
آدرس دفترتلفن دفترتلفن همراهکد دفترنام  مالک  دفتر پیشخوان نام اداره ردیف 

خ رجایی پالك 722113349163454601562329288عیسی عبدالخانی الوان1

پشت بازار مهاجرین 7221106091694933096152628720آرش حسن جوقه امیدیه2

7221126609166919754زینب کمایی امیدیه3
5263198

52629468
امیدیه شهرك  مطهري  خیابان  22 بهمن 

خ شریعتی 7221105891665381693232026مریم انگالی امیدیه4

خ انقالب جنب مخابرات مرکزي روبروي استادیوم شهید بندري7221109009166449949فروزان خلیج اندیمشک5

72211302مریم معین زاده اندیمشک6
09163430243

09166414150
خ امام حسین - جنب کارخانه یخ 4229891

خ پناهی بین خ امام  و خیابان  اسحاق روشنی 722112099395281460بهناز سهرابی سهراندیمشک7

72211227امیر یزدانی اندیمشک8
09163442300

09166441422
خ امام  جنب گاراژ دزفول 

کوي شهدا - خ بازگیر - نبش پرتو - جنب بازارچه1-7221116491683500304250030علی اکبر میر عالیاندیمشک9

خ مصطفی خمینی - بین خیابان رشیدي و کردوالی پالك 722111029166420047148مسعود ساکی اندیمشک10

72211228فرهاد رحیم خانی اندیمشک11
09163400399

09169410583
جاده انقالب نبش ترمینال خرم آباد

72211104زهرا مهرابی اندیمشک12
09163411250

09163436580
کوي لوور  خیابان انقالب جنب بانک ملی 

کوي لوور بلوار شهیدبهشتی پالك 39 722112079163445494سعید برسم اندیمشک13

خ امام جنب پل زیر گذر7221116791664237704220715پرویز گرامی اندیمشک14

خ روشنی  نبش انقالب 7221113509166413732آناهیتا  فوالدوندي اندیمشک15

72211022منیره معافی اندیمشک16
09169999091

09160642413
کوي شهدا - خ پاسداران 

خ محمد رسول اهللا   روبروي  تاق طویله 72211124916391598443650397زینب مکی پور ایذه17

میدان  دانشجو بلوار زاگرس روبروي دانشگاه 72211320916912430043627580سمنبر سعیدیان ایذه18

چهار راه هالل احمر جنب رستوران شادي 72211169916690919843624444ستار امامیایذه19

میدان امام علی 722112439166926704 آزیتا موسوي ایذه20

خ سلمان فارسی  خ شهید مرادي72211095916390239343641446امین یزدانی ایذه21

خ امام -  جنب مسجد جامع72211183916704070043640999عبدالکریم  احمدي ایذه22

میدان والیت - جنب فروشگاه  رفاه72211117916190144343626012زیور اسماعیل ونديایذه23

خ قدس 722112719166138543نواب رشیدي ایذه24

خ شهید قریشوندي  - روبروي مسجد نبی 722112939169893002محمدجان نظري نیا ایذه25

میدان امام علی - جنب بانک انصار 72211171916692670443648440آزیتا موسوي اوندي ایذه26

خ امام خمینی  نرسیده به گاراژ  محمدي 7221108893691583143632666معصومه سیدي ایذه27

خ امیري - کوچه فردوسی  - پالك 44 فرعی  آخر سمت راست722110799163319887لیال عباسیآبادان28

کوي قدس - ایستگاه 7 بهار7221133709161313798442106649حر حاجیان سعیدي آبادان29

ایستگاه 2 نبش بهار 722113190916631142144388288حسین معلمیان آبادان30

کوي ذوالفقاري  نبش سی متري ذوالفقار 34 پالك 722112299166338985306سعید حمداوي آبادان31

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب خوزستان 



آدرس دفترتلفن دفترتلفن همراهکد دفترنام  مالک  دفتر پیشخوان نام اداره ردیف 

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب خوزستان 

خ شاملو - بین بهمن  17و 722112519166315626440902318محبوبه غصه زاده آبادان32

72211343ندا شکوري آبادان33
09167195916

09168803930
کوي  بهار - ایستگاه 11- ردیف 474-پالك 33389121

خ سیکلین - جنب اداره بهزیستی - روبروي اداره مخابرات 72211250091663389852220610سعید حماديآبادان34

احمدآباد خ 4 اصلی احمد آباد 722112859161185136رضا ابراهیمی آبادان35

میدان طیب روبروي پارك شطرنج 722113590936108493253336021خسرو رضازاده  آبادان36

72211250وجدان  بنی سعید آبادان37

09167195916

09168803930

09011225002

کوي طالقانی   روبروي مخابرات  

احمد آباد   خیابان  یک  فرعی  جنب شهربازي 7221110893618949004438111احسان عیدي آبادان38

72211128امین چلپی آبادان39
09166318161

09169282181
احمد آباد فرعی 13  پالك 249 4439141

خ سلیکلین  جنب اداره  بهزیستی  روبروي  اداره  مخابر ات 7221125053220610عبداالمیر عباديآبادان40

72211131امید پیروزاده باغملک41
9166915585

09166111813
خ آیت اهللا خامنه اي 4225570

خ آیت اهللا خامنه اي 722110409166913296224777محمد بیژنی باغملک42

72211116فریده سلیمانی باغملک43
09161900070

09166922100
خ امام روبروي بانک ملی 4220916

 خ دکتر شریعتی  روبروي نیروي انتظامی 722112389166075443222454جعفر شریفی بستان44

72211122طیبه علی دختی بندرامام45
9169499614

9169499615
 700دستگاه - خ سعیدي سوم -کوچه سعیدي دوم

بازار شهرداري - بین معلم و امام - پالك 722110239168513279222532217سیدمجتبی نجم السادات بندرامام46

انتهاي بلوار جهان آرا - روبروي  حسینیه ثاراهللا 722110259166513567مهري بلوکی بندرامام47

72211241سیدمهدي موسوي  نسب  جایزان48
9166911511

9168396066
خ امام  خ ولی عصر پالك 14

خ دکتر چمران  چهارراه  بهادر  ضلع جنوبی 72211242091665173132426230فاطمه ملحانچمران49

شهرك بعث - بازارچه اندیشه - پالك 1و2و72211026615256003فاطمه زاهدي اصل چمران50

خ 40 متري جنب مسجد سید الشهدا 722111859163335205سیداحمد نورانی خرمشهر51

بازار صفا - خ سر پوشیده پشت مسجد باب مراد7221115791693033424213164محمد صادق ساعی پورخرمشهر52

بلوارآیت اهللا  خامنه اي - ( امام رضا) - روبروي درمانگاه امام رضا - جنب مبلمان  مرادي722110019163328328علی نوروزي خرمشهر53

خ حافظ کوچه ریحان - نبش سیروس 7221112691633114464224947عبدالحمید  عبدالهی خرمشهر54

بلوار خلیج فارس بین شقایق و زنبق7221108791693116014210090بهزاد امیريخرمشهر55



آدرس دفترتلفن دفترتلفن همراهکد دفترنام  مالک  دفتر پیشخوان نام اداره ردیف 

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب خوزستان 

7221126009169326470معصومه طویالنی خرمشهر56
22338

4210290
حافظ نو -به  سمت اتوبوس رانی - انتهاي کوچه دکتر طریحی 

بلوار 40 متري - نرسیده به فلکه اردیبهشت - روبروي واحد فرهنگی بنیاد شهید7221104891663191424210801علی گله داري نژادخرمشهر57

72211053بدریه موسوي زاده خرمشهر58
9361558744

9166304007
بلوار بیت المقدس - روبروي دانشگاه پیام نور - جنب کارخانه یخ سازي 34492

خ طالقانی -30 متري اروند  - نبش 20 متري آبان - پالك 72211029916631918523072317شهناز نوريخرمشهر59

72211324سید ناصر موسوي خرمشهر60
09169288902

09163303542
کوت شیخ  نبش ستوده دوم 53533984

خ  بهشتی 7221121091669243575624102سعید ابدالی دهدزيدهدز61

خ جمهوري جنب بانک رفاه کارگران 72211123091685424862627176عبدالعباس خالدي رامشیر62

خ 22بهمن - روبروي فرمانداري - ساختمان پست مرکزي72211050091669140032623156حجت غبیشاوي رامشیر63

72211043اعظم احمديرامهرمز64
09166912527

09168940955
خ طالقانی شرقی  جنب  بانک سینا2220955

722110189167615080صادق سالمیرامهرمز65
2220219

2223614
خ شهیدمنتظري جنب بانک کشاورزي

72211163مریم غالمیرامهرمز66
09166915317

09169914214
بلوار سلمان فارسی 

خ امام - روبروي بانک  ملت 722113239121791581عبدالمجید امینرامهرمز67

خ ولی عصر - پایین تر  از  مسجد امام722110969166913295کامبیز کایدرامهرمز68

خ امام - نرسیده  به  فلکه ادهم 722112059163078152فاطمه بیگدلیرامهرمز69

خ انقالب - کوچه شهیدقندي پالك 7221103891658032571مسعود دهقانرامهرمز70

72211057حجت اله بگدلی رامهرمز71

09166915745

09399501685

09160442676

خ ولی عصر - پاساژ میرزایی 43529560

بلوار پاسداران - روبروي سازمان تامین اجتماعی 722113149163120127230956حسین رضائی منشسوسنگرد72

خیابان معلم 722112089166181606صادق جاللیسوسنگرد73

72211044منصور چلداوي ( سیدعلی موسوي سوسنگرد74
9371563862

9370350200
خیابان شریعتی جنوبی - کوي مشروطه - ساختمان پست مدرس 231140

خ پاسداران غربی722111479166300080خدیجه لفته پور شادگان75

خ امام  - نبش 15 خرداد722110419166319122جالل صباحی مقدم شادگان76

72211160حسن رمضانی شوش77
9163477308

0916843600
روبروي حوزه علمیه 5215891



آدرس دفترتلفن دفترتلفن همراهکد دفترنام  مالک  دفتر پیشخوان نام اداره ردیف 

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب خوزستان 

مسیر اصل جاده اهواز اندیمشک جنب مسجد امام علی 7221106509168451385سید حاجی علوي نیاشوش78

خ دستغیب 7221131391664620015220743فاطمه مرعشیان شوش79

72211287زینب کثیرشوش80
09169428443

09169435420
شهرك دانش - خ آزادي  پالك 48

خ باهنر 72211292093537115035227546معصومه شوهانی شوش81

جنب  میدان امام صادق 7221103993642652245224072بیژ ن کاوندي شوش82

72211328کلثوم حیاريشوش83
09166461148

09166462362
خیابان  امام - جنب بانک صادرات 

بلوار  مدرس غربی  پالك 722111529169408911366محمود شوهانی شوش84

خیابان  امام خمینی  جنوبی - کوچه دانیال - پالك 722110859163442084029احمد احمديشوش85

خ دستغیب 72211014091634485025227932رضا فرجیشوش86

خ ازادي  شمالی  روبروي پارك کوثر 7221133891682818975226999ایمان دیناروند شوش87

خ   رجایی  پالك  72211170916344197116فرخنده جریده شوش88

خ فتح المبین  خ سوسنگرد 722112769166439100علی کعبی شوش89

72211119عباس  حمیدي شوش90

09166406952

09168425530

09373471291

شهرك دانیال  خیابان اصلی  - نبش خیابان  انتظام  جنوبی 42870405

شوش   خ شهید دانش  جنب امور تربیتی 72211353091614252994282313مریم جمالی شوش91

خ امام حسین  نبش  خیابان شهید بهشتی 7221105291694832605679550مرضیه موسوي شوش ( حر)92

هفت تپه جنب بانک تجارت 72211348916344193فاطمه سئوبرشوش ( هفت تپه 93

شهر حر  - خ امام خمینی 7221133209163441933خدیجه صئوبرشوش( حر)94

خ شریعتی غربی  - خ ابن مالک 72211296916602402036220735سید تقی نقیب شوشتر95

شهرك  علم الهدي  پالك 22 7221130393795628376136223133علی رضایی شوشتر96

خ طالقانی - خ سادات 72211308916316854536220402طیبه حسن زاده شوشتر97

خ طالقانی 7221126391661085756136210924کبري قربانی شوشتر98

شهر شرافت 7221113091691952036136214298مریم نوروزي شوشتر99

کوي نیرو - روبروي ثبت احوال 7221112093953633096136250004ونوس منجزي شوشتر100

خ شریعتی - جنب چاپخانه طلوع 7221106293653916696136211908ماندانا  محققشوشتر101

خ شریعتی شرقی - میدان آبشارها 72211165916616176536229494موسی بیگ زاده شوشتر102

722111879163225338عادل  قاطع شوشتر103
09166007409

9163225338
فرهنگ شهر  خیابان  21

خ طالقانی  پل خراطان 7221106391611286529167013830سارا  شمسی زاده شوشتر104

میدان جانبازان 72211020910600320936235456علی شمشیرگرشوشتر105

فرهنگ شهر  خ عمار 10 مجتمع مادر 722113129163198791منیژه جوالپور شوشتر106

بلوار خیابان امام خمینی 72211158091699059654723262حجت اله غروي صیدون107

بلوار خیابان امام خمینی 72211182091669070874723414عبدالرضا رضوي مقدمصیدون108

خ شهیدسواري کوچه سوم 7221103291699053004323521مسیح رضائی قلعه تل109

خ امام  خمینی 72211007091630489755672400زهرا امامیگتوند110



آدرس دفترتلفن دفترتلفن همراهکد دفترنام  مالک  دفتر پیشخوان نام اداره ردیف 

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت آب و فاضالب خوزستان 

72211329بیژن فتاحی گتوند111
09166132350

09169143149
خ استقالل  روبروي بازارچه 

خ استقالل بین  میثم و شهید طیبی 7221103309163061498مژگان فتاحی گتوند112

میدان  بسیج  جنب پمپ بنزین 72213219168089700مسعود هزاریان اللی113

مرکز شهر میدان شهداي  21 دي روبروي بانک مسکن 7221126191698111596143296550زهرا فوالدي اللی114

بلوار طالقانی  نبش کوچه فرعی گلستان 722110279169815008اشکان صباحی اللی115

خ  وصال  - بازار  روز  شهرداري 722112839168817109عادل حسینی ماهشهر116

زینب حیدري دوست ماهشهر117

72211316

09163534460

09360788904

30538

تقاطع  خیابان شریفی  و منتظري - پالك 55

خ طالقانی  روبروي بانک انصار 72211031091635206352355447شمس اله قنواتی ماهشهر118

میدان امام خمینی - ترمینال تاکسی رانی7221107091665342200مهرنوش ریس قنواتی ماهشهر119

72211220جال الدین جعفري زاده ماهشهر120
09163534460

09360788904
خیابان  دانشگاه  آزاد  روبروي  دانشگاه آزاد 

خیابان  طالقانی خیابان  شهید مجدم  بین خیابان کارگر یک  و سازندگی 722110590916352063575326علیرضا رفیعیان ماهشهر121

فاز 4  مصلی 7221127091665044872320005مرتضی قنواتی ماهشهر122

خیابان پتروشیمی شیراز - روبروي منازل بیمه تامین اجتماعی 7221123391680015009396566006ستارخلیفی ماهشهر123

خ آزادي - باالتر  از فروشگاه بسیج - پاساژ شهدا  72211203916381519043224707کیمیا محمدي  عالسوندي مسجدسلیمان124

نفتون - جنب درمانگاه شرکت نفت 7221130791638155942224131فرزانه اشرفی مسجدسلیمان125

نمره یک - روبروي بازار 71211188916681211472211188فریبرز اشرف پورمسجدسلیمان126

خ آزادي - بین پاساژ 17 شهریور  و دیدنیها 7121122291668179142221963عیسی احمديمسجدسلیمان127

پنج بنگله - روبروي بهزیستی 7221117791668117323331623مسلم عالیوندمسجدسلیمان128

باشگاه جنب بانک صادرات 7221106891679245003331345محمدعلی بختیاروندمسجدسلیمان129

خیابان آزادي سه راهی پشت برج 7221126991638049002229353بهنام طاهريمسجدسلیمان130

خیابان آزادي - سه راه امام - روبروي بانک ملت 7221119291638025002229400فواد عالی پورمسجدسلیمان131

نفتک مجتمع صدف طبقه همکف72211234091668121583339915فاطمه محمودي کاهکشمسجدسلیمان132

خیابان آزادي  روبروي داروخانه شفا72211190916681211572211190مهرداد خواجه ورمسجدسلیمان133

سه راه شهربانی  جنب بانک قوامین 722113419360991901زینت بهزادي شیخ رباطمسجدسلیمان134

نمره چهل -خیابان ساسان - جنب سوپر مارکت سپاهان 72211103093601413594441993فریده علیپورمسجدسلیمان135

نفتک - خیابان اصلی جنب مبل رویال72211235916681211672211235آرزو باقري کاهکشمسجدسلیمان136

روبروي  بانک  کشاورزي 7221124591699147403220612صدیقه راشدي هفتگل137

میدان امام - بازار بصیرت  پالك 722111389166920310435842861سید رضا موسوي هفتگل138

خ سلمان فارسی 7221128291635354614220585حسین حیدري هندیجان139

تقاطع بسیج و  شهید مطهري 7221114591665192714221732زهرا فیصلی فرد هندیجان140

خ امام رضا - کوچه جنب فرمانداري  - ساختمان پست 722111139165902040عباس جاللی هویزه141


