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بدنبال شیوع ویروس کرونا در کشور و صدمات وارده به حوزه 
 هزار 53منظور حمایت از  فرهنگ و هنر، صندوق اعتباری هنر، به

خود، حق بیمه تامین اجتماعی)سهم فرد( و  پوشش تحت هنرمند
را پرداخت کرد. 9511سرانه درمان سه ماهه نخست سال   

درصد باقیمانده طرح مربوط به سرانه درمان اردبیهشت و خرداد 91
.می باشد که مراحل پرداخت آن در حال انجام است 9511ماه   

درصد 09 ارد میلی 059 
 لایر 

صندوق  ملی 
 اعتباری هنر 

تا  09اسفند 
00شهریور   

پرداخت حق بیمه تأمین 
 فرد برای سهم  اجتماعی

سه ماهه نخست سال 
9000  

9 

بر اساس تفاهم نامه فیماابین صاندوق اعتبااری هنار و ساازمان      
تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه سه ماهه نخست ساال  

از سوی صندوق، و اخذ مهلت از سازمان بارای   (سهم فرد) 9511
پرداخت حق بیمه سهم وزارت فرهنگ و ارشااد اسایمی تاا آخار     

محاسابه و  شهریورماه، صاندوق برناماه ریازی هاای بزم بارای      
را بصورت یکجاا در   9511شش ماهه اول سال پرداخت حق بیمه 

   انجام داد. مهرماه 

میلیارد  031 
 ریال 

 اعتباری صندوق ملی
 هنر

 2 بیمه تأمین اجتماعی 9511سال 

به منظور رفع مشکیت ناشی از بیماری جامعه هنری قرارداد بیمه 
ب(  11در دو مرحله الف( اول تیرماه  9011 -9511تکمیلی سال 
 و کرونا ویروس شیوعمنعقد گردید. در فاز اول با  11اول مهرماه 
 حمایتی های  بسته هنر اعتباری صندوق آن، از ناشی مشکیت
نمود که همه اعضای مشمول  تدوین نیازهااین  رفع برای ای ویژه

قرارداد سال قبل همچنان از قرارداد سال جدید بدون ثبت نام 
  برخوردار شدند.

درصد 911 میلیارد  531 
 ریال

صندوق اعتباری  ملی
 هنر

 درمان قرارداد بیمه  انعقاد 11تیر  9
سال ، عمر و حادثه تکمیلی

9511-9011 

5 

ریسک بابی ابتیی خبرنگاران به ویروس کرونا بدلیل به با توجه 
خبری، صاندوق اعتبااری هنار     های نشست و تجمعات در حضور
به صورت  هنررا اعتباری صندوق عضو خبرنگاران ویژه کرونا بیمه

 .رایگان اجرایی کرد

درصد 911 میلیون  021 
 ریال

 اعتباری صندوق ملی
 هنر

بیمه ی کرونا ویژه  11شهریور 
 صندوق عضو خبرنگاران

 هنر اعتباری

 

0 
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 عائلاه  سان،  کهولات  قبیال  از دبیلی بر بنا که هنرمندانی تمامی
 معاا   حاداقل  تاامین  باه  قاادر  کارافتاادگی  از و  بیماری مندی،
 هاای  صاندوق  همچاون  دیگاری  محل از و نبوده خویش زندگی

 عماااومی نهادهاااای و موسساااات یاااا دولتااای بازنشساااتگی
 نکنناد  دریافات  مساتمری ...(  و بهزیساتی  امداد، کمیته)غیردولتی
 هنرمنادان  ارزشایابی  شورای دبیر تأئید با و صیحیت احراز از پس
 .شوند می مستمری کمک دریافت مشمول کشور،

هنرمند از سوی صندوق ماهانه  311هزار و  2در حال حاضر حدود 
 هزارتومان مستمری دریافت می کنند. 231مبلغ 

درصد 911 صندوق اعتباری  ملی میلیارد ریال  53 
 هنر

سال پایان تا مستمری کمک   3 

در راستای جبران بخشی از هزینه های ناشی از بیماری کروناا در  
 پرداخت مستمری ویژه انجام پذیرفت.  11خرداد ماه سال 

درصد 911 صندوق اعتباری  ملی  میلیارد ریال  6 
 هنر 

11خرداد ماه   6 کمک مستمری فوق العاده  

 و پیشکساوت  شااعران  و نویساندگان  هنرمنادان،  به تکریم طرح
 ارزشاایابی شااورای سااوی از کااه ساابکی صاااح  فرهیختگااان
 اسایمی  ارشاد و فرهنگ وزارت شاعران و نویسندگان هنرمندان،
 .شاود  مای  پرداخات  هنر اعتباری صندوق سوی از اند شده تعیین
نفر از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر واجد شرایط ماهاناه   551
 هزارتومان از صندوق دریافت می کنند. 011مبلغ 

درصد 911 صندوق اعتباری  ملی میلیارد ریال  53 
 هنر

سال پایان تا  طرح تکریم هنرمندان 
  پیشکسوت

5 

در قال  طرح ایران همادل   بیعوض کمک میلیارد ریال 5بالغ بر 
کرونا ویروس آسای  جادی دیاده بودناد      اثر در که هنرمندانی به

 پرداخت گردید.
 
 
 

درصد  911 اعتباری صندوق  ملی میلیارد ریال  5 
 هنر

پایان پاندومی 
 کرونا

 9 پویش ایران همدل
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( 11)پرداخت شده تا شهریور ماه ضروری الحسنه قرض تسهییت
 میلیارد ریال  03بالغ بر 

 2( به مبلغ 11) پرداخت شده تا شهریور ماه بیعوض تسهییت
 میلیارد ریال 

) پرداخت شده تا شهریور ماه صندوق امید کارآفرینی تسهییت
 میلیارد ریال  211بالغ بر  (11

 اکران در کرونا از دیده زیان های فیلم مالکان به وام تخصیص
 میلیارد ریال  3در حدود  11 بهار

 و کرونا زیان و ضرر جبران برای الحسنه قرض وام تخصیص
 بخش خصوصی  سینماداران از حمایت

درصد  31  
 
درصد  3  

 
درصد  31  

 
درصد  3  

 
--  

 صندوق ملی میلیارد ریال 511
هنر اعتباری  

9511سال   1 تسهییت 

 اعضاای  هنری و فرهنگی هویت شناسه بر عیوه هنرکارت صدور
 کماک  بیماه،  وام، جملاه  از آنها مالی تعامیت صندوق، به تمامی
 باه  صاندوق  خادمات  تا دهد می پوشش را... و مستمری، تکریم 

 بااب  امکاان  و شاود  ارائه واحد بستر از و یکپارچه صورت به اعضا
 محقق هنرمندان به مالی خدمات ی ارائه ی نحوه در عدالت بردن
هنر کارت به دلیل گستردگی پوشاش خادمات و باه جهات      .شود

جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی در چند مرحله پیاپی باه شارح   
 ذیل انجام گرفت :

در  صاادر و  صاورت آزمایشای    به کارت محدودی تعداد (9
 .اختیار کارکنان صندوق اعتباری هنر قرار گرفت

 و فرهناگ  عرصه پیشکسوتان برای فقره کارت 9311 (2
همزماان باا مراسام    کاه   صاادر  11در شهریور مااه   رهن

 تقدیم خواهد شد.پیشکسوت به هنرمندان رونمایی 
  صندوق اعضای همه برایهنر کارت  فقره 55311 صدور (3

درصد 08 صندوق  ملی  
 اعتباری هنر

99 شهریور هنرکارت از رونمایی   99 
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درجه  نفر شامل هنرمندان 9311میلیون ریال به  31مبلغپرداخت  (9
  یک هنری و مشمولین طرح تکریم هنرمندان پیشکسوت

به  اعضای صندوقتمامی میلیون ریال به  93مبلغ پرداخت ( 2
  همین طرح 9نفر بعد از کسر مشمولین بند شماره  55،311تعداد 

 

میلیارد  9211 
 ریال 

صندوق اعتباری  ملی
 هنر

پس از 
رونمایی از 
 هنر کارت 

کمک هزینه بیکاری 
 هنرمندان 

 در دوران بیماری کرونا 
 

99 

 هدف این طرح:

اقدامات، ضوابط تبیین مأموریت صندوق و بازخوانی آخرین  -9
 و رویکردهای جدید صندوق

منظور همااهنگی حاداکیری و    گویی به رفع ابهامات و پاسخ -2
 استمرار در حرکت

 وزارت های اداره رؤسای و تعامل با کارشناسان روزرسانی، به -5
کشااور بااا هاادف    سراساار اساایمی ارشاااد و فرهنااگ
 های سازنده سازی تجربه عمومی

ی ایان کارگاااه آموزشای در شااهر    دورهاولااین  9510در اواساط ساال   
اسااتان سیسااتان و بلوچساتان و بااا حضااور حااداکیری  مرکااز  زاهادان 

 مسئوبن ادارات ارشاد استان برگزار شد.

 

صندوق اعتباری  ملی  
مراکز هنر و 
 استان ها

 ی توسعه آموز  های کارگاه پایان سال
 سازی بهینه و مدیریت

 خدمات

92 

 هنر و فرهنگ گذر و نوین فضای قال  در ها طرح بررسی -9

 امیاد  کاارآفرینی  صندوق به شرایط واجد های طرح معرفی -2
 نوین فضای و گذر قال  در تسهییت دریافت برای

 کشور های استان در پیشنهادی های طرح محل از بازدید -5

 ارائاه  و ها فرم تکمیل جهت متقاضیان راهنمایی و آموز  -0
 کار  و کس  طرح

  ابیغی نامه شیوه خصوص در استانها مراکز با هماهنگی -3

اعتباری صندوق  ملی  
 و هنر 

 شرکت تاها

 95 فضاهای نوین فرهنگی تا پایان سال
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درصد میزان  توضیحات

 تحقق اهداف

هزینه اجرای 

 برنامه
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 برنامه

زمان اجرای 

 برنامه

برنامهعنوان   ردیف 

 و اطیعات به آزاد دسترسی قانون کردن اجرایی راستای در سایه طرح
 ای ساامانه ( هاا  داده کاین ) جاامع  اطیعات و واحد پنجره یک ایجاد
 اجرایی فرایندهای کلیه با رابطه در هوشمند کاوی داده امکان با کامل
 .کند ایجاد مالی فرایندهای بر تاکید با

 کارشناس و مدیر 231 با )در این رابطهسنجی نیاز فازاتمام  -9
 مصاحبه شده است(. فرهنگ حوزه ارشد

 RFP و اطیعاتی ارتباط جداول تدوین -2

 ارتباطی الگوریتم نیاز مورد و موجود های یال شناسایی -5

 پایلوت فاز طراحی -0

صندوق اعتباری  ملی   
 هنر  و
 شرکت تاها
 

اطیعاتی سامانه تا پایان سال   
هنرمندان یکپارچه  
(سایه)  

90 

 اعتباری صندوق در هنرمندان اطیعاتی بانک اتصال آغاز -9
 اپلیکیشن و افزار نرم به هنر

 آثاار  فارو   و خریاد  عرصاه  فعاالین  برخی با اولیه مذاکره -2
 شاده  بهیناه  هاای  نساخه  ارایاه  و تجسمی ویژه به هنری

 اپلیکیشن

 افزار نرم و بازرایابی تیم و شرکت کامل استقرار -5

 هنرمندان کلیه به پروانه طرح معرفی و رونمایی -0

 فعالیاات شااروع و دسااتی صاانایع و هنااری آثااار نمااایش -3
 دیجیتال مارکتینگ

صندوق اعتباری  ملی  
 هنر  و
 شرکت تاها
 و 

  شرکت پروانه

رونمایی و معرفی طرح  تا پایان سال
 پروانه به کلیه هنرمندان 

90 

 آثااار خصااوص در مجااازی فضااای ماادیریت و رصااد پااایش طاارح در
 در هوشامند  مانیتوریناگ  اجارای  با که است نظر مد هنری و فرهنگی
 است شده طراحی بنیان فرهنگ کارهای و کس  از حمایت راستای

 53 از بایش  در نیااز  ماورد  های زیرساخت و نیازها بررسی -9
 اسیمی فرهنگ و ارشاد وزارت به وابسته مرکز

 نیاز مورد های کرالرها و پایش سامانه مدوبر طراحی -2

صندوق اعتباری  ملی  
 هنر  و
 شرکت تاها

 و مجازی فضای رصد تا پایان سال
 و فرهنگی آثار از صیانت

 هنری

 (پایش)

93 
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 این جشنواره با هدف 
 حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر

فراهم کردن زمینه ی تولیاد و عرضاه ی آثاار فرهنگای و     
 در سراسر ایران هنری

تمرکززدایی از فعالیت های فرهنگی و هناری و توجاه باه    
 شعار ایران فقط تهران نیست

 از سراسر ایرانشناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری 
 آشنایی مردم با آثار فرهگی و هنری متنوع ایران

 برگزار خواهد شد.

میلیارد  253 
 ریال

 16 جشنواره سراسری گلستان  شهر ایران 950 ملی

 


