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گاه بوم رگدی   ااقمت
»عباس بابا« )رپریخ(

گاه بوم رگدی  ااقمت
 استو

گاه بوم رگدی   ااقمت
» رپدیس آساک«

گاه بوم رگدی   ااقمت
داش قلعه شاه جهان 

آدرس: شهرستان فاروج: روستای 
خرق»نگین شاه جهان«.

تلفن تماس:   09158943596      
مدیریت: آقای »محمد پریرخ«

آدرس: شهرستان فاروج : روستای 
هدف گردشگری استاد.

مدیریت: سرکارخانم سکینه شریفی 
استاد      تلفن: 09105812429    

آدرس: شهرستان فاروج : روستای 
هدف گردشگری »استاد«.

تلفن تماس:09151589894
مدیریت: آقای جواد بهادری

آدرس: شهرستان فاروج : روستای 
خرق »نگین شاه جهان«.

تلفن تماس: 09159112268
مدیریت: آقای سید ابوطالب علیزاده

سیمای دبیرخانه ستاد خدمات سفر نوروزی فاروج در یک نگاه 

»میراث ماندگار«

میم پرور-  رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 

ــاروج در گفتگو با خبرنگار مــا، ضمن  و گردشگری ف

تبریک حلول سال نو گفت: در راستای خدمت رسانی 

بهتر به مسافران و گردشگران، قبل از شروع سال نو 

جلسات ستاد خدمات سفر نــوروزی با حضور دستگاه 

های عضو ستاد برگزار و تمامی ادارات خدمات رسان 

در کمپ گردشگری ورودی شهرستان از سمت قوچان 

مستقر و آماده خدمت رسانی به مسافران و گردشگران 

نــوروزی هستند. »مجید سعیدیان« افــزود: امسال هم 

اجرای هنری گروه موسیقی سنتی و محلی با راه اندازی 

جشنواره موسیقی و به صورت اجــرای سنت ها و آئین 

مــردم منطقه همچون خنچه بــرون، حرکات مــوزون با 

چوب و...در نخستین روز سال نو و سایر ایام عید در سطح 

شهر و نمایشگاه نوروزی برگزار می شود. وی اظهار کرد: 

با همکاری اداره عشایر شهرستان، چادر سیاه عشایری 

در ورودی شهر، برای ارائــه محصوالت و غذای محلی 

برپا شده و نمایشگاه فروش آثار هنری، صنایع دستی 

شهرستان نیز با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری فاروج و مؤسسه فرهنگی، هنری 

اندیشه وران برپا و همه روزه در طول ایام عید پذیرای 

شهروندان محترم و مسافران و گردشگران نــوروزی 

ــوروزی فــاروج گفت:  اســت. دبیر ستاد خدمات سفر ن

6 اقامتگاه بومگردی هم در روستاهای خرق، استاد 

و مردکانلو نیز آماده خدمت رسانی بهتر به مسافران 

ــوروزی اســت، که اقامتگاه بوم گردی  و گردشگران ن

بزرگترین  عنوان  به  مردکانلو  روســتــای  در  جیامان 

اقامتگاه استان خراسان شمالی اســت. وی افــزود: 

عالوه بر آن امکانات پذیرایی و میزبانی از مسافران و 

گردشگران نــوروزی در روستاهای هدف گردشگری 

تاریخی،  توریستی،  تفریحی،  هــای  جاذبه  دارای  و 

خرق،  اسفجیر،  دربند،  خسرویه،  استاد،  همچون؛ 

گــرمــاب، قوشخانه، کـــوران، مردکانلو و در دو 

مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی فراهم شده 

است. »مجید سعیدیان« گفت: پارک    وحدت 

یک  همچنین  تجهیز،  ــارک  پ کوهستان  و 

مهمانپذیر نیز آماده پذیرایی از مسافران 

است. وی اظهار کرد: دبیرخانه 

ستاد مستقر در اداره میراث 

و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

ــول روز  گــردشــگــری در ط

پاسخگوی سؤاالت مسافران و گردشگران نوروزی است. 

وی ابــراز کــرد: تا کنون 30 اثر تاریخی در شهرستان 

همچون؛ مسجد جامع استاد، قلعه علی آباد یام و تپه 

یام، خانه دختر در روستای چری، درخت چنار 700 

ساله اسفجیر، برج مفرنقاه و... ثبت ملی شده است. 

وی تصریح کرد: حمام تاریخی و قدیمی فاروج و موزه 

مردم شناسی نیز در سطح شهرستان فاروج قرار دارند 

که حمام خزینه ای با قدمتی حدود 200 سال از بناهای 

بجا مانده از دوره قاجار است و همچنین مــوزه مردم 

شناسی این شهر که دارای غرفه های مختلفی همچون؛ 

سربینه، »سرحمومی«، عطاری، باستان شناسی، غرفه 

انگور، شیرواره »آلچیق«  و... اســت. همچنین غرفه 

صنایع دستی شامل؛ گلیم، جاجیم، چرم دوزی، منبت 

کاری، معرق و... است. دبیر ستاد خدمات سفر نوروزی 

گفت: در سطح شهرستان 80 آجیل فروشی وجود دارد 

که نظارت بر این واحدها در جهت ارائه آجیل 

باکیفیت به مسافران صورت پذیرفته است. رئیس اداره 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فــاروج 

افزود: ستاد اسکان نوروزی نیز آماده پذیرایی و خدمت 

رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی است.

شهروندان محترم و مسافران و گردشگران عزیز نوروزی:

با آرزوی سالی خوش و پرنشاط بــرای شما و خانواده 

محترمتان از شما دعوت می کنیم تا از موزه مردم شناسی 

و حمام تاریخی شهرستان فاروج بازدید کنید.

آدرس: شهرستان فاروج، خیابان شهید مقیم، اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فاروج، 

حمام قدیمی و موزه مردم شناسی فاروج

تلفن تماس:05836425525

سال شانزدهم / ویژه نامه ۴۱۰
۲۷  اسفند ماه ۱39۷


