


نويسنده: علي باباجاني

دانستنیهاییدربارۀسوادمالیدانستنیهاییدربارۀسوادمالی



علی باباجانی  وفسی
)شاعر، نویسنده، طنزپرداز، 

مدرس ادبیات کودک و نوجوان، 
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 

و سردبیر ماهنامۀ خردساالن 
سنجاقک(

یاسمن امامی 
)تصویرگر، طراح، نویسندۀ کمیک 

استریپ، کارشناسی ارشد 
تصویرسازی از دانشگاه تهران، 

تصویرگر در ماهنامۀ کمیک 
استریپ پیام گردونه و... و مدرس 

هنرستان هنرهای زیبای اصفهان(



سالم  .......................................... جان 

خوندن کتاب های باحال خیلی حالمون 

رو خوب می کنه.

امیدوارم حالت خوب باشه.

امضا



بچه ها تا حاال پول قرض گرفته اید؟ وقتی می خواهید 
پول هایتان را پس انداز کنید، چه کار می کنید؟ راستی 

من می خواهم توپی خوشگل بخرم؛ ولی پول تو جیبی ام 
کافی نیست. پدرم گفته اند نصف پولش را 
می دهند؛ اما نصف دیگرش را باید خودم 
جور کنم. به نظر شما چگونه می توانم پول 

به دست بیاورم؟ مقداری پول پس انداز کرده ام 
و می خواهم، هم کیف بخرم و هم عروسک؛ اما 
پولم برای خرید هر دو کافی نیست. به نظرتان 

کدام را بخرم؟ دوستم هم دیروز آمد پیشم و 
می خواست از من پول قرض بگیرد. به نظر شما به 
او قرض بدهم؟... دوستان عزیز، تا حاال واژۀ »سواد 

مالی« را شنیده اید؟ سواد مالی یکی از دانش هایی است 
که همگی به آن نیاز داریم؛ اما در مدرسه و خانه، با ما دربارۀ 

   آن کمتر صحبت می کنند.



 
»سواد مالی« به ما می آموزد 

چرا و چگونه پس انداز کنیم و چگونه با 
سرمایه گذاری، هم ارزش پولمان را حفظ کرده و 

هم در آبادانی کشورمان مشارکت کنیم. به کمک این 
علم می توانیم با راه های درست کسب پول و درآمد آشنا 
شویم، از همین حاال کارآفرینی و ارزش آفرینی کنیم، با 

محدودبودن پول و نامحدودبودن خواسته ها آشنا شویم و... .
در مجموعه قصه های قلک که به قلم نویسندۀ توانمند، 

آقای علی باباجانی و تصویرگری خانم یاسمن امامی است، 
سعی کرده ایم با استفاده از زبان قصه، برخی موضوعات 

سواد مالی را که به آن ها اشاره کردیم، در دوازده 
داستان جذاب و باحال آموزش دهیم. امیدواریم از 

خواندن این کتاب لذت ببرید و این قصه ها مقدمه ای 
شود برای اینکه بیشتر با موضوع مهم سواد مالی

 آشنا شوید.
      مهرستان

اینجا خانۀ شماست
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