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

کد دفتر

مدیر دفتر

شماره تلفن

1

54636

محبوبه جودکی نژاد

6239009

2

54642

سید نور محمد موسوی

6239720-6241049

3

54643

محمد رضا شاکرمی

2-6241101

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

54657
1098-34-71
1100-34-71
1101-34-71
1102-34-71
1104-34-71
1105-34-71
1106-34-71
1108-34-71
1110-34-71
1112-34-71
1113-34-71
1162-34-71
1114-34-71
1115-34-71
1116-34-71
1117-34-71
1118-34-71
1119-34-71
1120-34-71
1121-34-71
1131-34-71
1132-34-71
1133-34-71
1145-34-71
1155-34-71
71-34-1103
71-34-1158
71-34-1099

لطیف شفیعی
اسماعیل بابایی نژاد
علی احمد عزیزی
سیده خدیجه موسوی
بهمنیار اوالد قباد
پیمان غضنفری امرایی
علی محرابی دره یادگاری
فاطمه امرائی
محسن آزاد بخت
محمد اسماعیلی وفا
سیروس همتی سهرابوند
صیدرضا شفیعی نیا
محمد حسینی فر
راضیه برندک
فرشید امرایی
مهدی یوسف بگ
بهمن امرائی
سجاد مرادی
عزت اله امرایی
شمس اله فیضی پور
محمدرضا کونانی
حمید عبده پور
مژگان آزادبخت
زیبا پورهاشمی
محمدزمان کونانی
فرزادآزادبخت
مریم منصوری
بهمن نوروزی
فردین نور محمدی

6226300
6242765
6241823-6241817
6222269
6235100
6224262-6242940
3-6242782
2-6238801

6524342-6523366

6523163
5-6763044
7-6521076
6524378
6743565

6242717

آدرس

خ امام -باالتر از مخابرات
چهارراه بوعلی
چهارراه بسیج-نرسیده به میدان توحید-شهرک شهید رجایی
خ زینب-جنب سد ساحلی
خ رهبری-جنب بانک صادرات شعبه مرکزی
خ جهاد شمالی
خ رهبری-جنب بانک ملی
خ شهدا -خ شهیدرضایی
خ امام -نبش خ حر
خ رهبری-بعداز چهارراه بسیج
خ امام(ره) -نبش خ فردوسی
میدان فرمانداری
کونانی -خ رهبری
چغابل -خ امام (ره)
چغابل -خ امام (ره) -پایین تر از میدان امام
خ شهید مرادعلی حسینی
چغابل-خ رهبری
چغابل-خ رهبری-روبروی کانون شهیدباهنر
گراب -خ مطهری-پ23
رومشگان-خ امام(ره)
چغابل -خ امام (ره)
رومشگان-چغابل-خ باستان
کونانی -خ رهبری-پ 107
کونانی-میدان امام خمینی -خ رهبری
گراب-خ رهبری-میدان سپاه
خ سپاه  -روبروی آموزش و پرورش
خ شهید مرادعلی حسینی
چغابل-خ مطهری
خ سپاه –جنب آموزش و پرورش
میدان معلم خ  17شهریور
چغابل خ رهبری
میدان شهدا  -خ شهید شهبازی

