دوﻣﯿﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ "ﺳـﺮدري اﻟﭽﻪ ﺳـﯽ" ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷـﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻏﺎت ﺑﮑﺮ و ﭘﺮﺑﺎر اﯾﻦ دﯾﺎر در ﭘﺎرك ﻣﺮه ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد.
در آﺋﯿـﻦ اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﺸـﻨﻮاره ﮐﻪ در آن ﺷـﻬﺮدار ،رﺋﯿﺲ و اﻋﻀـﺎ ي ﺷـﻮرا ي ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ،ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻧ ﻈـﺎﻣ ﯽ و اﻧﺘ ﻈـﺎﻣ ﯽ ﻣﻨ ﻄﻘﻪ و ﻣﺮدم
ﺧﻮﻧﮕﺮم آن ﺣﻀﻮر دا ﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮ درﺧﺸـﺶ ﺳﺮدرود در روﯾﺪاد ﺗﺒﺮﯾﺰ  2018و ﺗ ﻠﻔﯿﻖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮد ﺷـﮕﺮ ي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ي ا ﺳﻼﻣ ﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺎﺑ ﻠﻮ
ﻓﺮش ﺟﻬﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرداری ﺳردرود  ،ﻣﮭﻧدس ﻓﺗﺢ اﻟﮫ زاده ﺳردرودی ﺷﮭردار ﺳردرود در اﯾن ﻣراﺳم ،ﺟﺷﻧواره
»;ﺳردری اﻟﭼﮫ ﺳﯽ«; را ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﮭر  ٣ھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺳردرود و ﻧﻣﺎﯾﺎﻧدن ظرﻓﯾت ھﺎی ﺑﺎﻏﯽ ،ھﻧری ،اﻗﺗﺻﺎدی و
ﻣردﻣﺎن ﺗﻼﺷﮕر آن داﻧﺳت و ﮔﻔت :اﯾن ﻋزﯾزان ﺑﺎ ﻗﻠﻣﮫ ﺳﺎردور آﻏﺎزﮔر ﻓرھﻧﮓ ﺷرﻗﯽ ﺷده و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠو ﻓرش ﺧود از ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺎ
را ﻓراﺗر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﻧوازی ھﺎﯾش ﻟﻘب ﺷﺎﻧدﯾز آذرﺑﺎﯾﺟﺎن را ﻟﻘب ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﯾﻌﻘوب ﻓﺗﺢ ﷲ زاده اﻓزود :ھﻣﭼﻧﯾن ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز ﺧوﺷﻣزه و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺳردرود زﺣﻣﺎت ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧده و اﯾﻧﮏ ﺑﮫ ھﻣت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷورای ﺷﮭر ،ﭼﮭره ھﺎ و ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑﮫ ﺑرﺧورداری از ﻧﻌﻣت ھﺎی ﺧداوﻧدی اﯾن ﺷﮭر ﻓرا ﻣﯾﺧواﻧد.
ﻣﮭﻧدس ﺑﮭﻠوﻟﯽ دﺑﯾر ﺟﺷﻧواره ﺳردری اﻟﭼﮫ ﺳﯽ ﻧﯾز ﮔﻔت :ﺷﮭر ﺳردرود ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت  ٣٠ھزار ﻧﻔری و ھﻣﺟواری ﺑﺎ ﮐﻼن ﺷﮭر ﺗﺑرﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﻏﺷﮭر ﻣﻧطﻘﮫ ﻣطرح ﺑوده و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی
ﺧﺎﺻﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﺿور ﮔردﺷﮕران اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﻣﯾد ﺑﮭﻠوﻟﯽ اﻓزود :اﯾن ﺟﺷﻧواره ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓرﺻﺗﯽ را ﻓراھم ﺳﺎزد ﺗﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾداد ﺗﺑرﯾز  ٢٠١٨ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓرﺻت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗﺎن ﺗﺑدﯾل ﺷود.
دوﻣﯾن ﺟﺷﻧواره ﺳردری اﻟﭼﮫ ﺳﯽ ﺗﺎ روز ﺷﻧﺑﮫ )ﭘس ﻓردا( در ﭘﺎرک ﻣره ﺧوﻧﯽ ﺷﮭر ﺳردرود ﺑرﭘﺎﺳت و ﺑﮫ ﻏﯾر از ﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺷﺎد ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺟﻧﺑﯽ آن در  ٢٠ﻏرﻓﮫ ﺑﺎ
ﻋرﺿﮫ ﻣﺣﺻوﻻتﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣدت  ٣روز اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت و ﺑﺎ ﺣﺿور وﯾژه اﺳﺗﺎﻧدار آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐر اﺳت ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز ﺧواص داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﻌددی را در زﻣﯾﻧﮫ ﻻﻏری و ﮐﺎھش وزن ،ﮐﺎھش دﯾﺎﺑت و ﻗﻧدﺧون ،ﮐﺑدﭼرب ،ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ،ﯾﺑوﺳت ،ﮐم ﺧوﻧﯽ ،ﺳﻼﻣت دھﺎن و دﻧدان ،اﺳﺗرس و
اﻓﺳردﮔﯽ ،ﺳﻧﮓ ﮐﻠﯾﮫ ،ﭼرﺑﯽ ﺧون ،ﺑﮭﺑود رﻣﺎﺗﯾﺳم ،ﺷب ﮐوری و ﻏﯾره داراﺳت.
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