کنار بذارید. 

نکات آموزشی:
مدیران هر بیزینسی باید مقداری پول برای خرید وسایل الزم کنار بذارن. اگه تمام درآمدشان را خرج کنند 
و پولی ذخیره نکنند، شاید در آینده نزدیک بیزینسشان را از دست بدهند. ذخیره کردن پول همچنین برای 
شما و برای طول زندگی تون یک امر ضروریه. باید یک مقداری از پولتون رو همیشه کنار بذارید تا باهاش در 
آینده چیزهایی رو بخرید که بهش نیاز دارید. پس یادتون نره چی گفتیم: اگه هزار تومان ذخیره کنی، هزار 
تومان به سرمایه شما اضافه می شود. بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی خودتون و استعدادهاتونه. 

هر چی بیشتر یاد بگیرید، بیشتر به دست می یارید. 
hhhhh://hhh.hhhhhh.hhh/h/hhhhh

باشگاه میلیونرهای کوچک
آقای هوشیار

رایان آروین
سارا

گل دقیقه آخر ...
این داستان

رایان در حالی که داره با توپ فوتبال بازی میکنه، وارد باشگاه میلیونرهای کوچک میشه و 
مستقیم به کالس آقای هوشیار میره. اون توپ رو به سمت آقای هوشیار شوت می کنه. آقای 

هوشیار توپ رو میگیره.
رایان می گه: عجب دریافتی داشتی آقای هوشیار! 

آقای هوشیار میگه: ممنون رایان. من هیچ چیزی رو بیشتر از فوتبال، هوای پاییزی و جلسات 
خودمون دوست ندارم. 

آروین می گه: خیلی خب! من االن به طور غیررسمی جلسه باشگاه میلیونرهای کوچک رو شروع 
می کنم. می تونیم به محض ورود سارا جلسه رو شروع کنیم. 

در حالی که درب کالس با شدت باز می شه و کلی برگ درخت می یاد داخل، همزمان سارا هم 
وارد کالس میشه و میگه بریم کالس امروزو شروع کنیم. من یک مشکل اورژانسی دارم که 

برای جلسه امروز خوبه. 
آروین می گه: ولی االن مشکل اینه که هممون پر شدیم از برگ های زرد پاییزی.

سارا میگه چه خوب شد اسم برگ رو آوردی چون دوستم توی بیزینس برگه.
رایان میگه وا مگه کسی برگ می خره آخه؟!

سارا میگه دوستم برگ نمی فروشه! کار اون رسیدگی به گلها و تمیز کردن برگ ها در گلخونه 
است. از این کار پول در می یاره.

آقای هوشیار می گه: به نظر می یاد دوستت بیزینس موفقی داره. 

عجب دریافتی داشتی آقای هوشیار!
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سارا می گه آره داره، میخواد گسترشش بده. می خواد حتی پول بیشتری از رسیدگی به گلها به 
دست بیاره. مثالً بیشتر به چمن های داخل گلخونه رسیدگی کنه.

رایان میگه کوتاه کردن چمن ها کار سختیه، یه بار قبالً امتحانش کردم باید یک دستگاه چمن زنی 
بخره.

سارا می گه: مشکل اینجاست که دوستم تمام پولهاش رو، خرج خرید اسباب بازی و لباس می کنه 
و چیزی براش نمی مونه که بخواد دستگاه چمن زنی بخره. 

آقای هوشیار می گه: به نکته خوبی اشاره کردی سارا. برای اینکه بتونی بیزینست رو موفق نگه 
داری، باید پولی رو برای خرید وسایل الزم ذخیره کنی. اگه به مرور پول های کمی رو برای این 
کار کنار بذاری، چیزی طول نمی کشه که هزینه الزم برای خرید وسایل رو جمع آوری می کنی. 

ولی اگه بیش از حد پوالتو خرج کنی می فهمی که هیچ سرمایه ای برات باقی نمونده. 

سارا می گه: باید متقاعدش کنیم اگه همین االن دستگاه چمن زنی بخره تو آینده که می خواد 
بیزینسش رو گسترش بد،ه به دردش می خوره. 

آقای هوشیار می گه : درسته سارا. حتی اگه 1000 تومن هم پس انداز کنی به سرمایه ات اضافه 
می شه و به آینده ات کمک می کنه.

آروین میگه دوستت باید بیشتر از اینا نگران آینده کاریش و وسایل موردنیازش باشه. 
رایان میگه: یا اینکه باید برای آیند ه اش برنامه ریزی داشته باشه. 

آروین میگه: اینم حرفیه. 
رایان میگه: بعضی وقتا باید بهترین بازیکنهای زمینت رو برای دقایق آخر نگه داری. 

سارا میگه: و بعضی وقتا هم باید سکه هایی که به دست می یاری رو جمع کنی.

اینم یه حرفیه
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سارا و آروین به همراه آقای هوشیار به زمین فوتبال می رن و در حالی که مشغول تماشا هستند، 
آقای هوشیار از سارا می پرسه: پس انداز کردن دوستت الهه چطور پیش میره؟

سارا می گه: عالیه. تا فصل بهار می تونه با پوالش دستگاه چمن زنی بخره.

آروین میگه به نظر می یاد رایان نیاز شدید به یک دستگاه چمن زنی داره.
رایان رو به بچه ها می کنه و می گه: خط دروازه کو پس؟ و همه می خندن.

آقای هوشیار می گه: به جای اینکه پوالتون رو خرج چیزهای غیرضروری بکنید، اون پول رو 
برای چیزایی که می خواهید داشته باشید، کنار بذارید.

نکات آموزشی:

مدیران هر بیزینسی باید مقداری پول برای خرید وسایل الزم کنار بذارن.

اگه تمام درآمدشان را خرج کنند و پولی ذخیره نکنند، شاید در آینده نزدیک بیزینسشان را 
از دست بدهند. 

ذخیره کردن پول همچنین برای شما و در طول زندگی تون یک امر ضروریه.

باید یک مقداری از پولتون رو همیشه کنار بذارید تا باهاش در آینده چیزهایی رو بخرید که 
بهش نیاز دارید. 

پس یادتون نره چی گفتیم: اگه هزار تومان ذخیره کنی، هزار تومان به سرمایه شما اضافه 

می شه. بهترین سرمایه گذاری، سرمایه گذاری روی خودتون و استعدادهاتونه. هر چی بیشتر 

یاد بگیرید، بیشتر به دست می یارید.

خط دروازه کو پس؟!
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شرکت های بورســــــی و نــــماد آن ها 
بچه های عزیز، در شماره های قبلی پیک بورس، با بورس و بعضی از مفاهیم و اصطالحات 
آن آشنا شدید. حاال می خواهیم کمی بیشتر در مورد آن یاد بگیریم. حتماً تا حاال از خودتان 
پرسیده اید که وقتی می گوییم سهام بخریم اصالً کدام شرکت ها توی بورس هستند و اسم آن ها 

چیست که بتوانیم سهام آن ها را بخریم؟ 

خب حاال بیاید بیشتر با شرکت هایی که در بورس هستند، آشنا شویم.
بچه ها 66 صنعت مختلف در بورس فعالیت دارند مثل بانک ها، مخابرات، خودرو، محصوالت 
چوبی،  محصوالت  رایانه،  اساسی،  فلزات  پالستیک،  و  الستیک  غذایی،  محصوالت  دارویی، 
محصوالت کاغذی، فرآورده های نفتی، سیمان، هتل و رستوران، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل 

آبی، بیمه وغیره. 
شرکت های بورسی در این دسته بندی صنایع قرار می گیرند. حتماً می پرسید چگونه؟ 

مثالً شرکت های بیمه دی، پاسارگاد و البرز در صنعت بیمه قرار دارند. 

شرکت هایی مثل مینو، ویتانا، پگاه گلپایگان و شوکوپارس در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی 
قرار دارند.

شرکت هایی مثل تولید دارو، پارس دارو و دارو پخش در گروه دارویی قرار دارند. 
شرکت هایی مثل ایران خودرو، سایپا و بهمن در گروه خودرو قرار دارند.

شرکتی مثل کشتیرانی دریای خزر در گروه حمل و نقل آبی قرار می گیرد. 
مثالً شرکت کویر تایر در گروه الستیک و پالستیک قرار دارد.

خب بچه ها تا اینجا تا حدودی با صنایع مختلف و شرکت های زیرمجموعه آن ها آشنا شدید. 
حاال ببینیم چگونه باید اسم آن ها را یاد بگیریم. 

هر کدام از این شرکت های بورسی که مثال آن ها را در باال گفتیم در بورس، یک اسم اختصاری 
خاصی دارند که به آن نماد بورسی می گویند. حتماً می پرسید از کجا بدانیم یک نماد بورسی، 

مربوط به کدام شرکت است؟

لبوتانغپاکخساپا
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نماد از دو بخش تشکیل می شود: 
بخش اول: مشخص کننده صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند.

بخش دوم: نام اختصاری شرکت است.

در جدول زیر، چند مثال از صنایع و نماد آن ها آورده ایم.

بچه ها مثالً نماد شرکت پارس خودرو که در گروه خودرویی ها قرار دارد، این گونه تشکیل شده است:
اول آن، حرف خ که نماد صنعت خودرو هست قرار می گیرد و در ادامه، نام اختصاری شرکت پارس خودرو 

که پارس هست، درنتیجه نماد آن می شود: خپارس. 
نماد گروه خودرو )خ( + نام اختصاری شرکت )پارس(  خپارس )نماد شرکت پارس خودرو(

      نام صنعت                         نماد صنعت

خ خودرو    

د مواد دارویی   

پ پالستیک و الستیک  

ف فلزات    

      نام صنعت                         نماد صنعت

و بانک ها    

س سیمان    

غ محصوالت غذایی  

ا مخابرات    

مثالً در مورد شرکت بیسکویت گرجی که در گروه مواد غذایی قرار می گیرد: 
اولش، حرف غ که نماد مواد غذایی هست قرار می گیرد و در ادامه، نام اختصاری شرکت بیسکویت گرجی که 

گرجی هست، درنتیجه نماد آن می شود: غگرجی. 
نماد گروه غذایی )غ( + نام اختصاری شرکت )گرجی(  غگرجی )نماد شرکت بیسکویت گرجی(

بچه ها البته در مورد نماد بورسی، استثناهایی هم وجود دارد با توجه به اینکه تعداد حروف الفبای فارسی 32 
تاست و از سال 1395 که تعداد صنایعی که در بورس فعالیت دارند زیاد و بیش از 32 تا شده است، به همین 
دلیل این شرکت های جدید، حرف اولی به نماد آن ها اضافه نمی شود، مثالً یکی از این شرکت ها، فروشگاه های 

زنجیره ای افق کوروش است که نماد آن همان افق می باشد.

بچه ها در تمام بورس های جهان برای اینکه راحت تر بتوان اسم یک شرکت را نام برد از نماد آن استفاده 
می کنند. در واقع نمادها، جایگزینی برای نام شرکت ها در بورس هستند. 
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البته این شرکت ها تنها مثال  هایی از بیش از 700 شرکت بورسی هستند که در بورس فعالیت می کنند. بچه ها در جدول زیر با نماد بورسی بعضی شرکت ها آشنا می شویم.
 tsetmc.irشما می توانید با کمک بزرگ ترها به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس

مراجعه کنید و با نام شرکت ها و نماد آن ها بیشتر آشنا شوید.
امیدوارم به زودی هر کدام از شما بچه های عزیز، جزو سهامداران کوچک کشورمان باشید.

نام صنعت       نماد صنعت      نماد شرکت نام شرکت  
خ      خ + زامیا = خزامیا خودرو     زامیاد   
خ      خ + ساپا = خساپا خودرو     سایپا   

غ      غ + سالم = غسالم محصوالت غذایی   سالمین   
غ      غ + البر = غالبر محصوالت غذایی   لبنیات کالبر  

غ      غ + مهرا = غمهرا محصوالت غذایی   مهرام   
غ      غ + چین = غچین محصوالت غذایی   چین چین  

غ      غ + پینو = غپینو محصوالت غذایی   پارس مینو  
غ      غ + پاک = غپاک محصوالت غذایی   پاک   

د      د + کوثر = دکوثر مواد دارویی    کوثر   
د      د + سبحان = دسبحان مواد دارویی    سبحان دارو  

د      د + کیمی = دکیمی مواد دارویی    کیمیدارو  
د      د + فارا = دفارا مواد دارویی    داروسازی فارابی  

پ      پ + تایر = پتایر پالستیک و الستیک   ایران تایر  
ل یا ت      ل + خزر = لخزر ماشین آالت و تجهیزات   پارس خزر  

ل یا ت      ل + بوتان = لبوتان ماشین آالت و تجهیزات   بوتان   
و      و + بملت = وبملت بانک ها     بانک ملت  

و      و + بصادر = وبصادر بانک ها     بانک صادرات  
س      س + صفها = سصفها سیمان     سیمان اصفهان  

س      س + فار = سفار سیمان     سیمان فارس  
س      س + خوز = سخوز سیمان     سیمان خوزستان  

ا      ا + خابر = اخابر مخابرات     مخابرات ایران  
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توصیه های مهم اقتصادی
این مهم نیست که چقدر پول به دست میارید، مهم اینه که چقدر پول نگه می دارید!

 مردم دائماً شکایت می کنند که پول هرگز به اندازۀ کافی نیست، ولی درواقع هست.
 شما امروز چجوری می تونید پنجاه هزار تومان پس انداز کنید؟

 آیا می تونید امروز پول نوشابه، اسنک یا بستنی قیفی رو کنار بذارید؟

بچه ها چقدر می خواهید از نظر اقتصادی مستقل باشید؟
منتظر شروع نباشید!  اگر براتون مهمه، همین االن می تونید پنجاه هزار تومان تهیه کنید و سرمایه گذاری رو 

شروع کنید. 
هیچ کس از روزی که به دنیا اومده در مورد چگونگی پس انداز کردن و سرمایه گذاری کردن نمی دونه. هر 

سرمایه گذار موفقی با اصول اولیه شروع می کنه.
راستی چیزهایی که شما می خواهید برای آن ها پس انداز و سرمایه گذاری کنید چه چیزهایی هستن؟

 دوچرخه
 کامپیوتر

 گوشی موبایل
 دوربین عکاسی
 خرید ابزار کار

 خرید خونه
 تحصیالت )یادگیری یک مهارت یا هنر خاص(

 برای موارد پزشکی یا موارد ضروری دیگه

پس در اولین قدم، برای خودتون یه طرح و برنامه مالی داشته باشید.
شما حتماً می تونید اونو انجام بدید! چون آسون تر از چیزیه که شما حتی فکرشو بکنید. 

                راستی االن پنجاه هزار تومانتون کجاست؟

 اصول مالی

ن
یرا

ن ا
دکا

ــو
 کـ

مه
ی ه

برا

ن
یرا

ن ا
دکا

ــو
 کـ

مه
ی ه

برا

ک
یپ

ک
یپ

1617
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بچه ها، با استفاده از مفاهیم جمع، تفریق و ضرب، جدول را به صورت افقی و عمودی تکمیل کنید. برای 
حل جدول، الزم است جواب سؤاالت را به دست آورید و آن ها را در مکان مناسب در جدول قرار دهید. 

بچه ها با قرار دادن حروف مربوط به هر شماره، کلمات رو 
بسازید. سپس کلمات ساخته شده رو در جدول زیر پیدا کنید. 

....................................................... 21 – 3 – 15 – 28 – 4 – 14 – 4 – 15 – 26 – 15 – 11
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..........................................................  14 – 4 – 27 – 11 – 30 – 15 – 28 – 26 – 15 – 14
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.....................................................................   3 – 14 – 4 – 27 – 11 – 5 – 15 – 28 – 30
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بازی با یرایض
سرگرمیجدول اعداد متقاطع

       سرمایه گذاری                     سود و زیان                          نهاد مالی                           اوراق بهادار

      خرید و فروش                       سواد مالی                صندوق سرمایه گذاری               کد بورسی

         سهام عدالت                    کارگزار بورس                    نماد بورسی                          سهامدار

             شاخص                        سازمان بورس                    بازار سرمایه 

الف     ب       پ       ت       ث       ج        چ        ح        خ        د         ذ         ر         ز         ژ       س      ش
 9       14      20     26       4       10       5      17      13     19       7      24     25      22      11     15

 ص      ض      ط        ظ        ع        غ        ف       ق       ک       گ       ل         م        ن        و         ه        ی
3      21     27      30    28       1       23       6       32     12      31     29       8      18     16        2  

471 0 = 111. 222. 333. ----. 555 
(93 × 5) + 0 =  67 + 85 + 29 = 

1000. --- . 1014. 1021. 1028 (25 × 6) × 4 = 
200 4 = 25. 50. 75. 100. ---. 150 
29 × 4 = 164 × 4 = 
490. 495. 500. 505. 510. --- (250 × 2) 25 = 
102 + 204 + 102 = 750 × 5 = 
(107 + 226) + 184 = 6 + 8 =  
252 + 531 = 444 + 179 + 204 = 

2000. 2010. ---. 2030 211 79 = 

(10 × 10) + 11 = 100. 105. 110. 115. 120. --- 
7 + 19 = 250. 252. 255. 259. 264. --- 
27 × 4 = 407 257 = 
(428 + 517) 426 = 1599 700 = 
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بورس های بــزرگ و مـــهم جهان

بورس ژوهانسبورگ
)Johannesburg Stock Exchange(

قدمت: 133 سال
بازار بورس اوراق بهادار آفریقای جنوبی است که 

در ژوهانسبورگ مستقر می باشد. 

بورس کره 
 )KRX(

قدمت: 64 سال 
کره  در  بهادار  اوراق  مبادالت  اپراتور  تنها 
بورس  بازار  و  مرکزی  دفتر  است.  جنوبی 
اوراق بهادار کره در شهر بوسان قرار دارد. 
و  نقدی  بازارهای  برای  دفتر  یک  همچنین 

نظارت بازار در شهر سئول مستقر است. 

بورس استرالیا
)ASX(

قدمت: 33 سال
این بازار در شهر سیدنی استرالیا قرار دارد. 

بورس سیکس سوئیس
)SIX Swiss Exchange(

قدمت: 25 سال
این بورس، اصلی ترین بازار سهام سوئیس است 

و در شهر زوریخ مستقر می باشد. 
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بچه ها پاسخ سؤاالت اقتصادی زیر به صورت نامرتب در جدول آمده است، آن ها را 
مرتب کنید و در جدول قرار دهید. سپس حروف خانه های آبی را کنار هم قرار دهید 

و رمز جدول را به دست آورید.    رمز جدول: ..................................

1. در حال حاضر چند بورس رسمی در ایران وجود دارند و فعالیت می کنند؟ 
2. محلی برای دادوستد معامالت اوراق بهادار یا کاال است؟ 

3. آیا کودکان می توانند در سامانه سجام ثبت نام کنند و کد بورسی دریافت نمایند؟ 
4. بزرگ ترین بورس جهان چه نام دارد؟ 

5. مقدار پولی که از فروش محصوالت یا خدمات به دست می آید چه نام دارد؟ 
6. به باال رفتن سطح عمومی قیمت ها می گویند که همزمان با کاهش ارزش پولی است که در جیب داریم.

7. بازاری که در آن شاخص ها در حال باال رفتن هستند و بازار، روند رو به رشدی دارد؟ 
8. نوعی خرید است که ازطریق فروشگاه های اینترنتی انجام می شود؟ 

9. آیا با هر مبلغی می توان در بورس سرمایه گذاری کرد؟ 
10. فردی مبتکر که بنگاه اقتصادی راه اندازی می کند و آن را مدیریت می کند تا بتواند از کار خود، سودی به 

دست آورد.

تا قبل از سال 1384، »سازمان کارگزاران بورس 
و  نظارت  تهران«، همزمان، عهده دار  بهادار  اوراق 
عملیات بازار اوراق بهادار ایران بود؛ ولی در سال 
تأسیس  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان   1384
گردید و مسئولیت نظارت بر بورس ها، نهادهای 

مالی و اوراق بهادار به این سازمان واگذار شد.

آیا می دانید که ... کلمه یاب
بورس اوراق بهادار در ایران از کی شروع به کار کرد؟
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ایده اولیه و فکر اصلی ایجاد بورس اوراق بهادار 
با  اما  برمی گردد.   1315 سال  به  ایران،  در 
وقوع جنگ جهانی دوم، عمالً موضوع بررسی و 
تأسیس بورس در ایران به تأخیر افتاد. باالخره 
بروکسل  بورس  از  1341هیئتی  سال  در 
ایران، به  برای مشارکت در راه اندازی بورس 
کشورمان دعوت شدند و در سال 1345 قانون 
تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب 
شد. در پانزدهم بهمن ماه سال 1346، بورس 
معامله روی  انجام چند  با  تهران  بهادار  اوراق 
طور  به  معدنی  و  صنعتی  توسعه         بانک  سهام 

رسمی، فعالیت خود را آغاز کرد. 

ساختمان قدیم بورس تهران در خیابان حافظ               ساختمان جدید بورس تهران در سعادت آباد

ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار
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 این روزها، مهدی غرق در ایده ها و بازی هایی است که می سازد. مهدی گرچه آوازه اش به دلیل فعالیت های 
علمی و تحقیقاتی او در حوزه فناوری اطالعات است، ولی سروصدایی در جامعه علمی و زیست محیطی کشور 
نیز به پا کرده است. هر ساعت ایده های نو در ذهن خالق او جرقه می زند و مهدی با آن ها زندگی می کند 
تا در نهایت این ایده ها را به محصوالتی متحرک تبدیل کند. او اسباب بازی هایش را خودش ساخته است. از 
سه سالگی با کمک مقوا، کاغذ رنگی، دکمه های قابلمه ای و چسب و... اسباب بازی هایش را خودش درست 

می کرده و ایده اسباب بازی ها در ذهنش شکل می گرفتند. 
مهدی گذشته از آنکه ایده پردازی خوب در بازی و ساخت آن است، دستی توانا هم در نقاشی دارد. خالقیت او 
سبب شد تا در همان اوایل کودکی، از این هنر و خالقیت به کسب درآمد بپردازد. عالقه اش به نقاشی در کنار 
ایده هایش سبب شد در کودکی چند کتاب بنویسد و روانه بازار کند. تمام قهرمانان کتاب هایش، ابرقهرمانانی 

بودند که از بازی های کامپیوتری یا شخصیت های پویانمایی با آنها آشنا شده بود. 

او شاهنامه را کامل خوانده است و در تمام ایده پردازی هایش از قهرمانان ایرانی استفاده می کند. مهدی در 
کنار تمام ویژگی های کودکانه اش که اقتضای سن و سال او هم است، در مقام مشاور وزیر کار ایستاده است. 
مهدی عالوه بر ایده پردازی در حوزه بازی های کامپیوتری و کار آفرینی، اقتصاددان هم هست. او چند سال 
است به عنوان کارشناس مجری پس انداز برای کودکان در رادیو اقتصاد صحبت می کند. او نخستین لپ تابش 

را با درآمدش از فروش ایده ها و بازی هایی که خودش ساخته، خریده است. 
اکنون هم پس انداز کردن، جزو جدایی ناپذیر زندگی اوست، چون معتقد است »باید پس انداز کرد تا زندگی 
بهتر داشت.« مهدی جوایز نقدی دریافتی از همایش ها و کنفرانس های مختلف را صرف ساخت بازی های 
جدیدش کرده و از این راه درآمد کسب می کند. او راه های دیگری هم برای کسب درآمد دارد. یکی از این 
راه ها دریافت حق الزحمه نرم افزارهایی است که برای افراد نصب می کند. نخستین بازی که مهدی ساخته 

است »خانواده دایناسورها« نام دارد. 
مهدی با پژوهشی با عنوان »مهار ریزگردها« و »ساخت تونل باد« توانست رتبه نخست کنفرانس ملی روز 
جهانی محیط زیست را از آن خود کند؛ در حالی که رقبای او بسیار بزرگ تر از او بودند. او از سال اول ابتدایی 
در جشنواره »جابربن حیان« شرکت کرده و امروز به عنوان یک کارآفرین کودک در ایران مشهور شده. طرح 
»قرآن معجزه گر« را هم ارائه داده که در جهان اسالم مورد توجه قرار گرفته است. طرحی که تأثیر صوت 

قرآن بر رشد دانه های گیاهی را ارزیابی می کند.

مهدی می گوید که نباید به او گفت نخبه:

»من فقط کودکی هستم که بیشتر روی خودم و ایده هایم کار کرده ام.«

                 کارآفرینی به سبک کودکان

مهدی، نخستین کودک کارفآیرن ایران
مهدی بهرامیان، نوجوان شانزده ساله ای است که در عرصه کارآفرینی و تحقیقات علمی نامش سرزبان ها افتاده 
است. سن و سالی ندارد، اما نخستین کودک کارآفرین ایران بوده و مشاور وزیر کار، برگزیده همایش های 

علمی زیست محیطی ایران و دارای چندین عنوان دیگر نیز هست. 
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بچه ها آیا تا به حال فکر کرده اید که ای کاش یه عالمه پول داشتم تا 
می تونستم اون چیزی رو که خیلی دوسش دارم بخرم؟

ممکنه یک روز برید خیابون برای خرید، در مغازه طال فروشی ببینید 
یک نفر اومده و خیلی راحت هر چیزی که دوست داره رو می خره و 

می ره. 
یا شاید ببینید بعضی از آدما، ماشین هایی سوار میشن که شما آرزو 

می کنید یک روز بزرگ شدید، اونا رو داشته باشید.

بچه ها فکر می کنید این آدم ها چطوری تونستن این همه پول داشته 
باشن که یک ماشین به این گرون قیمتی رو بخرن؟ ممکنه یک چوب 
جادویی داشتن و گفتن اجی مجی و یک دفعه یه عالمه پول جلوی 
پاشون ظاهر شده!! به نظرتون اینجوری فکر کنیم درسته؟ آیا شنیدین 
که می گن فالنی می خواد یک شبه، راه صدساله رو بره؟ این جمله یعنی 
هیچ کس نمی تونه یک شبه پولدار بشه و مثالً نمی تونه شب بخوابه و 

صبح بلند بشه ببینه توی رختخوابش پر از پوله.
شاید بعضی هاتون بگید آدم، پدر و مادر پولدار داشته باشه، می تونه 
راحت به پول برسه. خب اگه نظر شما رو قبول کنیم به نظرتون همۀ 
آدمای ثروتمند، پدر و مادر پولدار داشتن؟ می تونی همین االن بری 
و در اینترنت اسم چند نفر از پولدارها رو جست وجو کنی و ببینی آیا 
همه شون پدرومادرهای پولدار داشتن یا اینکه آدمایی از خانواده های 
فقیر هم پیدا می کنی که به پول رسیدن؟ خب به نظرت اینا چه کار 
کردن که تونستن خودشونو از فقر، نجات بدن و جزو ثروتمندان بشن؟

پس انداز
بچه ها بذارین یک رازی رو بهتون بگم. وقتی آدم ها پولدار میشن که کار کنن. یعنی با کار کردنه که می تونیم 
به پول برسیم، ولی یه چیز دیگه هم هست که باید به اون توجه داشته باشیم، اونم اینه که اگر فقط کار کنیم 

و هرچی پول به دست میاریم رو خرج کنیم که پولدار نمیشیم. میشیم؟
مثالً فکر کنین که  به مامان یا باباتون می گید یه کار به شما بدن که انجام بدید، وقتی اون کارو انجام دادید 
اونا به شما پول می دن. این میشه دستمزد. شما حاال فکر کنین که این دستمزد رو همون موقع بردارید و 
برید سوپر مارکت و یه عالمه شکالت، پاستیل و بستنی بخرید و همه رو همون روز تموم کنید. دوباره فردا 
میشه و شما از مامان و بابا می خواین یه کار جدید بهت بدن، دوباره کارو انجام میدید و می رید سوپرمارکت یا 
اسباب بازی فروشی، همۀ پولو خرج می کنید. آیا فکر می کنید با اینجور رفتار کردن، آخر ماه هیچ پولی خواهید 

داشت؟ مسلماً نه.

پس برای اینکه بتونید به آرزوهاتون برسید و اون چیزی که دوست دارید رو داشته باشید، باید عالوه بر کار 
کردن، پس انداز کردن هم یاد بگیرید و انجام بدید. اینجوری می تونید پول خودتونو زیاد کنید و به آرزوتون 

برسید. سخته می دونم، ولی با تمرین می تونید موفق بشید.
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فرمول جادویی پولسازی
پرفروش ترین کتاب آموزش پول و سواد مالی برای کودکان و نوجوانان در سایت آمازون

نویسنده: جیمز مک کنا
جیناین گلیستا

مت فونتاین
مترجم: علی اسماعیل پور

بچه ها آیا می خواهید میلیاردر شوید؟
دوست دارید بدانید که چطور می توانید صدهزار تومان را به یک میلیارد تومان تبدیل کنید؟
فقط کافیست چند تا مفهوم و تکنیک ساده و مفید در مورد پول یاد بگیرید و به کار ببندید.

پوُل پیدا کن: درآمد، هزینه، شغل و حتی راه اندازی کسب و کار را یاد بگیر.
پوُل جمع کن: میلیاردرها کسانی هستند که میلیاردها تومان پول دارند، نه کسانی که میلیاردها 

تومان پول خرج می کنند.

پوُل زیاد کن: سرمایه گذاری کن و از قدرتمندترین نیرو در دنیای پول یعنی قدرت سود مرکب 
استفاده کن.

بچه ها این تکنیک ها را می توانید در کتاب فرمول جادویی پولسازی ترجمه آقای علی اسماعیل پور 
آموزش ببینید.

این کتاب، راهکارهایی برای یادگیری سواد مالی، آموزش مهارت های تصمیم گیری و همچنین 
آموزش اهمیت پول ارائه می دهد. همان پولی که به راحتی به دست می آید و نباید آن را به 

راحتی از دست بدهیم!
برای تهیه این کتاب همین حاال به پایگاه اینترنتی انتشارات بورس مراجعه کنید، آن را سفارش 

دهید و درب منزلتان تحویل بگیرید. 

www.boursepub.ir :نشانی پایگاه اینترنتی انتشارات بورس

مرعفی کاتب

ن
یرا

ن ا
دکا

ــو
 کـ

مه
ی ه

برا

ن
یرا

ن ا
دکا

ــو
 کـ

مه
ی ه

برا

ک
یپ

ک
یپ

2829



 کــــــــــــــرونایی چه کنیم؟ کــــــــــــــرونایی چه کنیم؟با بزاله های کــــــــــــــرونایی چه کنیم؟
بچه ها در پیک بورس شماره 13 در مورد بیماری جدید کرونا و راه های پیشگیری از ابتال به آن با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و دستکش، مطالبی آموختیم، ولی آیا می دانید در ایران تقاضا برای 
این دست کاالها به هفته ای 40 میلیون می رسد و در جهان، هر ماه حدود 194 میلیارد ماسک و دستکش 
یکبارمصرف برای رعایت توصیه های بهداشتی استفاده می شود و سپس به زباله تبدیل می گردد؟ بیشتر این 
مواد از انواع پالستیک ساخته شده و تجزیه آن تا 450 سال طول می کشد. اما سؤالی که مطرح می شود این 

است که بعد از استفاده از این وسایل بهداشتی با زبالۀ آن ها چه کنیم؟ 

دستمال کاغذی و ماسک چون مستقیماً با دهان و بینی ما در تماس هستند، آلودگی زیادی به خودشان 
می گیرند، بنابراین نکات بهداشتی را حتی برای دفع این زباله ها باید در نظر بگیریم و با آن ها مثل زباله 
معمولی رفتار نکنیم. آن ها بعد از مصرف به یک زبالۀ خطرناک تبدیل می شوند که می توانند هوا و آب را آلوده 
کنند و ویروس را گسترش دهند. پس نباید آن ها را در خیابان رها کرد؛ بلکه باید دستمال کاغذی، ماسک 
و دستکش را بعد از استفاده در کیسه های نایلونی جدا به صورت دربسته و مجزا از بقیه زباله ها قرار دهیم و 
دِر آن را گره بزنیم و در صورت امکان، پیش از انداختن در سطل زباله، آن را ضدعفونی کنیم و حواسمان 
باشد باید این زباله ها را در سطل های زباله در بسته بیاندازیم و در صورت امکان با عالمتی یا با نوشتن کلمه 
کرونایی، آلوده بودن این زباله ها را روی کیسه ها مشخص کنیم تا مأموران شهرداری و پاکبان ها یا زباله گردها 
از تماس مستقیم با آن ها پرهیز کنند، زیرا تهدیدی جدی برای آن ها محسوب می شود و این زباله ها می تواند 

موجب انتقال ویروس به داخل شهر شود. رعایت نکردن این نکات، موجب ادامه دار شدن بیماری می شود. 

)شهرداری بعضی مناطق تهران با شماره سامانه 137، پسماند کرونایی شما را تحویل می گیرند.( 

چه کنیم که زباله کرونایی کمتری تولید کنیم؟

بچه ها ما می توانیم به جای ماسک های یکبار مصرف از ماسک های پارچه ای مناسب و استاندارد استفاده کنیم 
که تا چندین بار قابل شست وشو و استفاده هستند. همچنین یکی از راه های بسیار مؤثر در پیشگیری از ابتال 
به بیماری کرونا، شست وشوی مکرر دست ها با آب و صابون و به مدت سی ثانیه است. پس بهتر است به جای 

استفادۀ مکرر از دستمال کاغذی، از آب و صابون استفاده کنیم تا زباله کمتری تولید شود. 
همچنین مادامی که در خانه هستیم می توانیم برای خشک کردن دست ها به جای دستمال کاغذی از حوله 
پارچه ای استفاده کنیم. البته باید دقت کنیم که در طول 30 ثانیه ای که مشغول شستن دست ها هستیم شیر 

آب را ببندیم تا آب هدر نرود.  

بچه ها باید سعی کنیم برای خریدهای خود مخصوصاً خرید نان، از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های 
نایلونی استفاده کنیم، زیرا استفاده از کیسه های پالستیکی هم باعث تولید زبالۀ بیشتر می شوند و هم اینکه 

وقتی جسم داغ مثل نان را داخل آن می گذاریم، باعث تولید مواد سمی می شوند. 

امیدوارم با رعایت تمام نکاتی که گفتیم هرچه زودتر زنجیرۀ انتقال این ویروس قطع شده و این بیماری 
ریشه کن شود و تمام مردم و مخصوصاً شما بچه های ایران زمین سالم و تندرست باشید.
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 دوست خوبم! ای سرمایه گذار کوچک! به سامیار کوچولو هم  کمک کن به سرمایه برسه ��


