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تشریح عملکرد و سیاست های حمایتی صندوق اعتباری هنر در سال 1399
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ح  صندوق اعتباری هنر در پنج بخش: بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمان تکمیلی، طر
تکریم، کمک مستمری و تسهیالت خدمات خود را به جامعه فرهنگ، هنر و رسانه 

کشور ارائه می دهد.

|||عضویت
 99 سال  انتهای  تا   96 سال  ابتدای  از  دارد.  عضو  هزار   81 از  بیش  حاضر  حال  در 
از  کشور  سراسر  هنرمندان  برخورداری  برای  راهبردی  سیاست  اجرای  براساس 
خدمات صندوق تعداد اعضا نسبت به گذشته از رشد چشمگیری برخوردار شد به 
طوریکه در انتهای سال 95 تعداد اعضای صندوق بیش از 44 هزار نفر بود که این 

تعداد در سال 99 با رشد 82 درصدی به بیش از 81 هزار نفر رسیده است.

تعداد اعضا در سال های 1395 تا 1399

تعدادبیمهشدگانسالردیف

1139544,539
2139651600
3139759700
4139872.174
5139981.001
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|||بیمهتأمیناجتماعی
با توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه تأمین اجتماعی تعداد بیمه شدگان صندوق با 
رشد 78 درصدی از تعداد 24 هزار نفر در انتهای سال 95 به بیش از 42 هزار نفر در 

سال 99 رسیده است.
در سال 99 بیش از 6 هزار 500 هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار از سوی صندوق به 
سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند. سهم پرداختی صندوق اعتباری هنر در سال 

99 بابت حق بیمه ساالنه هنرمندان 98 میلیارد تومان بوده است.
مصوب  دستمزد  حداقل  10درصد  معادل  ویژه  کمک  از  صندوق  اعضای  همچنین 

شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه برخوردار می شوند.

  آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر در سال های 1395 تا 1399

تعدادبیمهشدگانسالردیف

1139524,000
2139635,500
3139742,000
4139836,161
5139942,742

|||بیمهدرمانتکمیلی
در سال 99 بیش از30 هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور از خدمات بیمه 
درمان تکمیلی صندوق برخوردار شدند. آمار ثبت نام کنندگان در سال 99 نسبت به 

سال 95 بیش از 120 درصد رشد داشته است.
درمان  بیمه  خدمات،  کیفیت  بهبود  و  اعضا  حال  رفاه  برای  هنر،  اعتباری  صندوق 
ح )امید، آرامش ورفاه( با تعهدات کامل تر و  را از سال 96در قالب سه طر تکمیلی 
به  توجه  با   99 سال  در  است.  کرده  ارائه  قبل  های  سال  به  نسبت  کیفیت  ارتقای 
کشور، این صندوق تالش  کرونا و مشکالت جامعه فرهنگ و هنر  شیوع ویروس 
نمود تا در تنظیم قرارداد با شرکت بیمه بیشترین پوشش خدمات با کمترین هزینه 
را به اعضای تحت پوشش خود ارائه دهد و طی  همراهی شرکت بیمه مبلغ  ثبت نام 
بیمه تکمیلی که توسط اعضا پرداخت می شود نسبت به قراردادهای مشابه مقرون 
به صرفه تر است و با حفظ و ارتقاء کیفیت، هزینه کمتری را بردوش هنرمندان بگذارد 
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ح امید بیمه شده می تواند با پرداخت ماهانه حدود 10 هزار تومان  بطوریکه در در طر
از امکاناتی چون جبران هزینه های  درمان بیمارستانی و  اعمال جراحی عمومی و 

تخصصی، بدون سقف بهره ببرند.
از سال 97 بیمه عمر و حادثه به خدمات بیمه درمان تکمیلی افزوده شد.

 گزارش ثبت نام کنندگان بیمه درمان تکمیلی طی سال های 95 تا 98 

تعدادبیمهشدگانسالردیف

196-9513611
297-9616675
398-9722154
499-9826010
51400-9930230

طی این 4 سال بیش از 60 درصد سهم حق بیمه متقاضیان بیمه تکمیلی به صورت 
یارانه مستقیم توسط صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود. صندوق اعتباری هنر 
در سال 1399،  33/78  میلیارد تومان یارانه بیمه درمان تکمیلی اعضا پرداخت کرده 

است.
از ابتدای سال 99 تاکنون به بیش از  62 هزار و 876 پرونده رسیدگی و طی 1057 مرحله 
دندانپزشکی  پاراکلینیکی،  درمان)بیمارستانی،  خسارت  تومات  میلیارد   11 از  بیش 

و...( بصورت مستقیم به حساب بیمه شدگان واریز شده است.
از ابتدای سال 96 تاکنون بیش از 70 میلیارد تومان خسارت درمانی به بیمه شدگان 

صندوق اعتباری هنر پرداخت شده است.

حتکریموکمکمستمری |||طر
هنر  و  فرهنگ  اصحاب  رفیع  جایگاه  و  منزلت  با  متناسب  حمایتی  های  سیاست 
 پیشکسوتان این حوزه از اهداف و برنامه های صندوق اعتباری هنر است.

ً
خصوصا

ح تکریم به هنرمندان، نویسندگان و شاعران پیشکسوت و فرهیختگان صاحب  طر
سبکی که از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی صالحیت آنان احراز شده است توسط صندوق اعتباری هنر پرداخت 

می شود.
و  بیماری  عائله مندی،  سن،  کهولت  قبیل  از  دالیلی  بر  بنا  که  هنرمندانی  تمامی 
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محل  از  و  نیستند  خویش  زندگی  معاش  حداقل  تأمین  به  قادر  کارافتادگی  از 
دیگری همچون صندوق های بازنشستگی دولتی یاموسسات و نهادهای عمومی 
احراز  از  پس  نمی کنند  دریافت  مستمری  و...(  بهزیستی  امداد،  کمیته  غیردولتی) 
کمک  دریافت  مشمول  کشور  هنرمندان  ارزشیابی  شورای  دبیر  تأئید  با  صالحیت 

مستمری می شوند.
ح تکریم و  با پیگیری های انجام شده از مهر ماه سال 97 مبلغ دریافتی مشموالن طر
مستمری صندوق افزایش یافت و بر مبنای این افزایش، دریافتی ماهانه مشموالن 
 150 از  ماهانه،  مستمری  کمک  و  هزارتومان   800 به  تومان  هزار   200 از  تکریم  ح  طر

هزارتومان به 250 هزارتومان افزایش پیدا کرد.
طی سفرهای حمایتی به مناطق محروم و کم برخوردار هنرمندان حائز شرایط بسیاری 
مستمری  کمک  لیست  در  هنرمندان  ارزشیابی  شورای  هماهنگی  با  و  شناسایی 

صندوق قرار گرفتند.
ح  ح تکریم و 2 هزار و 614 نفر در قالب طر در سال 99، تعداد 463 نفر مشمول طر

کمک مستمری از سوی صندوق ماهانه مقرری دریافت می کنند.
دریافتی  آتی  سال  ابتدای  از  مالی  تأمین  صورت  در  تا  دارد  بنا  هنر  اعتباری  صندوق 

ح تکریم و کمک مستمری را تا سقف دو برابر افزایش دهد. مشموالن طر

مشمولینطرحکمکمستمریسالردیف

1952150
2962485
3972739
4982218
5992614

حتکریمسالردیف مشمولینطر

195379
296381
397319
498291
599463
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براساس مصوبه هیئت مدیره در سال 1398، فهرست مستمری بگیران صندوق 
تا  اعضا  از  تعدادی  مستمری  کمک  ی  ماهانه  پرداخت  اساس  براین  شد.  پاالیش 
تکمیل فرایند عضویت و ارائه ی مستندات تعلیق، و پس از تکمیل فرایند عضویت 

از سوی مشموالن، کمک مستمری به حساب آنان پرداخت شد.

|||تسهیالت
علیرغم محدودیت های مالی و بودجه ای در چند ساله گذشته صندوق اعتباری هنر 
توانست با جلب مشارکت مؤسسات بانکی، تسهیالت قرض الحسنه به اعضا را از 

منظر کیفی و کمی افزایش دهد.

ارائه تسهیالت قرض الحسنه به  برای  جلب مشارکت نهادها و موسسات مالی   
اصحاب فرهنگ و هنر

منابع  از  بخشی  تخصیص  طریق  از  کارآفرین  فعاالن  توانمندسازی  و  تقویت   
قرض الحسنه به این مهم

ح های اشتغال زا  اولویت حمایت از تولیدات و طر
 توزیع متوازن منابع مالی در سراسر کشور

 افزایش کمی و کیفی تسهیالت قرض الحسنه به اعضا

9596979899شرح
مبلغنفر

تخصیصی

مبلغنفر

تخصیصی

مبلغنفر

تخصیصی

مبلغنفر

تخصیصی

مبلغنفر

تخصیصی

ت 
یال

سه
ت

نه
س

لح
ض ا

3151/9206243/0751/4649/6176134/4311/65610/835ضروریقر

1100/222691/0973931/1825962/0189812/450بالعوض

91/530367/24511514/35519136/728کارافرینی

مبالغ به میلیون تومان

|||سامانهبیمانو
صندوق اعتباری هنر در راستای به کارگیری و ارائه ابزارهای خدمات نوین به اهالی 
فرهنگ، هنر و ررسانه و جلب رضایت اعضاء اقدام به طراحی تنها سامانه اینترنتی 
خدمات درمانی کشور با نام بیمانو کرده است. با راه اندازی سامانه بیمانو این امکان 
فراهم شده تا اعضا از طریق پروفایل شخصی خود به سهولت در هرزمان و مکان 
نسبت به بارگذاری مستندات پزشکی و ذکر مبلغ پرداخت شده، اقدام کنند. بیمانو 
امکان نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه، ارتقا پاسخگویی و ارائه اطالعات شفاف 
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به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را فراهم کرده است.
سند  میلیون  یک  به  نزدیک  تاکنون   96 سال  در  بیمانو  سامانه  اندازی  راه  زمان  از 
این  به  رسیدگی  برفرایند  و  ثبت  بیمانو  سامانه  در  صندوق  اعضای  توسط  درمانی 

مطالبات در شرکت بیمه نظارت شده است.

|||هنرکارت
پروژه هنر کارت در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، تکمیل زنجیره 

حمایتی و خدماتی و براساس نیاز سنجی های انجام گرفته عملیاتی شد. 

را  نظیری  بی  های  فرصت  متنوع  های  سرویس  و  خدمات  بودن  دارا  با  هنرکارت   
در اختیار دارندگان خود قرار می دهد. این خدمات در قالب یک کارت بانکی عضو 
شبکه شتاب به هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر 

ارائه می شود.
 هنرکارت با ترکیب سودمندی از امتیازنقدی و خدمات، شرایط ایده آل و متمایزی 

را برای فعاالن فرهنگی و هنری کشور فراهم می کند. 
سرویس  و  اینترنتی  فروشگاه  قراردادی،  خدمات  از:  هستند  عبارت  خدمات  این 

شخصی
 در طراحی سرویس های هنرکارت، شأن و جایگاه دارندگان آن در نظرگرفته شده 
است و کیفیت خدمات ارائه شده با تنوع خواسته ها و عالقه مندی های اصحاب 
مجتمع  معتبرترین  از  ای  گسترده  مجموعه  دارد.  همخوانی  رسانه  و  هنر  فرهنگ، 
های تجاری، فروشگاه ها، رستوران ها، هتل ها، باشگاه های ورزشی و مراکز فرهنگی 

و تفریحی آماده ارائه خدمات به دارندگان هنرکارت هستند.

تاکنون بیش از 85 هزار نفر در سامانه هنر کارت ثبت نام کرده اند. از این تعداد 63 
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از 60هزار  هزار نفر عضو صندوق و مشمول دریافت هنرکارت هستند و برای بیش 
برای  و  است  گرفته  صورت  حساب  افتتاح  کنندگان  نام  ثبت  96درصد  معادل  نفر 

باقیمانده افراد، بدلیل مشکالت کد ملی و... افتتاح حساب انجام نشده است.
43 هزار کارت تاکنون چاپ و مراحل ارسال در حال انجام است.

|||طرحسایه
تجمیع و یکپارچه سازی اطالعات مالی هنرمندان تحت پوشش، برای دسترسی به 
آمار رسمی یکی از مهمترین دغدغه های این نهاد حمایتی در سال های اخیر بوده 

است.
سامانه اطالعات یکپارچه هنرمندان با عنوان )سایه( بر بستر وب، به منظور ایجاد 
در  عضویت  محوریت  با  کشور  سطح  در  گسترده  هنرمندان  اطالعاتی  جامع  بستر 

صندوق اعتباری هنر، تهیه و تنظیم شده است.
اعتباری هنر همچنین  تمامی اطالعات هویتی، بیمه ای و حمایتی اعضای صندوق 

سوابق دریافت و پرداخت های اعضا در این سامانه قابل مشاهده است.

|||کالنبرنامهعمومیسازیدسترسیفرهنگی
این کالن برنامه که با هدف بهبود فضای کسب و کارهای فرهنگی و هنری و تسهیل 
و پدیدآورندگان  ناشران  با  ارتباط میان دوستداران محصوالت فرهنگی و هنری  در 
آنها تعریف شده بود،به وسیله برنامه ریزی و تشکیل شورای تسهیالت ،پیشرفت 
ح ذیل  قابل مالحظه ای از لحاظ  اجرایی داشت. برخی از اقدامات صورت گرفته به شر

می باشد:

ح های  ح در قالب فضای نوین و گذر فرهنگ و هنر )تمامی طر  بررسی بیش از 400 طر
ارسالی مورد بررسی قرار گرفت(

دریافت  جهت  امید  کارآفرینی  صندوق  به  ح  طر بیست  و  یکصد  از  بیش  معرفی   
تسهیالت در قالب گذر و فضای نوین

 جذب بیش از 12 هزار هنرمند و ثبت بیش از 1700 اثر هنری در سامانه پروانه
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|||اقداماتدورانکرونا

الف(پرداختحقبیمهتأمیناجتماعی)سهمفرد(سهماههاولاصحابفرهنگ،
ورسانه هنر

تدوین سیاست های حمایتی برای اعضای صندوق اعتباری هنر از نخستین روزهای 
خسارت  برآورد  با  گرفت.  قرار  اعتباری  صندوق  کار  دستور  در  کرونا  ویروس  شیوع 
های مالی ناشی از تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری و پیگیری های انجام شده از مراجع 
ماه  خرداد  در  هنر  اعتباری  صندوق  شده  بیمه  هزار   36 بیمه  حق  پرداخت  ذیربط، 

اجرایی شد.   
تأمین اجتماعی، حق بیمه و سرانه درمان سه  با هماهنگی سازمان  براین اساس 
اختصاص  مبلغ  شد.  واریز  صندوق  سوی  از  شدگان  بیمه   99 سال  نخست  ماهه 

ح این بخشودگی بالغ بر 34.6میلیارد تومان است. یافته به طر

ب-پرداختحقبیمهدرمانتکمیلیفصلتابستان
با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن برای جامعه فرهنگ، هنر و 
رسانه کشور، صندوق اعتباری هنر علی رغم محدودیت های بودجه ای پس ازاتمام 
فصل  تکمیلی  درمان  بیمه  حق  ماه،  تیر  ابتدای  در  تکمیلی  درمان  بیمه  قرارداد 
را پرداخت نمود. مبلغ اختصاص یافته به  تابستان حدود 26 هزار بیمه شده خود 

ح این بخشودگی بالغ بر  8.4 میلیارد تومان است. طر

ج:کمکهایبالعوضواعطایتسهیالت
بدلیل  که  خود  پوشش  تحت  اعضای  به  کمک  راستای  هنردر  اعتباری  صندوق 
اند با  از نظر معیشتی دچار آسیب شده  از شیوع ویروس کرونا  آسیب های ناشی 
پیوستن به پویش ایران همدل اقدام به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ضروری 

و  بالعوض نمود.

حاقدامات مبلغتعدادشر

3003/000تخصیص وام قرض الحسنه به سالن های سینمایی بخش خصوص
5133/000بدهکاران سینمایی

216/300مالکان فیلم های زیان دیده از کرونا در اکران بهار 99
454/500تماشاخانه

مبالغ به میلیون تومان
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 در سال 99  به 981 نفر از اعضایی که بدلیل آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا 
از نظر معیشتی دچار آسیب شده  بودند،  مبلغ 2 میلیارد و 450 میلیون تومان کمک 

بالعوض که پرداخت شد.

از  2700نفر از قالبکمکمستمریبهبیش د:پرداختکمکهزینهمعیشتیدر
اعضایصندوقاعتباریهنر

ح کمک  با هدف حمایت از اعضا صندوق برای بیش از 2 هزار و 700 نفر در قالب طر
مستمری، کمک هزینه معیشتی به مبلغ 250 هزار تومان واریز شد.

بیمهنامهکرونا هـ-بهرهمندیثبتنامکنندگانهنرکارتاز
هنر  و  فرهنگ  حوزه  جمله  از  مشاغل  از  بسیاری  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  با 
دچار آسیب های جبران ناپذیر شد. تالش کرد تا اندکی از صدمات وارده به این حوزه 
را جبران نماید. در مرحله اول با توجه ریسک باالی ابتالی خبرنگاران به ویروس کرونا 
بدلیل حضور در تجمعات و نشست های خبری، صندوق بیمه کرونا ویژه خبرنگاران 
عضو صندوق اعتباری هنررا به صورت رایگان اجرایی کرد. 2 هزار و 360خبرنگار عضو 
صندوق اعتباری هنر بیمه نامه کرونا صادر شد. در مرحله بعدی تمامی متقاضیان 
ح یک ساله است و  هنرکارت بیمه نامه کرونا صادر شده است. مدت زمان این طر
پرداخت هزینه های درمانی ناشی از ابتال به ویروس کرونا را تا سقف 20 میلیون ریال 
تحت پوشش قرار می دهد. در صورت فوت بیمه شده در اثر کرونا، پرداخت سرمایه 
فوت به بازماندگان تا سقف 200 میلیون ریال پیش بینی شده است و غرامت روزانه 

بستری به مبلغ یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

و-پرداختکمکهزینهایامبیکاریکرونا
و  فرهنگی  مراکز  تعطیلی  بدلیل  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اصحاب  بیکاری  به  توجه  با 
پرداخت  ذیربط،  نهادهای  از  مستمر  های  پیگیری  با  هنر  اعتباری  صندوق  هنری، 
کمک هزینه بیکاری به هنرمندان کشور را در دستور کار خود قرار داد. براین اساس 
هزار   80 به  کرونا  بیکاری  ایام  هزینه  کمک  تسهیالت  عنوان  به  تومان  میلیارد   120

هنرمند، نویسنده و روزنامه نگار عضو صندوق اعتباری هنر پرداخت شود.

الف: پرداخت 5 میلیون تومان به هنرمندان دارای درجه یک هنری
ب: پرداخت 1.5میلیون تومان به کلیه اعضای صندوق به غیر ازمشموالن بند الف
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کمک هزینه ایام بیکاری کرونا به حساب هنرکارت واریز شده است.

ز-پرداختمرحلهدومکمکهزینهایامبیکاریکرونا 
کرونا بمنظور  از شیوع  روند تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری ناشی  ادامه  به  با توجه 
 
ً
کاهش پیامدهای معیشتی، مقرر شد؛ با مساعدت سازمان برنامه و بودجه مجددا

کمک هزینه بیکاری به اعضای صندوق اعتباری هنر اختصاص یابد.

گواهی بیمه کرونا

ع بیمه: بیمه حوادث با پوشش کرونا نو
) تاریخ صدور: 1399/10/01 به مدت یک سال )۳۶۵ روز

جدولپوششها

سقف تعهداتپوشش
)ریال(

200.000.000سرمایه فوت و نقص عضو بیمه شده

20.000.000تعهدات پزشکی

1.000.000غرامت روزانه بستری

توضیحات

خسارت های قابل پرداخت
هزینه  همچنین  حوادث  انواع  از  از  ناشی  پزشکی  هزینه های   

پزشکی ناشی از بیماری کرونا.
 سرمایه فوت و نقص عضو بیمه شده در اثر حادثه و یا فوت 

بیمه شده بر اثر حادثه و یا بیماری کرونا.
 غرامت روزانه بستری: در صورت بستری بیمه شده به ازای هر 
روز بستری این مبلغ حد اکثر تا مدت یک ماه جهت جبران بخشی 

از هزینه های زندگی بیمه شده پرداخت می گردد.

شرایط استفاده
آزمایش تشخیص مولکولی بر روی یکی   مثبت شدن نتیجه 
از نمونه های تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگاه های مرجع کشور.

دو  شامل  جدید  کرونا  ویروس  آزمایشگاهی  تشخیص  تبصره: 
مرحله »غربالگری« و »تاییدی« است.

شواهد  یا   )1100 از  )کمتر  لنفوپنی  یا  غیرطبیعی   CRP وجود   
مثبت بیماری در سی تی اسکن

 بستری بیمارستانی بیمه شده و درمان با داروهای آنتی وایرال 
)شرط اصلی پرداخت خسارت می باشد.(




