ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸـﻨﻮاره ﺳـﺮدري َاﻟﭽﻪ ﺳـﯽ اﻗـﺪام ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺜﺒـﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ
ﺳﺮدرود ﺑـﻮد/اﺣـﺪاث ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي درﺳـﺮدرود از اوﻟـﻮﯾﺖ ﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ اداره ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ار ﺷﺎد ا ﺳـﻼﻣ ﯽ ا ﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﺸـﺮﻗ ﯽ ﻃ ﯽ ﺟ ﻠﺴﻪ ا ي ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ي ﺷﻮرا ي ا ﺳـﻼﻣ ﯽ و ﺷـﻬﺮدار ﺳـﺮدرود ﺑﺎ
اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮔﺰار ي ﺟﺸـﻨﻮاره ﮔﻮﺟﻪ ﺳﺒﺰ ﺷـﻬﺮ ﺳـﺮدرود ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓ ﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻫﺎ ي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳ ﻄﺢ ا ﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ ﯽ
دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ
ﺑﮫ ﮔزارش رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﮭرداری ﺳردرود ،ﻣﺣﻣدﭘور ﻣدﯾرﮐل اداره ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﺎن آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﺷرﻗﯽ طﯽ
ﺟﻠﺳﮫ ای ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺷورای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷﮭردار ﺳردرود ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺑرﮔزاری ﺟﺷﻧواره ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز ﺷﮭر ﺳردرود ﺗواﻧﺳت در ﺟﮭت ﻣﻌرﻓﯽ
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ھﺎی اﯾن ﺷﮭر در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﺑﺳزاﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻓزود ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﻔر اﺧﯾر وزﯾر ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﮭر ﺳردرود ،
ﺗﺎﺑﻠو ﻓرش دﺳـﺗﺑﺎﻓت اﯾن ﺷـﮭر و ﭘﺗﺎﻧﺳـﯾل ھﺎی آن ﺗواﻧﺳت ﻧظر وزﯾر ﻣﺣﺗرم را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﺳـرﯾﻌﺎ ﻣﺳـﺗﻧدی ﺟﺎﻣﻊ در اﯾن
ﺧﺻوص ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد.
اﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اداره ﮐل در ﺧﺻوص ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭرﺳـﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﺻورت اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﮔردﯾده اﻗدام ﺧواھد ﻧﻣود ﮐﮫ در
اﯾن راﺳـﺗﺎ اﺣداث ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻣل در ﺷـﮭر ﺳردرود از اوﻟوﯾت ھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن اداره ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  ،اﯾﺷﺎن ﺿﻣن ﻗول ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ در ﺻورت ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر اﯾن ﭘروژه و اراﺋﮫ زﻣﯾن
ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺳط ﺷـﮭرداری ﺳﻌﯽ ﺧواھﯾم ﻧﻣود در ﺳﺎل  97اﯾن ﭘروژه را آﻏـﺎز و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﺳـﺎل  98اﯾن اداره ،اﺣداث ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری در ﺷـﮭر ﺳـردرود را آﻏﺎز و اﺣداث ﺧواھﯾم
ﻧﻣود.
ﻣدﯾرﮐل اداره ﻓرھﻧﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ظرﻓﯾت ھﺎی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭرھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﺋﯾم و اﯾن اﻣر ھﻣﮑﺎری ﻻزم ﮔروھﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ  ،ھﻧری و ﺗﺋﺎﺗر را ﻣﯾطﻠﺑد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾم در ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺷﮭر ھﺎ اﻗدام ﻧﻣﺎﺋﯾم.
اﯾﺷﺎن ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اﺣداث ﻣﺟﺗﻣﻊ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗر ﻻزم را در ﺟﮭت ﺟذب ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﺎﯾﯾم و اﯾن اداره ﻧﯾز آﻣﺎدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ھﻣﮑﺎری و اراﺋﮫ ﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
در اﯾن ﺧﺻوص اﻋﻼم ﻣﯽ دارد.
ﻣﺣﻣدﭘور ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻻزم را در ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﮑﻣﯾل طﺑﻘﮫ ﻓوﻗﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭﯾد ﺑﺎﮐری ﺷﮭر ﺳردرود ﻣﻌﻣول ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
وی در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑرای ﺗﺟﮭﯾز و ﺗﮑﻣﯾـل آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر اﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﺳـﯾﻧﻣﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل اﯾن ﺷـﮭر ﻗول ﻣﺳﺎﻋـد داد و ﺗﺟﮭﯾز ﮐﺎﻣل اﯾن ﺳﺎﻟن ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﻟن آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر ﺷـﮭر ﺳـردرود را ﺧواﺳـﺗﺎر ﺷـد).ﮔزارش
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