
 صندوق اعتباری هنر 99سال  شش ماهه اول گزارش عملکرد 

 الف: خدمات بیمه ای

 )سهم فرد(حق بیمه تأمین اجتماعی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانهکامل پرداخت  -1

حق  اساس براین پرداخت شد. در شهریور به سازمان تأمین اجتماعیاز بیمه شدگان نفر  009,22خرداد ماه )سهم فرد( حق بیمه 

 هزار عضو صندوق اعتباری هنر 63بیمه سه ماهه اول سالجاری 

 اجتماعی تأمین سازمان به نگار روزنامه و نویسنده هنرمند، 446 و هزار 2 معرفی -2

 

 ماهه قرارداد بیمه درمان تکمیلی به صورت رایگان 3تمدید  -3

9 صوندوق اعتبواری هنور ع وی     کشوور  هنر و رسانهبا توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن برای جامعه فرهنگ9 

 بوه  را تکمی وی  درموان  بیموه  مواه9 قورارداد   تیور  ابتودای  در تکمی ی درمان بیمه قرارداد رغم محدودیت های بودجه ای پس ازاتمام

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

 02 از بویش  مرح وه   012 طوی  ,, سوال  اول ماهوه  شش در8022 -,,86و  ,,86 -86,1 تکمی ی درمان بیمه داد قرار اجرای در

 .شد پرداخت شدگان بیمه به تراکنش 62006 طی مستقیم خسارت ریال می یارد

 هنر اعتباری صندوق عضو خبرنگار363هزارو  2 اجرایی کردن بیمه ی کرونا ویژه -4

9 صندوق اعتبواری  خبری های نشست و تجمعات در حضورریسک باالی ابتالی خبرنگاران به ویروس کرونا بدلیل با توجه 

 .کرد اجراییبه صورت رایگان  هنررا اعتباری صندوق عضو خبرنگاران ویژه کرونا بیمههنر 

 تحوت    ریوال  می یون 02 سقف تا کرونا ویروس به ابتال از ناشی درمانی ای هزینه پرداخت و است ساله یک طرح این زمان مدت

 ریوال  می یوون  022 سوقف  تا بازماندگان به فوت سرمایه پرداخت کرونا9 اثر در شده بیمه فوت صورت در. دهد می قرار پوشش

 .است شده بینی پیش

  تسهیالت اعطای و بالعوض های  ب: کمک

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

 و ضرر جبران خصوصی )برای بخش پرده سینمای 622 به الحسنه قرض وام تومان می یارد  6  از تخصیص بیش -0

  سینماداران( از حمایت و زیان

 نام ثبت سایت طریق از مقرر مه ت در که سینمادارانی تمامی به تا شد مقرر سینما9 در کرونا ستاد مصوبه برایر 

 .شود پرداخت یکساله بازپرداخت با نمایش هرسالن ازای به الحسنه قرض وام ریال می یون 822 مب غ نمایند9



 بدهکار سینمایی)در شرف انجام( 1,درصدی ( به  0می یارد تومان ) 66تخصیص وام  -6

 ,, بهار اکران در کرونا از دیده زیان های فی م مالک 08 به تومان می یارد 3.6 تخصیص -0

 عضو  هنرمندان به 30,می یارد تومان کمک بالعوض به   ,.8تخصیص  -0

 نفر ۰,0 وام قرض الحسنه ضروری به تومان می یارد 0.0 تخصیص -3

 آسیب دیده از کرونا و هنری کسب و کار فرهنگی 802می یارد ریال به 00.0تخصیص  -۰

 در بخشی در گروه های صنفیشهر در قالب طرح گ ستان با هدف تحرک  800می یارد تومان به  06.0تخصیص  -1

 کشور سراسر

 طرح تکریم ج: 

 هنرمندان9 ارزشیابی شورای سوی از که سبکی صاحب فرهیختگان و پیشکسوت شاعران و نویسندگان هنرمندان9 به تکریم طرح

 پرداخوت  هنور  اعتبواری  صوندوق  توسو   اسوت  شده احراز آنان صالحیت اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت شاعران و نویسندگان

 .شود می

 .کردند دریافت هزارتومان 122 مب غ صندوق سوی از ماه مرداد در هنری 8 درجه دارای هنرمندان از نفر 6۰0 حاضر حال در

  کمک مستمرید: 

 زنودگی  معوا   حوداقل  توأمین  به قادر کارافتادگی از و بیماری مندی9 عائ ه سن9 کهولت قبیل از دالی ی بر بنا که هنرمندانی تمامی

 امداد9 کمیته) غیردولتی عمومی نهادهای و یاموسسات دولتی بازنشستگی های صندوق همچون دیگری محل از و نیستند خویش

 دریافت مشمول کشور هنرمندان ارزشیابی شورای دبیر تأئید با صالحیت احراز از پس کنند نمی دریافت مستمری...( و بهزیستی

 .شوند می مستمری کمک

 .کردند دریافت هزارتومان 002 مب غ صندوق سوی از مردادماه در هنرمندان از نفر  نفر 022 و هزار 0 از بیش

 : ثبت نام هنرکارته

 کموک  بیموه9  وام9 جم ه از آنها مالی تعامالت تمامی به صندوق9 اعضای هنری و فرهنگی هویت شناسه بر عالوه هنرکارت صدور

 بواال  امکان و شود ارائه واحد بستر از و یکپارچه صورت به اعضا به صندوق خدمات تا دهد می پوشش را... و  تکریم مستمری9

 جهوت  بوه  و خودمات  پوشش گستردگی دلیل به کارت هنر. شود محقق هنرمندان به مالی خدمات ی ارائه ی نحوه در عدالت بردن

 : گرفت انجام ذیل شرح به پیاپی مرح ه چند در احتمالی اشتباه هرگونه از ج وگیری

 .گرفت قرار هنر اعتباری صندوق کارکنان اختیار در و در خرداد صادر آزمایشی صورت  به کارت محدودی تعداد -8

 ,,/02/23هنرمندان مشمول طرح تکریمو ارسال پیامک به فراخوان ثبت نام  -0

 ,,/06/23هنرمندان دارای نشان درجه یک هنریو ارسال پیامک به فراخوان ثبت نام  -6

 ,,/23/,0در تاریخ  مشمولین بیمه تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنرو ارسال پیامک به فراخوان ثبت نام  -0



 فراخوان ثبت نام تمامی اعضای صندوق اعتباری هنر -0

 طرح پروانه) خرید و فروش آثار هنری از طریق فضای مجازی(: و

هدف اص ی این طرح9 ایجاد بستری برای کسب و کار در زمینه ی توسعه ی مصورف کاالهوای فرهنگوی و هنوری از طریوق      

ارتباط مستقیم مصرف کنندگان با هنرمندان و ایجاد فضای تعام ی بین آن هاست که نهایتاً در قالب نموایش و فورو  آثوار    

 پذیرد.مخت ف صورت می هنری و صنایع دستی در سطوح 

هنرمنودان  شد و همزمان با ثبت نام هنرکارت9 ثبت اطالعات  اندازی راه و پروانه ایجاد این اساس طی ماه های گذشته اپ یکیشنبر

 متقاضی برای ارائه آثار در اپ یکیشن پروانه عم یاتی شد.

 : پویش من ماسک می زنمز

 تموامی  از طوی ایون پوویش    کشوور9  بهداشوتی  مسوووالن  و رهبری معظم مقام تأکید و کشور در کرونا ویروس شیوع به توجه با

 عموومی9  فرهنوگ  اصوالح  پرچمداران عنوان به بهداشتی های پروتکل ک یه رعایت ضمنشد  دعوت هنر اعتباری صندوق اعضای

 .کنند ادا مط وب شکل به "زنم می ماسک من " کمپین به پبوستن با ویروس این با مبارزه راه در را خود سهم

 

 

 

  


