ﺑﻌﺪ ﺳﻪ روز از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮدري اﻟﭽﻪ ﺳﯽ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮي ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ دوﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﺮدر ي اﻟﭽﻪ ﺳ ﯽ)ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﺳﺮدرود( ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز از ﻣﻮرﺧﻪ  20اﻟ ﯽ  22اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﭘﺎرك
ﻣﺮه ﺧﻮﻧ ﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺮدرود ﮐﻪ ﯾﮑ ﯽ از ﭘﺎرك ﻫﺎ ي ﻃﺒﯿﻌ ﯽ و ﺑﺰرگ ا ﺳﺘﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑـط ﻋﻣـوﻣﯽ ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷـﮭرداری ﺳـردرود ،ﺑﻌـد ﺑﯾش از ﯾـﮏ دھﮫ دوﻣﯾن ﺟﺷـﻧواره ﺳـردری اﻟﭼﮫ ﺳـﯽ)ﮔـوﺟﮫ ﺳـﺑز
ﺳردرود( ﺑﮫ ﻣـدت ﺳﮫ روز از ﻣـورﺧﮫ  ٢٠اﻟﯽ  ٢٢اردﯾﺑﮭﺷت در ﭘـﺎرک ﻣره ﺧوﻧﯽ ﺷـﮭر ﺳـردرود ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘـﺎرک ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ و ﺑزرگ
اﺳﺗﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود ﺑرﮔزار ﮔردﯾد.
اﯾن ﺟﺷـﻧواره ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﮐﻣﯾﺳـﯾون ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﮭر و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷـﮭرداری و ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ ﺳـردرود و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ رﺳﺗوران ھﺎی اﯾﻣﺎﻧﯽ ﺳردرود ﺑرﮔزار ﮔردﯾد.
ﺟﺷـﻧواره ﺳـردری اﻟﭼﮫ ﺳـﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺳﯾوﻟﯾن ﺷﮭری در  ٢٠اردﯾﺑﮭﺷت اﻓﺗﺗـﺎح ﮔردﯾـد ﮐﮫ ھﻣراه ﺑود ﺑـﺎ اﻓﺗﺗﺎح ﻧﻣﺎﯾﺷـﮕﺎه ﻋرﺿﮫ ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺷـﺎورزی ﺷـﮭر ﺳـردرود ﺑﺧﺻوص ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز ﺑﺻورت ﻣﺳـﺗﻘﯾم ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر از ﺑﺎﻏﺎت ﺗﺎ ﻣﺻـرف ﮐﻧﻧـده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺻـﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ و ﺗﺎﺑﻠو ﻓرش
دﺳﺗﺑﺎف ﺷﮭر ﺳردرود
در طول ﺟﺷـﻧواره ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۶ﺑرﻧـﺎﻣﮫ ی ﻣﺧﺗﻠف در ﻏرﻓﮫ ی رواﺑـط ﻋﻣوﻣﯽ و ﺷـﮭرداری ﺳـردرود ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن اﺟرای ﻧﻣﺎﯾش طﻧز ﺗوﺳـط ﮔروه ﺑﯾر ﺑﺎﺧﯾش ﺷـﮭر ﺳردرود ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ھر اﻟﭼﮫ ﺳـردری اﻟﭼﮫ ﺳﯽ
اوﻟﻣﺎز و ﺟﻧﮓ ﺷﺎدی  ،ھﻣﭼﻧﯾن اﺟرای ﻣوﺳﯾﻘﯽ زﻧده اﺻﯾل آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ و ﻋﺎﺷﯾق ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔﺳﺗرده ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن از ﺳرﺗﺎﺳر ﺷﮭرھﺎی ھﻣﺟوار ﺑرﮔزار ﺷد.
از دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﯾن ﺟﺷـﻧواره ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﮑس  ،ﺷﻌر  ،ﮐﻠﯾپ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﻋﮑس داﻧش آﻣوزی ﺑﯾن ﻣدارس ﺳـطﺢ ﺷﮭر ﺳردرود ﺑود ﮐﮫ در آﺧر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑﺎ ﻋﮑس ھﺎی ﺑرﮔزﯾده ﺑرﮔزار ﮔردﯾد ﮐﮫ
ﻋﮑﺳﮭﺎ و اﺷﻌﺎر ارﺳﺎﻟﯽ طﯽ ﻓراﺧوان ﻗﺑﻠﯽ ﺗوﺳط ھﯾﺋﺎت داوران اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾد.
و اﻣـﺎ روز آﺧر ﺟﺷـﻧواره ھﻣراه ﺑود ﺑـﺎ اﺧﺗﺗـﺎﻣﯾﮫ اﯾن ﺟﺷـﻧواره ﺳـردری ﮐﮫ ﺑـﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺳـﯾﺎر ﻣﺗﻧوع و ﺷﺎد ﺑﺎ ﺣﺿور ﺑﯾش از ﺳﮫ ھزار ﻧﻔری ﺷـﮭروﻧدان و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن از ﺳرﺗﺎﺳـر اﺳـﺗﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷـرﻗﯽ و
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﻏرﺑﯽ ﺑرﮔزار ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺷور و ﻧﺷﺎط ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺧﺷـﯾد.در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺳـﺧﻧراﻧﯽ و ﺧﯾر ﻣﻘدم ﮔوﯾﯽ دﺑﯾر ﺟﺷﻧواره ھﻣراه ﺑود در اداﻣﮫ رﯾﺎﺳت ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺳردرود ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ
در ﺧﺻوص اھداف اﯾن ﺟﺷـﻧواره ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﺷور و ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻔظ ﺑﺎﻏﺎت ﺷـﮭر ﺳـردرود و ﻣﻌرﻓﯽ ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز اﯾن ﺷـﮭر ﺑﻧﺎم ﺳردرود ﺑود  ،ﭘرداﺧت و ﺳـﭘس ﺣﺿﺎر و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﺷﺎھد اﺟرای ﻧﻣﺎﯾش ھﻧرﻣﻧدان
ﮔروه ﺑﯾر ﺑﺎﺧﯾش ﺷـﮭر ﺳـردرود ﮔردﯾدﻧد و در اداﻣﮫ اﺟرای ﻣوﺳـﯾﻘﯽ اﺻـﯾل اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ ﺻدای اﺳـﺗﺎد ﻣﺣﻣود ﻣوﻧﺳـﯽ ﺳردرودی ﺗواﻧﺳت ﻧظرات ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن ﺟﺷﻧواره را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ ھﻣﮫ ی
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣﻧﺗظر اﺟرای ﻣﯾﮭﻣﺎن وﯾژه اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻋﻠﯾرﺿﺎ رﻧﺟﯽ ﭘور )ﻣش اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣﯽ( و ﻓرﯾﺑﺎ اﺳﮑﻧدری در ِﺳن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯾﺷد ﻟﺑﺧﻧد را در ﻧﮕﺎه ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﺿﺎر اﺣﺳﺎس ﮐرد...
اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ دوﻣﯾن ﺟﺷـﻧواره ﺳـردری اﻟﭼﮫ ﺳـﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳـﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﻣراﺳم از ده ﻧﻔر از ﺑﺎﻏداران ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﮭر ﺳردرود ﺑﺎ اھدای ﺗﻧدﯾس اﯾن ﺟﺷﻧواره و ھﻣﭼﻧﯾن اھدای ﺟواﯾز ﻧﻔﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔرات ﺑرﺗر ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
ﻋﮑﺎﺳﯽ،ﺷﻌر،ﮐﻠﯾپ ﺗﺟﻠﯾل ﺑﻌﻣل آﻣد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﻧـدس ﮐرﯾم ﺻﺎدق زاده ،ﻋﺿو ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ ﮐﻼﻧﺷﮭر ﺗﺑرﯾز ،رﯾﺎﺳت ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺑرﯾز ،ﺷﮭردار ﺷﮭر ﺳﮭﻧد،ﺷﮭردار آذرﺷﮭر ،ﻣﺷﺎور ﻣﺣﺗرم اﺳـﺗﺎﻧدار در اﻣور ﺑﺎزار و اﺻـﻧﺎف و ھﻧرﻣﻧدان و اھﺎﻟﯽ
ﻣﺣﺗرم رﺳﺎﻧﮫ و ﺻدای و ﺳﯾﻣﺎ ﻣرﮐز اﺳﺗﺎن و  ...از ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎن وﯾژه اﯾن ﻣراﺳم اﺧﺗﺗﺎﻣﯾﮫ ﺑودﻧد.
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