آيين نامه سالن هاي نمايش فيلم و طرز كار آنها
شماره ٤٥/٩/٨ ٧/ ٦١١٢٠
وزارت فرهنگ و هنر
هيئت وزيران در جلسه مورخ  ٤٥/٧/٦بنا به پيشنهاد شماره  /٣٥٤١س  ٤٥/٥/٣٠ - ٧٩٦٥وزارت فرهنگ و هنر آئين نامه سالنهاي نمايش فيلم و طرز كار آنها را
بشرح زير تصويب نمودند .تاسيس و طرز كار كليه سالنهاي عمومي نمايش فيلم در سراسر كشور تابع مقررات اين آئين نامه خواهد بود .
 - ١در خواست كننده ايجاد مؤسسه نمايش پس از انتخاب محل و قبل از مبادرت به ساختمان بايد اطلاعات لازم را در پرسش نامه ايكه از طرف وزارت فرهنگ و هنر
در خصوص موقعيت و محل ساختمان  ،درجه سينما  ،ظرفيت سالن و ساير مشخصات استعلام ميشود درج نمنوده منضم بتقاضاي كتبي و كروكي هاي  ،ساختماني
در مركز به وزارت فرهنگ و هنر ودر شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر تسليم نمايد .
 - ٢تقاضا و پرسشنامه و كروكي هاي تسليمي در بند ) (١در كميسيون متشكل از نمايندگان وزارت آباداني و مسكن _
وزارت فرهنگ و هنر – شهرداري وش هرباني مطرح ميگردد و چنانچه اشكالي موجود نباشد پروانه مرحله اول كه فقط از نظر موقعيت و محل اعتبار خواهد داشت از
طرف
وزارت فرهنگ و هنر صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد  - ٣در موراد زير كميسيون مذكور در بند ) (٢مكلف است از صدور پروانه مرحله اول خوداري نمايد .
الف :چنا نچه زمين مورد نظر براي ساختمان و تأسيس سالن عمومي نمايش فيلم در مجاورت يكي از اماكن مذهبي باشد .
ب  :چنانچه زمين مزبور در مجاورت يكي از اماكن دولتي و عمومي بوده و تأسيس سالن محل كار يا مانع انتظامات خاص اسن قبيل اماكن باشد .
پ  :چنانچه زمين مزبور در مجاور ت يكي از اماكن دولتي و عمومي بوده و تأسيس سالن محل كار يا مانع انتظامات خاص اين قبيل اماكن باشد .
ت  :در صورتيكه ايجاد سالن سينما در محل مورد نظر از لحاظ اصول شهر سازي و مقررات عمومي ساختمانها مناسب نباشد .
ت  :در صورتيكه مشخصات پيشنهادي با استانداردهاي تعيين شده وزارت فرهنگ و هنر تطبيق ننمايد .
 - ٤پس از اعلام موافقت كميسيون و صدور پروانه مرحله اول متقاضي ايجاد مؤسسه نمايش فيلم مكلف است حداكثر ظرف  ٥ماه يك دوره كامل از نقشه ها و
طرحهاي اجرائي ساختمان را كه شامل تمام جزئيات ساختماني و محاسبات فني و نما و تزئينات باشد بانضام ساير اطلاعات لازم به وزارت فرهنگ و هنر تسليم
نمايد .
 - ٥نقشه هاي اجرائي و اطلاعات مذكور در بند ) (٤در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر يك مهندس كارشناس وزارت آباداني و مسكن – يك
مهندس كارشناس شهرداري و يك متخصﺺ آتش نشاني با حضور مهندس سازنده مطرح و بررسي ميگردد و در صورت تأئيد پروانه مرحله دوم بنام متقاضي صادر و
به شهرداري اعلام ميشود تا پروانه ساختماني بر طبق مقررات صادر گردد و چنانچه تا  ٨ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم عمليات ساختماني شروع نشود پروانه
مرحله اول و دوم ملغي خواهد بود .
(تبصره ( كميسيونهاي مذكور در بند ) (٢و بند ) (٥در هر شهر با حضور نمايندگان مراجع فوق و نماينده فرهنگ و هنر استان مربوط تشكيل خواهد شد .
 - ٦هرگونه تغييراتي كه پس از صدور پروانه ساختماني و ضمن عمليات ساختماني الزاماً پيش آيد قبلاً باطلاع و موافقت كميسيون مذكور در بند ) (٥برسد .
 - ٧در موارد زير كميسيون مذكور در بند ) (٥مكلف است از صدور پروانه مرحله دوم خودداري نمايد .
الف  -چنانچه نقشه هاي اجرائي از نظر اصول فني ناقﺺ بوده و با رعايت اصول مزبور نشده باشد .
ب  -چنانجه شرائط ايمني در مقابلسوانح و حوادث از قبيل زلزله  -حريق و نظاير آن و همچنين پيش بيني امكان تخليه سالن از جمعيت هنگام بروز مخاطرات در
حداقل مدت نشده باشد :
پ  -چنانچه مشخصات نقشه هاي اجرائي و ساير خصوصيات سالن نمايش و سالن كه تقاضا شده است تطبيق نكند و يا سالن انتظار داراي گنجايش كافي نسبت
بسالن نمايش نباشد .
 - ٨پس از پايان عمليات ساختماني و اتمام تزئينات و نصب تأسيسات و دستگاهها و وسايل و ماشين آلات لازم متقاضي بايد گواهي شهرداري را دائر بر پايان يافتن
ساختمان براي صدور پروانه افتتاح سالن نمايش به وزارت فرهنگ و هنر تسليم نمايد در اين مرحله كميسيون مذكور در بند ) (٥ضمن بازديد ساختمان و رسيدگي
به كليه موارد و تطبيق آن با مقررات اين آئين نامه در صورتيكه عيب و نقصي مشاهده نكند مراتب را با تنظيم صورت جلسه وزارت فرهنگ و هنر ميرساند تا جهت
صدور پروانه افتتاح سالن اقدام گردد :
 - ٩درجه بندي سالن عمومي نمايش فيلم به متار ) جهار ستاره ( درجه يك ) سه يتاره ( و در جلسه ) يك ستاره ( با توجه بچكونگي ساختمان سينما اعم از نماي
بيروني  -سالن نمايش  -محل انتظار راهروها  -تأسيسات بهداشتي  -وسائل رفاه جمعيت  -نوع صندلي تزئينات  -دستگاهها  -پروژه  -كتورها  -تأسيسات فني -
وسايل نمايشي دستگاههاي انتقال صدا  -نوع اكران  -وسايل روشنائي وسائل گرم كننده و ساير خصوصيات سالن و قسمتهاي ساختماني بوسيله كميسيون مذكور در
بند ) (٥و يكي ار استادان هنركده هنرهاي تزئيني وزارت فرهنگ و هنر صورت ميگيرد .
 - ١٠در مورد محلهاي نمايش فيلم كه روي تراسها تأسيس ميشود علاوه بر مقررات عمومي سالنهاي نمايشي فيلم شرايط خاصي كه از طرف اداره كل امور سينمائي
كشور تعيين ميگردد و بتصويب شوراي هنرهاي نمايشي ميرسد بايد رعايت شوذ در غير اينصورت از صدور پروانه تأسيس و كار اين قبيل سالنها خود داري خواهد
شد .

 - ١١در مورد سينماهائي كه در هواي آزاد )هم كف زمين )
تأسيس ميشود  .كميسيون مذكور در بند ) (٢با رعايت مقررات نظر خود را در باره ساختمان اعلام داشته و وزارت فرهنگ و هنر پس از رسيدگي نسبت به صدور
پروانه افتتاح اقدام خواهد نمود .
 - ١٢درجه بندي محل هاي نمايش فيلم در سالنهاي تابستاني « تراس و هم كف زمين « با توجه به اصول كلي مندرج در اين آئين نامه بوسيله كميسيون مذكور در
بند  ٥صورت ميگيرد .
 - ١٣نمايش سلايدها و فيلمهاي كوتاه مربوط به آگهي هاي تجارتي بايد در فاصله دوسئانس « آنتراكت « و در سالن روشن انجام گردد و مدت نمايش آكهي ها نبايد
حداكثر از ده دقيقه تجاوز كند .
 - ١٤برنامه هر سئانس بايد از فيلم سلام شاهنشاهي  -فيلم خبري  -فيلم نامه سينما تشكيل شود نمونه برنامه هاي آينده نيز ميتواند جزء برنامه سئانس محسوب
شود مشروط براينكه حداكثر از دو ن مونه تجاوز نكند و همجنين اگر يك فيلم كوتاه اعم از مستند يا نقاشي متحرك طي سئانس به نمايش درآيد جزء برنامه سينما
خواهد بود .
 - ١٥اجازه ورود به اطفال كمتر از  ٥سال براي سئانس هائي كه از ساعت  ٥بعداز ظهر ببعد شروع ميشود اكيداً ممنوع است .
- ١٦استفاده تبليغاتي بهر شكل و وسيله از عكسهاي مربوط به صحنه هاي حذف شده از فيلمها در جرايد بمنظور آكهي و همچنين نصب آنها و آفيش ها و پلاكتهائي
كه حاوي تصاوير منافي عفت و مخالف اخلاق حسنه باشد اكيداً ممنوع است .
 - ١٧كليه قسمتهاي سينما اعم از راهروها و دست شوئي ها و بوفه و ساير قسمتها بايد تميز و در شرايط كامل بهداشت باشد .
 - ١٨دارندگان پروانه سينماهاي دائر مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه يك نشخه از نقشه ساختمان سينما كه حاوي تمام مشخصات و جزئيات
باشد براي رسيدگي و اظهار نظر كميسيون مندرج در بند  ٥بوزارت فرهنگ و هنر تسليم نمايند .
در صورتيكه كمسييون مزبور تغييرات و اصلاحاتي را از هر جهت كمسيون درظرف شش ماه تغييرات لازم رادر سينماي خود ب دهد در غير اينصورت سينماي
متخلفي تا اجراي نظر كمسيون تعطيل خواهد شد .
در هر مورد كه دارنده پروانه بنظر كمسيون معترض باشد
ظرف يكماه بايد اعتراض خود را بادلايل موجه بدبيرخانه شوراي هنرهاي نمايشي تسليم نمايد شوراي هنرهاي نمايشي در اولين جلسه خود باعتراض مذكور رسيدگي
نموده تصميم نهائي اتخاذ خواهد نمود و اين تصميم قطعي است .
 - ١٩صاحبان سيينماهاي در حال ساختمان كه داراي پرو انه ساختماني از شهرداري ميباشند مكلفند ظرف يكماه از تاريخ انتشارات آئين نامه يك نسخه از نقشه
ساختماني خود را به وزارت فرهنگ و هنر براي رسيدگي و اظهار نظر كمسيون مندرج دربند  ٥تسليم نمايند درصورتيكه كميسيون
مذكور تغييرات و اصلاحاتي را از هر جهت ضرور تشخيﺺ دهد در هر مورد كه دارنده پروانه مكلف است تغييرات لازم را درسينماي خود بدهد در هر مورد كه دارنده
پروانه بنظر كميسيون معترض باشد ظرف يكماه بايد اعتراض خودرا با دلايل موجه بدبيرخانه ششوراي هنرهاي نمايشي تسليم نمايد .
شوراي هنرهاي نمايشي در اولين جلسه خود باعتراض قطعي است .
 - ٢٠بهاي بليط سينماها از طرف كميسيوني مركب از مسئول اداره كل امورسينمائي كشور و يكي از مديران كل وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و رئيس يا نايب
رئيس سنديكاي صاحبان سينماها با توجه به درجه سينما تعيين ميشود و پس از تصويب شوراي هنرهاي نمايشي بموقع اجرا
گذاشته خواهد بود .
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است .
وزير مشاور  -دكتر محمود كشفيان
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