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بچه ها 
تابستان فصل تعطیلی و فراغت، سالم

فصل  و  سرگرمی  و  بازی  تفریح،  و  مسافرت 
انجام کارهایی است که در دیگر فصل ها فرصت انجام آن 

را نداشته اید. راستی برای تابستان برنامه ای دارید؟ بسیار خوب، 
هرکس برنامه ای داشته باشد کارهایش بهتر انجام می شود. ما به شما 

توصیه می کنیم برای تابستان برنامه داشته باشید و در برنامه تان به فکر آینده 
باشید، به کار، درآمد، پس انداز و سرمایه گذاری  هم فکر کنید. اگر قبول دارید 

ما یک پیشنهاد داریم تا هم به تفریح و سرگرمی تان برسید و هم بتوانید هدف 
اقتصادی تان را دنبال کنید. پیشنهاد ما این است که شما کمی اطالعات خود را 
در رابطه با مراکز اقتصادی مثل بورس بیشتر کنید. بعضی کتاب های بورس را 

مطالعه کنید، سری به سایت بورس بزنید و خود را برای سرمایه گذاری در 
آن آماده کنید. در این صورت می توانید به کار و تفریحتان برسید و 

هم از طریق بورس، کسب درآمد کنید.
موفق باشید.          

سازمان بورس و اوراق بهادار

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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ایران آباد شعر

سالم قشنگم  خدای 
کالم در  تو  یاد  کنم 

تو دادی به من جسم و جان
تو را دوست دارم بدان

هوا گرم  شد  چو  تابستان 
رسند بر درخت میوه ها

رنگ ایام  و  پاییز  به 
تنگ دل های  شادند  که 

پیک
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ایران آباد
زمستان که خواب است تاک
شود سیر از آب، خاک

غنچه ها از  پر  بهار 
پروانه ها شادند  که 

است تو  وجود  از  همه 
است تو  سجود  در  دلم 

زندگی داده ای  خدا 
بندگی کنم  تا  کمک 

کن شاد  دلم  و  قلب  تو 
کن آباد  ایرانم  تو 

همه  کـــودکان اير اننـشـريــــه اي بــــر اي
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مدرسه نیکان تصمیم گرفته بود که در سال جاری تحصیلی، هر ماه بچه ها را 
برای بازدید به یکی از مراکز شهر ببرد. مدیر مدرسه با بچه ها قرار گذاشته 
بود که به شرطی این کار را ادامه دهد که پس از هر بار بازدید، بچه ها 
گزارشی از محل بازدیدشان تهیه کنند و برای آن عنوان انتخاب کنند. 
او گفته بود بهترین گزارش ها در روزنامه دیواری مدرسه نوشته شود و 
جایزۀ کسی که بهترین گزارش را تهیه کند پول بلیط رفت  و برگشت 

به مشهد مقدس است.
بچه ها ماه اول به موزۀ شهر رفتند، بیشتر آن ها برای بار چندم بود که از آنجا 
دیدن می کردند. ماه دوم از کارخانۀ قند و شکر بازدید کردند، اکثر بچه ها گزارش 
خود را از کارخانه قند و شکر به صورت طنز و شوخی نوشته بودند. بردیا که پدرش 
در بورس کار می کرد موضوع بازدید از مراکز را به پدرش اطالع داد و از او خواست 
تا اگر می شود مدرسه یک بازدید از بورس داشته باشد. پدر بردیا نامه ای نوشت 
و اعالم کرد که بورس آمادگی دارد تا بچه ها از آنجا دیدن کنند. ماه ششم بود که 
مدرسه، بچه ها را به بورس بُرد، خیلی خوش گذشت چون به همه کتاب دادند، 
آن ها را به خوبی تحویل گرفتند و به همۀ سؤاالتشان پاسخ دادند. در آنجا یکی از 
کارشناسان توضیح داد که بورس چه کار می کند، چقدر برای اقتصاد کشور مفید 

است و چگونه شما می توانید به اقتصاد کشورتان کمک کنید. 
بردیا وقتی به خانه آمد به پدرش گفت می خواهم در تهیۀ گزارش از شما 
کمک بگیرم. پدر گفت با کمال میل. او گفت چه چیزی را می خواهی گزارش 
کنی؟ بردیا گفت: چگونه به اقتصاد کشورمان کمک کنیم؟ پدر گفت: می دانی 
که در کشور، کارخانه های بزرگی وجود دارد که برای انجام کار و توسعۀ آن ها 

نیاز به پول است. چون بانک ها و دولت نمی توانند همۀ پول موردنیاز آنها را تهیه 
کنند، بورس کمک می کند تا پس اندازهایی که همه مردم  جمع آوری 

کرده اند و روی هم رفته پول خیلی زیادی می شود برای تأمین 
پول و سرمایه موردنیاز کارخانه ها بکار گرفته شود. پدر 
زیاد  کشور  در  دانش آموزان  تعداد  گفت  و  داد  ادامه 

بورس

آغاز سال 2017 میالدی

کنیم؟
چگونه به اقتصاد کشورمان کمک 

پیک
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است، اگر هریک از شما مبلغی از پولتان را در بورس سرمایه گذاری کنید هم خودتان سود 
می برید، هم باعث می شوید تا کارخانه ها با آن پول، توسعه پیدا کنند و از این طریق شما 

می توانید به اقتصاد کشور کمک کنید. او از بردیا خواست تا تعداد کل دانش آموزان 
سراسر کشور را جمع بزند و فرض کند مثالً هرکدام 10 هزار تومان پس انداز 
کرده اند و نتیجه را اعالم کند. بردیا گفت تعداد دانش آموزان چند نفر است؟ 

پدر گفت 12 میلیون نفر. بردیا 12 میلیون را در 10 هزار ضرب کرد.
 12,000,000×10,000=120,000,000,000

سپس گفت خیلی زیاد است. پدر گفت ببین با یک مبلغ کم که هر نفر پس انداز می کند 
چه رقم زیادی می شود. بردیا گزارش خودش را تنظیم کرد، آن را 

به مدرسه داد و گزارش او به عنوان بهترین گزارش انتخاب شد.

کنیم؟
چگونه به اقتصاد کشورمان کمک 

همه  کـــودکان اير اننـشـريــــه اي بــــر اي
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بیمه 
آتش سوزی

بیمه

از زمانی که انسان زندگی را شروع کرد 
خطرهای مختلفی زندگی او را تهدید می کرده 
است، ولی انسان به کمک عقل، فکر، دانش 
و تجربه، برای همۀ خطرها راه حل پیدا کرده 
است. یکی از این خطرها آتش سوزی بوده 
است که در بعضی از مواقع، جان عده ای را 
گرفته و در بعضی وقت ها اموال، دارایی، خانه 
و کاشانۀ تعداد زیادی را نابود کرده است. 
در ادامه، ماجرای یکی از آتش سوزی های 
بزرگ دنیا را شرح می دهیم که باعث شد 
تا انسان راه حل مناسبی برای مقابله و جبران 

خسارت ناشی از آن پیدا کند.

پیک
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آتش ســوزی بــزرگ 
شــهر لنــدن

در نیمه های شب یکشنبه اول سپتامبر سال 1666 میالدی یعنی حدود 341 
سال پیش در حالی که مردم شهر لندن پس از فعالیت های روزانه در منازل 
خود مشغول استراحت بودند ناگهان آتش سوزی بی سابقه ای، آرامش را از آنها 
گرفت و این حادثه سه شبانه روز طول کشید و باالخره حاصل آن جز تل هایی از 

خاکستر چیز دیگری نبود.

در کنار رودخانه تایمز، مقدار زیادی قیر، کنت و زغال سنگ انبار کرده بودند که 
ناگهان آتش سوزی اتفاق افتاد، تمامی موادی که نام آنها در باال ذکر شد در مجاورت  
آتش به خوبی می سوزند. همین امر موجب شد تا شعله های آتش بالفاصله تمامی 
ساحل رودخانه را فرا گیرد. مردم یکی پس از دیگری از خواب برخاستند و به منظور 

همه  کـــودکان اير اننـشـريــــه اي بــــر ايخاموش کردن آتش با هرچه در اختیارشان بود تالش می کردند. 
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به راستی آنها برای ادامۀ زندگی چه راهی داشتند. آيا بايد زندگی را از صفر شروع می کردند؟ 
خب به فرض اينکه چنین می کردند آيا اگر پس از مدتی دوباره چنین اتفاقی يا اتفاقات مشابه رخ 

می داد آنها بايد چه کار می کردند؟ قدری فکر کنید اگر شما بوديد چه کار می کرديد؟

تصور کنید بر اثر يک آتش سوزی، مردمی 
که سال ها زحمت کشیده و خانه، وسايل 
زندگی، مغازه وغیره تهیه کرده بودند در 
مدتی بسیار کوتاه، همه را از دست دادند. 

باالخره وسعت آتش به حدی بود که به پل لندن رسید، پلی که تنها راه عبور مردم لندن 
بود. طناب های نگهدارندۀ پل در آتش سوخت و پل در آب سقوط کرد. به همین علت مردم 
نمی توانستند از این سو به آن سوی رودخانه بروند. عده ای از مردم در آتش سوختند و برخی 
وحشت زده به هر سو می دویدند. باالخره پس از سه شبانه روز، باران های فصلی موجبات خاموشی 
آتش را فراهم آورد و حاصل این آتش سوزی، نابودی 400 کوچه و خیابان، 13200 ساختمان، 
92 کلیسا، 52 انبار بزرگ کاال و تعداد زیادی بیمارستان و کتابخانه و بناهای دولتی بود. خسارت 

وارده حدود 11 میلیون لیره انگلیس در آن زمان یعنی میلیاردها پوند پول امروز بود.
پیک
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این بار نیز انسان ها از اندیشه و فکر 
خود کمک گرفتند و راه حل مناسبی را پیدا 
کردند. آنها در آن زمان،  اندیشمندان را 
جمع کردند و از آنها برای رفع این مشکل 
بزرگ و مشکالت مشابه یاری خواستند. 
اندیشمندان پس از مدت ها به این نتیجه 
رسیدند که چون جلوی خطر را نمی توان 
خسارات  است  بهتر  گرفت  صددرصد 
ناشی از خطر را بین افراد یا سازمان ها 
تقسیم کرد یا سازمان هایی را تشکیل داد 
تا آنهایی که در معرض خطر هستند را 
دور هم جمع کرده و از همۀ آنها برای 
جبران خطرهای احتمالی کمک بگیرد 
و بدین طریق ضرر حاصل از خطر را به 
حداقل برساند و آن همه دلهره و نگرانی 

را از زندگی انسان ها دور کند.

آنها برای این خطر، بیمۀ آتش سوزی را پیشنهاد دادند. بیمه ای 
که سال هاست خسارت های ناشی از آتش سوزی را جبران می کند.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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شعر
سه پنج روزه که تعطیله دبستان

تابستانه تابستانه تابستان

ما اندر روستا مشغول کاریم

تمام بچه ها در باغ و بستان

که تابستان زمستانی نداره

کسی در زندگی مشغول کاره

کالس زندگی همیشه بازه

اگر چه مدرسه تعطیلی داره

پیک
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اقتصاد 
ایران

هرکس باید از دارایی های 

خود و دارایی های کشورش 

آگاهی داشته باشد. این باعث 

می شود تا او از داشته هایش 

مراقبت کند و به بهترین نحو 

ممکن از آن استفاده نماید.

دارایی ها  از  دارید  تمایل  مطلع اگر  کشورتان  توانمندی های  کنید، و  مطالعه  را  مجله  این  از شوید  یکی  مجله،  این  شمارۀ  هر  به زیرا  اقتصادی کشور را  شما معرفی می کند. توانمندی های 

با  است  بزرگی  کشور  و ایران،  دارایی ها  باید  ما  زیاد،  از امکانات  بشناسیم،  را  آن  آن توانمندی های  حفظ  در  کنیم،  مراقبت  بکوشیم و بدانیم که از آنها چگونه آنها 
استفاده کنیم.

پیک

نـشـريــــه اي بــــر اي

همه  کـــودکان اير ان

14



کارخانه های بزرگ کشورمان در این شماره، شما را با یکی از کشورمان را معرفی کردیم. برخی توانمندی های اقتصادی در شـمـاره هـای  قــبــلی، 
ماه فوالد مبارکهآشنا می کنیم. دی  در 23  مجتمع  مربع جنوب غربی اصفهان در زمینی سال 1372 در 75 کیلومتری این  کیلومتر   35 وسعت  بزرگ ترین ایجاد شده است. شرکت فوالد به  اصفهان،  مجتمع صنعتی و تولید فوالد در مبارکه 

ایران است. این مجتمع در کشور ما برای 

ایجاد کرده  افراد زیادی شغل 

است، به طوری که 15000 نفر 

مستقیماً و حدود 350،000 نفر 

با  رابطه  در  کشور  سراسر  در 

محصوالت این مجتمع مشغول 

به کار هستند.

معادن  از  مبارکه  فوالد  موردنیاز  و مواد  زرند، سنگان، سیرجان  بافق،  گهر  انواع ورقه های فوالدی می شود. انجام عملیات مختلف روی آن تبدیل به به وسیلۀ راه آهن به اصفهان حمل شده و با برخی معادن دیگر تأمین می شود. این مواد گل 

15همه  کـــودکان اير اننـشـريــــه اي بــــر اي
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سپس این محصوالت به طور 

و  کارخانه   1600 در  مستقیم 

به صورت غیرمستقیم در بیش 

از 3000 کارخانه و کارگاه در 

استفاده  مورد  کشور  سراسر 

قرار می گیرد.

میلیون   6 ساالنه  مجتمع  این 

از  می کند.  تولید  محصول  تُن 

را  آن  تن  میلیون  مقدار، 5  این 

به کارخانه ها و کارگاه های داخل 

می فروشد و از این طریق باعث 

دیگر  به  وابستگی  تا  می شود 

کشورها کم  شود.

این  از  تن  میلیون  به 38 کشور یک  نیز  را  این محصوالت  که  می کند  صادر  قابل جهان  تا درآمد  توجهی را نصیب کشورمان کند.نیز موجب شده 

محصوالت این شرکت در صنایعی مثل فوالدی و 
فلزی، خودروهای سبک و سنگین، خانگی و بهداشتی، 
الکتریکی، ماشین آالت، مخزن و کانتینر، قوطی سازی، 
لوله و پروفیل، لوله های انتقال و ده ها مرکز صنعتی و 
کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیلۀ آن صدها 

محصول موردنیاز کشور تولید می شود.

پیک
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در شماره های قبل متوجه شدید که پس انداز کردن کاری بسیار ساده و آسان است. برای پس انداز کردن 
باید برنامه و هدف داشت و با برخی مراحل پس انداز کردن آشنا شدید. در این شماره، شما را با یکی دیگر از 

این مراحل آشنا می کنیم:
1. عادت برنامه ریزی را در خود تقویت کنید.

انسان برای انجام کارهایش در زندگی باید برنامه داشته باشد. برای پس انداز کردن نیز باید برای خود یک 
نقشه داشته باشید. نقشه به شما می گوید االن کجا هستید، به کجا می خواهید بروید، از چه راهی می خواهید 
بروید و چگونه می خواهید آن راه را طی کنید. در این صورت از ابتدا تا انتهای راه شما مشخص است و شما به 

بیراهه نمی روید.
اگر برای انجام کارهایتان برنامه ریزی کنید، کارهای بهتر و بیشتری را در زمان کمتری انجام خواهید داد. 

این کار باعث می شود تا هم احساس خوبی پیدا کنید و هم اینکه کم کم به برنامه عادت کنید.
فراموش نکنید که هرکس خودش مسئول رسیدن به اهدافش است. افراد ناموفق به دنبال خوشی و 
سرگرمی های کوتاه مدت هستند و به آیندۀ خود کمتر توجه می کنند. کسانی که برنامه ریزی می کنند آینده 

خود را از همین حاال مشخص می کنند.
یکی از بهترین راه ها برای پس انداز کردن، این است که مصارف خود را کنترل کنید و آینده تان را فراموش 
نکنید. این به آن معنا نیست که سختی بکشید و خود را در تنگنا قرار دهید، بلکه با برنامه ریزی برای مخارج 

می توانید مسیر آینده زندگی خود را راحت تر کنید.
از همین حاال شروع کنید، با یک برنامۀ ساده، در آینده بسیار نزدیک، نتیجۀ آن را خواهید دید.

چگونه 
پس انداز کنیم

پس انداز

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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حساب بانکیبانک
بانک ها حساب های مختلفی دارند که افراد با توجه به کار و نیازشان، حساب متناسب خود 

را انتخاب می کنند. یکی از راه هایی که شما می توانید به راحتی پول هایتان را پس انداز کنید، باز 
کردن حساب در بانک است. وقتی کسی حساب پس انداز در بانک باز می کند، بانک فرم هایی به او 
می دهد تا آنها را تکمیل کند. در واقع این فرم ها،  قراردادهایی است که بانک برای استفاده از پول 

افراد با آنها می بندد. بانک با پول هایی که افراد در بانک می گذارند کارهای مختلفی انجام می دهد. 
مثالً ممکن است یک شرکت راهسازی بخواهد یک جاده بسازد و نیاز به پول داشته باشد؛ 

بانک از پول هایی که افراد سپرده گذاری کرده اند به آن شرکت وام می دهد و با او 
قرارداد می بندد که درصدی از سود کارش را به بانک بدهد یا ممکن است 

بانک در ساخت جاده با شرکت شریک شود و از این طریق سود 
کسب کند.

پیک
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از طرفی هم بانک با افرادی که پولشان را در حساب های بانکی می گذارند قرارداد 
با پول آنها در کارهایی که خودش صالح می داند  تا  می بندد و از آنها اجازه می گیرد 

به صاحبان  به دست می آورد مقداری هم  از سودی که  سرمایه گذاری کند و در مقابل 
حساب های پس انداز می دهد. این کار برای شما بچه ها خیلی خوب است، زیرا هم پول هایتان 
را پس انداز می کنید و هم اینکه مقداری سود از بانک دریافت می کنید. به این ترتیب پول 

شما مرتب زیاد می شود. البته این را باید بدانید که بانک مستقیماً برای بچه ها حساب باز 
نمی کند، چون طبق مقررات، بانک می تواند برای افراد 18 سال به باال حساب باز کند 

و بچه های زیر 18 سال ازطریق والدینشان می توانند حساب باز کنند. توصیه 
می کنیم شما نیز هرچه زودتر به کمک پدر و مادرتان یک حساب 

بانکی باز کنید.

همه  کـــودکان اير اننـشـريــــه اي بــــر اي
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به  نیاز  کردن،  زندگی  برای  ما 
آگاهی داریم. بخش عظیمی از زندگی 
ما با مسائل اقتصادی در ارتباط است. 
از طرفی دنیا در حال پیشرفت است، 
به ویژه در زمینۀ اقتصاد   ما چاره ای 
نداریم جز اینکه آگاهی های اقتصادی 
خود را باال ببریم. بدین منظور ما سعی 
داریم در این مجله شما را با مفاهیم و 

اصطالحات اقتصادی آشنا کنیم.

به تمامی اموالی که یک فرد دارد دارایی آن فرد می گویند. 
مثالً اگر پدر شما یک خانه، یک ماشین، یک دوچرخه، مقداری 
طال، چند فرش، مقداری پول و برخی چیزهای دیگر داشته باشد 
به مجموع آنها دارایی پدر شما گفته می شود. اگر خود شما 
مقداری  کیف،  یک  لباس،  دست  سه  کفش،  جفت  یک 
داشته  دوچرخه  یک  و  فوتبال  توپ  یک  لوازم التحریر، 
باشید، مجموعه آنها دارایی شما به حساب می آید. کلمه 
دارایی در اقتصاد کاربرد زیادی دارد به ویژه برای 
کارخانه ها، شرکت ها و مؤسسات بزرگ. دارایی 
شرکت ها در دفاتر حسابداری شرکت نوشته 
می شود تا مدیران شرکت بدانند که شرکتشان 

در چه وضعیتی قرار دارد.

دارایی
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که  دارید  دارایی  یک  شما  وقتی 
بابت آن به کسی بدهکار نیستید به آن 

سرمایه می گویند. مثالً شما دوچرخه ای 
خریداری  تومان  میلیون  یک  که  دارید 

کرده اید و کل پول آن را پرداخت نموده اید. در 
این صورت این دوچرخه جزو سرمایۀ شما به حساب می آید، ولی 

اگر بابت دوچرخه، از مغازه دار وام گرفته باشید، دوچرخه جزو سرمایه شما به حساب نمی آید. 
زیرا پول آن را از محل بدهی تامین کرده اید. 

حال که با این سه مفهوم آشنا شدید دارایی، بدهی و سرمایۀ خود را حساب کنید. تالش کنید رابطۀ بین 
این سه مفهوم را پیدا کنید.

بدهی مفهوم آشنایی است. به مقدار پولی 

که شما از کسی قرض گرفته اید یا بابت چیزی 

باید به او برگردانید بدهی گفته می شود. فرض کنید 

شما و دوستتان به یک ساندویچ فروشی رفته اید و تقاضای 

ساندویچ کرده اید؛ شما دست در جیبتان می کنید و متوجه می  شوید که 

پول ندارید. دوستتان می گوید من حساب می کنم شما فردا پولش را به من 

بدهید. این مقدار پولی که شما باید به دوستتان بدهید بدهی شما می باشد. این 

مفهوم برای شرکت ها و کارخانه ها که مواد موردنیازشان را به صورت قسطی یا 

نسیه خریداری می کنند اهمیت زیادی دارد. به همین علت در دفاتر حسابداری 

می نویسند که چقدر و به کجا بدهکار هستند تا در زمان مشخص، بدهی خود 

را پرداخت نمایند وگرنه حساب شرکت از دستشان خارج می شود و شرکت 

نمی تواند به کار خود ادامه دهد.

بدهی

سرمایه

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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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.

لطیفه ها

با  و  زد  تلفن  اورژانس  به  خانمی   -
بیاید،  زود  دکتر  آقای  گفت:  اضطراب 

بچه ام خودکار منو قورت داده!
اورژانس: باشه االن می یاییم.

خانم: تا رسیدن شما من چه کار کنم؟
اورژانس: ُخب با مداد بنویس.

می بینه  می شه  آسانسور  سوار  نفر  یک 
نوشته ظرفیت شش نفر. با خودش می گه 
عجب بدبختی ایه، حاال پنج نفر دیگه از کجا 

بیارم.

 ظرفیت آسانسور 
6
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به یکی می گن با وطن جمله بساز.
می گه: من رفتم حمام و تنم را شستم.

می گن نه با ط دسته دار.
می گه اتفاقاً با تی دسته دار شستم.

معلم به شاگرد می گه: پنج تا حیوان   
درنده را نام ببر. 

شاگرد می گه: دو تا ببر، سه تا شیر.

یک نفر می ره کله پاچه فروشی، 
قربان،  می گه:  بهش  مغازه دار 

ِچشم بذارم؟ 
طرف می گه: نه آقا. حداقل صبر 

کن من برم قایم بشم.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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گردش 
در شهر

در شهرها مراکز بسیار زیادی وجود دارد که هریک به 
مردم خدماتی ارائه می دهند، یکی از این مراکز، بازار است. 
بزرگ،  کوچک،  بازارهای  دارند،  اقسامی  و  انواع  بازارها 
قدیمی، جدید، مرزی وغیره. در ادامه با بعضی از این بازارها آشنا می شویم.

وقتی شهرهای بزرگ روی کار نیامده بودند از خیلی چیزها مثل پول، کاالهای 
زیاد، خریدار و فروشنده خبری نبود. با بزرگ شدن جوامع و روی کار آمدن شهرها 
هرکس به کاری مشغول شد و کاالهای زیادی را تولید کرد. چون همۀ آن کاالها را خود 
نمی توانست مصرف کند، اضافۀ آنها را به مکان های خاصی 
که محل تجمع مردم بود می برد. زیرا آنهایی که 
به آن کاالها نیاز داشتند به همان مکان ها 

مراجعه می کردند.
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کم کم به این مکان ها بازار گفته شد. ابتدا بازارها خیلی ساده بودند، این بازارها در فضای 
باز تشکیل می شدند و معموالً همه چیز برای فروش به آنجا آورده می شد. رفته رفته بازارها 
سرپوشیده شدند و هر قسمت از آنها به فروش کاالیی خاص اختصاص پیدا کرد، مثل بازار 
پارچه فروش ها، طالفروش ها، لوازم خانگی و غیره. هرچه جوامع پیشرفت کرد و کاالهای 
جدیدتر تولید شد بازارهای جدیدتری هم روی کار آمدند. برخی از این بازارها به حدی 
بزرگ شدند که از حد یک شهر و حتی یک کشور هم فراتر رفته اند. مثالً به لحاظ بزرگی، 
امروز ما شاهد بازارهایی مثل بازار نفت و بازار فلزات هستیم که در عرصۀ بین المللی فعالیت 

دارند.
برای امنیت و حمایت از فعالیت های مختلف، شاهد بازار بیمه هستیم و برای تأمین پول و 
منابع الزم برای سرمایه گذاری، شاهد بازار پول و بازار سرمایه می باشیم. حال با این شرایط به 

نظر شما در آینده چه بازارهای دیگری پدید خواهد آمد؟

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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يک سال بخور نان و تره، يک عمر بخور نان و کره.  -
»اگر یک سال قناعت و صرفه جویی کنی می توانی تا آخر عمر 

زندگی بهتری داشته باشی«.

ضرب المثل های اقتصادی

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

برداشت خودتان را بنویسید:

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

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

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

از آهسته رفتن نترس، از   -
بی حرکت ايستادن بترس.

»هرکس کاری را شروع کند، حتی اگر 
آهسته کار کند، باالخره به یک نتیجه ای 
به  می رسد. ولی اگر شروع نکند هرگز 

نتیجه ای نخواهد رسید«.

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

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

.....................................................................................
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-  بی مايه، فطیر است.
»بدون پول و سرمایه، کار پیش نمی رود«.

رداشت خودتان را بنویسید:
ب

برداشت خودتان را بنویسید:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

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

آن را که حساب پاک است، از محاسبه   -
چه باک است.

»کسی که کارهایش را درست انجام می دهد 
نگران پاسخگویی در مورد کارش نیست«.

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان

27

پیک



درس 
اقتصاد

سارا و مادرش در حال چیدن سفره شام بودند، تلویزیون 
روشن بود، چند نفر دربارۀ اقتصاد مقاومتی صحبت 

بابا  گفت:  و  کرد  پدرش  به  رو  سارا  می کردند. 
اقتصاد مقاومتی دیگه چیه؟ این روزها خیلی جاها 

درباره اش صحبت می کنند. حتی خانم معلم هم 
یک روز سر کالس یک چیزهایی گفت ولی 
من متوجه نشدم. بابا گفت شام که خوردیم در 
مورد آن صحبت می کنیم. شام تمام شد، سفره 
را جمع کردند. بابا سارا را صدا زد و گفت بیا 
می خواهم به سؤاالت شما جواب بدهم. مامان 

از توی آشپزخانه گفت صبر کنید من هم بیایم. 
سارا گفت بفرمایید. مامان هم آمد و روبه روی 

آن ها نشست. بابا گفت: سارا به نظر شما اگر ما 
بخواهیم وضعمان بهتر شود چه کارهایی می توانیم در 
خانه انجام دهیم. سارا گفت: ُخب باید آب کمتر مصرف 

کنیم، برق کمتر مصرف کنیم، غذا به اندازه درست کنیم، 
خرج های اضافی نکنیم، از وسایل خانه و وسایل خودمان 
خوب مراقبت کنیم، زیاد کار کنیم و خیلی چیزهای دیگر.

بابا گفت همه این ها که گفتی یعنی اقتصاد مقاومتی توی 
خانه، حاال اگر همه مردم کشور همین کارها را انجام بدهند 
یعنی در کشور اقتصاد مقاومتی انجام شده است. دولت هم 
به دنبال همین است. چون اگر همه رعایت کنند پول زیادی 

در کشور جمع می شود و با آن می توانند خیلی کارهای الزم 
را انجام دهند. سارا گفت چقدر ساده بود من از همین حاال 

شروع می کنم.

د  قـتـصـــا ا
متــی و مقا

پیک

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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◄ ●  ■   پارسا شناسی

◄ ●  ■.نیماشیخ وطن

◄ ●  ■    امیر آراد گل شریفی

نفرات اول

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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پیک



◄ ●  ■   مانی قاسم آبادی

◄ ●  ■   مبین علیزاده

پیک

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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نفرات دوم
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نفرات سوم

◄ ●  ■   کیان منصوری

◄ ●  ■   مبینا جمالی

نـشـريــــه اي بــــر اي
همه  کـــودکان اير ان
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بازی و 
سرگرمی

1 . وسیله ای برای بازی و 

2. مردم اتومبیلشان را برای تفریح

جبران خطرهای احتمالی، 

........ می کنند.

3. برای انجام کارهای 

اقتصادی الزم است.

راکی
نوعی سبزی خو

 .4

ک 
ر بان

ا زیر نظ
ک ه

ۀ بان
 هم

.5

ستند.
.. ه

.....
.....

....

که بدون 
6. کسی 

 را 
ش

ربایستی حرف
رود

ی زند.
م

 دهم سال
 ماه

.7

شما
ن و 

8. م
کاغذی

. پول 
9

را می بُرند.
د آن 

 تول
در جشن

 .1
0

ر ایران
ی د

کوه
شته 

م ر
1. نا

1

ایران12. کشوری در همسایگی 

13. پایتخت کشورمان

14. ................. سرخ، سر 

سبز دهد بر باد.

رمز جدول در نقطه ها به صورت 
حروف درهم آمده است، آن را 
پیدا کنید و بنویسید.
............................

                                                 سرعت ماشین


