
 99گزارش عملکرد صندوق اعتباری هنر در پنج ماهه اول سال 

 الف: خدمات بیمه ای

 عملیاتی شدن معافیت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه -1

از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در دستور کار صندوق اعتباری قرار گرفتت  بتا بتردورد رستاری هتای      حمایتی برای اعضای صندوق اعتباری هنر  های سیاست تدوین

به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی  رسانه و هنر فرهنگ، اهالی 99سه ماهه اول سال  اجتماعی تأمین بیمهمالی ناشی از تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری پیشنهاد پردارت حق 

 ،جهتانگیری  دکتر ریاست بااردیبهشت ماه در جلسه ای  02در هزار بیمه شده صندوق اعتباری هنر  63، پردارت حق بیمه ذیربط مراجعشد  با پیگیری های انجام شده از پیشنهاد 

 به تصویب رسید و در ررداد ماه اجرایی شد      جمهوری ریاست اول معاون

 ایتن  طتر   بته  ارتصاص یافته مبلغ شد  واریز صندوق سوی از بیمه شدگان 99سه ماهه نخست سال  درمان سرانه و بیمه حق اجتماعی، مینأت سازمان هماهنگی با اساس براین

  است ریال میلیارد 022 بالغ بر بخشودگی

 

 

 

 

 

 

 



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

 
واریزتاریخ   درصد پیشرفت عنوان  تعداد 

 

 فروردین ماه

 00000 %22/00/9 001% فیش اتوماتیک 

 0,00%% 99/00/22 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده

 00000% 00/00/22 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

    
  

اردیبهشت 

 ماه

 00200 0%/22/00 001% فیش اتوماتیک

 0000% 0%/22/00 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده 

 900000 0/00/22, 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

    
  

 خرداد ماه

 00200 22/00/90 001% فیش اتوماتیک

 20%0% 22/00/90 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت نکرده 

 900200 02/00/22 201*  فیش دریافت کرده و پرداخت کرده

 

 

 

 

 



 اجتماعی تأمین سازمان به نگار روزنامه و نویسنده هنرمند،1011 معرفی -2

 

 ماهه قرارداد بیمه درمان تکمیلی به صورت رایگان 0تمدید  -,

 قترارداد  محدودیت های بودجه ای پت  ازاتمتام  ، صندوق اعتباری هنر علی رغم کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکالی ناشی از دن برای جامعه فرهنگ، هنر و رسانه

 تمدید کرد  هزار عضو 03حدود ماه برای  6رایگان به مدی  صوری به را تکمیلی درمان بیمه ماه، قرارداد تیر ابتدای در تکمیلی درمان بیمه

 مرحله 01 طی تکمیلی درمان مستقیم بیمه خسارت میلیارد ریال 02 از بیش پرداخت -4

 بته  تتراکنش  00022 طی مستقیم رساری ریال میلیارد 60 از بیش مرحله  032 طی 99 سال اول ماهه پنج  در8022 -8699و  8699 -8691 تکمیلی درمان بیمه داد قرار اجرای در

  شد پردارت شدگان بیمه

 هنر اعتباری صندوق عضو خبرنگار061هزارو  2 اجرایی کردن بیمه ی کرونا ویژه -0

 صتندوق  عضتو  ربرنگتاران  ویتهه  کرونتا  بیمته ، صتندوق اعتبتاری هنتر    ربری های نشست و تجمعای در حضورریسک باالی ابتالی ربرنگاران به ویروس کرونا بدلیل با توجه 

  کرد اجراییبه صوری رایگان  هنررا اعتباری

 شتده  بیمته  فتوی  صوری در  دهد می قرار پوشش تحت   ریال میلیون 02 سقف تا کرونا ویروس به ابتال از ناشی درمانی ای هزینه پردارت و است ساله یک طر  این زمان مدی

  است شده بینی پیش ریال میلیون 022 سقف تا بازماندگان به فوی سرمایه پردارت کرونا، اثر در

 

 

 

 



 در راستای پویش ایران همدل تسهیالت اعطای و بالعوض های  ب: کمک

اند با پیوستن بته پتویش    شده دسیب دچار معیشتی نظر از کرونا ویروس شیوع از ناشی های دسیب بدلیل که رود پوشش تحت اعضای به کمک راستای صندوق اعتباری هنردر

 بالعوض نمود  و  هیالی قرض الحسنه ضروریایران همدل اقدام به پردارت تس

 هنر اعتباری صندوق عضو نفر ۰22 و هزار 0 از پردارت کمک هزینه معیشتی در قالب طر  کمک مستمری به بیش -8

  سینماداران( از حمایت و زیان و ضرر جبران رصوصی )برای بخش پرده سینمای 622 به الحسنه قرض وام تومان میلیارد  6  از تخصیص بیش -0

 الحسنه قرض وام ریال میلیون 822 مبلغ نمایند، نام ثبت سایت طریق از مقرر مهلت در که سینمادارانی تمامی به تا شد مقرر سینما، در کرونا ستاد مصوبه برایر 

 .شود پردارت یکساله بازپردارت با نمایش هرسالن ازای به

 بدهکار سینمایی)در شرف انجام( 91درصدی ( به  0میلیارد تومان ) 66تخصیص وام  -6

 99 بهار اکران در کرونا از دیده زیان های فیلم مالک 08 به تومان میلیارد 3.6 تخصیص -0

  کرونا بحران های رساری جبران برای عضو ۰90 وام قرض الحسنه ضروری به تومان میلیارد 5.5 تخصیص -5

 برای جبران رساری های بحران کرونا عضو  هنرمندان به 962میلیارد تومان کمک بالعوض به   8.5تخصیص  -3

 دسیب دیده از کرونا و هنری کسب و کار فرهنگی 821میلیارد ریال به 83.5تخصیص  -۰

 کشور سراسر در شهر در قالب طر  گلستان با هدف تحرک بخشی در گروه های صنفی 850میلیارد تومان به  06.5تخصیص  -1

 ج: طرح تکریم 

 ارشتاد  و فرهنتگ  وزاری شتاعران  و نویسندگان هنرمندان، ارزشیابی شورای سوی از که سبکی صاحب فرهیختگان و پیشکسوی شاعران و نویسندگان هنرمندان، به تکریم طر 

 .شود می پردارت هنر اعتباری صندوق توسط است شده احراز دنان صالحیت اسالمی

 می کنند  دریافت هزارتومان 122 مبلغ صندوق سوی از هرماهه هنری 8 درجه دارای هنرمندان از نفر 6۰0 حاضر حال در

 

 



 د: کمک مستمری 

 صتندوق  همچتون  دیگتری  محتل  از و نیستند رویش زندگی معاش حداقل تأمین به قادر کارافتادگی از و بیماری مندی، عائله سن، کهولت قبیل از دالیلی بر بنا که هنرمندانی تمامی

 ارزشتیابی  شتورای  دبیتر  تأئیتد  با صالحیت احراز از پ  کنند نمی دریافت مستمری   ( و بهزیستی امداد، کمیته) غیردولتی عمومی نهادهای و یاموسسای دولتی بازنشستگی های

 می کنند  دریافت هزارتومان 052 مبلغ صندوق سوی از هرماه هنرمندان از نفر  نفر 522 و هزار 0 از بیش .شوند می مستمری کمک دریافت مشمول کشور هنرمندان

 : پویش من ماسک می زنمه

 رعایتت  ضمنشد  دعوی هنر اعتباری صندوق اعضای تمامی از طی این پویش کشور، بهداشتی مسئوالن و رهبری معظم مقام تأکید و کشور در کرونا ویروس شیوع به توجه با

 ادا مطلتو   شتکل  بته  "زنم می ماسک من " کمپین به پبوستن با ویروس این با مبارزه راه در را رود سهم عمومی، فرهنگ اصال  پرچمداران عنوان به بهداشتی های پروتکل کلیه

 .کنند

 

 

 

 


