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دغدغه های پس از یک عمر کار

انتصاب جنابعالی به عنوان فرمانده نیروی انتظامی خراسان
جنوبی را تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز
افــزون تــان را در سمت جدید خواستاریم .ســردار «مجید
شجاع» اینک که بعد از  5سال خدمت خالصانه در خراسان
جنوبی توفیق خدمت در نقطه ای دیگر از خاک کشور نصیبتان
شده است ،از زحمات جنابعالی در خراسان جنوبی متشکریم.
ل
روابطعمومیوامورنیبا مللسازمانم طنقهوژیهاقتصادیخراسانجنوبی

رحلت مجتهد عالیقدر آیت ا« ...محمد
ابــراهــیــم ربــانــی مــهــمــویــی» کــه عــمــر پر
برکتش را در راه اعتالی اســام ،آرمان
های امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم
رهبری و خدمت به مردم سپری کرد ،سبب تاثر و تاسف شد.
درگذشت این عالم ربانی را به بیت شریف آن مرحوم ،جامعه
روحانیت و مــردم همیشه در صحنه استان تسلیت عرض
نموده و از درگاه ایزد منان برایش علو درجات آرزومندیم
مرتضیصفدریزاده-ریاستسازمانمنطقهوژیهاقتصادیخراسانجنوبی

پیام بزرگان در پی درگذشت آیت ا ...ربانی

پاسخ به یک ادعا



کمربند مرگ

کمربند مرگ
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 3580متقاضی تسهیالت
کرونایی پشت باجه

بانک ها 

اناهلل و انا الیه راجعون





خوره جان بازنشستگان
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پروژه ای که پس از  30روز هنوز آماده بهره برداری نشده است

افتتاح اسمی
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پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در پی درگذشت
آیت ا ...ربانی
عالم وارسته و با اخالص
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در پیامی درگذشت عالم وارسته و پرتالش
حضرت آیت ا ...ربانی را تسلیت گفت.به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند ،متن پیام حجت االسالم و
المسلمین آقای حاج سید علیرضا عبادی به شرح زیر است .
يم
الر ِح ِ
الر ْح َم ِن َّ
ب ِْس ِم اَّ ...
ال ْس َل ِم ُث ْل َم ٌة َل َي ُس ُّد َها َش ْي ٌء
ات ا ْل َعال ُِم ُثل َِم فِي ْ ِ
ِإ َذا َم َ
رحلت عالم وارسته ،پر تالش و با اخالص ،قانع و بدون پیرایه های مادی حضرت
آیت ا ...آقای حاج محمدابراهیم ربانی (قدس ا ...روحه) را به مردم خراسان
جنوبی به ویژه مردم با ایمان و عالم دوست بیرجند خصوصا آن ها که بیشتر
توفیق بهره وری از محضر آن بزرگوار را داشته اند و باالخص دودمان و خاندان
و آقازادگان شریف تسلیت عرض مینمایم .برای آن بزرگوار روح و راحت و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.

سید علیرضا عبادی
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

فقیه بزرگوار ،استاد برجسته حوزه علمیه به ندای حق لبیک گفت

وداع ربانی
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