
97اردیبهشت ماه 



بازدید فرماندار و مدیریت آموزش و پرورش از 

دبستان دخترانه شهید مرادی







دامدارانجلسه بررسی مشکالت 







همایش بزرگ روز جانباز









رماندار جلسه برنامه ریزی هفته معلم توسط مشاور ف

و رابطین بانوان اداراتبانوان وخانواده در امور 





جلسه بررسی مشکالت قنات بلده





یاافتتاح نمایشگاه توانمندی های باغستان عل







میه واسالدیدار اعضای شورای اسالمی شهر فردوس 

با فرماندار





جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان





(ع)العباس بمناسبت میالد حضرت ابوالفضل 

دیدار فرماندار با خانواده جانبازان







سه و جلفردوس با فرماندار دیدار فرماندار سرایان 

بررسی مشکالت حوزه بهداشت و درمان دو 

شهرستان









ضور همایش بزرگ طالب و روحانیون شهرستان با ح

آیت اهلل حاج سید مصباح عاملی







مزرعه کشاورزی و قسمت هایاز بازدید فرماندار 

آزاد اسالمی واحد فردوسمختلف دانشگاه 









ه با کلنگ زنی پله های سالن ورزشی قدس اسالمی

حضور فرماندار







یکی عیادت جمعی از مسئولین شهرستان از آقای ب

رئیس سابق منابع طبیعی و آبخیزداری





ا جلسه بررسی مشکالت حوزه بهداشت و درمان ب

حضور فرماندار و دکتر قائمی





ر دیدار مدیرکل محیط زیست استان با فرماندا

شهرستان فردوس





ور جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان با حض

شهرستان فردوسفرماندار





جلسه بررسی احداث سد کوهرود در منطقه 

عشایری کجه و چاه نو با حضور دکتر 

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان امور)داوردان

(عشایر کشور





(بمناسبت هفته کار و کارگر)

مراسم تجلیل از کارگران با حضور فرماندار و 
معاونین فرماندار







اد امام جلسه تکریم و معارفه رئیس اداره کمیته امد

(ره)خمینی 





واقع بازدید بخشدار اسالمیه از قنوات آسیب دیده

در روستاها







دیدار جمعی از سرمایه گذاران با فرماندار







روستابمناسبت گرامیداشت هفته شوراهای شهر و 

و مراسم تجلیل از شوراهای اسالمی روستا ، شهر

شهرستان با حضور فرماندار و معاونین











یان فرهنگجلسه بررسی وضعیت زمین دانشگاه 

با حضور فرماندارپسرانه 





نگیان با مراسم تجلیل از بازنشستگان دانشگاه فره

حضور معاون سیاسی فرماندار







به پاس نیم قرن فعالیت علمی فرهنگی

حترم مراسم نکوداشت دکتر یاحقی با حضور وزیر م

فرهنگ و ارشاد اسالمی











عاون افتتاح نمایشگاه نقاشی اکسپو با حضور م

سیاسی فرماندار







بمناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم

و بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین از مدارس

تقدیر از مدیران











یه با مراسم گرامیداشت مقام معلم در باغشهر اسالم

حضور فرماندار







انم بازدید فرماندار از نمایشگاه نقاشی اکسپو خ

میرزایی و خرید آثار هنری توسط مسئولین







رماندارهمایش بزرگ فرهنگیان شهرستان باحضور ف











تانبازدید فرماندار از پروژه های دامپزشکی شهرس







دار دیدار مدیرکل منابع طبیعی استان با فرمان

شهرستان فردوس





ان دیدار مدیرکل ثبت احوال با فرماندار شهرست

فردوس





ستان با جلسه بررسی مشکالت سنگ های قیمتی شهر

حضور فرماندار





ماندار فردیدار مربی باشگاه سیاه جامگان مشهد با 

فردوسشهرستان 





ماندار فردیدار رئیس دانشگاه فرهنگیان استان با 

فردوسشهرستان 





ضور افتتاح نمایشگاه خود مراقبتی و سالمت با ح

معاون سیاسی فرماندار







بمناسبت هفته هالل احمر

ن دیدار فرماندار شهرستان فردوس با تالشگرا

جمعیت هالل احمر







هرستان جلسه کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید ش

با حضور مدیران کل استانی







اندارجلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور فرم





97اولین جلسه شورای اداری در سال 







نامه کارگاه آموزشی بودجه نویسی شوراها و آیین

های داخلی شورای اسالمی شهرهای استان 

خراسان جنوبی









یاسی جلسه کمیسیون دانشجویی با حضور معاون س

فرماندار





ستان همایش بزرگ شفا یاوران ویژه فرهنگیان شهر

فرماندار شهرستان فردوسبا حضور 









ن جلسه برنامه ریزی سوم خردادماه با حضور معاو

سیاسی فرماندار





ار جلسه کارگروه فنی اشتغال با حضور فرماند

شهرستان فردوس





ابازدید فرماندار از شهرک صنعتی شهید پارس









شروع مسابقات جام رمضان با حضور فرماندار و

امام جمعه شهرستان







هبرنامه مالقات مردمی فرماندار در روزهای دوشنب







ساختمان درحال ساخت بازدید فرماندار از 

اورژانس بیمارستان شهید چمران فردوس








