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در اجراي مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و مادة 45 قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت ها 

و وضع عمومي شرکت برای سال مالي منتهي به 1399/12/30 را بر پایه سوابق، مدارك موجود و اطالعات ارائه شده در صورت های مالی 

به شرح ذیل و به عنوان یکي از گزارش های ساالنه هیأت مدیره، تقدیم می دارد.

به نظر اینجانبان، اطالعات مندرج در این گزارش که با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شــرکت 

تهیه گردیده است، منطبق با مقررات قانوني و اساسنامه شرکت و بیانگر اطالعات و واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي 

که در شرایط و موقعیت فعلي مي توان پیش بیني کرد، به نحو صحیح و کافي در این گزارش منعکس شده و هیچ موضوعي که عدم آگاهي 

از آن، موجب گمراهي اســتفاده کنندگان شود، از گزارش حذف نگردیده اســت. این گزارش در تاریخ 1400/03/02 به تأیید هیأت مدیره 

رسیده است.

رئیسهیأتمدیره)غیرموظف(

مدیرعاملو
نایبرئیسهیأتمدیره)موظف(

عضوهیأتمدیره
)موظف(

عضوهیأتمدیره
)غیرموظف(

عضوهیأتمدیره
)موظف(

امضاءسمتنمایندهحقیقي

آقایعیسیشهسوارخجسته

آقایحسینکریمخانزند

آقایجوادگیوهچینکوهی

آقایرضاایرانیتبار

آقایآرامرشیدی
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پیامهیأتمدیره 

سهامدارانارجمند
با عرض سالم و خیرمقدم ؛

هیأت مدیره شــرکت افتخار دارد گزارش عملکرد یک سال تالش و 

فعالیت شــرکت را که با عنایت و لطف الهی و در سایه تالش فراوان 

شبکه فروش، نمایندگان عزیز و همکاری بی دریغ مدیران و کارکنان 

شــرکت در شرایط سخت شیوع گسترده ویروس کرونا به دست آمده 

است را در شانزدهمین مجمع عمومی ساالنه به استحضار سهامداران 

محترم برساند. امید اســت این گزارش بتواند بیانگر بخش اندکی از 

زحمات همکاران گرامی باشد.

نتیجه فعالیت شرکت در سال 1399 رشد 39 درصدی در حق بیمه 

صادره، کاهش نسبت خســارت پرداختی، کسب مبلغ 3،973،566  

میلیون ریال سود خالص است که جزئیات آن در حوزه های مختلف در 

این گزارش ارائه می شود.
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اهمفعالیتهایشرکتدرسال1399 

• افزایش سرمایه شرکت به میزان 75 درصد که موجب افزایش ظرفیت نگهداري ریسک گردیده است.

• حفظ رتبه یک توانگری مالی که منجر به افزایش توانایي مؤسسه بیمه براي ایفاي تعهدات بیمه اي است.

•  ارایۀ طرح هاي جدید بیمه اي

• موفقیت در تمدید قراردادهاي بیمه درمان تکمیلي مهم از جمله هزینه هاي بیمارستانی کارکنان بانک ملی ایران

•  حرکت بر مبنای استراتژی مدون

• بازنگری فرآیندهای عملیاتی 

•  توسعه و ارتقای کیفیت شبکه فروش

• توسعه استقرار حاکمیت شرکتی با ایجاد کمیته های ریسک و تطبیق مقررات 

علی رغم گسترش شیوع ویروس کرونا و رکود نسبی بازارهای پولی و مالی، این شرکت همواره سعی در ارتقای سازمان 

در راستای نیل به اهداف و سیاست های سهامداران محترم داشته است تا بتواند همچون سنوات قبل در مسیر توسعه 

و پیشرفت شرکت قدم بردارد. 
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اهدافراهبردیشرکتبیمهنوین 
اهداف راهبردي شرکت بیمه نوین، به منظور نیل به چشم انداز شرکت در حوزه هاي راهبردي به شرح زیر تعیین شده است:

درحوزهمنابعانسانی:

ارتقاي توان و کیفیت منابع انساني 

درحوزهفنی:

• ارتقاي کیفیت و رشد متوازن پرتفوي بیمه اي 

• ارتقاي بهره وري فني 

• بهبود ضریب خسارت 

• ارتقــاي تــوان فني همکاران در بخــش صدور و 

خسارت 

درحوزهبازار:

• افزایش وفاداري مشتریان 

• توسعه کیفیت و کمیت شبکه فروش

• افزایش تنوع محصوالت بیمه اي

• افزایش سهم بازار شرکت در کلیه رشته هاي بیمه اي

درحوزهمالیوسرمایهگذاری:

• تالش بیشتر در وصول به موقع مطالبات

• ســرمایه گذاري به موقع منابع مالي شرکت 

و کسب باالترین بازدهي از سرمایه گذاري ها

• متنوع سازي سرمایه گذاري ها

• ارائه به موقع و شفاف اطالعات مالي

• رعایت استانداردها در گزارشگري مالي

• تداوم پرداخت سریع خسارت ها

• اعمال ذخایر فني کافي در حساب ها

فنــاوری حــوزه در

اطالعاتوارتباطات:
• ارائه خدمات نوین در فضاي 

مجازي
• ارتقاي سیستم هاي امنیتي 
در بخش فناوري اطالعات و 

ارتباطات
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بیانیهچشمانداز
چشم انداز شرکت بیمه نوین که نمایان گر آینده مطلوب و آرماني شرکت مي باشد، عبارت است از:

سرآمدشرکتهايبیمهدرتعاليسازمانيویکيازپنجشرکتبرترغیردولتيصنعت

بیمهازنظرتولیدحقبیمهوسودآوري

بیانیهمأموریت
مأموریت شرکت بیمه نوین که در واقع فلسفه وجودي شرکت مي باشد ، عبارت است از:

ارائهخدماتبیمهايمتنوعوباکیفیت،بهمنظورایجادامنیتماليوآرامشبرايآحادجامعه

ارزشهایمحوری
ارزشهايمحوريشرکتبیمهنوینکهروشنگرمسیرتحققخواستههاوراهنماي

تصمیماتمابودهتحتعنوان"انتشارانوار"بهشرحزیرتعیینشدهوتماميارکان

شرکت،خودراملزمبهرعایتآنميدانند.

امانتداری،نگرشواخالقحرفهاي،توسعهونگهداریسرمایهانسانی،
شایستهساالري،

افزایشبهرهوريوبهبودمستمر،رعایتحقوقوانتظاراتمشتریان،احترامبه
قوانینومقررات،نشاطوانگیزه،وحدتومشارکت،احقاقحقوقذینفعان

ورقابتسالم
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تاریخچه 

شــرکت بیمه نوین )ســهامي عام( در تاریخ 1384/10/20 با شــماره 263461 نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاري تهران به ثبت رسید و در تاریخ 14 اسفند ماه سال 1384 پروانه فعالیت خود در کلیه رشته هاي بیمه اي 

را تحت شماره 30881 از بیمه مرکزي ج.ا.ایران دریافت و فعالیت خود را آغاز نمود.

موضوعفعالیت 

طبق مـــاده 2 اساسنـامه، مـوضوع فعـالیت شرکت به شــرح ذیل تعیین شده است: 

• انجام عملیات بیمه اي براســاس پروانه فعالیت صادره از ســوي بیمه مرکزي ج.ا.ایران و ضوابطي که بیمه مرکزي 

ج.ا.ایران اعالم مي کند

• تحصیل پوشــش بیمه هاي اتکایي از داخل یا خارج از کشــور در رابطه با بیمه هاي صادره در چارچوب ضوابط 

بیمه مرکزي ج.ا.ایران

• سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخایر، اندوخته هاي فني و قانوني درچارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بیمه

تبصره: میزان پذیرش و نگهداري ریسک در چارچوب ضوابطي است که بیمه مرکزي ج.ا.ایران تعیین و ابالغ مي نماید.

تابعیتومرکزاصلیشرکت 

تابعیت شرکت ایراني و غیرقابل تغییر است. مرکز اصلي شرکت، شهر تهران است. انتقال مرکز اصلي شرکت به هر شهر 

دیگر در داخل کشــور منوط به موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ایران، ســازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومي 

فوق العاده است، لیکن تعیین و تغییر نشاني در همان شهر،  بنا به تــصویب هیأت مدیره و با اطالع بیمه مرکزي ج.ا.ایران 

و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره شرکت مي تواند در هر موقع در داخل کشور با اطالع 

و در خارج از کشور،  پس از اخذ موافقت بیمه مرکزي ج.ا.ایران شعبه یا نمایندگي دایر یا منحل کند.

موضوعفعالیتشرکتفرعی 

شرکت در تاریخ 13 شهریور ماه 1397 اقدام به تأسیس شرکت فرعي نوید اندوخته بهداد )سهامي خاص( با سرمایه 

100 میلیون ریال و با درصد مالکیت 99/5 درصد نموده است.

اهم موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه به شرح ذیل است:

• انجام کلیه فعالیت هاي اقتصادي و بازرگاني، عمران و ابنیه  

• سرمایه گذاري در مســکوکات، فلزات گران بها، گواهي سپرده بانکي، سپرده سرمایه گذاري نزد بانک ها و خرید و 

فروش اوراق بهادار 

• مشارکت و انجام کلیه خدمات مشاوره اي و اجرایي و ارائه خدمات به بیمه گذاران
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ساختارسازمانیشرکت 
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سرمایهشرکتوترکیبسهامداران 

ســـرمایه اولیه شرکت مبلغ 140 میلیارد ریال منقسم به 140 میلیون سهم یک هزار ریالي با نام بوده که تا سال 1396 با 971 درصد افزایش از 

محل مطالبات و آورده نقدي در پنج مرحله به مبلغ 1،500 میلیارد ریال افزایش یافته اســت. پس از آن شــرکت در سال 1399 سرمایه خود را از 

محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 75 درصد افزایش به مبلغ 2،624 میلیارد ریال منقسم به تعداد 2،624 میلیون سهم یک هزار ریالی 

با نام رسانده است.

صورت ریز سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالي به شرح زیر است:

مبلغسهام-ریال
522,082,281,000
227,583,791,000
150,017,982,000
135,807,392,000
102,337,621,000
88,883,095,000
78,494,331,000
44,079,889,000
36,735,999,000
35,957,511,000
34,690,403,000
32,161,002,000
210,666,351,000

1,699,497,648,000
924,502,352,000

2,624,000,000,000

درصدسهام
19,90
8,67
5,72
5,18
3,90
3,39
2,99
1,68
1,40
1,37
1,32
1,23
8,02
64,77
35,23
100

نامسهامدار
بانک اقتصاد نوین

شرکت تأمین آتیه درخشان نوین
شرکت تأمین سرمایه نوین

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
شرکت توسعه صنایع بهشهر

گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند
شرکت سهامی بیمه ایران

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

شرکت به روزآوران منتخب سرمایه 
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر

شرکت سرمایه گذاری دارویی بهیان پرمون
سایر سهامداران حقوقي کمتر از یک درصد

جمعسهامدارانحقوقی
سهامداران حقیقی  

جمعکل
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نمودارترکیبسهامداراندرتاریخصورتوضعیتمالی 
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شرکتازمنظربورسواوراقبهادار 

وضعیت معامالت و قیمت سهام:

شرکت در تاریخ 1390/05/26 در سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه بیمه و صندوق بازنشستگي با نماد " نوین" درج شده و سهام آن 

براي اولین بار در تاریخ 1390/07/16 در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفته اســت. در تاریخ 1397/7/16 نماد شرکت در 

بازار دوم فرابورس ایران درج گردید. وضعیت معامالت و قیمت سهام شرکت طی سال های  1394 لغایت 1399 به شرح زیر بوده است:

11,481
56,943
59,349

1,290,138
5,153,836
36,743,043

241
252
251
164
216
233

132
148
144
157
216
233

سالمالی
تعدادسهام
معاملهشده

ارزشسهام
معاملهشده

تعدادروزهای
بازبودننماد

تعدادروزهایی
کهنمادمعامله
شدهاست میلیونریال میلیونسهم

720,000
1,516,500
1,509,000
1,818,000
5,319,000
15,977,536

900
1,011
1,006
1,212
3,546
6,089

800
1,500
1,500
1,500
1,500
2,624

ارزشبازارقیمتسهمتعدادسهام

پایانسالمالی

1394
1395
1396
1397
1398
1399

6،0893،546

13/1
60/23
59 /03
955

1969/5
4,519
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مروریبرعملکردمالیوعملیاتیشرکتدرسال1399ومقایسهآنباسالقبلوگزیدهاطالعاتمالی 
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 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

14 
 

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

2,703,2541,635,11365بدهی هاي جاري
179,179127,62940بدهی هاي بلند مدت

19,627,99814,289,22837جمع ذخایر فنی
22,510,43116,051,97040جمع بدهی ها

2,624,0001,500,00075سرمایه 
808,748212,713280اندوخته ها

91/2-107,9391,231,939مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
3,787,002514,470636سود )زیان( انباشته 

7,327,6883,459,122112جمع حقوق مالکانه
29,838,12019,511,09253جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

درصد تغییراتسال 1398سال 1399شرح

5,222,4674,703,97511سرمایه گذاري در سپرده بانكی
7,250,3882,076,327249سرمایه گذاري در اوراق بهادار

اطالعات صورت وضعیت مالی :

تغییرات در سرمایه گذاری ها :

ارقام به میلیون ریال

ارقام به میلیون ریال

 
 

 

نسبت های مالی :

سال 1398سال 1399شاخص

2411سود ناخالص فعالیت بیمه اي به کل حق بیمه صادره
296سود خالص بعد از کسر مالیات به کل حق بیمه صادره

4235کل سرمایه گذاري ها به کل دارایی ها
5427نرخ بازده سرمایه گذاري ها

7582کل بدهی ها به کل دارایی ها
2424نسبت مجموع مطالبات به مجموع دارایی ها

8/98/2هزینه کارمزد به حق بیمه صادره
5417سود خالص بعد از کسر مالیات به حقوق مالكانه

5861نسبت خسارت ) خسارت پرداختی به حق بیمه صادره (
9/28/8هزینه هاي اداري و عمومی به حق بیمه صادره
773/8757/5نسبت دارایی هاي جاري به بدهی هاي جاري

درصد 
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 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

14 
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2,624,0001,500,00075سرمایه 
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2424نسبت مجموع مطالبات به مجموع دارایی ها

8/98/2هزینه کارمزد به حق بیمه صادره
5417سود خالص بعد از کسر مالیات به حقوق مالكانه

5861نسبت خسارت ) خسارت پرداختی به حق بیمه صادره (
9/28/8هزینه هاي اداري و عمومی به حق بیمه صادره
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درصد 
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جدول مقایسه برخی از نسبت های مالی در شرکت بیمه نوین براساس صورت های مالی سال 1398 و 1399 با میانگین صنعت 

در سال 1398 به شرح زیر است )به استثنای بیمه ایران و شرکت های اتکایی( 

0

1

2

3

4

5

6

دارائي هاي سريع حاشيه سود خالصحاشيه سود عملياتي
المعامله به ذخائر فني

بازده حقوق صاحبان بازده دارائي
سهام

ذخائر فني به حقوق 
صاحبان سهام

خسارت سهم نگهداري 
به درآمد سهم نگهداري

1399بيمه نوين  1398بيمه نوين  1398ميانگين صنعت در سال 

0

1

2

3

4

5

6

دارائي هاي سريع حاشيه سود خالصحاشيه سود عملياتي
المعامله به ذخائر فني

بازده حقوق صاحبان بازده دارائي
سهام

ذخائر فني به حقوق 
صاحبان سهام

خسارت سهم نگهداري 
به درآمد سهم نگهداري

1399بيمه نوين  1398بيمه نوين  1398ميانگين صنعت در سال 

0/27
0/05
0/05
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محصوالت  
شرکت بیمه نوین در کلیه رشته های بیمه ای اعم از اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت به تفکیک زیر فعالیت می نماید:

اشـــخاص  

• عمر و سرمایه گذاری
• جامع عمر و سرمایه گذاری

• عمر گروهي و انفرادی
• درمان گروهي و خانواده

• بیمه مسافرین خارج از کشور
• حوادث گروهي و انفرادی

مهنــدسیوطرحهایخاص

• تمام خطر پیمانکاري
• جامع اموال

• ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاري
• تمام خطر نصب

• تجهیزات الکترونیکي
• سازه هاي تکمیل شده
• شکست ماشین آالت

• عیوب پنهان ساختمان
• هواپیما
• انرژي

• کشتي
• اسب

• پول در گردش و در صندوق

مســئولیت  

• بیمه مسئولیت مدني
• بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

• بیمه مسئولیت حرفه اي پزشکان
• بیمه مسئولیت حرفه اي پیراپزشکان

• بیمه مسئولیت شرکت هاي حمل و نقل داخلی
• بیمه مسئولیت شرکت هاي حمل و نقل بین المللی 

درقبال گمرك
• بیمه مسئولیت تضمین گواهی ورود موقت کاال در قبال 

گمرك
• بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختماني

• بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاي عمراني
• بیمه مسئولیت تجاري، صنعتي، خدماتي و بازرگاني

• بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان اشخاص ثالث

امــــوال

• شخص ثالث اجباري، حوادث راننده و مازاد
• بدنه اتومبیل

• آتش سوزی صنعتی
• آتش سوزی غیرصنعتی و انبارها

• آتش سوزی مرهوناتی
• آتش سوزی طرح جامع خانوار

• آتش سوزی اصناف
• آتش سوزی طرح خانه نو

• باربري صادراتي
• باربري داخلي
• باربري وارداتي
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مروریبرافتخاراتشرکتدرسال1399 

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای چهارمین سال متوالی و در سطح تندیس بلورین برای دومین سال متوالی
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عملکردشرکتازمنظرفروشدرسال1399 
همان طور که در جدول زیر مشــاهده می شود شرکت در سال 1399 دارای رشدی به میزان 38,80 درصد از نظر مبلغ حق بیمه صادره 

نسبت به سال قبل بوده و موفق به کسب 101,4 درصد از پرتفوی پیش بینی شده در بودجه مصوب هیأت مدیره شده است.

به طوری  که مالحظه می شــود نسبت خسارت شرکت در ســال 1399 حدود 58,09 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته کاهش 

یافته است. همان طور که در جدول فوق مشاهده می گردد رشته های درمان، ثالث و عمر و سرمایه گذاری به ترتیب حدود 33 درصد، 20 درصد 

و 18 درصد از پرتفوی شرکت در سال 1399 را تشکیل می دهند.

خالصهعملکردفروششرکتدرسال1399)مبالغبهمیلیونریال(

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

18 
 

 1399عملکرد شرکت از منظر فروش در سال 

 صادرهمبلغ حق بیمه  نظر  از    درصد  38.80  به میزانداراي رشدي    1399  در سال د شرکت  شوکه در جدول زیر مشاهده میر  طوانمه

 ه است.شدمدیره  هیأتدر بودجه مصوب ه ینی شدبپیش فويپرت زا درصد 101.4کسب و موفق به نسبت به سال قبل بوده 

 ریال( یون میل هب الغ)مب 1399ل سا  خالصه عملکرد فروش شرکت در

حق بیمه طبق بودجه    1399ه سال  بیمحق  
 1399وب در سال مص

عملكرد سال  رشد  
 نسبت  1399

سال  اقعی رد وعملكبه 
1398 

   1399رشد غیر ثالث سال  
 1398نسبت به سال 

حق  لید مه تومیزان تحقق برنا 
  مدیره براي  هیأت مصوب مه یب 

 1399سال 

13,743,306  13,558,697  38.80 %  38.89 %  4/101 % 

                                         
 بیمه اي   تهرش

 
بیمه تولیدي    قح

 1399در سال 

 
رشد نسبت به  

مدت مشابه سال  
 قبل

 
سهم رشته  

 از کل 
خسارت به   تبسن  

 1399سال  صدور 
نسبت خسارت به   

 1398صدور سال 

 %45.69  %36.05  %5.31  %93/40  729,785  وزی آتش س
 % 58.95  %56.32  %19.97  %38/44  2,744,682  ، مازاد و حوادث راننده باری لث اجاث

 % 51.33  % 39.23  %7.53  %54/91  1,035,011  بدنه 
 % 79.55  % 72.59  %33.24  %26/93  4,568,737  درمان 

 %21.62  % 20.72  %0.32  %96/43  44,599  حوادث 
 %52.66  % 55.97  %5.94  %45/92  816,539  مسئولیت
 %20.26  % 27.78  %1.80  %60/76  245,435  مهندسی 

 % 88.03  %2.68  %0.08  %127/81  11,512  پول
 % 129.88  %488.69  %0.00  %77/09-  642  شناور 

 %160.49  -%183.11  %0.00  %190/40-  -336  هواپیما
 % 33.15  %2.25  %1.75  %43/95  240,493  ی انرژ نفت و

 %150.96  % 144.45  %5.17  %111/21  710,330  ربری اب
 % 19.89  % 40.98  %0.83  %135/68  114,344  عمر 

 % 30.08  % 28.89  %6.46  %22/16  887,237  های تکمیلی عمر و پوشش
 % 32.28  %36.29  %11.60  %27/29  1,594,296  گذاری عمر و سرمایه

 % 61.43  % 58.09  %100  %38/80  13,743,306  جمع 
 

نسبت به سال گذشته کاهش  که    بوده است  درصد  58.09  حدود  1399ل  در سات  شرکنسبت خسارت  شود  که مالحظه میطوريهب

صد ،  در  33  تیب حدود تر  بهگذاري  و سرمایه  و عمر  ، ثالثدرمانهاي  رشته  گرددی م  ده مشاهفوق  ل  جدو در  طور که  همان  یافته است. 

 دهند. تشكیل میرا  1399سال در  شرکت ويتفرپ  ازدرصد   18و  صددر 20

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی  به  مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

18 
 

 1399عملکرد شرکت از منظر فروش در سال 

 صادرهمبلغ حق بیمه  نظر  از    درصد  38.80  به میزانداراي رشدي    1399  در سال د شرکت  شوکه در جدول زیر مشاهده میر  طوانمه

 ه است.شدمدیره  هیأتدر بودجه مصوب ه ینی شدبپیش فويپرت زا درصد 101.4کسب و موفق به نسبت به سال قبل بوده 

 ریال( یون میل هب الغ)مب 1399ل سا  خالصه عملکرد فروش شرکت در

حق بیمه طبق بودجه    1399ه سال  بیمحق  
 1399وب در سال مص

عملكرد سال  رشد  
 نسبت  1399

سال  اقعی رد وعملكبه 
1398 

   1399رشد غیر ثالث سال  
 1398نسبت به سال 

حق  لید مه تومیزان تحقق برنا 
  مدیره براي  هیأت مصوب مه یب 

 1399سال 

13,743,306  13,558,697  38.80 %  38.89 %  4/101 % 

                                         
 بیمه اي   تهرش

 
بیمه تولیدي    قح

 1399در سال 

 
رشد نسبت به  

مدت مشابه سال  
 قبل

 
سهم رشته  

 از کل 
خسارت به   تبسن  

 1399سال  صدور 
نسبت خسارت به   

 1398صدور سال 

 وزی آتش س
 

729,785 
 

93/40% 
 

5.31%  36.05%  45.69% 
، مازاد و حوادث  باری لث اجاث

 راننده 

 
2,744,682 

 
38/44% 

 
19.97%  56.32%  58.95 % 

 بدنه 
 

1,035,011 
 

54/91% 
 

7.53%  39.23 %  51.33 % 
 درمان 

 
4,568,737 

 
26/93% 

 
33.24%  72.59 %  79.55 % 

 حوادث 
 

44,599 
 

96/43% 
 

0.32%  20.72 %  21.62% 
 مسئولیت

 
816,539 

 
45/92% 

 
5.94%  55.97 %  52.66% 

 مهندسی 
 

245,435 
 

60/76% 
 

1.80%  27.78 %  20.26% 
 پول

 
11,512 

 
127/81% 

 
0.08%  2.68%  88.03 % 

 شناور 
 

642 
 

-77/09% 
 

0.00%  488.69%  129.88 % 
 هواپیما

 
336- 

 
-190/40% 

 
0.00%  183.11%-  160.49% 

 ی انرژ نفت و
 

240,493 
 

43/95% 
 

1.75%  2.25%  33.15 % 
 ربری اب

 
710,330 

 
111/21% 

 
5.17%  144.45 %  150.96% 

 عمر 
 

114,344 
 

135/68% 
 

0.83%  40.98 %  19.89 % 
 های تکمیلی عمر و پوشش

 
887,237 

 
22/16% 

 
6.46%  28.89 %  30.08 % 

 گذاری عمر و سرمایه
 

1,594,296 
 

27/29% 
 

11.60%  36.29%  32.28 % 
 جمع 

 
13,743,306 

 
38/80% 

 
100%  58.09 %  61.43 % 

 

نسبت به سال گذشته کاهش  که    بوده است  درصد  58.09  حدود  1399ل  در سات  شرکنسبت خسارت  شود  که مالحظه میطوريهب

صد ،  در  33  تیب حدود تر  بهگذاري  و سرمایه  و عمر  ، ثالثدرمانهاي  رشته  گرددی م  ده مشاهفوق  ل  جدو در  طور که  همان  یافته است. 

 دهند. تشكیل میرا  1399سال در  شرکت ويتفرپ  ازدرصد   18و  صددر 20

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منتمدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

19 
 

 1399عملکرد شرکت از منظر فروش در سال 

 صادرهمبلغ حق بیمه  نظر  از    درصد  38.80  به میزاندارای رشدی    1399  در سال د شرکت  شوطور که در جدول زیر مشاهده میانمه

 ه است.شدمدیره  هیأتدر بودجه مصوب ه ینی شدبپیش فویپرت زا درصد 101.4کسب و موفق به نسبت به سال قبل بوده 

 به میلیون ریال(  الغ)مب 1399ل سا  خالصه عملکرد فروش شرکت در

حق بیمه طبق بودجه    1399ه سال  بیمحق  
 1399وب در سال مص

عملکرد سال  رشد  
 نسبت  1399

سال  اقعی رد وعملکبه 
1398 

   1398رشد غیر ثالث سال  
 1398نسبت به سال 

حق  لید مه تومیزان تحقق برنا 
  مدیره برای  هیأت مصوب مه یب 

 1399سال 

13,743,306  13,558,697  38.80 %  38.89 %  4/101 % 

                                         
 بیمه ای   تهرش

 
بیمه تولیدی    قح

 1399در سال 

 
رشد نسبت به  

مدت مشابه سال  
 قبل

 
سهم رشته  

 از کل 
خسارت به   تبسن  

 1399سال  صدور 
نسبت خسارت به   

 1398صدور سال 

 وزی آتش س
 

729,785 
 

93/40% 
 

5.31%  36.05%  45.69% 
لث اجباری ، مازاد و حوادث  اث

 راننده 

 
2,744,682 

 
38/44% 

 
19.97%  56.32%  58.95 % 

 بدنه 
 

1,035,011 
 

54/91% 
 

7.53%  39.23 %  51.33 % 
 درمان 

 
4,568,737 

 
26/93% 

 
33.24%  72.59 %  79.55 % 

 حوادث 
 

44,599 
 

96/43% 
 

0.32%  20.72 %  21.62% 
 مسئولیت

 
816,539 

 
45/92% 

 
5.94%  55.97 %  52.66% 

 مهندسی 
 

245,435 
 

60/76% 
 

1.80%  27.78 %  20.26% 
 پول

 
11,512 

 
127/81% 

 
0.08%  2.68%  88.03 % 

 شناور 
 

642 
 

-77/09% 
 

0.00%  488.69%  129.88 % 
 هواپیما

 
(336) 

 
-190/40% 

 
0.00%  183.11%-  160.49% 

 ی انرژ نفت و
 

240,493 
 

43/95% 
 

1.75%  2.25%  33.15 % 
 باربری 

 
710,330 

 
111/21% 

 
5.17%  144.45 %  150.96% 

 عمر 
 

114,344 
 

135/68% 
 

0.83%  40.98 %  19.89 % 
 های تکمیلی عمر و پوشش

 
887,237 

 
22/16% 

 
6.46%  28.89 %  30.08 % 

 گذاری عمر و سرمایه
 

1,594,298 
 

27/29% 
 

11.60%  36.29%  32.28 % 
 جمع 

 
13,743,306 

 
38/80% 

 
100%  58.09 %  61.43 % 

 

نسبت به سال گذشته کاهش  که    بوده است  درصد  58.09  حدود  1399ل  در سات  شرکنسبت خسارت  شود  که مالحظه میطوریهب

صد ،  در  33  تیب حدود تر  بهگذاری  و سرمایه  و عمر  ، ثالثدرمانهای  رشته  گرددی م  ده مشاهفوق  ل  جدو در  طور که  همان  یافته است. 

 دهند. تشکیل میرا  1399سال در  شرکتوی تفپر ازدرصد   18و  صددر 20

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

18 
 

 1399عملکرد شرکت از منظر فروش در سال 

 صادرهمبلغ حق بیمه  نظر  از    درصد  38.80  به میزانداراي رشدي    1399  در سال د شرکت  شوکه در جدول زیر مشاهده میر  طوانمه

 ه است.شدمدیره  هیأتدر بودجه مصوب ه ینی شدبپیش فويپرت زا درصد 101.4کسب و موفق به نسبت به سال قبل بوده 

 ریال( یون میل هب الغ)مب 1399ل سا  خالصه عملکرد فروش شرکت در

حق بیمه طبق بودجه    1399ه سال  بیمحق  
 1399وب در سال مص

عملكرد سال  رشد  
 نسبت  1399

سال  اقعی رد وعملكبه 
1398 

   1399رشد غیر ثالث سال  
 1398نسبت به سال 

حق  لید مه تومیزان تحقق برنا 
  مدیره براي  هیأت مصوب مه یب 

 1399سال 

13,743,306  13,558,697  38.80 %  38.89 %  4/101 % 

                                         
 بیمه اي   تهرش

 
بیمه تولیدي    قح

 1399در سال 

 
رشد نسبت به  

مدت مشابه سال  
 قبل

 
سهم رشته  

 از کل 
خسارت به   تبسن  

 1399سال  صدور 
نسبت خسارت به   

 1398صدور سال 

 %45.69  %36.05  %5.31  %93/40  729,785  وزی آتش س
 % 58.95  %56.32  %19.97  %38/44  2,744,682  ، مازاد و حوادث راننده باری لث اجاث

 % 51.33  % 39.23  %7.53  %54/91  1,035,011  بدنه 
 % 79.55  % 72.59  %33.24  %26/93  4,568,737  درمان 

 %21.62  % 20.72  %0.32  %96/43  44,599  حوادث 
 %52.66  % 55.97  %5.94  %45/92  816,539  مسئولیت
 %20.26  % 27.78  %1.80  %60/76  245,435  مهندسی 

 % 88.03  %2.68  %0.08  %127/81  11,512  پول
 % 129.88  %488.69  %0.00  %77/09-  642  شناور 

 %160.49  -%183.11  %0.00  %190/40-  -336  هواپیما
 % 33.15  %2.25  %1.75  %43/95  240,493  ی انرژ نفت و

 %150.96  % 144.45  %5.17  %111/21  710,330  ربری اب
 % 19.89  % 40.98  %0.83  %135/68  114,344  عمر 

 % 30.08  % 28.89  %6.46  %22/16  887,237  های تکمیلی عمر و پوشش
 % 32.28  %36.29  %11.60  %27/29  1,594,296  گذاری عمر و سرمایه

 % 61.43  % 58.09  %100  %38/80  13,743,306  جمع 
 

نسبت به سال گذشته کاهش  که    بوده است  درصد  58.09  حدود  1399ل  در سات  شرکنسبت خسارت  شود  که مالحظه میطوريهب

صد ،  در  33  تیب حدود تر  بهگذاري  و سرمایه  و عمر  ، ثالثدرمانهاي  رشته  گرددی م  ده مشاهفوق  ل  جدو در  طور که  همان  یافته است. 

 دهند. تشكیل میرا  1399سال در  شرکت ويتفرپ  ازدرصد   18و  صددر 20

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

18 
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 صادرهمبلغ حق بیمه  نظر  از    درصد  38.80  به میزانداراي رشدي    1399  در سال د شرکت  شوکه در جدول زیر مشاهده میر  طوانمه

 ه است.شدمدیره  هیأتدر بودجه مصوب ه ینی شدبپیش فويپرت زا درصد 101.4کسب و موفق به نسبت به سال قبل بوده 
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 1399وب در سال مص
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 نسبت  1399

سال  اقعی رد وعملكبه 
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   1399رشد غیر ثالث سال  
 1398نسبت به سال 

حق  لید مه تومیزان تحقق برنا 
  مدیره براي  هیأت مصوب مه یب 
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رشد نسبت به  

مدت مشابه سال  
 قبل

 
سهم رشته  

 از کل 
خسارت به   تبسن  

 1399سال  صدور 
نسبت خسارت به   

 1398صدور سال 

 %45.69  %36.05  %5.31  %93/40  729,785  وزی آتش س
 % 58.95  %56.32  %19.97  %38/44  2,744,682  ، مازاد و حوادث راننده باری لث اجاث

 % 51.33  % 39.23  %7.53  %54/91  1,035,011  بدنه 
 % 79.55  % 72.59  %33.24  %26/93  4,568,737  درمان 

 %21.62  % 20.72  %0.32  %96/43  44,599  حوادث 
 %52.66  % 55.97  %5.94  %45/92  816,539  مسئولیت
 %20.26  % 27.78  %1.80  %60/76  245,435  مهندسی 

 % 88.03  %2.68  %0.08  %127/81  11,512  پول
 % 129.88  %488.69  %0.00  %77/09-  642  شناور 

 %160.49  -%183.11  %0.00  %190/40-  -336  هواپیما
 % 33.15  %2.25  %1.75  %43/95  240,493  ی انرژ نفت و

 %150.96  % 144.45  %5.17  %111/21  710,330  ربری اب
 % 19.89  % 40.98  %0.83  %135/68  114,344  عمر 

 % 30.08  % 28.89  %6.46  %22/16  887,237  های تکمیلی عمر و پوشش
 % 32.28  %36.29  %11.60  %27/29  1,594,296  گذاری عمر و سرمایه

 % 61.43  % 58.09  %100  %38/80  13,743,306  جمع 
 

نسبت به سال گذشته کاهش  که    بوده است  درصد  58.09  حدود  1399ل  در سات  شرکنسبت خسارت  شود  که مالحظه میطوريهب

صد ،  در  33  تیب حدود تر  بهگذاري  و سرمایه  و عمر  ، ثالثدرمانهاي  رشته  گرددی م  ده مشاهفوق  ل  جدو در  طور که  همان  یافته است. 

 دهند. تشكیل میرا  1399سال در  شرکت ويتفرپ  ازدرصد   18و  صددر 20

 

جمع

13,743,306



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

25

1399139813971396139513941393139213911390138913881387

صدور  13,743,3069,901,3887,705,4324,429,5423,652,2533,064,5013,322,4912,941,4622,897,7891,785,1311,160,416769,958364,655

خسارت  7,982,8626,082,2073,596,4302,221,5482,262,2332,519,0102,358,3001,603,2991,568,577867,551588,251233,75690,658
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ترکیبپرتفویبیمهنوینازسال1395تا1399

روندصدوروخسارتشرکتازسال1387تا1399

نمودار زیر نیز روند تغییرات حق بیمه صادره و خسارت پرداختی شرکت را در طول 13 سال اخیر نشان می دهد. 

آتش سوزی باربری بدنه
ثالث اجباری، 
مازاد و حوادث 

راننده
جمع زندگی حوادث درمان سایر رشته ها  مسئولیت مهندسی نفت و انرژی

1395سال  4/74% 2/59% 6/40% 27/69% 28/82% 0/62% 17/32% 0/24% 9/32% 1/52% 0/74%

1396سال  4/97% 1/83% 7/13% 25/66% 28/63% 0/49% 20/62% 0/11% 8/25% 1/50% 0/80%

1397سال  3/47% 1/40% 7/01% 18/44% 21/89% 0/34% 39/69% 0/11% 5/63% 1/25% 0/76%

1398سال  3/81% 3/40% 6/75% 20/02% 20/48% 0/23% 36/35% 0/08% 5/65% 1/54% 1/69%

1399سال  5/31% 5/17% 7/53% 19/97% 18/89% 0/32% 33/24% 0/09% 5/94% 1/79% 1/75%
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گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

26

پرتفویعملیاتیشرکت 
بررسی پرتفوی حق بیمه شرکت بیمه نوین در سال 1399 و مقایسه آن با سال قبل:

جمعکل

میلیونریالدرصدتغییر درصدازکل رشتهبیمهایدرصدازکلمیلیونریال

میلیونریالدرصدتغییر درصدازکل رشتهبیمهایدرصدازکلمیلیونریال

سال1398  سال1399

سال1398  سال1399

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

20 
 

 
 کت  پرتفوی عملیاتی شر

 : و مقایسه آن با سال قبل 1399 در سالبیمه نوین کت ر ش  هم یب حق ي وتفپر بررسی
  

 
 1399سال  

 
 1398سال  

 

 رشته بیمه اي
 

 ز کل د ا درص
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 ل میلیون ریا
 

 یر تغیدرصد 

 اموال
 

38 %  5,219,808  34 %  3,364,324  55/15% 
 خاصشا

 
52 %  7,209,213  57 %  5,649,511  27/61% 

 و مهندسی  لیتئوس م
 

10 %  1,314,285  9%  887,553  48/08% 
 جمع کل

 
100%  13,743,306  100%  9,901,388  38/80% 

 
  

 1399سال  
 

   1398سال
 

 ه ايبیمرشته  
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد تغییر 

 ی سوزآتش 
 

5.31%  729,785  3.81%  377,353  93/40% 
 و حوادث راننده  ، مازاد یباراج لثاث

 
19.97%  2,744,682  20.02%  1,982,534  38/44% 

 بدنه 
 

7.53%  1,035,011  6.75%  668,117  54/91% 
 ن مادر

 
33.24%  4,568,737  36.35%  3,599,462  26/93% 

 حوادث 
 

0.32%  44,599  0.23%  22,705  96/43% 
 تلیئوس م

 
5.94%  816,539  5.65%  559,592  45/92% 

 مهندسی 
 

1.80%  245,435  1.54%  152,674  60/76% 
 لوپ

 
0.08%  11,512  0.05%  5,053  127/81% 

 شناور 
 

0.00%  642  0.03%  2,800  -77/09% 
 اپیماوه

 
0.00%  336-  0.00%  372  -190/40% 

 نفت و انرژی 
 

1.75%  240,493  1.69%  167,062  43/95% 
 ی ربارب 

 
5.17%  710,330  3.40%  336,320  111/21% 

 عمر  
 

0.83%  114,344  0.49%  48,516  135/68% 
 %22/16  726,304  %7.34  887,237  %6.46  های تکمیلی عمر پوشش

 ذاری ه گسرمایو  عمر 
 

11.60%  1,594,296  12.65%  1,252,523  27/29% 
 جمع  

 
100/0%  13,743,306  100/0%  9,901,388  38/80% 

 

 

 

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

20 
 

 
 کت  پرتفوی عملیاتی شر

 : و مقایسه آن با سال قبل 1399 در سالبیمه نوین کت ر ش  هم یب حق ي وتفپر بررسی
  

 
 1399سال  

 
 1398سال  

 

 رشته بیمه اي
 

 ز کل د ا درص
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 ل میلیون ریا
 

 یر تغیدرصد 

 اموال
 

38 %  5,219,808  34 %  3,364,324  55/15% 
 خاصشا

 
52 %  7,209,213  57 %  5,649,511  27/61% 

 و مهندسی  لیتئوس م
 

10 %  1,314,285  9%  887,553  48/08% 
 جمع کل

 
100%  13,743,306  100%  9,901,388  38/80% 

 
  

 1399سال  
 

   1398سال
 

 ه ايبیمرشته  
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد تغییر 

 ی سوزآتش 
 

5.31%  729,785  3.81%  377,353  93/40% 
 و حوادث راننده  ، مازاد یباراج لثاث

 
19.97%  2,744,682  20.02%  1,982,534  38/44% 

 بدنه 
 

7.53%  1,035,011  6.75%  668,117  54/91% 
 ن مادر

 
33.24%  4,568,737  36.35%  3,599,462  26/93% 

 حوادث 
 

0.32%  44,599  0.23%  22,705  96/43% 
 تلیئوس م

 
5.94%  816,539  5.65%  559,592  45/92% 

 مهندسی 
 

1.80%  245,435  1.54%  152,674  60/76% 
 لوپ

 
0.08%  11,512  0.05%  5,053  127/81% 

 شناور 
 

0.00%  642  0.03%  2,800  -77/09% 
 اپیماوه

 
0.00%  336-  0.00%  372  -190/40% 

 نفت و انرژی 
 

1.75%  240,493  1.69%  167,062  43/95% 
 ی ربارب 

 
5.17%  710,330  3.40%  336,320  111/21% 

 عمر  
 

0.83%  114,344  0.49%  48,516  135/68% 
 %22/16  726,304  %7.34  887,237  %6.46  های تکمیلی عمر پوشش

 ذاری ه گسرمایو  عمر 
 

11.60%  1,594,296  12.65%  1,252,523  27/29% 
 جمع  

 
100/0%  13,743,306  100/0%  9,901,388  38/80% 

 

 

 

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

20 
 

 
 کت  پرتفوی عملیاتی شر

 : و مقایسه آن با سال قبل 1399 در سالبیمه نوین کت ر ش  هم یب حق ي وتفپر بررسی
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 ل میلیون ریا
 

 یر تغیدرصد 

 اموال
 

38 %  5,219,808  34 %  3,364,324  55/15% 
 خاصشا
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 ه ايبیمرشته  
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد تغییر 

 ی سوزآتش 
 

5.31%  729,785  3.81%  377,353  93/40% 
 و حوادث راننده  ، مازاد یباراج لثاث

 
19.97%  2,744,682  20.02%  1,982,534  38/44% 

 بدنه 
 

7.53%  1,035,011  6.75%  668,117  54/91% 
 ن مادر

 
33.24%  4,568,737  36.35%  3,599,462  26/93% 

 حوادث 
 

0.32%  44,599  0.23%  22,705  96/43% 
 تلیئوس م

 
5.94%  816,539  5.65%  559,592  45/92% 

 مهندسی 
 

1.80%  245,435  1.54%  152,674  60/76% 
 لوپ

 
0.08%  11,512  0.05%  5,053  127/81% 

 شناور 
 

0.00%  642  0.03%  2,800  -77/09% 
 اپیماوه

 
0.00%  336-  0.00%  372  -190/40% 

 نفت و انرژی 
 

1.75%  240,493  1.69%  167,062  43/95% 
 ی ربارب 

 
5.17%  710,330  3.40%  336,320  111/21% 

 عمر  
 

0.83%  114,344  0.49%  48,516  135/68% 
 %22/16  726,304  %7.34  887,237  %6.46  های تکمیلی عمر پوشش

 ذاری ه گسرمایو  عمر 
 

11.60%  1,594,296  12.65%  1,252,523  27/29% 
 جمع  

 
100/0%  13,743,306  100/0%  9,901,388  38/80% 

 

 

 

 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

20 
 

 
 کت  پرتفوی عملیاتی شر

 : و مقایسه آن با سال قبل 1399 در سالبیمه نوین کت ر ش  هم یب حق ي وتفپر بررسی
  

 
 1399سال  

 
 1398سال  

 

 رشته بیمه اي
 

 ز کل د ا درص
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 ل میلیون ریا
 

 یر تغیدرصد 

 اموال
 

38 %  5,219,808  34 %  3,364,324  55/15% 
 خاصشا

 
52 %  7,209,213  57 %  5,649,511  27/61% 

 و مهندسی  لیتئوس م
 

10 %  1,314,285  9%  887,553  48/08% 
 جمع کل

 
100%  13,743,306  100%  9,901,388  38/80% 

 
  

 1399سال  
 

   1398سال
 

 ه ايبیمرشته  
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد تغییر 

 ی سوزآتش 
 

5.31%  729,785  3.81%  377,353  93/40% 
 و حوادث راننده  ، مازاد یباراج لثاث

 
19.97%  2,744,682  20.02%  1,982,534  38/44% 

 بدنه 
 

7.53%  1,035,011  6.75%  668,117  54/91% 
 ن مادر

 
33.24%  4,568,737  36.35%  3,599,462  26/93% 

 حوادث 
 

0.32%  44,599  0.23%  22,705  96/43% 
 تلیئوس م

 
5.94%  816,539  5.65%  559,592  45/92% 

 مهندسی 
 

1.80%  245,435  1.54%  152,674  60/76% 
 لوپ

 
0.08%  11,512  0.05%  5,053  127/81% 

 شناور 
 

0.00%  642  0.03%  2,800  -77/09% 
 اپیماوه

 
0.00%  336-  0.00%  372  -190/40% 

 نفت و انرژی 
 

1.75%  240,493  1.69%  167,062  43/95% 
 ی ربارب 

 
5.17%  710,330  3.40%  336,320  111/21% 

 عمر  
 

0.83%  114,344  0.49%  48,516  135/68% 
 %22/16  726,304  %7.34  887,237  %6.46  های تکمیلی عمر پوشش

 ذاری ه گسرمایو  عمر 
 

11.60%  1,594,296  12.65%  1,252,523  27/29% 
 جمع  

 
100/0%  13,743,306  100/0%  9,901,388  38/80% 

 

 

 

 

%100%100جمع



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

27

نمودارحقبیمهصادرهشرکتبیمهنویندرسال1399ومقایسهآنباسالقبل

آتش سوزی
ثالث اجباری ، 

مازاد و 
حوادث راننده

بدنه درمان حوادث مسئولیت مهندسی پول شناور هواپیما نفت و انرژی باربری عمر پوششهای 
تکمیلی عمر

عمر و سرمایه 
گذاری

1399سال  5/31% 19/97% 7/53% 33/24% 0/32% 5/94% 1/80% 0/08% 0/00% 0/00% 1/75% 5/17% 0/83% 6/46% 11/60%

1398سال  3/81% 20/02% 6/75% 36/35% 0/23% 5/65% 1/54% 0/05% 0/03% 0/00% 1/69% 3/40% 0/49% 7/34% 12/65%
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اموال اشخاص مسئولیت و مهندسی
1399سال  38% 52% 10%

1398سال  34% 57% 9%
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گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

28

خسارتپرداختی 
وضعیت خسارات پرداختی شرکت بیمه نوین در سال 1399 و مقایسه آن با سال قبل: 

درصدازکلمیلیونریالدرصدتغییر رشتهبیمهایدرصدازکلمیلیونریال

درصدازکلمیلیونریالدرصدتغییر رشتهبیمهایدرصدازکلمیلیونریال

سال1398  سال1399

سال1398  سال1399

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

22 
 

 پرداختی  خسارت 
 :  ال قبلو مقایسه آن با س   1399سال  در  یمه نوین ت پرداختی شرکت باخساروضعیت 

  
 

 1399سال  
 

 1398  سال
 

 اي هیمب  تهرش
 

 ز کل درصد ا 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 غییر د تدرص

 اموال
 

40 %  3,240,984  36%  2,191,693  47/88% 
 اشخاص

 
53 %  4,207,207  58 %  3,500,811  20/18% 

 مهندسی یت و لئومس 
 

7%  534,671  6%  389,703  37/20% 
 جمع کل

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
  

 1399ل  ا س
 

 1398سال  
 

 ايرشته بیمه  
 

 درصد از کل 
 

 ریال میلیون  
 

 درصد از کل 
 

 ریال   یونمیل
 

 درصد تغییر 

 آتش سوزی 
 

3.30%  263,057  2.83%  172,400  52/59% 
، مازاد و حوادث  ثالث اجباری

 راننده 

 
19.36%  1,545,757  19.21%  1,168,656  32/27% 

 نه دب
 

5.09%  406,063  5.64%  342,913  18/42% 
 رمان د

 
41.54%  3,316,249  47.08%  2,863,446  15/81% 

 دث حوا
 

0.12%  9,241  0.08%  4,908  88/28% 
 مسئولیت

 
5.73%  457,030  4.85%  294,692  55/09% 

 مهندسی 
 

0.84%  68,179  0.51%  30,939  120/37% 
 پول

 
0.00%  308  0.07%  4,448  -93/07% 

 اور نش
 

0.04%  3,135  0.06%  3,637  -13/80% 
 اپیمهوا

 
0.01%  616  0.01%  597  3/14% 

 نفت و انرژی 
 

0.07%  5,402  0.91%  55,389  -90/25% 
 ی ررب با

 
12.85%  1,026,107  8.35%  507,723  102/10% 

 عمر  
 

0.59%  46,863  0.16%  9,651  385/58% 
 لی عمر ی تکمیهاشپوش

 
3.21%  256,317  3.59%  218,449  17/33% 

 ی گذارسرمایهعمر و 
 

7.25%  578,537  6.65%  404,357  43/08% 
 جمع 

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
 
 
 
 
 
 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

22 
 

 پرداختی  خسارت 
 :  ال قبلو مقایسه آن با س   1399سال  در  یمه نوین ت پرداختی شرکت باخساروضعیت 

  
 

 1399سال  
 

 1398  سال
 

 اي هیمب  تهرش
 

 ز کل درصد ا 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 غییر د تدرص

 اموال
 

40 %  3,240,984  36%  2,191,693  47/88% 
 اشخاص

 
53 %  4,207,207  58 %  3,500,811  20/18% 

 مهندسی یت و لئومس 
 

7%  534,671  6%  389,703  37/20% 
 جمع کل

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
  

 1399ل  ا س
 

 1398سال  
 

 ايرشته بیمه  
 

 درصد از کل 
 

 ریال میلیون  
 

 درصد از کل 
 

 ریال   یونمیل
 

 درصد تغییر 

 آتش سوزی 
 

3.30%  263,057  2.83%  172,400  52/59% 
، مازاد و حوادث  ثالث اجباری

 راننده 

 
19.36%  1,545,757  19.21%  1,168,656  32/27% 

 نه دب
 

5.09%  406,063  5.64%  342,913  18/42% 
 رمان د

 
41.54%  3,316,249  47.08%  2,863,446  15/81% 

 دث حوا
 

0.12%  9,241  0.08%  4,908  88/28% 
 مسئولیت

 
5.73%  457,030  4.85%  294,692  55/09% 

 مهندسی 
 

0.84%  68,179  0.51%  30,939  120/37% 
 پول

 
0.00%  308  0.07%  4,448  -93/07% 

 اور نش
 

0.04%  3,135  0.06%  3,637  -13/80% 
 اپیمهوا

 
0.01%  616  0.01%  597  3/14% 

 نفت و انرژی 
 

0.07%  5,402  0.91%  55,389  -90/25% 
 ی ررب با

 
12.85%  1,026,107  8.35%  507,723  102/10% 

 عمر  
 

0.59%  46,863  0.16%  9,651  385/58% 
 لی عمر ی تکمیهاشپوش

 
3.21%  256,317  3.59%  218,449  17/33% 

 ی گذارسرمایهعمر و 
 

7.25%  578,537  6.65%  404,357  43/08% 
 جمع 

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
 
 
 
 
 
 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

22 
 

 پرداختی  خسارت 
 :  ال قبلو مقایسه آن با س   1399سال  در  یمه نوین ت پرداختی شرکت باخساروضعیت 

  
 

 1399سال  
 

 1398  سال
 

 اي هیمب  تهرش
 

 ز کل درصد ا 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 غییر د تدرص

 اموال
 

40 %  3,240,984  36%  2,191,693  47/88% 
 اشخاص

 
53 %  4,207,207  58 %  3,500,811  20/18% 

 مهندسی یت و لئومس 
 

7%  534,671  6%  389,703  37/20% 
 جمع کل

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
  

 1399ل  ا س
 

 1398سال  
 

 ايرشته بیمه  
 

 درصد از کل 
 

 ریال میلیون  
 

 درصد از کل 
 

 ریال   یونمیل
 

 درصد تغییر 

 آتش سوزی 
 

3.30%  263,057  2.83%  172,400  52/59% 
، مازاد و حوادث  ثالث اجباری

 راننده 

 
19.36%  1,545,757  19.21%  1,168,656  32/27% 

 نه دب
 

5.09%  406,063  5.64%  342,913  18/42% 
 رمان د

 
41.54%  3,316,249  47.08%  2,863,446  15/81% 

 دث حوا
 

0.12%  9,241  0.08%  4,908  88/28% 
 مسئولیت

 
5.73%  457,030  4.85%  294,692  55/09% 

 مهندسی 
 

0.84%  68,179  0.51%  30,939  120/37% 
 پول

 
0.00%  308  0.07%  4,448  -93/07% 

 اور نش
 

0.04%  3,135  0.06%  3,637  -13/80% 
 اپیمهوا

 
0.01%  616  0.01%  597  3/14% 

 نفت و انرژی 
 

0.07%  5,402  0.91%  55,389  -90/25% 
 ی ررب با

 
12.85%  1,026,107  8.35%  507,723  102/10% 

 عمر  
 

0.59%  46,863  0.16%  9,651  385/58% 
 لی عمر ی تکمیهاشپوش

 
3.21%  256,317  3.59%  218,449  17/33% 

 ی گذارسرمایهعمر و 
 

7.25%  578,537  6.65%  404,357  43/08% 
 جمع 

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
 
 
 
 
 
 

جمعکل

جمع

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

22 
 

 پرداختی  خسارت 
 :  ال قبلو مقایسه آن با س   1399سال  در  یمه نوین ت پرداختی شرکت باخساروضعیت 

  
 

 1399سال  
 

 1398  سال
 

 اي هیمب  تهرش
 

 ز کل درصد ا 
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 غییر د تدرص

 اموال
 

40 %  3,240,984  36%  2,191,693  47/88% 
 اشخاص

 
53 %  4,207,207  58 %  3,500,811  20/18% 

 مهندسی یت و لئومس 
 

7%  534,671  6%  389,703  37/20% 
 جمع کل

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
  

 1399ل  ا س
 

 1398سال  
 

 ايرشته بیمه  
 

 درصد از کل 
 

 ریال میلیون  
 

 درصد از کل 
 

 ریال   یونمیل
 

 درصد تغییر 

 آتش سوزی 
 

3.30%  263,057  2.83%  172,400  52/59% 
، مازاد و حوادث  ثالث اجباری

 راننده 

 
19.36%  1,545,757  19.21%  1,168,656  32/27% 

 نه دب
 

5.09%  406,063  5.64%  342,913  18/42% 
 رمان د

 
41.54%  3,316,249  47.08%  2,863,446  15/81% 

 دث حوا
 

0.12%  9,241  0.08%  4,908  88/28% 
 مسئولیت

 
5.73%  457,030  4.85%  294,692  55/09% 

 مهندسی 
 

0.84%  68,179  0.51%  30,939  120/37% 
 پول

 
0.00%  308  0.07%  4,448  -93/07% 

 اور نش
 

0.04%  3,135  0.06%  3,637  -13/80% 
 اپیمهوا

 
0.01%  616  0.01%  597  3/14% 

 نفت و انرژی 
 

0.07%  5,402  0.91%  55,389  -90/25% 
 ی ررب با

 
12.85%  1,026,107  8.35%  507,723  102/10% 

 عمر  
 

0.59%  46,863  0.16%  9,651  385/58% 
 لی عمر ی تکمیهاشپوش

 
3.21%  256,317  3.59%  218,449  17/33% 

 ی گذارسرمایهعمر و 
 

7.25%  578,537  6.65%  404,357  43/08% 
 جمع 

 
100%  7,982,862  100%  6,082,207  31/25% 

 
 
 
 
 
 
 



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

29

آتش 
سوزی

ثالث 
اجباری ، 
مازاد و 
حوادث 
راننده

بدنه درمان حوادث مسئولیت مهندسی پول شناور هواپیما نفت و 
انرژی باربری عمر 

پوششهای 
تکمیلی 

عمر

عمر و 
سرمایه 
گذاری

1399سال  3/30% 19/36% 5/09% 41/54% 0/12% 5/73% 0/84% 0/00% 0/04% 0/01% 0/07% 12/85% 0/59% 3/21% 7/25%

1398سال  2/83% 19/21% 5/64% 47/08% 0/08% 4/85% 0/51% 0/07% 0/06% 0/01% 0/91% 8/35% 0/16% 3/59% 6/65%
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نمودارخسارتپرداختیشرکتبیمهنویندرسال1399ومقایسهآنباسالقبل



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

30

وضعیتصدوروخسارتسال1399 
وضعیت خسارات پرداختی شرکت بیمه نوین در سال 1399 و مقایسه آن با سال قبل: 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

24 
 

 
 

   1399 وضعیت صدور و خسارت سال  
 

  
 صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 از کل  صددر
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

  میلیون ریال 
 اموال

 
38 %  5,219,808  40 %  3,240,984  62.09% 

 اشخاص
 

52 %  7,209,213  53 %  4,207,207  58.36% 
 سی دنمسئولیت و مه

 
10 %  1,314,285  7%  534,671  40.68% 

 جمع کل
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58.09 % 
 

  
  صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 ل درصد از ک
 

  یال ن رمیلیو
 آتش سوزی 

 
5.31%  729,785  3.30%  263,057  36/05% 

 دهنن ث راحواد و د، مازاثالث اجباری
 

19.97%  2,744,682  19.36%  1,545,757  56/32% 
 نه بد

 
7.53%  1,035,011  5.09%  406,063  39/23% 

 درمان 
 

33.24%  4,568,737  41.54%  3,316,249  72/59% 
 حوادث 

 
0.32%  44,599  0.12%  9,241  20/72% 

 تمسئولی
 

5.94%  816,539  5.73%  457,030  55/97% 
 مهندسی 

 
1.80%  245,435  0.84%  68,179  27/78% 

 پول
 

0.08%  11,512  0.00%  308  2/68% 
 شناور 

 
0.00%  642  0.04%  3,135  488/69% 

 هواپیما
 

0.00%  336-  0.01%  616  -183/11% 
 انرژی و  نفت

 
1.75%  240,493  0.07%  5,402  2/25% 

 باربری 
 

5.17%  710,330  12.85%  1,026,107  144/45% 
 عمر  

 
0.83%  114,344  0.59%  46,863  40/98% 

 تکمیلی عمر های پوشش
 

6.46%  887,237  3.21%  256,317  28/89% 
 گذاری عمر و سرمایه

 
11.60%  1,594,296  7.25%  578,537  36/29% 

 جمع 
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58/09% 
 

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

24 
 

 
 

   1399 وضعیت صدور و خسارت سال  
 

  
 صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 از کل  صددر
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

  میلیون ریال 
 اموال

 
38 %  5,219,808  40 %  3,240,984  62.09% 

 اشخاص
 

52 %  7,209,213  53 %  4,207,207  58.36% 
 سی دنمسئولیت و مه

 
10 %  1,314,285  7%  534,671  40.68% 

 جمع کل
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58.09 % 
 

  
  صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 ل درصد از ک
 

  یال ن رمیلیو
 آتش سوزی 

 
5.31%  729,785  3.30%  263,057  36/05% 

 دهنن ث راحواد و د، مازاثالث اجباری
 

19.97%  2,744,682  19.36%  1,545,757  56/32% 
 نه بد

 
7.53%  1,035,011  5.09%  406,063  39/23% 

 درمان 
 

33.24%  4,568,737  41.54%  3,316,249  72/59% 
 حوادث 

 
0.32%  44,599  0.12%  9,241  20/72% 

 تمسئولی
 

5.94%  816,539  5.73%  457,030  55/97% 
 مهندسی 

 
1.80%  245,435  0.84%  68,179  27/78% 

 پول
 

0.08%  11,512  0.00%  308  2/68% 
 شناور 

 
0.00%  642  0.04%  3,135  488/69% 

 هواپیما
 

0.00%  336-  0.01%  616  -183/11% 
 انرژی و  نفت

 
1.75%  240,493  0.07%  5,402  2/25% 

 باربری 
 

5.17%  710,330  12.85%  1,026,107  144/45% 
 عمر  

 
0.83%  114,344  0.59%  46,863  40/98% 

 تکمیلی عمر های پوشش
 

6.46%  887,237  3.21%  256,317  28/89% 
 گذاری عمر و سرمایه

 
11.60%  1,594,296  7.25%  578,537  36/29% 

 جمع 
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58/09% 
 

جمعکل

جمع

 1399اسفندماه  30ه ب یهسال مالی منت ساالنهمجمع عمومی عادی   به مدیره  هیأت شگزار

 عام(    ین )سهامیورکت بیمه نش

 

24 
 

 
 

   1399 وضعیت صدور و خسارت سال  
 

  
 صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 از کل  صددر
 

 میلیون ریال 
 

 درصد از کل 
 

  میلیون ریال 
 اموال

 
38 %  5,219,808  40 %  3,240,984  62.09% 

 اشخاص
 

52 %  7,209,213  53 %  4,207,207  58.36% 
 سی دنمسئولیت و مه

 
10 %  1,314,285  7%  534,671  40.68% 

 جمع کل
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58.09 % 
 

  
  صدور

 
 نسبت خسارت   خسارت 

 اي رشته بیمه
 

 درصد از کل 
 

 میلیون ریال 
 

 ل درصد از ک
 

  یال ن رمیلیو
 آتش سوزی 

 
5.31%  729,785  3.30%  263,057  36/05% 

 دهنن ث راحواد و د، مازاثالث اجباری
 

19.97%  2,744,682  19.36%  1,545,757  56/32% 
 نه بد

 
7.53%  1,035,011  5.09%  406,063  39/23% 

 درمان 
 

33.24%  4,568,737  41.54%  3,316,249  72/59% 
 حوادث 

 
0.32%  44,599  0.12%  9,241  20/72% 

 تمسئولی
 

5.94%  816,539  5.73%  457,030  55/97% 
 مهندسی 

 
1.80%  245,435  0.84%  68,179  27/78% 

 پول
 

0.08%  11,512  0.00%  308  2/68% 
 شناور 

 
0.00%  642  0.04%  3,135  488/69% 

 هواپیما
 

0.00%  336-  0.01%  616  -183/11% 
 انرژی و  نفت

 
1.75%  240,493  0.07%  5,402  2/25% 

 باربری 
 

5.17%  710,330  12.85%  1,026,107  144/45% 
 عمر  

 
0.83%  114,344  0.59%  46,863  40/98% 

 تکمیلی عمر های پوشش
 

6.46%  887,237  3.21%  256,317  28/89% 
 گذاری عمر و سرمایه

 
11.60%  1,594,296  7.25%  578,537  36/29% 

 جمع 
 

100%  13,743,306  100%  7,982,862  58/09% 
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محیطحقوقیشرکتبیمهنوین 
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

• قانون مدني و مجازات اسالمي )بخش دیات(  

• قانون کار و تأمین اجتماعي

• قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

• استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

• بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف مراجع ذیربط 

• قانون بیمه اجباري شخص ثالث

• قانون بودجه

• قانون برنامه ششم توسعه  

• قوانین متفرقه از قبیل " قانون استفاده حداکثري از توان تولیدي و خدماتی 

کشور در حمایت از کاالی ایرانی"

• قانون بیمه مصوب سال 1316

• مصوبات شوراي عالي بیمه 

• قانون مالیات هاي مستقیم

• قانون مالیات بر ارزش افزوده

• قانون تأسیس بیمه مرکزي ج.ا.ایران و بیمه گري 
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شبکهبازاریابیوفروش 

پراکندگيشبکهفروشدرسطحکشور 

در پایان ســال 1399، شــرکت دارای 40 شعبه و 13 باجه در مراکز استان ها و برخی شــهرهای بزرگ بوده که نحوه پراکندگي آنها در 

جدول زیر منعکس شده است. همان گونه که مشاهده مي شود شبکه فروش شرکت بیمه نوین تقریباً در اقصي نقاط کشور قابل دسترس 

است. 

جدولفراوانیشعبوشبکهفروش

سال1398 شعبسال1399

    39                          40 شعب شرکت بیمه نوین  
13   13 باجه های شرکت بیمه نوین  

 
      

نمایندگانسال1399سال1398
1,349 نمایندگان حقیقی                           1,343  

18 نمایندگان حقوقی                21  
675   643 نمایندگان فروش بیمه عمر  
جمعنمایندگان2,0422,007



وضعیتپراکندگیشعبوباجههایشرکتدرسطحکشور 

استاناستان تعدادتعداد

1
3
1
5
1
1
4
1
1
3
1
2
1
2
1
1

1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
4
1
1
2
1

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

اردبیل
اصفهان
البرز

بوشهر
تهران

چهارمحال بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی

خوزستان
زنجان
سمنان

سیستان و بلوچستان
کهگیلویه وبویراحمد

قزوین
قم

کردستان
کرمان

کرمانشاه
گلستان
گیالن
لرستان
ایالم
فارس

مازندران
مرکزی

هرمزگان
همدان

یزد



وضعیتپراکندگینمایندگانشرکتبیمهنویندرسطحکشور 

شعبوباجه ردیف

26
25
25
28
21
25
11
10
15
18
10
16
10
20
9
6
3
11
12
2
10
5
3
6
3

شعبه کرمان
شعبه بجنورد
شعبه بوشهر

شعبه شهرکرد
شعبه آمل

شعبه قزوین
شعبه سمنان
شعبه اردبیل
شعبه سبزوار
شعبه کاشان
شعبه بیرجند
شعبه خرم آباد
شعبه زاهدان

شعبه بندرعباس
شعبه چالوس
شعبه یاسوج
شعبه ایالم

شعبه سیرجان
باجه نجف آباد
باجه شاهرود

نیشابور
باجه شاهین شهر

شعبه ارس
شعبه الر

شعبه بندر انزلی

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

شعبوباجه ردیف

210
201
160
179
121
109
68
66
70
59
47
31
50
73
45
44
50
36
4
5
6
8
3
9
15
8

شعب تهران
شعبه مشهد
شعبه اصفهان
شعبه رشت
شعبه شیراز
شعبه اهواز
شعبه یزد

شعبه تبریز
شعبه سنندج
شعبه ساري
شعبه ارومیه

شعبه قم
شعبه کرج

شعبه همدان
شعبه کرمانشاه
شعبه زنجان
شعبه گرگان
شعبه اراك

باجه شهر رضا
باجه آبادان
باجه گنبد
باجه تنکابن
باجه مالیر
باجه خوی
باجه مهاباد

باجه رفسنجان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

تعدادنمایندگانتعدادنمایندگان
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حوزهمدیریتریسک 
کمیته ریســک به عنوان یکی از ارکان حاکمیت شــرکتی، بخش 
مهمی از ســاختار مدیریت ریسک ســازمان را تشکیل می دهد و 
مأموریــت آن، همیاری همه جانبه با مدیریت ریســک ســازمان 
برای دســتیابی به اهداف هماهنگ با برنامه اســتراتژیک سازمان 
اســت. لذا در این راســتا شــرکت بیمه نوین کمیته ریسک را به 
منظور استقرار نظام راهبری و حاکمیت شرکتی، حسب آیین نامه 
شــماره 93 مصوب شــورای عالی بیمه و دستورالعمل اجرایی آن و 
ماده 15 دســتورالعمل حاکمیت شــرکتی برای ناشران پذیرفته 
شــده در بــورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایــران، به عنوان 
مرجع سیاســت گذاری و ناظر بر اجرای فرآیند مدیریت ریسک در 

ساختار شرکت ایجاد نموده است. 
12 جلسه کمیته ریسک حســب برنامه زمان بندی شده با حضور 
اکثریت اعضا در ســال 1399 برگزار گردید، که اهم فعالیت های 

مربوطه در سال مذکور به شرح ذیل است:
•  بررسی منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه های کمیته ریسک

•  بررسی پیش نیازهای استقرار مدیریت ریسک
•  بررسی راهبردها و استراتژی های مدیریت ریسک

•  بررســی شــاخص های ارزیابی ریسک بر اســاس اقالم مندرج در 
صورت های مالی

•  بررســی و اعالم نظر در خصوص کفایت میزان پوشــش ها و نوع 
قراردادهای اتکائی

•  تهیه و تصویب چارچوب اجرایی کمیته ریسک
•  تهیه منشور کمیته ریسک و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب آن

•  پیاده سازی نظام جامع مدیریت ریسک
در مدیریت ریسک در سال 1399 ضمن تهیه کردن منابع و ضوابط 
مرتبط،  برنامه مدونی جهت پیاده ســازی سیســتم مدیریت ریسک 
یکپارچه بــه منظور ایجاد دیــدگاه کل گرایانه، ارتقــای روش های 
تصمیم گیری بر مبنای معیارهای مدیریت ریســک، افزایش بهره وری، 
کاهش هزینه های عملیاتی تدوین و در دستور کار شرکت قرار گرفت که 
اهم فعالیت های مربوطه در این حوزه در سال مذکور به شرح ذیل است:

•  تدوین گزارش »تحلیل ریسک کسب و کار«

•  برگزاری آزمون در حوزه مدیریت ریسک

•  تدوین ســند راهنمای اصول رفتــار حرفه ای کارکنــان "با محوریت 

مدیریت ریسک"

•  تدوین گزارش در خصوص راهبردها و اســتراتژی های مدیریت ریسک

•  تدوین چهار مقاله در حوزه مدیریت ریسک در ماهنامه خبری – تحلیلی 

نوین

•  تدوین گزارش تحلیلی افشــای اطالعات در پایگاه اطالع رسانی از منظر 

مدیریت ریسک 

•  عضویت و مشــارکت در کارگروه تخصصی مدیریت ریســک سندیکای 

بیمه گران ایران

•  ارائه مقاله با عنوان "طراحی محصول بیمه مســتمری مراقبت عمر در 

مواجهه با ریســک بیماری های اپیدمی و پاندمی" در بیســت و هفتمین 

همایش ملی بیمه و توسعه 

•  تدویــن مقاله با عنوان "شناســایی و رتبه بندی شــاخص های مؤثر بر 

ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت های بیمه" در هفتمین همایش مدیریت 

ریسک

حوزهامورشعبونمایندگان 

اهــم اقدامــات انجام شــده در مدیریت امــور شــعب، نمایندگان و 
کارگزاران در سال 1399:

•  کنترل، نظارت و پیگیری مســتمر پرتفوی شعب، باجه های بیمه ای 
و شبکه فروش جهت دستیابی به اهداف مصوب بر مبنای بودجه ابالغی

•  تأسیس باجه بیمه ای در شهر بروجرد
•  تأسیس شعبه در شهر الر

•  آغــاز همکاری با 32 کارگزار جدید صنعت بیمه
•  طراحی و پیاده ســازی طرح راهبری فروش نمایندگان )بر اســاس 
این طرح نمایندگان دارای ســابقه فعالیت کم و یا عملکرد متوســط و 
ضعیــف ، جهت هدایت و راهبری فروش تحت نظارت و راهبری فروش 

نماینده با تجربه تر برای مدت مشــخص فعالیت می نمایند(




گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

37

حوزهبازاریابیوارتباطبامشتریان 

اهم اقدامات صورت گرفته در مدیریت بازاریابي و ارتباط با مشــتریان 
در سال 1399:

حوزهبازاریابی:
• مطالعات و طراحی اولیه "طرح طبقه بندی مشــتریان" در راستای 
دســته بندی مشتریان شرکت جهت اتخاذ اســتراتژی های بازاریابی 
مناســب هر طبقه، برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع به گروه های 

ن یا مشتر
• تهیــه و تدویــن راهنمای "اســتانداردهای نحــوه تعامالت برون 
ســازمانی و درون سازمانی شــرکت بیمه نوین" )کارکنان شرکت با 
بیمه گذاران و تعامل فی مابین کارکنان( در راســتای یکپارچه سازی 

کلیه تعامالت شــرکت در سطوح مختلف
• پیاده ســازی "طــرح ثمر نوین" در رشــته عمر و ســرمایه گذاری 
با ارائه پوشــش معافیــت از پرداخت حق بیمــه در صورت فوت و 
از کار افتادگــی والدیــن جهت بیمه شــدگان کمتر از 18 ســال با 
همــکاری مدیریت هــای بیمه هــای اشــخاص انفــرادی و فناوری 

ارتباطات و  اطالعات 
• انجــام امور مربوط بــه مناقصات به صورت یکپارچه در راســتای 

آن متمرکزسازی 
• طراحی و تدوین و اجرای مســابقات فروش متنوع 

• طراحی، تهیه و تدوین و اجرای "تقویم جشنواره های فروش شرکت 

نوین"  بیمه 
• اجرای "طرح بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی" در سراسر کشور

• پشــتیبانی و توســعه ســامانه فروش الکترونیکی شــرکت تحت 
عنوان"ســامانه الکتروبیمه نوین"

• تهیــه و تدویــن "مجلــد طرح های ویژه شــرکت بیمــه نوین" و 
چاپ جهت  آماده سازی 

• بازنگری "مجلد معرفی شــرکت" و آماده سازی جهت چاپ

حوزهارتباطبامشتریان:
 )Contact Center( توسعه طرح سیستمی مرکز تماس •

• طراحی و تدوین "طرح تماس بیمه گذاران تمدیدی در رشته آتش سوزی 

منازل مسکونی" و اجرای آن
• همکاری مشــترك شــرکت بیمه نوین و بانک اقتصاد نوین و شرکت 

ارتباطات آوای ســالم مهر در راســتای پیاده سازی طرح مشترك فروش 
تلفنی بیمه نامه با بهره گیری از ظرفیت های مشتریان بانک اقتصاد نوین

• تــداوم اجرای طرح های تماس در رشــته های عمر و ســرمایه گذاری، 
شــخص ثالث و بدنه اتومبیل و برقراری تماس با بیمه گذاران در راستای 

مشتری مداری و اطالع رسانی مناسب به مشتریان
• تداوم سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه خدمات بیمه ای در حوزه 
خســارت و صدور به صورت تلفنی در مقاطع زمانی مشــخص و تهیه و 

تدوین گزارش های مربوطه 

حوزهبیمهوبانک:
• پشــتیبانی مستمر از نمایندگان مســتقر منتخب در کلیه دوائر رفاهی 
بانک ملی ایران در اســتان ها و نمایندگان پشتیبان طرح بانک ملی ایران 
از طریق واحد بیمه گری الکترونیکی معین )بام( در راستای ارائه خدمات 

مطلوب به کارکنان و بستگان درجه یک و مشتریان بانک
• توســعه گســتره جغرافیایی ارائه خدمات بیمه ای ویژه طرح بانک ملی 
ایران از طریق نمایندگان پشتیبان با الگوی توزیع و پراکندگی مناسب در 

کلیه شهرها و برگزاری دوره های آموزشی مربوطه
• تمدیــد تفاهم نامه های همــکاری با بانک های ملــی، اقتصاد نوین و 
کشــاورزی در حوزه ارائه خدمات بیمه ای به بانک ها، مشتریان و کارکنان 

بانک ها و بستگان درجه یک ایشان
• نظارت، پایش و بررســی عملکرد نمایندگان مســتقر و پشــتیبان در 
بانک های ملی و اقتصاد نوین در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش 

رضایتمندی بیمه گذاران
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فنی  شـورای  
شــورای فنی شــرکت بیمه نوین با حضور تعدادی از کارشناســان 
مجرب و خوشنام صنعت بیمه و تحت نظارت عضو بیمه ای هیأت مدیره 
تشــکیل شده و تصمیمات مرتبط با مسائل فنی بیمه ای، اظهار نظر 
در مورد تعرفه ها، نرخ و شــرایط بیمه نامه ها در شــورای فنی مورد 
بررســی و تأیید قرار می گیرد. همچنین پرداخت خسارت هایی که 
در حدود اختیارات مدیر عامل و یا هیأت مدیره قرار دارد، مســتلزم 

تأیید قبلی شورای فنی است.
در سال 1399 شورای فنی طی چندین جلسه، موارد ارجاع شده را 

بررسی و نقطه نظرات کارشناسی خود را ارائه نموده است.

حوزه فنی   
تمامی امور مربوط به عملیات بیمه گری، نرخ دهی، ارزیابی و صدور 
حواله پرداخت خســارت در حال حاضر در بخش فنی شرکت انجام 
می شــود. حوزه فنی بیمه نوین در ســه قســمت بیمه های اموال، 

اشخاص، مسئولیت و مهندسی فعالیت می کند.
اهم اقدامات انجام شده در حوزه فنی در بخش های صدور، خسارت 

و پشتیبانی به شرح ذیل است:
•  اصالح ســاختار فنی شــعب در بخش فروش و حــوزه خدمات 
پشــتیبانی از بیمه گذاران و مشتریان با هدف توسعه کیفی و کمی 

عملکرد شرکت در بازار
•  اجرای "طرح بیمه نامه جامع مجتمع های مســکونی " در سراســر 

کشور
•  پشتیبانی و توسعه سامانه فروش الکترونیکی شرکت تحت عنوان 

"سامانه الکترو بیمه نوین"

اتکایی  بیمه های  حوزه  
هیأت مدیره شرکت براساس سرمایه، ذخایر فني و همچنین ریسک هاي 
بیمه نامه هاي صادره برنامه ریزي الزم را جهت انعقاد قراردادهاي اتکایي 
انجام مي دهد تا در صورت بروز خسارت هاي مختلف و یا عمده، عملکرد 

شرکت متحمل ریسک هاي نامتعارف نشود.
در حوزه اتکایي برخي اقدامات انجام شده در سال 1399 به شرح زیر است: 

•  تمدید قراردادهاي اتکایي "مازاد خســارت باربري در رشته هاي 

حمل کاال و پول در راه" و "مازاد سرمایه براي رشته بدنه اتومبیل" 
با بیمه گران اتکایي داخلي، تغییر و افزایش قرارداد در رشــته هاي 

آتش سوزي و مهندسي 
•  انعقاد قرارداد مازاد خســارت فاجعه آمیز بر روي سهم نگهداري 
قرارداد مشارکت غیر باربري و قرارداد open cover براي محموالت 

نفتي با بیمه مرکزي ج.ا.ایران

حوزه طرح و توسعه 
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه طرح و توسعه طی سال 1399 

به شرح زیر است:
•  تهیه جدول مدیریت تغییر شرکت

•  تهیه نظام نامه مدیریت کیفیت شرکت
•  بازنگري مستندات و فرآیندهاي کاري سازمان

•  تهیه شناسنامه فرآیندهای کاری سازمان
•  بازنگری دستورالعمل های سازمانی

•  الگوبــرداری ازشــرکت های بیمه ای پیشــرو در جهان در حوزه 
پوشش های بیمه ای جدید 

•  پروژه ارزیابی میزان موفقیت طرح ســتایش نوین در بازار
•  شناسایی دالیل خروج مشتریان بیمه های آتش سوزی غیر صنعتی

•  تهیه و توزیع نشریه هوش رقابتی
•  طبقه بندی بیمه گذاران بیمه نوین

•  داده کاوی رشته های ثالث و بدنه شرکت

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

اهم اقدامات صورت گرفته در حــوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
طي سال 1399 به شرح زیر است:

•  راه اندازی سامانه دورکاری در منزل و اجرای نرم افزارهای شرکت 
)مالی و بیمه( در دوران کرونا

•  راه اندازی ســامانه های ویدئو کنفرانــس مانند Jitsi Skype، در 
شــعب و ستاد و برگزاری جلسات و مصاحبه ها به صورت مجازی

•  ســامانه ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان )سام نوین(

•  پیاده سازی api چاپ گواهی بیمه نامه طرح ُدّرین
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حوزهروابطعمومیوبینالملل 
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه روابط عمومی طی سال 1399 

به شرح زیر است:
•  تدوین برنامه جامع تبلیغاتی شــرکت در سال 1399 و برنامه ریزی 

تبلیغاتی برای سال 1400 
•  تهیه و انتشار سرود سازمانی

•  برگزاری کمپیــن فروش الکترونیکی با اســتفاده از بازاریابی به 
کمک افراد تأثیرگذار در شبکه های اجتماعی 

•  توسعه بخش های ارتباطی شرکت در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی 

•  طراحی و راه اندازی نسخه انگلیسی سایت شرکت

•  بهره گیری از فضاهای تبلیغاتی- رســانه ای جهت معرفی خدمات 
و محصوالت ویژه شرکت

•  برگزاری نخستین مســابقه فرهنگی- هنری خانواده نوین )ویژه 
کارکنان، نمایندگان و کارگزاران و خانواده آنان(

•  تهیــه محتواهــای تصویری، صوتی و ... بــا موضوعات مختلف با 
هدف معرفی شرکت و خدمات آن 

حوزهبازرسیورسیدگیبهشکایات 
اهــم اقدامات صــورت گرفته در حوزه بازرســی و رســیدگی به 

شکایات طی سال 1399 به شرح زیر است:
•  ارتقای پرتال رســیدگی به شکایت مشتریان در سایت شرکت

•  بازنگری دستور العمل رسیدگی به شکایات مشتریان
•  بررسی میزان سرعت پاسخگویی به شکایات

حوزهمالیوسرمایهگذاری 
حوزهسرمایهگذاری:

بازار سرمایه در ســال 1399 به دالیل مختلف اقتصادی و سیاسی 
بســیار پُرنوسان بود. با وجود رشــد بالغ بر 300 درصدی ناشی از 
ورود نقدینگی تا 20 مرداد ماه، به دلیل عواملی همچون رشــد زیاد 
قیمت ها، ابهامات موجود در مورد نرخ دالر، انتشــار اخبار در مورد 
قیمت دســتوری محصوالت شرکت های صنایع فلزی، فروش اوراق 
دولتی و جهت گیری نقدینگی به ســمت خرید اوراق، ریســک های 
سیاســی خارجی نظیر انتخابات آمریــکا، توافقات در مورد برجام و 

رفع تحریم ها و ریسک های سیاسی داخلی از جمله انتخابات ریاست 
جمهوری، شاخص کل از اواخر مرداد ماه ریزش بالغ بر 40 درصدی 
را تجربــه کرد. با وجود ریزش 40 درصدی شــاخص کل، برخی از 
سهام کاهش قیمت بیشتری داشــتند. میزان بازدهی بازار سرمایه 
تا انتهای ســال 1399 معادل 151 درصد بوده است. بازدهی سبد 
ســهام بیمه نوین در ســال 1399 براساس روش MWRR  معادل 

226 درصد بوده است.
اهم اقدامات صورت گرفته طی سال 1399 در حوزه سرمایه گذاری 

به شرح زیر است :
•  حمایت و بازارگردانی سهم بیمه نوین و قرارداد با سبد گردان اختصاصی

•  حضور فعال در بازار بدهی )اوراق و اســناد خزانه اسالمی(

•  حضور فعال در بازار صندوق های سرمایه گذاری

•  رشــد سبد سهام شــرکت زیر مجموعه )شــرکت نوید اندوخته 
بهداد(

•  شناســایی 3،351 میلیارد ریال سود خرید و فروش سهام و سود 

شرکت های سرمایه پذیر
•  وصول 180 میلیارد ریال سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر

•  پرداخت ســود ســهامداران و اســتفاده بهینه از وجوه نقد مازاد 
شرکت با مشارکت مدیریت امور مالی 

مالی: حوزه
اهم اقدامات صورت گرفته طی سال 1399 در مدیریت مالی به شرح 

زیر است:
•  به روزرسانی آیین نامه مالی و دستورالعمل های مربوطه در حوزه مالی 

•  عملیاتی شــدن شناسه واریز یکتا برای بیمه گذاران عمر در طول 
دوره بیمه نامه خریداری شده جهت واریز اقساط مربوطه

•  برقراری ارتباط سیســتمی نرم افزار حسابداری شرکت با سیستم 
ا.ایران جهت دریافت صورت حســابهای اتکایی  بیمه مرکــزی ج.

صادره اجباری 
• کســب تندیس بلورین در جایزه ملی مدیریت مالی ایران

•  تمرکــز بر وصول به موقع حق بیمه هــا و وصول مطالبات معوق 
دوره های گذشته 

•  اجرایی نمودن و ثبت افزایش سرمایه شرکت
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کمیتهحسابرسیومدیریتحسابرسیداخلی 
  اهم اقدامات انجام شــده توســط کمیته حسابرسی و مدیریت واحد حسابرسی داخلی شرکت بیمه نوین در سال 1399 به شرح 

زیر است:

•  برگزاری تعداد 14 جلسه کمیته حسابرسی 

•  تهیه، بررسی و تکمیل برنامه فرآیند محور واحد حسابرسی داخلی برای سال 1399 و ارائه به هیأت مدیره محترم به منظور تصویب 

•  تهیه، بررسی و تکمیل دستورالعمل رسیدگی واحد های ستادی و فرآیند رسیدگی توسط حسابرسی داخلی

•  تهیه بانک اطالعاتی جامع وضعیت اتومبیل های مســروقه تحت پوشــش بیمه نامه های رشــته بدنه اتومبیل از ابتدای فعالیت 

شرکت و نیز تهیه و پیشنهاد فرآیند بازیافت خسارت های پرداختی از این بابت به هیأت مدیره محترم 

•  برگزاری جلســه مشــترك با مدیران حسابرس مستقل و بازرس قانونی شــرکت و تبادل نظر در خصوص زمان بندی و تعامل و 

تبادل اطالعات به نحو مطلوب به منظور کسب بهترین نتایج در گزارشات و نامه مدیریت حسابرس 

•  بررســی صورت های مالی پایان ســال و میان دوره ای و اظهار نظر حســابرس و بازرس قانونی در خصوص آنها و انعکاس نقطه 

نظرات کمیته  به هیأت مدیره محترم

•  بررسی نامه مدیریت حسابرس مستقل و پاسخ های شرکت در خصوص آن و ارائه نقطه نظرها و رهنمودهای کمیته به هیأت مدیره محترم

•  رسیدگی به عملکرد تعدادی از شعب و واحدهای ستادی توسط مدیریت حسابرسی داخلی

•  رسیدگی به فرآیند پرداخت خسارت در مدیریت های درمان و اتومبیل



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

41

کمیته تطبیق مقررات 

طبق ماده 9 آئین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورای عالی بیمه، هیأت مدیره شرکتهای بیمه موظف به ایجاد کمیته های تخصصی 

"حسابرســی و کنترل داخلی"،"مدیریت ریسک" و "تطبیق مقررات" تحت نظر مدیرعامل موسسه می باشند.  

در ســال 1399 با بررسی های مقدماتی پیرامون مقررات و ضوابط مرتبط با تشکیل و وظایف "کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات" 

اعم از موازین و مقررات اعالمی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ضوابط اعالم شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پس از 

موافقت مدیرعامل شرکت، کمیته تطبیق مقررات تشکیل گردید.

در طول سال تعداد 9 جلسه برگزار شده و نظر به اهمیت موضوع و ضرورت تدوین و تنظیم منشور اخالق حرفه ای شرکت به عنوان 

یکــی از وظایف عمده کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات، اقدامات الزم صورت پذیرفت. 

جدول تشــکیل جلسات کمیته های تخصصی مطابق آیین نامه حاکمیت شرکتی:

با توجه به تشکیل 12 جلسه کمیته ریسک، آقای نصراله طهماسبی آشتیانی در 10 جلسه حضور بهم رسانده اند و آقای رضا ایرانی تبار در 2 جلسه 

حضور داشته اند.

جدول جلسات برگزار شده هیأت مدیره:

 1399ه ااسفندم 30هی به نتممع عمومی عادی ساالنه دیره به مجم هیأتارش گز

 عام(    مین )سهاه نوییمشرکت ب

 1399ماه  اسفند 30سال مالی منتهی به 

37 
 

 
 مقررات تطبیق ته کمی 

ماده   هاي    9طبق  کمیته  ایجاد  به  موظف  بیمه  مدیره شرکتهاي  هیات   ، بیمه  عالی  شوراي  مصوب  حاکمیت شرکتی  نامه  آئین 

 تحت نظر مدیرعامل موسسه می باشند.    "تطبیق مقررات  "و   "مدیریت ریسک "،  "ابرسی و کنترل داخلیحس"صصی تخ

و ضوا  1399در سال   مقررات  پیرامون  مقدماتی  هاي  بررسی  وظایف  با  و  تشكیل  با  مرتبط  جبران "بط  و  مقررات  تطبیق  کمیته 

اعالم شده توسط بیمه مرکزي جمهوري  و همچنین ضوابط  ار  دراق بهااعم از موازین و مقررات اعالمی سازمان بورس و او  "خدمات 

 تشكیل گردید.  ، کمیته تطبیق مقررات  اسالمی ایران و پس از موافقت مدیرعامل شرکت

به    9اد  در طول سال تعد به اهمیت موضوع و ضرورت تدوین و تنظیم منشور اخالق حرفه اي شرکت  برگزار شده و نظر  جلسه 

 ه کمیته تطبیق مقررات و جبران خدمات ،اقدامات الزم صورت پذیرفت. ایف عمدعنوان یكی از وظ

 

 ت شرکتی: خصصی مطابق آیین نامه حاکمیکمیته های ت  جدول تشکیل جلسات
 
 

 
 
   

حضور بهم رسانده اند و آقای رضا جلسه     10در    آقای نصراله طهماسبی آشتیانی ، کمیته ریسکجلسه    12ل  با توجه به تشکی
 ته اند. حضور داش  جلسه   2  ی تبار در  ایران

 
 
 
 

کمیته های تخصصی طبق  
آیین نامه حاکمیت  

 شرکتی 

تعداد جلسات 
 برگزار شده 

 اعضای  غیر موظف هیات مدیره 

نصراله  طهماسبی آشتیانی   رضا ایرانی تبار  کوهی جواد گیوه چین  عیسی شهسوار خجسته 
 )عضو سابق( 

       √ 14 کمیته حسابرسی 

 √ √     12 کمیته ریسک 

     √   9 کمیته تطبیق مقررات
 1399ه ااسفندم 30هی به نتممع عمومی عادی ساالنه دیره به مجم هیأتارش گز

 عام(    مین )سهاه نوییمشرکت ب

 1399ماه  اسفند 30سال مالی منتهی به 

38 
 

 
 

 د جلسات برگزار شده هیت مدیره: تعدا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  و آموزشحوزه منابع انسانی   

 .است شرکت براي انسانی  منابع بیشتر نبود  مدآکار و يگذاررثیأ ت براي هاییل گسترش و مدیریت برنامهشام  بیمه نوین مدیریت منابع انسانی

-ی براي مدیریتنفر نیروي انسان  55  تعداد  شعب و  ايی برانسان  نیروينفر    45تعداد    ،تههاي صورت گرفزسنجینیا  ر اساسب  1399  لادر س

 شدند. وردار برخ هاي بدو استخدامهاي الزم در دورهتادي جذب و قبل از شروع به کار از آموزشهاي س

 
 1399 یمه نوین در پایان سال شرکت بترکیب کارکنان 

 
9391 سال  لی یتحصایه پ 8139 سال    

     

661  ر کارشناس ارشد و باالت   143 

 332  359  کارشناس 
 33  26  م فوق دیپل

اعضای هیات  
 مدیره 

عیسی شهسوار  
 خجسته 

حسین کریم خان  
 زند 

جواد گیوه چین  
 آرام رشیدی  رضا ایرانی تبار  کوهی

طهماسبی  نصراله 
آشتیانی )عضو  

 سابق( 
 جمع کل 

تعداد جلسات  
برگزار شده هیات  

 مدیره 
23 23 23 23 5 18  23 

نصراله طهماسبی 
آشتیانی

)عضو سابق(
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حوزهمنابعانسانیوآموزش 
مدیریت منابع انســانی بیمه نوین شامل گســترش و مدیریت برنامه هایی برای تأثیر گذاری و کارآمد بودن بیشتر منابع انسانی 

برای شرکت است.
در ســال 1399 بر اســاس نیازسنجی های صورت گرفته، تعداد 45 نفر نیروی انسانی برای شعب و تعداد 55 نفر نیروی انسانی 

برای مدیریت های ســتادی جذب و قبل از شروع به کار از آموزش های الزم در دوره های بدو استخدام برخوردار شدند.

آموزش:

اداره آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور تبدیل تهدید به فرصت در مواجهه با ویروس کرونا استراتژی استفاده از "آموزش 
ترکیبی" را به عنوان خط مشــی فعالیت های خود قرار دارد: )"آموزش ترکیبی" آمیزه ای از آموزش های حضوری و آموزش در 

فضای مجازی است(
•  از مهم ترین و ارزشــمندترین اقدامات انجام شــده در ســال 1399 می توان به برگزاری دوره کارگاهــی بازاریابی و فروش 
بیمه های عمر با حضور تعداد محدودی از نمایندگان و با حفظ کامل پروتکل های بهداشــتی در 12 جلســه 8 ساعته در مدت 4 ماه 
اشــاره کرد که تمامی جلسات دوره به-صورت حرفه ای فیلم برداری شــده و بطور منظم جهت استفاده کلیه همکاران و شبکه 
فروش در ســایت بارگذاری شد. تمامی افراد شــبکه فروش از پشتیبانی مدرس به منظور رفع ابهامات و یا پاسخ به سؤاالت در 

مدت برگزاری دوره برخوردار بودند.
•  تهیه محتوای آموزشــی دوره های صدور بیمه های مســئولیت، صدور بیمه های اتومبیل، صدور آتش ســوزی، آیین نگارش و 

اتوماســیون اداری، بازاریابی و فروش بیمه های اشخاص گروهی، صدور و کلیات بیمه های باربری، صدور اشخاص انفرادی
•  اســتفاده از ظرفیت های پژوهشکده بیمه به منظور آموزش همکاران

ترکیبکارکنانشرکتبیمهنویندرپایانسال1399

کارشناس ارشد و باالتر
کارشناس
فوق دیپلم

دیپلم و زیر دیپلم
جمع

166
359
26
69
620

143
332
33
67
575

سال1398سال1399پایهتحصیلي
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اطالعاتمربوطبهحسابرسمستقلوبازرسقانونی 
مؤسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر )حسابداران رسمي( به شماره ثبت 2391 )حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار( و داراي 

شناسه ملي 10100188574 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی در سال 1399 انتخاب شده است.

بازرسقانونیعلیالبدل 
مؤسســه حسابرسي ایران مشهود )حسابداران رسمي( به شــماره ثبت 7073 و داراي شناسه ملي 10100322973 به عنوان حسابرس 

مستقل و بازرس قانوني علي البدل شرکت در سال 1399 انتخاب شده است.

پیشنهادهیأتمدیرهبرایتقسیمسود: 
تقسیم 10 درصد سود خالص سال 1399 طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت به دلیل برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه از 

محل سود انباشته
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تکالیفمجمع: 

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 1398/12/29:

درخصوصبند4گزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونی)مؤسسهحسابرسیرایمندوهمکاران(:

وضعیتسهامدراختیارشرکتهایتامینسرمایه:

در راســتای رعایت حداقل نصاب سرمایه الزم تعیین شده برای شرکتهای بیمه، به موجب مصوبه هیأت وزیران با مهلت پایان سال 1396، 

و نیز به منظور ارتقای سطح توانگری مالی شرکت از سطح چهار )که منجر به محدودیت فعالیت شرکت می شد(، مجمع عمومی فوق العاده 

صاحبان ســهام در ســال 1395 افزایش سرمایه شــرکت از مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ 1،500 میلیارد ریال را تصویب نمود. پس از 

اجرایی شــدن افزایش ســرمایه متأسفانه به دلیل عدم مشارکت اکثریت ســهامداران حقوقی و حقیقی )برخالف اعالم موافقت در مجمع( 

شــرکت های تأمین ســرمایه نوین و تأمین ســرمایه بانک ملت، که به موجب قرارداد منعقده طبق ضوابط ســازمان بورس و اوراق بهادار، 

متعهدین پذیره نویســی افزایش ســرمایه شرکت بودند، اقدام به خرید حق تقدم های استفاده نشــده و واریز و تکمیل وجه افزایش سرمایه 

نمودند تا مراحل افزایش سرمایه تکمیل و افزایش سرمایه به ثبت برسد. به موجب قرارداد مذکور شرکت متعهد شد طی یک سال خریدار 

یا خریدارانی را جهت خرید ســهام فوق به شــرکت های تأمین ســرمایه معرفی نماید و بابت کارمزد نگهداری مبلغ 164 میلیارد ریال به 

شــرکت های فوق پرداخت کرد تا متعاقباً وجوه پرداختی را از خریداران ســهام دریافت کند که متأسفانه به دلیل شرایط موجود، مذاکرات 

با خریداران به نتیجه نهایی نرســید. کارمزدهای پرداخت شده به شرکت تأمین سرمایه نوین در تاریخ 1399/01/20 به شرکت بیمه نوین 

عودت شــد. لیکن به دلیل فروش ســهام شرکت در مراحل مختلف توسط شرکت تأمین ســرمایه بانک ملت در سال 1398 و عدم عودت 

کارمزدهای نگهداری پرداخت شده و عدم رعایت مفاد قرارداد فی مابین در خصوص لزوم اخذ مجوز جهت واگذاری و فروش سهام ، شرکت 

جهت استیفای حقوق خود از طریق مراجع قضائی اقدام نموده است. در تاریخ گزارش طبق تأییدیه وکیل، برای بیمه نوین حداقل دو حق 

متصور است: 

1- دریافت کارمزد نگهداری پرداخت شده از تأمین سرمایه بانک ملت2- استرداد سهام.

در حال حاضر پرونده در شــعبه 17 شهید بهشتی در جریان است ولی بحث اولیه آن اختالف در مرجع رسیدگی و صالحیت رسیدگی آن 

است که آیا دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و یا هیأت حل اختالف سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع توسط وکیل شرکت در حال 

پیگیری است.

درخصوصبند5گزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونی)مؤسسهحسابرسیرایمندوهمکاران(:

مطالباتمعوق:
• مبلغ مطالبات معوق در سال 1398 به میزان 241 میلیارد ریال بوده که در خصوص 132 میلیارد ریال آن اقدام حقوقی 

صورت گرفته و در حال پیگیری است.
 از مجموع مطالبات معوق پایان ســال 1398 که شامل 72 میلیارد ریال بیمه نامه های کنسرسیومی،23 میلیارد ریال اسناد 
دریافتنی معوق ،14 میلیارد ریال مطالبات از نمایندگان، 26 میلیارد ریال مطالبات از مدیر حقوقی سابق شرکت، 78 میلیارد ریال 
مطالبات از شــرکت آبان و 17 میلیارد ریال مطالبات از سایر بیمه گذاران بوده، با پیگیری های صورت گرفته در سال 1399



گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه نوین )سهامی عام)
 منتهی به 30 اسفند ماه 1399

46

مبلغ 61  میلیارد ریال از مطالبات معوقی که برای آنها پرونده حقوقی تشــکیل نشده، وصول شده است. به عالوه 
شــرکت در ســال 1399 در رعایت آیین نامه 101 مصوب شورای عالی بیمه نسبت به اعمال ذخیره الزم در قبال 

مطالبات بیمه ای و غیر بیمه ای در حساب ها اقدام نموده است.

درخصوصبند9گزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونی)مؤسسهحسابرسیرایمندوهمکاران(:

مبلغ 489 میلیون ریال مطالبات ســهامداران بابت سال های 90 تا 92 است که مربوط به اشخاص حقیقی بوده و به دلیل عدم 

مراجعه و عدم دسترســی به آنها علی رغم تماس های تلفنی و آگهی در روزنامه کثیراالنتشــار تا کنون امکان پرداخت مبلغ فوق 

فراهم نشده است.

درخصوصبندهای13و14گزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونی)مؤسسهحسابرسیرایمندوهمکاران(:

مقرراتسازمانبورسواوراقبهاداروآییننامههایمصوبشورایعالیبیمه

شرکت سعی دارد کلیه قوانین و مقررات شورای عالی بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر قوانین جاری کشور را رعایت کند.
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برنامههایآتیشرکت 

•  افزایش سرمایه شرکت با توجه به مصوبه مورخ  1400/02/22 
هیأت محترم وزیران

•  توسعه طرح سیستمی مرکز تماس شرکت
•  توسعه سامانه فروش الکترونیکی بیمه نامه

•  پیاده سازی طرح طبقه بندی مشتریان
•   طراحی مدل باشگاه مشتریان بیمه نوین 

•  طراحی و ارائه بسته های بیمه ای جامع برای گروه های شغلی بازار هدف

•   طراحی و پیاده سازی پرتال خسارت مسئولیت
•   ایجاد مرکز تخصصی فروش بیمه های عمر انفرادی در استان ها

•  راه اندازی بسترفروش online بیمه نامه های عمر 
•   طراحی و پیاده سازی سیستم اعالم خسارت آنالین 

•   انجام مطالعات در زمینه روش های نوین سرمایه گذاری
•   طراحی و راه اندازی برنامه پیش بینی آمار اتکائی اجباری در بخش 

زندگی و غیر زندگی 
•  پیاده سازی اپلیکیشن همراه بیمه نوین

•  پیاده سازی راهکارهای افزایش رضایت شغلی و ارتقای سمت کارکنا ن
•  بررسی و بهبود الگوی پراکندگی شبکه فروش )نمایندگان(

•  تدوین و ا جرای طرح توانمندسا زی نمایندگان
•  ارتقای پرتال رسیدگی به شکایات
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نظامراهبریشرکت؛اسامی،سمتوسوابقاعضایهیأتمدیرهشرکت 
مسئولیت اصلی هیأت مدیره ایجاد حاکمیت و راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران ایجاد تعادل در منافع ذینفعان 

مختلف آن از جمله بیمه گذاران، کارکنان، سرمایه گذاران، ناظران و جامعه است.

نامونامخانوادگی
عضویتقبلیدرزمینهدرسوابقکاریتحصیالت/مدارکحرفهایسمت)اعضاءهیأتمدیره(

هیأتمدیرهشرکتها

تعدادسهام
اعضاءهیأتمدیره
درسهامشرکت

 

 

 نام و نام خانوادگی
 زمینه در سوابق کاری  ایحرفه  مدارک /تحصیالت سمت دیره( ت مأء هی)اعضا

تعداد سهام 
اعضاء هیئت  

مدیره در  
 سهام شرکت 

هیأت عضویت قبلی در 
 هامدیره شرکت 

 شهسوار خجسته  یسیع

أت هیرئیس 
 مدیره 

 عضو)
 فموظغیر  

 (مدیره  هیأت

  ه عالمهدانشگاکارشناسی حسابداری از 
ئی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی طباطبا 

دکتری  -از سازمان مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسالمی  

 واحدعلوم وتحقیقات حضوردر 
The association for the 

executive  program Overseas 
technical on corporate 

Scholarship (AOTS)  
management (IREP) 

داری و مالی سازمان برنامه و  امور ا  وزیر درمعاون 
معاون   -ریزی کشور(بودجه )مدیریت و برنامه 

معاون   -اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان
مشاور   -ری و مالی وزارت نفت وزیر در امور ادا

معاون وزیر  –اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین 
عاون م  -اونبرداری وزارت تعامور نظارت و بهره  در

اقتصادی دارایی و رئیس کل سازمان  یر اموروز
معاون پشتیبانی و امور مجلس   -امور مالیاتی کشور

 وزارت راه و ترابری

1,749 

مدیره شرکت   هیأت عضو 
تا   1386ازسال  ه نوینبیم

از ابتدای سال   -1390سال 
 هیأتئیس کنون رتا 1391

کارگزاری  کتمدیره شر
ان از گذاری ملی ایرسرمایه

 9213تا سال   1387سال 
 

 حسین کریم خان زند
 

  عامل مدیر
نایب رئیس )

 (مدیره  أتهی

های بازرگانی از دانشگاه  یسانس بیمهل
فوق لیسانس  –عالمه طباطبائی 

مدیریت بازرگانی گرایش بیمه از  
 گاه آزاد اسالمی تهران شمالدانش

مدیرعامل وعضو   -"ما"مدیره بیمه هیأت عضو 
مدیرعامل شرکت   -پارسیان هه بیممدیر هیأت

های مدیر بیمه   -خدمات بیمه آینده اندیش
مدیره شرکت   هیأتعضو  -اشخاص بیمه البرز

  عضو -خدمات کارشناسی بیمه خودرو پارسیان
  وعض -مدیره شرکت یاری رسان پارسیان هیأت 
آتیه پارسیس  گذاری مدیره شرکت سرمایه هیأت 

  -رزمدیره شرکت کابل البهیأت عضو  -پارس
-گران ایرانسندیکای بیمه  ی فنیلورعا مشا 

های ایران  مشاورمدیریت ریسک و بیمه درشرکت 
سازمان گسترش ونوسازی   سایپادیزل، ودرودیزل،خ

سازی تراکتورسازی ایران ماشین  صنایع ایران،
 ق حمایت و بازنشستگیصندو  هپکو، تبریز،

 سازآینده 

100,000 

مدیره بیمه  هیأتعضو 
  یره مدهیأت عضو  -"ما"

  -ینده گسترآ تکشر
خدمات کارشناسی بیمه 

شرکت  -خودرو پارسیان
گذاری آتیه پارسیس  سرمایه
شرکت یاری رسان   -پارس

 پارسیان 

 جوادگیوه چین کوهی 
 عضو 

 موظفغیر
 مدیره  هیأت

  -اه تهرانلیسانس حقوق قضایی دانشگ
فوق لیسانس حقوق بین الملل  

 دانشگاه بروکسل بلژیک

عضورشورای  -رانیی اانک مل مشاور مدیرعامل ب 
مشاورمدیرعامل بیمه  - فنی شرکت بیمه سینا

حقوقی رئیس کل بیمه مرکزی رمشاو -دی
 جمهوری اسالمی ایران 

مدیره شرکت  هیأت عضو  100,000
 بیمه نوین 

 رضا ایرانی تبار
 عضو

 موظفغیر 
 مدیره  هیأت 

لیسانس حسابداری دانشگاه صنعت 
فوق لیسانس حسابداری از  -نفت 

 مه طباطبائی العنشگاه دا

حسابرس شرکت حسابرسی و خدمات مالی نظام 
سرپرست و حسابرس ارشد موسسه  - وهانژپ

طراح  گر و تحلیل  –  حسابرسی تالش ارقام
تدوین   های مالی شرکت خدمات مدیریتسیستم 

رئیس  - رگانی پویامدیر مالی و اداری شرکت باز –
  –اداره امور مالی و نقدینگی بانک اقتصاد نوین 

مدیر بازرسی  -ریسک بانک اقتصاد نوین ردیم
 بانک اقتصاد نوین 

مدیره شرکت   هیأتعضو  100,000
 بیمه نوین 

موظف عضو  دیآرام رشی
 مدیره هیأت 

از   فوق لیسانس مدیریت اجرائی 
 دانشگاه علم و صنعت 

 
 

مدیر   -نوینه بیم امور اقتصادیو   معاون پشتیبانی
ط وابرر مدی  –عامل شرکت یاری رسان پارسیان

  -مدیر اداری بیمه پارسیان -عمومی بیمه پارسیان
مدیر روابط عمومی   -"ما" مدیر پشتیبانی بیمه

 "ما"بیمه

100,000 

مدیره   هیأت نائب رئیس
-شرکت ساینار ثروت پارس

مدیره شرکت  هیأت رئیس 
رئیس -نوید اندوخته بهداد

مدیره شرکت کارتن   هیأت
نائب رئیس شرکت   -نایرا

رئیس   - ملاع بهسود تجارت
  شرکت نوش  ه مدیر هیأت

  هیأتیس ئر - مازندران
 مدیره صنایع غذایی ایران 
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سوابقفعالیتحرفهای مدرکتحصیلی نامونامخانوادگیسمتکنونی

مدیراناجرائیشرکت 
 

 آرام رشیدی 
معاون پشتیبانی و امور  

 اقتصادی 
 فوق لیسانس مدیریت اجرائی 

-مدیره شرکت ساینار ثروت پارسهیأت ضو ع –یان عامل شرکت یاری رسان پارس یردم
 -"ما" مدیر پشتیبانی بیمه  -مدیر اداری بیمه پارسیان -مدیر روابط عمومی بیمه پارسیان

عضو  - مدیره شرکت نوید اندوخته بهداد هیأت رئیس -"ما"مدیر روابط عمومی بیمه 
 شرکت بیمه نوین  مدیرههیأت   موظف

 محمدرضا تمجیدی 
ه فروش  عب،شبک معاون امور ش

 و بازاریابی 
مدیر امور شعب بیمه   -مدیر حسابرسی بیمه ایران -برنامه بودجه بیمه ایران مدیر فوق لیسانس مدیریت دولتی 

 یمه پارسیانشعب و نمایندگان ب مدیر امور -ایران

امور  ریو مد یرزندگیغ یهامهیب یمعاون فن -البرز مهیب زیسومدیر بیمه های آتش  ی بازرگان تیریمد سانسیل ی معاونت فن ان یوازگن بدروس
 ان یپارس مهیب یسوزآتش  ریو مد گذارانمهیب

 عاون فنی م مائم مققا فرهاد عظیمی 
 و   فوق لیسانس حقوق
 مدیریت بازرگانی 

- های مسئولیت بیمه ملتمدیر بیمه -های مسئولیت بیمه پارسیاناداره بیمهرئیس 
 ت معاون فنی بیمه مل

 -رئیس حسابداری مدیریت بیمه پارسیان - هیافتدرموسسه حسابرسی ر حسابرس سابداریفوق لیسانس ح ر مالیمدیر امو شقایق دیلمی پور 
 "ما"معاون مدیر مالی بیمه 

باط با  مدیر بازاریابی و ارت تا برادران جمیلی بی
 "ما"، بیمه  معاون مدیر بانک بیمه -پارسیانزه مدیریت بیمه رئیس اداره حو فوق لیسانس مدیریت اجرائی  مشتریان

 مدیر طرح و توسعه  اکبری نسترن 
فوق لیسانس مهندسی سیستم های 

 اقتصادی و اجتماعی 
 یمه ب شرکت توسعه  و تحقیق سرپرست -پارسیان بیمه  شرکت توسعه  و رئیس اداره تحقیق

 ی مدیریت های سیستم طراحی و استراتژیک دیریتم حوزه در مشاور -"ما"

 انی و پشتیبانی مدیر منابع انس انوشیروان سوره 
 فوق لیسانس مدیریت دولتی 

 توسعه منابع انسانی

نسانی شرکت آتیه  مدیر اداری و منابع ا –ی گاز شهرستان ری سرپرست شرکت پرس
مدیر منابع  –درو سایپا قائم مقام مدیر مالی و اداری شرکت کاوه خو –گستر همکاران 

 ی شرکت صنایع لفاف زرینمدیر منابع انسان –انسانی شرکت بلور نوری تازه 
 

مدیره شرکت نوید اندوخته   هیأت امل و عضومدیرع –رئیس اداره سهام بیمه البرز  بداریفوق لیسانس حسا گذاری امور سهاممدیرسرمایه ضا شماخی حمیدر 
 بهداد

گان بیمه معاون مدیر امور شعب و نمایند- نامدیر دفتر حسابرسی و کنترل داخلی بیمه دا لیسانس مدیریت بیمه شکایات  مدیر بازرسی و کریم رهنما
 "ما"

مدیر امور شعب ، نمایندگان و  رضا صفری حمید
 فوق لیسانس مدیریت صنعتی  کارگزاران 

مدیر پروژه   –مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان  -مسئول مالی فرافن زاگرس
ندگان بیمه  و نمایرئیس اداره منطقه در مدیریت امور شعب  - ریوزارت راه و تراب

 پارسیان 
 

 سید محسن حسینی 
های اشخاص  ر بیمهدیم

 گروهی
 فوق لیسانس روابط 

 بین الملل 

معاون   -"ما"های اشخاص بیمه معاون مدیر بیمه -رئیس اداره اشخاص بیمه پارسیان
 نهای اشخاص گروهی بیمه نویمدیر بیمه

 

 وحیدرضا جمالی
های اشخاص  مدیر بیمه

 انفرادی
وم محاسبات و برنامه  فوق لیسانس عل

 ریزی 

ئیس اداره  ر - فاه کارکنان صنعت نفتتگی، پس انداز و رشسهای بازنصندوق
بیمه عمر و اکچوئررسمی و مورد  معاون مدیر -محاسبات بیمه عمر بیمه پارسیان

 تایید بیمه مرکزی

 سلیمان گرجی 
های سعه فروش بیمهمدیر تو

 عمر انفرادی
 ه ما ب و نمایندگان بیمشعمدیر امور  -امور نمایندگان بیمه کارآفرین معاون مدیر لیسانس حسابداری 

 

های مهندسی و مدیر بیمه محسن ثابت
 طرح خاص

دیریت بازرگانی گرایش فوق لیسانس م
 بیمه

 و مهندسی هایبیمه مدیر - سینا بیمه خاص هایطرح  و هندسیم هایبیمه مدیر
 آرمان مسئولیت

مدیر مالی  - گذاری کشاورزی آرین توسکاشرکت توسعه سرمایه  - مدیر مالی برناک فوق لیسانس حسابداری ی داخلیر حسابرسمدی ناصر بابازاده
 مدیره شرکت نوید اندوخته بهدادهیأت نائب رئیس  -بیمه نوین

مدیر پشتیبانی شبکه فناوران اطالعات   - رئیس اداره زیر ساخت و شبکه بیمه میهن سی کامپیوترلیسانس مهند مدیر فناوری اطالعات  محمدحسن اسکندری 
 خبره

رئیس اداره خسارت مسئولیت بیمه   -رئیس اداره خسارت مسئولیت بیمه کارآفرین   د لیسانس اقتصا های مسئولیتمدیر بیمه بابائیا محمد رض
 های مسئولیت بیمه آرمانمدیر بیمه -سامان 

 اتکایی بیمه نوینهای رئیس و معاون مدیر بیمه مهیسانس مدیریت بیل های اتکایی مدیر بیمه پیمانه تاجیک

 های اتومبیل و باربری بیمه پارسیان معاون مدیر بیمه فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی های باربری مدیر بیمه ی سمیه سلیمانی آقچا

 سوزی بیمه نوینهندسی و آتشهای ممدیر بیمه رئیس و معاون لیسانس مدیریت بازرگانیفوق  های آتش سوزی مدیر بیمه مهدی وهابی

 

 

 

روابط عمومی و امور  سرپرست  لدار زهره گ 
 بین الملل 

غ و ارتباطات فوق لیسانس تبلی
 وین روابط عمومی بیمه ن مدیر س و معاونیرئ فرهنگی 

اشکان عسگری 
 مهرآبادی

ست  و سرپر معاون مدیر
 دعاوی بیمه نوین  مدیر نس و معاویرئ کیت فکری حقوق مالفوق لیسانس  حقوقی و قراردادها مدیریت

دیر و سرپرست  ن ممعاو هلل زاده مهدی عبدا
 یسانس حسابرسی فوق ل ریت ریسک مدی

سرپرست   -و همکاری وسسه حسابرسی تدوینهای حسابرسی داخلی مسرپرست پروژه 
سرپرست  -رئیس حسابداری شرکت پی چین -حسابرسی داخلی مهندسی مهانپارس

 اداره حسابرسی داخلی بیمه نوین یس رئ-پارس گرما کتحسابرسی داخلی شر
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آدرسوتلفنشعب

تلفنشعبه/سرپرستی

آدرس شعب و سرپرستي ها

1911933183:   کدپستي11تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان بهروز نبش کوچه يكم پالك 53-22258046-021 شعبه اجرايي مرکز
1476863819: کدپستي- طبقه سوم غربي-1پالك-نبش خيابان پاك- بعد از چهار راه عدل - بلوار ميرزا بابايي-ميدان پونك- تهران31-44622330-9-44622338-021شعبه غرب تهران
1651736146: کدپستي  - 3واحد-طبق دوم-ساختمان نگين گلبرگ - 61پالك- نبش خيابان شهيد برادران صادقي-بعد از رشيد  (غربي142برادران اميری طائمه)خيابان گلبرگ-فلكه اول تهرانپارس8-77760722 - 021شعبه شرق تهران
1415944698: کدپستي - طبقه پنجم  - 2پالك - نبش کوچه ورنوس - بلوار کشاورز - تهران86052983-86052461و5-88997444شعبه تهران مرکز

3134855764کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-روبروی شيريني گلستان-حدفاصل ميدان توحيد و شهدا-کرج خيابان مظاهری4 -32401390-026 شعبه کرج
3413697653:کد پستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين -نبش کوچه شهيد عليزاده-پايين تر از چهارراه شهرداری- قزوين خيابان خيام جنوبي3-33248680-028شعبه قزوين

3515783552: کد پستي- شرکت بيمه نوين -حدفاصل ميدان عدالت و ميدان امام رضا-بلوار قدس - سمنان 33360217 -33320942 - 33363979-023سمنان
3716713191: کد پستي  - 13پالك - ساختمان صدرا- ابتدای خيابان عطاران - ميدان صدوقي - قم 7-32400495-025شعبه قم 

9176763373: کدپستي - 74پالك - 17خيابان رضا - خيابان احمدآباد- مشهد9-38460687-051سرپرستي استان خراسان رضوی
9413893777:کدپستي -604پالك -نبش بانك مسكن-(قيام) خرداد15چهارراه -خيابان امام خميني-بجنورد32236925-32223411-32222490-058شعبه بجنورد 
9718745395:کدپستي-طبقه همكف-روبروی فرمانداری-43و41بين مدرس -خيابان مدرس-بيرجند12-32425410-056شعبه بيرجند
9613658141: کدپستي- 115پالك-جنب مهمانسرای جهانگردی-حدفاصل ميدان مادر و ميدان شهيدبهشتي-خيابان اسدآبادی- سبزوار 5-44267003-051شعبه سبزوار

7618846171:کدپستي-شرکت بيمه نوين- جنب هتل پارس -  ابتدای خيابان هوشنگ مرادی کرماني - بلوار جمهوری اسالمي -کرمان 32126877و 5-32126870-034سرپرستي استان کرمان
7838136495: کدپستي-جنب موسسه مالي و اعتباری نور-پشت فضای سبز-نرسيده به چهارراه قاآني-تقاطع بلوار دکتر صادقي و سيد جمال الدين اسدآبادی-شهرستان سيرجان-استان کرمان42266356-034شعبه سيرجان

7915876394: کدپستي- 1واحد - طبقه اول - ساختمان سوم - بعد از خيابان اتوبوسراني - بندرعباس بلوار امام خميني 33680806-33680845-33685700-076شعبه بندر عباس
9816846514: کدپستي  - 31نبش دانشگاه - بلوار دانشگاه - زاهدان 3-33449920-054شعبه زاهدان
7143833331: کدپستي-نبش خيابان نارون-چهار راه خاکشناسي-شيراز32270512-32270149-32270292-071شعبه شيراز

7431984938: کدپستي - جنب پست بانك-خيابان مدرس جنوبي-شهر الر-استان فارس52331316-52344617-52343064-071شعبه الر
7591745647: کدپستي  - 4و3بين شهدای  - (دادگستری  )خيابان شهيد قدوسي - ياسوج 33220967-33231134-074شعبه ياسوج
7514819634:کدپستي-شرکت بيمه نوين-ساختمان رست-جنب اتوگالری خسروی-روبروی بانك ملي-ابتدای خيابان مطهری-بوشهر33580890-33580889-33580879-077شعبه بوشهر

6516719697:کدپستي - 155پالك-روبروی بيمه نيروهای مسلح-نبش بن بست الله- سي متری شكريه - همدان38327500-081سرپرستي استان همدان
6714647637: کد پستي - 35خيابان برق ميدان گاليول کوچه شهيد سعدوند پالك -کرمانشاه 4-38212023-083شعبه کرمانشاه
6617645781:کدپستي-شرکت بيمه نوين-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين- باالتر از سه راه ادب-روبروی دانشگاه آزاد-خيابان پاسداران- سنندج3-33629501-087شعبه سنندج
5163995674: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-ساختمان نوين- نبش کوچه شرکت-ما بين طالقاني و شريعتي- خيابان هفده شهريور جديد- تبريز35548966-35574930-35578340-041شعبه تبريز
4514613669: کدپستي - 454پالك- جنب بانك رسالت - ضلع شمالي ميدان آزادی - زنجان 33326972-33336567 -33335314-024شعبه زنجان
5715684695: کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين شعبه شهيد بهشتي- چهار راه برق -  خيابان شهيد بهشتي - اروميه 33444813-33430909 -33439090 -044شعبه اروميه
5613941307: کدپستي- شرکت بيمه نوين- نبش کوچه جواد-خيابان مطهری-ميدان يحيوی-اردبيل5-33263293-045شعبه اردبيل

8527413692:کدپستي-مجتمع اداری تجاری نشاط-بعد از خيابان هشت بهشت-خيابان نشاط-اصفهان5-32751351-031سرپرستي استان اصفهان
8918647865: کدپستي-ساختمان بيمه نوين-3جنب مجتمع تجاری پرديس -بلوار مطهری -يزد 7-35260126-035شعبه يزد

8815844743: کد پستي - - حد فاصل چهارراه سعدی و مولوی - بلوار حافظ -شهرکرد 4-33349353-038شعبه شهرکرد
   3814968651: کد پستي- ساختمان بيمه نوين - نبش خيابان دکتر حسابي- ميدان سرداران-اراك 3-32218922-086شعبه اراك

8716614558: کدپستي- طبقه همكف - ساختمان گل ياس - نبش محراب چهارم - ابتدای خيابان طالقاني - کاشان55456091-031شعبه کاشان
6931833511:کدپستي- شرکت بيمه نوين- روبروی دفتر هواپيمائي الغدير- باالتر از پنج راه جهاد- متری وليعصر24خيابان - ايالم7-33366875-084شعبه ايالم

6813964733: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-جنب پل حاجي-خيابان علوی- خرم آباد14-33338311-066شعبه خرم آباد
2158677760: کد پستي - نبش ميدان سرگل  - 2فاز- خيابان معلم - رشت 3-33519882-013سرپرستي استان گيالن

4815839857: کدپستي- شرکت بيمه نوين - ساختمان ايرانيان - (ام آر آی)نبش کوچه کاملي - بلوار پاسداران - ساری 33349749-33349676-33349576-011شعبه ساری
41/2جنب آفتاب  - (هراز  )بلوار آيت اهلل مدرس -آمل 44240661-44241233-011 شعبه آمل

28پالك - روبروی اداره گمرك استان - بين دز و بوعلي - خيابان لقمان - امانيه - اهواز 33334821-33369093-06133369094�سرپرستي استان خوزستان
4919633548: کدپستي  - 2روبروی شهرداری منطقه - بلوار چاله باغ - گرگان 17-32354515- 017شعبه  گرگان
4661964431: کدپستي- روبروی سينما جهان نما - نرسيده به کوچه خزان - شهريور17خيابان - چالوس 52216061-011شعبه چالوس

آدرس شعب و سرپرستي ها

1911933183:   کدپستي11تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان بهروز نبش کوچه يكم پالك 53-22258046-021 شعبه اجرايي مرکز
1476863819: کدپستي- طبقه سوم غربي-1پالك-نبش خيابان پاك- بعد از چهار راه عدل - بلوار ميرزا بابايي-ميدان پونك- تهران31-44622330-9-44622338-021شعبه غرب تهران
1651736146: کدپستي  - 3واحد-طبق دوم-ساختمان نگين گلبرگ - 61پالك- نبش خيابان شهيد برادران صادقي-بعد از رشيد  (غربي142برادران اميری طائمه)خيابان گلبرگ-فلكه اول تهرانپارس8-77760722 - 021شعبه شرق تهران
1415944698: کدپستي - طبقه پنجم  - 2پالك - نبش کوچه ورنوس - بلوار کشاورز - تهران86052983-86052461و5-88997444شعبه تهران مرکز

3134855764کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-روبروی شيريني گلستان-حدفاصل ميدان توحيد و شهدا-کرج خيابان مظاهری4 -32401390-026 شعبه کرج
3413697653:کد پستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين -نبش کوچه شهيد عليزاده-پايين تر از چهارراه شهرداری- قزوين خيابان خيام جنوبي3-33248680-028شعبه قزوين

3515783552: کد پستي- شرکت بيمه نوين -حدفاصل ميدان عدالت و ميدان امام رضا-بلوار قدس - سمنان 33360217 -33320942 - 33363979-023سمنان
3716713191: کد پستي  - 13پالك - ساختمان صدرا- ابتدای خيابان عطاران - ميدان صدوقي - قم 7-32400495-025شعبه قم 

9176763373: کدپستي - 74پالك - 17خيابان رضا - خيابان احمدآباد- مشهد9-38460687-051سرپرستي استان خراسان رضوی
9413893777:کدپستي -604پالك -نبش بانك مسكن-(قيام) خرداد15چهارراه -خيابان امام خميني-بجنورد32236925-32223411-32222490-058شعبه بجنورد 
9718745395:کدپستي-طبقه همكف-روبروی فرمانداری-43و41بين مدرس -خيابان مدرس-بيرجند12-32425410-056شعبه بيرجند
9613658141: کدپستي- 115پالك-جنب مهمانسرای جهانگردی-حدفاصل ميدان مادر و ميدان شهيدبهشتي-خيابان اسدآبادی- سبزوار 5-44267003-051شعبه سبزوار

7618846171:کدپستي-شرکت بيمه نوين- جنب هتل پارس -  ابتدای خيابان هوشنگ مرادی کرماني - بلوار جمهوری اسالمي -کرمان 32126877و 5-32126870-034سرپرستي استان کرمان
7838136495: کدپستي-جنب موسسه مالي و اعتباری نور-پشت فضای سبز-نرسيده به چهارراه قاآني-تقاطع بلوار دکتر صادقي و سيد جمال الدين اسدآبادی-شهرستان سيرجان-استان کرمان42266356-034شعبه سيرجان

7915876394: کدپستي- 1واحد - طبقه اول - ساختمان سوم - بعد از خيابان اتوبوسراني - بندرعباس بلوار امام خميني 33680806-33680845-33685700-076شعبه بندر عباس
9816846514: کدپستي  - 31نبش دانشگاه - بلوار دانشگاه - زاهدان 3-33449920-054شعبه زاهدان
7143833331: کدپستي-نبش خيابان نارون-چهار راه خاکشناسي-شيراز32270512-32270149-32270292-071شعبه شيراز

7431984938: کدپستي - جنب پست بانك-خيابان مدرس جنوبي-شهر الر-استان فارس52331316-52344617-52343064-071شعبه الر
7591745647: کدپستي  - 4و3بين شهدای  - (دادگستری  )خيابان شهيد قدوسي - ياسوج 33220967-33231134-074شعبه ياسوج
7514819634:کدپستي-شرکت بيمه نوين-ساختمان رست-جنب اتوگالری خسروی-روبروی بانك ملي-ابتدای خيابان مطهری-بوشهر33580890-33580889-33580879-077شعبه بوشهر

6516719697:کدپستي - 155پالك-روبروی بيمه نيروهای مسلح-نبش بن بست الله- سي متری شكريه - همدان38327500-081سرپرستي استان همدان
6714647637: کد پستي - 35خيابان برق ميدان گاليول کوچه شهيد سعدوند پالك -کرمانشاه 4-38212023-083شعبه کرمانشاه
6617645781:کدپستي-شرکت بيمه نوين-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين- باالتر از سه راه ادب-روبروی دانشگاه آزاد-خيابان پاسداران- سنندج3-33629501-087شعبه سنندج
5163995674: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-ساختمان نوين- نبش کوچه شرکت-ما بين طالقاني و شريعتي- خيابان هفده شهريور جديد- تبريز35548966-35574930-35578340-041شعبه تبريز
4514613669: کدپستي - 454پالك- جنب بانك رسالت - ضلع شمالي ميدان آزادی - زنجان 33326972-33336567 -33335314-024شعبه زنجان
5715684695: کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين شعبه شهيد بهشتي- چهار راه برق -  خيابان شهيد بهشتي - اروميه 33444813-33430909 -33439090 -044شعبه اروميه
5613941307: کدپستي- شرکت بيمه نوين- نبش کوچه جواد-خيابان مطهری-ميدان يحيوی-اردبيل5-33263293-045شعبه اردبيل

8527413692:کدپستي-مجتمع اداری تجاری نشاط-بعد از خيابان هشت بهشت-خيابان نشاط-اصفهان5-32751351-031سرپرستي استان اصفهان
8918647865: کدپستي-ساختمان بيمه نوين-3جنب مجتمع تجاری پرديس -بلوار مطهری -يزد 7-35260126-035شعبه يزد

8815844743: کد پستي - - حد فاصل چهارراه سعدی و مولوی - بلوار حافظ -شهرکرد 4-33349353-038شعبه شهرکرد
   3814968651: کد پستي- ساختمان بيمه نوين - نبش خيابان دکتر حسابي- ميدان سرداران-اراك 3-32218922-086شعبه اراك

8716614558: کدپستي- طبقه همكف - ساختمان گل ياس - نبش محراب چهارم - ابتدای خيابان طالقاني - کاشان55456091-031شعبه کاشان
6931833511:کدپستي- شرکت بيمه نوين- روبروی دفتر هواپيمائي الغدير- باالتر از پنج راه جهاد- متری وليعصر24خيابان - ايالم7-33366875-084شعبه ايالم

6813964733: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-جنب پل حاجي-خيابان علوی- خرم آباد14-33338311-066شعبه خرم آباد
2158677760: کد پستي - نبش ميدان سرگل  - 2فاز- خيابان معلم - رشت 3-33519882-013سرپرستي استان گيالن

4815839857: کدپستي- شرکت بيمه نوين - ساختمان ايرانيان - (ام آر آی)نبش کوچه کاملي - بلوار پاسداران - ساری 33349749-33349676-33349576-011شعبه ساری
41/2جنب آفتاب  - (هراز  )بلوار آيت اهلل مدرس -آمل 44240661-44241233-011 شعبه آمل

28پالك - روبروی اداره گمرك استان - بين دز و بوعلي - خيابان لقمان - امانيه - اهواز 33334821-33369093-06133369094�سرپرستي استان خوزستان
4919633548: کدپستي  - 2روبروی شهرداری منطقه - بلوار چاله باغ - گرگان 17-32354515- 017شعبه  گرگان
4661964431: کدپستي- روبروی سينما جهان نما - نرسيده به کوچه خزان - شهريور17خيابان - چالوس 52216061-011شعبه چالوس
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آدرس شعب و سرپرستي ها

1911933183:   کدپستي11تهران بلوار ميرداماد ميدان مادر خيابان بهروز نبش کوچه يكم پالك 53-22258046-021 شعبه اجرايي مرکز
1476863819: کدپستي- طبقه سوم غربي-1پالك-نبش خيابان پاك- بعد از چهار راه عدل - بلوار ميرزا بابايي-ميدان پونك- تهران31-44622330-9-44622338-021شعبه غرب تهران
1651736146: کدپستي  - 3واحد-طبق دوم-ساختمان نگين گلبرگ - 61پالك- نبش خيابان شهيد برادران صادقي-بعد از رشيد  (غربي142برادران اميری طائمه)خيابان گلبرگ-فلكه اول تهرانپارس8-77760722 - 021شعبه شرق تهران
1415944698: کدپستي - طبقه پنجم  - 2پالك - نبش کوچه ورنوس - بلوار کشاورز - تهران86052983-86052461و5-88997444شعبه تهران مرکز

3134855764کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-روبروی شيريني گلستان-حدفاصل ميدان توحيد و شهدا-کرج خيابان مظاهری4 -32401390-026 شعبه کرج
3413697653:کد پستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين -نبش کوچه شهيد عليزاده-پايين تر از چهارراه شهرداری- قزوين خيابان خيام جنوبي3-33248680-028شعبه قزوين

3515783552: کد پستي- شرکت بيمه نوين -حدفاصل ميدان عدالت و ميدان امام رضا-بلوار قدس - سمنان 33360217 -33320942 - 33363979-023سمنان
3716713191: کد پستي  - 13پالك - ساختمان صدرا- ابتدای خيابان عطاران - ميدان صدوقي - قم 7-32400495-025شعبه قم 

9176763373: کدپستي - 74پالك - 17خيابان رضا - خيابان احمدآباد- مشهد9-38460687-051سرپرستي استان خراسان رضوی
9413893777:کدپستي -604پالك -نبش بانك مسكن-(قيام) خرداد15چهارراه -خيابان امام خميني-بجنورد32236925-32223411-32222490-058شعبه بجنورد 
9718745395:کدپستي-طبقه همكف-روبروی فرمانداری-43و41بين مدرس -خيابان مدرس-بيرجند12-32425410-056شعبه بيرجند
9613658141: کدپستي- 115پالك-جنب مهمانسرای جهانگردی-حدفاصل ميدان مادر و ميدان شهيدبهشتي-خيابان اسدآبادی- سبزوار 5-44267003-051شعبه سبزوار

7618846171:کدپستي-شرکت بيمه نوين- جنب هتل پارس -  ابتدای خيابان هوشنگ مرادی کرماني - بلوار جمهوری اسالمي -کرمان 32126877و 5-32126870-034سرپرستي استان کرمان
7838136495: کدپستي-جنب موسسه مالي و اعتباری نور-پشت فضای سبز-نرسيده به چهارراه قاآني-تقاطع بلوار دکتر صادقي و سيد جمال الدين اسدآبادی-شهرستان سيرجان-استان کرمان42266356-034شعبه سيرجان

7915876394: کدپستي- 1واحد - طبقه اول - ساختمان سوم - بعد از خيابان اتوبوسراني - بندرعباس بلوار امام خميني 33680806-33680845-33685700-076شعبه بندر عباس
9816846514: کدپستي  - 31نبش دانشگاه - بلوار دانشگاه - زاهدان 3-33449920-054شعبه زاهدان
7143833331: کدپستي-نبش خيابان نارون-چهار راه خاکشناسي-شيراز32270512-32270149-32270292-071شعبه شيراز

7431984938: کدپستي - جنب پست بانك-خيابان مدرس جنوبي-شهر الر-استان فارس52331316-52344617-52343064-071شعبه الر
7591745647: کدپستي  - 4و3بين شهدای  - (دادگستری  )خيابان شهيد قدوسي - ياسوج 33220967-33231134-074شعبه ياسوج
7514819634:کدپستي-شرکت بيمه نوين-ساختمان رست-جنب اتوگالری خسروی-روبروی بانك ملي-ابتدای خيابان مطهری-بوشهر33580890-33580889-33580879-077شعبه بوشهر

6516719697:کدپستي - 155پالك-روبروی بيمه نيروهای مسلح-نبش بن بست الله- سي متری شكريه - همدان38327500-081سرپرستي استان همدان
6714647637: کد پستي - 35خيابان برق ميدان گاليول کوچه شهيد سعدوند پالك -کرمانشاه 4-38212023-083شعبه کرمانشاه
6617645781:کدپستي-شرکت بيمه نوين-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين- باالتر از سه راه ادب-روبروی دانشگاه آزاد-خيابان پاسداران- سنندج3-33629501-087شعبه سنندج
5163995674: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-ساختمان نوين- نبش کوچه شرکت-ما بين طالقاني و شريعتي- خيابان هفده شهريور جديد- تبريز35548966-35574930-35578340-041شعبه تبريز
4514613669: کدپستي - 454پالك- جنب بانك رسالت - ضلع شمالي ميدان آزادی - زنجان 33326972-33336567 -33335314-024شعبه زنجان
5715684695: کد پستي- طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين شعبه شهيد بهشتي- چهار راه برق -  خيابان شهيد بهشتي - اروميه 33444813-33430909 -33439090 -044شعبه اروميه
5613941307: کدپستي- شرکت بيمه نوين- نبش کوچه جواد-خيابان مطهری-ميدان يحيوی-اردبيل5-33263293-045شعبه اردبيل

8527413692:کدپستي-مجتمع اداری تجاری نشاط-بعد از خيابان هشت بهشت-خيابان نشاط-اصفهان5-32751351-031سرپرستي استان اصفهان
8918647865: کدپستي-ساختمان بيمه نوين-3جنب مجتمع تجاری پرديس -بلوار مطهری -يزد 7-35260126-035شعبه يزد

8815844743: کد پستي - - حد فاصل چهارراه سعدی و مولوی - بلوار حافظ -شهرکرد 4-33349353-038شعبه شهرکرد
   3814968651: کد پستي- ساختمان بيمه نوين - نبش خيابان دکتر حسابي- ميدان سرداران-اراك 3-32218922-086شعبه اراك

8716614558: کدپستي- طبقه همكف - ساختمان گل ياس - نبش محراب چهارم - ابتدای خيابان طالقاني - کاشان55456091-031شعبه کاشان
6931833511:کدپستي- شرکت بيمه نوين- روبروی دفتر هواپيمائي الغدير- باالتر از پنج راه جهاد- متری وليعصر24خيابان - ايالم7-33366875-084شعبه ايالم

6813964733: کدپستي-طبقه فوقاني بانك اقتصاد نوين-جنب پل حاجي-خيابان علوی- خرم آباد14-33338311-066شعبه خرم آباد
2158677760: کد پستي - نبش ميدان سرگل  - 2فاز- خيابان معلم - رشت 3-33519882-013سرپرستي استان گيالن

4815839857: کدپستي- شرکت بيمه نوين - ساختمان ايرانيان - (ام آر آی)نبش کوچه کاملي - بلوار پاسداران - ساری 33349749-33349676-33349576-011شعبه ساری
41/2جنب آفتاب  - (هراز  )بلوار آيت اهلل مدرس -آمل 44240661-44241233-011 شعبه آمل

28پالك - روبروی اداره گمرك استان - بين دز و بوعلي - خيابان لقمان - امانيه - اهواز 33334821-33369093-06133369094�سرپرستي استان خوزستان
4919633548: کدپستي  - 2روبروی شهرداری منطقه - بلوار چاله باغ - گرگان 17-32354515- 017شعبه  گرگان
4661964431: کدپستي- روبروی سينما جهان نما - نرسيده به کوچه خزان - شهريور17خيابان - چالوس 52216061-011شعبه چالوس










