
 

 

 

 

 

 

 

  بانکی ارزان قیمت به کسب وکارهای سینمایی وسمعی شیوه نامه اعطای تسهیالت 

 دردوران شیوع کرونا بصری

 سازمان امور سینمایی وسمعی بصری 

 1399ماه شهریور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه :

  ها  گاهبنبا توجه به شییوع ویرو  کرونا در کشیور و اسیارات ناشیی از  سییب های وارده بر

کارهای   کسیب و فعاالن و ضیرورت ممایت از  بصیری و  وکسیب کارهای سیینمایی وسیمعی

تقویت   تثبیت و ،  ایجاد  بصیییری و  فعالیت های سیییینمایی وسیییمعی با هدف اسیییتمرار مذکور

شییوه نامه اعطای تسیهیالت بانکی ارزان قیمت به "  سیینما  رونق اقتصیاد فرصیت های شیی ی و

در چارچوب شیرایط زیر  "دردوران شییوع کرونا بصیری کسیب وکارهای سیینمایی وسیمعی

   .برای اجرا ابالغ می گردد تهیه و

   

 تعاریف: 1ماده 

وزارت  سیازمان امور سیینمایی وسیمعی بصیری در   سیینمایی دبیراانه کارگروه  -1-1ماده  

 فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر است

 و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ  سازمان امور سینمایی وسمعی بصری : سازمان 2-1

 صندوق: صندوق کار فرینی امید 3-1

زیرشیااه   و  با موضیوعات  سیینمایی وسیمعی بصیریطرح: عبارت اسیت از فعالیت های   4-1

 انجام می پذیرد سینمااشتیال و رونق اقتصاد  وایجاد بیتثهای اعالمی که با هدف ت

مقیقی و مقوقی باش  نامه شییامل ک یه اشییاا    مشییمول این شیییوه: متقاضییی  متقاضییی 5-1

دارای مجوز رسیمی یا فعالیت   سیینماهای اصیوصیی و تعاونی در موزه فعالیت های اقتصیاد

می باشیند که تقاضیای دریافت تسیهیالت  سیازمانشیاا  و مورد تایید موزه های تاصیصیی  

 دارد. را این شیوه نامه 2جهت انجام فعالیت در قالب چارچوب ماده 

عیالییت هیایی کیه در چیارچوب برنیامیه تثبییت و ایجیاد  ف  :سییییتیه فعیالییت هیای منتایبر  6-1

م ی  دارای بیشیترین ررفیت تولید و ایجاد اشیتیال در سیط   سیینمافرصیتهای شیی ی در باش  

 )دینامیک( کسب و کار هستند. یات پویاعاستانی منطبق با مطال و

سییییامانه الکترونیکی براط مسییییتقر در وزارت فرهنگ و ارشییییاد به  در    :سییییامانه 7-1

www.tohfeh.fargang.gov.ir    کیه برای اجرا و نریارت بر مسیییین اجرای برنیامیه هیای

موضییییوع ت یاهم نیامیه مورد اسییییت یاده قرار اواهید گرفیت و در  ن تمیام اطالعیات مربوط بیه 

مرامل پذیرش، بررسیی و پرداات تسیهیالت به طرح های موضیوع این شییوه نامه ثبت می 

 شود.

http://www.tohfeh.fargang.gov.ir/


با    ئه تسییهیالت بانکیکه جهت ارا  می باشییدصییندوق کار فرینی امید :موسییسییه عامل -8-1

به طرح های مصیوب ذیل برنامه )ممایت از ایجاد و تثبیت فرصیت های   درصید   4کارمزد 

 شی ی باش فرهنگ و هنر( تعیین شده است.

طرح های مشییمول دریافت تسییهیالت ممایتی موضییوع این شیییوه نامه ذیل رسییته  – 2ماده  

 فعالیت های شی ی منتاب به شرح زیر می باشد

 سینماییموسسات  مراکزوای ممایتی م ر اشتیال موجودطرح ه-1-2

 طرح های ایجابی )کار فرینی و کارفرمایی(-2-2

 موجود سینمایی های کسب و کار طرح های توسعه ای بنگاه ها و -3-2

ه و دوره هما  6  با تن  درصیییید   4با کارمزد   تسییییهیالت پردااتی به هر متقاضییییی -3ماده

 در چارچوب ضوابط داا ی صندوق می باشد. ماه( 60  )مجموعاماهه 54  مداکثر  بازپرداات

ابالغی معاونت   فر یند پذیرش بررسییییی و تصییییویب طرح ها در چارچوب برنامه –  4ماده

و بر اسیییا  نمودار فر یندهای   توسیییعه مدیریت و منابز وزارت فرهنگ و ارشیییاد اسیییالمی

 مصوبات برنامه ممایت از ایجاد و تثبیت فرصت شی ی باش فرهنگ و هنر می باشد

در سیامانه تاصیصیی   سیینماییثبت ک یه اطالعات مربوط توسیط دبیراانه کارگروه  – 5ماده  

 الزم االجراست

 

 

 

 

 

 

 

زیر  جدول به شیرح  طرح های مشیمول اعطای تسیهیالت درچارچوب این شییوه نامه –  6ماده

 :می باشد

 ردیف

 

  سییقف تسییهیالت اعطایی متقاضی عنوان طرح/فعالیت

ازای    بیییییییییییییییه

 )می یون لایر(هرمتقاضی

شیهرداری ویا سیرمایه گذار  امداث پردی  سینمایی امید 1-6 

 باش اصوصی

10000 



توسیییعه وتولید ابزار وتجهیزات   2-6

 سینمایی

 5000 صنایز سینمایی

موسییسییات تهیه وتولید فی م  سینماییتولید  ثار  3-6

 یاتهیه کنندگان

پیرو ه   هیر  ازای  بیییه 

  5000ساات سینمایی

نییمیییایییش  ( ثار سینماییvodارید رایت ) 4-6 سیییییییامیییانیییه 

 (vodدراواستی)

عینیوان    هیر  ازای  بیییه 

  2000فی م 

پشییییتیبییانی فنی   ایجادیاتوسعه وتجهیزاستودیو 5-6 مراکز 

 سینمایی

2000 

 1000  موزشگاه  زاد سینمایی وتجهیز  موزشگاههاتوسعه  6-6

 1000 موسسات سینمایی توسعه وتجهیز موسسات 7-6

 

 

 

 

 

 

 

به شیرح زیر می   شیرایط دریافت تسیهیالت توسیط مشیموالن موضیوع این شییوه نامه-7ماده

 باشد:

مان  زاین تسیهیالت صیرفا مشیمول مراکز وموسیسیات سیینمایی فعال دارای مجوز از سیا -1-7

 است. یامور سینمای

موسیسیات ومراکز سیینمایی که تعداد اشیتیال بیشیتری ایجاد کرده اند ودردوران شییوع   -2-7

 دراولویت قرار دارند.داشته اند، تکرونا نسبت به م ر نیروی انسانی وتثبیت اشتیال مبادر

ردیماه  باید لیسیت بیمه ارائه شیده به سیازمان تامین اجتماعی د  مراکزوموسیسیات سیینمایی -3-7

 را ارائه دهند.1399وسه ماه ارداد، تیر ومرداد سال 1398سال 

بیشیییتری براوردارند دراولویت قرار   فیزیکی  ز پیشیییرفتاپردی  های سیییینمایی که  -4-7

 دارند

(منوط به بارگذاری فی م سییینمایی  vodاعطای وام به سییامانه های نمایش دراواسییتی ) -5-7

 مالکان  ثار می باشد. از وارید رایت مذکور99و98ای ومستند سینمایی تولید شده در ساله



مراکز وموسیسیات سیینمایی که از سیابقه فعالیت بیشیتری براور دارنددراولویت قرار   -6-7

 دارند

میزان تولید ، عرضیه ونمایش  ثار سیینمایی  99و98موسیسیات سیینمایی که در سیالهای   -7-7

 دراولویت قرار دارندوغیر سینمایی بیشتری داشته اند، 

این   6متقاضییان اجرای طرح یا فعالیت سیینمایی وسیمعی بصیری موضیوع جدول ماده  -8-7

شییوه نامه بر مسیب برش اسیتانی تعیین شیده وبا معرفی ادارات کل فرهنگ وارشیاد اسیالمی 

 استانها به سازمان امور سینمایی به منرور دریافت تسهیالت بانکی معرفی اواهند شد.

 .تنریم وازتاریخ ابالغ قابل اجرا می باشد بند 26ماده و 8این شیوه نامه در -8 ماده 


