لیست دفاتر پیشخوان بروجرد
اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
ردیف

کد دفتر

مدیر دفتر

شماره تلفن

آدرس

1
2
3
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

54611
54612
54613
54614
54618
54649
54650
54651
54652
54653
1003-34-71
1007-34-71
1013-34-71
1016-34-71
1017-34-71
1027-34-71
1029-34-71
1033-34-71
1035-34-71
1036-34-71
1046-34-71
1047-34-71
1048-34-71
1057-34-71
1058-34-71
1061-34-71
1067-34-71
1075-34-71
1085-34-71
1095-34-71
1096-34-71
1128-34-71
1168-34-71
71-34-1165
71-34-1086

محمدرضا ملکی
لیال غالمی
سمیرا شاهوردی
سعید ابوالفتحی
ولی نظامی
علی اکبر تیموری
حسین بوربور
لیال مقدسی
سیدجالل جاللی
معصومه بیرانوند
مهدی زیویاری
رضا قاسمی موسوی
مهدی عرب
ندا مقدسی
ولی اله فرخ نیا
سیدمحمد آزرمسا
غالمرضا کردی
روح اله عباسی
مجتبی کاوند
معصومه معظمی گودرزی
شورانگیز امیر سرداری
ابراهیم باجالن
ستار معظمی گودرزی
صابر معظمی گودرزی
فاطمه شعبان
سیما ابوالفتحی
پروانه معظمی گودرزی
هادی پورصادقی
لیال کریمی
علیرضا علی کرمی
مهری گودرزی
محمد زندی
نرگس ساده دل
نازلی حسن میرزایی
عباس باجالن

3505085
2629096
4461600-4467600
2600794
3504501-3501100
6-446785
3534702
2615659-2628247

خ سید مصطفی-رویروی بیمارستان امام
خ گل سرخی-روبروی بیمه ایران
خ جعفری-جنب پارک وحدت
خ شهید چمران-چهار راه کالنتری-نبش ک دوم
خ مدرس-نرسیده به چهارراه فاطمی
خ رودکی-ابتدای 45متری بسیج -روبروی خ منوچهری
میدان تختی-جنب قنادی تختی
خ آزادی-نرسیده به سپاه-پ20
خ شهدا
خ امام حسین -روبروی پل امام زاده قاسم-پ333
اشترینان-بلوار امام-پایین تر از کالنتری 14
خ تختی-قبل ازخ شهید مقدسی -پ423
میدان توحید-خ حافظ جنوبی-پ31
علی آباد-بین قدس  2و -3پ 43
خ بهارستان-قبل از سه راه سجاد-جنب داروخانه امیرکبیر
خ تختی-روبروی مدرسه مالک اشتر-ساختمان طه
خ بهار-نرسیده به میدان معلم-پ234
خ بهارستان-پ 59
خ  45متری بسیج-بعداز پمپ بنزین-نبش میدان قائم
شهرک اندیشه-خ نیلوفر-پ 60
خ صفا-روبروی مدرسه راهنمایی کوثر-بن بست صداقت
میدان قائم(عج) -خ  45متری
بلوار دکتر بهشتی-روبروی بانک تجارت-پ45
چهاررراه حافظ –خ شهدا-پ442
خ نظام گنجوی-نبش میدان قائم(عج)
بلوار شهید صارمی-نبش خ اصلی-پ 10
شهرک اندیشه -فاز -3خ سپهر-پ 210
شهرک اندیشه-خ شکوفه
خ قاآنی-خ سجاد-پ496
چهارراه بهارستان-پ440
ضلع شمالی امام حسین(ع)-جنب آتش نشانی

4467477
3222336-3222937-665
3511139
2616336
4464871
9-2609047
1-3507511-3506420
3509462-3501320
2625623
3-4469272
2-5308601
2616213-2616636
7-3508836

8-3514417
5307613
2616695
5-2616064
4453071
2613232-2614300
53-4469652

خ جعفری -خ  17شهریور
خ بهار  -نبش ک یاس
سه راه طالقانی  -خ  18متری شمالی

