لیست دفاتر پیشخوان خرم آباد
اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
ردیف

کد دفتر

مدیر دفتر

شماره تماس

1

71341184

فرزانه کاغذی

2253681

2

54604

ناهید سلطانی

2221333-2221334

3

54606

بابک ماهرویی

2216576

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

54607
54608
54609
54615
54616
54617
54629
54631
54632
54633
54634
71341187
54637
54638
54658
72341038
1005-34-71
1008-34-71
1010-34-71
1011-34-71
1012-34-71
1018-34-71
1022-34-71
1026-34-71
72341009
1031-34-71
1034-34-71
1039-34-71
1041-34-71
1044-34-71
72341031
1052-34-71
1053-34-71
1056-34-71
1059-34-71
1060-34-71
1064-34-71
1065-34-71

غالمرضا حسنوند
الهام طوالبی
اردشیر یاراحمدی
رحیم مرادی
مهرداد ساالری فر
آساره صارمی
فریبا رحمان پور
زهرا شاهیوندی
الهام فراهانی
فریده خادم
علی پیام
مریم محسنی جنانی
مریم سالحورزی
عیسی بیرانوند
حسن کولیوند
فاطمه رضایی
ناهید وکیلی منش
وحید بهاروند
فریبا ایمانی فر
نورالدین زبردست
پیمان صارمی فر
فرشته مصطفی زاده
بهناز بیگی بازگیر
حمید یگانه کاکائی
فهیمه رحمتی
عابدین مرادی ماسوری
محمدابراهیم محمدطاهری
افسانه بگ زاده
سید طیب حیات الغیب
امیر شاه کرمی
فریبا پیام
امیر زارعی سرابی
زهرا بهرامی
رزیتا نجومی
لیال نعمتی ملک آباد
کیانوش قالبی حاجیوند
اصغر محمدحسینی
نیلوفر خوشبخت

2222235-2211944
3207584
3230450
1-3239960
4211118
4214710
3214020
3211039
4234002
4-4221963
4202947
2205115-2231570
8-2228097
(3229890منزل)
3231739-3235558
4202368
4203721
3211717
2223174
2234181
4-4231583
5-2225154
3209763
3229419
4209732
2209984
9-4232538
6-4232384
9-2252538
2221587
3205067
4232240
4214724-4226303
3230528
4209858
4232409

آدرس
خ جانبازان نبش گلبهار 11
خ شهدای شرقی-ک دی-پ23
سه راه مطهری-روبروی مجتمع تجاری آرش
خ امام-خ  24متری حکیم
سه راه مطهری -جنب شورای شهر خرم آباد
خ انقالب-کوچه شهید ملکشاهیان-پ 5
خ انقالب-نبش کوچه  5آراسته
ضلع شرقی میدان امام حسین
میدان امام حسین –جنب داروخانه دکتر جعفری
خ  60متری-روبروی سازمان ملی جوانان
بلوار ولیعصر-باالتر از بلوار شهید پژوهنده
گلدشت غربی-میدان بهارستان-نبش ایران زمین غربی
خ علوی-روبروی بانک صنعت و معدن
24متری کاکاوند باالتر از بیمارستان ایران
میدان تیر-ابتدای بلوار جانبازان
کمربندی بازار-خ فردوسی-باالتر از درمانگاه دباغ
کوی ارتش
خ انقالب-روبروی کوچه دوم آراسته
خ علوی -روبروی آزمایشگاه پاستور
قاضی آباد24-متری محمدی-چهارراه اول-نبش خ 13
خیرآباد
خ اسدآبادی-مقابل پارک
خ 24متری حکیم
خ طیب-جنب بانک ملی
خ علوی –روبروی بانک پاسارگاد
خ ولیعصر-باالتراز کوچه 16متری-جنب شورای هماهنگی
دره گرم -نبش نگارستان 15
خ 60متری-بعداز سینما حکمت
ماسور-خ بهار
خ انقالب-دروازه الشتر
روستای بهرامی -جنب بانک سپه
شقایق جنب ایستگاه ماسور
خ امام-نرسیده به میدان الله
پل بزرگ
یلوار ولیعصر 30-متری پژوهنده
گلدشت شرقی-میدان فردوسی -نبش ک ارغوان8
خ طیب -بین پاک مهر 16و 17
بلوار والیت –نگارستان 9
خ انقالب-خ رازی
ماسور-چهارراه حافظ –بین خ پردیس  1و 2
اسپستان-بلوار بهارستان-نبش بهارستان 8

لیست دفاتر پیشخوان خرم آباد
اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1066-34-71
1068-34-71
1070-34-71
1071-34-71
1079-34-71
1080-34-71
1081-34-71
1082-34-71
1083-34-71
1084-34-71
1089-34-71
1091-34-71
1092-34-71
1094-34-71
1107-34-71
1109-34-71
1125-34-71
1126-34-71
71-34-1163
1140-34-71
1143-34-71
1146-34-71
1161-34-71
1149-34-71
1153-34-71
1169-34-71
1178-34-71
1004-34-71
1193-34-71
1019-34-71
1024-34-71
1042-34-71
1074-34-71
1076-34-71
1123-34-71
1159-34-71
1160-34-71
1193-34-71
1008-34-71
1009-34-71

محبوبه شفیعیان
محمد حبیبی
سیدذبیح اله شاهرخی
مسعود یاوریان
مجتبی عابدینی
یداله کمالی
مژده سپهوند
امین شوهانی
پریا سرهنگی
مهدی دهقان
محسن برزین
ریحانه محمودی
زینب نیک لک
الهام دریکوندی
علی طافی
حمید زارعی گردابی
علی اشکان
جهانگیر قاسمی تبار
پروانه مرادی سبزوار
الهیار یحیی بیگی
تیمور شکری مقدم
سارا آل کثیر
فاطمه سماعی
پریا دولتشاه
اعظم پیریایی
کیانوش رومیانی
لیال مومنی
شاپور خدایی
مریم جمشیدی
صادق امیری
علی احمدی
کلثوم بهرامی
مسعود بهرامی
محمود عزتی
علی سلیمانی
محمد بهاروند
حسن بیرانوند
هنگامه پور سیف
سید طیب حیات الغیبی
فهیمه رحیمی

4231826
3200011
3201165
2233300
2206278
2211414
3304434
3229661
3223691
3236379
3231333
2-4232501
3224630
4239154
4226906
4214641
2205540-2233443
4232952
4225043
3226971
2233650
3218333
2233993
2234994
4230691
3233545
2220077
4-5724053-663
3241454
5723878-0663
5723212-0663
4232668
3223772-0663
4233203

خ طیب -روبروی داروخانه ولیعصر
خ انقالب-روبروی خ ناصرخسرو-پ642
خ ناصرخسرو-باالتر از میدان ناصرخسرو-پ250
خ علوی-ک ش بهزاد شرفی-پ 97
خ شریعتی-میدان بسیج-جنب بانک مسکن
خ حافظ-روبروی نگارخانه میرمالس-پ503
دره گرم شهرک پارسیلون خ چالوس
دره گرم-نبش فرهنگستان 8
30متری پژوهنده-بین بنفشه  10و 11
خ ناصرخسرو-نرسیده به چهارراه دانش
خ شفا-نبش خ سی متری پژوهنده
خ 80متری -گلدشت شرقی-نرسیده به بیمارستان تأمین اجتماعی
خ ناصرخسرو 16-متری دانش
خ طیب – قاضی آباد -نبش خ سوم
میانگالل-جنب فرودگاه
خ طیب-نبش پاکدشت ششم
چهارراه بانک-روبروی استانداری-جنب رستوران شمشاد
گلدشت شرقی-خ ایران زمین
گلدشت غربی  -خ ارم
خ شفا –پ 44
خ اسدآبادی-خ سرباز-نبش ک شهیدبارانی
خ جالل آل احمد
خ اسدآبادی-خ 14متری
خ شهدای شرقی -خ اسفند یکم
گلدشت غربی  -خ نوروز
دره گرم بلوار والیت
خ امام  -بین میدان شهدا و چهرراه فرهنگ
سراب دوره-بلوار امام
خ شفا جنب میدان رازی
سراب دوره  -خ پاسداران
ویسیان  -جنب پلیس 110
سراب دوره-خ عاشورا
بدر آباد علیا -الله ششم
زاغه  -بلوار  22بهمن
چغلوندی  -خ ولیعصر
ده محسن -چهاراه مسجد
جاده اندیمشک  -خرم آباد-کوی سازمانی -لشگر 84
گلدشت خ ارم
شقایق جنب ایستگاه ماسور
فهیمه رحمتی

