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 به نام خدا

  

  نامه اكران سراسري نظام

  

  مقدمه 

  تجربه دانش، از برخورداري مستلزم كه است اي حرفه كامالً و پيچيده چندوجهي، فرآيندي سينما صنعت در فيلم اكران و توزيع توليد،

  . است اقتصادي و فني اجتماعي، فرهنگي، هاي حوزه در مديريتي و تخصصي هاي مهارت و

اندازي نيازمند طرحي جديد با اتكا به برنامه جامع سينماي كشور و چشم المللي بين متعدد افتخارات كسب و فعاليت طوالني سابقه با ايران سينماي

  هاي هنري و اقتصادي است.مبتني بر ارزش

داند تدوين با توجه به درك ضرورت و اقتضائات سينماي ايران كه مسير رشد و تعالي را در آزادسازي فرآيند توليد، توزيع و نمايش مي نامهنظاماين 

  شده است. 

  

   فصل اول

  شوراي عالي اكران

حمايتي در مرحله نمايش و رسيدگي به هاي به منظور بررسي و ايجاد راهكارهاي مؤثر در تأمين نيازهاي نظام نمايشي و پيشنهاد شيوه .١ماده 

نامه اجرايي كارگروه اكران، شوراي عالي اكران آثار سينمايي با تركيبي به شرح ذيل در عملكرد كارگروه اكران و همچنين تدوين يا اصالح موادي از آيين

  شود:سازمان سينمايي تشكيل مي

 رئيس -اي معاون ارزشيابي و نظارت بر سينماي حرفه  

 نايب رئيس -امل خانه سينما مديرع 

  دبير كارگروه اكران  

 چهار كارشناس خبره با معرفي صنوف ذيربط و با تأييد رئيس سازمان سينمايي 

  

اكران مي تبصره. ا كارشناسان سازمانشوراي عالي  ز نمايندگان صنوف ديگر و ي ند حسب مورد ا ها و نهادهاي ذينفع توا

  جلسات دعوت كند.بدون داشتن حق راي براي شركت در 
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  وظايف شوراي عالي اكران به اين شرح است: .٢ماده 

 هاي مصرح در برنامه جامع سينمايي كشورهاي فرهنگي و هنري و اولويتوجه به ارزشت 

 توجه به تنوع ژانر و آثار با هدف جذب حداكثري مخاطب 

  متنوع آنسراسري كردن نظام اكران در كشور با توجه به امكانات و اقتضائات 

 هاي مناسب براي همه آثارتالش براي ايجاد فرصت 

 رساني و شفافيت آماريهاي نوين با هدف اطالعآوريمندي حداكثري از فنبهره 

 ها و رعايت مفاد قراردادنامه ارزيابي و انضباطي با هدف تمكين به اصول و روشتدوين آيين 

 پيشگيري از ايجاد هرگونه انحصار به هر شكل 

 ها (صاحب فيلم، صاحب سينمااي) متضمن كليه جزئيات الزم با هدف تأمين منافع همه طرفتدوين و ابالغ قرارداد همسان (درصدي يا اجاره  

 و مخاطبان)

 و نمايش توزيعاندركاران هاي شغلي دستريزي براي افزايش مهارتبرنامه 

 يينمايس يها لميف يسن يبند نظام درجه بيو تصو يبررس 

 نامه اجرايي كارگروه اكرانيل، تفسير و يا اصالح آيينتكم 

  دهد.شوراي عالي اكران حداقل هر سه ماه يك نوبت تشكيل جلسه مي .٣ماده 

  پذير است.العاده به دعوت رييس و يا نايب رييس امكانتشكيل جلسه فوق .٤ماده 

  نامه بر عهده شوراي عالي اكران است.نشده، محل اختالف يا تفسير اين آيينبينيكليه موارد پيش .٥ماده 

  

  فصل دوم

  كارگروه اكران (شوراي صنفي)

دو نماينده متشكل از  ي نظارت بر امور نمايش فيلم و تنظيم بازار را برعهده دارد و  كه وظيفهست، صنفي و اداري  نهادي كارگروه اكران  .٦ ماده

كنندگان، يك نماينده كانون  توزيع، سه نماينده انجمن سينماداران،يك نماينده خانه سينما، يك نماينده كانون كنندگان سينماي ايران شوراي عالي تهيه

  اي سازمان سينمايي است.كارگردانان و مديركل سينماي حرفه

  

  .دهد مي جلسه تشكيل ماه در مرتبه دو حداقل كارگروه .١ بصرهت
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لي تهيه .٢بصره ت ز اول اسفندماه و به مدت دو سال از سوي شوراي عا يران،  اعضاي اين كارگروه ا ا كنندگان سينماي 

نان توزيعانجمن سينماداران، كانون   و  ارزشيابيو معاون ، مدير عامل خانه سينما كنندگان، كانون كارگردا

اكران معر نتخاب و به دبيرخانه شوراي عالي    شوند. في مينظارت سازمان سينمايي ا

نهادهاي تشكيل معرفي عضو علي. ٣تبصره  بدل از سوي كليه صنوف و  ل لزامي است. ا ا اكران    دهنده كارگروه 

آرا .٤تبصره  با اكثريت  نماينده حضور حداقل يك نماينده سينما داران  (اعضا  ءمصوبات كارگروه  تهيه كنندگان  ويك 

 االجراست. الزم) ومدير كل سينماي حرفه اي ضروريست

بايد صاحب منافع هم .٥تبصره  ن اكران  ينكه  توزيعزمان در مؤسسات توليد، كليه اعضاي كارگروه  باشند. مگر ا نماها  و سي

نند. بديهي اكران ضروري بدا فرادي را در كارگروه  نتخاب صنوف مربوطه حضور چنين ا ين ا است مسئوليت ا

  باشد.برعهده صنوف مي

  معرفي نماينده صنوف تا پايان زمان اعالم شده،شوراي عالي اكران مي تواند نسبت به معرفي كارشناس اقدام نمايد. در صورت عدم .٦صرهتب

  

كند. قرارداد همسان ميان  نظارت مي  كنندگان با صاحبان سينما و حسن اجراي آن توزيعكارگروه اكران بر نحوه ي عقد قرارداد ميان  .٧ماده 

  است.» درصدي«يا » اي اجاره«سينما به صورت كننده با صاحب  توزيع

  

جاره اي   "شيوه  .١تبصره  امه يي كه شوراي "ا ين ن ئ يان ارديبه استناد آ پا اكران حداكثر تا    ابالغ  ١٣٩٧بهشت عالي 

  مي كند صورت مي گيرد. 

رداد درصدي،  .٢تبصره  كند و سهم طرفين پرداخت نميكننده هيچ مبلغي را بابت نمايش فيلم به صاحب سينما  توزيعدر قرا

  است. ٥٠ – ٥٠از درآمد فيلم 

ه  توزيعچنانچه  .٣تبصره  را ب اكران مراتب  رداد مرتكب تخلف شود، كارگروه  كننده يا صاحب سينما در اجراي مفاد قرا

قدام مي كميته انضباطي اعالم مي ا يد. كند و اين كميته در خصوص نحوه جريمه خاطي    نما

ز صاحبان فيلم مجاز به  . هيچ٤تبصره  اينكه مؤسسه رسمي  توزيعيك ا باشند. و فيلم خود نيستند مگر    داراي مجوز معتبر 

رداد اجارهسرگروه .٥تبصره  يي مشمول قرا   پشوند.اي نميهاي سينما

  

  

  

  د.كنكارگروه اكران در اولين جلسه پس از تشكيل، نسبت به تعيين دبير كارگروه و سخنگو اقدام مي  .٨ماده 
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نتخاب نميمدير كل سينماي حرفه .١تبصره    شود. اي به عنوان دبير كارگروه، سخنگو و دبير كميته انضباطي ا

رد. .٢تبصره    دبير كارگروه اكران مسئوليت تشكيل و اداره جلسات كارگروه را برعهده دا

ه .٣تبصره  با رسان گروهي در خصوص مصوبات آن را برعهده هاي سخنگو وظيفه اعالم مصوبات كارگروه اكران و مصاحبه 

  دارد.

  

  ماه هر سال بايد پيشنهادات اصالحي خود را براي سال جديد به شوراي عالي اكران اعالم نمايد. بهمن ١٥حداكثر تا ميتواند كارگروه اكران  .٩ماده 

  فروش هفتگي سينماي ايران اقدام نمايد.كارگروه اكران موظف است با اتخاذ تدابير مناسب نسبت به حفظ و افزايش روند . ١٠ماده 

  نمايد.اي مناسب گروه سني كودك و نوجوان اقدام ميكارگروه اكران نسبت به تعيين گروه و شرايط ويژه براي سينماي حرفه .١١ماده 

  نامه خارج شده و توافقي عمل خواهد كرد.گروه نمايشي هنروتجربه از شمول اين آيين .١٢ماده 

  

  فصل  سوم

  كميته انضباطي.

هاي صادره از سوي كارگروه اكران، كميته انضباطي كارگروه اكران كه نامه و دستورالعملبا توجه به اهميت اجراي دقيق قرارداد، آيين .١٣ماده 

شود. وظايف شكيل مياعضاي آن توسط شوراي عالي اكران پيشنهاد و با حكم رياست سازمان منصوب  مي شوند و جزء الينفك اين نظام نامه است  ت

  نامه انضباطي است. شوراي عالي اكران موظف است حداكثر تا اين كميته رسيدگي به شكايات، تخلفات و صدور احكام تنبيهي بر اساس آيين

  را ابالغ نمايد. اين دستورالعمل ١٣٩٧ارديبهشت  ١٠

  

  چهارمل صف

  . ضوابط و مقررات اكران فيلم

   قيمت بليط سينما  

با تأييد سازمان سينمايي كه كارگروه اكران موظف است در پايان هر سال سقف قيمت بليط سينما را به شوراي عالي اكران پيشنهاد  .١٤ماده 

  يابد. قطعيت مي

قبل  الزم است از،  بهاي بليط در روز شنبه وسانس هاي صبحبهاست. سينماها براي فروش نيم شنبه نيم قيمت بليط سينما در روز سه .١٥ماده 

  .كندكارگروه اكران را مطلع 
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آموز مجوز تخفيف هايي همچون دهه فجر، هفته دفاع مقدس، روز ملي سينما، روز دانشجو و روز دانش تواند به مناسبت كارگروه اكران مي .١٦ماده 

  در بهاي بليط سينما را صادر نمايد.

  

 ها. صدور حواله، طول اكران و تعداد سانس  

  تواند در سينماها اكران شود. ، پس از دريافت حواله از سوي كارگروه اكران مي داراي پروانه نمايشهر فيلم . ١٧ماده 

  فيلم هاي داراي پروانه نمايش  ناشي از تبديل پروانه ساخت ويديويي به سينمايي در ششماهه دوم سال اكران شوند.  .١بصره ت

نجام خواهد .٢بصرهت نيزه ا له براي ساير سينماها پس از سراسري شدن سيستم مكا ا   شد. صدور حو

  

  قرارداد اكران يك فيلم در سينماي سرگروه حداقل دو و حداكثر چهار هفته است. طول زمان. ١٨ماده 

اكران يك فيلم در سينما بر اساس قرارداد منعقده به صورت هفتگي و كف تبصره. شده در جدول پيوست نفروش تعيي ادامه 

ين آيين ودا   .نامه خواهد ب

  

  .مي باشد.تا هشت هفته سال تا شش هفته و در شش ماه دوم  سال سقف اكران يك فيلم در سينماهاي تهران در شش ماه اول .١٩ماده 

ايان سقف تعيين تبصره. ز پ ا ر هفته حداكثر مجازند به شرط موافقت صاحب سينما ها شده، فيلمپس  ديگر در تا چها

مه دهند. سينماهاي غيرگروه به نمايش خود دا   ا

  

  

  نمايش خود را به يك فيلم اختصاص دهند. توانند دو سالن سالن حداكثر مي ٨هاي مدرن و ممتاز داراي بيش از  پرديس. ٢٠ماده 

ماده نميهاي فوقسانس .١تبصره  ين  ده مشمول ا عا ل   شود.ا

له جديد ميهاي مدرن و ممتاز پرديس .٢تبصره  نها در صورت دريافت حوا نمايشي خود را افزايش دهند كه ت نند ظرفيت  توا

  شود. ها لحاظ نميدر سهميه زيرگروه

  هاي سينمايي سه سانس گردشي است. هاي مجاز نمايش يك فيلم در سالن حداقل تعداد سانس .٢١ماده 

ز ساعت  هاي نمايش فيلم سانس. ١تبصره  ا ني  يرا   شود.  (فرد) به بعد محاسبه مي ١٣:٠٠ج) و (زو ١٢:٠٠هاي ا

  

  ٢٢ -  ١٨ – ١٤يا  ٢٠ – ١٦ – ١٢  سانس گردشي زوج
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  ٢٣ -  ١٩ – ١٥يا  ٢١ – ١٧ – ١٣  سانس گردشي فرد

  

 نمايش گردشي يك فيلم سينمايي در دو يا سه سالن ممنوع است. . ٢بصره ت

  

  گيرد.اساس جدول ذيل صورت مي ها در ايام سوگواري برهاي نمايش فيلممحاسبه هفته. ٢٢ماده 

  شودهر دو هفته نمايش يك هفته محاسبه مي  ايام ماه مبارك رمضان

  شودهفته قبل در محاسبه كف فروش فيلم در نظر گرفته مي  حداقل سه روز تعطيلي در هفته

  شودكل هفته محاسبه نمي  بيش از سه روز تعطيلي در هفته

  كندتشخيص كارگروه روند اكران را مختل ميشرايطي كه به   شرايط فورس ماژور

  

اكران فيلم بصره.ت بود.نحوه  اكران خواهد  بر عهده كارگروه  داري  يام عزا ا   هاي طنز و كمدي در 

  

  شرايط عقد قرارداد و فسخ آن

  صاحبان امضاء كتباً به كارگروه اكران معرفي مي شوند.  و مي كنندسينما اصالتاً يا وكالتاً اقدام به عقد قرارداد  صاحبان .٢٣ماده 

طرفه آن نيستند. فسخ قرارداد از سوي هريك از طرفين بر  ،مجاز به فسخ يك كارگروه اكراندر  قراردادپس از ثبت ، يك از طرفينهيچ .٢٤ماده 

  گيري خواهد شد.تصميمنامه انضباطي عالوه بر تأديه خسارت نسبت به اعمال جريمه متناسب اساس آيين

  

د با صاحب سينما توزيعدر صورتي كه  تبصره. ردا يا دوطرفه  قرا م به فسخ يكطرفه  قدا كننده بدون رضايت صاحب فيلم ا

با كند رداد منعقده  لغو كند كننده را يكتوزيع، صاحب فيلم مجاز است جهت حفظ امكان نمايش فيلم خود، قرا طرفه 

د ببندد.كننده ديگري قراتوزيعو با    ردا

  

  كليه سينماهاي گروه موظف هستند هنگام عقد قرارداد برنامه حال، آينده و به زودي را اعالم نمايند. .٢٥ماده 

  

ايان فروردين .١تبصره  اقدام كليه سينماهاي گروه موظفند تا پ ينده و به زودي  امه آ . كنندماه هر سال نسبت به اعالم برن

يند، كارگروه اكران برنامه آينده در صورتي كه هر يك از گروه ين تبصره خودداري نما ا اجراي  ز  نمايي ا هاي سي

  كند.و به زودي آن گروه را معرفي مي
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ره كل نظارت سينماي حرفه .٢تبصره  ليت جذب مخاطب، فيلمادا ب نر و قا با در نظر گرفتن تنوع ژا هاي اي موظف است 

له به ك براي دريافت حوا نه نمايش را  اكران معرفي داراي پروا اي كه هر سرگروه سينمايي ؛ به گونهكندارگروه 

قل دو گزينه داشته باشد. رنامه بعدي حدا نتخاب ب   براي ا

  

 .سينماهاي مكانيزه  

 ١٣٩٧كليه سينماهاي مكانيزه  مجاز به دريافت حواله اكران از سوي كارگروه اكران هستند. سينماهاي غيرمكانيزه نيز تا پايان بهار سال  .٢٦ماده 

  فرصت دارند به سيستم مكانيزه بپيوندند.

  ها قابل رؤيت باشد. ها در گيشه آن باشند و وضعيت فروش بليط فيلم برخطسينماهاي سيستم مكانيزه بايد  .٢٧ماده 

پايان سانس تبصره. ز  نه خود را به  سينماها موظف هستند كه پس ا عد آمار فروش روزا تا ظهر روز ب نه و حداكثر  هاي روزا

ارسال نمايند. نيزه    سيستم مكا

  

  اكران فيلم الزامي است.شروع يك بار بعد از دو هفته هر تسهيم درآمد اثر بين طرفين قرارداد  .٢٨ماده 

يزه جهت هرگو تبصره. ن به سيستم مكا نوني  لسهم، كسورات قا . براي تفكيك قدرا . . نه فروش غيرحضوري و حضوري  و 

بايد مورد آماده ر بگيرد.سازي و بهرهصورت آني    برداري قرا

 .تسويه حساب  
قانون ماليات بر ارزش افزوده و تعيين تكليف ماليات و عوارض ارزش افزوده بر بهاي بليط سينما در قالب قانون  ٥٠با عنايت به مفاد ماده  .٢٩ماده 

  مذكور، وضع و مطالبه عوارض از فروش بليط سينما فاقد وجاهت قانوني است. 

ند، موظف ها دريافت كردهكليه سينماهايي كه عوارض شهرداري را از صاحبان فيلم .١تبصره  ئه فيشا ا ر به ا
رداختي به صاحبان فيلم ئه فيشهاي پ ا ر ز ا يل ا به هر دل يند، موظف ها هستند. چنانچه  هاي مذكور خودداري نما

بازپرداخت عين مبلغ   ها هستند.كسرشده بر اساس ماده فوق به صاحبان فيلمبه 

با موضوع تهيه .٢تبصره  ليات بر اشخاص حقيقي كه  ه ارزش افزوده نشدهكننده فيلم مشمول نظام ما ياز ب ن ند  ا
د.ثبت رن ليات و عوارض ارزش افزوده و تسليم اظهارنامه ندا لبه ما   نام مطا

  

كننده  توزيعهاي ناشي از هر نوع فروش بليط سينما اعم از حضوري، تلفني، اينترنتي و ... برعهده صاحب سينماست و صاحب فيلم يا هزينه .٣٠ماده

  پرداخت اين هزينه ندارد.هيچ مسئوليتي در رابطه با 

ماليات بر ارزش افزوده برعهده مخاطبان است و صاحب سينما با افزودن درصد اعالمي از سوي سازمان امور مالياتي به قيمت بليط . ٣١ماده 

  نمايد.مصوب  نسبت به اخذ و پرداخت آن اقدام مي
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برنامه  يها لميآنونس ف توزيع نما،يدر داخل و خارج از ساختمان س ها لميف يطيحم غاتيتبل امكانبدون اخذ وجه ملزم هستند  نماهايس هيكل .٣٢ماده 

  . فراهم كنندو ...  يو به زود ندهيآ

  

از بخش سينما هستند، در صورت تمايل ها و مجتمعدر پرديس تبصره. بليغاتي مجزا  راي فضاي ت هاي سينمايي مدرن كه دا

، هزينه  اين فضا يغات در    آن بر عهده وي خواهد بود.صاحب فيلم به تبل

  

  .  كندكننده را براي صاحب فيلم  ارسال توزيعصاحب سينما موظف است  رونوشت  رسيد هر نوبت تسويه حساب در طول اكران با  .٣٣ماده 

كننده اقدام نمايد. الزم به توزيعصاحب سينما موظف است حداكثر دو هفته پس از پايان اكران سراسري فيلم، به تسويه حساب كامل با  .٣٤ماده 

  .استكننده و ارسال رونوشت آن براي صاحب فيلم الزامي توزيعذكر است كه تحويل رسيد تسويه حساب كامل به 

يك هفته به پرداخت سهم  طيكننده موظف است پس از هر نوبت تسويه حساب صاحب سينما با وي در طول اكران فيلم، حداكثر توزيع .٣٥ماده 

  كند.م اقدام صاحب فيل

  .كندكننده موظف است حداكثر دو هفته پس از پايان اكران سراسري فيلم به تسويه حساب كامل با صاحب فيلم اقدام توزيع .٣٦ماده 

  

  پنجم  فصل 

  گروه بندي سينما 

  

  هاي مرتبط است. گانه و سالنهاي هفتكارگروه اكران موظف به تعيين كف فروش براي سرگروه .٣٧ماده 

  . كنندمجاز نيستند كه در يك سرگروه سينمايي دو فيلم متوالي اكران  توزيعيك از مؤسسات هيچ .٣٨ماده 

  .ثبت كنندزمان توانند حداكثر دو فيلم را به طور هممي توزيعمؤسسات  .39ماده 

تغيير سر  ظرفيت نمايشي بهره گيري بيشتر از در مواردي كه به تشخيص كارگروه اكران به منظور تامين شرايط مناسب تر  اقتصادي و .٤٠ماده 

  گروهي الزم باشد، سرگروه جديد توسط كار گروه اكران به شوراي عالي اكران پيشنهاد و با تصويب شورا جايگزين خواهد شد.

  حداقل دو ماه زودتر به اطالع سر گروه موجود و آتي  جهت حفظ منافع سر گروه جديد و صاحب فيلم ها تغييرسر گروهبصره .  ت

  خواهد رسيد.

  هاي سينمايي متشكل از هفت سينما به شرح ذيل است:سرگروه .٤١اده م

  كورش (ماياك)، آزادي (شهر فرنگ)، زندگي (پنج)، ايران (قرمز)، ماندانا (دو)، استقالل و جوان 

اكران و  ٢٥سهميه هر فيلم  .١تبصره  نه  . ٥پروا نه اكران حمايتي است    پروا
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 در صورت استقبال  از يك فيلم  به درخواست انجمن سينماداران و تاييد كارگروه اكران بعداز دو هفته از شروع اكران آن فيلم تا  . ٢بصره ت      

   .جديد به فيلم اضافه مي شود پروانه پنج

                                                                                

هاي سينمايي محاسبه ميگانه بر اساس فروش هفتگي در سالن سرگروه و چهار سالن ديگر از پرديسهاي هفت كف فروش فيلم در سرگروه .٤٢ماده 

  شود.

اكران است.  .١بصره ت نتخاب چهار سالن ديگر برعهده كارگروه    ا

اكران است.  .٢بصره ت   تعيين كف فروش هفتگي در پنج سالن برعهده كارگروه 

با نظر كارگروه اكران است. .٣بصره ت  يا حفظ فيلم در سرگروه بر اساس وضعيت فروش هر پنج سالن و    تعويض 

شده باشد، چنانچه فروش هفتگي فيلم در سالن سرگروه در هفته دوم پنجاه درصد كمتر از كف تعيين .٤تبصره  

اكران مي ا تأييد كارگروه  ب ما سينماي سرگروه  م نمايد. ا اقدا تعويض آن  ايان آن هفته نسبت به  ز پ ند پس ا توا

نماهاي زيرگروه در صورت موافقت صاحبان سينماها  ايان سقف تعيينادامه اكران فيلم در سي شده تا پ

نع است.   بالما

  

  آزاد گروه

  ر است . يگروه آزاد نمايشي در صورت اعالم نياز  از سوي كارگروه اكران و تصويب شوراي عالي اكران به شرح زير امكان پذ

  دريافت حواله از كارگروه اكران هستند.هاي سينما به صورت آزاد مجاز به ثبت و هاي سينمايي با ارائه هفت قرارداد با سالنفيلم .٤٣ماده 

  .استسينما و حداكثر زمان مجاز آن پنج هفته  ١٥سقف تعداد سالن براي گروه آزاد  .٤٤ماده 

زاد فروش مناسبدر ص تبصره. كران مي ورتي كه فيلم در گروه آ افزايش داشته باشد، كارگروه ا ند نسبت به    حداكثرتوا

  كند.هفته به اكران فيلم اضافه  ٣ 

ست فيلم بعدي بالفاصله بعد از پايان اكران فيلم شود. بديهيهر سال، ماهانه تنها يك فيلم در گروه آزاد مي توانداكران  از ارديبهشت .٤٥ماده 

  .در مي آيدنمايش به  كنوني در اين گروه 

  است. فيلم در گروه آزاددر هر شش ماه تنها مجاز به اكران يك  توزيعهر مؤسسه  .٤٦ماده 
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  ششم  فصل 

  اكران فيلم خارجي

  

  .در پرديس هاي سينمايي مجاز است:، پس از اخذ پروانه نمايش و حواله اكران  بر اساس جدول ذيل نمايش فيلم خارجي  .٤٧ماده 

  

  العادهدو سانس فوق  سه تا هفت سالن

  وسانس فوق العادهصندلي  ١٥٠اختصاص كامل يك سالن با ظرفيت كمتر از   و بيشتر هفت سالن

  هاي زوج يا فرديك سانس قبل از آغاز سانس  روزهاي تعطيل

  

    است.درصد  ٤٠سهم صاحب سينما از فيلم خارجي  .٤٨ماده  

  هاي تصويري است.تأمين و توزيع فيلم خارجي در اختيار مؤسسه رسانه .٤٩ماده 

  كاران سينما به حساب دست اندر هاي ضروريو نياز  درمانيهزينه هاي  به جهت كمكاست كه %) ٦٠سهم موسسه رسانه هاي تصويري ( تبصره .

  و يژه اي كه به همين منظور توسط خانه سينما افتتاح ميگردد واريز مي شود.

 بصري رسيد.ور سمعي و ر ورييس سازمان امور سينمايي و اممعاون وزي به تصويب ١٣٩٦اسفند ٢٠تبصره در تاريخ ٤١ماده و ٤٩نامه با اين نظام

 


