
آدرسشهرنام مشتریتعداد

داروخانه بیمارستان امدادی- بلوار خرمشهر - شهر ابهر ابهر(سرپائی بیمارستان امدادی ابهر)حمیدنژاد 50

108پالک -روبروی بنیاد شهید -بلوار خرمشهر -جاده ترانزیت ابهرتوحید3

3813739156کد پستی - باالتر از میدان هفتم تیر - خیابان شهید بهشتی - اراک اراکدکتر شجاعی3

46پالک _خیابان شهید جدی_اردبیلاردبیل*اردبیل*دکتر نصیرپور10

روبروی شهرداری اردبیل _ تیر30خیابان _خیابان شهید مدرس_اردبیلاردبیل* بهمن22* داروخانه دانشکده داروسازی اردبیل10

ساختمان آتا-جنب رادیولوؤی پرتو-میدان ورزش-اردبیل اردبیل*اردبیل*دکترخوشبخت3

٤نبش والیت - آزادشهر خیابان امام ازادشهرداروخانه دکتر اعلمی3

٤نبش والیت - آزادشهر خیابان امام ازادشهرداروخانه دکتر اعلمی1

آزادشهر خیابان امام جنب بانك صادراتازادشهرداروخانه شبانه روزی دکتر اکبرپور1

 جاده چالوس مرکز بهداشت سیرا35کرج آسارا کیلومتر اسارادکتر ثابت2

شهریار خیابان ولیعصر خیابان شهید بهشتی غربیاستان البرزهستیا2

سراسیاب مالردخ امام خمینىاستان البرزدکتر کسمایی15

ویره  نبش گلستان بلوار چهل وپنچ متریاستان البرزنگین ویره15

شاهدشهر میدان امام خمینی  خیابان  انقالبجنب بانك ملیاستان البرزشایان حکیم2

شهریار علی شاه عوض خیابان صداقت پیشهاستان البرزشبانه روزی  شهریار12

کرج خ شهید بهشتی بعد از دارایی کرج نرسیده به بانك ملیاستان البرزدکترحیدرزاده2

کرج شاهین ویال خیابان قلم نهم غربی ساختمان یادگار عزیزاناستان البرزدکتر فاتحی5

استان البرز، فردیس، جاده مالرد، خیابان دکتراهری، خیابان آبرسانی جنوبی، جنب خیابان یاسمن غربی،استان البرزدکتر پور سینا3

5و 4کرج باغستان شرقی بین بوستان استان البرزشبانه روزی آذر3

جاده مالرد خیابان امام خمینیاستان البرزشبانه روزی دکترهوشمند2

کرج  خیابان درختى  خیابان معلم  طبقه زیرین امالک شهراناستان البرزشبانه روزی دکتر احمدپور2

335میدان نبوت بلوار مالصدرا بعد از پل روحانی نرسیدهبه پمپ بنزین پالک استان البرزدکتر سعید عالی3

504شهریار نصیراباد خیابان شهیدبهشتی نبش خیابان بنفشه یکم پالک استان البرزدکتر مالکیان1

کرج چهاراره طالقانی طالقانی جنوبی نبش کوچه طهماسبی ساختمان پزشکان نیك طبقه اولاستان البرزدکترعزیزیان2

364پالک- نبش خیابان سنایی - خیابان شهید مطهری استان تهراندکتر زیاری10

88شهریار اندیشه فاز یك خیابان شقایق دوم پالک استان تهران(احسان محبی)دکتر محبی 5

26شهرک اکباتان، فاز یك، بازارچه شماره هشت، پالک استان تهراندکتر مژده احمدی1

239پالک - روبروی خیابان پرستار- بین اول و دوم نیروی هوایی- بعد از چهارراه کوکاکوال- خیابان پیروزیاستان تهراندکتر صارمی3

508شهریار فردوسیه خیابان امام خمینی پالک استان تهراندکتر عباسقلی زاده1

18 خیابان توحید نبش خیابان معلم پاساژ تجاری امیر طبقه همکف قطعه 4اندیشه فاز استان تهراندکتر قایمی2

130اسالمشهر خیابان مطهری بین کوچه هشتم و دهم پالک اسالمشهرداروخانه روزانه دکتر شریعتی10

42اسالمشهر ابتدای شهرک ایرانشهر پالکــاسالمشهرداروخانه دکتر ستاری3

24نبش کوچه  _خیابان ایت اهلل کاشانی   _اسالمشهر  _شهر اسالمشهر اسالمشهرداروخانه دکتر زهرا والیی زارع1

3اسالمشهر  شهرک احمدیه خ علی ابن ابیطالب پالک اسالمشهرداروخانه دکتر رفاهی فرجادی2

20شرقی پالک 3بزرگراه آیت اهلل سعیدی  چهار دانگه  خیابان هیدخ   گلستان اسالمشهرداروخانه بهشت5

13پالک - خیابان عالمه جعفری - خیابان ولیعصر -شهرک واوان- اسالمشهر - تهران اسالمشهرداروخانه فضیلت2

379اسالمشهر خیابان امام سجاد پایین تر از بانك ملی پالک اسالمشهردکتر سجادی2

264 و 60  پالک 18کاشانی کوچه ..اسالمشهر خ ایت اسالمشهرداروخانه دکتر نصیری زاده2

 شهریور ، مقابل دبستان سالمتان17ملك شهر ،خیابان اصفهانملك شهر* شکر آمیز1

خیابان آتشگاه ، تقاطع وحدت ، ابتدای خیابان میرزا طاهراصفهاناصفهان* احسان پور15

خیابان شمس آبادی ، مجتمع قمر الدولهاصفهاناصفهان* یکتاییان8

 ، مقابل تعاونی پیروزی162خیابان امام خمینی ، ابتدای دهنو ، جنب کوچه اصفهانخ امام خمینی* عباسیان5

خیابان وحید ، جنب بانك تجارتاصفهاناصفهان* پرخیده 2

خیابان وحید ، جنب بانك تجارتاصفهاناصفهان* پرخیده 2

57خیابان باغ دریاچه ، روبروی کوچه اصفهاناصفهان* (البرز )شیخ االسالمی 5

(ع)خیابان شمس آبادى ، روبروى  بیمارستان عیسى ابن مریماصفهاناصفهان* پردیس5

خیابان شمس آبادی، مقابل بیمارستان عیسی بن مریماصفهاناصفهان* مستغاثی5

خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان کواالالمپوراصفهاناصفهان* توکلی و نریمانی5

17خیابان شمس آبادی ، جنب بسیج ، نبش کوچه اصفهاناصفهان* میردامادی5

20 و 18خیابان میر ، بعد از پل شیخ صدوق ، به سمت چهارراه نظر ، بین کوچه اصفهاناصفهان* مصری پور1

آق قالاق  قالداروخانه ایران نژاد10

700قزوین   الوند خیابان  امام      پالک الوندشکر گزار5

40/ 1امل خ امام رضا ع جنب رضوان املدکتر عسکری3

 شهریورروبروی داروخانه شفایی جنب اداره برق آمل17آمل  خ  املدکتر فاضل  زاده3

2آفتاب - شهریور برج آفتاب 17آمل  میدان املدکتر   اسدی3

خ طالقانی نبش کوچه بانك خون ساختمان مهرآذین- آمل املدکتر رضایی1

61آمل رضوان املدکتر فالح  آمل3

55پالک  (زهره  )ملی راه خیابان مهران نبش خیابان انوشه * اهواز اهوازداروخانه دکتر مهرامیری15

زیتون کارمندى خیابان حجت* اهواز اهوازاهواز* داروخانه مرکزی 3

آذربایجان شرقی ایلخچی خیابان امام خمینی داخل بهداریایلخچیشبانه روزی دکتررضایی مهر5

 بین موسسه مالی ملل و بیمه آسیا2خیابان امیری نرسیده به فرعی * آبادان آبادانداروخانه دکتر برهانی2

بابل  میدان  کارگربابلدکتر داودی بابل3

بابل روستای درزیکال آخوندی جنب نان فانتزیبابلدکتر باقری عربی3

بابل روبروی بیمارستان شهید بهشتیبابلدکتر اکبری لنگوری3

بابل ابتدای جاده قائمشهر روستای گرجی آبادبابلدکتر تقی زاده  مهرداد3

بابل خ شهید مصطفی خمینی روبروی اورژانس بیمارستان شهید یحیی نژادبابلدکتر پریدل3

بابل میدان طالقانىبابلپاستور بابل3

بابل  میدان کشوری ساختمان روزینبابلدکتر ساروی  بابل3

جاده جدید بابل به امل روستای امین اباد- بابل بابلدکتر سیف تبار3

بابل  میدان کارگر روبروی مایکروویوبابلدکتر آقاملکی3

بابل جنب بیمارستان شهید بهشتیبابلدکتر محمد رضا آقاجانپور3

بابل  میدان  کشورىبابلدکتر صالحیان3

بابل  خ مدرسبابلبقراط2

بابل خ مدرس ضلع شمالی شهرداری جنب مخابرات ساختمان فرازبابلدکتر شاکری  بابل3

بابلسر میدان شهربانیبابلسرکاسپین3

2جاده قم کهریزک  جنب  بانك  تجارت پالکباقرشهرداروخانه بهروز2

میدان شهید- بجنوردبجنوردبجنورد _ولی عصر5

خیابان شریعتى جنوبى-بجنوردبجنورددارالشفاء5

میدان کارگر-بجنوردبجنوردبجنورد _عنایتی6

کرمان بم بلوار امام خمینی جنب موسسه مالی و اعتباری آرمان ایرانیانبمدکتر ناصحی54

خیابان منتظری محل قدیم داروخانه دکتر بدری* ماهشهر بندرماهشهرماهشهر* داروخانه دکتر رییسی 3

خیابان شهید منتظری* ماهشهر بندرماهشهرماهشهر* داروخانه امید 6

درون بیمارستان شهید زاده* بهبهان بهبهاندکتر نژاد حسینی1

خیابان عدالت  فلکه جوانمردى* بهبهان بهبهانبهبهان* داروخانه سینا 3

بیرجنددکتر طاهری بجد5

 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  
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 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  

21نبش مدرس -خیابان مدرس-بیرجندبیرجنددکتر شمشیرگران5

روبروی بیمارستان امام-خیابان شهید باکری-بیله سوار-استان اردبیلبیله  سوار*بیله سوار*شبانه روزی دکتر تنهایی10

اردبیل پارس آباد بخش اصالندوز خیابان امام خمینىپارس اباداتحاد2

خاور شهر جنب پاسگاه خاور شهرپاکدشتداروخانه  شبانه روزی دکتر سعید گودرزی2

34 فرعی از اصلی 304 جاده خاوران پالک 24پاکدشت خاتون آباد کیلومتر پاکدشتداروخانه روزانه دکتر مریم رحیمی2

203پاکدشت قیامدشت بلوار امام خمینی نبش بیست متری پالک پاکدشتداروخانه  ارک30

خاور شهر جنب پاسگاه خاور شهرپاکدشتداروخانه  شبانه روزی دکتر سعید گودرزی10

پاکدشت شریف ابادپاکدشترومینا2

،درمانگاه مرجان،طبقه ی همکف21پاکدشت،خیابان شهید مطهری،کوچه ی شهید حسن قمی،پالک پاکدشتدکترشایان صادقیلر2

76پاکدشت بلوار جنوبی قمی بعد از میدان قدس نبش بهار یکم پپاکدشتدکتر دکتر پازوکی12

20پیشوا روستای جلیل آباد خیابان اصلی نرسیده به میدان امام خمینی پالک پیشواداروخانه روزانه دکتر مطهری1

خیابان آزادی ساختمان شیخ الرئیس_آذربایجان شرقی تبریز* دانشکده داروسازی2شعبه *داروخانه شهید توفیقی10

آذربایجان شرقی تبریز ابتدای خیابان آزادىتبریز(تبریز)دانشکده داروسازی10

 شهریور جدید17خیابان -تبریزتبریز*تبریز*دکتر عظیمی پور3

6پالک - روبروی بیمه ایران  - (ع)نرسیده به بیمارستان امام رضا - خیابان گلگشت-تبریزتبریز*تبریز*دکتر دستمالچی 20

آذربایجان شرقی تبریز خیابان گلگشت روبروی بیمارستان امام رضاتبریزشبانه روزی دکتر بنایی خسروشاهی162

436آذربایجانشرقی تبریز مرزداران فلکه اصلی قطعه تبریز*تبریز* شبانه روزی دکتر رجبی20

آذربایجان شرقی تبریز خیابان مصلیتبریزافخم6

آذربایجان شرقی تبریز انتهای خیابان طالقانیتبریزدکترمهدیزاده5

169پالک -رویروی مسجد طالقانی-خیابان آخونی-تبریزتبریز*تبریز * دکتر کوهستانی2

آذربایجان شرقی تبریز بلوار استادشهریارتبریزخصوصی شهریار10

آذربایجان شرقی تبریز خیابان آبرسانى  بلوار استادشهریارتبریزدکتردادرس10

آذربایجان شرقی تبریز خیابان امام خمینى روبروی مسجد کبودتبریزدکتردهقانیان3

آذربایجان شرقی تبریز خیابان هفت تیر آبرسان روبروی کوی پزشکانتبریزدکتر طاهری10

آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبىتبریزدکترشادی2

روبروی امالک دلتا_کوی نیروی هوایی_شهرک اندیشه_تبریز_آذربایجان شرقیتبریز*تبریز*دکتر عفیفی5

آذربایجان شرقی تبریز خیابان ارتش جنوبىتبریز*تبریز * آذربایجان 20

29پالک_نبش کوچه هماهنگ _آذربایجان شرقی تبریز  ولیعصر خ همافرتبریز*تبریز*شبانه روزی دکتر دل آذر5

آذربایجان شرقی تبریز خیابان آزادی نبش خیابان جدیریتبریزدکترخراطی اصل2

روبروی فروشگاه اسنوا-تقاطع عباسی _تبریز  _آذربایجان شرقیتبریز*تبریز* دکتر حسن بگلو10

آذربایجان شرقی تبریز خیابان هفده شهریورجدیدتبریزدکتر خازن10

آذربایجان شرقی تبریز خیابان مصلیتبریزافخم6

آذربایجان شرقی تبریز توانیر شمالی فلکه گلپارکتبریزدکتر اثنی عشری2

جنب بن بست کالنتر_خ خیام_تبریز _آذربایجان شرقیتبریزداروخانه دکتر یوسف خوشبخت2

281441آش  تبریز روبروى  باغ  گلستان     بیمارستان شفا تلفن  تبریزبیمارستان خصوصی شفا2

تربت  حیدریه خیابان فردوسى جنوبىتربت حیدریهدکتر مساعدی7

میدان امام- تنکابن تنکابنداروخانه دکتر زمانی3

تنکابندکتر پورعلی3
تنکابن-مازندران

تنکابن-مازندران

تنکابن خیابان امام روبروی بانك سپهتنکابندکتر لشتو آقائی- جهانی 3

تنکابن میدان امامتنکابنامید  تنکابن3

خ جمهوری جنب بانك رفاهتنکابناسماعیلی  تنکابن1

تنکابن خیابان طالقانی باالتر از کمیته امداد امام خمینیتنکابندکتر صادقی تنکابن3

واحد یك- طبقه همکف -7پالک - بعد از رودبار غربی- خیابان میرداماد- خیابان شریعتی-تهران تهرانداروخانه سهروردی2

 سینا طبقه همکف واحد جنوبی302 ساختمان پزشکان 348تهران خیابان ظفر غربی بین خیابان ولیعصر خیابان  جردن پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر مویدی3

8واحد -طبقه اول  -324پالک - غربی 188نبش خیابان -بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس -تهرانپارس -تهران تهرانداروخانه شبانه روزی ماهك25

طبقه همکف-5پالک-2کوچه موحد-(خیابان شهیداخوان)خیابان بوستان دوم-خیابان پاسداران-تهرانتهرانشبانه روزی تك پاسداران2

جنب درمانگاه شهید فالحی- شهرک شهید فالحی - ابتدای بلوار نیروی زمینی ارتش - بعد از بزرگراه امام علی -بزرگراه شهید بابائی -تهران  تهراندکتر رضوی روحانی)داروخانه شبانه روزی شهید فالحی 10

  جنب اورژانس بیمارستان مهراد15خیابان مطهری   خیابان میرعماد   خیابان ششم  پالک تهرانداروخانه دکتر جالل بدلی ثمرین2

1   واحد3ونك  جهان کودک  پالک  تهرانداروخانه جهان کودک2

 واحد117تهران سهروردی شمالی هویزه غربی پتهرانداروخانه  توران2

انتهای سهرودی شمالی خیابان شهید قندی نبش شهید عربعلیتهرانداروخانه  فارما3

سه راه طالقانی کوچه شهید جواد کارگرتهرانبیمارستان ایرانشهر108

(پیمانکار داروخانه بیمارستان لقمان حکیم)شرکت تعاونی امید بخشان حیات20 بیمارستان لقمان حکیم- خ مخصوص - خ آقاباالزاده - خیابان کارگر جنوبی تهران

خ بیمارستان فجر-خ نیروی هوایی-پیروزیتهرانبیمارستان فجر54

609خ سعدی شمالی روبروی مسجد قائم پالک تهرانداروخانه فاریا5

81 و 79تهران خیابان جمهوری بعداز باغ سپهساالر جنب بانك پاسارگاد نبش پاساژ علمی پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر لیال قاسمی54

91 و 89تهران میدان خراسان خیابان خراسان نبش کوچه نجف آبادی پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر رستگار16

جنب درمانگاه خیریه حیدریها- خیابان بهشتی -میدان امام حسین - ورامین تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر فاطمه حیدری5

500پ33افسریه پانزده مترى دوم نبش خیابانتهراندکتر ابراهیمی5

96شریعتی خیابان دولت سه راه نشاط  پتهرانداروخانه مرکزی دولت3

تهرانداروخانه دکتر اکرم مستجابی3
 ط66خ شریعتى نرسیده به خ دولت  کوچه سجاد  پالکــ  

 طبقه اول واحد یك66تهران خیابان شریعتی باالتر از یخچال کوچه سجاد قلهك پالک 

1/2تهران   پاسداران  پایین تر از   اقدسیه  روبروی پمپ بنزین پالک تهرانداروخانه شبانه روزی صاحبقرانیه54

24تهران  خیابان نیاوران  بعد از درمانگاه شهرداری منطقه یك  داخل خیابان شهید رفیعی  پالک تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر میالد طهماسیان54

 طبقه همکف واحد یك80خیابان شهید باهنر بعداز چهارراه کامرانیه نرسیده به مجتمع تجاری نارون پالک تهرانداروخانه پارت2

356تهران خیابان شهید باهنر به سمت میدان قدس چهارراه مژده نبش کوچه اقبال پالک تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر صالحی5

تهراندکتر مهرداد دهقانی2
روبروی کوچه - نرسیده به سه راه یاسر- خیابان شهید عمار میر انصاری- (فرمانیه )بعد ازخیابان لواسانی- خیابان دزاشیب - میدان تجریش

ساختمان نیاوران پارک واحد تجاری یك - 24پالک - رازجو

2تهران پاسداران  چهاراه فرمانیه   پالک تهرانداروخانه دکتر احسان ودایی4

 طبقه اول37خیابان دربند خیابان شهید زمانی پالکتهرانداروخانه لیان3

 طبقه اول37خیابان دربند خیابان شهید زمانی پالکتهرانداروخانه لیان3

تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر مرضیه حجازی طاقانکی20
- 896پالک -روبروی تاالر قصرسپید -نرسیده به خیابان سی متری نیروی هوایی - ایستگاه سبالن - (غرب به شرق )خیابان دماوند -تهران  

مغازه تجاری

تهراندکتر سیدهاشم10
ابتدای خیابان شهید -خیابان شهید برادران عطاری مقدم جنوبی -(زرگنده)خیابان شهید محمدخاقانی -باالتر از قلهك-خیابان شریعتی-تهران 

 داخل برج زرگنده11روبه روی بن بست بهار پالک -محمد دانشگر 

516تهران  خیابان دردشت  نرسیده به چهارراه شهرزاد   پالک تهرانداروخانه دکتر حمید محسنی3

میدان ارژانتین جنب بانك ملتتهرانداروخانه بخارست10

روبروی بیمارستان بازرگانان - 374پالک - تقاطع خیابان ری - خیابان پانزده خرداد - تهران بزرگ تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر اخوان56

2000شریعتى  باالتر از بیمارستان مفید ساختمان› تهران تهرانداروخانه شبانه روزی یاسان54

23دیباجى  جنوبى نرسیده به پارک ارغوان پالکــ › تهران تهرانداروخانه دیباجی5

  قطعه دوم76تهران  خیابان پاسداران دروس  بلوار شهرزاد  خیابان هدایت  نرسیده به خیابان یخچال  جنب خیابان پنجم  پالک تهرانداروخانه هدایت5

تهران خیابان امام بعدازتقاطع سی تیر روبروی مرکز پژوهشی درمانی بیمارستان سینا نرسیده به م حسن آباد جنب درمانگاه فرهنگیانتهرانداروخانه جوادی ارجمند15



آدرسشهرنام مشتریتعداد

 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  

چیذر بعد ا زمیدان ندا ابتدای خیابان عسگری› تهران تهرانداروخانه دکتر مجتبی بوربور5

 طبقه همکف207 و  205تهران انتهای خیابان شهید مطهری بعد از تقاطع شریعتی  میدان قصر  روبروی باغ موزه قصر  پالک های تهرانداروخانه دکتر شمسایی3

294پالک - ابتدای خیابان کریم خان زند - میدان ولیعصر- تهرانتهراندکتر اصغر یداللهی موحد5

3واحد-طبقه اول  -1پالک -روبروی مرکز آموزش درمانی مسیح دانشوری  -داراباد خیابان پور ابتهاج -تهران تهرانداروخانه دکتر سامان بیگلی1

تهران شهر حسن آباد  حسن آباد فشافویه  بلوار امام  روبروی شهرداری  طبقه همکف پاساژتهرانداروخانه دکتر شربت خوری5

46 و 44تهران داراباد کاشانك جنب سالن همایش کوچه شهید کاظمی پ تهرانداروخانه دکتر  قزوینی1

420بزرگراه رسالت اول مجیدیه جنوبی پتهرانداروخانه دکتر شادارام4

297شهریار خیابان انقالب نبش خیابان نواب پالک تهراندکتر شریفی20

خیابان کارگر خیابان جمال زادهتهرانمرکزی جمال زاده1,000

 واحد تجاری20ضلع شمال غربی میدان ولی عصر نبش کوچه ارژنگ پالک تهراندکترهوشمند10

22خیابان سروش نرسیده به پاساژ مفید پالک - دریانو - خ  ستارخان تهرانشبانه روزی ابن  یمین200

خیابان کارگر میدان حرتهران فروردین29داروخانه 54

96پالک - میدان الغدیر -یافت ابادتهرانسهند5

13اتوبان همت غرب شهرک گلستان میدان ساحل برج ساحل واحد تجاری شماره تهرانداروخانه روزانه دکتر جاریانی10

 شرقی2، طبقه همکف، واحد 804ستارخان، روبه روی برق آلستوم، پالک تهراندکتر خواستار1

1073، خیابان شورای شمالی ،  قبل بلوار مرزبانان ، پالک  (ع)شهرقدس ، میدان امام حسین تهراندکتر مهدی نظری1

4  طبقه دوم  واحد 32 پالک 25 و 23سعادت آباد  بین تهراندکتر حسن جلیلی1

14تهران عبدل آباد بلوار شکوفه ها میدان ثاراهلل اول شهرک احمدیه خیابان بهشتی بعد از پمپ بنزین پالک تهراندکتر آرمان ابراهیمی4

تهران خیابان خانی آباد نو میدان ابن سینا داروخانه دکتر مکاریتهراندکتر مکاری8

2شهران انتهای بلوار کوهسار پ تهرانشبانه روزی دکتر خدابنده3

تهران شهران انتهای بزرگراه ایرانپارس خیابان کوهسارتهرانستایش5

39 واحد شماره 85تهران شهران باالتر از میدان دوم شهران ساختمان محمد پالک تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر کریمیان20

29/2شهران جنوبی ، نبش کوچه مهسا، پالک تهراندکتر برات زاده162

منطقه دو شهرداری،)، واحد تجاری2تهران، خیابان کوی نصر، خیابان پانزدهم، کوچه تهرانداروخانه روزانه دکتر سعیدی2

204اشرفی اصفهانی، ابتدای مرزداران، نرسیده به ناهید، پالک تهراندکتر فارسی100

1955بین آریافر و ایثار پالک - بلوار مرزداران -بلوار اشرفی تهراندکترفتحی10

 جنب مسجد3شهرک اکباتان  فاز یك سوپرتهراندکترشهیدی1

میدان نورتهراندکترزارعی اسفندابادی2

 خیابان عظیمی مجتمع پگاه1شهرک اکباتان فاز تهراندکتر محبوبی1

خیابان جنت اباد پایین تراز میدان چهار باغتهرانگواهی30

114مترى هفتم پالک 35خیابان -تهرانسرشرقى تهراندکترقهرمانی تهرانسر1

شهرک غرب، بلوار فرحرزادی، نرسیده به میدان کتابتهراندکتر حسین آقائی60

تهرانسر بلوار اصلی تقاطع نیلوفری ساختمان اردیبهشتتهرانصدف تهرانسر10

28تهران بزرگراه یادگار امام بین سعادت آباد و فرحزاد خیابان ایثارگران شمالی نبش کوچه ایثار پالک تهراندکتر محمد رمضانی10

89بلوار نیلوفر غربی پالک -تهرانسر تهرانشبانه روزی تهرانسر10

308-شهرک آهن بلوار امیر کبیر بین گلها و کاج تهراندکتر فریده رفیعی1

3تهران شمیران باغ فردوس پالک تهرانداروخانه مانی2

1چهارراه پارک  وى  ضلع جنوب  شرقى  پالک  تهرانداروخانه شبانه روزی ارامش1

خیابان پیروزى چهارراه پیروزىتهرانداروخانه  نوید10

99تهران خیابان پیروزی بین خیابان سوم و چهارم نیرو هوائی روبروی خیابان کریمشاهیان پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر سرکندی3

60خیابان پیروزی بین بلوار ابوذر و خیابان گلستان پالک  –تهران تهرانداروخانه روزانه دکتر خامه چی2

33پالک -فلکه اول-خیابان پنجم نیروی هوایی -خیابان پیروزیتهرانداروخانه دکتر علویانی5

94پالک - بعد از کوچه شهید سعید افشار- خیابان اول نیروی هوایی-خیابان پیروزی - تهران بزرگ تهراندکتر اشرف زرین بال1

تهراندکتر شایان فرهودی فضلی10
منطقه - ملك تجاری - 10پالک - خیابان شهدای غربی - ضلع جنوب غربی میدان پاکدامن -شمیران نو - خیابان هنگام - میدان رسالت- تهران

 شهرداری4

724نارمك خیابان فرجام پتهرانداروخانه فرجام1

771تهران میدان رسالت ضلع شمال غربی تقاطع فرجام مغازه تجاری پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر سرور3

35میدان رسالت  خ نیروى دریایى پتهرانداروخانه تهران2

2واحد - طبقه اول  - 90پالک  - 149 و 148بین خیابان - خابان رشید - خیابان گلبرگ - فلکه اول - تهرانپارس - تهران تهرانداروخانه دکتربابك ذوالفقارنیا2

41تهران  بزرگراه رسالت  خیابان فرجام  نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس  پالک تهرانداروخانه دکتر شهال حیدری2

17سیدخندان خ خواجه عبداله انصارى پالک  تهرانداروخانه متین1

143پالک  - (شهید حبیب اهلل سبزواری) 9و کوچه  (شهید رضا حقیقت) 8بین کوچه - متری دوم جنوبی15- افسریه تهرانشبانه روزی دکتر فرزانه فرسام15

250نارمك  فرجام نرسیده به اتوبان باقری پتهراندکتر طاهری کریمخان20

152پالک  (سورنا  )تهران خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی تقاطع خیابان صابونچی ابتدای خیابان شهید خلیلی حسینیتهرانداروخانه دکتر زهره عرب حلوایی2

شهریورجهان پناه17خیابان تهرانداروخانه مسعود2

487بزرگراه محالتی  بعد از خیابان مخبرشمالی نرسیده به تقاطع هفده شهریور  جنب خیابان شهید گیلکی شمالی پالک تهرانداروخانه دکتر نصیری10

متری نارمك نرسیده به میدان شقایق46تهران تهراندکتر معلمی پور1

233پالک  9تهران  خیابان  فخرابادنبش  کوچه   تهرانداروخانه دکتر سینا حاج وزیری10

تهراندکتر منصور ورمزیاری20
بعد از  (137)خیابان داریوش سلطانی  -( شرقی196)فلکه سوم تهرانپارس بعد از میدان شاهد انتهای خابان شهید زفر قندی شرقی - تهران

1 پالک 204خیابان شریعتی نبش 

69پالک - نرسیده به کوچه شهید جاجرودی -خیابان شهید مرتضی سلمان طرقی - ضلع شمال غربی میدان رسالت -تهران تهرانداروخانه شبانه روزی ایران فارما3

12پ-ابتدای خ هنگام -میدان رسالتتهرانداروخانه دکتر صفایی1

186تهرانپارس بزرگراه رسالت تقاطع رشید پتهراندکتر مستعلی2

37خیابان ولیعصر خیابان فرشته  نبش بیدار پالک تهرانداروخانه دکتر چیت ساز1

 طبقه همکف واحد یك28تهران الهیه خیابان شهید فیاضی خیابان بوسنی هرزگوین خیابان دکتر حسابی جنب باغ موزه پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر یاسر باقری1

1660جردن باالتر از ناهید نبش کوچه شاهرخ  پالک تهرانداروخانه پارتیان10

73پالک-میدان ملت-خیابان استاد حسن بنا شمالی-بزرگراه رسالتتهرانشبانه روزی امید12

366تهران خیابان شهید باهنر میدان نیاوران خیابان پور ابتهاج جنب بانك صادرات پالک تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر شاهپور شماشیان10

٧٣پالک -پاساژ درخشان-روبروی ساختمان ناز-خیابان ولیعصر-شهریار-تهران-ایرانتهراندکتر ندا رمضانی10

10پالک - کوچه یازدهم- لومومبا -خ پاتریس - خ ستارخانتهراندکتر بفخم2

22خیابان سروش نرسیده به پاساژ مفید پالک - دریانو - خ  ستارخان تهرانشبانه روزی ابن  یمین200

میدان ونك خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نرسیده به بن بست نصرتی جنب شرکت کارگزاری آراد ایرانیان و مسجد بقیه اهللتهرانداروخانه آموزشی سوم خرداد5

15خ ازادى مقابل سازمان تامین اجتماعى پالک تهرانشبانه روزی آزادی1

264فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس بین خیابان رامین وگلستان پالک تهراندکتر مهمانی2

536میدان ابوذر، خیابان ابوذر،روبروی مسجد جامع ابوذر، ساختمان پزشکان صبا، پالک تهراندکتر فتح اللهی1

48، خیابان گلریزان، گلستان دوم، داخل مرکز تجاریولنجك، پالک (ص)ولنجك، بلوار دانشجو، بعد از مسجد النبیتهراندکتر دمان3

75بزرگراه چراغی  نبش  خ مهران جنوبی  پ - بزرگراه نواب جنوبتهراندکتر لهرابیان6

197خانی آباد نو شهرک شریعتی خیابان شهید زلفی پالکتهراندکتر شهره خدابنده3

150خیابان سجاد جنوبی ، جنب پارک صبا پالک  (فالح )خیابان ابوذر تهراندکتر فریبا مختاری نسب5

 ساختمان رسا2پالک -نبش خ ناهید -بلوار مرزداران - بلوار اشرفی تهراندکترشاه ابادی10

 تامین اجتماعی2 بزرگراه فتح بلوار خلیج فازس روبه روی بیمسارستان شماره 7کیلومتر تهراندکتر حامد کالنتری1

40تهران  فلکه اول دولت آباد  خیابان علی نواز  پائین تر از مخابرات  مجتمع آراز  پالک تهرانداروخانه دکتر صغری رفیعی فرد1

مشیریه خیابان سی متری صالحی نبش کوچه سوم و چهارم شرقیتهرانداروخانه  دکتر مریم احمدی1

مترى رسالت10مترى نخلى 20خاوران شهرک  کاروان تهرانداروخانه دکتر عسکریان3



آدرسشهرنام مشتریتعداد

 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  

59اتوبان شهید رجایی بعد از اتوبان آزادگان کوی سیزده آبان پالک تهرانداروخانه شفا سیزده ابان1

46تهران  شهژک  پژدیس  میدان  عدالت   مرکزتجارى  عدالت  واحدتهرانداروخانه شبانه روزی دکترحسینی2

تهرانداروخانه دکتر فوزیه فرشادی6
  درمانگاه آنیتا  طبقه 2/3  بین میدان عدالت و  میدان امام     خیابان مطهری  ضلع غربی پارک شهریار  پالک 2تهران شهرستان پردیس  فاز 

همکف

 طبقه زیر همکف23نبش کوچه باقری پالک  (ع)تهران خیابان پیروزی بلوار ابوذر خیابان ائمه اطهار تهرانداروخانه دکتر نسترن ذوالفقاری1

493میدان نبوت خیابان  ایت ایستگاه دفتر پالک تهرانداروخانه  شبانه روزی  آیت10

39پالک-کوچه بهرامی-خیابان آیت-بزرگراه رسالتتهرانداروخانه دکتر کامران مشیری1

21شهرک شهید بهشتی بلوار سروستان دوم ساختمان نسترن  (ع)تهران بزرگراه شهید بابایی روبروی دانشگاه امام حسین تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر نوربخش اسدی6

طبقه همکف-9پالک - شرقی 142اول -فلکه اول تهرانپارس -تهرانتهراندکتر کیمیا شوقیان1

 ساختمان پزشکان مریم طبقه همکف66تهران خیابان بهشتی خیابان صابونچی نرسیده به خیابان خرمشهر کوچه ایازی پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر سعیدلو1

 ساختمان پزشکان مریم طبقه همکف66تهران خیابان بهشتی خیابان صابونچی نرسیده به خیابان خرمشهر کوچه ایازی پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر سعیدلو5

شهریور نبش خیابان صفاری داخل درمانگاه شهید رضائی17خ تهراندکتر نعمتی3

216تهران خیابان سپهبد قرنی باالتراز چهارراه طالقانی باالتراز خیابان سپند روبروی بیمارستان آپادانا پالک تهرانداروخانه روزانه دکتر بندی داریان6

417 و 415پالک -نبش کوچه میرزائی -روبروی بیمارستان مهدیه -خیابان شهید رجب نیا - خیابان فدائیان اسالم- میدان شوش-تهران تهرانداروخانه روزانه دکتر دانیال رایجی54

208مفتح شمالی بعد از چهارراه زهره پتهرانداروخانه ابن سینا4

تهرانداروخانه روزانه دکتر فریده شاهسوارانی2
- ضلع جنوبی - طبقه اول - داخل مجتمع تجاری جم سنتر - نبش خیابان شهید برادران سبزی - خیابان جماران- خیابان نیاوران - تهران 

1/11واحد تجاری

417نیاوران خیابان باهنر روبروی ایستگاه قنات  پالک تهرانداروخانه صدف10

108تهران خ بهشتی نرسیده به چهارراه سهروردی پالکتهرانصبا20

تهران میدان آرژانتین اول الوند ساختمان پزشکان مرکزی طبقه همکفتهرانداروخانه روزانه دکتر مهدیه توجه56

394پالک  -(ص)طبقه زیر همکف ساختمان مسجدالرسول -ضلع شمالی میدان رسالت -میدان رسالت -تهران تهرانشبانه روزی سرسبز3

چیذر بعد ا زمیدان ندا ابتدای خیابان عسگری› تهران تهرانداروخانه دکتر مجتبی بوربور15

واحد سوم- طبقه اول شرقی - ساختمان پزشکان صدرا-109پالک -بین خیابان اختیاریه و دیباجی -(دولت)خیابان شهید کالهدوز-پاسدارانتهرانداروخانه دکتر عفت موسوی5

 واحد تجاری547نبش شمالی میدان امام رضا ع پالک  (گلبرگ غربی  )تهران میدان سبالن خیابان جانبازان غربی تهرانداروخانه روزانه دکتر جالل میرزائی10

495تهران  میدان نوبنیاد  خیابان پاسداران  کوهستان یکم  پالک تهراندارزوخانه دکتر مهرزاد خیری پور2

 طبقه همکف واحد دوم تجاری35تهران میدان ونك ضلع شمال شرقی چهارراه جهان کودک پالک تهرانداروخانه دکتر پویا نوری زاده1

176پالک - خیابان شهید محمد رحیم صافی - (شانزده متری دوم جنوبی )خیابان اثنی عشری جنوبی - بزرگراه رسالت - شهر تهران تهراندکتر آروین انصاری1

 متری کاج جنب درمانگاه جهان نما20کرج شهرک جهان نما تهرانمرکزی جهان نما3

22خیابان سروش نرسیده به پاساژ مفید پالک - دریانو - خ  ستارخان تهرانشبانه روزی ابن  یمین100

 واحد تجاری20ضلع شمال غربی میدان ولی عصر نبش کوچه ارژنگ پالک تهراندکترهوشمند28

4بلوارکشاورزخیابان  حجاب کوچه سوم پالک تهرانبیمارستان یاس سپید5

7فلکه دوم صادقیه ایت اله کاشانى ابتدای بزرگراه سردار جنگل خیابان فرزانه شرقی پ تهراندکتر علمی5

تهران  غرب چیتگر بلوار میعاد بلوار میرکمال مجتمع بیمه شرقی واحد همکفتهراندکتر پریسا نصیری10

2، باالتر از میدان ونك، روبروی خیابان نگار، خیابان شهید خدامی، بن بست لیال، پالک (عج)خیابان ولی عصرتهراندکتر  کیان بخت2

13اتوبان همت غرب شهرک گلستان میدان ساحل برج ساحل واحد تجاری شماره تهرانداروخانه روزانه دکتر جاریانی20

800شهرک گلستان  بلوار کاشان اول خیابان امیرکبیر پالک تهراندکتر جاوید2

 ساختمان پزشکان صدرا طبقه اول12میدان ونك ، ابتدای خیابان مالصدرا پالک تهراندکتر ندا مسلم اذر10

 ساختمان پزشکان صدرا طبقه اول12میدان ونك ، ابتدای خیابان مالصدرا پالک تهراندکتر ندا مسلم اذر10

2 شهریور انتهای خیابان شهدای بسیج پ 17شاد اباد بلوار تهرانفروش  آزاد مرکز توزیع شهید خدمتی2

خیابان ولیعصر اول خیابان مختاریتهرانشبانه روزی رفاه2

عبدل آباد بلوار شکوفه روبروی پارک شریعتیتهراندکتر گلستانی2

سعادت  آباد پل مدیریت بلوار دریا روبروی دانشگاه امام صادقتهرانمدیریت2

داروخانه تصویبی-برج آرمان- خیابان  بهمن 22-پونكتهراندکتر ولیان1

تهران خیابان ستاری شمالی خیابان پیام  مرکزی خیابان هجرت خیابا ن شهید باهنر روبروی دبیرستان دخترنه جواد االئمهتهراندکتر صدر الدین موسوی1

6بازارچه  کوثر پ  15و 16بین بلوک  2شهرک اکباتان  فازتهراندکتر پور صدیقی2

103خیابان زرتشت غربی بعد از بیمارستان مهر نرسیده به سازمن آب پالک تهراندکتر زهرا توفیقی10

خیابان فاطمی میدان دکترفاطمىتهرانشبانه روزی فردوسی5

1809تهران، امیر آباد شمالی، روبروی بیمارستان ، پالک تهراندکتر مریم ذاکری10

14تهران خیابان مقدس اردبیلی مجتمع پاالدیوم طبقه همکف شماره تهرانپاالدیوم6

تهراندکتر دبیری1
28خ زعفرانیه خ شفالحی خ فیروز کوه خ نیاز زاده خ کوهپایه پالک 

2خیابان زعفرانیه خیابان شهید فالحی خیابان فیروز کوه خیابان نیاز زاده خیابان کوهپایه پالک 

92خ  زعفرانیه  خ  مقدس  اردبیلى  پ  تهراندکترصالحی  سورمقی5

تهرانسر بلوار اصلی تقاطع نیلوفری ساختمان اردیبهشتتهرانصدف تهرانسر56

کرج حصارک خیابان انقالب خیابان فروردین نبش خیابان مفتحتهراندکتر یاری1

206پالک -ابتدای خیابان نفت -خیابان وحید دستگردی -بزرگراه مدرستهرانشبانه روزی دکتر سارا کریم زاده5

53پالک -خیابان دلیری -بلوار آرش شرقی -خیابان فرید افشار -(ظفر)خیابان وحید دستگردی تهرانداروخانه دکتر حاجی صادق1

53پالک -نبش غدیر و بن بست بنفشه - خ امامت-میدان امامت -  تهران نوتهراندکتر مهدی سمیعی فر4

68تهران خیابان دماوند خیابان مسیل باختر ضلع شمال غربی میدان تسلیحات جنب بانك مسکن پالک تهرانداروخانه شبانه روزی دکتر شاهرخی نژآد2

5خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان باقری نرسیده به بلو ار شهرزاد پتهرانداروخانه ملیکا3

348خ خواجه نظام الملك  ایستگاه افخمى پتهرانداروخانه نیرسینا2

3واحد - طبقه همکف - 107پالک - بین خیابان رشید و خیابان گلشنی -خیابان فرجام- خیابان رسالت - تهرانتهراندکتر  واسطی1

186تهرانپارس بزرگراه رسالت تقاطع رشید پتهراندکتر مستعلی5

25بلوار کشاورز خیابان  عبداله زاده خیابان رستاک پالک تهرانملیسا2

بلوار کشاورز نرسیده به مرکز پزشکی و دندانپزشکی بانك ملتتهرانداروخانه رها1

بلوار کشاورز بیمارستان ساسانتهرانبیمارستان ساسان108

17پونك بلوارشهید میرزابابایى پ تهرانشبانه روزی جهان درمان56

968مترى  جى  خیابان  دامپزشکى  پ  12خیابان تهراندکتر مهری زاد3

170مالصدرا شیراز شمالی نبش کوچه معصومی پالک تهراندکتر حامد مسعودی5

170مالصدرا شیراز شمالی نبش کوچه معصومی پالک تهراندکتر حامد مسعودی20

1، واحد 37اتوبان ستاری، باالتر از مجتمع کوروش، نبش کوچه رجب، پالک تهراندکتر طوالبی5

جویبار میدان امام جنب درمانگاه سپاهجویباردکتر بنایی3

مجموعه رازى- قزلقارش-بخش جوین -سبزوارجوینکامل5

کرمان جیرفت حدفاصل میدان شاهد تا میدان شهدای گمنامجیرفتدکتر شاهرخی2

212متری پالک 18جاده ساوه چهاردانگه خیابانچهاردانگهدکتر اشرفی چهاردانگه1

96پالک - بلوار امام خمینی -شهر خاکعلیخاکعلیدکتر جوادی6

خرمدره خیابان شهید بهشتی پایین تر از میدان ساعتخرمدرهخرمدره-جعفری 4

خرمدره خیابان امام خمینی جنب شرکت مینو  داروخانه سرپایی بیمارستان بوعلیخرمدرهندا کالنتری1

خوا ف   روبروى بانك ملىخوافشبانه روزی دکتر  نانی  رودی6

7پالک-2خ شهاب -خوافخوافدکتر عیدخانی1

191پالک - روبروی ندامتگاه -خیابان امام خمینی -دامغاندامغانداروخانه شبانه روزی دکتر رضایی دامغان1

(ره)بیمارستان امام خمینی * دهدشت دهدشتداروخانه دکتر فلسفی20

خیابان شهید مطهری- (آخوندمحله)میدان امام خمینی - رامسررامسرصفاسرا1



آدرسشهرنام مشتریتعداد

 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  

 جاده رامسر تنکابن روستای گالش محله5مازندران کیاومتر رامسردکتر حمیدی نیا2

70رباط کریم خیابان اصلی جنب بانك تجارت پرباطکریمشبانه روزی امام خمینی5

479تهران نسیم شهر شهرک رسالت بلوار امام خمینی ضلع شرقی ساختمان هفت تیر پالک رباطکریمداروخانه روزانه دکتر قاسمیان3

1062پالک  ›    مترى  چمران 24› گلستان › رباطکریم › تهران رباطکریمداروخانه دکتر موید1

784پالک  (گرجی  )رباط کریم بلوار امام خمینی نرسیده به خیابان شهید نظربیگی رباطکریمداروخانه روزانه دکتر عاطفه محمدی1

1799/1600رباط کریم   بلوار اصلی  خیابان شهید ملکی پالک ثبتی رباطکریمداروخانه شبانه روزی دکتر پورضیاء2

51گلستان بلوار گلستان خیابان نارون پالک رباطکریمدکتر دالوری2

کرمان رفسنجان بلوار مطهری نبش خیابان حجترفسنجانداروخانه فارابی1

رود هن خیابان امام خمینی روبروی کالنتری داروخانه نادررودهنداروخانه مهر5

کرمان  زرند خیابان  امامزرندشفا2

زنجان  نرسیده  به  میدان  انقالب    ساختمان  پاستور طبقه  ززنجانپاستور زنجان2

زنجان  کوچمشکى  خیابان  شهید     رهبرى  روبروى  قنادى  نخلزنجانفارابی زنجان1

زنجان سه راه امجدیه ابتدای  خیابان  فرودگاه داروخانه افصحیزنجانافصحی5

قائمشهر خ ساری چهارراه فرهنگساریدکتر امامی- دکتر سنگ 1

44ساری بلوار کشاورز نبش کشاورز ساریساری* خانم دکتر ابراهیمی 3

ساری میدان شهدا جنب بانك سپهساریدکتر روجا خزایلی1

ساری خ سلمان فارسی میدان اول نخلساریجهاندار ساری1

مجتمع پزشکی کیمیا- سارى   بلوار امیر مازندرانى     روبروی بیمارستان امام ساریبهاری ساروی شبانه روزی3

سارى  روستاى میانرود دخانیاتساریاحمدیان مقدم1

ساری بلوار امیر مازندارانیساریرنجبر3

روبروی درمانگاه کوثر- سی متری اول - خیابان بهزیستی - ساوه ساوههدایت ساوه5

میدان بهشتی- خیابان بیهق-سبزوار سبزوارسبزوار _قاسمی8

داروخانه دکتر مقیمی- ابتدای خیابان شهید صباغیان - ضلع شمالی پارک سنگی - سمنان سمنانمقیمی سمنان162

داروخانه درمان- روبروی پارک سنگی - بلوار ولیعصر - سمنان سمناندرمان سمنان20

ساختمان پزشکان صدف- بلوار مولوی - سمنان سمنانارسطو سمنان20

ابتدای خیابان باهنر- میدان امام - سمنان سمنانزینعلی سمنان20

جنب مسجد ولیعصر- سه راه ولیعصر - شهر سمنان سمنانملکی نژاد سمنان9

ابتدای خیابان باهنر- میدان امام - سمنان سمنانزینعلی سمنان20

کرمان  سیرجان  میدان هجرت نبش بلوار شیخ مفیدسیرجاندکترزال پور10

5کرمان سیرجان خیابان انقالب روبروی شورای شهر پالک سیرجاندکتر برفه ای10

74متر بعد از چهارراه سپاه سمت راست پالک 100کرمان سیرجان خیابان شریعتی سیرجانداروخانه دکتر مفیدی5

متری امام روبروی مسجد شاهکویی ها28خیابان - شاهرود شاهرودداروخانه شبانه روزی حکیم1

خیابان شهید دانش داخل بازارچه حافظ* شوششوشداروخانه دکتر مهرپویان5

انتهای خیابان شهید رجائی سه راه شهرری-تهران شهر ریداروخانه داخلی بیمارستان هفتم تیر108

222 شهریور پائین تر از میدان خراسان خیابان حداد عادل بعد از تقاطع لرزاده پالک17خیابان شهر ریسالمت  بخش3

      .1تهران شهر ری میدان فرمانداری بلوار کمیل گالیول شهر ریداروخانه گالیول1

78شهریار شهر قدس میدان قدس خیابان امام خمینی روبروی بانك کشاورزی پشهرقدسدکتر مریم رستمی5

77خیابان سعدی غربی ، نبش کوچه شهرکردشهرکرد* مردانی ـ آسمان5

215شهریار، شهرک شاهد، ضلع غربی، میدان مقدس، پالک شهریاردکتر مقدسی6

نبش خیام(ع)خیابان امام رضا-شیروانشیروانشیروان   _محمدیان1

تیرخیابان امام خمینى7آذربایجان شرقی صوفیان میدانصوفیانشبانه روزی دکتر غفاری10

خیابان شهدا، نبش میدان انقالبفرخ  شهرفرخشهر* منصف6

7464خیابان  امام خمینى       تلفن  › فردوس  فردوسدکتر پوررفعتی1

فردوسفردوسدکتر مقربی فردوس2

نبش خیابان شهدا - (ع)بلوار امام رضا - آیسكفردوسدکتر غالمی2

3 پالک 11فردیس بلواراصلى نبش خیابان فردیسشبانه روزی دکتر  ابراهیمیان2

قایم شهرخ ابن سیناجنب پاساژکاوهقایم  شهرفرهادی قایمشهر2

قاقم شهر خ  سیدنظام الدین پل سه تیرقایم  شهرقایمشهر- محمودی 3

5534قاین خیابان  امام                تلفن  قایندکترتقی زاده1

قاینقایناتشبانه روزی دکتر اشعری5

132ورامین قرچك نبش بوستان قرچكداروخانه دکتر نیری3

قزوین  شهرک  مینودر فلکه  دهخدا  جنب  امالک  کشاورزقزویناخوان20

قزوین  شهرک  کوثر میدان  انقالب    فلکه  دومقزوینشهاب  زاده5

محمدیه شهرک مهرگان بلوار امام حسین جنب درمانگاه شبانه روزی جهانقزویندکتر خالقی نژاد5

قزوین خیابان فردوسی جنوبی روبروی مجتمع آبادگران داروخانه صالحقزوینصالح2

2391قزوین میدارن آزادی پالک قزوینقزوین- ابوترابی 1

13قزوین  خیابان  خیام  نبش  کوچه     قزوینپاشا2

ساختمان پزشکان بهاران- دورشهر - قم قمالماسی قم10

سمت چپ-  راه 4قبل از -  متری شهید بهشتی 20انتهای خیابان - خیابان امام قماکرمی5

برج سفید- جنب زیر گذر عطاران - میدان رسالت - خیابان دورشهر-قم قمشیرزاد قم1

سمت چپ-  راه 4قبل از -  متری شهید بهشتی 20انتهای خیابان - خیابان امام قماکرمی5

میدان سعیدی- قم قماکسیر5

68خدابنده خیابان امام روبروی ساختمان ارشاد پالک قیدارعاشق باللمی1

کاشان خیابان باباافضلکاشانفارابی1

ساختمان پزشکان امیرکبیر- ابتدای خیابان بهشتی - کاشانی ...چهار راه آیت ا- کاشان کاشانشفا4

خیابان شهید رجائی-کاشان کاشانمرجان5

خیابان انقالب- آران و بیدگل کاشانگلسرخی2

مرکز درمانی شبانه روزی ابوزید آباد- بلوار شهید بهشتی - شهر ابوزید آباد کاشانسالم  کاشان1

داروخانه شبانه روزی دکتر اربابی- میدان قمر بنی هاشم - خیابان امیرکبیر - کاشان کاشان(کاشان)شبانه روزی دکتر اربابی 10

کرمان  کرمان  چهارراه فرهنگیانکرماندکتراسالمی10

کرمان  کرمان  خیابان امام جمعهکرمان(ع)امام رضا5

کرمان بلوار جمهوری بعد از سه راه هوانیروزکرماندکتر  فرمان آراء2

 مجتمع پزشکان بهار16کرمان کرمان خیابان شهید ببهشتی نبش کوچه کرماندکتر عزیزیان3

 امام12کرمان  کرمان  خیابان  سرباز  کلنیك کرماندکترقاضی زاده5

داخل بیمارستان افضلی پور-کرمان بزرگراه امامکرمانداروخانه دکتر برازوان2

کرمان  کرمان  خیابان شهیددستغیب جنب درمانگاه تامین اجتماعیکرماندکترپورحسینی1

خیابان امام جنب مسجد حجت.کالرآباد کالرابادداروخانه خانم دکتر بدیع پور3

خیابان فراغی ساختمان پزشکان مبین طبقه همکف- کالله کاللهداروخانه دکتر کاغذی2

شهر کهریزسنگ ، خیابان ولی عصرکهریزسنگکهریزسنگ* صدیقی5

روستای آهنگر کال بزرگ- گتاب - بابل گتابچابرا3

خیابان بالدیان روبروی مخابرات* گچساران گچسارانگچساران* داروخانه دکتر مرادی 5

پانصد دستگاه بلوار مستقیم جنب باغ گلف* گچساران گچسارانداروخانه دکتر مریم شهبازی1

خیابان بالدیان* گچساران گچسارانگچساران* داروخانه دکتر نوروزنژاد 4

همکف. مجتمع الله.6نبش عدالت .خیابان ولیعصر- گرگان گرگانداروخانه دکتررییسی5

گرگان بلوارناهار خوران بعداز سوپر همکف مجتمع یلداگرگانداروخانه دکترقاری پور1



آدرسشهرنام مشتریتعداد

 به آنها فروخته استPHRلیست داروخانه هایی که پخش رازی اسپری تنفسی  

گرگان  کوى گلها جنب درمانگاهگرگانداروخانه دکتر قرنجیك3

21ه راهی تختی به عدالت3 نبش 21عدالت - گرگان گرگانداروخانه دکتر کامکار15

22 و 20گرگان خیابان خمینى  بین آفتاب گرگانداروخانه دکتر زاهدی5

محله قلعه سفید ، خیابان ولی عصرگلدشتقلعه سفید* کریم الدینی5

خیابان امام ، جنب کوچه عاشورا ، زیر پل هواییگلدشتگلدشت* حجتی2

(س)، خیابان شهید منتظری ، جنب درمانگاه حضرت زهرا  (شهرک امام   )گلدشت گلدشتگلدشت* قاسمی2

2230بجستان  خیابان  هفتم تیر        تلفن  گناباددکترمظلوم16

خیابان  بعثت  غربى روبروى  پاساژصحتى- گنبد گنبدکاووسداروخانه دکترحقیقت طلب1

خیابان طالقانى شرقى مجتمع پزشکى دکترپورقاز› گنبدگنبدکاووسداروخانه دکتر نجومی1

گنبد خیابان طالقانی شرقی خیابان دانش شمالی ساختمتن پزشکان سیناگنبدکاووسداروخانه دکتر کوهی5

.پاکدشت  خیابان شهید مطهری   ابتدای کوچه قرض الحسنه والفجر  مامازند(ع)داروخانه امام رضا 5

محمدشهربلوارگلستانك بعد از سه راه افشاری سمت چپمحمدشهرسپند5

59پالک - روبروی بانك آینده _خ خواجه نصیرجنوبی_مراغه_آذربایجان شرقیمراغه*مراغه* دکتر رامین فر 6

جنب خیابان درمانگاه فرهنگیان_خیابان آیت اله صدر _مراغه _آذربایجان شرقی مراغهدکتر اشرفی1

ابتدای هفده متری- خیابان امام - اراک مرکزی  اراکشبانه روزی دکتر قاسمی5

3کرمان یم خیابان شهید صدوقی نبش کوچهمرکزی  بمداروخانه دکتر پورحمیدی54

ساختمان پزشکان-خ رازی-خیابان امام خمینی-تایبادمرکزی  تایبادتیموری3

(ع)کرمان رفسنجان خیابان کارگر جنب درمانگاه امام حسین مرکزی  رفسنجان(ع)داروخانه امام حسین 20

خرداد15کرمان شهربابك بلوار مرکزی  شهربابكداروخانه دکتر مجیدی1

کرمان شهربابك داخل بیمارستان ولیعصرمرکزی  شهربابكداروخانه دکتر زین الدینی5

شهریار، ابتدای خیابان آزادگان، ابتدای جاده آدران، روزبه روی پاساژ فیروزه، جنب پاسژ گیویمرکزی  شهریاردکتر جباری2

299پالک- نبش خیام-خیابان امام خمینی-قوچانمرکزی  قوچانمسئله گو3

آذربایجانشرقی مرند بلوار شهرداری روبروی شهرداریمرندشبانه روزی دکتر گلی2

اردبیل مشکین شهر خیابان امام خمینىمشگین شهر*مشکین شهر * دکترحاجی 10

مقابل  پمپ  بنزین-  بلوارمعلم جنب  اداره ثبت   - مشهدمشهدبنی اسد50

14پالک - خیابان شهید صابری - 29بهار-خیابان بهار - مشهد - خراسان رضوی مشهددکتر دانا تقی زاده5

134پالک-10پاسداران -خیابان پاسداران-مشهدمشهدجهرمی5

روبروی هتل فرهنگ و هنر- 8نبش رازی - رازی غربی -مشهدمشهدفرهمند1

بین چهارراه دکتراوخیابان کفایی-خ دانشگاه-مشهدمشهدمقربی3

1189پالک-81و79بین امامخمینی-خیابان امام خمینی-مشهدمشهدبهزاد2

مشهدرادفرد1
- 4نبش عارف- خ عارف-خ احمدآباد-مشهد

20پالک-4نبش عارف- احمدآباد- مشهد

361پالک - 21 و 19بین بهمن -  بهمن22بلوار - مشهدمشهدسعیدی نیا2

2عارف-خ احمدآباد-مشهدمشهدسلطان پور1

22طبرسی- خیابان طبرسی-مشهدمشهدشاهرخی20

طبقه همکف-ساختمان سپهرپارسیان -نبش پرستاریك-بلوار احمد آباد-مشهد مشهدشیخانی2

163پالک- 43و41بین پیروزی- بلوارپیروزی   _مشهد - استان خراسان رضوی مشهدپیروزی_احمدی 3

368پالک-11و9بین فکوری-بلوارفکوری-مشهدمشهدخانی زاده1

1ابتدای جاده عنبران جاغرق، روبروی مجتمع گیالس ،ساختمان الماس، پالک مشهددکتر غالمی طرقبه1

جنب بیمارستان خاتم- مشهد بلوار قرنیمشهدشریفیان2

69/2 پالک 9بلوار استقالل بعداز استقاللمشهدداروخانه دکتر صیانتی2

بین  خ  مالصدرا و   طالقانى-بلواربعثت -مشهدمشهدبهرامی فر2

 شهرداری3درمانگاه شماره  - 3نبش میرزا کوچك خان - بلوار میرزا کوچك خان - مشهد مشهددکتر مریم شرفی2

میدان بیمارستان امام رضا- مشهدمشهددانشخواه1

171پالک-55و53بین امام رضا-(ع)خیابان امام رضا-مشهدمشهدعلیپور2

میدان ده دى- خ امام خمینى-مشهدمشهدمجتهدی1

چهارراه خیام-سجاد-مشهدمشهدصدیق3

روبروى قنادى جام عسل- بلوارپیروزى-مشهدمشهدعمادحقی1

4و2بین عارف -خ احمدآباد-مشهدمشهدعارف  _نوروزی 4

16حدفاصل خیابان پرستاروعارف پالک -خیابان احمدآباد- مشهدمشهدتقی آبادِی1

21پالک-جنب شهرداری-خیابان ولیعصر عج -قوچان مشهدامام دوست4

62مشهد، بلوار توس، نبش توس مشهدداروخانه دکتر حسین ابراهیمی دالر1

مجتمع آزادی - 38 و 36بین اقدسیه - اقدسیه - بلوار الهیه - مشهدمشهددلبری5

بین هنرستان و  سامانیه-بلواروکیل آباد-مشهدمشهدنظری توالیی10

564پالک-نبش چهارراه فرامرزعباسی-مشهدمشهدرحیم نژاد10

پزشکى  جهاد سازندگى- ساختمان-  بلوار فردوسى-مشهد مشهدپارسایی3

28بلوار صارمی نبش صارمی - مشهدمشهددکتر شیرین هاشمی تبار2

مجتمع نور -13بلوار هنرستان - مشهدمشهدمهریزی2

روبروی ساختمان پالتین-خ بانك ملی-میانهمیانهناصری3

خیابان منتظری شمالی ، تقاطع نو بهارنجف ابادنجف آباد* شریعتی2

اکبر... خیابان شریعتی ، چهار راه انجف ابادنجف آباد* شریف زاده2

اردبیل نمین خیابان امام خمینىنمیندکترنورزاده2

نور خ امام خمینى روبروی بانك مسکننورمیر رضایی1

نوشهر میدان آزادینوشهردکتر زال زر1

خرداد15خیابان -نیشابورنیشابوراسعدی2

113/1161پالک ثبتی - جنب فروشگاه لوازم خانگی جعفری - میدان امام خمینی - شهر پیشوا ورامینداروخانه دکتر ابوالفضل عرب احمدی10

158/1740پیشوا میدان شهید چمران اول خیابان مالك اشتر پالک ورامین(دکتر تقوی)داروخانه روزانه مرکزی پیشوا 1

جنب بانك صادرات113/1104ورامین پیشوا  میدان امام  پالک ورامینپیشوا _داروخانه بوعلی 1

خ امام خمینی_هریس _آذربایجان شرقیهریس*هریس* دکتر امامی5
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