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مدیرپایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه گفت: خبر 
منتشر شده درخصوص سرقت آجرهای کتیبه دار میراث جهانی 
چغازنبیل خالف واقع است و یک تعرض نافرجام با هدف تخریب، 

به بخشی از دیواره این پایگاه صورت گرفته است.
عاطفه رشنویی در جریان بازدید و پایش میدانی محمدحسین 
ارســطوزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی خوزســتان از محوطه میراث جهانی چغازنبیل 
گفت: در هفته های گذشته یک تعرض نافرجام 

به بخشی از دیواره ضلع جنوب غربی 
وارد شد که با هوشمندی یگان 

حفاظت مستقر در محوطه 
از تخریب جدی مجموعه 

جلوگیری بعمل آمد.

وی ادامه داد: متعرضان که با نیت قبلی و به قصد ضربه زدن به 
این بنای تاریخی وارد محوطه شده بودند، پس از آسیب رساندن 
به بخشــی از دیواره، با ورود نگهبان به سرعت محوطه را ترک 
کرده و متواری شــدند. به دنبال این اتفاق بالفاصله موضوع به 
مراکز انتظامی گزارش و پرونده قضایی در همین رابطه تشکیل 
و هم اکنون نیز در حال پیگیری حقوقی اســت. مدیر پایگاه 

میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه ضمن اشاره به بررسی های 
صورت گرفته به دنبال وقوع این تعرض تصریح کرد: در بازدید 
کارشناسی اولیه احتمال سرقت نیز مورد بررسی قرار گرفت که 
در ادامه بررسی مستندات فتوگرامتری و وضع موجود بنا مشخص 
شد این اقدام بیشتر جنبه تخریبی داشته و هیچ گونه سرقتی 
صورت نگرفته و خبر منتشرشده تحت عنوان سرقت آجرهای 
کتیبه دار چغازنبیل خالف واقع اســت. در پی این تعرض 
نافرجام، ضریب امنیتی و تعداد نیروهای یگان حفاظت 
محوطه چغازنبیل و فضای پیرامونی آن ارتقاء 
داده شــد و بر همین اساس گشت های 
شبانه و نامحسوس به شکل قابل 
مالحظه ای افزایش یافته 

است./ایسنا

خرب فرهنگ و هرن 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کربالی معلی، جمعه، ۵ اسفند1401 همزمان با سالروز والدت 
امام حسین)ع( با حضور عبدالمهدی کربالیی، نماینده آیت اهلل سیستانی و امین عتبه حسینی افتتاح شد.

این نمایشگاه در دو بخش با حدود 9۵ غرفه در صحن عقیله بنی هاشم)س( و بین الحرمین دایر شده 
است. ناشران و مراکز مرتبط با کتاب از کشورهایی چون ایران، مصر، لبنان، عربستان سعودی، اردن، هلند، 
انگلستان و همچنین عتبات علویه، حسینی، حضرت عباس)ع(، کاظمین، سامرا، مسجد سهله و مسجد 
کوفه در این نمایشگاه حضور دارند.  خانه کتاب و ادبیات ایران برای نخستین بار در یک غرفه 1۵ متری با 

عرضه کتاب های شاخص در نمایشگاه کتاب کربال حضور دارد. /تسنیم

عالقه مندان می توانند تا دهم اســفندماه 1401 با مراجعه به کتابفروشی های عضو »سامانه خرید از 
کتابفروشــی« به صورت حضوری با یارانه ۲۵درصدی کتاب خریداری کنند. افرادی که پیش از این در 
»سامانه خرید از کتابفروشی« ثبت نام نکرده اند به منظور تســریع در خرید حضوری قبل از حضور در 
کتابفروشی نسبت به ثبت نام در این سامانه به نشانی  c.ketab.ir اقدام کنند. همچنین خریدارانی که 
در این سامانه ثبت نام کرده اند، می توانند با مراجعه مستقیم به کتابفروشی های عضو، کتاب های موردنظر 
خود را بخرند. به هر ُکدملی که سیم کارت تلفن همراه به نام آن ثبت شده باشد، مبلغ یک  میلیون ریال یارانه 

خرید کتاب تعلق می گیرد. این ۲۵ درصد تخفیف خرید تا سقف 400 هزار تومان است./تسنیم

با تخفیف 25 درصدی کتاب بخریدآغاز به کار نمایشگاه بین المللی کتاب کربال 

راه اندازی دو سامانه جدید گردشگریگرامیداشت یاد و خاطره پدر معنوی جهادگران »خواب و بیداری« در کتاب فروشی ها
کتاب »خواب و بیداری« با تحقیق در دو ساحت کتابخانه ای و میدانی 
انجام شده است. در بخش کتابخانه ای، منابع مختلف دینی، پزشکی، 
روانپزشکی و روانشناسی، مطالعه و در بخش میدانی، فرضیه و موضوعات 
مرتبط آن در جوامع مختلف، ازجمله خانواده ها، دانشجویان، کارمندان 
ادارات بررسی شده است. دین مبین اســالم برای همه زندگی انسان 
برنامه ریزی دارد. ازاین رو محسن عبداهلل زاده در کتاب پژوهشی »خواب و 
بیداری، شب و روز از منظر آیات و روایات« درباره این نیازهای مهم انسان 
و آداب درست هر کدام از آن ها ســخن گفته است. تحقیقات میدانی 
طرح این کتاب از سال 1391 آغاز شد. این تحقیقات شامل مشاهده و 
ارزیابی رفتاری، مصاحبه، برگزاری کارگاه آموزشی و طرح های پژوهشی 
روی رفتار و عملکرد اصناف و گروه های مختلف مردمی، شامل کسبه، 
اجتماعات و مهمانی های خانوادگی، دانشــجویان، مددجویان اعتیاد، 
طالب و ... است. کتاب خواب و بیداری، نوشته محسن عبداهلل زاده در 

شمارگان هزار نسخه، توسط انتشارات جمکران منتشر شد./ایرنا

همزمان با اعیاد شعبانیه، گروه جهادی شهید محسن حججی 
با مشارکت فرهنگسرای رسانه مراسم پاسداشت یاد و خاطره حاج 
عبداهلل والی جهادگر منطقه بشاگرد و از چهره های ماندگار این عرصه 
را برگزار می کند. حاج عبداهلل والی چهره جهادی در منطقه محروم 
بشاگرد بود که در اردیبهشت سال 1384 به دیار باقی شتافت. او به 
عنوان مؤسس اردوهای جهادی شناخته شده و بسیاری از گروه های 
جهادی او را به عنوان پدر معنوی خود می شناسند. ایمان، پاکدستی، 
صداقت، ارتباط عمیق با محرومین، حساسیت به حفظ بیت المال، 
پشتکار و اســتمرار در خدمت او را تبدیل به یکی از محبوب ترین 
شخصیت ها در منطقه محروم بشــاگرد کرد. مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره جهادگر فقید حاج عبداهلل والی، روز دوشنبه )هشتم 
اسفند( از ســاعت 19 تا ۲1 با حضور اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، 
خانواده حاج عبداهلل والی و جمعی از گروه های جهادی در سالن یونس 

شکرخواه فرهنگسرای رسانه برگزار می شود./ایرنا

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری کشور از راه اندازی دو 
سامانه جامع »گردشگری سالمت« و »ثبت رویدادهای گردشگری« 
خبر داد. اسماعیل برات درباره این سامانه ها که در نمایشگاه گردشگری 
رونمایی شدند، گفت: سامانه جامع مدیریت گردشگری سالمت با توجه 
به ضرورت فرآیندهای مرتبط با ورود گردشــگران سالمت، به منظور 
یکپارچه کردن و شفافیت خدمات ذی نفعان این کسب وکار در بستر 
نرم افزارهای هوشمند طراحی شده و بر اساس تصمیم شورای راهبری 
گردشگری سالمت، ابتدا به صورت پایلوت و به شکل آزمایشی در استان 
خراسان رضوی اجرا شده و قرار است در سطح کشور راه اندازی شود. برات 
اظهار کرد: ارائه آمار و اطالعات متنوع مدیریتی به ذی نفعان برای کنترل 
هزینه و بهره وری، ارائه دسترسی آسان و سریع به عناصر کلیدی سامانه 
برای ایفای نقش، نظارت و پایش دقیق عناصر سامانه و عکس العمل 
هوشمند نسبت به مشکالت و تخلفات احتمالی از جمله موارد مهمی 

است که با راه اندازی این سامانه فراهم می شود./ایسنا

سرقت آجرهای کتیبه دار چغازنبیل تکذیب شد


