مشخصات دافرت پيشخوان استان خوزستان
رديف

کد دفتر

محل دفتر

نشاني دفتر

تلفن دفتر

1

21-11-1211

اندیمشک

کوی شهدا خ پاسداران

26111621122

1

21-11-1161

اندیمشک

کوی شهدا خ پرتو

261611622262

6

21-11-1112

اهواز

زیتون کارمندی خ فاطمی بین زیتون و زمزم

26161112126

1

21-11-1141

اهواز

کوی علوی خ فراهانی جنوبی نبش نور اسالم

26166611222

2

21-11-1266

اهواز

پادادشهر بین خ  11و  11جنب بانک مسکن بلوار جواد االئمه

26162211611

6

21-11-1116

اهواز

ملی راه خ زاویه بین خاقانی و بهشتی پ112

26161114141

2

21-11-1616

اهواز

خ شریعتی چهار راه طالقانی خ غفاری

11-26161116212

4

21-11-1224

اهواز

کیانپارس خ  1شرقی پالک11

26166646162

1

21-11-1111

اهواز

کمپلو خ بنی هاشم بین هاللی و فرهانی پالک 221

26166211241

12

21-11-1241

اهواز

حصیر آباد خ  11پالک 41روبروی کالنتری11

26112412661

11

21-11-1612

اهواز

فرهنگشهر بین میدان فرهنگشهر و دانشگاه نبش ساعی 1

261666211241

11

21-11-1221

اهواز

خشایار خ بنی هاشم بین کیان و غزنوی پ621

26166211111

16

21-11-1111

اهواز

بوستان خ آبان بین خ تیر و خرداد پ114

26166611162

11

21-11-1122

اهواز

کوی نفت بلوار رسالت خ رسالت 6

261611161112

12

21-11-1212

اهواز

کوی ملت بلوار پاسداران نبش اقبال

26161122221

16

21-11-1114

اهواز

سپیدار بازارچه مرکزی مقابل بانک تجارت

26161121162

12

21-11-1111

اهواز

کوی آقاجاری بلوار گلبهار خ ساحل  16پ62

26161112121

14

21-11-1161

اهواز

کوی انقالب کوی علوی خ فراهانی حد فاصل بهشت و مشعلی611

26166611461

11

21-11-1116

اهواز

خ یوسفی بین 2و 6پادادشهر

26162212421

12

21-11-1212

ایذه

خیابان شریعتی جنب عملیات برق کارخانه سابق

26116616616

11

21-11-1161

ایذه

چهار راه هالل احمر

26166222221

11

21-11-1262

ایذه

ایذه خ حافظ جنوبی

26116614641

16

21-11-1144

آبادان

امیری فرعی  11کوچه برق پالک21

2616611112

11

21-11-1124

آبادان

خ شهید بهشتی روبروی بیمارستان شهید بهشتی

26611112216

12

21-11-1121

آبادان

خیابان شاملو بین بهمن 12و14

26126621216

16

21-11-1114

آبادان

احمدآباد خ  16فرعی پالک 111

2612661111

12

21-11-1116

باغملک

روبروی بانک ملی کوچه شهید حمزه پور

26116212116

14

21-11-1212

باغملک

خ آیت اهلل خامنه ای روبروی درمانگاه

26116211222

11

21-11-1112

باوی

شیبان خ  1بازارچه

26166226161

62

21-11-1162

خرمشهر

خرمشهر فلکه اهلل (شهید مطهری)خ حافظ نو انتهای کوچه دکتر طریحی

2612114111

61

21-11-1111

دزفول

خ منتظری نبش فردوسی

26111121616

61

21-11-1111

دزفول

خ امام خمینی جنوبی نبش مصلی

26111621221

66

21-11-1121

دزفول

کوی اندیشه خ امید اصلی

26111212662

61

21-11-1124

دشت آزادگان

سوسنگرد خ معلم

2611111162

62

21-11-1122

رامهرمز

رامهرمز-خ امام نرسیده به میدان ادهم روبروی بانک ملی

26116211612

66

21-11-1216

رامهرمز

رامهرمز-خ طالقانی شرقی جنب بانک سینا

26116212622

62

21-11-1112

شادگان

خیابان پاسداران غربی جنب دفتر امام جمعه

26616111644

64

21-11-1122

شوش

شوش خیابان شهید رجایی

26111414111

61

21-11-1166

شوشتر

فلکه  12شهریور کوچه شهید خدری

26116112112

12

21-11-1121

کارون

کوت عبداله خزامی بین خ  12و11

26162222222

11

21-11-1122

ماهشهر

فاز 1بوستان سوم پالک11

26121612222

11

21-11-1111

ماهشهر

شهرک بعثت هزار واحدی پشت مجتمع تجاری کیمیا

261621116162

16

21-11-1616

ماهشهر

تقاطع شریفی منتظری روبروی بانک تجارت

26121622122

11

21-11-1161

مسجدسلیمان

خیابان آزادی -سه راهی پشت برج

26411111612

12

21-11-1162

مسجدسلیمان

نفتک-جنب مجتمع رویال ساختمان ایرانیان

26116161121

