
هماهن�����گي  واح�����د 
اس��ت���ان ه���ا تئات�����ر 
اداره كل هنرهاي نمايش�ي ك�ه از دوره مديري�ت علي منتظري، 
توجه جدي به تئاتر شهرستان ها را  - با تأسيس انجمن هاي نمايش 
در سراسر كش�ور – در اولويت خط مشي برنامه هاي خود قرار داده 
بود در زمان مديريت حس�ين پارسايي نيز با هدف حمايت و نظارت 

بر تئاتر شهرستان ها، دور تازه فعاليتش را آغاز كرد.
تأس�يس دبيرخانه دائمي تئاتر در مراكز استان ها، انحالل انجمن 
نمايش و جايگزين شدن انجمن هنرهاي نمايشي و راه اندازي شعب 
آن در سراس�ر كش�ور، اجرايي كردن طرح چهار فصل تئاتر و ... از 
مهمترين اقدامات اداره كل هنرهاي نمايش�ي در جهت تقويت تئاتر 

استان ها محسوب مي شود.
مديري�ت واحد هماهنگي تئاتر اس�تان ها از آخرين روزهاي آبان 
سال 1384 به محمد حيدري و از شش ماهه دوم سال 87 به مهدي 

حاجيان سپرده شد.
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اداره كل هنرهاي نمايشي كه از دوره مديريت علي منتظري، توجه 
ج�دي به تئاتر شهرس�تان ها را - با تأس�يس انجمن ه�اي نمايش در 
سراسر كشور – در اولويت خط مشي برنامه هاي خود قرار داده بود در 
زمان مديريت حس�ين پارسايي نيز با هدف حمايت و نظارت بر تئاتر 

شهرستان ها، دور تازه فعاليتش را آغاز كرد.
تأس�يس دبيرخانه دائمي تئاتر در مراكز اس�تان ها، انحالل انجمن 
نمايش و جايگزين ش�دن انجمن هنرهاي نمايشي و راه اندازي شعب 
آن در سراس�ر كش�ور، اجرايي ك�ردن طرح چهار فصل تئات�ر و ... از 
مهمتري�ن اقدامات اداره كل هنرهاي نمايش�ي در جهت تقويت تئاتر 

استان ها محسوب مي شود.
مديري�ت واحد هماهنگي تئاتر اس�تان ها از آخري�ن روزهاي آبان 
س�ال 1384 به محمد حيدري و از شش ماهه دوم سال 87 به مهدي 

حاجيان سپرده شد.
اهداف:

1 - تعيين و ارتقاي جايگاه تئاتر در سطح استان ها
2 - نظارت بر تئاتر شهرستان ها

3 - حمايت از توليد و اجراي نمايش در انجمن هنرهاي نمايش��ي سراس��ر 
كشور

4 - نظارت بر اجراي قوانين اجرايي معاونت هنري در سطح استان ها
5 - تالش جهت ايجاد مجامع صنفي تئاتر

6 - ايجاد هماهنگي ميان فعاليت گروه هاي نمايشي
7 - توجه به امر آموزش تئاتر در سطح استان هاي كشور

شرح وظايف:
1 - پيگي��ري، تصوي��ب و نظارت بر اجراي هماهنگ آيي��ن نامه ها، قوانين 
و ضواب��ط حمايتي مورد تأييد حوزه معاون��ت هنري درباره تمامي هنرمندان 

دست اندركار هنرهاي نمايشي در سراسر كشور
2 - ايجاد ارتباط براي رفع مشكالت و تنگناهاي موجود گروه هاي نمايشي 

در استان ها و نقاط محروم كشور با اداره كل هنرهاي نمايشي
3 - تالش و ايجاد زمينه براي تش��كيل و توس��عه مراكز و مجامع صنفي و 
تخصصي هنرمندان تئاتر و گروه هاي آزاد نمايش��ي در سراسر كشور بر اساس 

برنامه هاي تدوين شده
4 - فراهم كردن زمينه هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي الزم براي ايجاد 

و گسترش كار مراكز ياد شده
5 - پيشنهاد ايجاد تسهيالت قانوني الزم، جهت توليد و ورود امكانات و ابزار 
مربوط به هنرهاي نمايش��ي و توزيع و واگذاري آن به مراكز هنرهاي نمايشي 

و گروه هاي آزاد نمايشي در سراسر كشور
6 - فراهم كردن زمينه آموزش هنرهاي نمايشي از طريق برگزاري دوره ها 
و كالس هاي آموزشي در استان هاي كشور و كشف استعدادهاي بالقوه در اين 

زمينه بر اساس برنامه هاي تدوين شده
7 - توزيع نش��ريات و مواد صوتي و تصويري آموزش تئاتر و ساير هنرهاي 

نمايشي
8 - تالش براي تبادل آثار و اطالعات ميان گروه هاي نمايش��ي استان هاي 

مختلف كشور
9 - ايجاد هماهنگي ميان فعاليت گروه هاي نمايشي در جهت رشد و توسعه 

اين هنر در نقاط محروم
10 - برگزاري جشنواره هاي مناطق در استان هاي كشور بر اساس برنامه هاي 

تدوين شده
11 - تداوم حركت به س��مت تعيين جايگاه شايس��ته تئاتر شهرس��تان بر 

اساس برنامه هاي تدوين شده
12 - انجام بررس��ي هاي الزم و پيش��نهاد تشكيل انجمن هنرهاي نمايشي 
كش��ور كه بستر مناس��بي براي جريان سالم و بارور ش��دن هنرهاي نمايشي 

متعهد است.
13 - انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست

پيشنويسآييننامهاجراييتئاتردرشهرستانها
اهميت اجراي تئاتر در شهرستان ها اگر بيشتر از تهران نباشد، كمتر از آن 
نيست، زيرا يكي از روش هاي گسترش تئاتر در كشور، اجراي آن در شهرهاي 
مختلف است. حضور استعدادهاي بالقوه و كشف و شناسايي، هدايت و حمايت 

صحيح آنان مي تواند گستره تئاتر كشور را عيني تر كند.
ش��وراي راهبردي تئاتر كش��ور در چهار نشس��تي كه با حض��ور مدير امور 
اس��تان هاي مركز هنرهاي نمايشي برگزار ش��د، با بررسي مسائل و مشكالت 
تئاتر شهرس��تان ها، با توجه به وضع موج��ود، تصميمات زير را اتخاذ كرد كه 
پس از تصويب ش��ورا به رئيس محترم اداره كل هنرهاي نمايشي ارائه شد تا 

مقدمات اجرايي شدن آن از سال 1386 فراهم شود.
* ال��ف: تولي��د تئات��ر توس��ط كارگردانان حرف��ه اي اعزام��ي از تهران در 

شهرستان ها
 - انتخ��اب پن��ج منطقه كش��ور براي تولي��د تئاتر با اس��تفاده از نيروهاي 

منطقه
 - اي��ن انتخ��اب لزوماً بايد بر اس��اس ظرفيت ه��ا و توانايي هاي تئاتري هر 

منطقه باشد.
 - در مرحله اول پنج كارگردان انتخاب خواهد شد.
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 - اين افراد بر اساس اولويت بندي امور استان ها به شهرستان هاي مورد نظر 
سفر مي كنند، سپس بر مبناي ارزيابي از شرايط و امكانات، برنامه ريزي جهت 

توليد نمايش آغاز مي شود.
 - بر مبناي اين ارزيابي متني توسط كارگردان براي اجرا در آن شهرستان 

پيشنهاد مي شود. متن بهتر است ايراني باشد.
 - ب��ر مبن��اي اين برنامه با ه��دف توليد نماي��ش تأمين اعتبارش��ده و با 

كارگردان ها قرارداد بسته مي شود.
 - تمام��ي مراحل كار ب��ا هماهنگي ناظر كيفي و ناظر مالي انجمن نمايش 

مركز صورت مي گيرد.
 - بعد از عقد قرارداد، كار كارگردان با نيروهاي شهرس��تان مورد نظر براي 

توليد نمايش آغاز مي شود.
 - در طول اجراي پروژه، روند شكل گيري آن و موانع و پيشرفت كار طي 

گزارشي به انجمن هنرهاي نمايشي مركز ارائه مي شود.
 - در طول دوران تمرين توس��ط كارگ��ردان و احياناً يكي دو نفر نيروهاي 

همكار، مي توان كارگاه هاي فشرده آموزشي در محل تشكيل داد.
 - ب��ر مبن��اي قرارداد، نمايش پس از آماده ش��دن در مكان مورد توافق به 

مدت 45 شب پياپي به صحنه مي رود.
 - درآمد حاصل از اجراي نمايش توسط نماينده كارفرما به حساب كارفرما 

واريز مي شود.
 - پيش از اجراي نمايش اطالع رساني و تبليغات صورت گيرد.

 - در صورت فراهم شدن شرايط پس از پايان 45 شب اجرا، اين اجراها به 
صورت چرخشي هر كدام به مدت يك هفته تا 10 روز در شهرهاي ديگر اجرا 
شود و اين جايگزيني آنقدر ادامه يابد تا دوباره هر نمايش به مقصد بازگردد.

 - يك پوستر واحد براي هر پنج اجرا با مشخصات متفاوت چاپ شود. عالوه 
بر آن براي هر مورد يك بروشور و پوستر جدا چاپ شود.

 - يك كاتالوگ ويژه براي اين پنج اجرا چاپ شود.
 - در جش��نواره فجر س��ال آينده اين پنج نمايش در يك بخش مستقل به 

صحنه برود.
 - در صورت امكان و فراهم بودن ش��رايط و موضوع در تبادالت فرهنگي و 

تئاتري بين كشورها، اين پنج نمايش در خارج از كشور اجرا داشته باشند.
 - در ص��ورت مطل��وب ب��ودن نمايش و ش��رايط اجرا، هر اث��ر مي تواند به 
ش��كل طوالني مدت با حمايت مركز و تخصيص بودجه گيشه، اجراي خود در 

شهرهاي مختلف را نامحدود ادامه دهد.
 - اگر اين تجربه در س��ال 86 جواب داد، به ش��كل كارشناس��ي ش��ده در 

سال هاي آتي ادامه يابد و حتي دامنه آن گسترش يابد.
 - س��عي خواهد شد تا در شهرستان هايي كه امكان ضبط تلويزيوني فراهم 

اس��ت، با مشاركت مراكز صدا و س��يما نسبت به اختصاص برنامه و پخش آن 
براي تقويت بنيه تئاتري هر شهرستان كار شود.

بديهي است چنانچه ش��رايط منطبق با اين آيين نامه در توليد نمايش ها و 
روند گزارش آن در شهرستان ها مورد توجه مركز قرار گيرد، مي تواند از تقدير 

ويژه برخوردار شود.

* ب: توليد تئاتر در شهرس��تان ها با حمايت اداره كل هنرهاي نمايش��ي و 
انجمن هنرهاي نمايشي مركز

 - تخصيص اعتبار به انجمن هاي نمايشي شهرستان ها براي توليد و اجراي 
عمومي تئاتر در همان شهر

 - تخصيص هاي مالي بر اساس توانايي هاي بالقوه هنرمندان تئاتر هر شهر 
خواهد بود.

 - در ش��هرهايي كه ادارات ارش��اد با اداره كل هنرهاي نمايش��ي، انجمن 
هنرهاي نمايش��ي و هنرمندان تئاتر تعامل بهتري داش��ته باش��ند، اداره كل 

هنرهاي نمايشي حمايت هاي ويژه اي را در نظر بگيرد.
 - در توليد تئاتر شهرس��تان ها اولويت با نمايش هايي اس��ت كه بر فرهنگ 

بومي و استفاده درست و هنرمندانه از آنها تأكيد شده باشد.
 - گروه هاي شهرستاني كه به طور درست و مداوم اقدام به توليد و به روي 
صحنه بردن نمايش مي كنند از حمايت تبليغاتي اداره كل هنرهاي نمايش��ي 

در سطح ملي برخوردار مي شوند.
 - تئاترهايي كه مورد اس��تقبال قرار بگيرند ب��ا حمايت اداره كل هنرهاي 
نمايشي و انجمن هنرهاي نمايشي مركز در شهرهاي ديگر نيز به روي صحنه 

خواهند رفت.
اين آيين نامه درصدد است در اين بخش از پيشنهاد و برنامه براي توسعه و 

رسيدن به تئاتري با هويت ملي به موفقيت هايي دست يابد.

آييــــننـــامـــهشماره1:
برگزاريجشنوارههايمنطقهايتئاتردركشور

مقدمه:
اگر جش��نواره تئاتر را جش��ن س��اليانه توليد و پويايي هنر تئاتر در استان، 
منطقه، يا در كش��ور بداني��م، پس بايد برپايي اين جش��ن واقعاً برآيند توليد 
تئاتر و اس��تمرار فعاليت هاي نمايشي مناطق كشور باش��د. )منظور از توليد، 
آماده س��ازي يك تئاتر جهت نمايش عمومي آن است.( حال اگر به هر دليلي 
در يك اس��تان يا شهر تئاتر توليد نمي ش��ود، خود به خود برگزاري جشنواره 
در آنج��ا نيز منتفي خواهد بود. اگر مردم يك س��امان تماش��اخانه ندارند، يا 
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دارند و براي تماشاي تئاتر از آن استفاده نمي شود، برگزاري ساليانه جشنواره 
يا جش��نواره هاي تئاتر با هزينه هاي گزاف و به ش��كل تش��ريفاتي، تأثيري در 
بهبود كيفي آثار و كثرت توليدات مطلوب نخواهد داش��ت. در سال هاي اخير 
بر اثر تكرار و كليشه هاي رايج برگزاري جشنواره ها، انگيزه هاي اصلي آن براي 
برگزاركنندگان و شركت كنندگان نيز از بين رفته است و حتي در بسياري از 

موارد با آن به صورت »يك رفع تكليف« برخورد شده است.
بنابراين جهت هدفمند شدن جشنواره ها و ارائه يك رويه صحيح براي تئاتر 
استان ها و نيز ايجاد تئاتر حرفه اي و استمرار اجراهاي عمومي در شهرستان ها 
و شكستن قالب كليشه اي و سنتي فعاليت هاي تئاتر، اين طرح به صورت يك 

تعريف ارائه مي شود كه با تدوين آيين نامه جشنواره، قابل اجرا خواهد بود.
* توضيح اينكه آيين نامه اش��اره ش��ده به همراه اولويت هاي س��ال 1385 

متعاقباً از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي اعالم خواهد شد.
توضيح طرح:

در اين طرح س��عي شده اس��ت كه تئاتر شهرستان ها به جايگاه اصلي خود 
هدايت ش��ده و مردم بيش از پيش با هنر تئاتر و »فرهنگ تماشاخانه رفتن« 
آش��تي كنند. طبق اين طرح، جش��نواره هاي تئاتر اس��تاني كه نمي توانست 
نش��ان دهنده توانايي ها و ظرفيت هاي هنرمندان در سطح استان باشد، جاي 
خود را به اجراهاي عمومي در س��طح استان خواهد داد. بديهي است مي توان 
امكان اجراهاي عمومي را قوت بخشيد تا بهترين هاي استاني در جشنواره هاي 
منطقه اي حضور يابند. شايس��ته اس��ت از اين پس گروه هاي شهرستاني فقط 
ب��راي اجراي عمومي، آثارش��ان را آماده كرده و ادارات كل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي بودجه اي را كه براي برگزاري جش��نواره ها هزينه مي كردند، صرف 

توليد و عرضه عمومي آن كنند.
ش��ايد اجراي اين طرح در سال اول مشكل به نظر آيد، ولي با استمرار اين 
ط��رح، توليد و عرضه تئاتر به صورت اجراي عمومي روال منطقي و اصولي به 

خود خواهد گرفت.

تعريف جشنواره منطقه اي
جشنواره منطقه اي، جشنواره اي است با حضور آثار هنرمندان شش استان 
به ميزباني يكي از همان اس��تان ها در فاصله زماني مش��خص جهت ارائه آثار 

نمايشي و قضاوت در مورد آنها.
آثار منتخب جشنواره منطقه اي براي حضور در جشنواره بين المللي فجر به 
دبيرخانه اين جش��نواره معرفي مي شوند تا پس از بررسي ها و جمع بندي هاي 
الزم )در م��ورد انتخاب هاي قطعي و انتخاب هاي مش��روط(، حضورش��ان به 

صورت قطعي از سوي دبيرخانه يادشده اعالم شود.
استان هاي يك منطقه با توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ مشترك يا نزديكي 

حدود جغرافيايي استان ها مشخص خواهند شد، يعني براي 30 استان كشور، 
شش جشنواره منطقه اي پيش بيني مي شود.

نحوه حضور در جشنواره
چون طبق اين طرح جشنواره تئاتر استان ها برگزار نخواهد شد، هنرمندان 
تئاتر شهرس��تاني محدوديت زماني بازخواني و بازبيني به ش��كل س��ال هاي 
گذش��ته جش��نواره ها را ندارند و تمامي آنها مي توانند در طول س��ال، متون 
نمايش هايي كه قصد اجراي عمومي آنها را دارند، به ش��وراي نظارت و صدور 
پروانه نمايش شهرس��تان يا اس��تان ارائه داده و پس از طي مراحل بازخواني 
و بازبيني، مجوز اجراي عمومي )برابر مقررات ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
كش��ور( دريافت كنند. اما مهلت ارائه تقاضانامه حضور در جشنواره منطقه اي 
و راهيابي به جش��نواره فجر تا پايان آذرماه 1385 اس��ت و گروه هاي نمايشي 
هر اس��تان با توجه به زمان برگزاري جشنواره منطقه اي كه استان آنها در آن 
منطقه قرار مي گيرد، مي توانند تا يك ماه قبل از برگزاري جشنواره منطقه اي 
درخواس��ت خ��ود را ارائه دهند. بدي��ن صورت هر گروه نمايش��ي كه اجراي 
عمومي خود را در شهرستان مربوطه )بيش از پنج شب اجرا( به انجام رسانده 
باش��د، به پيوس��ت نامه تأييد اجراي عمومي از اداره شهرستان يا ادارات كل 
)در مورد اجراي نمايش در دانشگاه ها تأييديه اجراي بيش از پنج شب توسط 
معاونت دانشجويي فرهنگي دانش��گاه الزامي خواهد بود.( مي تواند تقاضانامه 
كتبي جهت ش��ركت در جش��نواره منطقه اي را به دبيرخانه دائمي جشنواره 

تراژدي مكلت برنده 3 جايزه از جشنواره منطقه 5 كشور) يزد(
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تئاتر اس��تان تابعه ارائه دهد تا توس��ط »هيأت انتخاب منطقه« مورد بررسي 
قرار گيرد.

نحوه بازبيني و گزينش آثار جشنواره منطقه اي
هيأت انتخاب جشنواره منطقه اي براي حضور آثار در جشنواره به دو شيوه 

عمل خواهد كرد:
الف( اجراي كامل نمايش براي هيأت انتخاب

ب( ديدن فيلم يا سي دي اجراي عمومي نمايش )كيفيت صدا و تصوير در 
فيلم ها به قضاوت دقيق تر كمك خواهد كرد.(

نحوه بازبيني نمايش توس��ط هيأت انتخاب را كارگردان متقاضي در زمان 
ارائه تقاضانامه خود به دبيرخانه اس��تان با انتخاب يكي از دو روش گفته شده 
باال تعيين خواهد كرد تا دبيرخانه جش��نواره منطقه بر حس��ب درخواس��ت 
كارگردان ه��ا، برنامه ري��زي بازبيني آثار را مش��خص كند. در م��ورد بند الف، 
دبيرخانه جش��نواره منطقه، براساس تراكم تقاضاهاي هر استان، چند شهري 
كه تراكم تقاضاي باالتري دارند را جهت بازبيني آثار س��اير ش��هرها انتخاب 
خواهد كرد. )در اين مورد فاصله نزديك ش��هرهاي منتخب با ش��هرهايي كه 
تقاضاهاي كمتري از آنها ارائه شده نيز مد نظر قرار خواهد گرفت( و گروه هاي 
نمايشي شهرستان هايي كه هيأت بازبيني در آنها حضور نخواهد داشت، الزم 

است جهت بازبيني به شيوه الف در شهرهاي منتخب حضور داشته باشند.

نحوه تشكيل و عملكرد هيأت انتخاب جشنواره منطقه اي
هيأت انتخاب آثار جش��نواره هر منطقه از چهار نفر تش��كيل مي شود؛ يك 
نفر ناظر اداره كل هنرهاي نمايش��ي با حق رأي، س��ه نفر كارش��ناس خبره 
انتخاب ش��ده توسط اداره كل هنرهاي نمايشي از بين معرفي شدگان توسط 
ادارات كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان هاي منطقه به جز اداره كل استان 
ميزب��ان )هر اداره كل دو نفر را جهت انتخاب به اداره كل هنرهاي نمايش��ي 
معرفي مي كند، بدين ترتيب براساس تقسيم بندي هر شش استان يك منطقه، 
هش��ت نفر كارش��ناس از ادارات كل ب��ه جز اداره كل اس��تان ميزبان، جهت 
انتخاب سه نفر عضو هيأت به اداره كل هنرهاي نمايشي معرفي مي شوند.( اين 
هيأت پس از تش��كيل براساس برنامه زمان بندي تعيين شده توسط دبيرخانه 
جش��نواره منطقه اي به بازبيني آثار منطقه پرداخته و پس از بازبيني آثار طي 
صورتجلس��ه اي آث��ار برگزيده را جهت حضور در جش��نواره منطقه اي معرفي 

مي كند. سقف آثار حاضر در جشنواره منطقه اي 14 اثر است.

داوري و ظرفيت انتخاب
هيأت داوري جش��نواره منطقه اي متشكل از سه نفر خواهد بود كه توسط 

اداره كل هنرهاي نمايشي انتخاب مي شوند.
اين هيأت از بين آثار حاضر در جش��نواره در دو اولويت قطعي و مش��روط 
دست به انتخاب آثار جهت معرفي به دبيرخانه جشنواره فجر خواهد زد. تعداد 

آثار منتخب با نظر اداره كل هنرهاي نمايشي تعيين خواهد شد.

اعطاي كمك هزينه به گروه هاي نمايشي
اداره كل هنرهاي نمايش��ي با توجه به ارزش هنري، تعداد بازيگران، حجم 
دكور آثار و بعد مسافت شهرستان ها، به هر گروه نمايشي كه از استان توسط 
هيأت انتخاب جشنواره منطقه اي انتخاب شود تا سقف 4/000/000 ريال و در 
جشنواره منطقه اي به هر گروه منتخب از منطقه به فجر تا سقف 8/000/000 

ريال كمك هزينه اعطا خواهد كرد.
گاهشمار جشنواره مناطق براي گروه هاي شهرستان

تمامي گروه هاي نمايش از تاريخ اعالم اين طرح تا يك ماه پيش از برگزاري 
جش��نواره منطقه اي فرصت دارند نس��بت به انتخاب متن و برنامه ريزي براي 
تمري��ن و آماده س��ازي آن اق��دام كنند و براي اجراي عموم��ي با انجمن هاي 
نمايش، ادارات و نهادهاي فرهنگي مربوط وارد مذاكره ش��ده و براي كس��ب 
مجوز اجراي عمومي از شوراهاي نظارت و صدور پروانه نمايش استان ها اقدام 
كنند تا بتوانند طبق مهلت جش��نواره تا يك ماه پيش از جشنواره منطقه اي 
اجراي عمومي خود را به پايان برس��انند و تقاضانامه خود را جهت حضور در 

جشنواره تئاتر منطقه اي به دبيرخانه استاني ارائه دهند.
تاكيد مي شود ش��يوه نامه اجرايي اين طرح در آينده به دبيرخانه هاي تئاتر 
استان ها جهت اجرا ابالغ خواهد شد و در اين فرصت زماني گروه هاي نمايشي 
ب��ه جز ادارات فرهنگ و ارش��اد اس��المي و انجمن هاي نماي��ش مي توانند با 
س��فارش دهنده هاي دولتي يا غيردولتي تئاتر از قبيل موسس��ات فرهنگي و 
هن��ري، NGO ها، حوزه هاي هنري، آموزش و پرورش و بخش هاي فرهنگي 

ادارات جهت حمايت از اجراي عمومي آثار خود به رايزني بپردازند.

اهداف طرح:
1 - اهمي��ت دادن به اجراهاي عمومي در شهرس��تان ها توس��ط گروه هاي 
نمايش��ي فعال شهرس��تان ها و حذف تئاتر آماري و ارقامي در استان ها و كل 

كشور
2 - شناس��ايي گروه هاي فعال و حرفه اي در شهرس��تان ها و ترغيب آنها به 

توليد تئاتر به صورت حرفه اي و استمرار آن
3 - تقوي��ت ش��وراهاي نظارت و صدور پروانه نمايش در اس��تان ها و فعال 

كردن اين شوراها برابر ضوابط قانوني 
4 - حذف تش��ريفات، القاب و عناوين و هيجان هاي كاذب جش��نواره براي 
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هنرمندان در اس��تان ها و اهميت دادن ب��ه اصل توليد تئاتر و عرضه آن براي 
مردم

5 - تعريف شايس��ته براي فصل تئاتر در شهرس��تان ها )منظور همان زمان 
بازخواني تا بازبيني و برگزاري جشنواره است.( در طول سال، )البته به غير از 

سال اول اجراي آن( جاري خواهد بود.
6 - جلوگيري از هرز رفتن بودجه تئاتر اس��تان كه در جش��نواره ها بيشتر 

صرف هزينه هاي مراسم، اقامت، پذيرايي گروه ها و ... مي شود.
7  - از ميان برداشتن سفرهاي غير ضروري گروه هاي شهرستان و متمركز 

كردن فعاليت شان در شهرستان هاي خود
8 - انتخاب آثار نمايشي بوسيله فيلم و سي دي اجراهاي عمومي آنها، يك 
شيوه متداول در دنياست كه در معتبرترين جشنواره هاي جهاني نيز استفاده 

مي شود.
يكي از امتيازات اين ش��يوه اين است كه فرصتي به گروه هاي نمايشي داده 
مي ش��ود تا هنگام درخواس��ت براي حضور در جشنواره تئاتر منطقه اي فيلم، 
بهتري��ن اجراي عمومي خود را به دبيرخانه ارس��ال كنند و ديگر مش��كالت 
اج��راي زنده بازبيني از جمل��ه دكور زدن، گردآوري گروه، عجله كردن و ... را 

نخواهند داشت.
9 - چون هيأت انتخاب آثار توس��ط مركز و ادارات كل اس��تان ها از ميان 
كارشناس��ان خبره تئاتر در اس��تان ها تشكيل خواهد شد، اين كار در واقع بها 

دادن به حضور كارشناس��ان و مش��اركت ايش��ان در برگزاري جشنواره تئاتر 
منطقه اي خواهد بود.

10 - ب��ا توج��ه به محدوديت امكانات اجراهاي عمومي در اس��تان ها و نيز 
جشنواره تئاتر فجر شايسته است افرادي كه از شهرستان ها به جشنواره فجر 
راه پيدا مي كنند، عموماً افراد خبره و حرفه اي اين كار باشند تا در نهايت آثار 
شهرستان ها در حد و سطح مناسب حضور داشته باشند و جشنواره منطقه اي 

جايي براي آزمون و خطا نخواهد بود.
11 - منابع مالي محدود در اس��تان ها و شهرستان ها، مسئوالن فرهنگي و 
هنرمندان را وادار مي س��ازد تا براي توليد بيش��تر تئاتر و عرضه آن به غير از 
جنبه هاي هنري، به مسئله اقتصادي آثار نيز اهميت داده و از منابع مالي ساير 
نهادها و سازمان هاي فرهنگي خصوصي يا دولتي بهره گيرند و در پايان به يك 

آمار معقول دست يابند.
12 - از ميان برداش��تن اجراي نمايش هاي سفارش��ي و جشنواره اي و حذف 
شتابزدگي هاي رايج براي رساندن نمايش به جشنواره كه در اكثر موارد به صورت 
عجله اي و ناقص ارائه مي شود، حال آنكه اين مسئله در اجراهاي عمومي نمايش 

قبل از جشنواره منطقه اي به دليل داشتن زمان كافي مطرح نيست.
13 - مي دانيم و تجربه هم نشان داده است در هر شب اجراي نمايش يك 
اتفاق خوب براي گروه و تيم اجرا مي افتد، همچنين انتقادها و پيش��نهادهاي 
سازنده تماشاگران بعنوان مكمل فكري نمايش، گروه را در درك بهتر مفاهيم 

تئاتر و ارائه بهتر اثر بر روي صحنه ياري خواهد داد.
14 - آشتي دادن مردم با تئاتر و تماشاخانه و انس بيشتر آنها و هنرمندان 

با اجراهاي عمومي نمايش
15 - كم رنگ تر كردن جشنواره هاي متعدد از پيكره كلي تئاتر كه به تدريج 
صورت خواهد گرفت، باعث روان ساختن توليد و عرضه تئاتر و مخاطب شناسي 

آن شده و باعث تشكيل گروه هاي حرفه اي و نيمه حرفه اي خواهد شد.
16 - شناسايي و تأكيد بر تشكيل گروه هاي نمايشي و استقرار آنها در مراكز 

فرهنگي و هنري به منظور توليد و استمرار بيشتر فعاليتشان.

شيوهنــــامهبرگزاريجشنوارههايمنطقـهايتـئـــاتردر
كشـــــــوربهمنظورراهـيابيگروههــايتئاترشهـــرستان

بهبيستوپنجمينجشــنوارهبيــنالملليتئــاترفجر

مقدمه:
ب��ه منظ��ور توس��عه و اعتالي تئاتر كش��ور و برگ��زاري هرچه باش��كوه تر 
جش��نواره هاي منطقه اي تئاتر، اين ش��يوه نامه به عنوان آيين نامه ش��ماره 2 
از س��وي اداره كل هنرهاي نمايش��ي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي جهت 
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استحضار و هماهنگي بيش��تر مديران و كارشناسان تئاتر اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان ها تهيه و تنظيم شده است.

بخش نخست:
جشنواره تئاتر منطقه اي، فرصتي است تا آثار توانمند و برتر تئاتر استان ها 
پس از اجراي عمومي در اس��تان خود براي رقابتي س��الم و انتخاب نهايي كه 

همان راهيابي به جشنواره بين المللي تئاتر فجر است، گردهم آيند.
هر اس��تان كش��ور بنابر امكانات مناس��ب و تمايل در سنجش ظرفيت هاي 
فرهنگ��ي خود، مي توان��د ميزبان برگزاري جش��نواره تئاتر منطقه اي باش��د. 
تش��كيل و تقويت دبيرخانه دائمي تئاتر اس��تان، نخستين گام در شناسايي و 
جذب توانمندي هاي فرهنگي اس��ت. چنانچه استاني تمايل به ميزباني تئاتر 
منطقه اي داش��ته باش��د، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت دبيري 

اين جشنواره را بر عهده خواهد داشت.

بخش دوم:
دبيرخانه دائمي تئاتر اس��تان، واحدي است كه در اداره هاي كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي پيشينه و كاركرد داشته و دارد، بنابراين تشكيل يا تقويت هرچه 
بهتر اين دبيرخانه در مراكز اس��تاني، زمينه ساز كارايي بيشتر در سازماندهي 

تئاتر كشور خواهد بود.
مديران كل اس��تان هاي كش��ور براي جذب بهتر امكانات فرهنگي، مالي و 
اجتماعي تئاتر، به طور مس��تقيم دستور تش��كيل دبيرخانه دائمي تئاتر را با 

شرايط ذيل صادر خواهند كرد:

1 - دبيرخانه دائمي تئاتر استان
1 - 1 مديران كل محترم اس��تان هاي كش��ور با آگاه��ي از تمامي ضوابط 
دولتي و انجمن نمايش، طبق مقررات دستور داير شدن دبيرخانه دائمي تئاتر 

استان را صادر مي كنند.
2 - 1 براي اداره و گردش كار در دبيرخانه دائمي تئاتر الزم اس��ت از ميان 
افراد خبره، كارشناس و مورد اعتماد، فردي براي مسئوليت آن از سوي مدير 
كل انتخاب و ابالغ انتصاب وي به اداره كل هنرهاي نمايش��ي رونوشت شود. 
بديهي اس��ت كه انتخاب فرد صاحب صالحيت، مدير و آش��نا به ظرفيت هاي 

استان در موفقيت دبيرخانه دائمي سهم بسزايي خواهد داشت.
3 - 1 دبيرخانه ضمن برقراري ارتباط با گروه هاي فعال و صاحب خالقيت، 
شناس��نامه و توانمندي آنان را با توجه به سوابق آنها در اختيار مدير كل قرار 

خواهد داد.
4 - 1 اعالم آمادگي گروه ها براي پيشنهاد متن و اجراي عمومي در سطح 

استان پس از آن كه به روال قانوني شوراهاي نظارت هر استان رجوع خواهد 
كرد، مراحل بعد از اجراي عمومي و چگونگي راهيابي به جشنواره منطقه اي از 
طريق همين دبيرخانه انجام خواهد گرفت. بنابراين اعالم فراخوان، زمان بندي 
بازبيني و ارتباط گروه ها به دبيرخانه جشنواره تئاتر منطقه اي از جمله وظايف 

مهم و ظرفيت دبيرخانه هاي دائمي تئاتر استان است.

2 - چگونگي انتخاب آثار متقاضي استان ها براي جشنواره منطقه اي 
تئاتر

1 - 2 مدي��ر كل ب��ا توجه به عملكرد دبيرخانه دائمي تئاتر اس��تان، ضمن 
شناسايي خبرگان اليق و متعهد تئاتر استان، دو نفر كارشناس تئاتر را جهت 
پيش��نهاد براي تش��كيل هيأت انتخاب منطقه به اداره كل هنرهاي نمايشي 

معرفي مي كند.
2 - 2 دبيرخانه هر اس��تاني كه به عنوان ميزبان جشنواره منطقه اي تعيين 
مي شود، به دستور مدير كل، دبيرخانه جشنواره تئاتر منطقه خواهد شد. اين 
اس��تان به دليل ميزباني، فرصت انتخاب هيأت كارشناس��ي را به استان تحت 
پوش��ش خ��ود محول خواهد كرد و منتظر خواهد ش��د از هر دو كارش��ناس 
معرفي شده به اداره كل هنرهاي نمايشي، سه نفر منتخب نهايي به دبيرخانه 

جشنواره معرفي شوند.
3 - 2 اداره كل هنرهاي نمايشي از 10 كارشناس معرفي شده هر منطقه، 
بنابر ش��ناخت و بررس��ي اعتبار، س��ابقه، صالحيت و عدالت افراد، سه نفر را 
برگزيده، همراه يك كارش��ناس از اداره كل كه نه تنها داور چهارم، بلكه ناظر 
نيز خواهد بود، احكام مربوط را به دبيرخانه جش��نواره منطقه اي اعالم خواهد 
كرد. به اين ترتيب هيأت انتخاب جشنواره منطقه اي كار خود را با هماهنگي 

دبيرخانه جشنواره آغاز خواهد كرد.

3 - دبيرخانه جشنواره تئاتر منطقه اي
1 - 3 دبيرخانه ياد ش��ده با هماهنگي امور اس��تان هاي اداره كل هنرهاي 
نمايشي، زمان برگزاري جش��نواره را طبق زمان بندي دريافت تقاضانامه هاي 

استاني و ساير مراتب آن اعالم خواهد كرد.
2 - 3 تنظيم جدول زمان بندي براي بازبيني و بررس��ي آثار توس��ط هيأت 
انتخ��اب بر عهده اي��ن دبيرخانه خواهد بود. بديهي اس��ت تهيه امكانات الزم 
براي بازبيني هيأت انتخاب، برنامه ريزي دقيق به منظور از دست ندادن زمان، 
اعالم به موقع نتايج و ارائه گزارش دقيق به امور استان هاي اداره كل هنرهاي 

نمايشي نيز جزو وظايف دبيرخانه جشنواره است.
تبصره 1 : براي تش��كيل جلسات دبيرخانه تئاتر منطقه اي، حضور مسئول 
دبيرخانه الزامي اس��ت؛ اما تشكيل جلس��ه هيأت انتخاب و بررسي و بحث بر 
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روي آثار بازبيني شده به حضور مسئول دبيرخانه نيازي ندارد.

4 - عملكرد و تشريح وظايف دبير جشنواره تئاتر منطقه اي
1 - 4 نظارت دقيق بر حس��ن انجام وظايف به موقع دبيرخانه و پيروي از 

مقررات و دستورالعمل هاي ابالغ شده توسط آن دبيرخانه
2 - 4 تشكيل شوراي برنامه ريزي جشنواره تئاتر منطقه  اي. بديهي است به 
دليل اهميت برگزاري جش��نواره تئاتر مناطق پنج گانه كشور، چنين شورايي 
مي تواند با برنامه ريزي هاي منس��جم و مش��اركت هاي فرهنگي مناسب از هر 
حيث به ستاد برگزاري كمك كند. اين شورا با هدف تعميم بخشي زمينه هاي 
فرهنگي تئاتر و جلب حمايت هاي مالي و اجتماعي، پيش از برگزاري جشنواره 

تئاتر منطقه اي تشكيل مي شود.
تبصره 2 - ش��وراي برنامه ريزي متش��كل از سازمان هاي فرهنگي – هنري 
مانن��د: اداره كل اجتماعي و انتخابات اس��تانداري، ش��وراي اس��المي ش��هر، 
ش��هرداري، صدا و سيما، سازمان ميراث  فرهنگي و گردشگري، حوزه هنري، 
سازمان تبليغات اس��المي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، آموزش 
و پ��رورش، دانش��گاه ها، انجمن نمايش و س��اير مراكزي كه نه تنها اس��تعداد 
چنين حضوري را دارند، بلكه پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي الزم براي چنين 

همكاري هايي شده است.
تبص��ره 3 - دبيرخانه جش��نواره تئاتر منطقه اي با حض��ور چند تن ديگر 
از خبرگان و شايس��ته هاي تئاتر اس��تان، تنظيم برنامه هاي نشس��ت شوراي 
برنامه ري��زي را زير نظر مس��تقيم مدير كل )دبير جش��نواره( بر عهده خواهد 

گرفت.
3 - 4 تشكيل هسته اصلي ستاد برگزاري، متشكل از دبير، مسئول دبيرخانه، 
قائم مقام دبير و  مس��ئوالن اجرايي كميته هاي ستاد برگزاري كه عبارتند از: 

كميته روابط عمومي، كميته امور اجرايي و كميته امور مالي
تبص��ره 4 - كميته ه��ا به ترتيب اولويت مس��ئوليت )انعكاس رس��انه اي و 
تبليغات(، )برنامه ريزي و تجهيز سالن ها و هماهنگي گروه هاي شركت كننده 
درباره اسكان، اجرا و پذيرايي(، )تنظيم ميزان بودجه و صرف هزينه هاي الزم 

در هر بخش با نظر دبير جشنواره( خواهند داشت.
تبصره 5 - جلسه هاي ستاد برگزاري جشنواره با هماهنگي مسئول دبيرخانه 
و با حضور دبير يا قائم مقام ايش��ان رسميت خواهد يافت و با هدف هاي ذيل 

تشكيل مي شود:
الف - پيش بيني هاي الزم جهت اسكان، پذيرايي و تنظيم امكانات سالن ها 

با توجه به تعداد گروه هاي شركت كننده و كيفيت حضورشان
ب - تنظيم برنامه هاي پيشنهادي شوراي برنامه ريزي به منظور بهره گيري 

به موقع و هر چه بيشتر از حمايت هاي اين شورا

ج - دريافت گزارش هاي دقيق دبيرخانه و اطالع از هماهنگي آن دبيرخانه 
با امور استان هاي اداره كل هنرهاي نمايشي

د - پيش بيني برنامه هاي جنبي جشنواره و چگونگي تهيه، تدوين و محتواي 
بولتن هاي خبري يا ويژه نامه ها و س��اير اقالم تبليغي با توجه به شرايط و نياز 

منطقه

بخش سوم:
5 - فراخوان جش��نواره تئاتر منطقه اي با توجه به مندرجات اين شيوه نامه 
و هماهنگي با دبيرخانه جش��نواره از س��وي اداره كل هنرهاي نمايشي ابالغ 

خواهد شد.

6 - از ميان آثار متقاضي اجرا شده در استان هاي يك منطقه، هيأت انتخاب 
جشنواره دست به گزينش خواهد زد.

1 - 6  چگونگي تشكيل هيأت انتخاب و شرايط ابالغ رسمي كار اين هيأت 
در بندهاي قبل اين شيوه نامه مورد اشاره قرار گرفت.

2 - 6  به منظور روش��ن ش��دن حدود و ثغور وظاي��ف دبيرخانه هاي تئاتر 
مناطق در قبال هيأت هاي انتخاب آثار، الزم به توضيح است كه فراهم كردن 

زمينه هاي كار هيأت بر عهده دبيرخانه است.
3 - 6  هزينه رفت و آمد و اس��كان س��ه نفر كارش��ناس منتخب منطقه بر 

عهده ستاد برگزاري جشنواره است.
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4 - 6  حق الزحم��ه هيأت انتخاب چون با ابالغ رس��مي اداره كل هنرهاي 
نمايشي تشكيل شده، بر عهده مركز است.

5 - 6  هزينه رفت و آمد و اسكان يك نفر كارشناس ناظر در تركيب هيأت 
انتخاب نيز بر عهده مركز هنرهاي نمايشي است.

6 - 6  هيأت انتخاب نتيجه كار خود را طي صورتجلسه اي به دبير جشنواره 
و مدير كل هنرهاي نمايشي اعالم خواهد كرد.

7 - اداره هاي كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي مناطق جهت همياري با اداره 
كل برگزار كننده جش��نواره مي توانند براي س��فرهاي درون استاني، امكاناتي 
نظير وس��يله نقليه و محل اس��كان و پذيرايي هيأت انتخاب را در دستور كار 

خود قرار دهند.
8 - سقف پذيرش آثار متقاضي بر اساس تشخيص توانايي ها و كيفيت برتر 
اثر توسط هيأت انتخاب، 14 نمايش است. چنانچه اين هيأت ظرفيتي فراتر از 
اين پيش بيني را شناسايي كرده باشد، مي تواند زمينه هاي فراهم شدن امكان 

آن را در صورت مشورت با مدير كل هنرهاي نمايشي اعالم كند.
9 - هيأت داوران جش��نواره تئاتر منطقه اي ب��ه انتخاب اداره كل هنرهاي 
نمايش��ي متش��كل از س��ه نفر خواهد بود. تمامي هزينه هاي تردد، اسكان و 

حق الزحمه اين هيأت فقط بر عهده مركز است.
1 - 9  ي��ك نفر از اعضاي س��ه نفره هيأت داوران، ام��ر نظارت بر كيفيت 
برگزاري و س��اير مفاد را بر عهده خواهد داش��ت. او در صورت نياز مي تواند با 
دبير جش��نواره جلسه هايي را به منظور انتقال ديدگاه هاي ايشان و ساير امور 

ضروري به مركز برگزار كند.
10 - پيام جش��نواره تئاتر به عنوان منشور كل سياست تئاتر كشور توسط 
اداره كل هنرهاي نمايش��ي تهيه و بنابر ضرورت در مراسم گشايش يا پاياني 

قرائت خواهد شد.
 

بخش چهارم:
11 - هيأت داوران جش��نواره منطقه اي، انتخاب هاي قطعي خود را از بين 

آثار راه يافته به جشنواره اعالم خواهد كرد.
12 - هزين��ه رفت و آمد، اقامت و حق الزحمه هيأت داوري به عالوه هزينه 

جوايز جشنواره بر عهده اداره كل هنرهاي نمايشي است.

زمان، شرايط و نحوه ارائه تقاضا براي شركت در جشنواره
13 - گروه هاي تئاتر شهرس��تاني جهت حضور در جشنواره بين المللي فجر 
به شرط اجراي عمومي و از طريق شركت در جشنواره تئاتر مناطق پنج گانه 

كشور و تشخيص برتري كيفي داوران به اين مهم دست خواهند يافت.
تبصره 6 - شرط اجراي عمومي، حداقل پنج شب اجراي مناسب در سطح 

استان خواهد بود.
تبصره 7 - اجراهاي ويژه و مناسبتي كمتر از پنج شب يا اجرا در جشنواره ها 

و يادواره هاي متفرقه مشمول اين آيين نامه نخواهد بود.
تبص��ره 8 - در مورد اجراهاي نمايش در س��الن هاي دانش��گاهي و محافل 
دانش��جويي گواهي اجراي عمومي توس��ط معاونت فرهنگي دانش��گاه الزامي 

خواهد بود.
تبصره 9 - اجراهاي عمومي آثار طبق قانون ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
با نظارت و صدور مجوز از س��وي ش��وراي نظارت بر نمايش خواهد بود و جزو 

وظايف دبيرخانه دائمي نيست.
تبصره 10 - فقط آثاري كه پس از ابالغ اين دو آيين نامه، با رعايت مقررات 
الزم توليد شده باشند، مي توانند به جشنواره منطقه اي راه يابند. چنانچه نقض 

اين تبصره اثبات شود، حضور و ادامه فعاليت كأن لم يكن خواهد بود.
تبص��ره 11 - كارگردان متقاضي براي حضور در جش��نواره منطقه اي بايد 
ف��رم تقاضانامه كتبي را به دق��ت تكميل كرده و به همراه مدارك خواس��ته 
ش��ده از جمله بروش��ور اجراي نمايش و گواهي اجراي عمومي )و نظرسنجي 
تماشاگران( صادر شده از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان را به 

دبيرخانه دائمي تئاتر استان خود ارائه دهد.
14 - دفتر هماهنگي تئاتر استان ها ترجيح مي دهد آثار نمايشي در شرايط 
مطلوب مورد بازبيني قرار گيرند. بنابراين مس��ئوليت انتخاب شيوه بازبيني بر 

عهده كارگردان است.
روش بازبيني به دو شكل الف و ب امكان پذير است:

الف - اجراي كامل نمايش براي هيأت انتخاب
ب - ديدن فيلم يا سي دي اجراي عمومي نمايش

تبصره 1 - در صورتي كه كارگردان يا سرپرس��ت گروه متقاضي، شيوه الف 
را ب��راي داوري اثر خود برگزيده باش��د، اعالم زم��ان و مكان بازبيني بر عهده 

دبيرخانه جشنواره منطقه خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت انتخاب ش��يوه الف، گروه نمايش موظف است اجراي 
كاملي را با لباس، دكور و موس��يقي در س��الني ك��ه دبيرخانه اعالم كرده، به 
نمايش بگذارد. بديهي اس��ت كه هيچ عذري در اين باره قابل پذيرش نخواهد 

بود.
تبصره 3 - دبيرخانه دائمي تئاتر استان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان ها هيچ گونه مسئوليتي در قبال هزينه هاي متفرقه گروه هاي نمايش در 
زمان بازبيني ندارند و تنها درباره تأمين محل براي اجراي بازبيني همكاري هاي 

الزم را انجام خواهند داد.
15 - موض��وع نمايش ها آزاد اس��ت و آثار متقاضي بر اس��اس اولويت هاي 
توليدي سال 85 كه قباًل از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي اعالم شده است، 
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انتخاب خواهند شد.
تبص��ره - دبيرخان��ه دائمي تئاتر اس��تان ها تا پنج روز بع��د از اعالم نتايج، 

پاسخگوي اعتراضات احتمالي خواهد بود.
16 - اداره كل هنره��اي نمايش��ي با توجه به ارزش هن��ري هر اثر، تعداد 
بازيگران، حجم دكور و بُعد مس��افت شهرس��تان ها به برگزيده هاي حضور در 

جشنواره بين المللي فجر كمك هزينه خواهد داد.
17 - زمان و مهلت ارائه تقاضانامه توس��ط كارگردانان در هر استان توسط 
دبيرخانه هاي دائمي تئاتر استان طبق زمان بندي دبيرخانه جشنواره منطقه اي 

خواهد بود.

18 - اين آيين نامه در 18 ماده توسط هماهنگي تئاتر استان هاي اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي تهيه و تدوين ش��ده است كه با نظارت مديران كل محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ها، توسط مسئوالن دبيرخانه دائمي تئاتر قابل 

اجراست.

فراخوانتوليدواجرايعموميگروههاينمايشيشهرستانها
جهتشركتدرهجدهمينجشنوارهتئاترمناطقكشور

مركز هنرهاي نمايش��ي با هدف حمايت از اجراهاي عمومي بدين وسيله از 
تمامي هنرمندان فعال در سطح شهرستان ها براي توليد تئاتر، اجراي عمومي 

و شركت در جشنواره هاي منطقه اي دعوت به عمل مي آورد.

اولويت هاي توليدات نمايشي سال 1385
1 - توج��ه به ميراث گرانقدر ديني و ملي كش��ور و مبان��ي فرهنگ ايراني  - 

اسالمي
2 - پرداخت��ن به موضوعات اجتماعي معاصر بويژه در راس��تا ي تحكيم بنياد 

خانواده و حل مشكالت اجتماعي
3 - توجه به ويژگي هاي فرهنگ بومي و اقليمي

4 - توجه به تاريخ انقالب اسالمي و دفاع مقدس
5 - توجه به تجربه هاي نوين در عرصه نمايش متكي بر معيارهاي فرهنگي و 

هنري جامعه و واجد ارزش هاي هنري
6 - توجه به مسائل مربوط به جهان اسالم

* در مورد آثار خارجي اولويت مدنظر شامل موارد ذيل است:
اثر تا به حال چاپ نش��ده باش��د؛ به مس��ائل كالن بش��ري بپردازد؛ مفاهيم و 

شيوه هاي اجرايي آثار تعارضي با مباني فرهنگ ايراني – اسالمي نداشته باشد.
بنابراين تمامي كارگردانان محترم مي توانند پس از اجراي عمومي )حداقل پنج 
شب متوالي( اثر خود در شهرستان ها، تقاضاي شركت در جشنواره تئاتر مناطق 

پنج گانه كشور را ارائه كنند.

نحوه شركت
تكميل و ارائه تقاضانامه )فرم شماره 1( به دبيرخانه دائمي تئاتر استان )مستقر 
در اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان( توسط كارگردان يا سرپرست گروه 

به همراه مدارك پيوست شامل:
الف - تأييديه اجراي عمومي )فرم شماره 2(

ب - فرم مشخصات گروه )فرم شماره 3(
ج - بروشور نمايش

د - پنج قطعه عكس 15×10 از اجرا و يك قطعه عكس كارگردان
ه� - موافقت نامه نويسنده، مترجم يا انتشارات

مهل��ت ارائ��ه تقاضانامه با توجه به زم��ان برگزاري هر كدام از جش��نواره هاي 
پنج گانه مناطق توسط دبيرخانه دائمي تئاتر استان اعالم خواهد شد.

كارگردانان متقاضي حضور در جش��نواره هاي مناطق مختار خواهند بود براي 
بازبيني آثار خود يكي از دو ش��يوه بازبيني )اجراي زنده – ارائه فيلم يا سي دي( 
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را انتخاب كنند.

اعضا:
مدير

پنج كارشناس
دو مسئول امور دفتری و اداری

مشكالت:
 - نداشتن اساسنامه

 - كارآمد نبودن آيين نامه هاي اجرايي تئاتر تهران در شهرس��تان و در نتيجه 
ناتواني اداره كل هنرهاي نمايش��ي در پيش��برد سياست هاي كلي تئاتر كشور در 

سطح استان ها
اين مش��كل متأثر از اعمال سياست هاي متفاوت منطقه اي و استاني است كه 
گاه ش��كل س��ليقه اي به خود گرفته و منطبق با صالحديد مدي��ران ادارات كل 
فرهنگ و ارش��اد هر استان اس��ت. نبود ساختار اجرايي مس��تقل در استان ها با 
مديريت اداره كل هنرهاي نمايش��ي، ريش��ه بسياري از مش��كالت بنيادي تئاتر 

شهرستان هاست.
 - عدم برنامه ريزي مشخص و هدفمند براي تئاتر شهرستان

 - مش��خص نبودن ش��رح وظايف، جايگاه حقوقي و ميزان مس��ئوليت واحد 
هماهنگي تئاتر استان ها در امر نظارت تئاتر شهرستان ها

 - عدم تخصيص بودجه مس��تقل تئاتر از س��وي اداره كل فرهنگ و ارشاد هر 
استان

به دليل نبود س��از و كاري مشخص براي تخصيص بودجه اي مستقل به تئاتر 
شهرس��تان ها، معموالً اعتبارات داده ش��ده به عنوان بودج��ه تمامي فعاليت هاي 

فرهنگي استان در نظر گرفته مي شود.
 - كمبود نيروهاي اجرايي و عدم دسترس��ي به تعداد كارشناس مورد نياز در 

واحد هماهنگي تئاتر استان ها
 - كمبود كارشناسان استان و شهرستان

 - فقدان پشتوانه محكم اجرايي براي اعمال سياست هاي واحد هماهنگي تئاتر 
استان ها در طول دوره هاي مختلف مديريت در اداره كل هنرهاي نمايشي

)اين كاستي ناشي از نداشتن سياست هاي مشخص، مدون و تثبيت شده براي 
تئاتر شهرستان هاست.(

 - فقدان برنامه ريزي هدفمند براي بازديد از شهرستان ها
 - نبود معياري مشخص براي توجه به رونق تئاتر در شهرستان ها

 - نداشتن برنامه اي هدفمند در امر آموزش شهرستان ها
 - عدم برگزاري جلسات هدفمند و مداوم كارشناسان

 - عدم مسئوليت پذيري و تعهد استان ها در حمايت مالي از تئاتر شهرستان ها 
)با وجود افزايش حمايت هاي جدي از سوي مركز(

 - بي هويتي س��الن ها در شهرس��تان ها به دليل عدم تعهد استان ها نسبت به 
كاربري صرف نمايش در استفاده از سالن هاي نمايش

 - قائل نش��دن شرايط پاس��خگويي به دليل تكيه صرف تئاتر شهرستان ها بر 
انرژي و دغدغه هاي شخصي هنرمندان

 - عدم پيگيري كارگردان هاي شهرستاني نسبت به طرح هاي پذيرفته شده در 
پروژه »چهار فصل تئاتر«

 - ش��ركت نكردن هنرمندان شهرستاني در كالس هاي آموزشي »چهار فصل 
تئاتر« كه در تهران برگزار شد.

اين بي توجهي بيش��تر از عدم اطمينان نسبت به نتيجه بخش بودن طرح هاي 
جديد ناشي مي شود.

 - فقدان حمايت مالي استان ها از برگزاري مجدد جشنواره هاي استاني
 - نبود ثبت و بايگاني اسناد فعاليت هاي انجام شده

راهكارها:
 - تدوين و تصويب اساسنامه

 - تهيه و تدوين آيين نامه اجرايي تئاتر اس��تان ها متناس��ب با نوع مخاطب و 
ويژگي هاي بومي هر استان 

 - س��اختار اجرايي مس��تقل در استان ها و شهرس��تان ها با مديريت اداره كل 
هنرهاي نمايشي راه حل بسياري از مشكالت ريشه اي اين حوزه است.

 - تبيين شرح وظايف، جايگاه حقوقي و ميزان مسئوليت واحد هماهنگي تئاتر 
استان ها در امر نظارت بر تئاتر شهرستان ها در چارچوب اساسنامه

 - تدوين و ارائه برنامه هاي هدفمند براي تئاتر شهرس��تان در بخش آموزش، 
تبادل آثار، برگزاري جشنواره ها، بازديد از شهرستان ها و ...

 - تخصيص بودجه مس��تقل براي تئاتر از س��وي اداره كل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي هر استان

 - اختص��اص نيروهاي اجرايي كافي و كارشناس��ان مورد نياز واحد هماهنگي 
تئاتر استان ها

 - تدوين و اعمال سياست هاي يكپارچه مديريتي
 - در نظر گرفتن معياري مشخص براي سامان بخشيدن به تئاتر شهرستان ها 
)معيارهايي چون نس��بت بين جمعيت هر اس��تان يا شهرس��تان و ميزان اجراي 

تئاتر(
 - تدوي��ن سياس��تي مدون در تعريف امكانات، بودج��ه و نحوه مصرف آن در 

تئاتر شهرستان ها
 - جمع آوري و بايگاني اسناد جا مانده از فعاليت تئاتر استان ها
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پيشنهادها:
 - ادارات كل در سطح استان ها با پرهيز از مسائل و مشكالت مالي تئاتر صرفاً 
سياس��تگذار تئاتر بوده و به وظيفه نظارتي خود عمل كنند. مس��ائل مالي تئاتر 
شهرس��تان ها هم بايد فقط به اداره كل هنرهاي نمايش��ي سپرده شود كه بازوي 

اجرايي حوزه تئاتر در شهرستان هاست.
 - ارتقاي جايگاه ساختاري تئاتر كشور از اداره كل به سازمان

در صورتي كه اداره تئاتر كش��ور، تحت لواي سازمان تئاتر انجام گيرد، با تأسيس 
دفاتر مشخص در شهرس��تان ها كه بر اساس برنامه ها و سياست هاي مديريت تئاتر 
كشور فعاليت مي كنند، تئاتر به شكل يكپارچه و واحد اداره خواهد شد و وابسته هايي 

چون ادارات كل و معاونت هنري حذف خواهند شد.

تحوالت:
 - تعطيل��ي جش��نواره اس��تاني )ب��ه م��دت دو س��ال( و اج��راي سياس��ت 
 برپاي��ي هماي��ش ب��ا ه��دف رون��ق اجراي��ي تئات��ر ب��راي عم��وم مخاطب��ان

)سال هاي 85 و 86(
تعطيلي جش��نواره اس��تاني به دالي��ل متعددي صورت گرف��ت؛ از جمله 
رش��د نگاه جشنواره اي در سطح تئاتر شهرس��تان ها، عدم توجه به مخاطب 
عام، رش��د انتقادهايي مبني بر س��ليقه اي بودن امر داوري، همچنين صرف 
بودجه اي كالن براي برگزاري جش��نواره تئاتر اس��تاني كه نتيجه اش تنها به 
برگزيده ش��دن چند اثر محدود مي ش��د و همواره بالتكليفي آثار بازمانده را 

به همراه داشت.
 - لح��اظ كردن ش��رط اجراي عمومي براي نمايش هاي متقاضي ش��ركت در 

جشنواره منطقه اي )سال 87(
 - اجراي طرح چهار فصل تئاتر )سال 87(
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