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سازمان  همکارانم  از  تعدادی  با  است  سال   3
محیط  فرهنگ سازان  انجمن  نام  به  مردم نهادی 
زیست دشتستان را تاسیس کردیم. یکی از طرح های 
فرهنگی که در سال تحصیلی جاری در تعدادی 
از مدارس ابتدایی شهر برازجان اجرا کردیم طرح 

کتابخوانی »من یار مهربانم« است.
دانش آموزان در این طرح، یک ساعت در هفته 
در مدرسه ساعت کتابخوانی دارند. ما برای این 
منظور یک بانک کتاب تاسیس کردیم که در قدم 
اول حدود 350 جلد کتاب داشت؛ یعنی 10 عنوان 
کتاب که از هر عنوان کتاب 35 جلد )به تعداد 

دانش آموزان کالس( تهیه شده بود.
نکته جالب این طرح این است که ما هزینه خرید 
کاغذهای  جمع آوری  طریق  از  را  کتاب ها  این 
بازیافتی تهیه کردیم؛ یعنی در مدارس همزمان 
روی دو موضوع تفکیک زباله از مبدا و کتابخوانی 
کار می کنیم. این طرح ایده بسیار موفقی است 
واقع شده  خانواده ها  و  بچه ها  استقبال  مورد  و 
است. ما تصمیم داریم این کار کوچک اما موثر 
را ادامه دهیم و با خرید کتاب های بیشتر و توسعه 
بانک کتاب مان تعداد بیشتری از مدارس را تحت 

پوشش این طرح بگیریم.

»مرکز تبادل کتاب«، از 2 سال پیش حوالی چهارراه ولیعصر)عج( 
افراد می توانند  این مرکز  افتتاح شد. در  ایده ای موفق  با  تهران 
کتاب هایی را که نیاز ندارند با دیگران مبادله کنند. روش کار این 
گونه است که اشخاص با سپردن کتاب های خود به این مرکز 

صاحب حساب کاربری می شوند.
کتاب ها را می توانیم یا خودمان قیمت گذاری کنیم یا به کارشناسان 
مرکز تبادل بسپاریم که بر اساس شاخص های مختلفی مانند کیفیت 
ظاهری کتاب، تعداد صفحات، سال چاپ، نوع چاپ، کیفیت محتوا 
و ... قیمتی منطقی برای آن در نظر بگیرند. این قیمت ها به گونه ای 
است که نسبت به فروشندگان کتاب دسته دوم هم برای فروشنده 
و هم برای خریدار به صرفه تر است. پشت جلد کتاب ها برچسبی 
نصب می شود که در آن قیمت و تاریخ زمان ثبت کتاب درج 
 شده است. کتاب تا 2 هفته طبق قیمت اولیه فروخته می شود. اگر 
فروش نرفت، در هفته سوم مشمول 30 درصد تخفیف می شود. 
اگر بازهم فروخته نشد، در هفته چهارم به بعد مشمول 50 درصد 
تخفیف می شود. اگر بازهم فروخته نشد، همان 50 درصد می ماند 
و در مناسبت های خاص مشمول ۷0 درصد تخفیف می شود. مثال 
کتاب های دانشگاهی در روز دانشجو ۷0 درصد تخفیف دارند. در 

هفته کتاب نیز همه کتاب ها ۷0 درصد تخفیف دارد.
وقتی کتابی فروخته شد، معادل ریالی آن به حساب صاحبش اعتبار 
افزوده می شود و او هم می تواند معادل آن مقدار کتاب های دیگران 
را بردارد. متقاضیانی هم که برای تبادل کتابی نداده اند می توانند با 
پرداخت پول صاحب کتاب های موجود در مرکز شوند. درنهایت 
اگر کتابی را پس از چند ماه هیچ کس نخواست، در صورت رضایت 
صاحبش چنانچه کتاب مناسبی بود به کتابخانه های مناطق محروم 
و مدارس اهدا می شود و اگر کتاب جالبی نبود به مراکز بازیافت 

کاغذ منتقل خواهد شد.
طبق اطالعات موجود در سایت این مرکز، تاکنون حدود 400 
هزار کتاب در این مرکز ثبت شده و حدود 240 هزار کتاب هم 

مبادله شده که آمار بسیار قابل توجهی در مدت 2ساله فعالیت 
این مرکز است. موضوع بندی کتاب ها هم بسیار متنوع و متکثر 
است. در 14۷ موضوع کتاب ثبت شده وجود دارد؛ از کتاب های 
قدیمی و نایاب گرفته تا کتاب های جدید. همچنین از طریق 
که  افرادی  تمامی  مرکز  سایت  در  ایجادشده  کاربری  حساب 
کتاب های خود را برای تبادل سپرده اند به راحتی می توانند وضعیت 

حساب وکتاب های خود را کنترل کنند. از ویژگی های مثبت دیگر 
این مرکز این است که میزهای مطالعه متعددی در آن تعبیه شده 
که افراد حتی بدون خرید کتاب هم می توانند رایگان آنجا بنشینند 

و کتاب ها را مطالعه کنند.
نشانی: چهارراه ولیعصر)عج(، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر 

شمالی، مرکز تبادل کتاب

 علی هراتیان، مهندس مکانیک و مدیرعامل فکور مغناطیس

چند روز پیش به اتفاق خانواده به دیدن دریاچه چورت در اطراف 
ساری رفته بودیم. این دریاچه یکی از شاهکارهای طبیعت میان 

ارتفاعات سبز و جنگلی و برکه ای بی نهایت زیباست، اما افسوس! 
اینجا هم از پالستیک ها و زباله های ریخته شده در آب و حاشیه آن 
رنجیده است. جمع کوچک 4 نفره خانوادگی ما مشغول جمع آوری 
زباله ها شد و در مدت یک ساعت و البته با همراهی تعدادی از 

طبیعت دوستان که به ما پیوستند، تقریبا یک چهارم حاشیه برکه 
بازگشت، حس  هنگام  برکه  تمیزشده  طبیعت  دیدن  تمیز شد. 
بسیار خوبی به ما می داد. همه روزهای سال بهترین فرصت برای 

تکرار کردن موفقیت کوچک علی هراتیان و خانواده شان است.

نفس عمیق 11شماره ششصدوشصت وچهار  یک اردیبهشت نودوهفت

مرکز تبادل کتاب؛ نمونه تبادل موفقیت

پاکسازی طبیعت با چند کیسه و مقداری عشق

توسعه کتابخوانی 
با مدیریت پسماندها


