
 

  و فاضالب خوزستان آبشرکت    قرارداد  طرف  پیشخوان دفاتر  لیست

  - پروانه شماره پیشخوان  دفتر  مالک  نام اداره  نام ردیف

 دفتر کد

 دفتر آدرس

 تاق  روبروی   اهلل رسول محمد خ 72211124 پور مکی زینب  ایذه  1

 طویله

  زاگرس  بلوار دانشجو  میدان  72211320 سعیدیان  سمنبر ایذه  2

 دانشگاه  روبروی

 جنب  احمر  هالل راه چهار 72211169 امامی  ستار ایذه  3

 شادی  رستوران 

 موسوی آزیتا)  موسوی محمد سید ایذه  4

) 

 علی   امام میدان  72211243

 مرادی  شهید خ  فارسی سلمان  خ 72211095 یزدانی  امین ایذه  5

 جامع   مسجد جنب    - امام  خ 72211183 احمدی   عبدالکریم ایذه  6

   فروشگاه جنب   - والیت  میدان  72211117 وندی  اسماعیل زیور ایذه  7

 رفاه 

 قدس  خ 72211271 رشیدی  نواب ایذه  8

  روبروی -   قریشوندی شهید خ 72211293 نیا  نظری محمدجان  ایذه  9

 نبی مسجد

  بانک جنب  -  علی  امام میدان  7202101171 اوندی   موسوی آزیتا ایذه  10

 انصار

   گاراژ به نرسیده  خمینی امام  خ 72211088 احمدی  عنایت  ایذه  11

 محمدی 

 مهاجرین  بازار پشت  72211060 جوقه   حسن آرش امیدیه 12

 بهشتی   خ 72211210 دهدزی  ابدالی سعید دهدز 13

 ای  خامنه اهلل آیت  خ 72211040 بیژنی  محمد باغملک  14

 ملی  بانک روبروی امام  خ 72211116 سلیمانی  فریده باغملک  15

  مرکزی مخابرات جنب  انقالب خ 72211090 خلیج  فروزان  اندیمشک  16

 بندری  شهید استادیوم روبروی

 یخ کارخانه جنب   - حسین  امام  خ 72211302 زاده  معین مریم اندیمشک  17



   خیابان   و  امام  خ بین پناهی خ 72211209 سهر  سهرابی بهناز اندیمشک  18

 روشنی  اسحاق

 دزفول  گاراژ جنب   امام  خ 72211227 یزدانی  امیر اندیمشک  19

  نبش -  بازگیر خ -  شهدا کوی 72211164 عالی   میر اکبر علی اندیمشک  20

 بازارچه  جنب  -  پرتو

 خیابان  بین - خمینی  مصطفی خ 72211102 ساکی مسعود اندیمشک  21

 148 پالک کردوالی و رشیدی

  خرم   ترمینال نبش انقالب جاده  72211228 خانی   رحیم فرهاد اندیمشک  22

 آباد

  جنب  انقالب  خیابان    لوور کوی 72211104 مهرابی  زهرا اندیمشک  23

 ملی  بانک

 پالک شهیدبهشتی  بلوار لوور کوی 72211207 برسم  سعید اندیمشک  24

39 

 گذر  زیر پل  جنب  امام  خ 72211167 گرامی  پرویز اندیمشک  25

 انقالب  نبش   روشنی خ 72211135 فوالدوندی   آناهیتا اندیمشک  26

 پاسداران  خ -  شهدا کوی 72211022 معافی  منیره اندیمشک  27

 فارسی  سلمان  خ 72211282 حیدری   حسین هندیجان  28

 مطهری  شهید  و  بسیج تقاطع 72211145 فرد  فیصلی زهرا هندیجان  29

  بهادر  چهارراه    چمران   دکتر خ 72211242 ملحان  فاطمه چمران  30

 جنوبی  ضلع

  سید مسجد جنب  متری 40 خ 72211185 نورانی  سیداحمد خرمشهر  31

 الشهدا 

  پشت  پوشیده سر خ  - صفا  بازار 72211157 پور  ساعی صادق محمد خرمشهر  32

 مراد  باب مسجد

  امام)  - ای خامنه  اهلل بلوارآیت  72211001 نوروزی  علی خرمشهر  33

  امام درمانگاه روبروی -(  رضا

 مرادی   مبلمان  جنب   - رضا

  نبش - ریحان  کوچه حافظ خ 72211126 عبدالهی   عبدالحمید خرمشهر  34

 سیروس 

  و  شقایق بین فارس  خلیج بلوار 72211087 امیری  بهزاد خرمشهر  35

 زنبق 

 رانی اتوبوس سمت   به- نو  حافظ 72211260 طویالنی معصومه خرمشهر  36

 طریحی  دکتر کوچه انتهای -



 فلکه به نرسیده - متری 40 بلوار 72211048 نژاد  داری گله علی خرمشهر  37

  واحد  روبروی -  اردیبهشت 

 شهید  بنیاد فرهنگی

  روبروی - المقدس  بیت  بلوار 72211053 زاده  موسوی بدریه خرمشهر  38

 کارخانه جنب   - نور پیام دانشگاه

 سازی  یخ

  -  اروند  متری 30-  طالقانی خ 72211029 نوری  شهناز خرمشهر  39

 317 پالک - آبان  متری 20 نبش

 دوم  ستوده نبش  شیخ کوت 72211324 موسوی  ناصر سید خرمشهر  40

 سازمان  روبروی -  پاسداران  بلوار 72211314 منش  رضائی حسین سوسنگرد  41

 اجتماعی  تامین

 معلم  خیابان  72211208 جاللی  صادق سوسنگرد  42

 14 پالک عصر  ولی  خ  امام  خ 72211241 نسب   موسوی سیدمهدی جایزان  43

  فروشگاه از  باالتر - آزادی خ 72211203 بیرگانی قنبری محمد مسجدسلیمان  44

 شهدا  پاساژ - بسیج

  شهریور 17 پاساژ بین - آزادی خ 72211345 احمدی  عیسی مسجدسلیمان  45

 دیدنیها  و

 همکف  طبقه  صدف مجتمع نفتک 72211234 کاهکش  محمودی فاطمه مسجدسلیمان  46

 داروخانه روبروی  آزادی خیابان  72211190 ور  خواجه مهرداد مسجدسلیمان  47

 شفا 

  بانک جنب    شهربانی راه سه 72211341 رباط  شیخ بهزادی زینت  مسجدسلیمان  48

 قوامین 

  مبل جنب  اصلی  خیابان   -  نفتک 72211235 بردی  کیانوش  مسجدسلیمان  49

 رویال 

 خمینی   امام  خ 72211007 امامی  زهرا گتوند  57

 بازارچه  روبروی  استقالل خ 72211329 فتاحی  بیژن  گتوند  58

 طیبی شهید و  میثم  بین استقالل خ 72211033 فتاحی  مژگان  گتوند  59

  رفاه بانک جنب  جمهوری  خ 72211123 اسکندری  الهام رامشیر  60

 کارگران 

 فرمانداری روبروی - بهمن 22 خ 72211050 غبیشاوی  حجت  رامشیر  61

 مرکزی  پست  ساختمان  -

 ای  خامنه اهلل آیت  خ 72211131 پیروزاده  امید باغملک  62

 خمینی   امام خیابان  بلوار 72211158 غروی  اله حجت  صیدون  63

 خمینی   امام خیابان  بلوار 72211182 مقدم  رضوی عبدالرضا صیدون  64

 سوم  کوچه شهیدسواری خ 72211032 رضائی  مسیح تل قلعه 65



  -   فردوسی کوچه - امیری  خ 72211079 عباسی  لیال آبادان  66

 راست  سمت  آخر  فرعی 44 پالک

 49بهار 7 ایستگاه -  قدس کوی 72211337 سعیدی  حاجیان   حر آبادان  67

 8 بهار نبش  2 ایستگاه  72211319 معلمیان  حسین آبادان  68

  متری سی نبش  ذوالفقاری  کوی 72211229 حمداوی  سعید آبادان  69

 306 پالک 34 ذوالفقار

 18 و 17  بهمن بین -  شاملو خ 72211251 زاده  غصه محبوبه آبادان  70

 ردیف  -11 ایستگاه -  بهار  کوی 72211343 شکوری  ندا آبادان  71

 1 پالک-474

 بهزیستی اداره جنب  -  سیکلین خ 72211250 حمادی  سعید آبادان  72

 مخابرات  اداره  روبروی -

 آباد  احمد اصلی 4  خ احمدآباد 72211285 ابراهیمی  رضا آبادان  73

 کشاورزی   بانک  روبروی 72211245 راشدی  صدیقه هفتگل  74

 پالک  بصیرت بازار -  امام میدان  72211138 موسوی  رضا سید هفتگل  75

1 

  -  اصلی خیابان   دانیال شهرک 72211119 حمیدی   عباس شوش  76

 جنوبی   انتظام  خیابان  نبش

 امور  جنب   دانش شهید  خ    شوش 72211353 جمالی  مریم شوش  77

 تربیتی 

  هفت )  شوش 78

 ( تپه

 تجارت  بانک جنب  تپه هفت  72211348 سئوبر  فاطمه

 علمیه   حوزه روبروی 72211160 رمضانی  حسن شوش  79

 اندیمشک  اهواز  جاده  اصل مسیر 72211065 نیا  علوی  حاجی سید شوش  80

 علی  امام مسجد جنب 

 دستغیب  خ 72211313 مرعشیان  فاطمه شوش  81

  پالک  آزادی خ  -  دانش شهرک 72211287 کثیر زینب  شوش  82

48 

 خمینی  امام   خ -   حر  شهر 72211332 صئوبر  خدیجه ( حر) شوش 83

 باهنر  خ 72211292 شوهانی  معصومه شوش  84

 صادق امام میدان   جنب  72211039 کاوندی  ن  بیژ شوش  85

  بانک جنب   - امام  خیابان  72211328 حیاری   کلثوم شوش  86

 صادرات 

 366 پالک  غربی  مدرس  بلوار 72211152 شوهانی محمود شوش  87

  -  جنوبی  خمینی امام  خیابان  72211085 احمدی  احمد شوش  88

 29  پالک -  دانیال کوچه



 شهید خیابان    نبش  حسین  امام  خ 72211052 موسوی  مرضیه ( حر)  شوش 89

 بهشتی 

 دستغیب  خ 72211014 فرجی  رضا شوش  90

  پارک روبروی  شمالی  ازادی خ 72211338 دیناروند  ایمان  شوش  91

 کوثر 

 16  پالک  رجایی   خ 72211170 جریده   فرخنده شوش  92

 سوسنگرد  خ   المبین فتح خ 72211276 کعبی  علی شوش  93

  نیروی  روبروی  شریعتی دکتر خ 72211238 شریفی  جعفر بستان  94

 انتظامی 

 غربی   پاسداران  خ 72211147 پور  لفته خدیجه شادگان  95

 خرداد  15 نبش -  امام  خ 72211041 مقدم  صباحی جالل شادگان  96

 شریعتی  خ 72211058 انگالی  مریم امیدیه 97

-   سوم سعیدی خ  -  دستگاه700 72211122 دختی  علی طیبه بندرامام  98

 دوم  سعیدی وچهک

  امام و معلم بین - شهرداری بازار 72211023 السادات  نجم سیدمجتبی بندرامام  99

 17 پالک  -

  روبروی -  آرا جهان   بلوار انتهای 72211025 بلوکی  مهری بندرامام  100

 ثاراهلل  حسینیه

 شطرنج پارک روبروی طیب  میدان  72211359 رضازاده  خسرو آبادان  101

 مخابرات  روبروی   طالقانی کوی 72211250 سعید  بنی   وجدان  آبادان  102

   فرعی  یک  خیابان     آباد احمد 72211108 عیدی  احسان  آبادان  103

 شهربازی  جنب 

 249 پالک  13 فرعی آباد احمد 72211128 چلپی  امین آبادان  104

 88 پالک رجایی خ 72211334 عبدالخانی  عیسی الوان  105

 موسوی سیدعلی)  چلداوی منصور سوسنگرد  106

) 

  کوی -  جنوبی  شریعتی خیابان  72211044

 مدرس پست  ساختمان  - مشروطه

 میرزایی  پاساژ -  عصر  ولی خ 72211057 بگدلی  اله حجت  رامهرمز  107

 سینا  بانک  جنب   شرقی طالقانی خ 72211043 احمدی   اعظم رامهرمز  108

  بانک جنب   شهیدمنتظری خ 72211018 سالمی  صادق رامهرمز  109

 کشاورزی 

 فارسی  سلمان  بلوار 72211163 غالمی  مریم رامهرمز  110

 ملت   بانک روبروی - امام  خ 72211323 امین  عبدالمجید رامهرمز  111

 مسجد  از  تر پایین -  عصر  ولی خ 72211096 کاید کامبیز رامهرمز  112

 امام 

 ادهم  فلکه  به  نرسیده - امام  خ 72211205 بیگدلی  فاطمه رامهرمز  113



  شهیدقندی کوچه - انقالب خ 72211038 دهقان  مسعود رامهرمز  114

 1 پالک

  جنب   کوچه -  رضا امام  خ 72211113 جاللی  عباس هویزه  115

 پست  ساختمان  -   فرمانداری

 مالک  ابن  خ -   غربی  شریعتی خ 72211296 نقیب  تقی سید شوشتر  116

 22 پالک  الهدی  علم   شهرک 72211303 رضایی  علی شوشتر  117

 سادات  خ -  طالقانی خ 72211308 زاده  حسن  طیبه شوشتر  118

 طالقانی  خ 72211263 قربانی  کبری شوشتر  119

 شرافت  شهر 72211130 نوروزی  مریم شوشتر  120

 احوال  ثبت  روبروی -  نیرو کوی 72211120 منجزی  ونوس شوشتر  121

 طلوع  چاپخانه جنب  -  شریعتی خ 72211062 محقق   ماندانا شوشتر  122

  میدان  -  شرقی شریعتی خ 72211165 زاده  بیگ موسی شوشتر  123

 آبشارها 

 21   خیابان   شهر فرهنگ 72211187 قاطع   عادل شوشتر  124

 خراطان   پل  طالقانی خ 72211063 زاده  شمسی  سارا شوشتر  125

 جانبازان  میدان  72211020 شمشیرگر  علی شوشتر  126

  مجتمع 10 عمار  خ  شهر فرهنگ 72211312 جوالپور   منیژه شوشتر  127

 مادر

 منتظری و   شریفی خیابان    تقاطع 72211316 دوست  حیدری زینب  ماهشهر  128

 55 پالک  -

 انصار  بانک روبروی  طالقانی خ 72211031 قنواتی  اله شمس ماهشهر  129

  ترمینال -  خمینی  امام میدان  72211070 قنواتی  ریس مهرنوش ماهشهر  130

 رانی تاکسی

   روبروی  آزاد  دانشگاه   خیابان  72211220 زاده  جعفری الدین  جال ماهشهر  131

 آزاد  دانشگاه

  شهید  خیابان   طالقانی  خیابان  72211059 رفیعیان  علیرضا ماهشهر  132

  و  یک کارگر خیابان   بین  مجدم

 سازندگی 

 مصلی  4 فاز 72211270 قنواتی  مرتضی ماهشهر  133

  -  شیراز پتروشیمی  خیابان  72211233 ستارخلیفی  ماهشهر  134

  تامین بیمه منازل روبروی

 اجتماعی 

 شهرداری  روز  بازار -  وصال  خ 72211283 حسینی  عادل ماهشهر  135

 بنزین  پمپ  جنب   بسیج  میدان  7221321 هزاریان  مسعود اللی 136



  فرعی  کوچه نبش  طالقانی بلوار 72211027 صباحی  اشکان  اللی 137

 گلستان 

 


