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میم پرور-  بخشدار مرکزی فاروج در گفتگو با خبرنگار ما 

ضمن تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و شروع سال نو گفت: 

در آستانه بهار طبیعت، منتظر تشریف فرمایی شما مسافران 

و گردشگران محترم نوروزی به روستاهای زیبا و سرسبز بخش 

مرکزی این شهرستان بویژه روستاهای هدف گردشگری 

استاد و خسرویه فــاروج و همچنین خرید از مجتمع های 

تجاری سه گنبد و سیاهدشت هستیم. مهندس »رضا قاسم 

زاده« افزود:  بخش مرکزی این شهرستان دارای 3 دهستان؛ 

فــاروج، شاه جهان و سنگر است، و از مجموع 82 روستای 

شهرستان، 59 روستا در بخش مرکزی قراردارند. وی اظهار 

کرد: برخی از روستاهای بخش مرکزی همچون؛ استاد و 

خسرویه واقع در دهستان سرسبز شاه جهان با واحدهای 

بوم گردی و مناطق گردشگری سرسبز، رودخانه، باغات و 

کوه های سربه فلک کشیده به عنوان ظرفیتی در راستای 

خدمت رسانی بهتر به مسافران و گردشگران مطرح است. 

مهندس »قاسم زاده« گفت: روستای استاد دهستان شاه 

جهان که در 22 کیلومتری شهرستان قرار دارد به عنوان 

روستای هدف گردشگری در سال گذشته فعالیتهای بسیار 

خوبی درآن صورت گرفته و این روستا دارای آثار تاریخی 

بسیاری همچون؛ حمام قدیمی روستا، مسجد جامع، آرامگاه 

بابا و بی بی، آسیاب قدیمی، خانه های پلکانی و... است. 

بخشدار مرکزی فاروج گفت: همچنین روستاهای سه گنبد 

و سیاهدشت در این شهرستان با بافت و تولیدات روستایی 

به عنوان قطب تجاری منطقه، محصوالت متنوع خود را در 

بخش های مختلف از تولید به مصرف به فروش می رسانند. 

وی افزود: در حال حاضر  بیش از 30 واحد تجاری در بخش 

های؛ پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، مواد غذایی و...

در روستاهای سه گنبد و سیاهدشت فعال و روز به روز نیز این 

واحدها در حال افزایش هستند. وی ابراز کرد: در چند سال 

اخیر افتتاح اقامتگاه های بوم گردی در سطح روستاهای  

دارای جاذبه های گردشگری و توریستی به عنوان یکی 

از اقدامات ارزشمند در راستای جذب مسافر و گردشگر 

مطرح است که با این شرایط تاکنون در سطح روستاهای 

بخش مرکزی این شهرستان در روستای استاد 3 اقامتگاه، 

روستای خرق 2 اقامتگاه و بزرگترین اقامتگاه بوم گردی 

استان خراسان شمالی در روستای مردکانلو با امکانات کامل 

رفاهی و خدمات رسانی راه اندازی شده و یکی از اقامتگاه 

های روستای استاد نیز توسط دهیاری روستا و بصورت 

کامال سنتی و از تمام امکانات و مصالح سنتی استفاده شده 

است. وی تصریح کرد: روستای خرق هم یکی از روستاهای 

زیبا و سرسبز با داشتن قابلیت هایی همچون؛ وجود امامزاده 

عبدالرحمن )ع( که به عنوان یکی از امامزادگان شاخص 

مطرح است و فعالیت حدود 25 کارگاه چوب بری در این 

روستا به عنوان ظرفیت مهم اقتصادی منطقه ،  به 

همراه ظرفیت کوه شاه جهان در این منطقه 

سبب شده تا کوهنوردانی از سراسر کشور 

و حتی از کشورهای بحرین، اسلواکی و... 

جهت فتح قله به این منطقه سفر کنند و 

لحظات به یادماندنی را دردل طبیعت و در کنار رودخانه ها 

و درختان سرسبز این روستا سپری کنند. وی تصریح کرد: 

روستای خسرویه نیز در دامنه رشته کوه های زیبای شاه 

جهان در فاصله 26 کیلومتری جنوب غربی شهرستان در دل 

دره ای سرسبز جای گرفته و دارای آثار تاریخی و جاذبه های 

گردشگری بیشماری است، همچنین روستای مردکانلو در 

فاصله 30 کیلومتری از مرکز شهرستان با طبیعتی بکر، زیبا 

و دارای قابلیت گردشگری که درختان 

سربه فلک کشیده و رودخانه های 

زالل و پاکش نشان از صفا و صمیمیت 

اهالی مهمان نواز این روستا دارد، 

ــای دل انگیز بهاری آمــاده  در روزه

پــذیــرایــی از مــســافــران و 

ــوروزی  ــران نـ گــردشــگ

هستند. 
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 معرفی ظرفیت و جاذبه های گردشگری 
روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج

 آمادگی شهرداری تیتکانلو برای عرضه تولیدات کارخانه سنگ مصنوعی شهرداری 
میم پرور-  شهردار تیتکانلو در گفتگو با خبرنگار ما ضمن عرض تبریک فرا 

رسیدن سال نو، از اعالم آمادگی شهرداری این شهر برای عرضه و فروش 

تولیدات و محصوالت کارخانه سنگ مصنوعی به مسافران و گردشگران 

نوروزی خبر داد. مهندس »حسین جاهد« افزود: ایام عید نوروز فرصت بسیار 

مناسبی است تا مسافران و گردشگران نوروزی با سفر به شهر تیتکانلو، از 

تولیدات و محصوالت باکیفیت کارخانه سنگ مصنوعی شهرداری این شهر 

نیز خرید کنند. وی افزود: این کارخانه یکی از ظرفیت های خوب منطقه است 

که باعث ایجاد درآمد پایدار برای این مجموعه در زمینه تولید محصوالت زیبا 

و باکیفیت همچون؛ انواع سنگ فرش، سنگ نما، سنگ پله، قرنیز، انواع 

گلدان، نیمکت، دورباغچه ای، باربکیو و... است. وی ابراز کرد: در راستای 

زیباسازی مبلمان شهری، امسال از تولیدات کارخانه سنگ مصنوعی 

شهرداری، برای المان های نوروزی در سطح شهر استفاده شده است.

منتظر قدوم پر از مهرتان هستیم.
آدرس کارخانه سنگ مصنوعی شهرداری تیتکانلو:

خراسان شمالی: شهرستان فاروج، شهر تیتکانلو، بلوار امام رضا)ع(، خیابان جنت، شهرداری تیتکانلو

تلفن تماس: 05836464277
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