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 تأمین اجتماعی استان............اداره کل 
 سالم علیکم

          به منظور تعمیم و گسترش هر چه بیشتر پوشش بیمه ای به هنر مندان ، نویسندگان و  

روزنامه نگاران و در اجرای تفاهم نامه جدید منعقده فی ما بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

 :احد های اجرائی را به موارد ذیل معطوف می دارد نظر وسازمان تأمین اجتماعی 

( نفر از متقاضیان بیمه هنرمندان ،  10111تعداد دوازده هزار )مقرر است برابر تفاهم نامه یاد شده   -1

 11/10/1811مورخ  10111/0111نویسندگان و روزنامه نگاران سراسر کشور در اجرای توافق نامه شماره 

       01/11/1018مورخ  18011/0111و الحاقیه شماره  10/11/1810/ح ص مورخ 1101و متمم شماره 

حداقل دستمزد  %11د جهت بهره مندی از صرفًا توسط صندوق اعتباری هنر به عنوان متقاضی جدی

ساالنه مصوب شورای عالی کار به عنوان کمک ویژه اختصاصی سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

بیمه صاحبان حرف و  های اجرائی معرفی و درصورت احراز شرایط مربوطه مشمول مقررات واحد

) تنقیح و تلخیص (   بیمه شدگان  امور فنی 18بخشنامه شماره  110مشاغل آزاد قرار گیرند لذا پیرو بند 

ا واحدهای اجرائی میبایست پس از اخذ معرفی نامه از مرجع یاد شده و تطبیق مشخصات متقاضی ب

 / حرف و مشاغل/ مستندات اطالعات موجود در سایت معاونت فنی و درآمد به نشانی : پایگاه فنی 

با رعایت سایر مقررات نسبت به پذیرش درخواست و عقد قرارداد با این قبیل از متقاضیان اقدام  آزاد

حوی از انحاء از شمول نگاران به ننمایند. ضمنًا چنانچه هر یک از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه

استفاده کنندگان کمک ویژه اختصاصی وزارت خارج گردند ، صندوق مذکور ملزم است مراتب را به 

این  ،یدر مهلت مقرر قانونحق بیمه پرداخت در صورت سازمان اعالم نماید و تا زمانیکه اعالم نگردد ، 

صورت قطع پرداخت حق بیمه وفق  افراد مشمول کمک مزبور شناخته شده و تمدید قرارداد آنان در

 آخرین معرفی نامه با درخواست جدید متقاضی و رعایت سایر شرایط مقرر انجام خواهد شد. 

امور فنی بیمه شدگان  18بخشنامه شماره  110مشمول بند در گذشته که  یآن گروه از بیمه شدگان  -2

 عللیچنانچه به هر  است ه تبدیل شدهنویسندگان مشمول یارانبیمه به نیز و قرارداد آنان  اند گردیده

اخذ معرفی نامه از صندوق اعتباری  ،آناندرخواست مجدد جهت پذیرش  نمایندلغو  را قرارداد منعقده

 

 

 بیمه هنرمندان ، نویسندگان و روزنامه نگاران موضوع: 

 حوزه

 فنی و درآمد  

 

 

    دستور اداری
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سایت معاونت موجود در ی اسامبا  این قبیل از افرادمشخصات  نیازی به تطبیق لیکنبوده هنر الزامی 

مشمول برخورداری از منابع حاصله از  ضیان جدیددر خصوص متقا ضمناٌ. فنی و درآمد نمی باشد 

           امور فنی  18بخشنامه شماره  111میبایست وفق بند کمافی السابق  هدفمند سازی یارانه ها

  بیمه شدگان اقدام گردد . 

 مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل و معاونین بیمه ای ، رؤسا وکارشناسان ارشد امور
و مسئول آمار ادارات کل استانها ، رؤسا و مسئولین ذیربط در بیمه مه شدگان ، درآمد حق فنی بی

 واحدهای اجرائی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین نیزخواهند بود
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 محمدحسن زدا 

معاون فنی و 

 درآمد 


