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  به نام خدا

 16 –سال گذشته  دودر طول انجمن صنفی کارگري برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینماي تهران هیئت مدیره 
عام و خاص ناشی از شیوع  غم تمامی مشکالت و تبعات اجتماعیعلیر -1400ماه  شهریور 16لغایت  98ماه  شهریور

برگزار جلسه غیر رسمی، فوق العاده و مشورتی  70و  به شکل حضوري و مجازيجلسه رسمی  28تعداد  بیماري کرونا،
  :رفاهی به این شرح استنموده که دستاوردهاي آن در سه بخش فعالیتهاي صنفی، فرهنگی و 

  

 .برگزاري انتخابات داخلی .1
 .اخذ گواهینامه ثبت انجمن .2
به دلیل مغایرت با اساسنامه براي اعضاي جدید لغو مصوبه هیئت مدیره پیشین مبنی بر افزایش ورودیه  .3

 .انجمن
 .معرفی نماینده براي شرکت در انتخابات شوراي داوري خانه سینما .4
 .فرهنگی و رفاهی انجمنتشکیل کمیته هاي عضویت،  .5
برپایی کارگاههاي در زمینه نامه جهت همکاري  تفاهم وعقدتاتر  - مذاکره با نمایندگان دانشکده سینما .6

مشترك، جلسات نمایش فیلم، ترجمه و تامین نرم افزار، کتاب و نشریات روز بین المللی، همکاري در تولید 
معرفی دانشجویان با عنوان کارآموز به پروژه هاي در حال فیلم با مشارکت اعضاي انجمن و دانشجویان و 

 .نرسید مقصود که متاسفانه به دلیل شیوع بیماري کرونا به سرمنزل تخسا
 .وضعیت عضویت برخی از اعضا از اصلی به افتخاري با توجه به درخواست کتبی از سوي خود ایشان تغییر .7
داوري خانه سینما و تالش براي رفع مشکالت  ت اعضا به شوراي عالیاشکایمکتوب پیگیري وارجاع  .8

 .از طریق ارتباطات شخصی و پیگیري هاي قانونی مطروحه
جلسه با کانون کارگردانان، انجمن بازیگران و انجمن مدیران تولید به منظور تقویت حوزه هاي  برگزاري .9

 .مشترك کاري و عقد تفاهم نامه
 .سینما در خصوص مسائل مختلف صنفبرگزاري جلسه مشترك با هیئت مدیره وقت خانه  .10
 .بررسی و ثبت فعالیت حرفه اي اعضا .11
 .بررسی و ثبت درخواست هاي ارتقا سمت .12
بررسی و استعالم در خصوص درخواست هاي عضویت و عضو گیري مطابق اساسنامه و روش هاي قانونمند  .13

 .جاري در صنف
راستاي تقویت ظرفیت صندوق رفاهی بررسی راهکارهاي عملی جهت تالش براي تامین منابع مالی در  .14

 .انجمن
خانه سینما به گونه اي که کمیته تطبیق اعضا در گزارش ارائه شده به نفر از  105 تالش براي حفظ استمرار .15

حتی یک نفر از اعضاي مورد سوال از سوي خانه سینما، با مشکل عدم استمرار و خطر تعلیق عضویت مواجه 
 .نگردید
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از  ) میلیون تومانی 15( غییرتعداد مشمولین اعطاي وام ت تالش برايمذاکره براي دریافت وام شهرداري و  .16
نفر از اعضا که متعاقبا با همکاري دست اندرکاران امر، به عدد تمامی متقاضیان دریافت  40نفر به قریب  12

 .وام ارتقا پیدا کرد
 .یزان بیشتر از سهمیه اعالمی خانه سینمادریافت و توزیع بلیط جشنواره فیلم فجر به م .17
 .هیئت مدیره رئیسبراي اعضاي پیش کسوت از طریق ارتباطات شخصی  VIPعدد بلیط  22دریافت  .18
 .طراحی و چاپ کارتهاي عضویت .19
برخورداري اعضا از تخفیفات ویژه که متاسفانه به دلیل  نوفل لوشاتو برايتأتر امضا تفاهم نامه با مجموعه  .20

 .ري کرونا و تعطیلی سالن هاي سینما و تاتر به بهره برداري نرسیدشیوع بیما
با توجه به وارد بودن ایرادات جدي به قراردادهاي تیپ ارائه شده از سوي  ادامه بررسی قراردادهاي تیپ که .21

ارائه ان و دستیاران کارگردان در قراردادهاي زخانه سینما و نادیده گرفته شدن بسیاري از حقوق برنامه ری
، این قراردادها مورد موافقت انجمن واقع که منجر به زیر سوال رفتن مبحث امنیت شغلی می گردید شده

ت ایرادات وارده به شکل مکتوب به خانه سینما اعالم گردید که تا کنون نتایج آن سنگردیده و مراتب با لی
 .مشخص نگردیده است

که به دلیل محاسبات پیچیده فنی و لزوم صیانت از منافع  ادامه بررسی و به ثمر رساندن جداول کف دستمزد .22
روزمره آحاد صنف از دوره پیشین هیئت مدیره بارها مورد بحث و بازبینی کارشناسانه قرار گرفته و در نهایت 

 .با اعالم رسمی به ثمر نشست 99در اسفند ماه 
م پروتکل هاي جامع در حوزه هاي یظبرگزاري جلسه مشترك با انجمن دستیاران فیلم بردار به منظور تن .23

به راه حل هاي عملی و دست یابی به  ساعات مجاز کار و مبالغ کف دستمزد و تالش براي ،ایمنی کار
 .خصوص گنجاندن موارد به عنوان بندهاي غیر قابل تغییر در قراردادهاي تیپ

سات متعدد نقد و بررسی برگزاري جل اساسنامه پیشنهادي خانه سینما، و اصالح تشکیل کارگروه بررسی .24
تیرماه خانه سینما و ارائه پیشنهاد تفکیک  8حضور در مجمع عمومی مورخ  در نهایت نامه مذکور وساسا

مجمع عمومی  که با راي اکثریتجهت تشکیل کارگروه بررسی اساسنامه فراکسیون  7فراکسیونی صنوف به 
 .به تصویب رسید خانه سینما

تامین  سازمان بیمه تامین اجتماعی از طریق مکاتبه و برگزاري جلسه با ریاست امور مربوط بهپیگیري مداوم  .25
تامین حق بیمه  مبلغاز  انکارگرپرداختی اجتماعی و بحث و تبادل نظر به منظور تالش براي کاهش سهم 

 .براي تقبل پرداخت این سهم از سوي کارفرما تالشو از سهم کارگر سرانه درمان و حذف اجتماعی 
ري جلسه با آقاي حسین کمالی، وزیر کار سابق و مشاور وزیر کار وقت و متعاقب آن به توصیه ایشان برگزا .26

جلسه با مهندس لطفی عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی به منظور بررسی راهکارهاي عملی براي 
 .بهبود وضعیت بیمه پایه اعضا

 .در خصوص بیمه عمر و پس انداز ن امرو تقنیع مسئوال تالش مداوم براي ایجاد فضاي مذاکره .27
برگزاري جلسه با مشاور ریاست سازمان سینمایی و تالش براي برقراري شرایط پرداخت بیمه بیکاري و  .28

 .بازنشستگی به اعضا
 پیگیري امور مربوط به بیمه تکمیلی و تالش براي اعمال فشار حداکثري به صندوق اعتباري هنر از طریق .29

 انتشار ،و رادیویی) برنامه هفت ( هاي تلویزیونی  مصاحبه حضوري، تماسهاي تلفنی، برگزاري جلسات متعدد
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براي عمل به تعهدات مربوط به بیمه ... و  هاي مستقل و مشترك سرگشاده در روزنامه ها و مجالت بیانیه
سنگ اندازي در بازپرداخت هزینه هاي بیمه تکمیلی اعضا از سوي صندوق اعتباري  جلوگیري ازتکمیلی و 

 .هنر و بیمه سرمد
تالش براي استخدام کارگزار بیمه تکمیلی مستقر در خانه سینما به منظور تسهیل امور مربوط به سامانه  .30

  .بیمانو براي کلیه اعضاي خانه سینما
پیگیري صدور شماره نظام سینمایی و نامه معرفی به صندوق اعتباري هنر به صورت الکترونیکی و بدون نیاز  .31

 .ات غیر ضروري در ایام کروناعبراي هر چه کمتر کردن رفت و آمد و مراج خانه سینمابه مراجعه به 
تردد هاي غیر دریافت، تجمیع و بررسی درخواست هاي عضویت به شکل غیر حضوري جهت احراز از  .32

 .ضروري
به دلیل مشکالت مالی احتمالی  99ماه از آغاز سال  9تصویب تعویق پرداخت حق عضویت اعضا به مدت  .33

 .ناشی از شیوع بیماري کرونا
ارائه پیشنهاد تشکیل ستاد مبارزه با بیماري کرونا در خانه سینما و تالش براي تاسیس کمیته بحران به  .34

که در نهایت با تالشهاي شبانه روزي انجمن به عنوان پیشنهاد دهنده  اعضامنظور حفاظت از جان و مال 
نظیر تنظیم و انتشار  این طرح، ستاد کرونا تشکیل و فعالیت آن منجر به تاثیرات مثمر ثمر و موفقیت آمیز

 متاسفانه با .گردیددستورالعمل محافظت شخصی و جمعی ودر پروژه هاي تصویري در دوران کرونا کتابچه 
 .منحل شدن این ستاد در خانه سینما، تالشهاي جمعی براي نیل به اهداف بلند مدت عقیم ماند

کمیسیون فرهنگی مجلس دو دوره متوالی با  حضوري مذاکره تلفنی و متعاقب آن برگزاري جلسه مشترك .35
شیوع بیماري به منظور طرح مشکالت و معضالت تقنینی معیشتی و بیمه اي اعضا در دوران شوراي اسالمی 

 .کرونا
بیانیه مشترك درخواست کمک اقتصادي در دوران رکود کاري و حرفه اي ناشی از بیماري کرونا که با  .36

منجر به واکنش مثبت از سوي وزیر محترم وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  ،صنف دیگر 17همراهی 
 .گردید 99فروردین ماه 

یست کامل مراکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی سرمد که متاسفانه مکاتبه با صندوق اعتباري هنر براي دریافت ل .37
 .علیرغم پیگیري هاي مستمر، لیست مورد تقاضا تا این لحظه از سوي صندوق ارائه نگردیده است

 .جهت درخواست حمایت هاي مالی، فرهنگی و معنوي از اعضا اتبه با بنیاد سینمایی فارابی،مک .38
به دلیل عدم توافق ، 99تا اردیبهشت ماه  98علیرغم استمرار دوره حضوري کالسهاي زبان از شهریور ماه  .39

این قرارداد  در دوره شیوع بیماري کرونا و قرنطینه اجباري، مالی با موسسه براي برگزاري کالسهاي مجازي
سهاي حضوري و مجازي از رقم خودداري موسسه از کسر مبلغ ما به التفاوت برگزاري کال. (تمدید نگردید

 )قرارداد
از  تالش براي برگزاري جشن ساالنه انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان و فراهم آوردن مقدمات امر .40

مکاتبه با سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی قبیل طراحی پوستر، درخواست سالن، برآورد هزینه ها، 
که متاسفانه به دلیل شیوع بیماري  ...ري، بانک ها، موسسات فرهنگی و فارابی، موسسه سینما شهر، شهردا

 .کرونا به سرانجام نرسید
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معرفی لیست اعضاي داراي بیماریهاي خاص به خانه سینما به منظور تالش براي همراهی و همیاري به این  .41
 .عزیزان به خصوص در روزهاي شیوع بیماري کرونا

به منظور تسهیل دسترسی اعضا به راه اندازي نسخه موبایلی رسمی انجمن  واینترنتی ) سایت(ارتقاء پایگاه  .42
به منظور ایجاد مرجع  نسخه انگلیسی سایت انجمننیز راه اندازي  ومحتویات موجود، همه جا و همه وقت 

 .بین المللی جهت ارجاعات رسمی
 .و معنوي از بازماندگان رسیدگی به وضعیت اعضاي متوفی به دلیل بیماري کرونا از طریق حمایت مادي .43
 .موفقیت در برقراري مستمري تامین اجتماعی براي خانواده دو تن از اعضاي متوفی .44
و  99در سال نفر از اعضا انجمن  240براي قریب به  1400و  99در دو سال متوالی توفیق در دریافت عیدي  .45

 .ز سوي خانه سینما بوده استکه بسیار باالتر از سهمیه اعالمی ا 1400می اعضا در سال ایبا تمرتق
مذاکره با اداره کل امور بانوان شهرداري جهت دریافت تسهیالت ویژه براي بانوان صنف که باز هم متاسفانه  .46

 .به دلیل شیوع بیماري کرونا ناکام ماند
جمع مخالفت با راه اندازي سامانه معیشتی از سوي خانه سینما به دلیل وارد بودن ایرادات اساسی به نحوه  .47

آوري اطالعات و تامین امنیت اطالعات افراد، صدور بیانیه در مخالفت با این امر و تالش براي جلوگیري از 
طبقه بندي و تفکیک معیشتی اعضا و مجاهدت در جهت برخورداري تمامی اعضا از تسهیالت اعطایی به 

 .صورت یکسان
دریافت کمک ها، به دلیل محدودیت هاي ایجاد خط فکري انصراف خودخواسته اعضا به نفع سایرین از  .48

به جاي تصمیم گیري یک سویه و  ،اعمال شده از سوي خانه سینما در تعداد کمک هاي اختصاص یافته
 .مبتنی بر تشخیص هیئت مدیره انجمن

سهمیه تعیین شده از سوي خانه سینما و  بیشتر ازتوفیق در تخصیص بسته معیشتی به اعضا به میزان  .49
، 99اردیبهشت . (نوبت چهاراقیمانده مضاف بر لیست ارائه شده در متعاقب آن تهیه بسته براي اعضاي ب

 ) 1400ماه  تیر و 99، اسفند ماه 99مردادماه 
آن تماس  و متعاقب ساختشوراي عالی پروانه بخش نظارت و ارزشیابی معرفی نامه و توصیه نامه به  صدور .50

اعضاي فیلم اولی که خوشبختانه با  براي هاي مکرر و سفارش اکید در مساعدت جهت صدور پروانه
 .مساعدت مسئولین ذیربط مثمر ثمر واقع گردید

نفر از اعضاي ثبت  10مکاتبه با خانه سینما در خصوص ارائه آمار و مستندات مربوط به عدم پذیرش تعداد  .51
و پذیرش ثبت نام ایشان در سامانه  خانه سینما در نهایت منجر به عقب نشینی نام شده در سامانه سمفا که

 .مذکور گردید
 .برخورداري از طرح مسکن ملیجهت اقدام براي معرفی برخی از اعضا  .52
بنیاد مستضعفان و مسئوین ذیربط در با و برگزاري جلسات متعدد حضوري و تماسهاي مکرر تلفنی مکاتبه  .53

اعضایی که به دلیل شیوع بیماري کرونا یا زندگی جانبازان به منظور تالش براي تامین هزینه هاي جاري 
 .بیکار و در تامین هزینه هاي جاري زندگی ناتوان بوده اند ،ابتال به بیماري هاي خاص

د بیشتري از اعضا نسبت به کسانی ارائه لیست اعضا و تالش براي دریافت کمک هزینه ایام کرونا براي تعدا .54
، که در نهایت منجر به دریافت دو نوبت )نفر  85(  ا ثبت نام کرده بودندکه در سامانه اعالمی خانه سینم

 .نفر به مبلغ یک میلیون تومان گردید 245کمک هزینه ایام کرونا براي 
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و تالش براي تفاهم بر سر این مسئله در تعامل با سایر صنوف رایزنی با خانه سینما و صندوق اعتباري هنر  .55
که در نهایت منجر به پرداخت دو نوبت مبلغ یک  گردندکه تمامی اعضا باید مشمول کمک هزینه ایام کرونا 

 .و نیم میلیون تومان از طریق واریز به هنر کارت از سوي صندوق اعتباري هنر گردید
اعتباري هنر که نتیجه تالش، همگام با سایر  دو نوبت معافیت پرداخت حق بیمه سه ماهه از سوي صندوق .56

 .صنوف خانه سینما بوده است
مکاتبه مداوم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دستورالعمل برگزاري مجمع عمومی در دوران  .57

 .کرونا
انجمن  اقدام براي تغییر وضعیت انجمن از انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینماي تهران به .58

 .صنعت فیلم ایران در سراسر کشور
مکاتبه، مذاکره و برگزاري جلسه در تالش براي اخذ وام از سوي کمیته امداد امام خمینی که متاسفانه به  .59

 .تنها تعداد اندکی از اعضا موفق به دریافت آن گردیدنددلیل کارشکنی و عدم همکاري مسئولین مربوطه 
نقدي بالعوض از سوي صندوق اعتباري هنر و خانه سینما براي تخصیص کمک و توفیق در درخواست  .60

 .برخی از اعضا در دوران سخت شیوع بیماري کرونا
. ارائه لیستی از اعضاي مبتال به کرونا به خانه سینما جهت تخصیص کمک مادي به ایشان در دوران ابتال .61

ابتالي ایشان با خبر شویم و به  بدیهی است این لیست شامل کسانی است که به هر نحو موفق شده ایم از
ت سحتم هستند عزیزانی که خود خواسته یا به دلیل عدم اطالع هیئت مدیره از ابتالي ایشان، مشمول این لی

 .نمی شوند
پیگیري واریز کمک هزینه ایام کرونا براي عزیزانی که به هر دلیل علیرغم اعالم اسامی ایشان در لیست  .62

 .هزینه مذکور نگردیده اند انجمن، موفق به دریافت کمک
پیگیري مکتوب مسائل داخلی هیئت مدیره از بازرس صنف که متاسفانه در هیچ یک از موارد پاسخی از  .63

 .ایشان دریافت نگردیده است
 .معرفی اعضاي شرکت کننده در مجمع عمومی خانه سینما .64
ریزان و دستیاران کارگردان  تالش شبانه روزي و البی گري براي اخذ کرسی توسط نماینده انجمن برنامه .65

منجر به پیروزي نماینده انجمن با باالترین راي در انتخابات و  سرانجامنما در هیئت مدیره خانه سینما که سی
 .براي ایشان گردید ینیز کسب سمت نایب رئیس هیت مدیره خانه سینما و رئیس کمیته رفاهی و معیشت

 .هنر جهت دریافت واممعرفی تعدادي از اعضا به صندوق اعتباري  .66
استرداد اضافه پرداخت بیمه تکمیلی به صندوق اعتباري هنر که تا کنون پاسخ مشخصی در مداوم پیگیري  .67

 .این خصوص دریافت نگردیده است
 .مکاتبه با خانه سینما جهت تقبل هزینه بیمه تکمیلی برخی از اعضا .68
 .معافیت تعدادي از اعضا از پرداخت حق عضویت سالیانه .69
تبات متعدد با خانه سینما به منظور اعالم نارضایتی از عملکرد بیمه سرمد و صندوق اعتباري هنر و مکا .70

 .مطالبه جهت پیگیري و اعمال فشار براي احقاق حقوق حقه اعضا از سوي خانه سینما
 .مساعدت مالی و تقبل بخشی از هزینه هاي درمان برخی از اعضا از خانه سینمامستمر درخواست  .71
 .برگزاري جلسات متعدد با وکالي قانونی و صاحبان امر در خصوص نحوه تدوین اساسنامه کشوري انجمن .72
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تالش براي تسریع واکسیناسیون عوامل حاضر در پروژه هاي تصویري از طریق مکاتبه، مصاحبه، بیانیه،  .73
 ... برگزاري جلسه و 

 .صدور کارتهاي عضویت اعضاي جدید علیرغم مشکالت موجود .74
به دبیرخانه جشنواره و دریافت کارتهاي  بین المللی فیلم فجردر جشنواره م اسامی شرکت کنندگان اعال .75

 .شرکت کنندگان
مکاتبه و برگزاري جلسات حضوري با دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر، جناب آقاي عسگرپور، به منظور  .76

و دریافت تعدادي کارت  99و  98سالهاي  در استخدام تعدادي از اعضا براي انجام امور مربوط به جشنواره
VIP براي پیشکسوتان انجمن. 

 .سال و بیماران خاص جهت اولویت واکسیناسیون به خانه سینما 70اعالم اسامی افراد باالي  .77
 .دریافت و توزیع هنر کارت هاي صادر شده .78
همکاران و موضع گیري در انتشار بیانیه هاي مستقل در زمینه مطالبه جدي و عملی در تسریع واکسیناسیون  .79

 .خصوص سند راهبردي وزیر پیشنهادي فرهنگ و ارشاد اسالمی دوره سیزدهم ریاست جمهوري

  

  

  

  

  با احترام                                           
  هیئت مدیره                                       
  انجمن صنفی کارگري                                                                               

  برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینماي تهران                                                                                           
 يدیشروخ دصراهچ ورازهکی هام رویرهش مهدزناش                  


