
   و طرز آار آنها  فيلم  نمايش هاي  سالن نامه  آئين

 ٦١١٢٠/٧  شماره

٨/٩/٤٥ 

 هنر  و  فرهنگ وزارت

 و طرز آار   فيلم  نمايش  سالنهاي  نامه هنرآيين  و  فرهنگ  وزارت٣٠/٥/٤٥ -  ٧٩٦٥  س/٣٥٤١   پيشنهاد شمارة  بنا به٦/٧/٤٥  مورخ   در جلسة  وزيران هيأت
 .نمودند   زير تصويب  شرح آنها را به

 .بود  خواهد  نامه  آيين  اين  مقررات  در سراسر آشور تابع  فيلم  نمايش  عمومي سالنهاي   و طرز آار آلية تأسيس

   وزارت  از طرف  آه اي را در پرسشنامه  الزم بايد اطالعات   ساختمان  به  از مبادرت و قبل   محل  از انتخاب  پس  فيلم  نمايش ايجاد مؤسسه   آنندة درخواست -١
   آتبي  تقاضاي  به  منضم  نموده شود درج   يم  استعالم  و ساير مشخصات سالن  سينما، ظرفيت ، درجة  ساختمان  و محل موقعيت   و هنر در خصوص فرهنگ

 .نمايد   و هنر تسليم  فرهنگ  ادارات  و هنر و در شهرستانها به  فرهنگ وزارت به مرآز در  ساختماني»  هاي آروآي«و 

 و  شهرداري -  و هنر   فرهن وزارت-  و مسكن   آباداني  وزارت  از نمايندگان  متشكل در آميسيوني) ١( در بند   تسليمي هاي آروآي  و تقاضا و پرسشنامه -٢
 و   فرهنگ  وزارت  از طرف خواهد داشت  اعتبار  و محل  از نظر موقعيت فقط  آه  اول  مرحلة  موجود نباشد پروانة اشكالي  هگردد و چنانچ  مي  مطرح شهرباني

 .خواهدشد   تسليم  متقاضي هنر صادر و به

 .نمايد   خودداري  اول  مرحلة  از صدور پروانة  است مكلف) ٢( مذآور در بند  آميسيون در موارد زير -٣

 .باشد  مذهبي اماآن  از  يكي  در مجاورت  فيلم  نمايش  عمومي  سالن  و تأسيس  ساختمان موردنظر براي   زمين چنانچه -   الف

 . باشد  اماآن  قبيل  اين خاص  انتظامات مانع  آار يا  مخل  سالن  و تأسيس  بوده  و عمومي  دولتي  از اماآن  يكي مزبور در مجاورت   زمين چنانچه -  ب

 . نشود  داده  تشخيص سينما از نظر عبور و مرور مناسب   محل چنانچه -  پ

 . نباشد ساختمانهامناسب   عمومي  و مقررات  شهرسازي  اصول  موردنظر از لحاظ  سينما در محل ايجاد سالن   آه در صورتي -  ت

 .ننمايد   و هنر تطبيق  فرهنگ رت وزا  شده  تعيين  با استانداردهاي  پيشنهادي مشخصات   آه در صورتي -  ث

 از   آامل  دورة  يك  ماه٥  ت  مده حداآثر ظرف  است مكلف   فيلم  نمايش  ايحاد مؤسسه  متقاضي  اول  مرحلة  و صدور پروانه  آميسيون موافقت   از اعالم پس -٤
   به  الزم  ساير اطالعات  انضمام باشد به   و نما و تزئينات  فني حاسبات و م ساختماني  جزئيات  تمام  شامل  را آه ساختمان   اجرايي ها و طرحهاي نقشه
 .نمايد   و هنر تسليم  فرهنگ وزارت

   و مسكن  آباداني  وزارت  آارشناس مهندس يك  و هنر  فرهگ  وزارت  از نمايندگان  متشكل در آميسيوني) ٤( مذآور در بند  اطالعات  و  اجرايي هاي نقشه -٥
   نام  به  دوم  مرحلة پروانة  تأييد گردد و درصورت  مي  و بررسي  مطرح  سازنده  با حضورمهندس  نشاني  آتش متخصص   و يك  شهرداري  آارشناس ندس مه يك

   عمليات دوم  مرحله  پروانه از صدور  پس  ماه٨ تا   صادر گردد و چنانچه  مقررات  برطبق ساختماني  شود تا پروانة  مي  اعالم شهرداري  صادر و به متقاضي
 .بود  خواهد  ملغي  و دوم  اول  مرحلة  نشود پروانة  شروع ساختماني

 . خواهد شد  تشكيل  مربوط  وهنر استان فرهنگ   و نماينده  فوق  مراجع در هر شهر با حضور نمايندگان) ٥(و بند ) ٢(مذآور دربند   آميسيونهاي)  تبصره)

) ٥( مذآور در بند   آميسيون  وموافقت  اطالع قبًال به  ايد بايد  الزامًا پيش  ساختماني  عمليات  و ضمن  ساختمان  از صدور پروانه  پس آه   تغييراتي هرگونه -٦
 .برسد

 .نمايد   خودداري  دوم  مرحلة  از صدور پروانة  است مكلف) ٥( مذآور در بند  آميسيون در مورد زير -٧

 .باشد   مزبور نشده  اصول  و يا رعايت  بوده  ناقص  فني  از نظر اصول  اجرايي يها نقشه  چنانچه -   الف

 بروز   هنگام  از جمعيت  سالن تخليه  امكان بيني پيش   و همچنين  و نظاير آن حريق -    زلزله  از قبيل  و حوادث  سوانح  در مقابل ايمني   شرايط چنانچه -  ب
 .باشد   نشده  مدت  در حداقل مخاطرات

   نكند و يا سالن تطبيق.  است تقاضا شده   آه  سالن  انتظار با درجة  و سالن  نمايش  سالن  و ساير خصوصيات  اجرايي هاي نقشه   مشخصات چنانچه -  پ
 . نباشد  نمايش سالن   به  نسبت  آافي  گنجايش انتظار داراي

 را داير بر   شهرداري  بايد گواهي متقاضي  الزم آالت ماشين  و  و دستگاهها و وسايل  تأسيسات  و نصب ت تزئينا  و اتمام  ساختماني عمليات   از پايان پس -٨
 بازديد  ضمن) ٥( مذآور در بند   آميسيون  مرحله اين در.  نمايد  و هنر تسليم فرهنگ  وزارت  به  نمايش  سالن  افتتاح  صدور پروانه براي   ساختمان  يافتن پايان

   به جلسه  صورت  را با تنظيم  نكند مراتب مشاهده   و نقصي  عيب  آه  در صورتي  نامه  آيين  اين  با مقررات  آن موارد و تطبيق آلية   به  و رسيدگي انساختم
 . گردد  اقدام  سالن  افتتاح  صدور پروانه رساند تا جهت مي  و هنر  فرهنگ  وزارت اطالع



   به با توجه)   ستاره يك(   سه ودرجه)  ستاره دو( دو  درجه)   ستاره سه(   يك درجه)  چهارستاره( ممتاز   به  فيلم  نمايش عمومي   سالن  بندي درجه -٩
 -   صندلي نوع -     جمعيت رفاه  وسايل -   بهداشتي تأسيسات - راهروها - انتظار  محل -   نمايش سالن -    بيروني نماي  از  سينما اعم  ساختمان چگونگي
 از  و يكي (٥( مذآور در بند   آميسيون  وسيلة  به  ساختماني  و قسمتهاي  سالن و ساير خصوصيات  آننده  و خنك  آننده  گرم  دستگاهها وسايل تزئينات
 .گيرد مي   و هنر صورت  فرهنگ  وزارت  تزئيني  هنرهاي هنرآده استادان

   آل  اداره  از طرف  آه  خاصي شرايط  فيلم نمايش   سالنهاي  عمومي  بر مقررات شود عالوه  مي  تراسها تأسيس  روي  آه  فيلم نمايش  در مورد محلهاي -١٠
   و آار اين  تأسيس  از صدور پروانة صورت   شود در غير اين رسد بايد رعايت مي  نمايشي  هنرهاي  شوراي  تصويب گردد و به مي   آشور تعيين امور سينمايي

 .شد  خواهد  سالنها خودداري قبيل

   ساختمان  نظر خود را در بارة مقررات رعايت با) ٢( مذآور در بند  آميسيون. شود  مي تأسيس)   زمين  آف هم( آزاد   در هواي آه  در مورد سينماهايي -١١
 . خواهد نمود  اقدام افتتاح روانه صدور پ  به  نسبت  از رسيدگي پس  و هنر  فرهنگ  و وزارت  داشته اعالم

   آميسيون  وسيلة  به  نامه  آيين  دراين  مندرج آلي   اصول  به با توجه»   زمين  آف  و هم تراس«   تابستاني  در سالنهاي  فيلم نمايش   محلهاي بندي درجه -١٢
 .گيرد مي   صورت٥مذآور در بند 

   نمايش  گردد و مدت  انجام روشن و در سالن « آنتراآت«   دو سانس  بايد در فاصله  تجارتي هاي  آگهي  به وط مرب  آوتاه فيلمهاي  اساليدها و نمايش -١٣
 .تجاوز آند   دقيقه ها نبايد حداآثر از ده آگهي

 شود   محسوب  سانس تواندجزء برنامة مي نيز  آينده  هاي  برنامه نمونة.  شود  سينما تشكيل  برنامه فيلم -   خبري فيلم -بايد از    هر سانس برنامة -١٤
   درآيد جزء برنامه  نمايش  به  سانس طي   متحرك  از مستند يا نقاشي اعم  آوتاه  فيلم  اگر يك و همچنين.  تجاوز نكند نمونه  حداآثر از دو  بر اينكه مشروط

 .سينما خواهد بود

 .  است شود اآيدًاممنوع مي   بعد شروع  بعدازظهر به٥   از ساعت  آه ايي سانسه  براي  سال٥ آمتر از  اطفال   ورود به اجازة -١٥

 آنها و   نصب  و همچنين منظور آگهي جرايد به  از فيلمها در  شده  حذف هاي  صحنه  به  مربوط  از عكسهاي  و وسيله  هر شكل به   تبليغاتي استفاده -١٦
 .  است  باشداآيدًا ممنوع  حسنه اخالق    و مخالف فت ع منافي  تصاوير  حاوي  آه آفيشها و پالآتهايي

 .باشد  بهداشت آامل   و ساير قسمتها بايد تميز و در شرايط ها و بوفه  از راهروها و دستشويي سينما اعم   قسمتهاي آلية -١٧

 و   مشخصات  تمام  حاوي  سينما آه ساختمان از نقشة   نسخه  يك امه ن  آيين  اين  تصويب  از تاريخ  دو ماه اند ظرف  داير مكلف سينماهاي   پروانة دارندگان -١٨
 و   مزبور تغييرات  آميسيون آه  در صورتي.  نمايند  و هنر تسليم  فرهنگ وزارت  به٥ در بند   مندرج اظهارنظر آمسيون  و  رسيدگي  باشد براي جزئيات

خود بدهد  در سينماي  را  الزم  تغييرات  ماه  شش  در ظرف  از اظهارنظر آميسيون  پس  است  مكلف پروانة   دهد دارندة  ضررتشخيص  را از هر جهت اصالحاتي
 . خواهد شد تعطيل   نظر آميسيون  تا اجراي  متخلف  سينماي  صورت در غير اين

   تسليم  نمايشي  هنرهاي  شوراي دبيرخانة  به موجه  را با داليل خود   بايد اعتراض  ماه  يك  باشد ظرف  معترض  نظر آميسيون  به پروانه   دارندة در هر مورد آه
 .  است  قطعي  تصميم نمود و اين  اتخاذ خواهد  نهايي  تصميم  نموده  مذآوررسيدآي  اعتراض  ود به  خ  جلسة در اولين   نمايشي  هنرهاين شوراي. نايد

   نسخه  يك  نامه  آيين  انتشار اين  ازتاريخ  ماه يك  باشند مكلفند ظرف  مي  از شهرداري  ساختماني نة پروا  داراي  آه  ساختان در حال   سينماهاي صاحبان -١٩
 مذآور   آميسيون  آه نمايند در صورتي   تسليم٥ در بند   مندرج  و اظهارنظرآميسيون  رسيدگي  و هنر براي  فرهنگ  وزارت به  خود را  ساختماني از نقشة
نظر   به  پروانه  دارندة هر مورد آه  خود بدهد در  در سينماي  الزم  تغييرات  است  مكلف  پروانه  دهد دارندة ضرورتشخيص   را از هر جهت حاتي و اصال تغييرات

 .نمايد  تسليم  نمايشي  هنرهاي  شوراي  دبيرخانه  به  موجه  خود را با داليل اعتراض  بايد  ماه  يك  باشد ظرف  معترض آميسيون

 .  است  قطعي  تصميم نمود واين  اتخاذ خواهد  نهايي  تصميم  نموده  مذآور رسيدگي  اعتراض  خود به  جلسه در اولين   نمايشي  هنرهاي شوراي

 وزير آشور و   انتخاب  آشور به وزارت  آل از مديران   آشور و يكي  امور سينمايي  آل  اداره  از مسئول  مرآب  آميسيوني سينماها از طرف   بليط بهاي -٢٠
 اجرا   مواقع  به  نمايشي هنرهاي   شوراي  از تصويب شود و پس مي  سينما تعيين  درجه  به  سينماها با توجه صاحبان   سنديكاي  رئيس  يا نايب رئيس

 . خواهد شد گذاشته

   فرهنگ  نمايند و وزارت  و هنر اقدام فرهنگ جديد از وزارت   اخذ پروانة ند جهتا  موجود موظف  سينماهاي  آلية  ماه  تا شش  نامه  آيين اين   اجراي از تاريخ -٢١
 . آار صادر خواهدآرد  ادامة  پروانة نامه  آيين اين   مقررات و هنر برطبق

 و   است  ذآر نشده  نامه  در آيين  آه سايرمشخصاتي  و  ورودي درهاي - راهروها  -ها   صندلي  وضع  سينما از قبيل  داخلي قسمتهاي   به  مربوط مقررات -٢٢
   اجرا گذاشته  در موقع نمايشي   هنرهاي  شوراي  از تصويب  و پس  آشور تنظيم  امورسينمايي  آل  ادارة بود از طرف  سينماها خواهد  بندي  درجه مشخص

 .خواهد شد

   و هنر  فرهنگ وزارت

   حمايت  قانون٢١   ماده  اجرايي  نامة آيين  وهنر  فرهنگ  وزارت٢٠/٩/٥٠   مورخ٦٨٤/١٣٠٥٥٣٣  نهاد شماره پيش  بنابه٤/١٠/٥٠  مورخ   در جلسة  وزيران هيأت
 . است  وزير  در دفتر نخست  تصويبنامه اصل. نمودند  تصويب  پيوست  شرح را به   و هنرمندان  و مصنفان  مؤلفان حقوق

  وزير  نخست اجرايي  وزير مشاور و معاون

  : اثر  ثبت  اظهارنامه  تنظيم عمومي  مقررات -  ل او فصل



آيد و   مي  عمل شود به  مي  اثر گذارده ثبت  آنندة درخواست  و در اختيار  و هنر تهيه  فرهنگ  وزارت  از طرف  آه  چاپي  نامة  درخواست طبق  اثر ثبت -    اول ماده
  : زيرباشد  نكات ، حاوي  و امضا شده  نوشته  فارسي زبان   به بايد در دو نسخه

  الذآر قائم  فوق  اعتبار قانون  به  آه  و ياشخصي آورنده  تولد پديد  و تاريخ  صدور شناسنامه  و محل  وشماره  و اقامتگاه  و تابعيت خانوادگي   و نام نام -   الف
 .  حقوقي  شخص  قانوني اقامتگاه  و  ثبت  و شماره  باشد نام حقوقي  شخصي  آننده  درخواست باشد و هر گاه اثر مي   اصلي  پديد آورنده مقام

  و  خانوادگي  و نام  نام  موآل  برمشخصات شود عالوه   داده  مذآور در بند الف  اشخاص  قانوني  يا نمايندة  وآيل  از طرف  نامه درخواست   آه در صورتي -  ب
 . وآيل   و اقامتگاه تابعيت

 .باشد  شده اجرا آماده  و يا  يا نشر يا پخش  چاپ  اثر براي  آه  نحوي  به  و سال اثر با قيد روز و ماه   پديد آمدن تاريخ -  پ

 .باال   مذآور در بند الف  و ترتيب  پديد آورندگان  باشد ذآر و مشخصات مشترك  اثر  آه در صورتي -  ت

   يا نشانة  مورد تقاضا و در مورد عالمت  ياعبارت  ذآر آلمه عنوان  و  اثر نيز مورد تقاضا باشد در مورد نام  ويژه  يا عالمت  يا عنوان  نام ثبت   آه صورتيدر  -  ث
 . آن   و آليشة  اصلي و رنگ  در اندازه  يا عكس  نمونه  نسخه  سه  انضمام  به  آن آامل   توصيف ويژه

 .باشد مي   قانون٢   آثار مذآور در مادة  از انواع  آداميك  اثر مشمول  آنكه و اعالم  و اثر  نوع نتعيي -   ج

  : اثر  ثبت  تقاضاي اختصاصي  مقررات -    دوم فصل

   فصل  اثر در اين  اعتبار نوع  به  را آه  ومدارآي بايد اطالعات   اول  در فصل  مندرج  شرح  به  نامه  درخواست  بر تنظيم  اثر عالوه  ثبت آنندة  درخواست -   دوم ماده
 . نمايد  تسليم  نامه  درخواست همراه شود  مي تعيين

   موضوع  و سرود و تصنيف موردشعر و ترانه  در  و همچنين  و هنري  و ادبي  ديگر علمي  و هر نوشتة  و نمايشنامه  و جزوه رساله  و در مورد آتاب -   الف
 . اثر  يا فتوآپي شده  يا چاپ  شده  يا ماشين  خطي  آامل دونسخه -   قانون  دوم  مادة٢ و ١  بندهاي

   دو نسخه  قانون  دوم  ماده٣ بند   وموضوع تلويزيون  از راديو و  سينما يا پخش  يا پرده  نمايش هاي  منظور اجرا در صحنه  به و بصري  در مورد اثر سمعي -  ب
 .  است  يا نشر شده  يا ضبط اجرا نوشته   براي  آه  هر ترتيبي زائر به

 اگر   گفتار آن  انضمام  باشد به  داشته نت  آه اثر در صورتي   از نت  يا خطي  يا فتوآپي  اصل  دو نسخه  قانون  دوم  ماده٤ بند   موضوع موسيقي در مورد اثر -  پ
 . يا نوار  صفحه  اثر روي نسخه  دو  عالوه باشد به

   دوم  ماده٥ بند   موضوع  واثر تجسمي تزئيني  اثر  و هرگونه  تزئيني  و خطهاين  و نوشته  ابتكاري  جغرافيايي  و نقش تصوير و طرح  و ر موردنقاشيد -  ت
  : قانون

 . سانتيمتر تجاوز نكند١٨*٢٤ از   ابعاد عكس  بر اينكه  اثر مشروط از اصل   رنگي  عكس دو نسخه -١

 .باشد  مي  قانون  دوم  ماده٥ از آثار مذآور در بند   با آداميك منطبق  اثر  آنكه تعيين٢- 

 . اثر  و تشخيص  شناسايي براي   آافي  و توصيف شرح -٣

   در ساختن آه  سانتيمتر باذآر مواد و مصالحي ١٨*٢٤ ابعاد   اثر به  رنگي  عكس  دو نسخه  قانون  دوم  ماده٦ بند  موضوع)  مجسمه)  در مورد پيكره -  ث
 .  آن  و وزن  حقيقي اندازه  ابعاد و  و تعيين  بكار رفته پيكره

   آن  بنا و تزئينات  اصلي  طرح  به اثر مربوط  و اجرايي تفصيلي  هاي  نقشه  همراه  آامل  نقشه  دو نسخه  قانون  دوم  مادة٧ بند   موضوع معماري در مورد اثر -   ج
   آننده  موردنظر درخواست  و جزئيات  اثر در آليات شناسايي   آه  تا حدي  آامل  وتوصيف  با شرح  مورد تقاضاست  آن  ثبت  آه  موارديمنحصرًا در  اثر و جزئيات
 . باشد   آن  يا تزئينات  ساختمان  از بناي  قسمتي  و منحصر به  مربوط  ثبت درخواست آه   باشد در صورتي ممكن

 .سانتيمتر تجاوز نكند١٨*٢٤ از  آن  حداآثر ابعاد  از اثر آه  آامل  دو نمونه  قانون  دوم  ماده٨ بند  موضوع  عكاسي در مورد اثر -   ج

ر  اث  آپي  يا دو نسخه  رنگي  عكس  دوقطعه  قانون  دوم مادة ٩ بند   موضوع  و گليم  قالي  و نقشه  يا صنعتي  دستي  هنرهاي  به  مربوط ابتكاري در مورد اثر -   ح
 .سانتيمتر ١٨*٢   اندازة به

 باشد   و ابتكار داشته  ابداع  جنبة  آه  اثرفني باشد و همچنين   پديد آمده  ملي  و هنري  فرهنگي  يا ميراث  عامه  فرهنگ  بر پاية  آه ابتكاري در مورد اثر -   خ
   از آنها خواهد بود درخواست  يا ترآيب  دوم  در مادة مندرج  از آثار  يكي  صورت  به مدن از پديدآ  اثر پس  اينكه  نظر به  قانون  دوم ماده ١١  و١٠   بندهاي موضوع
 . آند را تسليم  يا انواع  نوع  همان  خاص  و مدارك بايد اطالعات   قانون  دوم  از آثار مذآور در ماده  يا چند نوع  با يك  آن اثر و ارتباط  نوع به   با توجه  ثبت آنندة

 .  و مشخصات  از اثر با ذآر نام  آامل  نسخة  يك سينمايي مورد آثاردر  -٥

 بداند   الزم  آن  پيدايش  و اثرو چگونگي معرفي   را براي  خاصي  توضيحات  متقاضي  آه  در صورتي  فصل  و اين  اول مذآور در فصل  مواد در آلية -  تبصره
 . آند  تسليم هارنامه اظ و همراه   درج اي  جداگانه تواند در برگ مي

   ثبتي و اقدامات   ثبت مرجع -   سوم فصل



 و هنر و در   فرهنگ  وزارت  و در مرآز به تنظيم نامه  آيين اين   و دوم  اول  در فصل  مندرج  ترتيب  را به  ثبت  نامة  اثر بايد درخواست آنندة  درخواست -   سوم ماده
 .رسيد اخذ آند  و  و هنر تسليم  فرهنگ وزارت  از طرف  شده  تعيين يا نمايندة و هنر   فرهنگ ادارات  شهرستانها به

   و هنر ارسال  فرهنگ  در وزارت  وهنرمندان مصنفان  و  واحد امور مؤلفان ها را به  درخواستنامه  اثر آلية  ثبت  نامة  درخواست دريافت  مراجع -    چهارم ماده
   شده  تنظيم  و دوم  اول  فصل مقررات   مطابق  نامه  و اگر درخواست  روز رسيدگي١٥  مدت  ظرف  رسيده هاي  نامه استدرخو  خواهند نمود واحد مزبور به

   نام به  درخواست  تسليم ساعت  اثر را با قيد روز و  ثبت  و گواهينامة  نموده  اثرها ثبت  ثبت را در دفتر مخصوص باشد آنها  نرسيده  ثبت باشد و اثر قبًال به
 .آند  و رسيد اخذ  تسليم  وي  صادر و به  آننده درخواست

  ه  آننة  درخواست  به  سفارشي آتبًا باپست  يا ايراد  باشد موارد نقص  نشده  باال تنظيم  و دوم  اول  فصل  مقررات  مطابق نامه   درخواست  آه در صورتي
 .ماند  خواهد  بالاقدام ثبت  يا ايراد نكند درخواست  نقص رفع   به اتقدام   آننده  درخواست  آه  تا زماني ارسال

 نخواهد   ديگر اشخاص  از ناحية  حق  وادعاي  اعتراض مانع   آن  ثبت  آه  آثاري  از آلية  فهرستي  در آخر هر ماه  است و هنر مكلف  فرهنگ  وزارت -    پنجم ماده
 . آند آگهي   عموم  اطالع بود براي

 اثر و   ثبت  درخواست قبول.  خواهد بود آن  موضوع معرفي  اثر و  و نوع  ثبت  در تاريخ  آننده  درخواست  نام  طور اختصار شامل مورد به  مزبور در هر فهرست
 .نخواهد بود  ديگر اشخاص  از ناحية  حق  وادعاي اعتراض   مانع  آن  ثبت همچنين

 نحو   و هنر به  فرهنگ  وزارت  صورت  را بنمايد دراين آن   يا ابطال  تكميل  تغيير و اصالح  اثر تقاضاي  يا بعد از ثبت تواند قبل  مي آننده  درخواست -   ششم ماده
 . خواهد آرد آگهي   پنجم مذآور در مادة

 دخواهد بو  و ذينفع آننده  رخواست د  عهدة  به  آن  و يا ابطال ، تكميل  اثر و موارد تغيير، اصالح  ثبت آگهي  هزينة -    هفتم ماده

  


