
 99گزارش اقدامات  صندوق اعتباری هنر بدلیل شیوع کرونا در سال 

 الف: خدمات بیمه ای

 فرهنگ، هنر و رسانه صحابعملیاتی شدن معافیت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ا -1

از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در دستور کار صندوق حمایتی برای اعضای صندوق اعتباری هنر  های سیاست تدوین

 تیممین  بیمی  اعتباری قرار گرفت. با برآورد خسارت های مالی ناشی از تعطیلی مراکز فرهنگیی و هنیری شیهین اد شرداخیت حی       

شد. با شیگیری های ب  وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شیهن اد  رسان  و هنر فرهنگ، اهالی 99س  ماه  اول سال  اجتماعی

 بیا اردیب هیت میاه در جلسی  ای     02در هزار بیم  شده صندوق اعتباری هنیر   63، شرداخت ح  بیم  ذیربط مراجعانجام شده از 

 ب  تصویب رسید و در خرداد ماه اجرایی شد.      جم وری ریاست اول معاون ،ج انگیری دکتر ریاست

 سیوی  از بیمی  شیدگان   99سی  ماهی  نخسیت سیال      درمان سران  و بیم  ح  اجتماعی، مینمت سازمان هماهنگی با اساس براین

 .است ریال میلیارد 022 بالغ بر بخهودگی این طرح ب  اختصاص یافت  مبلغ شد. واریز صندوق

 اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه )سهم فرد(جزئیات پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی
 

 
 تعداد تاریخ واریز  درصد پیشرفت عنوان

 

 فروردین ماه

 00111 22/10/90 %011 فیش اتوماتیک 

 000,11 99/10/22 %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده

 000011 10/10/22 %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

    
  

اردیبهشت 

 ماه

 00211 22/10/00 %011 فیش اتوماتیک

 00111 22/10/00 %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده 

 900011 1/10/22, %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

    
  

 خرداد ماه

 00200 22/10/90 %011 فیش اتوماتیک

 00020 22/10/90 %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده 

 900211 12/10/22 %20*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

 

 



 قرارداد بیمه درمان تکمیلی به صورت رایگانماهه  3تمدید  -9

، صیندوق اعتبیاری هنیر علیی     کهیور  هنر و رسان  ،با توج  ب  شیوع ویروس کرونا و مهکالت ناشی از آن برای جامع  فرهنگ

 بی   را تکمیلیی  درمیان  بیمی   قیرارداد میاه،   تییر  ابتیدای  در تکمیلی درمان بیم  قرارداد شس ازاتمام رغم محدودیت های بودج  ای

 تمدید کرد. هزار عضو 03حدود ماه برای  6ب  مدت  رایگان صورت

 هنر اعتباری صندوق عضو خبرنگار363و هزار 2 ویژهبیمه ی کرونا اجرایی کردن  -3

، صندوق اعتبیاری  خبری های نهست و تجمعات در حضورریسک باالی ابتالی خبرنگاران ب  ویروس کرونا بدلیل با توج  

 .کرد اجراییب  صورت رایگان  هنررا اعتباری صندوق عضو خبرنگاران ویژه کرونا بیم  هنر

 تحیت    رییال  میلیون 02 سقف تا کرونا ویروس ب  ابتال از ناشی درمانی ای هزین  شرداخت و است سال  یک طرح این زمان مدت

 رییال  میلییون  022 سیقف  تا بازماندگان ب  فوت سرمای  شرداخت کرونا، اثر در شده بیم  فوت صورت در. دهد می قرار شوشش

 .است شده بینی شیش

  تسهیالت اعطای و بالعوض های  ب: کمک

 هنر اعتباری صندوق عضو نفر ۰22 و هزار 0 از شرداخت کمک هزین  معیهتی در قالب طرح کمک مستمری ب  بیش -1

 و ضیرر  جبیران  بیرای ) خصوصیی  بخش شرده سینمای 622 ب  الحسن  قرض وام تومان میلیارد  6  از بیشتخصیص  -0

 (سینماداران از حمایت و زیان

 )در شرف انجام(بدهکار سینمایی 99درصدی ( ب   0) تومانمیلیارد  66 تخصیص وام -6

 99 ب ار اکران در کرونا از دیده زیان های فیلم مالک 01 ب  تومان میلیارد 3.6 تخصیص -0

 برای جبران خسارت های بحران کرونا عضو  هنرمندان ب  1269ب   کمک بالعوض تومان اردمیلی  1.9 تخصیص -5

  کرونا بحران های خسارت جبران برای عضو 9۰۰ ب وام قرض الحسن  ضروری  تومان میلیارد 5.3 تخصیص -3

 آسیب دیده از کرونا و هنری کسب و کار فرهنگی 169میلیارد ریال ب  02.5تخصیص  -۰

 در تحرک بخهی در گروه های صنفیطرح گلستان با هدف در قالب ش ر  150میلیارد تومان ب   06.5تخصیص  -9

 کهور سراسر

 پرداخت کمک هزینه بیکاریج: 

، صیندوق اعتبیاری هنیر بیا شیگییری هیای       اصحاب فرهنگ، هنر و رسان  بدلیل تعطیلی مراکز فرهنگی و هنریبا توج  ب  بیکاری 

هور را در دستور کار خود قرار داد. بیراین اسیاس مقیرر    مستمر از ن ادهای ذیربط، شرداخت کمک هزین  بیکاری ب  هنرمندان ک

، نویسنده و روزنام  نگار عضیو صیندوق اعتبیاری    هنرمند هزار ۰5 ب  معیهتی کمک تس یالت عنوان ب  تومان میلیارد 102است

 شود. شرداخت هنر



مهمولین طرح تکریم میلیون ریال ب  مهموالن درج  یک هنری، اعضای موسس  شیهکسوتان و  52الف: شرداخت 

 هنرمندان شیهکسوت

 میلیارد ریال ب  کلی  اعضای صندوق ب  غیر ازمهموالن بند الف 15شرداخت ب: 

 د: پویش من ماسک می زنم

 تمیامی  از طیی ایین شیویش    کهیور،  ب داشیتی  مسیووالن  و رهبری معظم مقام تمکید و کهور در کرونا ویروس شیوع ب  توج  با

 عمیومی،  فرهنیگ  اصیالح  شرچمداران عنوان ب  ب داشتی های شروتکل کلی  رعایت ضمنشد  دعوت هنر اعتباری صندوق اعضای

 .کنند ادا مطلوب شکل ب  "زنم می ماسک من " کمپین ب  شبوستن با ویروس این با مبارزه راه در را خود س م

 

 

 

 پیشنهادات:

فضای مجازی در ایام کرونا، فعاالن فرهنگی و هنری نیز با فعالیت کسب و کارها در تجرب  موف   اقبال عمومی و  با توج  ب 

در این  حضور خالقان  در این فضا می توانند ضمن کسب درآمد برای خود سبب شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر کهور شوند.

 اشلیکیهن شروان  می تواند حامی اعضای صندوق باشد. زمین  صندوق اعتباری هنر از طری 


