مشخصات دافرت پيشخوان استان اصفهان
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1



اردستان

زواره-خیابان امام

03151345100

2



اصفهان

فلکه جهاد ابتدای اتوبان خیام نبش کوچه نورصادقی

03134413110

3



اصفهان

خیابان جی روبروی خوابگاه دانشجویان

03132551201

1



اصفهان

خ هشت بهشت غربی خ گلزار شمالی نبش بن بست 50

03132611630

5



اصفهان

خ مسجدسید نرسیده به چهاراره وفائی جنب بانک کشاورزی و مهر

03133332100

6



اصفهان

خیابان طیب روبروی کاخ زبان جنب ساختمان شهرداری

03132356003

4



اصفهان

چهارراه تختی بعد از ورزشگاه تختی جنب بانک سپه

03132206100

3



اصفهان

سپاهانشهر میدان غدیر مجتع هفت نگین(آتایار)واحد B14

03136511043

0



اصفهان

خ جی نرسیده به خ پروین روبروی داروخانه دکتر یزدی نبش کوچه ظفر

03132236016

10



اصفهان

انتهای خ کاوه فلکه المپیک شهرک ولیعصر ابتدای بلوار ولیعصر

03131605151

11



اصفهان

رهنان خ شریف غربی جنب برج کبوتر

031334351330

12



اصفهان

خیابان سجاد خیابان حضرت قائم نرسیده چهار راه دوم

03136301101

13



اصفهان

خ توحید میانی طبقه فوقانی داروخانه حسن زاده

031362011040

11



اصفهان

فلکه احمدآباد-خیابان ولیعصر-نبش بن بست ملی

03132205100

15



اصفهان

خیابان امام خمینی شهیدان لمجیر نبش کوچه 20

03133312111

16



اصفهان

بلوار کشاورز-جنب کلینیک آتیه(پل عابر شهید دهقان)

0313444406

14



اصفهان

ملک شهر خیابان شهید مفتح نبش کوچه 1006

03131200430

13



اصفهان

حصه جنوبی خیابان امام خمینی پالک 20

03135533100

10



اصفهان

خیابان کاوه سه راه ملک شهر  50متر باالتر از ایران خودرو

03131524001

20



اصفهان

خ زینبیه بعد از حرم نبش کوچه مهر

03135513111

21



اصفهان

بلوار کشاورز خیابان قائمیه  -نرسیده به یگان ویژه

03134304645

22



اصفهان

خیابان زینبیه چهارراه بنایی نبش خیابان  12بهمن

03131130440

23



اصفهان

خ چمران جنب خیابان شاهد

03131423200

21



اصفهان

چهار راه شیخ صدوق

03136240053

25



اصفهان

خ وحید حدفاصل چهار راه باغ دریاچه و رودگی جنب بانک تجارت

03134451005

26



اصفهان

خ مشتاق دوم ابتدای خیابان بازارچه پالک 21

0312614005

24



اصفهان

ملک شهر خ مطهری بعد از بانک ملی

03131315141

23



آران و بیدگل

ابوزید آباد خ امام خمینی

03151255500

20



آران و بیدگل

سه راه فاطمیه-ابتدای بلوار امام

03151433110

30



چادگان

روزه  -خیابان امام خمینی

03154403030

31



چادگان

بلوار طالقانی -روبروی هالل احمر

03154225331

32



خمینی شهر

بلوار منتظری نبش کوچه 55

03133621330

33



خمینی شهر

درچه چهار راه گاز دفتر پست سابق پالک 1

03133462041

31



خمینی شهر

خیابان امیرکبیر

03133510651

35



خمینی شهر

خیایان شریعتی

03133622221

36



خوانسار

خیابان امام خمینی (ره)-جنب بانک ملت

03154442001

34



دولت آباد

خیابان  22بهمن

03115320056

33



دولت آباد

خورزوق-بلوار ولیعصر

03115164423

30



دولت آباد

حبیب آباد بلوار شهید بهشتی پالک11

03115131663

10



دهاقان

خیابان شهید بشارت

03153333600

11



زرین شهر

خیابان امام شمالی پایین تر از بانک سپه

03152222536

12



شاهین شهر

ابتدای خیابان نظامی

03115240444

13



شاهین شهر

خیابان عطار فرعی بین  13و  11غربی مجتمع فرشید

03115255020

11



شهرضا

ابتدای خیابان حکیم صهبا جنب درمانگاه شهید نجفی

03153515522

15



فالورجان

خیابان طالقانی-جنب اداره برق

031334121111

16



فالورجان

گارماسه-خ رزمندگان-نبش کوچه احمد مالکی

03134121252

14



فوالدشهر

محله -B1بازار شهر و روستا-طبقه همکف

03152636661

13



فوالدشهر

بلوار امام-میدان ولیعصر-روبروی شرکت عمران

03152613006

10



کاشان

دروازه دولت-خیابان امیریه-جنب بانک شهر

03155142160

50



کاشان

میدان معلم بلوار مفتح میدان چهارده معصوم

03155545044

51



کاشان

راوند بلوار قطب راوندی جنب بانک ملی

03155516040

52



کاشان

فاز دوم ناجی آباد خیابان بهارستان روبروی ناژوان

03155125100

53



گلپایگان

خیابان شهید آیت اله سعیدی

03154121320

51



مبارکه

میدان شهدا جنب بانک صادرات

03152102666

55

42-13-1054

مبارکه

خیابان نیکبخت-روبروی بانک ملت

03152102666

56



مبارکه

خیابان سلمان-جنب اداره مخابرات

03152103000

54



نائین

خیابان امام خمینی (ره)-جمیدان غدیر

03116262100

53



نجف آباد

خ امام غربی جنب دبیرستان سالدورگر

03112614103

50



نجف آباد

خیابان شریعتی غربی بعد از چهاراره مجاهد روبروی خیابان باهنر

03112616003

60



نجف آباد

کهریزسنگ خیابان امام نبش خ 16

03112322210

61



نطنز

بلوار طالقانی -باالتر از بانک قوانین

03151220301

