
عملکرد فرمانداری از نگاه 

روابط عمومی
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ایر مراسم تجلیل از دانش آموزان نمونه وبانوان عش

شهرستان های فردوس،طبس،بشرویه و سرایان









ت افتتاح هجدهمین کمپ طرح ملی ایمنی و سالم

ت پیوستن معاون_(هالل احمر)مسافرین نوروزی

"ه اینه به تصادفات جاد"سیاسی به کمپین ملی 







یه بازدید معاون عمرانی فرماندار و بخشدار اسالم

از روستاهای سیل زده طاهرآباد و ابراهیم آباد







ی بازدید معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار

راز بازارچه صنایع دستی و سیاه چادرهای عشای







بازدید معاون عمرانی فرماندار از چادر عشایری

سراهی شهیدزارع به سمت فردوس وعرض 

روی خداقوت به مسافرین نوروزی و زحمت کشان نی

انتظامی با اهدا شاخه گل











بازدید و سرکشی معاون عمرانی فرماندار از 

ین و نانوایی ها ، تعمیرگاه ها ، اماکن اسکان مسافر

فروشگاه های عرضه محصوالت غذایی











بازدید از اورژانس اسالمیه و پیوستن معاون 

ادفات نه به تص"عمرانی فرمانداری به کمپین ملی 

"جاده ای





نوروزگاه اول ، افتتاح جشنواره غذاهای محلی و

15لغایت 96اسفند ماه 23نان سنتی شهرستان از 
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ی و نوروزگاه دوم ، حمایت از تولیدات صنایع دست

ار سوغات شهرستان فردوس در راستای تحقق شع

سال در محل بازارچه صنایع دستی و سیاه 

حمایت از ) کیلومتری فردوس35چادرعشایری در

97/1/2( کاالی ایرانی







ان نوروزگاه سوم، برگزاری جشن شکرگزاری بار

ان بهاری در روستای تاریخی گردشگری بیدسک

97/1/3





نوروزگاه چهارم ، حضور در دهکده گردشگری 

گستج بااجرای برنامه های متنوع ،بازارفروش 

زی محصوالت روستایی وصنایع دستی واجرای با

97/1/۴های بومی محلی 







اریخی مراسم نوروزگاه پنجم؛حضور گردشگران در شهرت

بنای تاریخی ثبت ملی6با ( محله سردشت)تون







نوروزگاه ششم؛حضور گردشگران در دهکده 

یقی گردشگری زیبای پلوند همراه با موس-کویری

محلی و برنامه های متنوع





نوروزگاه هفتم، مراسم جشن و آیین های سنتی

درمجموعه آبگرم معدنی هالل فردوس







نوروزگاه هشتم؛مراسم جشن در باغشهر 

ن ذهنی مرکز نگهداری و توانبخشی معلولی)اسالمیه

(گلهای فردوس







رای نوروزگاه نهم؛در مسیر قنات جهانی بلده؛با اج

برنامه های متنوع







نوروزگاه دهم،حضور فرماندار و ریاست شورای 

اسالمی شهر فردوس در جشن شبانه در محل 

بازارچه صنایع دستی و غذاهای محلی







ی بازدید مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرس

استانداری خراسان جنوبی و معاون سیاسی 

فرماندار از اماکن تاریخی و بازارچه نوروزی 

فردوس







دار بازدید استاندار محترم خراسان جنوبی ، فرمان

ی از فردوس و دیگر مسئولین استانی و شهرستان

غرفه های توانمندی شهرستان فزردوس در 

نمایشگاه نوروزگاه ایران در مشهد مقدس













ت جلسه برنامه ریزی و هماهنگی مراسم گرامیداش
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قاطع جلسه بررسی تسریع در بازگشایی زیرگذر ت

معاون بهشتی جنوبی و کمربندی اسالمیه باحضور

انسیاسی فرماندار و مدیرکل راه وشهرسازی است





دیدار و عرض تبریک سال نو جمعی از مدیران و

مسئولین به فرماندار











های بازدید فرماندار و مسئولین شهرستان از اردو

جهادی طرح هجرت ازسه منطقه 

میهجواداالئمه،روستای حسین آباد و باغشهراسال







افتتاح سکوی عرضه بنزین سوپر در جایگاه

اختصاصی قدسی نیا







بازدید فرماندار از طرح راهنمای مسافرین 

میه، میدان بسیج باغشهر اسال( هالل احمر)نوروزی

تاد پایگاه امداد بین جاده ای هالل احمر باغستان، س

الل اسکان باغشهر اسالمیه و فردوس، کمپ موقت ه

احمر واقع در میدان گلشن، آستان مبارک 

امامزادگان، کافه هنر موزه مردم شناسی 













تای بازدید بخشدار اسالمیه از مرکز بهداشت روس

باغستان علیا و عرض تبریک سال نو





هر بازدید بخشدار و اعضای شورای اسالمی باغش

تری اسالمیه از پایگاه اورژانس،مرکز گلها و کالن

اسالمیه و عرض خداقوت به این عزیزان







و بازدید مهندس ابراهیمی،دکتر امیرحسنخانی

سه از مدر( رئیس دانشگاه بیرجند)دکتر خامسان

اه تاریخی علیا، موزه مردم شناسی، محوطه خوابگ

دانشجویی،ساختمان پژوهشکده انار فردوس و

شرکت کشت و صنعت صیانت آب و خاک













ی جلسه بررسی مشکالت دانشکده فنی ومهندس

فردوس باحضور فرمانداروامام جمعه شهرستان،

دکترامیرحسنخانی ودکترخامسان؛سرپرست

دانشگاه بیرجندواعضای شورای شهر







جلسه بررسی مشکالت حوزه بهداشت و درمان و

آموزش پزشکی







جلسه شورای فرهنگ عمومی







دیدار فرماندار و معاون سیاسی فرماندار با 

هر حجت االسالم والمسلمین زمانی؛امام جمعه باغش

اسالمیه





از جلسه ساماندهی امور کشتارگاه ها و جلوگیری

ونین مخاطرات ناشی از کشتار غیرمجاز باحضور معا

فرماندار





جلسه شورای آموزش و پرورش فردوس





به اولین یادواره شهدای هنرمند شهرستان فردوس

وینیهمراه بزرگداشت سیداهل قلم شهید مرتضی آ







تر جلسه توسعه کشت های ارگانیک با حضور دک

BRITZE و سرکار خانم خاکپور





جلسه بررسی مشکالت اشتغال روستایی و 

توانمندسازی روستاها باحضوردکتر 

ق مشاورمعاونت توسعه روستایی ومناط)خوارزمی

(محروم کشور





ام دیدارمشاور فرماندار وامور بانوان وخانواده با ام

جمعه فردوس و تبریک عید بزرگ مبعث وبحث

انوانوتبادل نظر پیرامون مسایل و مشکالت حوزه ب





ان جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرست

فردوس





دیداراعضای شورای اسالمی شهر فردوس و 

گو باغشهراسالمیه با فرماندار شهرستان و گفت

پیرامون مسائل شهرستان





مراسم یادواره شهید حسن هوشنگ نژاد در 

دبیرستان نمونه دخترانه توحید







جلسه ی حل مشکالت کشاورزی و دامپروری با 

انحضور فرماندار شهرستان فردوس در مرکز است





بازدید فرماندار فردوس از روستای سیل زده 

انارستانک







مراسم گرامیداشت یادواره سردار شهید مهدی 

وری صبوری به همت دبیرستان دخترانه شهید صب







دیدار فرماندار فردوس با دکتر 

باباداوردان؛مدیرکل عمرانی وامور زیربنایی 

زی سازمان امور عشایر کشور در خصوص برنامه ری

واحداث سد کوهرود در منطقه عشایری کجه و چاه ن







جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان





جلسه بررسی راه های دسترسی به بیمارستان

فردوس( ص)حضرت رسول 





ضور جلسه برنامه ریزی بزرگداشت هفته معلم با ح

مشاور فرماندار در امور بانوان و رابطین بانوان

ادارات





جشن روز علوم آزمایشگاهی با حضور فرماندار

شهرستان فردوس در محل بیمارستان حضرت 

(ص)رسول






