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 به نام خدا

 فرهنگی هنری نوازندگان سرزمین آفتاب توسط شرکت و کلیپ موسیقیآلبوم  تک آهنگ،آیین نامه صدور مجوز 

عالم شده طالعات ادر صورت عدم صحت و سقم افرد متقاضی موظف به ارائه اطالعات کامل خود و تکمیل فرم تقاضای صدور مجوز می باشد،  .1

 این تفاهم نامه غیرقابل اجرا می باشد.

 شد.ر می بافرد متقاضی موظف به پرکردن فرم تعهدات نسبت به صادقانه بودن در زمینه اسامی ترانه سرا و آهنگساز و عوامل اث .2

 یی می باشد.ایید نهاشود، متقاضی موظف به اصالح ترانه برای تصالحیه ای در زمینه ی ترانه اعالم در صورتی که از طرف وزارت ارشاد ا .3

 نگ متقاضی از طرف وزارت ارشاد، متقاضی موظف به اصالحیه آهنگ می باشد.هدر صورت هرگونه ایراد به آ .4

وز ر 120تا ان انجام پروژه مزروز کاری می باشد. در صورت اصالحیه از طرف وزارت ارشاد،  90الی  30زمان تایید و گرفتن مجوز برای آثار، بین  .5

 وجود خواهد داشت. شرکتامکان تمدید برای 

درصد بابت  20ی با کسر مبلغ پرداخت روز پس از شروع مراحل مجوز( 5) در صورت انصراف متقاضی از پروژه قبل از اعالم اثر به وزارت ارشاد .6

  خدمات عودت داده خواهد شد.

 به وزارت ارشاد هیچ مبلغی عودت داده نخواهد شد.در صورت انصراف متقاضی پس از اعالم اثر  .7

 هزار تومان می باشد. 350هزینه دریافتی بابت هر تک آهنگ  .8

رای هر تک آهنگ ب( موسیقی داشته باشد اطالق می شود و هزینه دریافت مجوز برای متقاضی trackتک آهنگ ) 7آلبوم به اثری که حداقل  .9

(track )250  شد.هزار تومان محاسبه خواهد 

 هزار تومان می باشد. 400 اخذ مجوز جهت کلیپ های تصویری موسیقیهزینه  .10

، کلیه ورت تخلفصو دفتر موسیقی وزارت ارشاد برسد و در  شرکتکلیه اطالعات و طراحی کاور آلبوم و یا تک ترک می بایست به تایید  .11

 به عهده ی متقاضی می باشد.مسئولیت های حقوقی و قضایی این موضوع 

 اشد.بروز پس از عقد تفاهم نامه می  3متقاضی موظف به ارائه رضایت نامه کتبی، از طرف آهنگساز و ترانه سرا ظرف مدت  .12

ه و کلیه حسوب شدمتخلف  شرکتو هر گونه فعالیت بدون اطالع  متقاضی موظف به ارائه گزارش درباره فعالیت های شخصی پیرامون اثر است .13

 مسئولیت های حقوقی آن به عهده متقاضی می باشد.

و پس از  اب ارائهنوازندگان سرزمین آفت شرکتدر صورت تولید موزیک ویدئو از طرف متقاضی، می بایست یک نسخه از آن قبل از پخش به  .14

وقی و قضایی واقب حقع از طرق متقاضی کلیه مسئولیت ها و عتایید از وزارت ارشاد موظف به پخش می باشد. در صورت عدم رعایت این موضو

 آن به عهده متقاضی است.

ر صورت شاد باشد و دنگ و ارکلیه روند پخش، تولید و انتشار اثر می بایست تابع قوانین جمهوری اسالمی و مورد تایید دفتر موسیقی وزارت فره .15

 عهده متقاضی می باشد.تخلف متقاضی، کلیه مسئولیت های حقوقی و قضایی آن به 

ورت برسد و در ص رت ارشادنوازندگان سرزمین آفتاب  و دفتر موسیقی وزا شرکتهر گونه برگزاری مراسم رونمایی از آلبوم می بایست به اطالع  .16

 تخلف از طرف متقاضی، مسئولیت آن به عهده متقاضی می باشد.

ای ضبط و  دیوی حرفهستاندارد حرفه ای موسیقی باشد و در استوایست دارای ااز طرف متقاضی می ب در صورت ضبطشرکت آثار ارائه شده به  .17

 رفه ای ضبط  را رعایت کرده باشد. کلیه مراحل ح
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