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بچه ها سالم
زمستان هر سال همین موقع ها پیدایَش می شود. او با آمدنش، 
کارهای عجیبی انجام می دهد. درختان را به خواب می برد، هوا را 
سرد می کند، بعضی جاها را مثل عروس سفیدپوش و بعضی جاها 
را با باران، خیس و نمناک می کند. به حیوانات هم یادآوری می کند 
که تنبلی نکنند، در فصل های دیگر خوب کار کنند، همۀ غذاهایی 
که به دست می آورند را نخورند و مقداری از آن را برای زمستان 
ذخیره کنند. راستی زمستان عالوه بر آن همه زیبایی هایی که دارد 
برای ما چه پیامی دارد؟ به نظر ما یکی از پیام هایش این است 
که کار کنید و پس انداز کردن را فراموش نکنید تا با آن بتوانید 

زندگی بهتری داشته باشید! نظر شما چیست؟

سخنی 
با شما Õ صاحب امتیاز : شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

Õ نویسندگان و شاعران:
 سید مجتبی فنائی، سید علی فنائی

ویراستار: سهیال نجف پور

Õ تصویرگران این شماره: 
    سام سلماسی-سمیه بیگدلی- حمید رضا بهرامی

● سخنی با شما/3 ●

●  روزهای مهم سال /4 ●

  واژه بورس از کجا پیدا شد؟/8●

                 ● شعر:بورس/ 10●
      

                 ●  چرا پس انداز مهم است؟/12●
           

                 ● معرفی کتاب/14●
           

                  ● با بانک و خدمات آن بیشتر آشنا شوید/ 15 ● 
           

        ● گردشگری /16 ● 

● جدول /21● ●  گفت و گوی تلویزیونی / 22●

  بازی با ریاضی / 25●● لطیفه ها/26●

          ●  چیستان / 27● 

           ●باز می آید پرستو نغمه خوان / 28●

●ضرب المثل ها / 30●

●  بازی و سرگرمی/32●
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صنعت 
از  جهان  در  پتروشیمی 

مهم ترین صنایع به شمار می رود. 
از  پتروشیمی  صنعت  در  ما  کشور 

برای  است.  برخوردار  ویژه ای  جایگاه 
اینکه مردم متوجه اهمیت این صنعت و 

تأثیر آن در اقتصاد کشور باشند روز 
8 دی ماه را به عنوان روز صنعت 

پتروشیمی نام نهاده اند.

دوازدهم 
 ،1395 سال  ماه  دی 

است.  میالدی  سال 2017  آغاز 
شروع سال نو میالدی را در بسیاری 

از کشورهای جهان عموماً قاره های اروپا، 
امریکا، استرالیا و بخش هایی از آسیا و 

افریقا جشن می گیرند.

روز 
12 بهمن، آغاز دهه 

فجر انقالب اسالمی است. در 
این روز امام خمینی )ره( بعد 
از حدود پانزده سال به میهن 

بازگشتند.

روز صنعت پتروشیمی

آغاز سال 2017 میالدی

آغاز  دهه مبارک فجر

روز جهانی گمرک

95/10/8

95/10/12

95/11/12

ایران 
با پرتاب موفقیت آمیز 

ماهواره امید در 14 بهمن ماه 
سال 1387 به کشورهای دارای 

توانایی پرتاب ماهواره پیوست. به 
همین علت روز 14 بهمن ماه در 
تقویم رسمی کشور روز فناوری 

فضایی نام گرفته است.

روز فناوری فضایی

95/11/14

95/10/7

مهمروزهای 

کشورها برای رفع نیازهای مردم، برخی کاالها را به کشورهای دیگر صادر کرده و برخی 
کاالهای موردنیاز داخل را از کشورهای خارج وارد می کنند. برای اینکه کاالهای مناسب 
و مطمئن وارد هر کشور شود و همچنین حقوق مصرف کنندگان حفظ شود، نهادی به نام 
گمرک ایجاد شده است. نامگذاری روز جهانی گمرک برای این است که مردم از نقش 
این نهاد در زندگی روزمره و اقتصاد ملی کشورها آگاه شوند. در ایران، هفتم بهمن ماه را 

به عنوان روز جهانی گمرک نام نهاده اند.
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در تقویم جمهوری 
اسالمی ایران، روز نهم اسفند به عنوان 

روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
نامگذاری شده است. اختصاص این روز از سال 

به حقوق مصرف کنندگان، بدین منظور بوده است 
که مصرف کنندگان از حق برخورداری از اطالعات 
کامل، انتخاب، برخورداری از ایمنی، برخورداری از 

حمایت دولت و همچنین در صورت وارد شدن 
خسارت، امکان جبران خسارتشان 

وجود داشته باشد.

روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

95/12/9

درخت، فایده های زیادی دارد و 
بسیاری از نیازهای انسان را برآورده می کند. به 

همین علت یک روز از سال را به درختکاری اختصاص 
داده اند تا مردم به کاشتن نهال تشویق شوند. این روز 
معموالً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست 

بهار است. در ایران 15 اسفند هر سال به این 
روز اختصاص پیدا کرده است.

روز  درختکاری

روز   ملی شدن  صنعت نفت
95/12/15

95/12/29

22 بهمن روز 
پیروزی انقالب اسالمی 

ایران و روز فروپاشی رژیم 
شاهنشاهی.

پیروزی انقالب اسالمی

95/11/22

چاه  اولین  که  قبل  سال ها 
نفت در ایران در منطقه مسجد 
خوزستان  استان  در  سلیمان 
انگلیسی  شرکت  یک  توسط 
ایران  وقت  دولت  شد،  کشف 
اما  نبود.  آن  اهمیت  متوجه 
به  که  می دانستند  انگلیسی ها 
پیدا  دست  مهمی  ثروت  چه 
کرده اند. آن ها با قراردادهایی، 
نفت ایران را سال ها در اختیار 
اینکه  تا  بودند  خود قرار داده 
دکتر  رهبری  به  ایران  ملت 
مصدق برای خارج کردن نفت 
به  شروع  بیگانگان  دست  از 
مبارزه کردند و باالخره در 29 
اسفند سال 1329 صنعت نفت 
ملی شد، به همین علت این روز 
مهم در تاریخ و تقویم ایران به 
نام روز ملی شدن صنعت نفت 

ثبت شده است.
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کمـی  اگـر 
کنیـم  تحقیـق 
خواهیـم  متوجـه 
هـر  کـه  شـد 
واژه ای کـه مـا آن را در گفت وگوهـا بـه 
کار می بریـم بـر اثـر یـک اتفـاق یـا 
حادثـه ای بـه وجود آمده اسـت. مثالً 
واژه بانـک بـه ایـن صورت بـه وجود 
آمـد کـه در زمان هـای قدیـم در اروپـا 
هـر کـس پولـی داشـت و می خواسـت 
آن را بـا پول هـای دیگـر مبادلـه کنـد 
روی  شـهر  میدان هـای  از  بعضـی  در 
نیمکت هـای قدیمی می نشسـت. افراد 
دیگـری کـه به مبادلـه پول نیاز داشـتند 
نیـز بـه آنجـا مراجعـه کـرده و بـه ایـن ترتیـب در 
می کردنـد.  مبادلـه  را  پول هایشـان  جـا  همـان 

واژه بورس
 از کجا  پیدا شد؟

بورس

بورس

بورس

از آنجایـی کـه در زبـان 
»بَنـک«  لغـت  ایتالیایـی 
به معنای نیمکت اسـت 
بعدها که مراکز بزرگی 

بـرای انجـام ایـن کار بـه 
وجـود آمـد بـه آن مکان هـا نیـز بانک 

گفته شد. واژه بورس هم از آنجا پیدا 
شـد که در قـرن پانزدهم میـالدی در 

بلژیک بازرگانان و کسـبه شهر»بروژ« 
بـرای داد و سـتد در میدانـی در مقابل خانه 
بـزرگ زاده ای بـه نـام واندر بـورس جمع 
می شـدند و بـه داد و سـتد می پرداختنـد. 

همیـن امر باعث شـد تـا آن مکان و سـایر 
جاهـای دیگـری که بـرای همیـن کار ایجاد 

بـورس  بـه  می شـد 
شـود. معروف 

دیگـر  نظریـه  یـک 
آن  و  دارد  وجـود  هـم 

ه اینکـه بعضی هـا می گویند  د ا نـو خا
و  بودنـد  هتـل دار  بـورس  وانـدر 
عالمـت خانوادگـی آن هـا سـه کیف 

پـول چرمـی بـود که بـه سـر در خانه 
آن هـا حک شـده بـود؛ از آنجـا که در 

زبـان فرانسـه، بـورس به معنای کیسـه چرمی اسـت به محل 
تجمـع مـردم در میـدان جلـوی ایـن خانه بـورس گفته شـد. 
بعدها به سـایر نقاطی که به همین منظور تشـکیل می شـدند 

بـورس گفتـه شـد.

بورس

بورس

بورس
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بورس
شعر

کشور یکی  جهان  تمام  در 
برتر همی  دیگران  از  بود 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

مردمی داشت کاری و شاداب
آداب بودن  فرهنگ  اهل 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

شادابی ز  پر  بود  کشوری 
آبادی سراسر  سرزمینش 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

بود زبانزد  صنعتش  رونق 
بود سر  دیگران  ز  آن ها  وضع 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

بیکاری نه  بود  تورم  نه 
کاری پی  در  بودند  همه 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

کشور آن  رمز  دنبال  همه 
برتر او  است  شده  چگونه  که 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

یکی می گفت کار هست و تالش
معاش وضع  خوب  شده  که 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

دیگری گفت صنعت و فن است
علتش یک نباشد و چند است
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

سرمایه هست  که  گفتا  پیری 
بی مایه کار  نیست  رونقی 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

بازاری هست  که  بگفتا  او 
گرفتاری هر  رفع  کند  که 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

یکجا کند  را  سرمایه  و  فن 
بیجا  موانع  سازد  دور 
■  ●  ■  ●  ■  ●  ■

نام آن را بدان همی بورس است
است. دوس  جهانیان  تمام  با 
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امروز  همین  زندگی 
نیست، باید قدری به آینده 
نیز فکر کرده و برای آن 
از  اگر  کرد.  برنامه ریزی 
بهتر  زندگی  که  آن هایی 
سؤال  دارند  موفق تری  و 
کنید، حتماً به شما خواهند 
زندگی  در  که  گفت 
آینده نگر بوده و برای آن 
برنامه داشته اند و پس انداز 
برنامه شان  جزء  نیز  را 

برای  بودند.  داده  قرار 
اینکه بیشتر متوجه اهمیت 
پس انداز شوید بهتر است 
خودتان  فعلی  زندگی  به 
از  فهرستی  و  کنید  توجه 
را  هزینه هایتان  و  درآمد 
کار  این  برای  کنید.  تهیه 
از  که  توجیبی  پول  حتماً 
پدر و مادرتان می گیرید را 
درآمد و برخی از خریدها 
پول  خوراکی،  خرید  مثل 
بلیط یا کرایه رفت و آمد 
به مدرسه را جزو هزینه ها 
بله،  می گیرید.  نظر  در 
درست است اما هزینه های 
دیگری نیز وجود دارد که 
توجه  آن ها  به  شما  شاید 
که  غذایی  مثل  نکرده اید. 
لوازم  و  لباس  می خورید، 
مدرسه و برخی هزینه های 
دیگر. راستی اگر شما همه 
درآمدتان را خرج کنید و 
یک روز نیاز به خرید یک 
کنید  پیدا  ضروری  وسیله 
خواهید  کجا  از  را  پولش 

آورد؟
بگویید  است  ممکن 
قرض  مادرتان  و  پدر  از 
درست  بله،  می گیرید. 

برای  راه  این  اما  است 
و  کوچک  خریدهای 
کوچک  که  زمانی  تا 
و  می دهد  جواب  هستید 
برای  و  بزرگ سالی  در 
بزرگی  چیزهای  خریدن 
مثل خانه و ماشین جواب 
نخواهد داد. زیرا آن همه 
پول را کسی به شما قرض 
اینکه  برای  داد.  نخواهد 
بیشتر متوجه این موضوع 
شوید و راه صحیح را پیدا 
کنید پیشنهاد می کنم اگر 
خانه ای که در آن زندگی 
می کنید مال خودتان است، 
اگر  و  مادرتان  یا  پدر  از 
نیست،  خودتان  مال  خانه 
از یکی از فامیل ها که خانه 
از خودش دارد بپرسید که 
چه کار  خانه  خرید  برای 
کرده است؟ حتماً آن ها در 
جواب به شما خواهند گفت 
که برای خرید خانه برنامه-

ریزی کرده اند و مهم ترین 
آن ها  برنامه ریزی  بخش 
است. پس  بوده  پس انداز 
نکته  این  به  باید  نیز  شما 
باشید که در  توجه داشته 
را  هزینه ها  همین  آینده 

خواهید داشت و باید برای 
داشته  برنامه ریزی  آن ها 
که  برنامه ای  در  و  باشید 
تنظیم می کنید پس انداز را 

جدی بگیرید.
از آنجایی که انسان برای 
انجام هر کاری باید آمادگی 
با  آمادگی  و  باشد  داشته 
تمرین شروع می شود برای 
پس انداز کردن هم شما باید 
از همین حاال شروع کنید و 
آن قدر تمرین کنید تا در 
بزرگ سالی مشکلی نداشته 
می پرسید  حتماً  باشید. 

پس انداز چیست؟ و برای 
پس انداز کردن چه نکاتی 

را باید در نظر گرفت؟
در ادامه بحث به پاسخ 
سؤال هایتان خواهید رسید.

مقداری  که  هنگامی 
تا  پول را کنار می گذاریم 
استفاده  آن  از  آینده  در 
کنیم در حقیقت پس انداز 
به  را  کار  این  کرده ایم. 
می دهیم  انجام  دلیل  این 
که اعتقاد داریم در آینده 
توانایی هایمان  و  فکر  با 
کارهای مهم و پر فایده ای 

را انجام خواهیم داد.
سخت گیری  پس انداز، 
نیست که خود را به زحمت 
که  چیزهایی  و  بیندازیم 
خریداری  را  است  الزم 
پس انداز،  بلکه  نکنیم. 
مصرف  خوب  و  درست 
کردن است و پرهیز کردن 
از مصرف های غیر ضروری 

و نابجا.
یعنی  کردن  پس انداز 
طوری خرج کنیم که عالوه 
بر آنکه چیزهای ضروری 
و الزم را برای زندگی تهیه 
می کنیم قدری از پولمان را 
نگهداری  آینده  برای  هم 
است  درست  البته  کنیم. 
بیشتری  که هر کس پول 
هم  می تواند  باشد  داشته 

هم  و  کند  بیشتری  خرید 
داشته  بیشتری  پس انداز 
باشد، اما هر کس به نسبت 
دارد  که  درآمدی  یا  پول 
و  کند  برنامه ریزی  باید 
متناسب  هم  را  خریدش 
که  انجام دهد. حال  آن  با 
پس انداز  اهمیت  متوجه 
شدید در شماره های بعد با 
ما باشید تا شما را با چگونه 
پس انداز کردن آشنا کنیم. 

درس 
چرا پس انداز مهم است؟اقتصاد
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■  ■  ■  ■  ■  ■
در این کتاب زیبا نگین می خواهد مانند 
دایی اش وضع خوبی داشته باشد. او می خواهد 
سرمایه گذاری کند تا صاحب کارخانه شود. 
مناسب  فرصت  یک  در  او  کار  این  برای 
به همراه پدرش با دایی و دوستان او که 
آدم های موفقی هستند آشنا می شود و از 
آن ها می پرسد که علت موفقیتشان چه 

بوده است؟ و بعد، از آن ها می خواهد تا او 
را راهنمایی کنند. 

■  ■  ■  ■  ■  ■
نگین می پرسد اگر شما به جای من بودید از کجا شروع می کردید؟

گذاری  سرمایه  برای  موفق  راهی  می خواهید  هم  شما  اگر  حال 
پیدا کنید بهتر است مجموعه سه جلدی نگین و بورس به ویژه »اولین 

سرمایه گذاری من« را مطالعه کنید.

من یار مهربانم
خیلی چیزها می دانم

اگر با من دوست باشی
همیشه باهات می مانم

معرفی 
کتاب

همه مؤسسات برای این تشکیل شده اند تا نیازهای جامعه را برطرف 
کنند و مردم به کمک آن ها بتوانند زندگی راحت تر و مطمئن تری 
داشته باشند. ما در این مجله شما را با مؤسسات مختلف اقتصادی 
و خدماتی که آن ها برای راحتی مردم انجام می دهند آشنا می کنیم. 

یکی از این مؤسسات بانک است. 
در شماره های قبلی با برخی کارهای این مؤسسه مثل نگهداری 
پول های مشتریان، نقل و انتقال پول آن ها از حسابی به حساب 

دیگر یا از شهری به شهر دیگر، نگهداری اشیای قیمتی مانند 
جواهرات، طال، نقره، سهام و بعضی چیزهای دیگر به صورت 
امانت آشنا شدید. ما در این شماره، شما را با یکی از کارهای 

مهم دیگری که بانک ها انجام می دهند آشنا می کنیم.
برخی افراد، کاالهایی را برای فروش به کشورهای دیگر 
می برند یا برعکس کاالهایی را که کشور ما به آن نیاز دارد 

از خارج وارد می کنند. با توجه به اینکه 
در  مثالً  بخواهد  فردی  یک  اگر 
کشور عراق، کاالیی را خریداری 

مرکز  دار،  مغازه  به  باید  کند 
پول  کشور  آن  کارخانه  یا  تولیدی 

عراقی بدهد و اگر یک عراقی بخواهد 
در کشور ما از کارخانه ها و مغازه دارها کاالیی را 

بخرد باید پول ایرانی بدهد، هر دوی این افراد باید 
پول کشوری که می خواهند از آنجا کاال بخرند را تهیه کنند. 

یعنی باید پول کشور خودشان را با پول کشوری که می خواهند از 
آنجا خرید کنند تعویض نمایند. 

این کار مهم یعنی خرید و فروش و تبدیل  پول کشورهای مختلف 
توسط بانک ها انجام می گیرد. بانک ها با انجام دادن این کار، نیاز 
افرادی را که می خواهند به کشورهای دیگر سفر کنند و بازرگانانی 
را که برای خرید کاالهای کشورهای دیگر ناچار از پرداخت ارز یا 

همان پول خارجی هستند را رفع می کند.

در  بورس  و  نگین  سه جلدی  مجموعه  از 
»بهترین پس انداز من«  قبلی مجله،  شماره های 
و »بهترین هدیه من« را معرفی کردیم. در این 
شماره، جلد سوم آن یعنی »اولین سرمایه گذاری 
من« را به شما معرفی می کنیم. این کتاب به 
شما یاد می دهد تا مانند نگین برای انجام 
کارها مطالعه کنید و با سؤال کردن از 
دیگران و استفاده از تجربه آن ها بتوانید 
کارهای مهم را به آسانی انجام 

دهید.

ید
شو

شنا 
ر آ

با بانک و خدمات آن بیشت
بانک

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

14
نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

15



مثل آباد

در شماره های قبلی مجله خواندید که کشورها از طریق امکاناتی که در 
اختیار دارند، درآمد کسب می کنند و یکی از امکاناتی که در کشور ما وجود دارد 

گردشگری است. این امر سبب شده است تا ساالنه، میلیون ها نفر گردشگر 
داخلی و خارجی به ایران سفر کنند و از این طریق درآمد قابل توجهی برای کشور 
ما ایجاد شود. قبالً ما شما را با برخی مراکز گردشگری استان کرمان آشنا کردیم. 

حال می خواهیم در این شماره، برخی از مراکز گردشگری طبیعی، فرهنگی و 
تاریخی استان فارس را به شما معرفی کنیم.

اقتصاد 
گردشگریایران

است.  زمین  ایران  شاعران  معروف ترین  از  حافظ 
معروفیت او به حدی است که تقریباً همه ایرانیان و بیشتر 
مردم دیگر کشورها که با ادبیات و شعر سروکار 
را  او  کرده اند  سفر  ایران  به  یا  دارند 
می شناسند. او در شیراز متولد شد 
و در همان شهر نیز وفات یافت. 
زیبا  بنای  با  حافظ  آرامگاه 
در مکانی به نام حافظیه در 
شمال شهر شیراز واقع شده 
است. همۀ کسانی که برای 
مسافرت به شیراز می روند 
حتماً از این بنای زیبا دیدن 

می کنند.

آرامگاه حافظ

و  نویسنده  سعدی، 
ایران  بزرگ  سخن سرای 
او در شیراز متولد  است. 
بغداد  نظامیه  در  شد، 
و  پرداخت  تحصیل  به 
به  طوالنی  سفری  سپس 

حجاز  شام،  بین النهرین، 
و شمال افریقا کرد و پس از 

شیراز  به  فراوان  تجارب  کسب 
بزرگ  شاعر  و  نویسنده  این  بازگشت. 

شیرازی، معروفیت جهانی دارد. آرامگاه سعدی در قریه ای به نام سعدی که هم اکنون 
به شهرک سعدی معروف است ایجاد شده است. شخصیت سعدی و آرامگاه زیبا و 
باشکوه او در طبیعت باصفای شیراز باعث شده است تا ساالنه هزاران نفر از این مکان 

دیدن کنند.
 ز خاک سعدی شیراز بوی عشق می آید

 هزار سال پس از مرگ او گرش بویی

آرامگاه سعدی

باغ ارم، یکی از زیباترین باغ های ایران 
سال   900 حدوداً  که  باغ  این  است. 
و  عمارت  دارای یک  دارد  قدمت 
مجموعه  این  است.  بزرگ  باغ 
و  زینتی  گل های  انواع  دارای 
در  است.  گیاهی  گونه های 
حال حاضر این باغ به عنوان 
اختیار  در  گیاه شناسی  باغ 
و  می باشد  شیراز  دانشگاه 
روزانه صدها نفر از آن دیدن 

می کنند.

باغ ارم
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تخت جمشید

تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که سالیان طوالنی پایتخت 
باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده است. این شهر نام های 

دیگری مثل پارسه، پرسپولیس، صدستون، هزارستون یا چهل منار نیز داشته است.
در این شهر باستانی، کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران داریوش، 
خشایارشا و اردشیر اول بنا شده و به مدت 200 سال آباد بوده است. در روز اول سال نو، 
نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان می آمدند تا هدایای خود را تقدیم شاه کنند. این 
بنا از مجموعه کاخ هایی تشکیل شده به نام »آپادانا« برای جشن ها،   »تچر«کاخ زمستانی، 
هدیش کاخ خصوصی خشایارشا، کاخ ملکه یا کاخ اچ، کاخ سه در و کاخ صدستون که 
4300 متر وسعت دارد و سقف آن به وسیلۀ صدستون با ارتفاع 14 متر تشکیل شده 
است. این بنا به قدری جالب است که هر خارجی که به ایران سفر کرده حتماً از پاسارگاد 

و تخت جمشید دیدن کرده است.

این باغ 12700 متری در خیابان عفیف آباد 
واقع شده است. باغ گلشن در زمان صفویه 
محل گردشگاه حکمرانان و پادشاهان بوده 
آب  باغ،  وسط  طبقۀ  دو  عمارت  است. 
نماها و زیرزمین های کاشی کاری شده 
عمارت  است.  باغ  این  دیدنی های  از 
چاپخانه و حمام نیز به دیدنی های این 
باغ افزوده است. این باغ در حال حاضر 

موزه اسلحه های قدیمی است.

باغ گلشن )عفیف آباد(

حضرت میر سید احمد فرزند امام موسی کاظم )ع( معروف به شاهچراغ برادر بزرگ 
امام رضا )ع( است. ایشان در آغاز قرن سوم هجری به شیراز هجرت نمود و در همانجا 

وفات یافت. ساالنه هزاران نفر برای زیارت شاه چراغ به شیراز سفر می کنند.

این مسجد در دوران زندیه ساخته 
شده است،کاشی کاری های زیبا، 
حجاری ستون های 48 گانه 
و منبر یکپارچه مرمرین 
آن، از شاهکارهای دوره 
زندیه به حساب می آید.

مسجد وکیل

شاه چراغ
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از دیگر 
آثار موردتوجه گردشگران در فارس می توان 

عمارت دیوانخانه، بهشت گمشده، مسجد جامع عتیق، آرامگاه 
خواجوی کرمانی، دروازه قرآن، باغ دلگشا، باغ جهان نما، ارگ کریم 

خان، بازار وکیل، حمام وکیل، آتشکده پاسارگاد، منزل زینت الملوک، مسجد 
نصیرالملک، عمارت شاپوری، هفت تنان و ده ها آثار دیدنی دیگر را نام برد.آب و هوا 

و این همه آثار باستانی و مراکز گردشگری فارس موجب شده است تا کشورمان ساالنه 
درآمد قابل توجهی از بازدید گردشگران از این استان به دست آورد.

این آبشار که در غرب شهرستان سپیدان واقع 
و  بزرگ ترین  زیباترین،  از  یکی  است  شده 
باشکوه ترین آبشارهای ایران است. ارتفاع 
این آبشار 70 متر و عرض آن 100 متر 
این آبشار در حقیقت سرچشمه  است. 
هیچ  کوه  باالی  در  و  است  رودخانه 
رودخانه ای نیست، بلکه در بدنه کوه بیش 
از چند هزار چشمه وجود دارد که آب از 
آن ها بیرون می ریزد. این آبشار، بزرگ ترین 

و مرتفع ترین آبشار چشمه ای جهان است.

در مسیر جاده اصفهان شیراز در دشت 
قرار  کبیر  کوروش  آرامگاه  مرغاب، 
یک  دارای  آرامگاه  این  است.  گرفته 
یک  باالی  که  است  چهارگوش  اتاق 
سکوی شش طبقه قرار دارد. زیر سقف 

اتاق تا سطح باالی بام آرامگاه، حدود 3 
متر فاصله دارد و در این فاصله محل دو قبر 

تعبیه شده است که یکی را خوابگاه ابدی کوروش و 
دیگری را قبر همسر او »کاساندان« مادر کمبوجیه می دانند.

جدول بازی و 
سرگرمی

در جدول نام 11 واژه اقتصادی آمده است. 

آن ها را پیدا کن و دور آن ها خط بکش و سپس 

در پایین جدول در قسمت نقطه چین بنویس.

 واژه هایاقتصادی
آرامگاه کوروش کبیر

آبشار مارگون
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موضوع برنامه: سهام شرکت های بورسی
گفت وگوی تلویزیونی بورس

ملماسی سالم. خوش  آقای  مجری: 
آمدید. در خدمت شما هستیم.

آقای ملماسی: متشکرم. من هم خدمت 
شما و بچه های عزیز بیننده سالم عرض 

می کنم.
بفرمایید  ملماسی  آقای  مجری: 
که سهام شرکت های بورسی یعنی 

چه؟

با  بچه ها  حتماً.  بله  ملماسی:  آقای 
بورس آشنا هستند و می دانند که کار 
اصلی بورس این است که پس اندازهای 
یا  کارخانه ها  به  را  افراد  کوچک 
شرکت های بزرگی که کارهای بزرگ 

انجام می دهند می رساند.
انجام  را  کار  این  چطور  مجری: 

می دهد؟
آقای ملماسی: بورس، یک بازار است. 
در بازارها خرید و فروش انجام می شود. 
تعدادی  میوه  بازار  در  مثالً 
دارد  وجود  میوه  فروشنده 
که باغداران، میوه های 
خودشان را به آن ها 

می فروشند.

میوه فروش هم میوه ها را در مغازه ها 
می گذارد و کسانی که به میوه نیاز دارند 
از  بازار مراجعه می کنند و میوه را  به 
بازار بورس  میوه فروش می خرند. در 
دارد  اضافه  پس انداز  کس  هر  هم 
پس اندازش را به بازار بورس می آورد و 
شرکت ها و کارخانه هایی که به پول نیاز 
دارند به بورس مراجعه می کنند تا پول 
موردنیازشان را از بازار بورس بگیرند. 
اما در اینجا قدری با میوه فروشی تفاوت 

وجود دارد.
مجری: چه تفاوتی؟

کارخانه ها  اینجا  در  ملماسی:  آقای 
را  پس اندازها  صاحبان  ها،  شرکت  و 
در کارخانه و شرکت هایشان شریک 

می کنند.
مجری: چطور؟

آقای ملماسی: به این صورت که مثالً 
اگر کارخانه آن ها فرضاً یک میلیون 
تومان ارزش داشته باشد آن را تقسیم 

می کنند به هزار سهم هزار تومانی.
قبلی  برنامه های  در  بچه ها  مجری: 

کامالً با مفهوم سهم آشنا شده اند.
وقتی  خوب.  بسیار  ملماسی:  آقای 
مشخص  سهمشان  مقدار  کارخانه ها 
شد بازار بورس اعالم می کند که فالن 
کارخانه، هزار سهم خودش را می خواهد 
بفروشد. بازار بورس برای سهام این 
کارخانه، کاغذهایی به نام سهم درست 
می کند. آن وقت هرکس که دوست 
داشته باشد به یکی از کارگزاری های  
بورس مراجعه می کند. و به اندازۀ پولی 
که دارد همین کاغذهایی که سهم نام 

دارد را خریداری می کند.

مجری: سالم بچه ها، بیشتر شما با برنامۀ ما آشنا هستید، اما برای آن دسته از بچه ها 
که تازه به جمع ما پیوسته اند و برای اولین بار است که برنامۀ ما را تماشا می کنند 
باید عرض کنم این برنامه برای این است که شما بچه ها را با بعضی از موضوعات 
اقتصادی آشنا کند. در برنامه امروز در خدمت کارشناس محترم آقای ملماسی 
هستیم. ایشان می خواهند برای ما در مورد سهام شرکت های بورسی صحبت کنند.
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مجری: اگر یک نفر ده هزار تومان داشته 
باشد ده برگ از این سهام را خریداری 

می کند؟
آقای ملماسی: خیر. روی کاغذها نوشته 
می شود که فرد چند سهم خریداری کرده 

است.
مجری: پس سهم شرکت های بورسی 
قیمت گذاری  را  کارخانه  اینکه  یعنی 
می کنند و آن را به تعداد مشخص تقسیم 
پس انداز  که  افرادی  وقت  آن  می کنند، 
دارند به بورس مراجعه می کنند و هرکس 
با توجه به مقدار پس اندازش، تعدادی از 
تعداد  هم  بورس  می خرد،  را  سهام  این 
کاغذهای  روی  را  شده  خریداری  سهام 
تحویل  آن ها  به  و  می نویسد  مخصوص 

می دهد.
آقای ملماسی: بله. به این کاغذهایی که 
در بورس خرید و فروش می شوند، ورقه 

سهام شرکت های بورسی می گویند.
تشکر  محترم  کارشناس  از  مجری: 
بچه های  شما  بعدی  برنامه  تا  و  می کنم 

عزیز را به خدا می سپارم.

بازی  و 
سرگرمی

را   12 تا   1 اعداد 
قرار  خانه ها  در  طوری 
جمع  حاصل  که  دهید 
اعداد خانه های هر دایره 

28 شود.

بازی با ریاضی

بازی با ریاضی

چگونه 
می توان با دو خط 

مستقیم، ساعتی را به سه 
قسمت تقسیم کرد به طوری 
که حاصل جمع اعداد هر سه 

قسمت با هم برابر باشد.

بازی با ریاضی
نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

24
نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

25



لطیفه ها

چیستان ها
.1

آن چیست 
که چه پر باشد و چه 
خالی، وزنش یکی 

است؟  .2
یک زن و شوهر 

هفت پسر دارند» هر 
پسر یک خواهر دارد « این 

خانواده چند نفرند ؟ 

یک 
روز فسقلی یک کاغذ 

پیدا می کند که روی آن یک 
شماره تلفن نوشته شده است، 
به همان شماره زنگ می زند و 

می گوید من این شماره را 
پیدا کردم آدرس بدهید 

تا برای تان بیاورم.

معلم به فسقلی می گوید با آجر جمله 
بساز، فسقلی می گوید آقا اجازه با آجر 

خانه می سازند نه جمله.

 .5
کدام پرنده 

است که اگر نامش 
را برعکس کنیم نام 

پرنده ای دیگر 
می شود؟

 .6
آن چیست که با 

گریه کردن آسمان، 
اشک آن هم سرریز 

می شود؟  .7
 باالی آن جای 

حساب می باشد و 
پایین آن جای بازی تاب 

است؟

 .8
است  گیاه  کدام 

که اگر نام آن را نصف 
لنگ  آن  از  نیمی  کنیم 

غصه  دیگرش  نیم  و 
می باشد؟

 .4
آن چیست که 

سخت است اما سنگ 
نیست، تخم می گذارد ولی 
مرغ نیست، چهار پا دارد 

ولی سنگ نیست؟

 .3
آن چیست که 

رادیو و دریا هر دو آن 
را دارند؟

 فسقلی: من نمی دونم چیزهایی که توی کالس گم می شه مبصر می دونه.◄      معلم: فسقلی می دونی مداد علی کجاست؟

◄   فسقلی با لباس ورزش در مسابقه 

او  از  می کند.  شرکت  کتابخوانی 

می پرسند چرا با این لباس آمدی؟

مسابقه  در  می خواستم  گوید  می 
شرکت کنم.

داد چه کار می کنی؟ ◄            معلم از فسقلی می پرسد اگر حالت  بهت دست  است من هم به او دست می دهم.فسقلی می گوید دست دادن عالمت ادب تهوع 

◄           یک روز فسقلی سر کالس ساندویچ 

ساندویچ  چرا  می گوید  معلم  می خورد 

مگر  اجازه  می گوید  فسقلی  می خوری؟ 

اینجا کالس تقویتی نیست.

کالس  وارد  فسقلی  روز  یک  ببندم هوای بیرون گرم می شود؟ سرد است. فسقلی می گوید اگر درب را می شود، به او می گویند درب را ببند هوا ◄    

پاسخ چیستان: 1 - کاست یا سی دی.2-10. 3- موج. 4- الک پشت.5- زاغ.6- ناودان.7- ساعت پاندول دار. 8 - شلغم
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باز می آید پرستو نغمه خوانشعر

باد سرد از دشت و صحرا چون گذشت
در مسیرش سبزه زاران زرد گشت    

ابر چون با باد سرد همراه شد
چشمه های خشک پر از آب شد    

جاده ها در زیر برف پنهان شدند
النه های مرغکان ویران شدند    

چاله های کوه پر از برف شد
دشت و صحرا و زمین يکرنگ شد    

سوز آمد و سکوت آغاز شد
تک درخت خانه مان در خواب شد    

زیر و رو می کرد دهقان خاک را
می برید او شاخه های تاک را    

گفت پايیز و زمستان می رود
از پی آن نوبهاران می شود    

شاد می گردد زمین از سبزه ها
راه می افتد دوباره چشمه ها    

سبز و خرم می شود دشت و دمن
الله می رقصد کنارش ياسمن    

بر درختان می نشینند مرغکان
باز می آید پرستو نغمه خوان    
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از کیف پولت بپرس که چه بخری.  -
هر کس باید به اندازه پولش خرج کند.

لمثل هـــا ب ا ضر
ارزش اشیا به طرز استفاده ما از آن ها بستگی دارد.  -

هرچه ما از امکانات و وسایلی که در اختیارمان هست بهتر استفاده 
کنیم اهمیت و ارزش بیشتری برای آن قائل شده ایم. مثالً در بسیاری 
از کشورها مردم از منابع کمیابشان مثل آب با دقت بیشتری استفاده 

می کنند.

اگر پول در جیب نداری، عسل در دهان داشته باش.  -
اگر به اندازه کافی پول و سرمایه نداری، اخالق خوب و رفتار شایسته داشته 

باش، چون این خود یک سرمایه است.

از ضرر نترس تا نفع ببری.  -
اگر ریسک نکنید و خطرهای انجام 
برخی کارها را قبول نکنید به سود و 

موفقیت نمی رسید.

برداشت خودتان را بنویسید:

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

برداشت خودتان را بنویسید:

برداشت خودتان را بنویسید:

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

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

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

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

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

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

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

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