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مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری توضیح داد:

مجوزهایی مبهم برای «خانهـکافه»« ،هاستل» و «هتل بوتیک»

مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی خدمــات گردشــگری گفــت:
وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اختیــار
و مســؤلیتی بــرای صــدور مجــوز «خانــه – کافههــا» نــدارد.
ســیدجواد موســوی دربــاره مراجــع صادرکننــده مجــوز
خانههــای تاریخــی و قدیمــی کــه بــه رســتوران ،کافــه و یــا
اقامتــگاه تبدیــل میشــوند ،بــه ایســنا گفــت :مجــوز «خان ـه-
کافــه» را وزارت میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی نمیدهــد .مــا مجوزهــا را براســاس مصداقهایــی کــه
در بنــد «ب» و «ج» آییننامــه ایجــاد ،اصــاح ،تکمیــل،
درجهبنــدی و نرخگــذاری تأسیســات گردشــگری تصویــب
شــده ،صــادر میکنیــم .او در پاســخ بــه بالتکلیفــی خانــه
 کافههــا بــرای گرفتــن مجــوز فعالیــت و نامشــخص بــودنمرجــع صادرکننــده ایــن مجــوز در شــرایطی کــه بســیاری
از ایــن کافههــا در خانههــای تاریخــی و یــا ثبــت شــده در
فهرســت میــراث ملــی راهانــدازی شــدهاند ،اظهــار کــرد :در
آن آییننامــه حــدود  ۲۹مصــداق در زیرمجموعــه تاسیســات
گردشــگری تعریــف شــده کــه وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی مجــوز آنهــا را صــادر میکنــد.
«خانه-کافــه» در ذیــل ایــن مصادیــق نیامــده اســت.

مدیــرکل نظــارت و ارزیابــی خدمــات گردشــگری همچنیــن
دربــاره تکلیــف مجــوز «هاســتل» هــا کــه شــمار آنهــا
نیــز درحــال افزایــش اســت امــا بــا مقاومــت هتلــداران و
برخوردهایــی از ســوی اداره اماکــن نیــروی انتظامــی بــرای
ادامــه فعالیــت بــا ایــن عنــوان رایــج جهانــی در ایــران مواجــه
شــده اســت ،گفــت« :هاســتلها» در مصادیــق آییننامــه
ایجــاد ،اصــاح ،تکمیــل ،درجهبنــدی و نرخگــذاری
تأسیســات گردشــگری تعریــف نشــده اســت و ایــن اقامتگاههــا
معمــوال بــا عنــوان «مهمانپذیــر» از ایــن وزارتخانــه مجــوز
میگیرنــد.
موســوی دربــاره تکلیــف مجــوز «هتــل بوتیــک»هــا کــه تعداد
آنهــا نیــز درحــال افزایــش اســت ،گفــت :ایــن اقامتگاههــا
درحــال حاضــر بــا عنــوان دیگــر از جملــه «اقامتــگاه یــا
هتــل ســنتی» از ایــن وزارتخانــه مجــوز میگیرنــد امــا در
اصالحیــه آییننامــه ایجــاد ،اصــاح ،تکمیــل ،درجهبنــدی
و نرخگــذاری تأسیســات گردشــگری انــواع هتــل از جملــه
«هتــل بوتیــک» تعریــف شــده کــه در دریافــت مجــوز مشــکلی
نداشــته باشــند .امــا ایــن اصالحیــه بایــد نخســت در شــورای
عالــی میــراث فرهنگــی و گردشــگری تصویــب شــود تــا
مصوبــه هیــات دولــت را دریافــت کنــد.
در آییننامــه ایجــاد ،اصــاح ،تکمیــل ،درجهبنــدی و
نرخگــذاری تأسیســات گردشــگری مصــوب  ۱۳۷۰کــه در

ســال  ۱۳۹۴اصــاح شــد «تاسیســات گردشــگری» اینگونــه
تعریــف شــده اســت« :واحدهایــی کــه پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از ســازمان (وزارتخانــه) و بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات
مربــوط بــه شــرح زیــر تأســیس یــا فعالیــت میکننــد:
۱ـ هتــل ،متــل و مهمانپذیــر۲ .ـ مراکــز اقامتــی خودپذیرایــی
شــامل هتــل آپارتمانهــا ،زایرســراها و خانهمســافرها.
۳ـ اقامتگاههــای بومگــردی و اقامتگاههــای ســنتی۴ .ـ
مراکــز تفریحــی و ســرگرمی گردشــگری ۵ .ـ مجتمعهــا،
اردوگاههــا و محوطههــای گردشــگری ۶ .ـ مراکــز گردشــگری
ســامت از قبیــل مجتمعهــای ســامت تندرســتی و آب
درمانــی و هتــل بیمارســتان۷ .ـ محیطهــا و پارکهــای
طبیعتگــردی و گردشــگری روســتایی و عشــایری ۸ .ـ
مراکــز گردشــگری ســاحلی و دریایــی۹ .ـ واحدهــای پذیرایــی
و انــواع غذاخوریهــای منفــرد بینراهــی موجــود ۱۰ .ـ
تأسیســات اقامتــی و پذیرایــی واقــع در مجتمعهــای خدمــات
رفاهــی بینراهــی۱۱ .ـ واحدهــای پذیرایــی واقــع در پایانــه
(ترمینــال) فرودگاههــا ،پایانههــای مســافربری زمینــی بــرون
شــهری ،دریایــی و ریلــی۱۲ .ـ واحدهــای پذیرایــی واقــع در
پایانههــای مســافری مــرزی کشــور۱۳ .ـ ســفره خانههــای
ســنتی۱۴ .ـ مناطــق نمونــه گردشــگری۱۵ .ـ دهکدههــای
ســامت۱۶ .ـ دفاتــر یــا شــرکتهای خدمــات مســافرتی و
جهانگــردی» .

مرکز تحقیقات صداوسیما اعالم کرد:

بیش از نیمی از مردم فقط فیلم و سریال تماشا میکنند
مرکــز تحقیقــات ســازمان صداوســیما بــه تازگــی آمــاری را
دربــاره میــزان اســتفاده مــردم از تلویزیــون و ســایر رســانهها
منتشــر کــرده اســت کــه بــر اســاس آن «بیــش از نیمــی ازمــردم
فقــط بیننــده فیلــم و ســریال از تلویزیــون هســتند».
بــه گــزارش روابــط عمومــی صداوســیما« ،مرکــز تحقیقــات
ســازمان صداوســیما در نظرســنجی جدیــد خــود بــه مقایســه
میــزان اســتفاده مــردم از ســیمای جمهــوری اســامی و ســایر
رســانهها در موضوعــات مختلــف پرداختــه اســت کــه بــر
اســاس آن در زمینــه فیلــم و ســریال ۸۱ ،درصــد از مــردم
سراســر کشــور بیننــده فیلــم و ســریال از تلویزیــون جمهــوری
اســامی یــا ســایر رســانهها هســتند و  ۵۰.۱درصــد مــردم هــم
فقــط فیلــم و ســریال را از ســیمای جمهــوری اســامی دنبــال

میکننــد.
بــر اســاس ایــن نظرســنجی  ۲۲.۱درصــد از مــردم سراســر
کشــور فیلــم و ســریال را هــم از ســیمای جمهــوری اســامی
و هــم از ســایر رســانهها دنبــال میکننــد و  ۸.۸درصــد هــم
فقــط بیننــده فیلــم و ســریال از ســایر رســانهها هســتند.
میانگیــن تماشــای فیلــم و ســریال از ســیمای جمهــوری
اســامی ایــران در شــبانه روز یــک ســاعت و  ۴۷دقیقــه
اســت؛ در حالــی کــه میانگیــن تماشــای فیلــم و ســریال از
ســایر رســانهها در شــبانهروز بــر اســاس ایــن نظرســنجی ۴۰
دقیقــه بــه دســت آمــده اســت .در میــان شــبکههای مختلــف
تلویزیونــی مــردم فیلــم و ســریال خــود را بیشــتر از شــبکههای
ســه ،یــک ،آی فیلــم ،دو و شــبکه اســتانی دنبــال میکننــد.

توسط صندوق اعتباری هنر صورت گرفت؛

بیش از دو هزار هنرمند ،نویسنده و روزنامهنگار بیمه شدند
بــا معرفــی صنــدوق اعتبــاری هنــر،دو هــزار و  ۸۰۰نفــر از
اهالــی فرهنــگ ،هنــر و رســانه در مهرمــاه جــاری بــه جمــع
بیمهشــدگان ایــن صنــدوق پیوســتند.
سیدحســین ســیدزاده ،مدیــر عامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :صنــدوق در  ۴بخــش بیمــه تأمیــن
اجتماعــی ،بیمــه تکمیلــی ،تســهیالت ،طــرح تکریــم و کمــک
مســتمری خدمــات خــود را بــه اهالــی فرهنــگ ،هنــر و رســانه
ارائــه مــی دهــد .طبــق توافــق ســازمان تامیــن اجتماعــی و
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی هنرمنــدان ،نویســندگان و

روزنامــه نــگاران واجــد شــرایط بــا معرفینامــه ایــن صنــدوق،
تحــت پوشــش بیمــه تأمیــناجتماعــی قــرار میگیرنــد.
پیــش از ایــن  ۵۲هــزار نفــر از اهالــی فرهنــگ ،هنــر و رســانه
از ســوی صنــدوق اعتبــاری هنــر بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
معرفــی شــدند .ســیدزاده خاطرنشــان کــرد :اعضــای صنــدوق
اعتبــاری هنــر مــی تواننــد ضمــن برخــورداری از حمایــت هــای
مربــوط بــه بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد ،شــامل فــوت
و بازنشســتگی ،از کمــک ویــژه وزارت فرهنــگ وارشــاد اســامی
معــادل ۱۰درصــد حداقــل دســتمزد مصــوب شــورای عالــی کار

برگزیده ویژه هیات داوران مطرح کرد:

جشنواره تئاتر دانشگاهی صدقه نمیخواهد
یکــی از برگزیــدگان جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی از
برخــورد غیرمتعهدانــه وزارت علــوم نســبت بــه ایــن
جشــنواره انتقــاد کــرد.
ســیاوش حیــدری کــه در بیسـتو دومیــن دوره ایــن جشــنواره
جایــزه ویــژه هیــات داوران را بــرای نمایــش «تئوریســین»
گرفتــه بــود ،در گفتوگویــی بــا ایســنا بیــان کــرد :حــدود ۶
مــاه از برگــزاری جشــنواره گذشــته و مــا بارهــا بــرای گرفتــن
جوایــز نقــدی و کمکهزینههــا بــه دبیرخانــه مراجعــه کردیــم
امــا متوجــه شــدیم آنجــا بــازوی اجرایــی بــرای پیگیــری
مطالبــات مــا نــدارد ،بــه همیــن دلیــل بــه وزارت علــوم رفتیــم
تــا بــا آقــای عســگری ،مدیــرکل فرهنگــی اجتماعــی وزارت
علــوم دیــداری داشــته باشــیم امــا موفــق نشــدیم و بــا همــکار

ایشــان صحبــت کردیــم کــه در صحبتهایــی کــه قانعکننــده
نبــود گفتنــد ،شــما وضــع دولــت را میدانیــد و مــا پــول
نداریــم .بــرای مــا عجیــب اســت چطــور نهــادی مثــل وزارت
علــوم ماجرایــی را کــه بــا  ۵۰یــا  ۶۰میلیــون تومــان جمــع مــی
شــود نمیتوانــد کنتــرل کنــد امــا بــرای جشــنوارههای دیگــر
بودجــه خوبــی دارد و فقــط بــرای جشــنواره تئاتــر اســت کــه
چنیــن اتفاقــی میافتــد .او افــزود :در کل نــگاه خوبــی نســبت
بــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی در وزارت علــوم وجــود نــدارد و
آنهــا احســاس میکننــد بــه هنرمندانــی کــه در ایــن رویــداد
شــرکت کردهانــد لطــف میکننــد و صدقــه میدهنــد در
حالــی کــه ایــن وظیف ـهای اســت کــه روی دوش آنهــا اســت
و همانطــور کــه مــن بــه عنــوان یــک شــرکت کننــده موظــف

 ۳۷.۹درصــد از مــردم بیشــتر از شــبکه ســه ۲۶،درصــد بیشــتر
از شــبکه یــک ۲۱.۱ ،درصــد بیشــتر از شــبکه آی فیلــم۱۱.۱ ،
درصــد بیشــتر از شــبکه دو و  ۱۰.۳درصــد بیشــتر ازشــبکه
اســتانی محــل زندگــی خــود فیلــم و ســریال تلویزیونــی
میبیننــد.
بــر اســاس ایــن نظرســنجی  ۱۳.۵درصــد از مــردم بیشــتر از
ماهــواره  ۷.۷،درصــد بیشــتر از شــبکه نمایــش خانگــی ۷.۶،
درصــد بیشــتر از تلفــن یــا رایانــه همــراه خــود و  ۵.۷درصــد
هــم از ســایت هــای اینترنتــی بــرای دیــدن فیلــم و ســریال
مــورد نظــر خــود اســتفاده میکننــد».
در هــر ســال ،بابــت حــق بیمــه ماهانــه برخــوردار شــوند و ۸
درصــد توســط فــرد پرداخــت مــی شــود.
وی ادامــه داد :در ســال  ۹۸طــی دو مرحلــه تعــداد  ۵هــزار و
 ۲۰۰نفــر را بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی معرفــی کردیــم کــه
از ایــن میــان  ۲هــزار و  ۸۰۰نفــر در مــاه جــاری از سراســر
کشــور از خدمــات بیمــه برخــوردار مــی شــوند.صندوق اعتباری
حمایــت از نویســندگان ،روزنامــه نــگاران و هنرمنــدان فعالیــت
خــود را رســما از فروردیــن  ۱۳۸۳در ســاختمانی متعلــق بــه
موسســه فرهنــگ و توســعه واقــع در خیابــان آرژانتیــن آغــاز
کــرد .در نخســتین ســال فعالیــت  ۷۵۶نفــر از اهالــی فرهنــگ،
هنــر و رســانه کشــور بــه عضویــت ایــن صنــدوق درآمدنــد.
صنــدوق موسســه ای غیردولتــی وغیرانتفاعــی دارای شــخصیت
مســتقل اســت کــه زیــر نظــر هیــات امنــا اداره مــی شــود.
هســتم تعهداتــی را در قبــال ایــن جشــنواره انجــام دهــم آنهــا
هــم بایــد بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد .در حالــی کــه نــوع
برخــورد بــه گونــهای اســت کــه احســاس میکنیــم وزارت
علــوم تصــور میکنــد دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی
گداخان ـهای اســت کــه بایــد بــه بنــدگان خدایــی کــه در آن
حضــور دارنــد لطــف کننــد.
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه نمیدانــد رقــم دقیــق جایــزهاش
چقــدر اســت ،گفــت :مگــر میشــود یــک دبیرخانــه مطلــع
نباشــد مبلــغ جوایــز و کمــک هزینههایــش چقــدر اســت
و آنهــا را حــدودی اعــام کنــد؟ ایــن عــدم شــفافیت در
بخشهایــی از جشــنواره امســال دیــده میشــد و مــا پــس از
ایــن مــدت متوجــه شــدهایم کــه قــدرت دبیــر جشــنواره و بــه
ـن دانشــجو اســت .متاســفانه
طــور کلــی دبیرخانــه بــه انــدازه مـ ِ
مســئوالن و برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره دربــاره همــه چیــز
جلســه میگذارنــد جــز وضعیــت اســفبار تعهداتشــان وگرچــه
تقریبـاً هــر ســال همیــن طــور اســت امــا مــدام بدتــر میشــود.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

قدرت دوگانه قدسی و مدنی
در مرجعیت شیعی کممانند است

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی بــا انتشــار در
حســاب کاربــری خــود
در توئیتــر قــدرت دوگانــه
قدســی و مدنــی در
نهــاد مرجعیــت شــیعه را
کمماننــد توصیــف کــرد.
ســیدعباس صالحــی در ایــن پیــام نوشــت :مرجعیــت،
نهــاد قدســی اســت؛ چــون مبلــغ احــکام الهــی اســت و
نهــادی مدنــی اســت؛ چــون بــا مراجعــه و انتخــاب آزاد
مــردم شــکل میگیــرد .ایــن قــدرت دوگانــه در مرجعیــت
شــیعی ،کمماننــد اســت .در حــوادث اخیــر عــراق ،برخــی
از تبلیغــات منفــی شــبکههایی چــون العربیــه و ...را از ایــن
منظــر میتــوان دیــد.
پایتخــت و بعضــی اســتان هــای عــراق؛ از جملــه مراکــز
اســتان هــای ذی قــار ،میســان ،القادســیه ،واســط ،بابــل،
نجــف اشــرف ،کربــای معلــی ،بصــره ،المثنــی ،دیالــه و
حتــی کرکــوک از روز ســه شــنبه گذشــته (نهــم مهــر)
شــاهد برگــزاری تظاهــرات مردمــی در اعتــراض بــه
وضعیــت نامناســب خدمــات عمومــی ،نبــود فرصــت هــای
شــغلی و فســاد اداری بودنــد .از روز (پنجشــنبه /یازدهــم
مهــر ) بــه ویــژه پــس از صــدور دســتور منــع رفــت و آمــد
از ســوی عــادل عبدالمهــدی نخســت وزیــر ایــن کشــور،
آرامــش نســبی در ایــن مناطــق حاکــم شــد.
در همیــن حــال گروهــی از متولیــان اعتراضــات در بیانیــه
ای بــر مســالمت آمیــز بــودن حرکــت خــود و خــودداری از
حملــه بــه اماکــن عمومــی و خصوصــی و تخریــب امــوال
عمومــی تاکیــد و از اقــدام خــود بــرای نظافــت معابــر شــهر
خبــر داده انــد.
احمــد الصافــی نماینــده آیــت اهلل سیســتانی مرجــع
عالیقــدر شــیعیان عــراق در کربــا نیــز دیــروز (جمعــه/
دوازدهــم مهــر) در واکنــش بــه اعتــراض هــای اخیــر در
شــهرهای مختلــف ایــن کشــور ،ســه قــوه را بــه اجــرای
اصالحــات واقعــی فراخوانــد و خواســتار خویشــتن داری
مــردم و نیروهــای امنیتــی در اعتراضــات شــد.
وی بیانیــه دفتــر آیــت اهلل سیســتانی را در خطبــه هــای
جمعــه کربــا قرائــت کــرد .در بیانیــه آیــت اهلل سیســتانی
آمــده بــود کــه مــا مخالــف حمــات بــه تظاهرکننــدگان،
نیروهــای امنیتــی و امــوال عمومــی در بغــداد و شــماری
از اســتان هــا هســتیم و ایــن اقــدام هــا را محکــوم مــی
کنیــم .تظاهــرات در برخــی از شــهرها بــه خشــونت،
شــورش و درگیــری هــای خونیــن کشــیده و در اثــر آن
شــماری زخمــی شــدند.

حضور تولیدکنندگان انیمیشن  ۱۰استان
در دومین رویداد «رویازی»
تولیدکننــدگان انیمیشــن از اســتانهای اصفهــان ،ایــام،
البــرز ،سیســتان و بلوچســتان ،قزویــن ،کردســتان ،کرمــان
و لرســتان در کنــار هنرمنــدان تهرانــی ،در دومیــن دوره
«رویــازی» ثبتنــام کردهانــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان ســینمایی حــوزه
هنــری ،طبــق اعــام دبیرخانــه رویــداد «رویــازی»،
صاحبــان طرحهــای ثبتنــام شــده در «رویــازی»۲
بعــد از گذرانــدن کارگاههــای آموزشــی ایــن رویــداد کــه
هفتــه گذشــته بــا حضــور اســاتید داخلــی و خارجــی بــا
موضوعــات تجاریســازی انیمیشــن ،مالکیــت معنــوی و
بالکچیــن ،أصــول و مبانــی مذاکــره ،تجزیــه و تحلیــل
اقتصــادی تولیــد انیمیشــن ،کپیرایــت و مالکیــت معنــوی
و توزیــع بینالملــل در حــوزه هنــری برگــزار شــد ،در
انتظــار گامهــای بعــدی رویــازی هســتند تــا بــرای انجــام
یــک پیــچ اســتاندارد و حرفهایــی مقابــل ســرمایهگذاران
آمــاده شــوند .در «رویــازی »۲چهــل طــرح ســینمایی و
ســریالی انیمیشــن ثبتنــام کردنــد کــه بعــد از بررســی
ایــن آثــار (از نظــر کمــی و میــزان آمادگــی طرحهــا بــرای
ارائــه) آمــاده دورههــای منتورشــیپ خواهنــد شــد.

