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یقا با هدف  آفر وابط با  گسترش ر

یقایی را دنبال می کنیم آفر پیشرفت ملت های 

لــیــتــیــوم  کشف   خبر  چرا 
در ایران مهم است؟
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10کافه کتاب

چاپ هشتم مــرد رویــاها 
در کتابفروشی ها

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: »مرد 
از  شجاعی  سید مهدی  اثر  رویاها« 
به  نیستان  کتاب  انتشارات  سوی 

رسید. هشتم  چاپ 
نوشتن درباره افرادی که امروز در 
میــان ما زندگــی نمی کننــد و در عین 
حــال بــه دلیــل موقعیــت اجتماعــی 
خــود بســیار در معــرض دیــد جامعــه پیرامــون خود 
بوده انــد، کار ســاده ای نیســت؛ چــون بــه طــور قطع 
کثــرت منابــع و آثار تولید شــده دربــاره چنین افرادی، 
راه را بــر خلق اثری جذاب و بکــر می بندد و به احتمال 
زیاد هر آنچه در مورد او می بایســت بیان می شــده، تا 

پیش از این گفته شــده است.
شــهید مصطفی چمــران، از جمله چنین افرادی در 
زمانه ماســت که به طور عمــده در ایران به دلیل نوع 
حضــورش در ســال های دفــاع مقــدس در جبهه های 
غــرب و نیــز اطالعاتــی مختصــر از حضــورش در لبنان 
در  امــا ســید مهدی شــجاعی  اســت؛  شــناخته شــده 
قالب فیلم نامه یک ســریال 13 قسمتی به سراغ نیمه 
پنهــان زندگــی چمران رفته اســت و به راحتــی تمامی 
مصائــب موجود پیرامــون نوشــتن از چنین افرادی را 

پشت سر گذاشته است.

بــه عبــارت ســاده تر »مرد رویاهــا« که امــروز پیش 
از تصویــری شــدن، خوانده شــده، داســتانی اســت از 
زندگــی شــهید چمــران در آمریــکا، لبنان و مصــر که تا 
پیــش از ایــن کمتــر دربــاره آن صحبتی به میــان آمده 

است.
شــجاعی در »مــرد رویاهــا« با درک اقتضــاء تحمل 
مخاطب، نه به ســوی خلق یک اثر اکشــن و پر کشــش 
و زد و خــورد رفتــه و نــه بــه ســراغ خلق یــک ملودرام 

عاشــقانه از زندگی یک مجاهد و شهید ملی.
از  دور  بــه  کــرده  ســعی  رویاهــا«  »مــرد  در  وی 
احساســات، پیــش از هــر چیــز بــه خلــق یــک ســاختار 
واقعــی و رئال از شــخصیت مردی رؤیایی دســت پیدا 
کند. فردی که در عین عمل گرایی و فعالیت بر اســاس 
اصول و شــیوه های مبارزه سیاســی و نظامی چریکی، 
عاشق پیشــه نیــز هســت و روابط عاطفــی زندگی را نیز 
فرامــوش نمی کنــد. بــه عبــارت دیگــر چمــران از نگاه 
شــجاعی فردی به شدت معتدل اســت و این اعتدال 
یعنــی رعایــت همــه جوانــب و ظواهر زندگــی فردی و 
اجتماعــی تــوأم با هــم، مبــارزه و گســیختن از دنیا در 

عین وابســتگی های عاطفی و زمینی.
»مــرد رویاهــا« بــا روایت پرکشــش و کمتر شــنیده 
شده از آشــنایی شــهید چمران با همسرش در آمریکا 
آغــاز می شــود و روایت جــذاب و در عین حــال عفیف 
از ابــراز عالقــه همســر چمــران بــه وی را بــه تصویــر 
می کشــد. داســتان امــا در ادامه به ماجــرای اعتراض 
شــهید چمــران و برخــی از هم فکرانــش در آمریــکا بــه 
جنایات ســاواک و زندان های رژیم پهلوی در ســازمان 

بازمی گردد. ملل 
تحصــن چمــران در معبد مجاور با ســازمان ملل و 
نیز اعتراض وی و دوســتانش در مقابل سفارت ایران 
در آمریــکا و ماجرای ورود جســورانه آن ها به ســفارت 
پنجــاه مایلــی  راهپیمایــی  یــا ماجــرای ســاماندهی  و 
جوانان ایرانی در آمریکا در اعتراض به شــاه و واکنش 
آمریکایی هــا بــه آن و نیز چگونگی تــالش چمران برای 
لغــو اعطای مدرک دکترای افتخاری به شــاه در آمریکا 
نیــز از بخش های جــذاب تاریخی این متن اســت که تا 
پیــش از ایــن کمتر در مورد آن ســخنی به میان آورده 

شده است.
ایــن روایــت زمانی جذاب می شــود کــه در البه الی 
آن شــجاعی نقبی نیز به گذشــته های چمران و دوران 
نوجوانــی وی می زند و خاطراتی جذاب از آن دوران را 
در قالب گفتگوی وی با همســرش پروانه، پیش چشم 

مخاطبانــش تصویر می کند.
بخش دوم داســتان نیز به ماجــرای حضور چمران 
و  عبدالناصــر  جمــال  زمامــداری  دوران  در  مصــر  در 
حضــور در دفتر وی و دریافت کمک های نظامی از وی 
بــرای آمــوزش نیروهای چریکــی و نیز آشــنایی با امام 
موســی صــدر و مهیا شــدن حضــور چمــران در لبنان 

دارد. اختصاص 
حضــور  و  جزئیــات  بیــان  در  شــجاعی  حساســیت 
بــدون پــرده بســیاری از چهره هــای تاریخــی فعــال در 
مبــارزات ضــد رژیــم پهلــوی در خــارج از کشــور به دور 
از دســته بندی های سیاســی آنهــا در ســال های پــس 
از پیــروزی انقــالب و نیز اســتفاده از ادبیاتــی صمیمی 
و عامیانــه بــرای نوشــتن دیالوگ هــای ایــن اثــر نیــز، 
از مهم تریــن مــواردی اســت که بــر جذابیــت این متن 

افزوده است.
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حمید نیسی

مومیایی شبیه عشق من است  راهی بازار نشر شد
سپهرغرب، گروه کافه کتاب :  این کتاب شامل هفت داستان کوتاه است. »چرخ و فلک«، »صبح جمعه«، »فقط کمی دورتر«، »کالس دوم دبستان«، »آزمون تیزهوشان«، »هتریک کنکور« و »بیست وچهارم آبان« اسامی داستان های این کتاب است.

این مجموعه داستان کوتاه، در شهرهای اردبیل، کرج، اهواز و شیراز با راوی های اول شخص، راوی سوم شخص محدود و راوی دانای کل روایت شده  است.
نویسنده در این کتاب، به مسائل اجتماعی و دغدغه های نسل جوان پرداخته است؛ مشکالتی  مانند روابط عاطفی، ارتباطات، بیکاری، سربازی و مسائلی از این دست. او در این مجموعه تالش کرده مهم ترین دغدغه ها را با شخصیت پردازی های دقیق در شهرها و مکان های مختلف و با 

تیپ های شخصیتی متفاوت با زبانی ساده و یک دست با سه راوی مختلف برای نسل جوان روایت کند.
شاعرانگی و ایجاد پیوند مابین داستان ها را برای جذاب تر شدن داستان ها به وجود آورده است و شخصیت های داستان ها، از آدم های پایین شهر تا باالی شهر، آدم های فقیر و غنی به وجود آماده اند. بازپور در این اثر تالش کرده تا نسل جوان را با شخصیت ها و تیپ های مختلف آشنا کند.

کاهش قیمت کاغذ تحریر بازار عرضه و فروش رونق گرفت
کافه  گروه  سپهرغرب، 
بازار  در  تحریر  کاغذ  کتاب: 
هزار   200 حدود  کاهش  امروز 
هفته  به  نسبت  را  تومانی 
ایجاد  می کند،  تجربه  گذشته 
حد  تا  بازار  در  نسبی  آرامش 
به  است  توانسته  زیادی 
نشر  و  چاپ  حوزه  فعاالن  کار  و  کسب  رونق 

بیانجامد.
درحالــی کــه بــازار کاالهای مختلــف طی دو 
هفتــه اخیر متاثر از نوســانات بازار بود، نگاهی 
بــه قیمت هــا نشــان می دهــد از ابتــدای هفته 
جــاری بهــای بســیاری از ملزومات اولیــه تولید 

کتاب روند کاهش داشته است.
ایــن موضوع موجــب ایجاد آرامش نســبی 
در بــازار شــده و بــازاری کــه به دنبــال افزایش 
قیمت هــا خریــد و فروش در آن متوقف شــده 
از  برخــی  اســت.  شــده  فعــال  باردیگــر  بــود، 

کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه معتقدنــد 
که قیمــت کاغذ، طی هفته گذشــته یک حباب 
بوده اســت و برخی دالالن برای سوءاستفاده 
ارائــه  را  قیمت هــا  ایــن  موجــود  وضعیــت  از 
داده انــد و اکنون بــا فروکش کــردن قیمت ارز 
نیز قیمت ها نیز تغییر محسوس داشته  است.
قیمــت کاغذ در بازار دوشــنبه )15 اســفند( 
نشــان می دهد هــر بند بهــای کاغــذ چینی 70 
گرمــی 70 در 100، امــروز بــه یک میلیــون و 200 
هــزار تومــان رســیده، درحالــی ایــن کاال هفته 
گذشــته تــا یک میلیون و 450 هــزار تومان هم 
رســیده بود؛ همچنیــن هربند کاغــذ چینی 70 
گرمی 60 در 90 نیز به قیمت یک  میلیون و 300 

هزار تومان به فروش می رسد.
هــر بند کاغذ چاپ و تحریــر چینی 80 گرمی 
70 در 100 نیــز امــروز یک میلیــون و 360 هــزار 
تومان قیمت گذاری شــده و هربند کاغذ چینی 
80 گرمــی 60 در 90 نیــز بــه قیمــت یک میلیون 

و 360 عرضه شــده اســت. قیمت کاغذ گالسه 
کاهش ســه تا چهار هزار تومانی را تجربه کرده 
و امروز به 56 تا 57 هزار تومان رســیده است.

ارز  بــا  کاغــذ  توزیــع  خبــر  می رســد  به نظــر 
ترجیحــی، طی هفته هــای آتی و اســتمرار روند 
توزیع کاغذ ایرانی در میان ناشران نیز از جمله 
عواملــی اســت که بــر قیمــت ایــن کاال در بازار 

تاثیر داشته است.
ســایر  فــروش  و  خریــد  بــازار  بــه  نگاهــی 
ملزومــات حوزه چاپ و نشــر نیز نشــان دهنده 
کاهــش نســبی در ایــن بخش اســت؛ به طوری 
که کاالهای ایرانی تغییر قیمت زیادی نداشــته 
و هرکیلــو مرکب گالســه ایرانــی رنگی 163 هزار 
تومان، هرکیلو مرکب گالســه مشکی به قیمت 
130 هزار تومان، هرکیلــو مرکب تحریر رنگ0ی 
ایرانی، 143 هزار تومان و هرکیلو مرکب تحریر 
مشــکی ایرانی نیز بــه 117 هزار تومــان در بازار 

عرضه شده است.

هــر کیلــوی مرکــب گالســه خارجــی نیــز بــا 
کاهــش اندکی به بهای 420 هزار تومان عرضه 
ســایر  هماننــد  نیــز  ایزوپروپیــل  الــکل  شــده، 
حوزه هــا، افزایــش قیمــت داشــته و هــر گالن 
به بهای 110 هزار تومان رســیده اســت، درعین 
حال هرکیلو چسب سرد صحافی ایرانی حدود 

120 هــزار تومــان و چســب گــرم، کیلویــی 380 
هزار تومان قیمت گذاری شده است.

در عین حال بهــای هر زینک دو ورقی درجه 
نســبت به هفتــه قبل افزایش 10 هــزار تومانی 
داشــته و امــروز در بــازار بــه 100 هــزار تومــان 

رسیده است.

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
نظرسنجی  آخرین  براساس 
استونی،  کشور  اروپا،  اتحادیه 
و  اروپا  مردم  کتاب خوان ترین 
میزان  کمترین  فرانسوی ها 
چراکه  دارند؛  را  روزانه  مطالعه 
اصلی  کار  یک  را  مطالعه 

نمی دانند.
23 آوریــل، ســالگرد مرگ ویلیام شکســپیر، 
میگل ســروانتس و اینــکا گارسیالســو د ال وگا، 
از ســوی یونسکو روز »جهانی کتاب« نامگذاری 
شــده اســت، با ایــن حــال، بریتانیــا و ایرلند روز 
جهانــی کتــاب خود را نخســتین پنجشــنبه ماه 

مارس برگزار کردند.

چشــم انداز روز »جهانــی کتــاب«، تشــویق 
کــودکان بــا هر پیشــینه ای برای لــذت بردن از 
مطالعــه اســت. بخشــی از این تالش شــامل 
در  شــده  منتشــر  کتاب هــای  از  مجموعــه ای 
طول ســال اســت که با هزینه های بســیار کم، 
بیــش   2020 ســال  در  هســتند.  دســترس  در 
از یــک میلیــون کتــاب یــک پوندی در سراســر 
بریتانیــا در پنــج هفتــه مربــوط بــه روز جهانی 

کتاب خریداری شد.
از کتاب هــای  باالیــی  گــردش چنیــن حجــم 
مقرون به صرفه بسیار مهم است. خواندن برای 
لــذت بــردن، در بریتانیــا و ایرلنــد در پایین ترین 
ســطح از ســال 2005 قرار گرفته اســت. کمتر از 
نیمــی )47.8 درصــد( از کودکان 9 تا 18 ســاله 
می گوینــد کــه از خواندن لــذت می برنــد. جای 
نگرانی اســت که این ممکن است ارتباط زیادی 
با میزان دسترســی به ادبیات داشــته باشــد. از 
هــر هفت کودک، یک کودک گفــت که کتاب یک 
پونــدی به عنــوان نمــادی از روز جهانــی، خرید 

اولین کتاب آنها بوده است.
نابرابری هــای اجتماعــی که بهره کــودکان از 
کتــاب را کاهــش می دهــد، از زمــان همه گیــری 
کووید 19 افزایش یافته است. با توجه به اینکه 
بســیاری از کودکان دوره های طوالنــی را دور از 
از  آموزشــی می گذراننــد، بســیاری  موسســات 
آن ها دسترســی به کتاب های جدید را از دســت 
داده انــد. وضعیــت در سراســر اروپا هــم خیلی 

بهتر از بریتانیا نیست.

 اروپایی ها ساالنه 11درصد درآمدشان را 
صرف کتاب می کنند

اتحادیــه اروپــا گزارش هایــی دربــاره میــزان 
هزینه کــرد اروپایی هــا برای کتــاب و ادبیات ارائه 
کــرده اســت. از ســال 2021     یــک شــهروند طبقه 
متوسط در اتحادیه اروپا، حدود 11 درصد درآمد 
خــود را صــرف روزنامــه، کتــاب یــا لوازم التحریر 

کرده است.
ایــن رقم در واقع از یک درصد در ســال 2019 
یعنــی زمانــی که بریتانیــا از اتحادیــه اروپا خارج 
شــد، به 11 درصد رسیده اســت. بر اساس اعالم 
اتحادیــه اروپــا، پیــش از خــروج بریتانیــا از ایــن 

اتحادیه، برتانیایی ها 0.9 درصد کل درآمد خود 
را صرف کتاب می کردند.

کشور  دل بازترین  و  دست  اسلواکی ،   
اروپایی در خرید کتاب

امــا شــهروندان کدام کشــور اتحادیــه اروپا، 
بیشــترین هزینــه را برای کتاب می کنند؟ پاســخ 
شــهروندان  اســت.  اســلواکی  پرســش،  ایــن 
اســلواکی بــه طــور متوســط   1.9 درصــد درآمد 
یــا  ب  ا ـ کتـ روزنامــه،  صــرف  را  خــود  ســاالنه 
لوازم التحریــر می کنند. اســلواکی در پنج ســال 
گذشــته، درصــدر این جــدول باقی مانــده و در 
واقــع از باالتریــن ســطح 2.1 درصــدی، اندکــی 

سقوط کرده است.
پنج کشــور بعدی که بیشترین هزینه ساالنه 
را برای کتاب می کنند عبارتند از کرواسی، آلمان، 
اســتونی، لتونی و ایســلند. این هزینــه  بین 1.2 
درصــد تــا 1.9 درصــد درآمــد شــهروندان بوده 

است.

 قبرس در انتهای فهرست
قبــرس فقــط بــا 0.4 درصد، کشــوری اســت 
کــه مردمــش کمتریــن ســرمایه را صــرف کتاب 
می کننــد. یونان، رومانــی، بوســنی و هرزگوین 
و صربســتان نیــز از ایــن نظــر وضعیــت خوبــی 
ندارنــد، زیــرا همه آن هــا، ســال 2021 فقط 0.5 
درصــد درآمد ســاالنه خود را بــرای کتاب هزینه 
کرده انــد. بازنده واقعی این فهرســت مقدونیه 
شــمالی اســت کــه از ســال 2019 آمــاری در این 
زمینــه بــه اتحادیــه اروپــا ارائــه نکــرده اســت. 
مقدونیــه شــمالی آخریــن بار ســه ســال پیش 
اطالعات خود را به اشــتراک گذاشت، زمانی که 
شــهروندانش، یک درصد درآمد ســاالنه خود را 

صرف کتاب می کردند.

 استونی، کتاب خوان ترین کشور
ارقــام موجــود دربــاره اینکــه کــدام کشــور 
اروپایی بیشــترین زمــان را بــرای مطالعه صرف 
می کند، کمی قدیمی تر اســت، زیرا بررسی ها در 
این زمینه تنها یک بار در هر دهه انجام می شود 
و ارقام 2020 هنوز منتشــر نشــده است. در این 
زمینــه ارقامــی از نظرســنجی های انجام شــده 
بین سال های 2008 و 2015 در 18 کشور اروپایی 

در دسترس است.
در بــاالی فهرســت زمــان صــرف شــده برای 
یــک  دارد.  قــرار  اســتونی  روز،  در  مطالعــه 
اســتونیایی 20 تــا 74 ســاله به طــور متوســط   

مطالعــه  صــرف  را  دقیقــه   13 حــدود  روزانــه 
در  مجارســتان  و  لهســتان  فنالنــد،  می کنــد. 

رده های بعدی قرار دارند.
در انتهــای جــدول، فرانســه قــرار گرفتــه که 
فقــط دو دقیقه در روز را صرف مطالعه می کند. 
رومانی، اتریش و ایتالیا در ســطح مشابهی قرار 
داشــتند و از هر 24 ساعت، پنج دقیقه را صرف 

مطالعه می کردند.
نتایج مشابهی درباره در نظر گرفتن مطالعه 
به عنــوان یــک فعالیــت به دســت آمده اســت: 
16.8 درصــد فنالندی هــا خوانــدن را »فعالیــت 
اصلــی« می دانند. لهســتان، اســتونی، یونان و 

لوکزامبورگ در این زمینه از فنالند عقب ترند.
در این جــدول هم فرانســوی ها در قعر قرار 
گرفته انــد. بــا وجــود اینکــه فرانســوی ها ملتی 
هســتند که ولتر، هوگو، پروســت و برنده جایزه 
نوبل امســال، آنی ارنو را به جهان معرفی کرده  
اســت، فقط 2.6 درصد مردم فرانســه خواندن 

را یک فعالیت اصلی در زندگی خود می دانند!

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: 
نویسنده کتاب »رویای عشق« 
نگارش  در  که  است  معتقد 
از  مجموعه  این  داستان های 
الهام  زندگی   و  زیستی  تجربه 
در  می گوید:  و  است  گرفته  
در  که  را  صحنه هایی  واقع 
زندگی  مسائل  و  مشکالت  با  دیده ام  اجتماع 
روزمره ام گره زدم و از آنها داستان هایم را خلق 

کردم.
حمیــد نیســی دربــاره درونمایــه و موضــوع 
داســتان های مجموعــه »رویای عشــق« که به 
تازگــی از ســوی نشــر خیابــان بــه چاپ رســیده 
اســت، می گوید: درونمایه ی تمام داستان های 
کــه  عشــقی  اســت.  عشــق  مجموعــه  ایــن 
هیچکدام به سرانجام نمی رسند و باعث نوعی 
ســرخوردگی و افسردگی می شوند. عشق برای 
اغلــب شــخصیت های داســتان ها همچون یک 

رویای دست نیافتنی است.
این نویسنده با بیان این که اکثر داستان های 
ایــن مجموعه با الهام از واقعیت های اجتماعی 
و  شــخصیت ها  دربــاره  اســت،  شــده  نوشــته 
فضای داســتان ها اظهار کرد: اکثر شخصیت ها 
در ایــن کتــاب واقعــی هســتند و مــن فقــط از 
نظــر خصوصیــات فیزیکــی و اســامی تغییراتــی 
بــه وجــود آورده ام. فضای همه داســتان ها نیز 
رئــال اســت. مــن در ایــن کتاب ســعی کــرده ام 
تــا واقعیت هــای تاریــک و ســیاه جامعــه را بــه 

مخاطبانم نشان بدهم.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
ده  شــامل  عشــق  رویــای  »مجموعه داســتان 
داســتان عاشــقانه و اجتماعــی  اســت. چگونه 
ســوژه  داســتان ها را انتخاب می کنید؟«، گفت: 

نویســنده باید بتواند از 
محیطی  زیســت  تجربــه 
نوشــتن  در  خــودش 
اســتفاده کند و من هم 

ایــن قاعده را در تمام داســتان ها رعایت کردم. 
در نــگارش ایــن داســتان ها از تجربــه زیســتی 
و زندگــی خــودم از نوجوانــی تــا اکنــون الهــام 
گرفتــه ام و صحنه هایی را که در اجتماع دیده ام 
با مشــکالت و مسائل زندگی روزمره خودم گره 

زدم و از آنها داستان هایم را خلق کردم.
نیســی با اشاره به سابقه همکاری با انجمن 
نشست های داستان نویسی شاهین شهر، بیان 
کــرد: انجمــن داستان نویســی شاهین شــهر در 
حدود شش سال پیش با مدیریت عبدالحسین 
ریحانــی و زیــر نظــر ســازمان فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی شاهین شهر شــروع به کار کرد و به دو 
گروه داستان و شعر تقسیم شد که هر دو گروه 

فعالیــت  هــم  کنــار  در 
می کنند.

اهــداف  دربــاره  وی 
توضیــح  انجمــن  ایــن 
داد: اهــداف اصلــی انجمــن تربیــت و آمــوزش 
اســت که بــرای رســیدن به ایــن هــدف از همه 
ظرفیت هــا و توان اعضــا و فعاالن موثر انجمن 
اســتفاده می کنــد. یکــی از مهمتریــن کارهــای 
انجمــن برقــراری ارتبــاط بــا ســایر انجمن هــا یا 
کانون های ادبی و داستانی در داخل شهرستان 
کشــور  شــهرهای  دیگــر  و  مجــاور  شــهرهای  و 
اســت. در این انجمن عالوه بر داســتان خوانی 
و آمــوزش داستان نویســی، دوره های آموزش 
ویراســتاری، جستارنویسی، آموزش صور خیال 
در داســتان و شعر، تکثر روایت، ارتباط سینما و 

ادبیات و... برگزار می شود.
این نویسنده از چاپ دومین کتابش در سال 

جدیــد خبر داد و گفــت: در حال حاضر تعداد 10 
الی 12 داستان آماده کرده ام که چند داستان از 
آن در نشــریات ادبیات متعهد، نورهان، باشگاه 
نویســندگان جوان و توتم چاپ شده اند و قرار 
است به زودی داســتان های دیگری در نشریات 
چوک، آتش و توتم چاپ شوند. بعد از چاپ آنها 
در نشریات، دومین کتابم را به چاپ می رسانم.

بــرای  مطالعــه  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
نویســندگان، می گوید: همانطور که در انجمن 
نویســندگان  می گویــم،  دوســتان  تمــام  بــه 
جوانی که می خواهند داســتان بنویســند قبل 
از نوشــتن تــا می تواننــد مطالعــه کننــد چــون 
هیــچ خطی نوشــته نمی شــود تا یک پشــتوانه 
نوشــتن  نباشــد.  آن  پشــت  مطالعاتــی  قــوی 
یعنــی اندیشــیدن. دنیــای اطراف مــان را مثــل 
یــک نویســنده ببینیــم و مثــل یــک نویســنده 
از  آنکــه  از  بیــش  نویســندگی،  کنیــم.  زندگــی 
جنــس مهارت های قلمــی باشــد، از مقوله هنر 
اندیشــیدن اســت. شــاید کمتر از بیست درصد 
نویســندگی، مربوط به واژه یابی و جمله ســازی 
و عبارت پردازی باشــد. بیشتر وامدار روشمندی 
در اندیشــیدن و معناآفرینی است. نویسندگی، 
هنــر تبدیــل اندیشــه به واژه هاســت. نوشــتن 
بدون اســتقالل فکری، هیاهو برای هیچ است. 
مــا می خواهیم از آب کره بگیریــم. از هیچ یا یک 
مشــت مشــهورات و مقبــوالت و شــنیده ها و 

خوانده ها، کتاب و مقاله بسازیم.
فوایــد  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  نیســی 
نوشــتن، توضیــح داد: نوشــتن مــا را وادار بــه 
اندیشــیدن می کنــد؛ از طرفــی مــا را از توهــم 
دربــاره ســرمایه های علمــی و توانایی هایمــان 
بیــرون مــی آورد. همچنین مــا را در معرض نقد 
دیگــران قــرار می دهد و بــه ما جرئــت می دهد 

کــه نوشــته های دیگــران را هــم نقــد کنیــم و 
هــر  چراکــه  نباشــیم؛  بی اختیــار  مصرف کننــده 
نویســنده ای، بــه خود حــق می دهد کــه درباره 

نویسندگان دیگر داوری کند.

 درباره کتاب:
کتــاب »رویــای عشــق« شــامل ده داســتان 
کوتاه بــه نام های »شــب بی آرام«، »امــا آن روز 
تاخیرش طوالنی شــد«، »زنــی در قاب پنجره«، 
»روز قبــل عید«، »جــدال«، »مالقات«، »حس 
مبهم«، »یک افســانه«، »برج انتظار« و »آینه« 
اســت. در بخشــی از داســتان »روز قبــل عیــد« 

می خوانیم:
»ماشــین را روشن کردم تا کمی جلوتر بروم، 
صدای پیرمرد که هی می زد به شیشــه و صدای 
اکبری پشــت تلفن، پایم را از روی کالج برداشتم 
و حواســم نبــود کــه ماشــین را زده بــودم توی 
دنــده، ماشــین یکدفعه جهشــی به جلــو کرد، 
تلفن از دســتم افتــاد و صدای جیغــی از جلوی 
ماشین بلند شد، ترمز دستی را کشیدم و آمدم 
پاییــن، پیرمــرد داد میــزد: آقــا بــرو کنار بــذار رد 

بشیم.
پاهایــم سســت شــدند و دو زانــو روی زمین 
نشستم، موهایش توی صورت خیسش پخش 
شده، باران تندی شروع به باریدن کرد، رطوبت 
اشــک ها مــوی ســیاهش را چندشــاخه کرده و 
بــه گونه هایــش چســبانده بــود. بــا چشــمانی 
گشــاده به من خیره شــده، چشــمانی که انگار 
می خواســتند از حدقه بیرون بزنند، پیشــانی و 
تمام صورتش از شدت درد چروکیده شده بود. 
بغلش کردم و صورت خونینش را می بوسیدم. 
همــراه بــا گریه فریــاد مــی زدم: خدایــا، ونوس 

عزیزم، ونوس«.

است شده  نوشته  اجتماعی  واقعیت های  از  الهام  با  عشق   ویــای  ر

نگاهی به آمار کتاب خوانی اروپایی ها؛

فرانسوی ها آبروی هوگو و پروست را بردند!

در باالی فهرست 
زمان صرف شده 

وز،  برای مطالعه در ر
استونی قرار دارد. 
یک استونیایی 20 
تا 74 ساله به طور 

وزانه حدود  متوسط   ر
13 دقیقه را صرف 

مطالعه می کند. فنالند، 
لهستان و مجارستان 

در رده های بعدی قرار 
دارند.

در انتهای جدول، 
فرانسه قرار گرفته...
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سرشار

رضا تهامی

پیرحیاتی

کافه کتاب مجسمه هایی که از دل کتاب  بیرون آمده اند
سپهرغرب، گروه کافه کتاب :   »سو بلک ول« هنرمندی است که همیشه از نوشته ها در هنرش استفاده کرده است،  اما پس از سفری به آسیا تصمیم گرفت مجسمه هایی از جنس کتاب خلق کند.

او در آخرین سال دانشجویی اش به تایلند سفر کرد و در یکی از فروشگاه های کتاب های دست دوم کتاب »آمریکایی آرام«  را خرید. مدتی پس از بازگشت او به بریتانیا،  پدرش درگذشت و این هنرمند در دوران سوگواری اشکالی را در صفحه های کتاب کالسیک »گراهام گرین« جدا می کرد و سپس 
آن ها همچون ابر روی صفحات این کتاب آویزان می کرد.

از آن زمان تاکنون، این هنرمند با استفاده از کتاب های دست دوم مجسمه هایی به شکل خانه، داستان های خیالی و گل خلق می کند.

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
و  نویسنده  سرشار،  محمدرضا 
»جریان  نشست  در  ادبی  منتقد 
از  پس  داستانی  ادبیات  در  غالب 
انقالب« تاکید کرد: متاسفانه امروز 
پرمخاطب ترین کتاب های بازار نشر 
ایران رمان های زردی هستند که به 
ظاهر شعار اخالق سرمی دهند و موریانه وار مباحث 

اخالقی را می خورند.
محمدرضا سرشــار با بیــان اینکه اغلــب در تاریخ 
ادبیات بر اســاس هدف و نیت نویســنده یــا دیدگاه 
وی چندین تقسیم بندی را در نظر می گیرند، توضیح 
داد: سیاســت، اقتصاد، مســائل اجتماعی و مسایل 
اعتقادی همواره در پیدایش مکاتب ادبی غرب موثر 
بوده و در کشور ما که بسیاری از مکاتب ادبی وارداتی 

هستند با چند دهه تاخیر، مکاتب وارد شده اند.
ایــن نویســنده و منتقــد ادبی با اشــاره بــه اینکه 
رویکردهای مختلف از جمله تاریخ محور، اقلیم محور، 
عقیده محور، موضوع محور و ادبیات محور در بررسی 
مکاتــب ادبی موردتوجه قرار می گیرند، افزود: قبل از 
انقالب اسالمی ســه جریان ادبی غالب در کشورمان 
داشــتیم که شــامل رمانتیک، واقعیت گرا و شکل گرا 
بــود. این ســه جریــان پــس از انقالب به حیــات خود 
ادامه دادند و جریان دیگری نیز در ادبیات داستانی به 

نام داستان نویسی دینی به آنها اضافه شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه تمام مکاتب ادبی از ســوی 
نویســندگان ایران فهم نشــده اند یا تنهــا در حد فرم 
و ظاهــر نمود یافته اند، گفت: در کشــورمان با نوعی 
درهم آمیختگــی مکاتــب ادبی مواجهیــم و همزمان 
نویســندگانی هســتند که در چندین مکتب داستان 
می نویسند که دلیل این مسئله جهان بینی نداشتن 
نویسنده یا نشناختن مرز مکاتب بوده است. در غرب 

هر نویسنده تنها در یک مکتب خاص می نویسد.
سرشــار با تاکیــد بر اینکه نویســندگان ایرانی باید 
وجه افتــراق و ویژگی های مکاتب ادبی را بشناســند، 

توضیــح داد: بــه عنــوان نمونــه مکتــب رمانتیســم 
تاکیــد ویــژه ای بر احســاس و الهــام شــهودی دارد و 
نویسنده آن سرشار از تخیل پرشور و حس و عاطفه 
اســت. نوینســده در این مکتب غم غربت و حســرت 
گذشته های دور را دارد و اغلب نویسندگان این مکتب 
رمــان تاریخی می نویســند؛ چراکــه خیال بافند و غم 
فراق گذشته را دارند. در شخصیت پردازی این مکتب 
شــاهد غلبه نگاه سودایی هستیم و توجه به عناصر 
ناخــودآگاه را در شــخصیت اصلی می بینیم. عشــق 
زمینی در شکل رمانتیک و توجه به طبیعت ناسوتی 
انســان و قائل شــدن ادراک شــهودی برای انسان از 

ویژگی های رمانتیسم است.
وی با بیــان اینکه قهرمان داســتان های رمانتیک 
طبقــه  در  اغلــب  و  اســت  ســردرگم  و  خیالبــاف 
اشراف زادگان قرار دارد، افزود: اولین شعار پیروان این 
مکتب آزادی از قیود و تمام قوانین ادبی است و تاکید 
ویژه ای بر ملیت گرایی دارند. نویســنده در این مکتب 
خود را معیار قرار می دهد و به جای توصیف انســان 
کلی، انســان خاص را مطرح می کند به عنوان نمونه 
ازر خســت سخن نمی گوید و به بیان ویژگی های مرد 
خســیس می  پردازد. مبالغــه در شــخصیت پردازی و 
بهــا دادن به کالم و هماهنگی کلمات در متن از دیگر 
ویژگی های این مکتب اســت و نویسندگان رمانتیک 
اغلب به مســیحیت کــه خیال انگیزترین دین اســت، 
گرایش دارند. مرجع آنها ادبیات قرون وسطاست که 
از انگلستان شروع شده و سپس در آلمان، فرانسه و 

روسیه گسترش یافته است.
این نویســنده با تاکید بر اینکــه ادبیات معاصر ما 
با ترجمه ادبیات داســتانی فرانسه شروع شد، گفت: 
اولین آشــنایی نویسندگان ایران با مکتب رمانتیسم 
حاصــل ترجمه آثــار امثــال الکســاندردوما، المارتین 
و ویکتورهوگــو بــه زبــان فارســی بوده اســت. اولین 
اثر رمانتیک تاریخ ایران را شــیخ موســی دســتجردی 
صاحب عشق و سلطنت و تاریخ غیرت و صنعتی زاده 

کرمانی نوشتند.

همچنیــن  وی 
دوران پهلــوی اول را دوره دمیــدن بــه احساســات 
ناسیونالیســتی عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن دوره 
نویسندگان بسیاری رمان تاریخی نوشتند که رویکرد 
پیش از اسالمی یا نگاه به ملیت گرایی داشتند. از دهه 
1320 به بعد رمانتیســم همه پسند اجتماعی شکل 
گرفــت که از جمله نمونه های آن می توان به »تهران 

مخوف« نوشته مرتضی مشفق کاظمی اشاره کرد.

سرشــار با اشــاره به اینکه جریــان رمان اجتماعی 
عامه پســند پــس از انقــالب نیــز ادامه یافــت، گفت: 
نویســندگان نســل بعد این رمان ها اغلب کم سواد 
بودند و امروز نیز شاهدیم گونه هایی از رمان های زرد 
که همان مســیر را ادامــه می دهند، پرمخاطب ترین 
کتاب ها هستند که به ظاهر شعار اخالق سرمی دهند؛ 

ولی چون موریانه مسائل اخالقی را می خورند.
این منتقد ادبی با اشــاره به اینکه مکتب رئالیسم 
قائــل به جهان خارج اســت، توضیــح داد: در دهه 20 
با غلبه حزب توده، رئالیسم انتقادی برجسته شد که 
در ادامه به رئالیسم سوسیالیستی رسید. این مکتب 
در دهه چهل آثار شاخصی داشته و پس از انقالب نیز 
تا پایان دفاع مقدس غالب بوده اســت. جریان ادبی 
بعدی، فرمالیسم بوده که از دهه 1320 شکل گرفت 
و از کودتــای 1332 به شــکوفایی رســید. این مکتب 
پس از انقالب به حاشیه رفت و پس از جنگ تحمیلی 
دوبــاره نمــود یافت. یکــی از ســردمداران این مکتب 
هوشنگ گلشیری بود که متاسفانه فهمی نادرست از 

فرمالیسم داشت و به دعوای فرم و محتوا دامن زد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون شــاهد غلبه فرم گرایی 
بــر واقعیت گرایــی هســتیم، در عین حال بــه ادبیات 
دینی نیز به عنوان مکتبی پرطرفدار در دوران انقالب 
اســالمی یادکرد و افزود: ادبیــات دینی قدیمی ترین 
ادبیــات جهــان اســت و مــا قبل از اســالم نیز شــاهد 
استقبال از متون اســطوره ای و دینی بوده ایم. هنوز 
جذاب ترین داســتان های جهان ریشــه در کتاب های 
مقدس دارنــد و در ایران نیز بزرگ ترین نویســندگان 
و شــاعران پس از انقــالب از میان چهره های مذهبی 
برخاســته اند و توانســته اند اندیشــه های بــزرگ را از 

تعقل به احساس سیر دهند.
سرشار با تاکید بر اینکه فردوسی،  حافظ، سعدی 
و موالنا همه از بزرگان عرصه دین و معرفت بوده اند، 
گفــت: امــروز روح حاکــم بر رمــان متعالی را فلســفه 
اســالمی شــکل می دهــد. رمــان متعالــی متعهد و 
انسان گراست، مغلق نیست، فرم را در خدمت محتوا 
قرار می دهد، مردمی است و سبک زندگی اسالمی را 

ترویج می دهد.

 جریان ادبی، حیاتمند و قابل تغییر است
شــاکری،  احمــد  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
نویســنده و منتقد ادبی در ســخنانی بــا بیان اینکه 

متاســفانه در حوزه ادبیات داستانی معاصر شاهد 
جریان شناســی نبوده ایم، عنوان کرد: دلیل این امر 
نبــود نظریه و نیــز توجه به مصادیــق و ژانرها بوده 
اســت. در ادبیــات انقالب ژانرهــای متنوعی داریم و 
یکــی از معضل هــای پژوهش های دانشــگاهی این 
اســت که بــه برخی از ژانرها بیشــتر توجه می شــود 
و بخشــی از ادبیــات داســتانی انقــالب اصــال دیــده 

نمی شود.
ادبــی  جریان شناســی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
21 مقــوم و 13 مولفــه ارزش بخــش دارد، افــزود: 
مسئله مندی در ادبیات داستانی ما مغفول مانده 
و باید توجه داشت که جریان ادبی حیاتمند و قابل 
تغییر است. به عبارت دیگر هم زیست درون جریانی 

و نیز بیناجریانی دارد.
شاکری با بیان اینکه به دلیل عدم جریان شناسی 
ادبیات انقالب، مسائل این ادبیات ناشناخته مانده 
اســت، گفت: نیازمند تئوری و نظریه پردازی در نظام 
مسائل ادبیات هستیم و باید به فهمی عمیق تر در 

جریان های ادبی برسیم.
وی با تاکید بر اینکه جریان شناسی ادبی نیازمند 
مبانــی و تولیــد نظریه اســت، افــزود: پیــش از ورود 
به جریان شناســی باید جریان و نیز جریان شناســی 
حاصــل  عمــل  و  علــم  از  جریان هــا  بشناســیم.  را 
می شوند و دو مولفه حیاتی جریان شناسی شامل 
مسئله مندی و پاسخ است. ادبیات انقالب اسالمی 
یک جریان باتاخیر بوده و با یک مکتب شروع نشده 
است. مولد این ادبیات علم اجمالی یا تجربه عملی 
بوده اســت. در دهه 60 ما به بیان واقعیت موجود 
مسئله مند بودیم و دیدگاهی دیگر نیز رایج بود که 

ادبیات انقالب را انکار می کرد.
شــاکری با تأکید بر اینکه امروز ما صاحب مکتب 
خاص در ادبیات انقالب نیســتیم و برای بررســی آن 
بایــد بــه مطالعه ادبیــات دفــاع مقــدس بپردازیم، 
گفــت: مــا در حرکــت بیناقالبــی در حــال یافتن یک 

ادبیات مطلوب هستیم.

تداعی معانی شاخصه اصلی کــــوهــمرگــی است

کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
داستان نویس  پیرحیاتی،  مهرو 
بر  خود  یادداشت  در  منتقد،  و 
کرده  تاکید  »کوهمرگی«  کتاب 
و  روایت ها  بیان  در  نویسنده  که 
شخصیت پردازی به وفور از تداعی 

استفاده کرده است.

رمــان کوهمرگــی اثــر نویســنده 
خوب کشورمان، حسین عباس زاده، 
به تازگی توسط ســوره مهر وارد بازار 
نشــر شده است، داســتانی جذاب از 
جنگ در تقابل با تضادهای درونی در 
برابر خیر و شر، مسئولیت و عدم آن، 
انتقام و وظیفه، عشــق، درد و رنجی 
که در هنگامه جنگ و شــاید سال ها 
بعــد از جنــگ عــده ای را درگیــر خود 
کرده است، آنان که روح و جسم شان 

را عاشقانه در راه وطن فدا کردند.
داســتان از زبان یک پزشک روایت 
می شــود، پزشــکی کــه جنــگ را بــا 
پوســت و اســتخوان لمــس کــرده 
اســت. او ســال ها بعــد از جنــگ بــا 
شخصی روبه رو می شــود که او را به 
یاد تمام عذاب هــا و رنج های دوران 
جنگ و اســارتش می انــدازد؛ اما این 
بــار او در وطــن خویش اســیر شــده 
اســت. اســیر خاطــرات دردآوری کــه هرکــدام از آنها، 

تداعی رنجی عظیم برای اوست.
در نقــد رمــان کوهمرگی باید بگویم بــا توجه به 
اینکه ارتباط خاطرات در الیه های پیشــگفتاری ذهن 
با تداعی برقرار می شود، یکی از شیوه ها برای نشان 
دادن ذهنیات شــخصیت ها در داستان استفاده از 
تداعی است تا به وسیله آن بتوانند بین جهان عینی 

و جهــان ذهنی شــخصیت ها ارتباط برقــرار کنند. در 
ایــن حالت ذهن به طور مــداوم از خاطره و ذهنیتی 
بــه خاطره و ذهنیتی دیگــر و از تصویری به تصویری 
دیگر هدایت می شود. این روش در ادبیات کالسیک 
ما نیز موجود است. در اشعار شاعر بلندآوازه موالنا 
حکایت هایی وجود دارد که به این صورت بیان شده 

است.
رمان کوهمرگــی در زمینه ادبیات پایداری اســت 
اما به نوعی فردیت یافته شکل گرفته است. ادبیات 
پایــداری در مفهوم خــاص خود، بــه ادبیاتی اطالق 
می شود که دالوری های مردم ایران را در برابر هجوم 
گسترده دشمنان خارجی نشان می دهد. در حقیقت 
از سال 1359 در پی حمله عراق به سرزمین اسالمی 
ایــران، افق تازه ای به روی هنرمندان ایرانی گشــوده 
شــده و آنها با بهره گیری از قالب ها و شیوه های تازه 
و تاثیربخش، بازتاب مقاومت مردم ایران زمین را در 
برابر تهاجم بیگانگان به تصویر کشیده اند؛ بنابراین 
ادبیات پایداری بازتاب سلحشــوری، پایداری و تحرک 

دالورانه جوانان معاصر ایرانی است.
یکــی از قالب های مهــم که نویســندگان ادبیات 
پایــداری برای بیان نظریات خــود برمی گزینند روایت 
»پــس رویدادی« اســت. به این معنا کــه زمان بیان 
و توصیــف حــوادث و رویدادهایی کــه وجهه همت 
نویسندگان قرار گرفته، از زمان وقوع آنها فاصله ای 

نسبتا طوالنی دارد.
ایــن فاصلــه، بــه خــودی خــود در نظــم و توالی 

بیان ماجراهای داستانی ادبیات دفاع مقدس تاثیر 
بسزایی گذاشته است؛ چراکه سبب شده، بسیاری از 
حوادث فرعی بر اساس اصل تداعی معانی به ذهن 

نویسندگان هجوم آورد.
آنهــا با بیان یک حادثه، حادثه ای دیگر را به خاطر 
می آورنــد یا با یــک واژه، تصویر و یا اندیشــه- خواه 
مهــم یا کــم اهمیت – خاطــره ای در ذهــن آنها زنده 

می شود.
البتــه تفــاوت کوچکــی بیــن رمــان کوهمرگی با 
رمان هایی که با تداعی معانی آمیخته هستند وجود 
دارد. نویســنده خــودش در جریــان دفــاع مقدس 
نبوده بلکه راوی داستان درگیر تداعی معانی است.

ســیر داستان و رنجی که پزشک راوی از مشکالت 
روحی و جسمی جنگ دیده چنان آزاردهنده است که 
او را به ســوی روانشناس سوق می دهد. خاطرات و 
وقایع واقعی برای او درهم تنیده می شــوند که گاه 
تشخیص سره از ناســره مشکل می نماید. در اینجا 
از تعریف دکتر سیاسی برای تداعی معانی استفاده 
می کنــم. بعضــی نفســانیات با روابطــی مخصوص 
چنان به هم پیوستگی پیدا می کنند که هرگاه یکی از 
آنها در صحنه وجدان نمایان شود، فورا حالت روانی 
دیگــر را نیــز در آن حاضر می کند. این کیفیت، تداعی 
معانی یا هم خوانی نام دارد. تداعی معانی در اصل 
مربــوط به حوزه روانکاوی اســت و از آنجــا به حوزه 

اصطالحات ادبی وارد شده است.
از آنجــا که در داستان نویســی، خاطــرات و افکار 

ابتدا در ذهن بارور می شــوند و سپس بر روی کاغذ 
امکان بروز و ظهور می یابند، می توان بخشی از نظام 

و ساختار نهایی داستان را نتیجه آن دانست.
در کتاب آمده است:

_آقای دکتر زنده میمونه؟
_نگاهــش کــردم و گفتم: » اگه شــانس داشــته 

باشه.«
کلمه شــانس توی سرم پیچید. با خودم گفتم» 

ایرانی خوش شانس«
ایرانی خوش شــانس دو کلمه پرتکرار است که 
در رمان به وضوح بیان می شود که یادآور اتفاقات 
در گذشته اســت. در زمان اسارت و بستری شدن 
در درمانگاه، زمانی که از کوه توســط سرباز عراقی 
پرتــاب می شــود؛ بنابراین این مــوارد نمونه هایی 
اســت کــه باعــث می شــود راوی داســتانی را برای 
مخاطــب تعریــف کند. دیدن پیــرزن و پیرمردی که 
کامال مشــخص نیست خیال است یا واقعیت و در 
زمان هــای مختلف دیده می شــود چنانکه آخرین 
پاراگــراف با تصویــر آنها به پایان می رســد. همگی 

نشان از تداعی معانی در رمان است.
نکته دیگــر در رمان بی طرفی کامل نویســنده 
نســبت به وقایع جنگ اســت. عبــاس زاده جنگ را 
بــه مخاطب نشــان می دهــد بــدون زیاده گویی و 
غلــو آن هــم بــا روایت های جــذاب و تصویرســازی 

برای مخاطب.
همسان ســازی برخی وقایع نکته دیگری است 

که نویسنده آن را هوشــیارنه انتخاب کرده است. 
همسان ســازی که می توانســت انتقــام بگیرد؛ اما 
نگرفــت درســت بــاالی کوه. هــم آنجا که ســال ها 
قبــل همه چیزش را از او گرفته بودند، آســیبی که 
جبران پذیر نیســت و او را برای همیشــه از داشتن 

همسر محروم کرده است.
نــگاه نویســنده بــه جنــگ می توانــد ســواالت 
زیــادی را در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد. آنجــا که 
جنــگ دولت ها به ملت ها می رســد، فردیت نقش 

پیدا می کند.
جنگ درفردیت پنهان می شود و این می تواند 
روح صلح طلبــی در هر انســانی را آشــکار نماید تا 
عمــق فاجعــه در پس ایــن همه ویرانــی جنگ ها 
آشــکار شود. نویســنده مفهوم جنگ را با نادیده 

گرفتن انتقام زیر سوال برده است.
در بخشــی از کتــاب آمــده اســت: »از خــودم 
پرســیدم چه چیــزی ما آدم هــا را مقابــل هم قرار 
داده اســت؟ چهــره صــدام آمــد تــوی ذهنــم. با 
بــه  خــودم گفتــم خــدا نکنــد آدم هــای عوضــی 
قــدرت برســند! ببین چطــور انســان ها را بدبخت 

می کنند!«
رمــان بــا تلخــی گزنــده ای بــه پایان می رســد، 
سرنوشــت بی شــماری از انســان ها کــه بــه خاطر 
جنــگ تا ابــد محکوم بــه زندگی اجبــاری در تن و 
قالبی هستند که به مرور برایشان فرسایش روح 

و روان دارد.

کتاب های درسی چه جایی در زندگی مان دارند؟
کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
مجموعه  درباره  تهامی  رضا 
آموزش  »گردشگری؛  کتاب های 
مفاهیم زیست بوم گردی« با اشاره 
با  درسی  مباحث  همخوانی  به 
مباحث کتاب می گوید: با کاربردی 
زندگی  در  درسی  مباحث  کردن 
درسی  مباحث  می شوند  متوجه  آن ها  بچه ها، 
چه اثری در زندگی شان می گذارد. کار ما تعمیق و 

لذت بخشی تمامی مباحث درسی است.
رضا تهامی، پژوهشــگر، مولف و مدیر کتاب های 
دبســتانک درباره مجموعه کتاب های »گردشگری؛ 
آمــوزش مفاهیــم زیســت بوم گردی« کــه مباحــث 
مختلــف گردشــگری را بــه پایه هــای اول تا ششــم 
بــه ایســنا گفــت: در  آمــوزش می دهــد،  ابتدایــی 
این مجموعــه، موضوعــات مختلف گردشــگری را 
همزمــان با بحث هــای کتاب های درســی بچه های 
پیش برده ایم؛ گردشــگری یکی از چهار کتاب اصلی 
برای کالس اولی هاست که عالوه بر اهداف، نظرات 
و خط فکری ای که دارد، پایه محکمی برای آموزش 
خواندن و نوشتن برای بچه های کالس اول است؛ 
زیرا مفاهیم را نشانه به نشانه در نظر گرفته است.

او افزود: مبحث های کتاب همزمان با کتاب های 
درســی جلو می رود و کودک همان کلماتی را که در 
کتاب های درســی خوانــده و یادگرفته در متن های 

گردشــگری هم می خوانــد. خود کــودک به تنهایی 
می توانــد متن را بخواند و بــر روی آن ها فکر کند و 
این موضوع باعث می شــود، خواندن و نوشتنش 
بســیار کاربــردی و عملــی انجــام شــود و کاری کــه 
می کنــد از یــادش نــرود و مفاهیــم گردشــگری را 

فراموش نکند.
ایــن پژوهشــگر بــا بیــان این کــه ایــن مجموعه 
می تواند به نهادینه شدن فرهنگ گردشگری کمک 
کنــد، توضیــح داد: ما چند نــوع گردشــگری داریم؛ 
یک گردشــگری کــه زیان بار اســت و بایــد جلوی آن 
را بگیریــم، آن گردشــگری کــه وقتی ملــت می روند 
انبوهــی زباله به جــای می گذارند یا شــاخه درخت 
می شــکنند و.... گردشــگری دیگر کــه قابل قبول و 
در جهان تشــویق می شــود، گردشــگری همخوان 
با محیط زیســت اســت. این گردشگری را که نه تنها 
بــه محیط لطمه نمی زند بلکه به آن کمک می کند، 
زیســت بوم گردی می گوینــد. مجموعــه یادشــده، 
همان طــور  و  اســت  گــردی  زیســت بوم  آمــوزش 
کــه گفته شــده مباحــث کتــاب منطبق بــا مباحث 
علــوم  درس  اگــر  مثــال  اســت  درســی  کتاب هــای 
مربوط به آشیانه پرندگان است در کتاب هم چنین 

موضوعی داریم.
تهامــی خاطرنشــان کــرد: همخوانــی مباحــث 
درســی با مباحــث کتاب، یک رابطه دوجانیه اســت 
یعنی مباحث درســی کمک می کند گردشگری بهتر 

فهمیده شود و آموزش گردشگری باعث می شود، 
یادگیری مباحث درســی عمیق و داوطلبانه باشــد. 
در انتهای هر مبحث هم بخش »جست وجو کنید« 
داریم که می خواهیــم کم کم فرهنگ تحقیق  کردن 
و یادگرفتــن را جــا بیندازیــم. ایــن موضــوع هم اثر 
قابــل مالحظه ای هــم در یادگیری مباحث درســی 
و هــم گردشــگری خواهــد داشــت وباعــث کشــف 
منابع جدیدگردشــگری می شــود. در واقع بچه ها 
چشمشــان به دیدن چیزهای جدید عادت می کند 
که می توانــد یکی از گزینه های غیــر قابل رقابت در 

فرصت شغلی آینده شان باشد.
او یــادآور شــد: دبســتانک نشــر خاصــی اســت 
و متعــارف نیســت. مــا سال هاســت داریــم چــراغ 
وظایــف  مجموعــه  و  می رویــم  جلــو  خامــوش 
آموزشــی و تربیتی کــه آموزش و پــرورش و کانون 
قوی تــر،  داریــم  دارد،  عهــده  بــر  فکــری  پــرروش 
منظم تر و به ســامان تر انجام می دهیم. کتاب های 
دبســتانک فقط به گردشــگری محدود نمی شــود 
و مجموعه هــای دیگــری چــون ســواد خوانــدن، 
فلســفیدن و یادگیــری متقاطــع هــم دارد کــه بــا 
روش هــا و حالت هــای خــاص خــود بــه کــودکان 
آمــوزش می دهد. این کتاب های که تکمیل شــود، 
فعالیت هایمــان بیشــتر دیده می شــود و در آینده 
نزدیــک کاربــردی کردن مباحــث درســی در زندگی 
بچه هــا را خواهیم دید و بچه ها متوجه می شــوند 

مباحث درســی چه اثری در زندگی شــان می گذارد. 
کار ما تعمیق و لذت بخشــی تمامی مباحث درسی 
است. بارها شــنیده ایم دیفرانسیل به چه دردمان 
می خــورد یــا در کجــای زندگی مــان قــرار دارد و در 
نهایــت به غلط و ناشــی گری آن را حــذف کردند که 
نتایجش را ســال های بعد در دانشگاه ها خواهیم 

دید.
سیدرضا تهامی درباره مجموعه سواد خواندن 
با تأکید براین که ســواد خواندن بــا روخوانی کتاب 
فــرق دارد گفــت: در ایــن مجموعه نیــز همزمان با 
مبحث هــای کتاب هــای درســی پیش رفته ایــم و با 
اســتفاده از متن های کهن ادبیــات قدیمی ایرانی، 
ســواد خواندن را به کودکان آموزش می دهیم؛ در 
کالس اول و دوم داســتانی هایی بر اساس »کلیله 
و دمنــه«، کالس ســوم و چهارم »کلیات ســعدی« 
و پایه پنجم و ششــم هم »مثنوی« موالنا انتخاب 
شده اند. بر روی همه متن ها کار کارشناسی انجام 
شده است و با استفاده  از راه های شناخت کلمات، 
نحــو خوانــدن را یــاد می گیرنــد و توانایی شــان در 
خوانــدن افزایــش می یابد. ســواد خواندن مقوله 
مهمی اســت، مــا در محیط دانشــگاهی و در دوره 
کارشناسی ارشد آزمایش کرده ایم متأسفانه سواد 

خواندن نصف دانشجویان ضعیف است.
در معرفــی ایــن مجموعه آمده اســت: آموزش 
و توجه به گردشــگری )با معنای زیســت بوم گردی( 

اگــر در ایران نهادیه  شــود، ارزش مــادی آن از همه 
صــادرات نفتــی و غیرنفتی به مراتــب باالتر خواهد 

بود. و این به جز ثمرات معنوی بی اندازه آن است.

دبستان  از  مناسب تر  و  بهتر  دورانی  چه   
برای چنین هدفی است؟

شــش کتــاب گردشــگری شــامل شــش کتاب 
برای اول تا ششــم دبســتان اســت. هــر عنوان از 
مطالــب جــذاب گردشــگری هم خــوان بــا یکــی از 

مباحث ریاضی، علوم و فارسی است. دانش آموز 
با گردشــگری، مباحث درســی را بهتر )و کاربردی( 
فــرا می گیــرد و بــا مفاهیــم درســی نیــز معنــای 

زیست بوم گردی را بهتر می فهمد.
جلــد اول مجموعــه توســط کــوروس ضیایی 
و ســیدرضا تهامــی بــا قیمــت 85 هــزار تومان و 
باقــی جلدها توســط کوروس ضیایــی و با قیمت 
95 تومــان در نشــر دبســتانک راهــی بــازار کتاب 

شده اند.

هستند اخالق مدار  ظاهر  به  رد  ز رمان های  نشر   بازار  ثار  آ ین  پرمخاطب تر
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85 درصد مردم
 مــــاســـک نمی زنـــنـــد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  نمودارهای  و  گزارش ها 
پروتکل های  رعایت  از  بهداشت 
بهداشتی که هفتگی منتشر می شود، 
مردم  درصد   85 که  می دهد  نشان 

کشور ماسک ها را برداشته اند.
نتایــج  تازه تریــن  اســاس  بــر 
بررســی های هفتگی وزارت بهداشت که مربوط به سوم 
تــا دهم اســفند 1401 می شــود، اســتفاده از ماســک در 

اماکن عمومی کشور به 15.8 درصد رسیده است.
در همیــن حــال، همــدان بــا 4.1 درصــد در رده آخــر 
نمــودار قــرار دارد. تهــران نیــز بــا 14.80 درصــد، نشــان 
می دهــد که پایین تر از میانگین کشــوری در اســتفاده از 

ماسک قرار دارد.
بر اســاس همیــن گــزارش، میــزان رعایت بهداشــت 
فــردی مناســب در اماکــن عمومــی نیز به شــدت نزول 
کــرده و بــه 43.60 درصــد رســیده اســت. نکتــه جالــب 
در نمــودار وزارت بهداشــت، رتبــه آخــر تهــران در رعایت 
بهداشــت فردی اســت کــه روی عــدد 30.29 قــرار دارد. 
در همیــن حــال ایــالم بــا 79.11، در رتبــه بــاالی رعایــت 

بهداشت فردی قرار دارد.

اسامی پزشکان متخلف
 در حوزه مالیاتی به نظام 

پزشکی اعالم شد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اعالم  از  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
اسامی پزشکان متخلف در حوزه فرار 

مالیاتی به نظام پزشکی خبر داد.
داوود منظــور با بیــان اینکه هدف 
ایــن بــود کــه برنامــه اقدام مشــترکی 
را بــرای ســال آینــده بــا پلیــس امنیت 
اقتصــادی توافق کنیم کــه بتوانیم با هم افزایی با پلیس 
امنیت اقتصادی، ســازمان امــور مالیاتی و قوه قضائیه 
برخــورد قاطع تری را با پدیــده فرارهای مالیاتی داشــته 

باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: در ســال جاری و ســال گذشته 
اقدامــات خوبی صــورت گرفت؛ امــا زمینه های همکاری 
بیــش از وضعیــت موجــود اســت. در چند ماه گذشــته 
در اســتان های آذربایجان شــرقی، یزد و همدان چندین 
شــبکه فرار مالیاتی را شناســایی شــدند که رقم مالیات 

شناسایی شده بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: امسال با تدبیری 
که شد بالغ بر 10 هزار پرونده فرار مالیاتی تعیین تکلیف شد 
و برگه تشخیص مالیات صادر شد که رقمی بالغ بر 10 هزار 
میلیارد تومان، مالیات شناسایی شده بوده است؛ این در 
حالی است که در دولت قبل در مجموع به پنج هزار پرونده 
فرار مالیاتی رسیدگی شده بود و حدود هفت هزار میلیارد 

تومان مالیات شناسایی شده بود.
منظور خاطرنشــان کــرد: امیدواریم بتوانیــم با اقدام 
مشترک، فرارهای مالیاتی قابل توجهی را شناسایی کنیم.
رئیس ســازمان امور مالیاتی بیان کرد: در چند ســال 
گذشــته در قانون بودجه پزشــکان مکلف به اســتفاده 
از دســتگاه های کارتخوان شــدند؛ اما متأسفانه بخش 
بزرگی از جامعه پزشــکی نســبت به ایــن موضوع توجه 

نداشتند و میان جامعه نارضایتی ایجاد کردند.
وی تصریــح کــرد: نظــام مالیاتــی از طریــق ســامانه 
ســوت زنی و از طریق سرشــماره های پیامکی به محض 
اینکــه اطالعــات را از مــردم دریافــت کند نســبت به این 
گروه از پزشــکان اقدامات بازدارنده را در دستور کار قرار 

داده است و انجام می دهد.
منظور گفت: اســامی این پزشــکان متخلف به نظام 
پزشــکی اعالم شــده و در نهایت ممکن است نسبت به 
ابطال مجوز برخی از پزشــکان که فرار مالیاتی می کنند، 

اقدام کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این پزشکان 
در فهرســت مودیــان پرمخاطره قرار گرفتنــد و قطعًا در 
ســال آینــده از این افــراد اظهارنامه گرفته خواهد شــد؛ 
البتــه بخــش مهمــی از پزشــکان کامًال مقید هســتند و 

مالیات های خود را به خوبی پرداخت می کنند.
وی اظهار کرد: بیمارستان ها و مراکز درمانی مکلفند 
10 درصد از مبلغ حق الزحمه پزشکان را به عنوان مالیات 
علی الحســاب از آن ها کســر کنند و به عنــوان مالیات به 
حساب سازمان واریز کنند. بررسی ها حاکی از این است 
که تعداد زیادی از بیمارســتان ها و مراکز درمانی این کار 
را انجام ندادند؛ لذا رسیدگی به پرونده های مالیاتی این 
گروه از بیمارســتان ها به طور ســختگیرانه انجام خواهد 

شد.

ایران و جهان

استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی می شود
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مجلس  نمایندگان  جهان: 
را  نفت  وزارت  مصوبه ای  در 
 90 حداقل  که  کردند  مکلف 
سوز  بنزین  خودروهای  درصد 
نفت  خودروهای  درصد   95 و 
کارت های  از  صرفًا  سوز  گاز 

کنند. استفاده  خودرو  مختص  سوخت 
بررســی  جریــان  در  مجلــس  نماینــدگان 
کشــور،  کل   1402 بودجــه  الیحــه  جزئیــات 
بندهــای الحاقــی 2 و 3 تبصــره 14 در بخــش 

هزینه ای را به شــرح زیر تصویب کردند.
وزارت  تابعــه  شــرکت های   -2 بندالحاقــی 
ارزی  دریافت هــای  تمامــی  موظفنــد  نفــت 
قانــون  در  شــده  پیش بینــی  منابــع  ریالــی  و 
هدفمنــدی یارانه هــا مندرج در ایــن قانون را 

به حســاب های واحــد ریالــی و ارزی خزانه نزد 
بانــک مرکــزی مفتوحه توســط خزانه داری کل 
در اجــرای اصــل پنجــاه و ســوم ) 53( قانــون 

منابــع  وجــوه  تمرکــز  عنــوان  تحــت  اساســی 
قانــون هدفمندی یارانه ها واریز نماید. وجوه 
مربــوط به عــوارض شــهرداری ها، دهیاری ها، 

حــق بیمــه  مشــترکین گاز طبیعــی و عــوارض 
گازرســانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور 
توســط بانک مرکزی بــا هماهنگی خزانه داری 
کل کشــور شناسایی، تســهیم و به تفکیک و بر 
اســاس قوانین و مقررات مربوط به دســتگاه 
اجرائــی ذی نفع براســاس بندهــای )ب( و )د( 
مــاده)28( قانــون الحــاق بخشــی از مــواد به 
قانــون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت 
)2( توزیع و به حســاب آنها واریز خواهد شد.
بانــک  و  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزارت 
مرکزی بایــد به تمامــی دریافتی های حاصل از 
منابع قانــون هدفمندســازی یارانه ها مندرج 
در ایــن قانــون را در اجــرای تبصــره ذیل ماده 
بــا نظــارت  )40( قانــون محاســبات عمومــی 
کامــل بــر شــرکت های دولتــی ذی مدخــل، از 
مبادی اولیه وصول منابع با مکانیزم شناســه 

واریز به حســاب های ریالــی و ارزی خزانه داری 
کل کشور واریز نمایند.

بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  و  نفــت  وزیــر 
کامــل  تأمیــن  و  عملیاتــی  نظــارت  اجــرای  در 
منابــع ایــن بند بــه مســئولیت اجــرای کامل و 
همــکاری بــا وزارت امور اقتصــادی و دارایی و 
بانک مرکزی را بــرای تحقق دریافت ها و تأمین 

مصارف قانونی پیش بینی شــده را دارند.
الحاقــی 3- به منظــور بهبود نظــام توزیع 
بنزیــن و نفــت گاز در کشــور و کاهــش قاچاق 
ســوخت، وزارت نفــت از طریــق شــرکت تابعه 
ذی ربــط مکلــف اســت تدبیــری اتخــاذ نمایــد 
کــه تــا پایان 6مــاه ابتدائــی ســال، حداقل 90 
درصــد خودروهــای بنزیــن ســوز و 95 درصد 
خودروهــای نفت گاز ســوز صرفــًا از کارت های 

ســوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  رئیس جمهور  جهان: 
و  منابع  ظرفیت ها،  شناخت 
تبادل  و  همکاری  زمینه های 
کشورهای  و  ایران  بین  تجربه 

آفریقا بسیار مهم است. غرب 
ابراهیــم  ســید  آیــت اهلل 
رئیســی رئیس جمهــور بــر آمادگی تهــران برای 
گســترش همه جانبــه همــکاری بــا کشــورهای 
آفریقایــی به ویــژه کشــورهای غــرب ایــن قاره 

کرد. تأکید 
وی آفریقــا را قــاره ای ثروتمنــد و برخــوردار 
از نیــروی انســانی کارآمــد و ذخایــر سرشــار و 
فــراوان توصیــف و تصریح کرد: در ســده های 
گذشــته کشــورهای غربــی بــا اعمــال ســلطه 
و حاکمیــت اســتعمار، ثــروت ایــن کشــورها را 
به غــارت برده اند، اما گســترش روابط با آفریقا 
در جمهوری اســالمی ایران نه برای ثروت های 
ایــن منطقــه، بلکه بــا هــدف پیشــرفت و رفاه 
آفریقایــی  ملت هــای  جملــه  از  ملت هــا  همــه 

است.
رئیس جمهــور بــا تأکید بر اهمیت شــناخت 
و  همــکاری  زمینه هــای  و  منابــع  ظرفیت هــا، 
تبــادل تجربــه بیــن ایــران و کشــورهای غــرب 
آفریقــا، بــه پیشــرفت های چشــمگیر جمهوری 
اســالمی ایران در زمینه های فنی ـ مهندســی، 
تجهیــزات  نانــو،  دارو،  پزشــکی،  تجهیــزات 
و  علــم  و  زیســتی  فناوری هــای  کشــاورزی، 
فناوری هــای نوین، با وجود اعمال تحریم های 
گســترده علیــه ایــران اشــاره کــرد و خطاب به 

همکاری هــای  اجــالس  در  شــرکت کنندگان 
بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  اقتصــادی 
از  آفریقــا گفــت: می توانیــد  غــرب  کشــورهای 
طریــق بازدیــد حضــوری با ایــن پیشــرفت ها و 
توانمندی هــای ایــران آشــنا شــوید و این پیام 
را دریافــت کنیــد کــه اراده و پشــتکار یک ملت 
بــه  را  تحریم هــا  و  تهدیدهــا  همــه  می توانــد 
فرصــت تبدیــل کنــد و آن ملــت را به پیشــرفت 

برساند.
رئیســی بــا تأکیــد بــر آمادگــی ایــران بــرای 
بــه  نویــن  فناوری هــای  و  دانــش  انتقــال 
کشورهای برادر و دوســت از جمله کشورهای 
آفریقایــی، برنامه ریــزی بــرای تســهیل فعالیت 
ایــن  و  ایــران  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و 
کشــورها، از جمله حذف مقررات و تعرفه های 
دســت وپاگیر و ناکارآمد را ضروری عنوان کرد.

وی پیشنهاد این اجالس، مبنی بر گسترش 
کشــورهای  و  ایــران  اقتصــادی  همکاری هــای 
آفریقایــی به ویــژه در زمینه هــای انــرژی، فنی ـ 
مهندســی، حمل ونقــل، کشــاورزی و معدنــی 
را اقدامــی مؤثــر و ســازنده در جهت توســعه 
روابــط طرفیــن خوانــد و افــزود: آمــار کنونــی 
تجــارت و تبادل تجربه بین ایران و آفریقا قابل 
قبول نیســت و با توجه به ظرفیت ها و اهتمام 
مقامات جمهوری اســالمی ایران و کشورهای 
غــرب آفریقا انتظار می رود همکاری ها و روابط 
ایــن  از  بیــش  تجــاری فی مابیــن  و  اقتصــادی 

شود. متحول 
و  مشــترک  تهدیدهــای  بــه  رئیس جمهــور 
مشــابه ایــران و آفریقــا از طریــق جریان هــای 

و  بیگانــگان  حمایــت  مــورد  تروریســتی 
قدرت هــای خــارج از منطقــه اشــاره و اضافــه 
کرد: آفریقا با وجود استعدادها و ظرفیت های 
انســانی و طبیعی می تواند با اتحاد و انسجام 
و ایســتادگی مقابل سیاســت های استعماری، 
و  باشــد  داشــته  چشــمگیری  پیشــرفت های 
مــا زمینه هــا را بــرای همــکاری و کمــک به این 

توسعه و پیشــرفت بسیار آماده می بینیم.
بــه مســئوالن جمهــوری اســالمی  رئیســی 
ایــران و کشــورهای غرب آفریقــا که در اجالس 
تهــران فعاالنــه حضــور داشــتند توصیــه کــرد 

مصوبــات و تصمیمات این اجالس را با جدیت 
پیگیری کنند و اجرایی ســازند.

تعــدادی از وزرا، معاونیــن وزرا و مقامــات 
کشورهایی که در این اجالس شرکت داشتند، 
در ایــن دیــدار، نظــرات خــود را در خصــوص 
همکاری هــای  تقویــت  و  توســعه  زمینه هــای 
علمــی و اقتصــادی ایــران بــا کشــورهای غرب 

آفریقا مطرح کردند. قاره 
این مقامات ضمن تشکر از توجه جمهوری 
اســالمی ایران به کشــورهای آفریقایی و ابتکار 
فراهــم کردن زمینه برگزاری چنین اجالســی در 

از توافقــات به دســت آمده به ویــژه در  ایــران، 
زمینه هــای تجاری و مالی ابراز رضایت کردند.

آمادگــی و برنامه ریزی برای توســعه روابط 
اقتصادی از طریق گســترش ســرمایه گذاری ها 
حمل ونقــل،  متنــوع  خطــوط  ایجــاد  و 
عالقه مندی به اســتفاده از توانایی های ایران 
در فناوری هــای علمی و تحقیقاتی و پیشــنهاد 
گســترش همکاری هــا در زمینه های کشــاورزی 
و معدنــی از جملــه محورهــای ســخنان وزرا و 
ســایر مقامات آفریقایی حاضر در این نشســت 

بود.

چرا خبر کشف لــیــتــیــوم در ایران مهم است؟
و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: کشف معدن »لیتیوم« 
مهم  اخبار  از  یکی  ایران  در 
که  بود  سال  روزهای  واپسین 
خبرگزاری های  اخبار  صدر  در 
و  گرفت  قرار  خارجی  و  داخلی 
درباره  رسانه ها  در  همچنان 
آن صحبت می شود؛ اما »لیتیوم« چه فایده ای 

دارد و چرا این اتفاق مهم است؟
چنــد روز پیــش خبر رســید که ایــران به جمع 
کشــورهای »لیتیومی« پیوسته اســت و در این 
راســتا معــاون امــور معــادن ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان همدان با بیــان اینکه 
دو معــدن لیتیوم در دشــت »قهاوند« همدان 
کشــف شده است، تاکیدکرد که گواهی کشف و 
پروانــه بهره برداری از این مــاده معدنی در حال 
اخذ اســت. کشــف این معدن که گستره اش 5 
تــا 6 کیلومتر مربع و به اندازه مســاحت دشــت 
قهاوند است،  4 سال زمان برده و میزان ذخیره 
قطعــی ایــن فلــز اســتراتژیک 8 میلیــون و 500 

هزارتن اعالم شده است.

 »لیتیوم« چیست؟
»لیتیــوم« که وجــودش در دنیای امروز یکی 
از ملزومات تکنولوژی محســوب می شــود،  یک 
فلــز قلیایی نقره ای- ســفید و نرم بــا عدد اتمی 
3 اســت. ایــن عنصر در شــرایط اســتاندارد دما 
و فشــار ســبک ترین فلز و کم چگالی ترین عنصر 

جامد است.
در ظاهــر این طور به نظر می رســد که لیتیوم 
گیاهــان  و  زندگــی حیوان هــا  در  نقشــی  هیــچ 
نــدارد و آن ها بدون لیتیــوم هم می توانند زنده 
بماننــد، امــا در عمــل در همــه اندام هــای زنده 
می توان ردپای بسیار کم رنگ لیتیوم را پیدا کرد. 
یون لیتیم که در قالــب نمک های گوناگون پیدا 
می شــود، بر روی اعصاب انســان اثــر می گذارد 
و می توانــد بــه عنــوان دارو در درمــان اختــالل 

دوقطبی کمک کند.
لیتیــوم اولیــن بــار در ســال 1817 در ســوئد 
فلــز  ایــن  آلیــاژ  از  شــد  معلــوم  و  شــد  کشــف 

در  منگنــز  و  مــس  کادمیــم،  آلومینیــوم،  بــا 
پــرواز  بلنــد  هواپیماهــای  قطعــات  ســاخت 
می توان اســتفاده کــرد. پیدایش لیتیوم بســیار 
پراکنده اســت، اما به علــت واکنش پذیری زیادی 
کــه دارد در طبیعت به صــورت آزاد وجود ندارد 
و همیشــه به صورت ترکیب بــا یک یا چند عنصر 
یــا ترکیــب دیگر دیده می شــود. ایــن فلز بخش 
کوچکــی از تمامی ســنگ های آذرین را تشــکیل 
شــوراب های  از  بســیاری  در  همچنیــن  و  داده 

طبیعی وجود دارد.

»لیتیومی«  جهان  در  کشورهایی  چه   
هستند؟

لیتیــوم،  ذخایــر  تــن  میلیــون   8 بــا  شــیلی 
بیشــترین میــزان ذخایــر ایــن مــاده معدنــی را 
در جهــان در اختیــار دارد. پــس از آن اســترالیا 
و آرژانتیــن بــه ترتیــب بــا دارا بــودن 2میلیون و 
700هــزار تــن و 2میلیــون تــن ذخایــر لیتیوم در 

رتبه های دوم و سوم جهان قراردارند.
ایــران،   1401 اســفندماه  در  نهایــت  در  امــا 
میزان ذخیره قطعی لیتیوم استان همدان را 8 
میلیــون و 500 هزارتن کانســنگ لیتیوم عنوان 

کرد.
لیتیوم در ایران به تولید و فناوری نرســیده و 
اقتصادی بودن اکتشاف و فرآوری لیتیوم بسیار 
پراهمیــت اســت؛ چرا کــه فــرآوری و دانش فنی 
مربوط به آن در اختیار کشــورهای پیشــرفته ای 
مانند ژاپن و کره جنوبی اســت. به دست گرفتن 
بــازار خودروهــای الکتریکی، دلیــل توجه به بازار 

لیتیوم در ایران است.
ایــران جــزو معدود کشــورهایی اســت که به 
مقادیــر مناســبی از ذخایــر عناصــر نــادر خاکــی 
از  بــا ارزش دسترســی دارد کــه بعــد  و فلــزات 
فرایند اکتشــافات پهنه های معدنی که از ســال 
1393 آغاز شــد. شناســایی ایــن ذخایر از جمله 
اتفاقاتــی بــود کــه در ایــن اکتشــافات رخ داد و 
فلــزات کم یابــی ماننــد فلــز لیتیــوم در مناطــق 
مختلف کشــور در مقادیر مناســب رصد شد که 
حاال متصدیان معدنی به دنبال آغاز استحصال 
صنعتی این ماده هســتند و اکنــون آن را در فاز 

نیمه استحصال صنعتی قرار دادند.
لیتیــوم در ســال 1396 در بازارهــای جهانــی 
بــه صــورت فلــز، حــدودًا بــا قیمــت 160 دالر به 
ازای هر کیلوگرم به فروش می رســید؛ همچنین 

کیفیــت  »درجــه  کیفیت هــای  بــا  آن  کنســانتره 
ســاخت باتــری » »کربنــات لیتیوم« و کنســانتره 
رایــج عرضه می شــود که به ترتیــب در حدود 20 
هــزار دالر در هر تن، 9.39 دالر در هر کیلوگرم و 

پنج دالر در هر کیلوگرم به فروش می رسد.

 »لیتیوم« چه کاربردهایی دارد؟
لیتیوم یکی از اجزای مهم در باتری های قابل 
شــارژ اســت که در تلفن های همــراه، رایانه های 
اســتفاده  مــورد  برقــی  خودروهــای  و  دســتی 
قــرار می گیــرد. در حال حاضــر، آلیــاژی از لیتیوم 
مــورد  در صنایــع هواپیماســازی  آلومینیــوم  و 
اســتفاده قرار می گیرد که سبک، قابل انعطاف، 

محکم و مقاوم است.
عــالوه بر ایــن، لیتیوم نیروی کششــی زیادی 
دارد و به دلیل وزن کم آن گزینه بســیار مناسبی 
اســت.  پرانــرژی  و  وزن  کــم  باتری هــای  بــرای 
همچنیــن، ایــن مــاده معدنــی همراه با ســرب 
آلیــاژی را تولید می کنــد که در ســاختن بلبرینگ 
دیگــر  از  می شــود.  اســتفاده  قطــار  چرخ هــای 
مصارف لیتیوم می توان به کاربرد آن در صنعت 

داروسازی اشاره کرد.

با ایــن همه در مــورد مصرف لیتیــوم هم در 
صنایــع و همچنیــن در داروســازی توجــه به یک 
نکته بســیار مهم محسوب می شود؛ چرا که مرز 
میان سودمند بودن این ماده و سمی بودنش 
برای انســان و محیط زیست بسیار بسیار نازک و 

شکننده است.

 واکنش یک رسانه هندی به خبر کشف 
»لیتیوم« در ایران

وبگاه نشــریه هندی »ایندین اکســپرس« به 
تازگــی گزارشــی دربــاره این رویداد مهم منتشــر 
کرده که در بخشــی از آن نوشته است:  »اگر این 
خبر درست باشد، این کشف یک دستاورد بزرگ 
بــرای ایــران خواهد بــود که اقتصــاد آن دهه ها 
تحــت تحریم های آمریکا آســیب دیده اســت. با 
توجه به نقش مهم لیتیوم در ساخت باتری ها، 
انتظــار می رود طــی دهه های آتــی و همزمان با 
اقبــال جهانی به مصــرف انرژی های پاک و جدید 
به جای انرژی های فســیلی، نقش مواد معدنی 
همچــون لیتیــوم حتــی بســیار مهم تــر از امــروز 
شــود. این اولین کشف ماده معدنی لیتیوم در 

ایران است.«
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت: »در 
بیانیه های رسمی ایران هنوز به مرحله اکتشاف 
اشــاره نشــده و یا اطالعات فنی در مورد ذخایر 
ارائــه نشــده اســت. در حالــی کــه ایــران ممکن 
اســت بــه خوبــی ذخایر ســنگ لیتیوم را کشــف 
کرده باشد، اهمیت واقعی این یافته تنها زمانی 
قابل ارزیابی است که اطالعات بیشتری در مورد 
ذخایر مذکور منتشــر شود. بر اساس چارچوب 
ســازمان ملل متحــد برای طبقه بنــدی ذخایر و 
 UNFC( منابع سوخت جامد و کاالهای معدنی
1997(، منابع با اســتفاده از ســه معیار اساسی 
کــه بر قابلیت بازیافت آنهــا تاثیر می گذارد طبقه 

بندی می شوند.
اکتشــاف اخیــر لیتیــوم در هنــد بــه عنــوان 
G4 طبقــه بنــدی شــده: به ایــن معنی کــه آنها 
محصــول یــک مطالعه شناســایی هســتند، نه 
مطالعات پیشــرفته تر امکان ســنجی و توسعه 

تجاری...«

یقایی را دنبال می کنیم آفر پیشرفت ملت های  یقا با هدف  آفر وابط با  گسترش ر


