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اقامتگاه بومگردی جیامان در ایام نوروز آماده پذیرایی و اسکان مسافران و گردشگران نوروزی و طبیعت گردهای گرامی می باشد.

 بزرگترین اقامتگاه  بومگردی درجه یک در استان خراسان شمالی 
»شهرستان فاروج، روستای مردکانلو«

مسافران و گردشگران محترم قبل از حضور در اقامتگاه جهت رزرو سوئیت با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید:

09152355110      09111771558      09154130946      
 علیرضا حیدری  آدرس: خراسان شمالی: شهرستان فاروج، روستای مردکانلو، اقامتگاه بومگردی جیامان.

مدیر اقامتگاه بومگردی جیامان

j i a m a n i r a n j i a m a n i r a n w w w . j i a m a n . i r

سرپرست فرمانداری فاروج خبر داد:

 شهر آجیلی؛ آماده پذیرایی از مسافران
 و گردشگران نوروزی

میم پرور- سال نو از راه رسیده و چهره شهر آجیلی نیز حال و هوای بهاری به خود گرفته و عطر دل انگیز مهربانی از سوی اهالی باصفا و 

مهمان نواز این دیار جهت عرض خوشامدگویی به مهمانان نوروزی در این شهر همیشه بیدار و پایتخت آجیلی کشور به مشام می رسد.  

سرپرست فرمانداری فاروج  ضمن تبریک حلول سال نو و عرض خیر مقدم به مهمانان و مسافران نوروزی، از آمادگی کامل این شهر برای 

استقبال و پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی خبر داد. مهندس »مسعود صادق تیتکانلو« گفت: در راستای زیباسازی شهر فعالیت 

های خوبی توسط دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر نوروزی صورت پذیرفته تا کسانی که به نقاط مختلف این شهرستان سفر می کنند 

خاطرات خوب و به یادماندنی را از این شهر با خود به همراه داشته باشند. وی اظهار کرد: سالیانه میلیونها مسافر و گردشگر از این شهر گذر 

می کنند و تالش خواهیم کرد، با اقدامات ارزشمند و فعالیتهای خوب و شایسته عالوه بر افزایش جذب مسافران و گردشگران نوروزی، 

مدت زمان اقامت آنها نیز در این شهرستان افزایش یابد. مهندس »صادق تیتکانلو« گفت: استفاده از ظرفیت هنرمندان موسیقی سنتی، 

راه اندازی جشنواره موسیقی با اجرای آئین های ماندگار مردمان این منطقه، راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری، برپایی 

سیاه چادر عشایری به همراه غرفه های فروش صنایع دستی، آجیل و محصوالت محلی منطقه 

و... تنها بخشی از فعالیتهای نوروزی است که جهت ایجاد شادی و نشاط در وجود مهمانان 

نوروزی و اهالی این دیار صورت  پذیرفته است. وی افزود: بزرگترین اقامتگاه بوم گردی 

استان خراسان شمالی در روستای مردکانلو این شهرستان به همراه چندین اقامتگاه 

بوم گردی دیگر در روستاهای استاد و خرق پذیرای مهمانان و مسافران نوروزی است. 

سرپرست فرمانداری فاروج گفت: امیدواریم اعضای ستاد خدمات سفر نوروزی 

در کنار مردم شریف این دیار میزبانان خوبی برای مهمانان و مسافران 

نوروزی باشند تا تمامی این بزرگواران، لحظات ماندگار و خاطرات خوب 

و با نشاطی را از مردمان باصفای این دیار در صفحات تقویم زندگی خود 

به ثبت برسانند.

 پیام تبریک امام جمعه فاروج
 به مناسبت حلول سال نو

میم پرور- امام جمعه فاروج ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آغاز بهار طبیعت گفت: در قرآن 

کریم دستور به سیر و سیاحت داده شده چون این کار باعث تفریح روح و روان و افزایش علم و 

بصیرت انسان می شود.حجت االسالم » نایبعلی نوروزی« افزود: شهرستان فاروج شهرستانی 

است با قدمت تاریخی و سابقه بسیار درخشان فرهنگی و انقالبی که عالمان برجسته و سرداران 

شهید سرافرازی را در دامان خود پرورش داده و شناخت آنها بهترین الگوی رفتاری برای جوانان 

ماست . وی اظهار کرد: سرزمین زرخیزی که محصوالت باغی و زراعی آن فراتر از مرزها نوید 

بخش سالمتی و شیرینی کام انسانهاست، این شهر هرچند به شهر آجیلی ایران معروف است اما 

مردم خوب و مهمان نواز آن بیش از هر محصول دیگری باعث جذب میهمان و مسافر هستند.  امام 

جمعه فاروج ضمن تبریک حلول سال نو به اقشار مختلف مردم مهمان نواز و باصفای شهرستان 

فاروج، و عرض خیرمقدم از تشریف فرمایی میهمانان و مسافران عزیز نوروزی به  شهرستان  فاروج 

گفت:مهمانان و مسافران محترم: به شهر عالمان 

دانشمند و عارفان صاحب نفس خوش آمدید، از 

طبیعت زیبا ، چشمه سارات و قناتها با  آب گوارا 

و مواهب طبیعی فراوان این منطقه بهره ببرید و 

خدای متعال را سپاسگزار باشید.

هموطنان گــرامــی: قــدم بــر دیــدگــان ما 

گذاشتید به همه شما خیر مقدم گفته 

و  خدای متعال را به خاطر داشتن 

چنین میهن و چنین هموطنانی 

شاکر و سپاسگزاریم.

قابل توجه شهروندان گرامی و مسافران محترم
در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه های مختلف با بازرسین محترم تماس حاصل فرمائید.

آقای علی تقی زاده      09015810901
آقای احسان عزیزی      09153880067

بازرس طرح ستاد صیانت نوروزی »شهرستان فاروج«


