لیست دفاتر پیشخوان دولت شهرستان اهواز جهت واگذاری خدمات آب و فاضالب
ردیف

نام و نام خانوادگی مالک دفتر

کد دفتر

آدرس

تلفن دفتر

1

داوود حسینی

1003-21-72

زیتون کارگری خ عالمه روبروی پارک  -پالک 507

32245939

2

غالمرضا شربت دار

1009-21-72

خ شریعتی نرسیده به چهار راه زند بین صابر و هاللی

32921036

3

یاور احمدی

1013-21-72

زرگان جنب بانک تجارت پالک 67

34462838

4

ناصرجاسم نژاد

1015-21-72

بلوار پاسداران کوی ملت بین خ اقبال و مهر پالک 934

34477772

5

محمد جادری

1016-21-72

امانیه خ انقالب خ مستعان پالک 34

33332112

6

خسرو صباغ

1017-21-72

کیانپارس خ پهلوان شرقی نبش چراغ راهنمایی

33334434

7

علی مروانی

1036-21-72

مالشیه بعد از بازارچه بین خ 8و 9روبروی مخابرات

33311500

8

جنت مکان

1046-21-72

کیانپارس بین خ  14و  15غربی

33379794

9

ابراهیم امیدوار

1051-21-72

خشایار بین کیان و غزنوی پالک 301

33799499

10

محمد رضا موحد زاده

1055-21-72

زیتون کارگری خ کارون کوی شهرداری پالک 124

32257777

11

سعادت ابراهیم زاده

1066-21-72

پادادشهر بلوار جواداالئمه بین خ  11و  12پالک 38

35544361

12

حمید لویمی

1071-21-72

اتوبان گلستان نبش مجموعه مسکونی روبروی پارک صدف

33350624

13

محمد رضا پور کیا

1072-21-72

گلستان خ فروردین بین بهمن واسفند پاساژ سکویا

33754141

14

مینا احمدی بلوطکی

1077-21-72

کوی ملت خ دانیال خ مریم پالک  28جنب اتوبخار

34465416

15

پریسا جمال پور

1078-21-72

کیانپارس خ  2شرقی پالک 42

33386937

16

سارا سیف السادات

1080-21-72

زیتون کارمندی خ حجت جنب بانک سپه ساختمان صفا

34451817

17

مژده ایرانپور

 1084-21-72خ 14حصیرآباد ابتدای اتوبان جدید باهنر روبروی کالنتری11

32241124

18

قاسم قلمی

1089-21-72

بلوار گلستان سه راه بهشت جنب بانک کشاورزی

33722070

19

سید داوود مرتضوی

1094-21-72

خ اصلی فرهنگ شهر خ رشد  3پالک 1

33356618

20

حمید غالمحسین زاده

1099-21-72

منبع آب بین خ  9و  10پالک 257

32265586

21

یوسف لطفی پور

1101-21-72

زیتون کارگری خ عالمه بین دروازه و فلکه زیتون خ فرتوئی

32269033

22

فریدون پورابول قاسمی

1109-21-72

فاز  2پادادشهر ایستگاه  6داخل بازارچه

35591397

23

مریم رآفت

1111-21-72

کیان آباد بین  13و  14نبش سپید

33379798

24

امینه موسوی

1118-21-72

سپیدار سه راهی باهنر -بازارچه مرکزی روبروی بانک تجارت

32271937

25

نجمالسادات ساالریپور

1129-21-72

گلستان  -بوستان بین خ تیر و خرداد پالک 148

33726646

26

ناجی سواری

1134-21-72

کوی علوی خ فراهانی حدفاصل بهداشت و مشعلی

33399832

27

شرکت موج نیلگون ارتباطات

1137-21-72

کوی باهنر بلوار معلم نرسیده به سه راه نگهبانی پ 76

32283916

28

اکبر صادقی حسنوند

1142-21-72

چهار راه زند نبش خ خاقانی(محمدیان)

32922589

29

مهدی کعب عمیر

1148-21-72

خ شریعتی جنوبی بین خ شهید نبوی و فاطمی زاده

35523322

30

عباس باغبانی

1166-21-72

خ علم الهدی جنوبی بین نادری و کافی

32236008

31

لطف اله ساکی

 1173-21-72کوی انقالب اول خ غزنوی جنوبی بین پور داوودوکاشف پ23

33770709

32

ناهید گرمسیری

1175-21-72

کوی نفت بلوار رسالت بین رسالت  1و 3

34411560

33

امیر ارسالن داودی

1178-21-72

آخر آسفالت میدان پل پنجم روبروی مسجدالغدیر پاساژ ولیعصر

35539735

34

عادل نیسی

1184-21-72

خ  30متری فراهانی جنوبی نبش نوراالسالم

33394075

35

سید یوسف مشعشعی

1191-21-72

چهارشیر ضلع جنوبی فروشگاه یاس بسیجیان طبقه اول

34457505

36

سرور آزاده فر

1195-21-72

زیتون کارمندی خ فاطمی بین زیتون و زمزم پالک 83

34435203

37

احمد شهریاری

1214-21-72

فاز یک پادادشهر بین آبان و آذر شرقی

35530258

38

زینب زاهد نسب

1216-21-72

کوی ملت خ اقبال روبروی خ  21پالک 141

34470378

39

ولی اله طاهری نیا

1219-21-72

شهرک آغاجری بلوار گلبهار نبش خ الدن  13پالک 37

34417470

40

سعید سعدی نیا

1221-21-72

سه راه فرودگاه نبش خ وطن پالک 2

34450955

41

سید محمد امان مرمضی

1222-21-72

نادری بین خ ادهم و بهزادی

32222894

42

مائده السادات آلبوشوکه

1231-21-72

خ شهید بندر جنب بانک صادرات ایران

34453818

43

رزیتا بهارلوئی

1240-21-72

سه راه خرمشهر نرسیده به جاده حمیدیه سمت راست

33770173

44

محسن سعدی

1244-21-72

خشایار خ زینب جنوبی بین ادیبی و وحید

33795052

45

قاسم فرهادی بابادی

1246-21-72

سپیدار سه راه باهنر خ یک پالک 34

32282044

46

رقیه مندنی زاده

1252-21-72

پردیس بلوار گلشن بین گلدسته و گلفام بعداز بازار قطعه 84

33721991

47

آذر آشناگر

1262-21-72

کوی فرهنگیان یک خ شقایق نبش خ الله پالک 73

34461857

48

امانت سیاحی

1268-21-72

کیانشهر بلوار امام رضا نبش مریم یک

33906619

49

محمد رضا مقدمیان

1277-21-72

نادری بین خ خوانساری و نظامی جنوبی پ 39

32211230

50

فرهاد یاللی

1278-21-72

خشایار خ هاللی نبش انصاری پ 301

33785449

51

سمیه مظفری

1310-21-72

باهنر بلوار معلم بین خ آموزگار و بهاران ساختمان نثر

32279060

52

ابتسام مزرعاوی

1311-21-72

آخرآسفالت -انتهای خ شریعتی بعد از کالنتری نبش خ سراج

5507275

53

الهام قلی پور نوروزی

1326-21-72

باغ شیخ خ ادهم پالک 928

35523301

54

هوشنگ صالح راد

1335-21-72

کیانشهر روبروی پدافند هوایی 18 -متری -الله 2

33906283

55

مهدی شفیعی

1339-21-72

رسالت منازل  254دستگاه روبروی مسجد نور

32280537

