
 

 

 

 

آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت  (8)ماده و ابالغ مصوبات کمیسیون رسیدگی  جلسات برگزاری نحوه دستورالعمل

 بر سالن های نمایش فیلم

شماره  تصویب نامهای نمایش فیلم هآیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن (8)ماده  (1)تبصره  به استناد        

مصوبات ابالغ و  دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات »وزیران  محترم هیئت 55/15/1711مورخ  هـ 25125ت /127351

 :شودمیابالغ  به شرح زیر « آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم( 8)کمیسیون رسیدگی ماده 

 تعاریف .1

ه مـورخ  25025ت/027351شـماره  تصـویب نامـه   آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بـر سـالن هـای نمـایش فـیلم      : آیین نامه. 1.1

 .هیئت وزیران 55/05/0711

  .آیین نامه (8)ماده موضوع کمیسیون رسیدگی  :کمیسیون. 1.5

و سایر فرایندهای اداری مرتبط  ها، هماهنگی جلسات و ابالغ و پیگیری مصوباتپذیرش درخواستبه منظور : کمیسیون رخانهدبی. 1.7

کـه بـه اختصـار     شـود تشکیل میامور سینمایی و سمعی بصری  محل سازماندر ای دبیرخانه، آیین نامه (1)مطابق ماده و  با کمیسیون

 .شودنامیده می «دبیرخانه»

در تهران، معاون دفتر توسعه زیر ساخت و فناوری هـای سـینمایی سـازمان و در سـایر اسـتانها معـاون هنـری و         :کمیسیوندبیر. 1.5

بدون حق رای  و داشتهعهده  هیرخانه را بدبامور وان دبیر کمیسیون وظیفه اداره به عنسینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 .شودنامیده می «دبیر»به اختصار که کند در جلسات کمیسیون شرکت می

 :به شرح ذیل می باشداعضای کمیسیون  .2

 به عنوان رییس کمیسیوندر سطح مدیرکل نماینده سازمان  .0

 (یفرماندار)نماینده وزارت کشور .5

 نماینده وزارت راه و شهرسازی .7

 (پلیس اماکن)نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران .5

 نماینده شهرداری .2

 انجمن سینماداراننماینده  .5



 

 

 

 

 

 .اعضای متناظر کمیسیون در سایر استان ها، با حکم رییس سازمان برای مدت دو سال انتخاب می شوند .3

اسـتانها مـدیرکل   سایر های سینمایی و در آیین نامه در تهران، مدیرکل دفتر توسعه زیر ساخت و فناوری 8ماده  0نماینده موضوع بند : بصرهت

 .اسالمی می باشدفرهنگ و ارشاد 

 و با حضور نصف بعالوه یک نفر اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران در جلسه معتبر است جلسات کمیسیون  .4

جلسـات فـو     .شودنحو مقتضی به اعضا اعالم می زمان و مکان برگزاری به ،روز قبل 7که حداقل  شودهر دو هفته یکبار تشکیل می

  .هر ماه قابل برگزاری استحداکثر دو جلسه در رییس کمیسیون  تشخیصبه  العاده

 .می شودو همزمان اطالع رسانی ابالغ ، از سوی دبیرخانه بصورت الکترونیکی به متقاضیکمیسیون تصمیات   .5

سیون در مواقع رسیدگی به موضوع موافقت اصولی و مجوز بهره برداری موضوع آیین نامه با حضور کلیه اعضـا رسـمیت   یجلسات کم .6

ایـن دسـتورالعمل   ( 5)بند ( 2)تا ( 0)یافته و صدور موافقت اصولی و مجوز بهره برداری منوط به رای موافق کلیه اعضای ردیف های 

 .است

ضـمن اطـالع بـه    در طول یـک سـال   غیبت غیر متوالی جلسه و چهار غیبت متوالی  جلسه اعضای کمیسیون در صورت دوعضویت   .7

 .به عنوان جایگزین صورت می گیرد ه جدیدنمایند معرفی در خواست و لغو ربوطهم دستگاه یا نهاد

بـه  مـوارد انضـباطی   بـه  فوری رسیدگی اعضا، به تشخیص رییس کمیسیون جلسه امکان حضور نبود  واضطراری و  در شرایط خاص .8

 .شودصورت برخط برگزار می

آن سـوی  از کـه  مـی باشـند    یتخصص و شان نمایندگی دستگاه یا نهـاد  حسب ،صرفا مجاز به اعالم  نظر و رایاعضای کمیسیون   .9

 . است کمیسیون عهده رییس بردر این خصوص نظارت  وظیفه ،معرفی شده اند

 .نمایدتواند در صورت صالحدید، از متقاضی برای شرکت در جلسه دعوت میکمیسیون رییس  .11

و بـدون   جلسـه  را مطابق با دستور یا کارشناس خبره نفر مشاور 5در هر جلسه حداکثر به تشخیص خود تواند میکمیسیون رییس   .11

 .به جلسه دعوت نماید حق رای

بـه تشـخیص کمیسـیون انجـام     احداث، توسعه و یا نوسـازی آن  مختلف سالن های نمایش فیلم و نظارت میدانی بر مراحل بازدید از  .12

 .ده دبیرخانه استهریزی و اجرای آن بر عشود که وظیفه برنامهمی

 صـادره موافقت اصولی و مجـوز بهـره بـرداری    فهرست متقاضیان  ،بمنظور شفافیت و نیز اطالع متقاضیان از درخواست های در نوبت .13

 .  اطالع رسانی می شود سازمان بصورت برخط بر روی سامانه

و از زمان  رسیدس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ئیبه تصویب ر 5/2/0511تبصره در تاریخ  0 وبند  15این دستور العمل در  .14

 .تصویب الزم االجرا است

 


