
آدرسشهر

5225320252252541ورنامخواست میدان آزادی نمایندگی قاسمیورنامخواست33918207فریبا قاسمی1

575263805052625804پالک -طبقه فوقانی-یال جنوبی-بازار کوثرفوالد شهر7969207زرین تاج پورنایب2

5255400052553900(ره)بلوار امام خمینیچرمهین7994207قدرت جعفری3

5240411252402312مبارکه خ ش نیکبخت مقابل بانک اقتصاد نوین جنب بانک صادراتمبارکه7476207سعیدملت4

5243424152434241پاساژ ادیبی- خیابان امام- سده لنجانسده لنجان8181207سید رضاحسینی5

5222678152224060ابتدای خ ولی عصر_فلکه مرکزی-زرین شهرزرین شهر8200207حمیدرضاکریمی6

3722442237223150میدان امام نبش بلوار چمران.شهر پیربکران.اصفهاناصفهان8330207محسن بکرانی7

5250535152505381جنب آموزش و پرورش قدیم (ع)باغبهادران خیابان امام حسین باغبهادران30721207قدیر علی خاشعی8

5242477752424776مبارکه بلوارنیکبخت روبروی بانک ملیمبارکه32744207شهال ندافی قهنویه9

105240707052407070+مبارکه بلوارشریعتی ابتدای خیابان باهنر جنب پلیس مبارکه34113207فهیمه مهدیان ریزی10

5222115052221150زرین شهر خیابان امام جنوبی روبروی خ حافظزرین شهر34194207علی اصغر باقرزاده ریزی11

4985245480052454900دیزیچه بلوارامام ره حدفاصل تقاطع دوم و سوم پدیزیچه8811207ابراهیم خاشعی12

_52413120میدان جهاد- مبارکه مبارکه32868207امین محمدی13

5227407052274090خیابان شریعتی ابتدای خیابان آیت اله مدبیسه ایزرین شهر32438207علی سعیدی14

5223325552237797زرین شهر بلوار باهنر ورودی خیابان ایثارگرانزرین شهر7358207عباس طغیانی15

5222416952211309زرین شهر خیابان امام شمالی روبروی مسجد اعظمزرین شهر8004207مسعود محمدی16

8323207حمیرا اکبری17
کلیشاد و 

سودرجان
3748222737487078راه کلیشاد ساختمان بیمه ایران3اتوبان ذوب آهن،نبش8کیلومتر

5266304052666040بلوار پیامبر اعظم بعد از فلکه معیم جنب مسجدحضرت ابوالفضلزاینده رود8389207مهدی محسنی18

5227169952274825کوچه جنب بانک ملی-چهارراه هالل احمر - زرین شهر زرین شهر33446207طیبه طغیانی ریزی19

3750301037509801اصفهان قهدریجان خیابان امام نرسیده به بانک سپهاصفهان32170207امیر اسالمی20

5263998952637377پشت بانک سپه ساختمان سامن.4ب.فوالدشهرفوالدشهر33068207رقیه خادمیان21

3743299037427243فالورجان میدان آزادی ابتدای خیابان میثمفالورجان8564207محسن مرادی22

5225241152251561ورنامخواست بلوار شهید شاهمرادی نمایندگی قاسمیورنامخواست9129207مهدی قاسمی23

(زرین شهر)مشخصات نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان                                                    

8471754415:       کد پستی031-52271551:زرین شهر خیابان باهنر چهارراه هالل احمر نبش خیابان شریعتی     تلفن: آدرس شعبه
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_52638010 فلکه آب نما پاساژ فوژان4سی فوالدشهر32774207عبداله حاجت پور24

5246805952422702بلوارنیکبخت بعداز پل رودخانه شورمبارکه32802207محمدرضایزدانی25

5227406052274950بلوار معلم روبروی اداره برقزرین شهر30096207فاطمه عموریزی26

5253218552535060بلوار امام-طالخونچه طالخونچه7866207ابراهیم مهدیان27

5238310052383738(ره)بلوار امام خمینی_کرکوندمبارکه8671207سید مجید موسوی28

1175264748852639698سایت صنعتی کاوه نبش خ اول  ط دوم پالک فوالدشهر8593207مظفر رحیم زاده29

_52647364 جنب بانک ملی ط فوقانی پست بانکb 4 بلوک فوالدشهر33562207زینب حسین پور30

3776201837752370روبرو بانک صادرات (دستگرد)بلوار کشاورزیاصفهان33274358احسان عزیزی31

_52432063زرین شهر70975207سید رسول حسینی32

___زرین شهر71647207محمد کریمی بابا احمدی33

_52274758_زرین شهر72477207حمیده صالحی ریزی34

_37423156_زرین شهر72593207عاطفه قربانی35

_52350394باغشاد فلکه آیت اله مدیسه ای جنب پمپ بنزینزرین شهر36445207محمد امینی نوگورانی36

__فوالدشهر خیابان آیت اله خامنه ای ساختمان پاسارگاد طبقه همکفزرین شهر36617207سمیرا خاشعی37

5247203752472880مجلسی بلوار فرشچیانزرین شهر36673207محمدحسین کرمدار38

5254353252543532مبارکه زیبا شهر بلوار امام خمینی جنب شیرینی فروشی نازنازکزرین شهر36683207محمد باقری خولنجانی39

___زرین شهر72484207حسین شریفی سده40

___زرین شهر72479207قاسم مهمدی41


