
آدرسشهر

3229182132284973پاساژجعفري(بانک تجارت)خ جی مقابل خ کاخاصفهان7201205افسانه موسوي1

4640314946404448هرند امام مزاده خ اسحاقهرند7375205ابوالقاسم امينی هرندي2

3531613135316141خ ارغوانيه مقابل پمپ بنزیناصفهان7432205مهرداد آرمانفر3

3229768532290955خ کمال جنب مسجد امام موسی کاظماصفهان7523205فرید دهقان4

3336189333361893اصفهان خ مسجد سيد جنب بانک رفاهاصفهان7655205فيروزه نيكو مرام5

3334223833332248خانه اصفهان فلكه نگهبانی جنب کبابی مقدماصفهان7688205حسن توکلی6

3445353534453535اصفهان ميدان قدس مجتمع تجاري هاتف طبقه دوماصفهان7786205مسعود فوالدگر7

3459420634594211خ کاوه  مجتمع تجاري برج کاوه ط همكفاصفهان7811205محمدرضا ميرمحمد صادقی8

3335380133353801اصفهان ميدان جمهوري خ فروغی سمت چپ ایستگاه اسياباصفهان7813205فخري صالحيان9

3559343235590626خيابان پروین دوم نرسيده به ميدان الله جنب آتش نشانیاصفهان7815205محمد ثنایی فرد10

3440889834408898رباط اول بعد از استاد شهریار- اصفهان اصفهان7862205منوچهر کریمی11

133335040833355545ميدان جمهوري خ رباط اول روبروي دارایی جنب کوچه شماره اصفهان7888205حميد هدایت12

3738232037382320خ کهندژ سودان ایستگاه امامزاده ابراهيماصفهان7891205غالمرضا نظري13

3266511432658657خ هشت بهشت غربی حدفاصل خ بزرگمهر و گلزار ساختمان آفاق طبقه همكفاصفهان7976205نوراله قطره سامانی14

3773004037730040خ آتشگاه ابتداي خ نبوي منش جنب مسجد حبيب آقا ميرزااصفهان8073205شهرام نيكو پيام15

3448343234483432خ الله مقابل پمپ بنزیناصفهان8093205محمد حسين حاجيان16

3386250033861529خ امير کبير مقابل بانک ملیاصفهان8231205عليرضا شيرانی17

3229750132297501خ پروین جنب خ کوهسار ایستگاه سوپراصفهان8262205محمد کمالی18

574546480045464802خزوق بلوار ولی عصر نبش ک خورزوق8267205حبيب اله دستجردي19

633260899132615798خ جی خ مهدیه خ کلمان مقابل باغ کاشفی پ اصفهان8300205مسعود امينی20

4648414146484700راه آیت اله فاضل جنب داروخانه4ورزنه خ دکتر بهشتی ورزنه8315205محمد رضا حاتمی21

3448642134476379مسجدالغفور جنب بانک تجارت- خ سروش اصفهان8393205محبوبه هاشمی22

84263556787735597595اتوبان شهيد چمران خ بعثت نبش کوچه نسترن بيمه ایران کداصفهان8426205ليال سنجري23

(امام خمینی)                     مشخصات نمایندگان بیمه ایران استان اصفهان 

8189636443:       کد پستی031-33336385: اصفهان خیابان امام خمینی روبه روی پمپ بنزین نقش جهان نبش کوچه شهید رزمجو      تلفن: آدرس شعبه
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1373445019534489237ميدان قدس خيابان الله پاساژ اصفهان پالک اصفهان8456205حسن جاللی دهكردي24

3230219032302190خ جی بعداز خ رشحه روبروي خ خواجه عميد نبش اتوبان صيادشيرازياصفهان8481205نفيسه دیناري25

1523235038432350384خ طالقانی خ اردیبهشت شمالی پ اصفهان8547205مهين حبيبيان26

3268499332684993خ رکن الدوله رو به رو بن بست شادمان- خ بزرگمهر اصفهان8754205سيد احمد موسوي27

3339102833375980مقابل قنادي گالب-خيابان پنج  رمضان-خيابان مسجد سيد-اصفهاناصفهان8806205ليال جوادیان جزي28

4656275046562113سگزي خ وليعصر مقابل مسجد صاحب الزمانسگزي8927205احمد رضا حسنی29

4642286846422868بلوار شهيد بهشتی کوهپایه خ دکتربهشتیکوهپایه8931205سيد ابراهيم بنی طباي30

4527204045275726 شرقی3و2خيابان نظامی بين شاهين شهر8962205سيده شكيبا ميرزاده31

3222898132228981خ نشاط جنب توزیع برق ط فوقانی مطب دکتر فودهاصفهان9083205مجيد ادریسی32

3450696534506965خ کاوه خ برازنده طبقه زیرین مجتمع زنده روداصفهان9119205یزدان اميري33

3261280632611987خ هشت بهشت شرقی خ نيرو نرسيده به مسجد ابوالفضلاصفهان9232205قاسم تقی پور34

3524786035213205خ جی مقابل خ شهيد رجایی نبش کوچه گلخانهاصفهان9305205فاطمه نصري35

163442722134427221 و 14 حد فاصل کوچه 2خ رباط اصفهان9374205مهناز نریمانی36

4643309946433099تودشک چُييه جنب بانک ملتتودشک9583205قمر آقایی قيوم آبادي37

3320780333207757خ امام خمينی باالتر از پمپ بنزین جنب موسسه سلمان آبياراصفهان9654205عفت پورشریف38

3522628635226286خ جی بعد از اتوبان شهيد صياد شيرازي جنب نمایشگاه اتومبيل ناطقیاصفهان30004205زهرا ملک محمدي39

3442328234423282 بهمن طبقه فوقانی قنادي قصر شيرین22خ رباط اول روبروي بوستان اصفهان30414205مهري حسينی40

3521015435210154قهجاورستان بلوار غدیر مقابل پمپ بنرین نبش ک غدیر یكمقهجاورستان30442205حميد رضا سيستانی41

3225398832256044خ جی نبش خ مهراصفهان30674205جاسم آجري42

3442000534420005خ بهارستان شرقی جنب نمایندگی سایپا-کاوه-خاصفهان30755205آرش معصومی43

123335049933385976 ک 1ميدان جمهوري خ رباط اصفهان31019205سمانه قسوریان44

3555902035553570ميدان الله ابتداي خ چمراناصفهان31451205سيد ميثم جوادپور45

3233396032333960راه وفایی نبش کوچه بيستم4خ کاشانی نرسيده به اصفهان31576205مریم معتمدي سده46

323448194134481941 واحد2ميدان شهدا مجتمع پرتو نبش ابن سينا طاصفهان31607205فریبرز بهرامی47

133875727-33878360_اصفهان31737205پریسا بابایی48

3231683832318198خ احمدآباد، پل بلند،ایستگاه گلستان،روبروي درمانگاه اعلمی هرندياصفهان31906205سپيده خراسانی زاده49

3268354832683384خ هشت بهشت  شرقی حد فاصل  چهارراه حمزه و پيروزي  ساختمان ایليااصفهان32211205یلدا قائدي50

3581650635816506نبش کوچه هماي رحمت-ميدان فتح-انتهاي خواجه عميد-خيابان جیاصفهان32219205رشيد نوروزي51

773581400535814005خ پروین خ سپيده کاشانی خ ابن یمين پ اصفهان32223205سيد مجيد موسوي52

3229487132317578خ سروش چهارراه عسگریه ابتداي خ صغير اصفهانیاصفهان32326205مهدي هاشمی53



3524523935245239خ جی مقابل خ شهداي ابر طبقه فوقانی قنادي گوهراصفهان32545205سپيده مقصودي54

3421644434207573 آبان25خيابان اصفهان32550205اکرم شرکت الماسيه55

3235086132350861 متر بعد از سه پله به سمت چهار راه جهاد ساختمان تندیس100خيابان خياماصفهان32551205زهرا آسيا بادي56

3387972033879720خ امام خمينی خ باباگلیاصفهان32558205سيد عليرضا بهشتی نژاد57

3567860035679518خ عسگریه بعد از فلكه دشتستان جنب موسسه مالی و اعتباري ثامن الحججاصفهان32570205مجيد زمانی58

532646835-32646833پل بزرگمهر ابتداي بزرگمهر روبروي بانک شهراصفهان32625205رضا آزادي59

1103445418834454188خ مدرس مولوي  قبل از چهار راه اصفهان32626205جعفر بخشی60

323580424935816647 مغازه هاي شهرداري واحد 17خ پروین خ معراج بعد از کوي کالنتري اصفهان32653205مسعود مطلبی فشارکی61

3440801934408019 خ ملک شهر خ بهارستان غربی جنب مجتمع امالک رز مجتمع چهلستوناصفهان32654205ليال جنيدي62

933878337-33878338خ امام خمينی خ مشير الدوله خ هزاردستان جنب گاراژ فوالدگراصفهان32655205شادي توکلی63

81836963713337593433360262اصفهان ميدان جمهوري اول خ کاشانی کد پستی اصفهان32656205مهرداد کلينی64

44508844457121 آبان خ ادیب مقابل مدرسه نم نبات25اصفهان ميدان اصفهان32662205ميثم خضري65

3261082132610821ميدان قدس خ آیت اله ادیب چهارراه سرچشمه جنب داروخانه دکتر صابرياصفهان32663205حميد رضا ابطحی66

3442305734423057(28)نبش ک آذر- خ مطهري - ملک شهر - اصفهان اصفهان32666205سيد عليرضا طباطبایی67

3450603334506033خ گلستان بلوار  پرستار مقابل تقاطع اولاصفهان32667205آمنه قجاوند68

3261395132613951خ نيرو نرسيده به فلكه پردیس بعد از بانک صادرات نبش بن بست صاحب الزماناصفهان32669205مهدي جعفري بابوکانی69

3420590734205907حدفاصل بلوار سپاه و بنفشه جنوبی-خ رزمندگان-اصفهاناصفهان32672205مریم برجيان بروجنی70

3421182234205738طبقه اول-مجتمع بهار-اول بهارستان غربی - چهارراه مفتح -ملكشهر-اصفهاناصفهان32680205 سيد مسعود مير عالیی71

_37715276اصفهان بلوارآتشگاه مقابل خ قدس جنب پست بانکاصفهان33084205فرزاد جمالی72

3 35223000 1885224000جی روگذر فلكه خوراسگان جنب بانک سپه  پالک اصفهان32713205امير قائدي73

3380919333809193 محمودآباد خ آسمان جنب دفتر پست بانک خدماتی محمود آباداصفهان32803205رسول ترکی74

4650109746501097بخش جلگه اسالم آباد جاده اصلی ورزنهاسالم آباد32804205محمد جواد قدرتی75

53442810334428103رباط اول جنب خيابان استاد شهریار مجتمع تجاري اداري سالم طبقه همكف واحد اصفهان32826205محمد ادریسی76

3884289038842719جنب بانک کشاورزي- دستجاء -براآن شمالیبر آن32829205جمشيد محمدي77

3470459534704595 بعداز پمپ بنزین500بزرگراه چمران اصفهان32858205مهرداد مدرس78

جنب مسجدالشهدا- خيابان خانه اصفهان : اصفهان اصفهان32862205محمد تقی مومنی79
33336685_

6
33343120

3334104233315553خ امام خمينی خ خليفه سلطانی مقابل تقاطع دوماصفهان32905205رسول مير عالیی80

3346006433457593 بيمه ایران  نمایندگی زراعتی34خ کاوه بعد از کوچه اصفهان32945205عباس زراعتی81

110323347082334659فلكه صارميه ابتداي خرم بعد از کوچه اليادران جنب گاراژ صنعتیاصفهان32952205مجتبی ملكی82

4648525646485257ورزنه خ دکتر بهشتی  روبروي بانک ملیورزنه32965205محمد حاتمی ورزنه83



3439636034396908خيابان گلخانه-ورودي خانه اصفهان -فلكه ملک شهر اصفهان33130205متين لک84

3229423932295347خيابان جی خيابان تاالر بعد از فلكه هفت تيراصفهان33191205حميدرضا شمس85

3465030634650385خ کاوه مقابل بيمارستان سوانح سوختگی مجتمع امام سجاداصفهان33361205ميترا مختاري86

3235054732350547خ طيب خ ميرداماد ما بعد از چهار راه زاهد و خ کاشانی مقابل مجتمع زمرداصفهان33471205قربانعلی سليميان87

3773054537730545بلوار آتشگاه خيابان مظاهري روبه روي فرهنگسراي موعوداصفهان33544205الهام متولی زاده88

3459804234598042خيابان آل محمد شمالی جنب بوستان اهللاصفهان33611205عليرضا مشایخ89

اصفهان33858205معصومه طيبی  جبلی90
کنار گذر اتوبان شهيد صيادشيرازي بين چهرراه رکن الدوله و خ هشت بهشت شرقی 

نرسيده به قرض الحسنه ابوتراب
3264949532649495

3265566932662844جنب جهان فالفل-روبروي دبستان قائم-خ هشت بهشت شرقی -اصفهاناصفهان33902205مهزاد صالحی91

3771676037716760مقابل دادگاه (کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی اصفهان33903205امير حسين کيانی92

3353225753532283198خيابان نشاط مقابل پست ساختمان شيرانی طبقه فوقانی پ اصفهان34033205مهرنوش ميرزایی93

3465034834650349اژیه  خ امام خمينی روبرو گلستان شهدااژیه34061205ليال قنبري94

3380898833807605 نبش چهارراه20منطقه صنعتی محمودآباد خيابان اصفهان34064205آذر محقق95

2043230228032302280خ بزرگمهر خ بالل شرقی بعد از چهارراه پنجم پ اصفهان34097205بهاره نقی زاده96

3386651133866511خ امام خمينی اول خيابان باباگلی ط زیرین عقاب افشاناصفهان34111205زکيه زینی اصفهانی97

3387099533870995شاهپور جدید خ نوآوران جنب تاالر حساماصفهان34112205مهران طالبيان98

3522921635233435خ جی بعد از مهدیه مقابل دانشگاه بهزیستیاصفهان34384205مرضيه نادراالصلی99

4648326346483263شهرک امام جعفر صادق ميدان معلم روبروي بخشداري- ورزنه ورزنه34385205سعيد مال وردي100

13439832834418088خيابان رباط سوم نرسيده به فلكه نگين سمت چپ مجتمع باران واحد اصفهان34395205راضيه بهارلو101

3334223833877779ورودي خانه اصفهان نرسيده به نگهبانی بازرچه اول کوچه شادياصفهان34432205ندا فرهنگ102

3229528532295285اصفهان خ پروین خ ميرزانصير جنب نانواییاصفهان34524205پيمان کمالی103

3439760034397600خ جابر انصاري جنب بانک سپهاصفهان34677205سارا اخوان حریري104

3779035837790358بلوار کشاورز جنب بانک ملی شعبه اتوبان ذوب آهناصفهان34701205مرتضی شاه بندري105

3324433233244045خيابان امام خمينی  خيابان شهداي عاشق آباد بازارچه حافظ  نمایندگی بيمه ایراناصفهان34702205ولی اله درویش106

3225556032294889بعد از مسجد امام حسين- خ سروش خ ال خجنداصفهان34716205مهين خطيبی اصفهانی107

173524661235246612خيابان جی بعد از چهارراه اریسون نبش خيابان کنگاز پالک اصفهان34774205محمود ریحانپور108

_2835686103ميدان آل محمد  خ استاد فالطوري شرقی بعداز مخابرات جنب کوي اصفهان34836205ستاره عليپور109

3334055633344683خ امام خمينی مقابل کارخانه روغن نباتی ناز ساختمان سفيراصفهان34897205محمدرضارضایی کيا110

اصفهان34925205الهام متقی پور111
خ احمدآباد حدفاصل بيمارستان اميرالمومنين و آزمایشگاه مهدیه روبه روي بانک 

3مسكن ساختمان اداري قائم ط زیرین واحد 
3226202132262021

3266948532681827خ رکن الدوله شرقی روبع روي مسجد رضوي جنب خيریه علی ابن موسی الرضااصفهان34910205ميترا تفنگساز112

3332247233322472 مقابل هنرستان فرزانگان33خ امام خمينی مقابل پارک قلمستان کوچه اصفهان34998205منيرسادات  مير پویا113



اصفهان35021205فرامرز اسالمی114
شاهپور جدید مشيرالدوله شرقی شهرک نمایشگاههاي کاميون نمایشگاه اسالمی طبقه 

2
3385320433853203

3459366434593664اصفهان اتوبان چمران اول خ کاوه جنب قرض الحسنه ثامناصفهان33154205الميرا صادق نژاد115

3222449732224497خ حكيم کوي باغ قلندرها سراي فيل بزرگاصفهان35124205غالمحسين شرکت الماسيه116

133225585032255109مقابل کالنتري -خيابان وليعصر-فلكه احمدآباداصفهان31466205امير صادقی117

993442043034380936خ جابر انصاري روبه روي پارک بهشت پالک اصفهان34656205فردین صيادي118

3458508134585081خ کاوه خ استاد فالطوري مجتمع امين نبش بوستان بنفشهاصفهان35291205فخرالسادات مجدي119

3387777933877779خ اميرکبير جنب بانک صادراتاصفهان35285205عليرضا امينيان120

3233577532372038خ مسجد سيد جنب بانک ملی نبش خيابان زاهداصفهان35327205زهرا آسترکی121

3324498833244988راه ملک شهر روبه روي گز مولوي3اتوبان امام خمينی اصفهان35374205متين امينی122

_34333738ميدان جمهوري خ خرم فرعی اولاصفهان35449205مصطفی طادي بنی123

2022918772291877خ وليعصر خ کمال نبش کوچه اصفهان8340205مرضيه اسماعيلی124

223446019534460195راه ابن سينا ابتدا خييابان کمال نبش کوچه حناسابها پالک 4اصفهان35426205سپيده موالیی125

3465811534658115اتوبان چمران خ اشراق جنوبی جنب حسينيه قاسم ابن الحسناصفهان35481205محبوبه عسكري126

_37728871بلوار اشرفی اصفهانی بعد از تقاطع سوم ساختمان اقبالاصفهان35487205محسن خدمتی127

3421419234214192خانه اصفهان ميدان ماه فرخی ابتداي خيابان رزمندگان بازارچه ملتاصفهان35455205پيام محمدي128

__خ ابن سينا خ دردشت روبه روي مسجدالرضااصفهان35488205محمدابراهيم جوي129

3333204833332048 ط زیرزمين110خ امام خمينی حدفاصل خ لجمير و خ امام رضا جنب ایران خودرو مجتمع اصفهان35475205فاطمه احمدي130

3446457734464577راه ابن سينا ابتداي خ ابن سينا جنب پمپ بنزین ابن سينا4اصفهان35552205نسرین فهيمی نيا131

3388063833880638اصفهان شهرک صنعتی اميرکبير خ مشيرالدوله ابتداي قائم مقاماصفهان35514205سحر ميرزائی132

3320980333209803اصفهان خ امام خمينی روبه روي آتش نشانی اول جنب امالک سروستاناصفهان35617205اسفندیار اسعدي133

846255569-446255567بلوار بعثت نبش کوچه اصفهان33740205رامين رحيمی بافرانی134

3345422733454227 جنب دفتر پيشخوان دولت20 آبان نبش کوچه 25خ کاوه حد فاصل پل چمران و پل اصفهان35669205سعيده کاشف دولت نژاد135

اصفهان35722205ليال ميرزایی نسب136
 شهيد  عليرضا 3اصفهان ميدان الله خ زینب شمالی بعد از بانک ملی جنب کوچه شماره 

داوود
3556942235569422

153332986533329865خ امام خمينی خ خليفه سلطانی نبش کوچه اصفهان35734205بهاره حاجی هاشمی137

3333172733331727خ امام خمينی خ شهداي لمجير بعد از فضاي سبزاصفهان35726205عباس کيقبادي لمجيري138

3522050935220509فلكه خوراسگان ابتداي خ ساماناصفهان35725205احمد محمدي139

3435804834358043_اصفهان35784205پریسا علی خاصی140

93380784633807847بلوار آزادگان روبه روي شير پگاه جنب کارواش پاکشویان مجتمع اداري ستاره پالک اصفهان35827205مينا امين الرعایایی141

اصفهان35851205وحيده عمرانی142
خ جابر انصاري خ شهبازي شمالی بعد از ایستگاه مترو ساختمان تجاري دوم مغازه 

4شماره 
3443875134438751

3228244732282447خ سروش حدفاصل خ آل خجند و چهارراه عسگریه جنب بانک سپهاصفهان35869205اعظم کریمی143



3472118134721181راه پوریاي ولی جنب فروشگاه صراف4خ مولوي حدفاصل بزرگراه چمران و اصفهان35916205محسن امينی هرندي144

اصفهان34597205محسن قلی پور شهرکی145
ساختمان ارشيا  - (ميرمحمدصادقی) 13نبش کوچه  - (علم الهدي)- خيابان رباط سوم 

5واحد - ط سوم- 
3443456734434567

اصفهان35451205آزاده خورشيدي146
 متر به سمت خيابان 150خانه اصفهان ميدان ماه فرخی ابتداي خيابان رزمندگان شرق 

سپاه نبش کوچه دیدار
33315822_

15328733353287333شهرضا شهرک امير کبير فازشهرضا32670205عبداله رضایی147

503472199434721994خيابان چمران خيابان مولوي نبش کوچه اصفهان36468205جالل آقابابائی148

_37866832بهمن ساختمان تک ط اول22خ اصفهان35779205مریم یزدانی149

3772057937720579خيابان آتشگاه منارجنبان کوچه شهيد حاج عباس نصراصفهان36335205حسين نصرکارالدانی150

__خ امام خمينی حد فاصل تابلو خانه اصفهان و رهنان جنب نمایشگاه اتومبيل جبارياصفهان34386205راحيل شجاعی151

_3533310078خيابان فروغی بعد از چهار راه پنج رمضان سمت چپ نبش کوچه اصفهان36178205زیبا صادقی152

_35590959خيابان الله شمالی روبه روي تقاطع دوماصفهان36619205مهناز رفيعی153

_34401115ملک شهر ابتداي خيابان مطهري جنب گل فروشی اميراصفهان36599205پریسا روزبهانی154

__125خيابان امام خمينی خ بسيج بعد از دانشگاه راغب ک اصفهان36711205سارا ابراهيمی155

183320513333205133خيابان خليفه سلطانی نبش کوچه اصفهان36807205الناز اصفهانيان156

33876898شاهپور جدید خيابان اميرکبير روبه روي تعميرگاه ماهر بنزاصفهان36797205علی خواجوئی157

_33316255خانه اصفهان ميدان ماه فرخی اول خيابان اميد جنب عطاري رزاصفهان36876205سوسن زمانی158

_34505682خ کاوه ابتداي خ آزادي ط فوقانی دفتر پيش خوان دولتاصفهان36936205عليرضا رفيعی159

33305533385115خانه اصفهان ميدان ماه فرخی خيابان اميد بن بست سحراصفهان74167205داود شيروانی پور160

_33291323خيابان رزمندگاننرسيده به شهيدان کاظميجنب اتو کلراصفهان20469205زهرا دهاقين161


