
 ،90 س��ال  اس��فندماه  در 
اعض��ای تحریری��ه فصلنام��ه 
فرهنگ زیارت به سرپرس��تی 
حجت  االس��ام محدث��ی، ب��ا 
حجت  االسام شیخ عبدالمهدی 
آس��تان  تولی��ت  کربای��ی، 
اباعبداهلل الحسین7  و نماینده 
آیت اهلل العظمی سیس��تانی در 
کرب��ا دی��دار و گفت وگ��و 
کردند. در این دیدار که حجج 
اسام آقایان ش��ریفی، اباذری 
و پورامینی نیز حضور داشتند، 
پذیرای��ی صمیمی و بی  تکلف 
تولیت محترم، خاطره نخستین 
دی��دار تحریریه در س��ال 88 
را  ایش��ان  ب��ا  گفت وگ��و   و 

زنده کرد. 

نماینده آیت   اهلل سیس��تانی 
در ای��ن دیدار، ب��ه موقعیت 
وی��ژه ح��وزه علمی��ه کربا 

اشاره کرد و گفت:
ام��روزه در کربا ش��اهد 
متعدد  مدارس  ش��کل  گیری 
و فعالی هس��تیم که هر یک 
با ج��ذب طاب ج��وان، به 
فعالیت  های علمی مش��غولند. 
در صحن مطهر نیز مدرس��ه 
علمیه امام حسین7 با نظارت 
آس��تان حس��ینی، در سطوح 
مختلف حوزوی و با مدیریت 
حجت  االسام احمد عبدالرضا 

صافی اداره می  شود. 
شیخ عبدالمهدی کربایی 
ضم��ن اش��اره ب��ه فعالی��ت 

گس��ترده ش��بکه ماهواره  ای 
آس��تان حس��ینی با نام »قناة 
کرب��ال«، فعالی��ت پنج س��اله 
رادیوی آستان را نیز جذاب 

و رو به رشد دانست.
کربایی با اشاره به فعالیت 
ه��ای فرهنگ��ی آس��تان، از 
انتشار مجله الروضه الحسینی 
ب��ه زب��ان انگلیس��ی ب��ا نام 
به  HusseinRevivalism، و 

دیدار تحریریه فصلنامه فرهنگ زیارت با تولیت آستان حسینی
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فارسی به نام »آستان حسیني«، 
و به زبان اردو خبر داد. 

آس��تان  م��وزه  افتت��اح 
نام »متحف االمام  با  حسینی 
الحس��ین7« نی��ز یک��ی از 
طرح  ه��ای اجرای��ی بود که 
به آن  تولیت آستان حسینی 
این م��وزه در  اش��اره کرد. 
مساحتی نزدیک به 500 متر 
مربع س��اخته شده و در طبقه 
غربی  جن��وب  بخ��ش  دوم 
صحن قرار دارد و همه روزه 

صدها نف��ر از زائران حرم از 
آن بازدید می  کنند.

ح��رم  محت��رم  تولی��ت 
مهم تری��ن  سیدالش��هدا7 
فعالیت  ه��ای جاری آس��تان 
حس��ینی را برشمرد و ضمن 
اشاره به افتتاح مرکز درمانی 
الحس��ین7  س��فیر  »مجمع 
الطب��ی«، از راه  ان��دازی پنج 
در  دیگر  درمان��ی  مجتم��ع 
آینده، برای خدمت  رس��انی 

به زائران حسینی خبر داد.

ب��ه س��اخت پ��روژه  وی 
بزرگ س��ه مجتم��ع »مدینة 
الزائری��ن« نی��ز اش��اره نمود. 
این مجتمع  ها در س��ه مس��یر 
)نجف،  کربا  شهر  ورودی 
حله، بغداد( در حال احداث 
بوده و برای پذیرایی زائران 
می   شوند.  س��اخته  حس��ینی 
در  واق��ع  الزائری��ن  مدین��ه 
جاده حل��ه، در 50 هزار متر 
 4000 گنجای��ش  ب��ا  مربع، 
زائ��ر، ع��اوه ب��ر مس��جد، 

شبکه ماهواره ای کربال

مجمع سفیرالحسین7 الطبی مشتل العتبة الحسینیة

مدینة الزائرین
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سوئیت  ها و 16سالن اقامتی، 
دارای خدمات عمومی مثل 
بخش  ه��ای مرب��وط به امور 
پژشکی، بهداشتی و خدمات 

مربوط به سامت است. 
العتب��ة  »مش��تل  افتت��اح 
یکی  نیز  المقدس��ة «  الحسینیة 
از اقدامات آس��تان حس��ینی 
است. این مش��تل یا گلخانه 
در مس��احت 2000 متر مربع 
و زیربنایی براب��ر با 500 متر 
مربع با مدرن ترین تجهیزات 
و آخرین تکنولوژی روز دنیا 
ساخته شده است. این مرکز 
کام��ا مکانی��زه، ب��ه عنوان 
توسط  پرورش گل،  مجتمع 
ایرانی حضرت  ارادتمن��دان 
و  طراح��ی  سیدالش��هدا7 
اجرا شده اس��ت و عهده  دار 
تأمین گل  های آستان حسینی 

خواهد بود. 
تولیت آس��تان  همچنی��ن 
حس��ینی از عملیات ساخت 
زین��ب  »العقیل��ة  صح��ن 
الکب��ری3« و اجرای توسعه 
حرم ام��ام حس��ین 7 در 4 

طبقه ب��ا مس��احت 24 هزار 
مت��ر  مربع خبر داد. س��اخت 
حضرت  تخصصی  کتابخانه 
در طبقه نخست طرح توسعه 

حرم پیش  بینی شده است .
در پای��ان ای��ن دی��دار و 
ب��ه دع��وت تولی��ت محترم 
آس��تان حس��ینی، در ی��ک 
نی��م  روز، بازدید اختصاصی 
از مجتمع  ه��ای ذی��ل انجام 
ش��د، آقای عل��ی الجبوری 
ب��ه نمایندگ��ی از تولی��ت، 
هیأت تحریری��ه را همراهی 

می کرد. 
1� »مجمع س��فیر الحس��ین7 
درمانی  مرکز  این  الطبی«: 
مقابل ب��اب الرأس صحن 

مطهر واقع است.

2� »مش��تل العتب��ة الحس��ینیة 
زیبا  بوستان  این  المقدسة«: 
در محله حاف��ظ کربا و 
 در 5 کیلومتری حرم مطهر

قرار داد.
3� س��اختمان مرک��زی »قناة 
تولید،  س��الن  های  کربال«: 
مونت��اژ و پخ��ش ش��بکه 

ماهواره   ای کربا.
4� »مدین��ة الزائرین«: واقع در 
ج��اده کرب��ا � حله و در 
کلیومت��ری حرم،  هف��ت 

روبه روی دانشگاه کربا.
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