
 "سمن ها سین هشتم"گزارش خبری جشنواره 

های نوروز با حضور نمایندگان انجمن "سمن ها سین هشتم"آیین پایانی وسپاسگزاری سومین جشنوراه ملی 

 میراث مردم نهاد هایهیات رییسه شورای هماهنگی، مدیران و کارشناسان دفتر امور مجامع . تشکل  شرکت کننده،

های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ییدر سالن گردهما 89اردیبهشت41فرهنگی کشور در تاریخ 

 .کشور برگزار شد

استان کشور به مرحله داوری رسیده که پس از داوری و امتیاز بندی بر  41گزارش از  77در این دوره از جشنواره 

کردستان و یزد در بخش اجرای  خوزستان، بوشهر، های اصفهان،های اجرایی، هفت انجمن از استانلاساس سرفص

یک انجمن از استان خراسان جنوبی در بخش مناطق کم برخوردار و یک  ،های برگزیده ملیترکیبی بعنوان انجمن

های اجتماعی انتخاب و های عمومی و سرمایهانجمن از استان زنجان در بخش نگاه ویژه با محوریت جذب مشارکت

از پس سوتندیس جشنواره، هدایای نقدی و سپاسنامه به برگزیدگان پیشکش گردید،  شایسته تقدیر قرار گرفته

 همچنین در بخش دیگری از کردستان و زنجان تقدیر شد. اصفهان، بوشهر،کل  اترادهای استانی  امسئوالن تشکل

ی مدیرکل میراث های  ارزنده جناب آقای فالحشورای هماهنگی به پاس همکاری و فعالیت ،آیین پایانی جشنواره

 تقدیر به عمل آوردند.از ایشان فرهنگی  استان اردبیل 

در ادامه به گزارشی پیرامون چگونگی همکاری دفتر  ی مردم نهادهامع و تشکلاآقای تاجیک مدیر کل دفتر امور مج

طرح شورای گفتگو و اهمیت ساختار همگرایی و  و در بخش دیگری از سخنان خود به پرداختهبا این جشنواره 

های استانی و ملی های هماهنگی یا شبکههای سه گانه میراث در ایجاد شورایهای فعال حوزههمکاری انجمن

پرداختند و همچنین اعالم نمود که دفتر امور مجامع و اداره های زیرمجموعه آن آمادگی کامل برای همکاری و 

در پایان به وی ها و دفتر شد، های فعال را داشته و خواستار ارتباط بیشتر میان انجمننجمنارتباط دوسویه با ا

ضوع مهم ساماندهی و راه اندازی سمن سراهای استانی پرداخته و با بیان اینکه دفتر امور مجامع به جدیت دنبال وم

توجه به تفاهم نامه هایی که با دستگاه های این امید را داد که بزودی با و ساماندهی و راه اندازی این موضوع است 

 .های کشور خواهیم بوددر همه استان سمن سراهاذیربط منعقد شده شاهد راه اندازی 

با بیان عالقمندی خود به حوزه تشکل های مردم نهاد و عنوان اینکه نیز  آقای دکتر برومند مدیر کل هرمزگان 

ی صنایع دست اینکه پیدامی کنند نتیجه بخش و اثر بخش است وکنند و ورود  هرکجا که مردم ایفای نقش می

در ادامه عنوان کردند که عالقمندی بیش از هروقت دیگری نیاز به حضور مردم دارد،  و  هویت ماست میراث فرهنگی

 منمأموریت سمشخص شدن تواند بسیاری از موانع را مرتفع کرده و سرعت ببخشد مستلزم میو که امروز ایجادشده 

های  حاکم بر فعالیت های ارزشتعریف ها و در نهایت های سمنچشم اندازهای زیبایی از ظرفیتها، ساخته شدن 

 باشد.  تشکل ها می

    



های غیردولتی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در ادامه سمیه مراقی رییس شورای هماهنگی سازمان

برگزاری دو جشنواره پیشین و کنونی را ارائه و افزود با حمایت  کشور، گزارشی مشروح از پیشینه و چگونگی

بزودی جشنواره سین هشتم به دبیرخانه  ،هاهای فعال سراسر کشور و همراهی دفتر امور مجامع و تشکلانجمن

 بدیل خواهد شد.دائمی ت

جشنواره سین هشتم علیرضا صادقی امیری عضوهیات رییسه و نماینده شورای هماهنگی در کمیته داوری سومین 

 ردکساختار کمی و کیفی گزارشهای ارسالی ارائه نمود و تاکید  و گزارشی کلی پیرامون چگونگی، موارد ارزیابی

گزارش نویسی جدیت و توجه بیشتری بخرج دهند، چرا  مستندسازی،  در حوزه مستند نگاری، می بایست هاانجمن

  .ارای ضعف های جدی در ساختار گزارش نویسی بودندهای رسیده به دبیرخانه دکه بسیاری از گزارش

ت اپایانی هی ای عضو هیات رییسه و دیگر نماینده شورای هماهنگی در کمیته داوری، بیانیهدر پایان بابک مغازه

 .های اجرایی برای جشنوارهای پیش رو داشتو تاکید بر تخصصی محور شدن سرفصل قرائتداورای را 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


