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مهم ترین خدمات شبکه بهداشت و درمان 
فاروج و حوزه سالمت در ایام نوروز 

سرپرست شبکه بهداشت و درمان فاروج ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، به بیان مهم ترین 

فعالیت ها و خدمات این مجموعه و حوزه سالمت به شهروندان و مسافران نوروزی پرداخت. 

دکتر »کریم ذوقی« گفت: مجموعه تیم شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در ایام نوروزی 

با فعالیت ۴ مرکز جامع خدمات سالمت »فاروج ، تیتکانلو  مایوان و باش محله« افتخار دارد 

خدمات درمانی را بصورت ویژه جهت رفاه حال همشهریان و زائران و مسافران نوروزی ارائه 

کند. وی افزود: همچنین بیمارستان شهدای این شهرستان نیز در طول شبانه روز آماده 

خدمت رسانی است. وی ابراز کرد:اورژانس ۱۱۵ فاروج و باش محله نیز خدمات رسانی در طول 

روزهای تعطیالت خواهند داشت و تیم های بهداشت محیط از ۲۰ اسفند ماه سال جاری تا 

۱۷ فروردین ماه 98 در حال انجام بازرسی هستند. دکتر »ذوقی« گفت: داروخانه بیمارستان 

بصورت شبانه روزی و یکی از داروخانه های سطح شهر نیز تا ساعت ۱۲ شب در خدمت مراجعه 

کنندگان هستند. سرپرست شبکه بهداشت و درمان فاروج افزود: امیدواریم شهروندان 

محترم و مسافران نوروزی با رعایت نکات بهداشتی، در طول این ایام گرفتار بیماری نشوند و 

با سالمتی کامل تعطیالت سال نو را سپری کنند. سالمتی شما آرزوی ماست.

برگزاری طرح نوروزی آرامش 
بهاری در امامزادگان فاروج

  میم پرور- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تبریک 

حلول سال نو، از برگزاری طرح نوروزی آرامش بهاری و ویژه برنامه های تحویل سال نو 

در آستان امامزادگان و بقاع متبرکه این  شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در4 بقعه 

متبرکه امامزاده جعفر )ع( روستای سیاهدشت، امامزاده محمد )ع( چوکانلو، امامزاده 

عبدالرحمن)ع( خرق و همچنین امامزاده محمود)ع( روستای برگرد برگزار می شود. 

»سعید علیپور صحرا« افزود: زمان اجرای این طرح از 28 اسفند ماه سال جاری شروع 

و تا 15فروردین ماه سال جدید ادامه خواهد یافت. وی ابرازکرد: در طول ایام تعطیالت 

5 نفر مبلغ را به این مناطق اعزام خواهیم کرد. »علیپور صحرا« گفت: مراسم تحویل سال 

نو  به صورت ویژه در آستان مقدس امامزاده جعفر)ع( روستای سیاهدشت برگزار خواهد 

شد. وی افزود: مراسم دعاخوانی و ویژه برنامه های نوروزی و همچنین فعالیتهای 

فرهنگی برای کودکان و... از مهم ترین برنامه هایی است که در لحظه تحویل سال نو 

در جوار امامزاده جعفر)ع( سیاهدشت و سایر بقاع متبرکه برگزار و پذیرای همشهریان 

عزیز و مهمانان و مسافران نوروزی خواهیم بود.

آغازسال نو رادرجوار 
امامزادگان وبقاع متبرکه 

به رسم همه ساله پذیرای همشهریان عزیز 

درلحظه تحویل سال درامامزاده جعفر)ع( 

روستای سیاهدشت هستیم

فست فوت و کافی شاپ پونک 2
انواع نوشیدنی های سرد و گرم

انواع پیتزا و ساندویچ
همراه با پیک رایگان

فقط با یک تماس
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مکانی دنج و آرام برای شما همشهریان عزیز فاروجی

سامانه پاسخگویی حوزه سالمت

 تلفن گویای ۱9۰

سیمای اتاق اصناف و اتحادیه 
خواروبار و آجیل فروشان 

فاروج در یک نگاه

فعالیت بیش از 80 آجیل 
فروشی در فاروج

بیش از 80 واحد آجیل فروشی 
در فــاروج فعالیت می کنند.
و  صنعت  اداره  ســرپــرســت 
معدن و تجارت فاروج با بیان 

جلسات  گفت:  مطلب  ــن  ای
خدمات  راســتــای  در  مختلفی 

رســانــی بهتر آجیل فــروشــان سطح 
مسافران  و  مشتریان  بــا  شهرستان 

نوروزی برگزار شده است.
» احسان افتخاری« افـــزود: یکی از 
تشکیل  مجموعه  ــن  ای ــای  ه برنامه 
خوشه آجیل اســت که در طی سال 
آینده انشاا... بتوانیم اجرایی کنیم. 
وی اظهار کرد: هدف از تشکیل این 

خــوشــه، انــجــام تمامی فرایند 
ــادرات   ــرآوری و ص تولید ، فـ
محصوالت عمده آجیل در 
خــود شهرستان  انجام و به 
نقاط مختلف دنیا و شهرهای 
کشور ارســال شود. »افتخاری« 
گفت: یکی دیگر از برنامه های این 
مجموعه، تغییر اسامی سردرب آجیل 
نام  با  فروشان شهرستان، متناسب 
این شهر که به پایتخت آجیلی کشور 
معروف است می باشد که امیدواریم 
با همکاری واحدهای مختلف سطح 
شهرستان در آینده ای نزدیک صورت 

پذیرد.

ــاف و رئیس  ــن ــس اتـــاق اص ــی رئ
اتــحــادیــه خـــواروبـــار و آجیل 
ــاروج در گفتگو  ــان فـ ــروش ف
با خبرنگار ما ضمن تبریک 

عید نــوروز گفت: با توجه به 
نامگذاری این شهر بنام پایتخت 

آجیل کشور، باید تمامی اقــدامــات و 
فعالیت ها در راستای خدمت رسانی 
بهترو ارائه آجیل با کیفیت به مسافران 
و گردشگران صورت پذیرد. » محمود 
حسین پــور« افــزود: عــالوه بر بازرسی 
های فصلی، گشت مشترک نــوروزی 
ــاری تا 15  از اول اسفندماه ســال ج

ــاه 98، اقــــدام به  ــن مـ ــروردیـ فـ
بازرسی از فروشگاه ها و آجیل 
فروشی های سطح شهر می 
کند. وی اظهار کرد: تمامی 
مــحــصــوالتــی کـــه در آجــیــل 
فــروشــی هــا ارائـــه مــی شــود باید 
عالوه بر کیفیت مناسب،  ظاهر آن نیز 
تمیز و بسته بندی شده باشد. »حسین 
پور« گفت: همچنین باید تمام صاحبان 
آجیل فروشی و همکارانشان در برخورد 
با مشتریان رعایت ادب و احــتــرام را 
داشته باشند تا  خاطرات خوبی از سفر 

به شهرستان فاروج داشته باشند.

سال شانزدهم / ویژه نامه ۴۱۰
۲۷  اسفند ماه ۱39۷


