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حکم رهبرانقالب به یک 
روحانی سرابی

جناب حجت االسالم آقای حاج حسین روحانی نژاد 
دام توفیقه

در پــی درگذشــت جنــاب حجت االســام والمســلمین آقــای 
ــام  ــم ام ــیوه  حک ــه ش ــه و ب ــی رحمت اهلل علی رســولی محات
ــاد  ــال ها در بنی ــه س ــی را ک ــه جنابعال ــل رضوان اهلل علی راح
مســکن بــه خدمــت اشــتغال داشــته اید، بــه نمایندگــی خــود 
ــکیل  ــدف از تش ــم. ه ــوب می کن ــی منص ــاد انقاب در آن نه
ــروم  ــرهای مح ــکن قش ــر مس ــه ام ــک ب ــاد کم ــن نه ای
و آســیب دیدگان از بایــای طبیعــی اســت. امیــد اســت 
ــود  ــن مقص ــکن در ای ــاد مس ــران بنی ــه مدی ــما ب ــور ش حض
کمــک کنــد. توفیقــات همــگان را از خداونــد متعــال مســألت 

می کنــم.

ــد  ــژاد متول ــی ن حجــت االســام والمســلمین حســین روحان
ســال ۱۳۳۷ در شهرســتان ســراب )روســتای بیجنــد( اســت. 
روحانــی نــژاد عــاوه بــر مســئولیت هــای داخــل کشــور بــه 
ــدت  ــه م ــه و ب ــی در ۱۳ کشــور پرداخت ــای تبلیغ ــت ه فعالی
۲ ســال مســئولیت مرکــز اســامی امــام علــی )ع( اتریــش 
ــا  ــژاد از ســال ۱۳۶۸ ت ــی ن ــده داشــته اســت. روحان را برعه
ــکن  ــاد مس ــه در بنی ــی فقی ــی ول ــئولیت نمایندگ ۱۳۹۸ مس

ــود. اســتان هــای آذربایجــان شــرقی و قــم را عهــده دار ب

بــه همیــن منظــور پیــام هــای تســلیت جداگانــه ای از طــرف 
ــوزه  ــی؛ مدیرح ــت اهلل دوزدوزان ــبحانی؛ آی ــت اهلل جعفرس آی

علمیــه قــم و نیــز دکترعلــی اکبروالیتــی صادرشــد.
ــن  ــت ای ــه زمســتان رحل ــه نام ــردم و هفت ــری م شــبکه خب
ــراب  ــتان س ــی شهرس ــه فرهنگ ــه جامع ــی را ب ــم ربان عال

ــد . ــی گوی ــلیت م تس

پیرغالم حسینی 
و خادم قرآن و اهل بیت 

علیهم السالم

معرفی حاج اصغر نیکدل سرابی؛ 

عالم ربانی و استاد حوزه علمیه قم 2
»آیت اهلل ابوالفضل علمائی سرابی«  

دارفانی را وداع کرد.

«

به قلم استاد ممتاز 
خـــــــــــوشــــنویســی
آقـــــــــای محمدرضـــا 
قــــــــــهری  ســرابی
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پیرغالم حسینی و خادم قرآن و اهل بیت 
علیهم السالم

معرفی حاج اصغر نیکدل سرابی؛

پیرغــام حســینی و خــادم قــران و اهــل 
بیــت  علیهــم الســام اســت ؛گویی عشــق 
بــه ائمــه اطهــار دروجــودش نهادینــه 
شــده،همواره مــورد احتــرام اهالــی بــوده و 
درنیکــی و مهربانــی زبانــزد خــاص و عــام 
ــوزش  ــی و آم ــران خوان ــات ق ــت جلس اس
روخوانــی درماههــای مبــارک رمضــان 
ــرد  ــی ک ــه بیگــی برگزارم درمســجد خلیف
ــی  ــه معرف ــتان ب ــماره از زمس ــن ش درای
حــاج اصغــر نیکــدل ســرابی مــی پردازیــم:

ــي و  ــواده اي مذهب ــال ۱۳٠٤در خان در س
ــواده  ــد اول خان ــد او فرزن ــد ش ــر متول فقی
بــود بــه جهــت عاقــه وافــر مــادر بزرگش 
بــه او از ســالهاي اول ورود بــه مدرســه بــا 
ــل  ــادر بزرگــش تحصی پشــتیباني هــاي م
ــالهاي  ــت س ــا موفقی ــرد وب ــروع ک را ش
ــت در دوره  ــر گذاش ــت س ــي را پش ابتدای
ــي  ــدر را بصورتناگهان ــود کــه پ ــي ب نوجوان
از دســت داد ومســئولیت خانــواده بــه 
گردنــش افتــاد ونتوانســت ادامــه تحصیــل 
ــاز  ــجد ونم ــا مس ــان دوران ب ــداز هم ده
ــاز  ــه در نم ــت وهمیش ــي داش ــس خاص ان
وجلســات قرانــي حضــور داشــت  وســبب 
ایــام  بزرگداشــت  باجلســات  اشــنایي 
محــرم بــود بــه جهــت اینکــه فرزنــد 
اول بــود از ســربازي معــاف شــد وحوالــي 
ــود  ــا وج ــالگي ازدواج کردب ــنین ۲٠ س س
ــي  ــه جهــت اینکــه جوان ــاش ب تنگــي مع
ــا  ــش ب ــاش ،وصلت ــر ت ــود وپ ــن ب موم
ــوي  ــي نب ــرزا عل ــواده هــاي می یکــي از ن
ــا تمرینــات  انجــام شــد از همــان موقــع ب
ودرس گرفتــن از بــزرگان عصــر در زمینــه 
مداحــي در شــهرهایي مثــل تبریــز در ایــن 

زمبنــه فعالیــت کردتــا اینکــه بــا همــکاري 
ــم)ع(  ــي هاش ــر بن ــت قم ــتانش هیئ دوس
ــه  ــان مخفیان ــد ایش ــذاري کردن ــه گ را پای
ــه  ــاواک ک ــل س ــم عوام ــه دور از چش وب
ــتن  ــد داش ــت وام ــات رف ــه در هیئ همیش
ــنا  ــي اش ــام خمین ــاي ام ــه ه ــا اعامی ب
بودنــدودر جلســات خصوصــي  ازحکومــت 
انزجــار میکردنــد و  ابــراز  شاهنشــاهي 
ــه اینکــه در  ــد ب ــي دادن ــه رو توجــه م بقی
جلســات مواظــب عوامــل ســاواک باشــند، 

ــر  ــعي واف ــت س ــدون چشمداش ــه ب همیش
ي داشــتنددر برگــزاري مراســمات محــرم  
ــررا  ــر صف ــه اخ ــادي ده ــالهاي متم ،وس
ــر  ــه مشــهد مراســم پ ــت ب ــردن هیئ ــا ب ب
شــکوهي در مشــهد بــر پــا مــي کردنــددر 
ــا  ــه راه کرب ــاب ک ــل انق ــالهاي قب س
بســته بــود دو بــار بــه طــور قاچــاق از راه 
ــارت  ــه زی ــد وب ــا رفتن ــه کرب خرمشــهر ب
شــهید کربــا موفــق شــدند.بعد از انقــاب 
بــا همراهــي دوســتان هیئتــي،   در هیئــت 

فعالیــت هــا را گســترش داده ومراســم 
هفتگــي جلســات قــران را مــداوم برگــزار 
واداره مــي کردنــد ایــن اواخــر بــه جهــت 
ــي  ــتراحت م ــزل اس ــن در من ــت س کهول
کننــد وبیشــتر مواقــع را بــا یادائمــه اطهــار 
ــي  ــر م ــین )ع(بس ــام حس ــوص ام وبخص
برندومواقعــي هــم زمزمــه هایــي در خلوت 
بــراي ابــراز ارادت بــه ایشــان انجــام مــي 
دهنــد وحالــت بــکاء ایشــان اهــل خانــواده 

ــي دهــد ــرار م ــر ق را تحــت تاثی
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»نذر ســرخ« با عنوان  شکـرانه ســــــــالمــــت 

حسینیه شاهزاده قاسم سراب میزبان عاشقان حسینی بود که 
دراین ماه عزا و ماتم »نذر سرخ« با عنوان  شکرانه سامت  

داشتند.

۱۵٠ واحد خونی جمع اوری شده بعد از تایید آزمایشگاهی؛ 
دراختیار بیمارستان های استان قرارگرفت.
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هفته نامه زمستان سراب 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

جواد عباس زاده 

زیرنظر شورای سردبیری

شماره های تماس: 

زمینه فعالیت: اجتماعی و ورزشی

گستره توزیع شهرستان سراب

mardomsarab@yahoo.com :ایمیل

گرافیک و صفحه آرایی:

سینا اصغری

عمونظر فالگوش وایستادی؟ به ما هم بگید چی می بیننی و می شنوی؟

+ عمونظر: نه اینکه جلسه مال جوانانه هرچی می گرددم از جوانان نمی بینم ؛اقای فرماندارهم نمی بینم ؛

- عمونظر حال می بینی چه خروجی هایی بده این جلسات
+ عمونظــر: اره شــاید خروجیــش؛ خــروج  همــون جوانــان جویــای کارو خســته از بیــکاری؛ از ایــن شهرباشــه کــه حتــی یــه ســالن درســت و حســابی نــدارن بــرن 

فیلــم تماشــا کننــد

۰۹۲۱۸۷۰۲۳۳۷

09389149716

دانــش آمــوز ســردهایی درحــال عفونــی دســتهایش بــا دســتگاهی کــه خیرســامت بــرای ایــن 
مدرســه فراهــم کــرده اســت.

خــــیــران پــاپیش گذاشتند. «


