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موقعیت

ن نیز طی یک هفته ای که گذشت، پیشنهاد امیرعلی برای داشتن پول توجیبی تصویب شد؛ عدد آ
روز زودتر از سال ١٠عالوه بر آن، عیدی آن سال نیز حدود . مشخص شد و حتی به اجرا نیز رسید

بعدازظهر پنج شنبه. تحویل به بچه ها داده شد تا طبق قرار اگر به چیزی نیازدارند، خودشان تهیه کنند
اس برای همین، هر دو لب. ستایش از امیرعلی خواست تا او را برای خرید یک مانتوی جدید همراهی کند

یدا شد بعد از وب گردی های متعدد ستایش، محل مناسب برای خرید مانتو پ. پوشیده و آمادة خرید شدند
.  ش باشدو مسیر رسیدن به آن نیز مشخص شد و قرار شد که کرایه ماشین امیرعلی نیز به عهدة ستای

جوان پس از رسیدن به فروشگاه مورد نظر، دوقلوها مشغول بررسی لباس ها و فروشگاه بودند که یک
:  خوش تیپ جلو آمد و گفت

چه کمکی می تونم به شما بکنم؟. سالم، من سیروان هستم
.ما دنبال یه مانتوی خوب برای خواهرم می گردیم. سالم؟ ممنون: امیرعلی
.  خب، شما واقعاً خوش شانسید؟ چون دقیقاً روبه روی بهترین رگال مانتوهای ما وایسادین: سیروان



موقعیت
می شه قیمت هاشون روهم بگین؟:ستایش
.شما اول طرح و جنس رو بپسند خواهرم بعد سرقیمت باهم کنار میایم: سیروان
بیرون در حالی که آستین یکی از مانتوهایی که چشمش را گرفته بود از رگال به آرامی: ستایش
این به نظرت چطوره؟: گفتامیرعلیرو به . می کشید
 دونم، شما نمی: که داشت با نوک انگشتانش جنس پارچه را بررسی می کرد به آرامی گفتامیرعلی

باید . هآخه من نمی دونم این جنسش خوبه یا ن: ببین طرحشو دوست داری؟ و بعد با صدای آهسته تر
! از خودش بپرسیم

ببین : سیروان که به دقت داشت به حرف های دوقلوها گوش می داد، شروع به حرف زدن کرد
ما تو هیچ طرحشو نگاه کن، اصالً این رنگو! دوستم، این کار، پارچه اش ترُکه حرف نداره، بشور بپوشه

.من خودم برای خانومم از اینا بردم. کاری نداریم
ایرانیش رو ندارین؟: امیرعلی
ایرانی کدومه؟! این کار مارکه! حرفایی می زنیا: سیروان
حاال چند هست؟: ستایش
تومن برام می اُفته 3٠٠راستش این کاررو االن اگه بخوام بخرم با این اوضاع دالر، باالی : سیروان

.بزنه١9٠ولی چون همین کار خرید قدیمه و تک سایز شده من صحبت می کنم صندوق برات 
!ولی من نمی خوام انقدر هزینه بکنم: ستایش



ط تازه من اینجا فق. ببین آبجی، نمی خوام قسم بخورم؛ ولی خداییش بهت خوب گفتم: سیروان
ردم دارم از تا اینجا هم چون خیلی باهاتون حال ک. فروشنده ام نمی تونم بیشتر از این بهت تخفیف بدم

!خودم ریش گرو می ذارم وگرنه رئیس فروشگاه از این عددا به کسی تخفیف نمی ده
!خب شما باهاش صحبت کن شاید کمتر هم راضی شد: امیرعلی
.شما اول بگو چند می تونی تا من بهت بگم می شه یا نه: سیروان
.تومن برای این کار دارم١2٠من : ستایش

.قیقه موناینم به خاطر رفاقت همین چند د. فکر نمی کنم ولی چشم! خیلی پایین گفتی آخه: سیروان
آنها طوری وانمود می  کنند که. فروشنده با صاحب مغازه در گوشه مغازه مشغول صحبت می شوند

.گویی دربارة قیمت با هم در حال جدال هستند، فروشنده برمی گردد
. هم اومد پایین؛ ولی بیشتر نه١5٠بچه ها شرمنده، من تمام تالش خودمو کردم اما نشد تا : سیروان

.من مطمئنم از خریدتون راضی می شین. پیشنهادمون خیلی خوبه به نظرم از دستش ندین
.آخه ما هم پولشو نداریم و هم اینکه خارجیه: امیرعلی
ببینم شما خودت پیرهن نمی خوای؟: سیروان
چطور؟: امیرعلی
معشون برات یه پیرهنم تو بردار روی ج. من برای اینکه تو راضی بشی می تونم یه کاری بکنم: سیروان

.یه تخفیف دیگه می گیرم

موقعیت



موقعیت

روش ببین داداش جون، اگه تو اینو برنداری، باالخره یکی می خره؛ چون این کارمون پرف:سیروان
.من به خاطر خودتون می گم. خب فکراتونو بکنین. بوده

!راستش جواب ما منفیه(: بعد از مشورت با هم)ستایش و امیرعلی
.هرجور که راحتین، اینجا مغازه خودتونه: سیروان



گفت وگو در کالس



نقشه راه



طرح مساله



خرید هوشمندانه



کهکنیدیبررسدارید؟نیازچیزیچهبهدقیقاً.کنیدمشخصدقیقراخودتانمسئلهومشکل
آیا.کردبرطرفراآنمیشودراههاییچهازوخواستهیااستنیازمیخواهید،آنچهآیا

دارد؟همخریدکردنازغیراصالًراهی

.مشخصکنیدکهبهچهمیزانقراراستهزینهکنید

برای)ارددوجودکنید،هزینهمیخواهیدشماکهپولیسطحدرگزینههاییچهکهکنیدمشخص
لیستیدرراموارد.کنیداستفادهاینترنتیفروشگاههایووبسایتهاازتوانیدمیکاراین

(.کنیدیادداشت

:ستهدسهدر).کنیدمشخصاستمهمبرایتانبیشترکهراهدفکاالیازویژگیهاییآن
نهایتدرواستبهترباشداگرکهآنهاییباشد،هدفکاالیدرحتماًمیخواهیدکهویژگیهایی

(.باشدنمیخواهیداصالًکهآنهایی

.یکنیدبااستفادهازجدولیکهدرقسمتخریدمقایسهایمشخصشدهاست،گزینههارابررس

.انتخابکنیدوبخرید



خرید مقایسه ای

م گیریتصمیازقبلمشابهمحصوالتویژگی هایوقیمت هابررسیفرایندمقایسه ای،خریدازمنظور

تاارددوجودهوشمندانهخریدبهبیشترینیازپیچیده تر،وگران ترکاالیبرای.استخریدبرای

ختلفیمعواملاستالزممقایسه ایخریددر.کنیدمقایسههمباانتخابازقبلرامختلفگزینه های

اتخدموقیمتآن،عملکردمحصول،هویتمحصول،کیفیتاندازه ها،ویژگی ها،درتفاوتقبیلاز

وخانوادهشما،اقتصادکهدهیدانجامگونه ایبهراانتخاب.شودگرفتهنظردر...وفروشازپس

.ببردراهزینهکمترینومنفعتبیشترینجامعه،



خرید مقایسه ای

:می گیردانجامزیرترتیببهمقایسه ایخرید

مثالً رید؛دامصرفوخریدبهنیازمسئله ایچهحلیامشکلچهرفعبرایواقعاًاینکهبیانشامل
خریداینمی کنند،برنامه ریزیحرفه ایدوربینخریدبرایعکاسیدانستنبدونافرادبرخی

.استکافینیزسادهدوربینیککاراینبرایبلکهنیستآنهابرایمناسبی

:  اول
تعریف مسئله 

.کندحلرامسئلهیارفعرامشکلمی تواندکهمواردیشامل
: دوم

فهرست گزینه ها

رفمصبودن،جاداریخچالخریددرمثالًاست؛مهمانتخابهنگامافرادبرایعمالًکهمعیارهایی
.استمهمخریدبرایمحصولایرانی بودننیزوظاهریزیباییوتعمیراتسهولتانرژی،

:  سوم
تعیین معیارها

.می شودانجامزیرجدولبراساساغلبکهمختلفمعیارهایبراساسگزینه هاسنجششامل
:  چهارم
ارزیابی

نهاییگزینهانتخاب تصمیم گیری: پنجم



خرید مقایسه ای

... معیار دوم معیار اول

اولگزینه

دومگزینه

سومگزینه

چهارمگزینه



درس زندگی

!ما هم شناسنامه داریم
ما.اریمدارزشیچهآمده ایمکجاازنیستمعلوماصالً ونیستمعلومزادگاهمان.بی شناسنامه ایموبی هویتمامی کنندگمانمردمازبعضی
روزی.تیمبی هویماکهنیستمعنیاینبهاینهااماباشد؛زیاددنیادرمامشابهاستممکنحتیودهیمانجامزیادیمسافرت هایاستممکن

گفتندمابه. کندمیرسیدگیماشکایتبهدادگاهکدامنمی دانستیماماکنیم؛شکایتنیستمهمبرایشانماهویتکهکسانیازمی خواستیم
مغتنمرارصتفهمما.کنیدگلهمی کنندبی اعتناییشماهویتبهکهکسانیدستازجملهچندحددرمی توانیددانش آموزاناقتصادکتابدر

.می کنیمگلهنمی کنندتوجهیتصمیم گیری هایشاندرماهویتبهکهکسانیازعزیزدانش آموزانشمادیدگانبرابردراینجادروشمردیم

ایرانیتعهدمسرمایه گذارانمی شویم،تولیدایراندرکههستیممحصوالتیوکاالهاما.استخوبیپرسشیـبلههستیم؟کسانیچهماچی؟
خریداران،ازیبرخاما.می کنندبازارروانةومی سازندراماایرانیباهوشوپرتالشکارآفرینانوکارگرانومی کننداریسرمایه گذماتولیدبرای

غازههمسایمرغکنندمی گمانآنهاچرا!می دهندترجیحمابرراماخارجیمشابهونمی کنندتوجهیماملیتوهویتبهکاالها،خریدهنگام
داریمرخواستددانش آ موزانشماازما!بی کیفیتیدکهمی  کنندمتهمراماباشندکردهتجربهراماباریکحتیآنکهبدونمردمازبعضیاست؟

شماکهرانیایکاالیهر.استملیاقتصادنفعبههمواستخانوادهاقتصادنفعبههمایرانی،کاالیخریدکهکنیدیادآوریخودخانواده هایبه
.می کنیدیجلوگیرکشوراقتصادیرکودوکارآفرینانشدندلسردکارگران، شدنبیکارازوکرده ایدکمکآنتولیدچرخةادامةبهمی خرید،

راستکردجهانخواهیتوبربدینبهاستایرانبوموبررااینمرا
«فردوسی»



کالسدرفردیفعالیت

قبلحهصفجدوللطفاً.داریدپیش روهمگزینهدووبخریدیخچاللیکبایدکهکنیدفرض

.رسیدیدنتیجه ایچهبهبگوییدوکنیدپردرستانتخاببرایرا

لیتر300 گنجایش

B مصرف انرژی

رسانتی مت180 ارتفاع 

ندارد برفک 

ایران ساخت

لیتر290 گنجایش

A مصرف انرژی

رسانتی مت185 ارتفاع 

ندارد برفک 

کره ساخت



خرید مقایسه ایمزایا

یکمترهزینةمعموالً درستمقایسةصورتدرزیراکنید؛پس اندازراخودپولازبخشیمی  توانیدشما(1

.می شودپرداخت

.می کنیددریافتپولمقدارهمانبارابیشتریارزشیاویژگی هامقایسه ای،خریدبا(2

.می خریدبهترعملکردباوکیفیتبامحصولیمقایسه ای،خریدبا(3

.می شویدآگاهنبودید،مطلعآنازقبالًکهکاالآنازگزینه هاییدربارةمقایسه ای،خریدبا(4

.می کنیدبیشتریآرامشاحساسخودپولکردنخرج بهنسبتمقایسه ای،خریدبا(5



معایب خرید مقایسه ای

ایسرگرم کنندهکارهایانجامدرآمد،کسببرایمی توانستیدرازمانایناستزمان برمقایسه ایخرید(١

.کنیدصرفخانوادهبهرسیدگی

برایخودروسوختیاتلفنیتماسبرایکههزینه هاییمانندباشد،هزینه برمقایسه ایخریداستممکن(2

.می کنیدصرفمختلففروشگاه هایازبازدید

زمان،هزینه هایازکمترپایین،قیمتبااقالمبرایویژهبهمقایسه ای،خریدازحاصلپس اندازاستممکن(3

.باشداطالعاتکسببرایدیگرهزینه هایسایریابنزین



روش های فروش

استفادهخدماتوکاالخریدبهخریدارانتشویقوتحریکبرایمختلفیفنونوروش هاازفروشندگان

درس«یتموقع»قسمتدر.کندکمکخریددردرستتصمیم گیریبهمی تواندفنوناینباآشنایی.می کنند

.شدیدآشنافنوناینازبرخیبا



الگوی خرج کردن

واصلداشتن.شدیدآشنادرستانتخابصولاباسوم،درسدرکرده اید؟فکرخرج کردنتانالگویبهچقدرحالبهتا
خرج کردنبرایالگوییزندگیدراصالًآیا.استضرورتیککردن،خرجدرجملهازواقتصادیانتخاب هایدرالگو

!می کشاند؟خودشدنبالبهراشمابوداده،ذرتبویهموارهیادارید،

مه ریزیبرنادرشمابهشماست،عقالنیومنطقیشخصیتنشان دهندةآنکهبرعالوهخرج کردن،برایالگوییداشتن
ی توانندنمدارند،هوس بازانه ایزندگیومی گیرندتصمیمهوسرویازکهانسان هاییمعموالً.می کندکمکنیزاقتصادی

میا ن،نایدر.گریبان اندبهدستمشکالتیباخودزندگیدرهموارهویابنددستخرج کردنرایبمشخصالگوییبه
همودکنیاندازپس مهم ترمصارفبرایراخوددرآمدازبخشیهمتامی کندکمکشمابهساده زیستیوقناعت داشتن

.کنیدتجربهزندگیدررامناسبیاقتصادیانتخابروانی،وروحیآرامشبا
روهگمعتقدندآن ها.می گویندسخنتجملیمخارجومصرف گرایینامبهبیماری ایازجامعه شناسانواقتصاددانانبرخی
هکافرادیاما.می بینندآنکشیدنرخبهحتیوکاالهاازبیشتراستفادةوخرج کردندررالذتوآرامشمردماززیادی
داردشماازبیشترکههستکسیهمیشهنکنید،فراموش.می رسندآرامشبهکمترزندگیدرمعموالًدارند،روحیه ایچنین

رنجدرهموارهکنید،رقابتمصرف کردنوخرج کردنمیزاندراوبابخواهیداگر.می کنداستفادهامکاناتازشماازبیشترو
.می مانیدباقینرسیدن



الگوی خرج کردن

ابتکتمشغولتکودکانمسجدآندربخواند،نمازتارفتمسجدبهشبلیروزیکهاستآمدهقدیمیحکایت هایدر
مقداریمندثروتپسریکی.بودندنشستهشبلینزدیککودک،دو.می خوردندنانهمباوبودآنهاخوردننانوقت.بودند
بهروتمندثپسر.می خواستحلوااوازفقیرپسرومی خوردحلواثروتمندپسر.خشکنانمقداریفقیر،پسروداشتحلوا
آن!رآوردسگصدایپس:گفتثروتمندپسر.کردقبولاووباشیمنسگبایدمی خواهی،حلوااگر:گفتفقیرپسر

می کردگاهنآنهابهشبلی.شدتکراربارچندکاراین.انداختفقیرپسرپیشحلوامقداریاوودرآوردسگصدایبیچاره،
فقیرسرپآناگر!می آوردمردمسربرچهطمعکهکنیدنگاه:گفتگریانی؟چهبرای:پرسیدنداوازمریدانمی گریستًو

یکداشتن.نمی شدخودهمانندفردیسگهرگزنمی ورزید،طمعپسرآنحلوایبهومی کردقناعتخشکنانهمانبه
.می جوشاندماقلبدرراشادیچشمه هایومی کندآرامراانسانروحقناعت،باهمراهوسادهزندگی

:  موالی ما امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند

نای ترک قناعت به معنای تالش نکردن در راه توسعة اقتصادی زندگی نیست؛ بلکه به مع. کسی که به دنبال آرامش است، قناعت ورزد»

«.حرص و طمع و رضایت درونی از نعمت هایی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است



درس زندگی

! یک آدم چقدر زمین می خواهد

سالهر.نداشتکلوخوسنگوبودخوباومزرعةخاک.می کشیدزحمتومی کردکارخودشزمینرویکهبودکشاورزانیاینازیکیپاهوم
وراکخمصرفبهاوگاوهایشیرتمام.بوددیگردهقان هایمثلهمپاهوموضعحال،اینبا.می شدسبزاومزرعةسرتاسربارانفصلشروعبا

اگرمی دانستاو.بودکوچکپاهوممزرعة.می خوردندرامزرعه اشذرتمحصولتمامتقریباًهمگوسفندهایشوگاوها.می رسیدخانواده اش
یک»زیبایداستان....بیاورددستبهبیشتریزمینمی خواستدلیل،همینبه.می شودبهترزندگی اشوضعاشد،بداشتهبیشتریزمین

.کنیدگفت وگوکالسدرآندربارةوبخوانیدراروس،پرآوازهنویسندةتولستوی،اثر،«می  خواهدزمینچقدرآدم



مصرف مسئوالنه

موادغذاییازتنمیلیارد3/١حدودسالیانهـمتحدمللکشاورزیوخواربارسازمانـفائوگزارشبراساس

راجهانغالتمحصوالتکلیک سوممقدار،این.می شودریختهدورجهاندرانسانمصرفبرایتولید شده

یجهانمتوسطازفراتربسیارموادغذاییاتالفایراندرکهداردآنازنشانگزارش هابعضی.می شودشامل

مشاهدةبا.می رسدخانواده هامصرفبهومی شودتولیدمتفاوتحجم هایدرکاالقلمهزارده هاساالنه.است

هایکاالازبخشیسالههمهگفتمی توانکاالها،نوعوکیفیتویژگی،مالحظهوجامعهافرادمصرفیرفتار

هبمصرففراینددرکههدررفت هایازبخشآنجزبه.می شوندتلفصحیحبهره برداریبدونشدهتولید

.می شودمحسوباسرافباشد،پیشگیریقابلکهاتالفییاتضییعهرگونه.می دهدرخاجتناب ناپذیرصورت



مصرف مسئوالنه

بهحصرمناسرافشناساییمعیار.استاسرافشود،ریختهدوراگرمی  آید،کاربهکهچیزیهردیگر،عبارتبه

افزون.استافاسروپنهاناتالفنیز«بیجامصرف»و«اموالاشتنگذبالاستفاده»بلکهنیست،اتالفیادورریز

وشأنیامالیتوانازفراترمصرفعمومی،زندگیسطحازفراترمصرفمعصیت،درمصرفاتالف؛وتضییعبر

.تندهساسرافشناساییمعیارهایجملهازنیزملیوشخصیسرمایه هایکارگیریبهدراولویترعایتعدم

نیزدیگرزچیبهچیزیتبدیلوتغییرمعنایبهمصرفکهدرمی یابیمشویم،دقیقمصرفواژه یمعنایدراگر

.می رودکاربه

دیلتبکاریبهبعدمرحلةدرانرژیاینومی شودتبدیلانرژیبهشمابدندرمی کنید،مصرفکهغذایی

.می شودظاهرمی رسد،دیگریفردمصرفبهمجدداًکهکاالییدرشماکارمحصولومی شود



مصرف مسئوالنه

مصرفارآندرختیککهغذاییمنابع.استجریاندرتغییراتیچنیندائماًنیز،شمااطرافمحیط زیستدر

طبیعتردآنازپیشکهاستتغییراتیاززنجیره ایمحصولخود،می کند،تبدیلمفیدمیوه هایبهومی کند

مسئوالنهمصرف.می گیرندقرارحیاتچرخةهمینجریاندربعدهانیزدرختمیوه های.استدادهروی

.نشودمتوقفوکندپیداادامههموارهطبیعیتغییراتوتبدیل هاچرخةمی دهد،اجازهکهاستمصرفی



مصرف مسئوالنه

طبیعیتغییراتوتبدیل هاچرخة

خوردن میوه و سبزیجات توسط انسان
مدیریت جمع آوری، دسته بندی و انتقال پسمانده های مواد مصرفی به محل های یا تغییر صورت آنها.
مدیریت انجام فرایندهای مختلف مصرف مانند:
هدایت پساب ها به سیستم تصفیه خانگی یا شهری-
هدایت پسماندهای خشک به کارخانه های تبدیل کننده مربوطه-
(کفپوست)پسماند غذاها به دستگاه خانگی تبدیل کننده آنها به کودکشاورزی هدایت -
 آب تصفیه شده، به سیستم آب بهداشتی ساختمانهدایت
 کشاورزیمدیریت بسته بندی و انتقال کودها به باغچه منازل و یا مزارع و بافت
مدیریت جمع  آوری صحیح و بدون زباله میوه ها و داده ها و انتقال سالم آنها به بازارهای جدید مصرف



مصرف مسئوالنه

شوند و به یک مورد جالب برای مصرف صحیح و مسئوالنه، استفاده از ظروفی است که به راحتی در طبیعت تجزیه می 

یعت می مانند و در مقابل، ظروف پالستیکی یا فلزی، سال ها در طب. چرخة تبدیل و تغییر پیوسته آسیبی نمی رسانند

.عمالً به چیز دیگری تبدیل نمی شوند و به محیط زیست آسیب می زنند

 از اسراف و)است؛ بهینه مصرف کردن، بازیافت، بازسازی، بازداشتن « ب6»یکی از روش های مصرف  مسئوالنه، روش

(.استفادة چندباره از کاال)، بازمصرف (کاالی  دیگر)، باز تفکر (زیاده روی

اال به نه گفتن به خرید چیزهایی که نیاز  نداریم و یا مضرند، یافتن راه های بهتر، پردازش  مجدد و تبدیل یک ک

یش از یک بار، کاالیی دیگر، کمتر مصرف کردن یا با انرژی کمتر ولی دستاورد بیشتر مصرف کردن،  استفاده از چیزی ب

.  ب به شمار می روند6درست کردن چیزی که خراب و یا از کار افتاده است، همه از  موارد روش 



برای تفکر و تمرین

تحلیل کنید

ق دهید؟با داشتن معیارهایی برای خرید هوشمندانه، چگونه می توانید برنامة خرید خود را با برنامة مخارج خود، انطبا


