استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

اباده

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر توکل

میدان شهید منتظری

07144336212

فارس

اباده

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر صدروی

آباده .میدان ولیعصر .آزمايشگاه دکتر صدروی

07144330790

فارس

اباده

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکترحجتي

آباده خیابان امام خمیني

07144337076

فارس

اباده

بیمارستان

امام خمیني اباده

استان فارس  -شهرستان آباده -بیمارستان امام خمیني

07144333311

فارس

اباده

بیمارستان

بیمارستان ولیعصر خرمبید

صفاشهر بلوار وحدت قطب اداری بیمارستان ولیعصر خرمبید

07144451021

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه بوعلي آباده

فارس اباده میدان شهید محمد منتظری

07144334415

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر ابراهیمي

نبش خیابان مصلي

07144335302

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر ايزدی

آباده صغاد خیابان هفده شهريور نبش خیابان ولیعصر

07144395459

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر توکلي

آباده خیابان امام خمیني میدان بسیج

07144340781

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مهدی رزم ديده

خیابان امام جنب بانک رفاه مرکزی

07144361300

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر ناظمي

آباده  ،خیابان امام خمیني  ،میدان امام ،داروخانه دکتر ناظمي

07144332110

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر نعمت اللهي

نبش خیابان شهید مطهری  -داروخانه دکتر نعمت اللهي

07144363141

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

دکتر صالحي

فارس آباده ايزدخواست بلوار پارسیان جنب بانک ملي

07144388480

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

دکتر ايمان خزاعل

فارس  -آباده  -میدان ولیعصر  -داروخانه شبانه روزی دکتر خزاعل

07144337279

فارس

اباده

داروساز

داروخانه

دکتر قائدی

میدان ولي عصر

07144332131

فارس

اباده

درمانگاه الزهرا

آباده خیابان شورای اسالمي

07144344600

فارس

اباده

پزشک

سید علي اکبر رحايي رامشه

اباده میدان شهید منتظری

07144338984

فارس

ارسنجان

بیمارستان

بیمارستان ولي عصر (عج) ارسنجان

فارس  -ارسنجان  -بلوار شهید اسکندری بیمارستان حضرت ولي عصر (عج)

07143524212

فارس

ارسنجان

ساير

داروخانه

داروخانه ابراهیمي ارسنجان

ارسنجان خیابان ولي عصر نبش مطهری

07143522334

فارس

استهبان

پاتولوژی

پاساژ ولي عصر ،طبقه دوم

07153221010

فارس

استهبان

بیمارستان

بیمارستان امام خمیني

فارس استهبان بلوار قائم بیمارستان امام خمیني

07153231948

فارس

استهبان

ساير

داروخانه

داروخانه رحمت

خ امام زاده روبروی بانک رفاه

07153223376

فارس

استهبان

داروساز

داروخانه

داروخانه محمد حسن قاسم زاده

خیابان امامزاده سه را کارگر

07153226835

فارس

استهبان

درمانگاه

درمانگاه شفا

فارس استهبان خیابان ابوذر جنوبي

07153231012

فارس

اقلید

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر نادر رستگاری

اقلید میدان شهدا

07144522598

فارس

اقلید

بیمارستان

حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید

اقلید  -بلوار شهید بهشتي  -بیمارستان اقلید

07144520454

پزشک عمومي درمانگاه عمومي
پزشک عمومي

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر شیخ االسالمي

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

اقلید

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر شهرياری

شهراقلید میدان شهدا

07144523184

فارس

اقلید

داروساز

داروخانه

داروخانه دکترغیاثي

فارس اقلید خ امام روبروی بانک صادرات مرکزی

07144523888

فارس

اقلید

داروساز

داروخانه

دکترافضلي

خ امام نرسیده به میدان شهداء داروخانه دکتر افضلي

07144523294

فارس

بوانات

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر رضايي

فارس بوانات سوريان میدان  22بهمن داروخانه دکتر رضايي

07144403258

فارس

بوانات

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مشکل گشا

بوانات سوريان خ امام خمیني داروخانه دکتر مشکل گشا

07144403260

فارس

بوانات

داروساز

داروخانه

دکتر آب درديده

فارس-بوانات -شهر کره ای -خیابان کشاورزی-داروخانه دکتر آب درديده

07144423651

فارس

جهرم

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر فرخ نیا

خیابان  22بهمن کوچه 4

07154234647

فارس

جهرم

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر هوشمند

فارس جهرم خیابان 22بهمن روبروی بانک پاسارگاد آزمايشگاه دکتر هوشمند

07154221894

فارس

جهرم

پاتولوژی

آزمايشگاه

ازمايشگاه دکتر رازقي

خیابان  22بهمن .کوچه  .10ساختمان الماس

07154222287

فارس

جهرم

پاتولوژی

آزمايشگاه

ازمايشگاه دکتر زارع

جهرم خیابان  22بهمن کوچه  18ازمايشگاه دکتر زارع

07154228741

فارس

جهرم

بیمارستان

شهید مطهری

جهرم  -بیمارستان استاد مطهری

07154333906

فارس

جهرم

بیمارستان

پیمانیه

فارس جهرم

07154230010

فارس

جهرم

تصوير برداری

دکتر معصومه براتي

بلوار امام حسین روبروی مسجد قبله درمانگاه امام جعفر صادق کلینیک راديولوژی و سونوگرافي 07154261668

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

جهرم

پاتولوژی

تصوير برداری

سید احسان ايران محبوب

جهرم میدان مصلي کلینیک قديم طبقه زيرين

07154336220

فارس

جهرم

تصوير برداری

لطف اله محمدپور

خیابان  22بهمن

09173055535

فارس

جهرم

تصوير برداری

محمدعلي توکلي

پاساژ الماس

07154221317

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

دکتر محمد رضا خادمي

ابتدای بلوار معلم

07154234284

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

داروخانه د

خیابان فرد اسدی پاساژ نور داروخانه دکتر نوعي

07154448484

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مهراد

خیابان  22بهمن چهار راه بهارستان روبروی مسجد جامع

07154229708

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر پور نوروز

خیابان استاد مطهری روبروی بیمارستان استاد مطهری

07154333122

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

دکتر رحمانیان

جهرم  -قطب آباد  -خیابان اصلي  -جنب بانک صادرات  -داروخانه دکتر رحمانیان

07154482129

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

رازی

فارس جهرم خفر شهرخفر جنب درمانگاه شهید محمدزادگان

07154502388

فارس

جهرم

داروساز

داروخانه

شبانه روزی دکتر کشافي

جهرم-خیابان  22بهمن-روبروی فرمانداری-داروخانه شبانه روزی دکتر کشافي

07154228246

فارس

جهرم

درمانگاه

درمانگاه امام جعفر صادق

خیابان امام حسین  -درمانگاه امام جعفر صادق (ع)

07154267298

فارس

جهرم

پزشک عمومي

پزشک

حمید رضا مصالئي

خیابان فرصت شمالي

09177916392

فارس

جهرم

پزشک عمومي

پزشک

خسرو مصلي نژاد

میدان مصلي

09173923428

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

جهرم

داخلي

پزشک

دکتر حسن دالوند

جهرم  ،خیابان  22بهمن  ،کوچه  ، 10مجتمع تجاری پزشکي الماس

07154220959

فارس

جهرم

پزشک عمومي

پزشک

عارف شعبانپورحقیقي

خیابان  22بهمن کوچه 5

07154221818

فارس

جهرم

پزشک عمومي

پزشک

فاطمه يکه تاز

خیابان  22بهمن

09171911094

فارس

جهرم

پزشک عمومي

پزشک

منیره مصلي نژاد

جهرم.بلوار امام خمیني.نبش کوچه39

07154332750

فارس

خرمبید

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر احدرپور

ناحیه  2میدان امام خمیني داروخانه دکتر احمدپور

07144464711

فارس

خنج

داروساز

داروخانه

داروخانه نورايي

خیابان امام روبروی بانک صادرات

07152622929

فارس

داراب

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر رحماني

داراب خیابان  22بهمن آزمايشگاه دکتر رحماني

07153544154

فارس

داراب

آزمايشگاه

بي تا سروری

داراب .خیابان 22بهمن چهاراه آزادی آزمايشگاه دکتر سروری

07153548300

فارس

داراب

آزمايشگاه

پوريا علي نوشادی

خیابان امام خمیني مطب دکتر ابرای  ،طبقه دوم آزمايشگاه پاتوبیولوژی داراب

07153544155

فارس

داراب

آزمايشگاه

کامبیز ترابي زاده

داراب خیابان 22بهمن کوچه زهره آزمايشگاه دکتر ترابي زاده

07153542424

فارس

داراب

بیمارستان

امام حسن مجتبي (ع)داراب

فارس

داراب

راديوتراپي

فارس

داراب

داروساز

علوم آزمايشگاهي

استان فارس  .شهرستان داراب  .بلوار آيت ا ...خامنه ای  .بیمارستان امام حسن مجتبي (ع) داراب 07153526304

موسسه سونوگرافي و راديولوژی دکتر شورانگیز
تصوير برداری
داروخانه

داروخانه دکتر احسان منصوری

داراب -خیابان  ۲۲بهمن -بیمارستان قديم.

07153549298

داراب خیابان  22بهمن روبرو بیمارستان قديم

07153544206

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

داراب

داروساز

داروخانه

داروخانه شبانه روزی دکتر پیشه ور

خ  22بهمن روبروی بانک سپه مرکزی

07153548886

فارس

داراب

چشم

پزشک

اصغر غفارپور

خیابان 22بهمن  -باالتر از بیمارستان قديم  -کوچه دکتر غفارپور  -مطب دکتر غفارپور

07153544167

فارس

داراب

قلب

پزشک

دکتر سید حسین علوی

داراب خیابان 22بهمن

07153548501

فارس

داراب

پزشک عمومي

پزشک

دکتر فريدون دهقان

داراب  .خیابان فیضیه

07153541668

فارس

داراب

داخلي

پزشک

يوسف شاهسوني

خیابان  22بهمن

07153544150

فارس

زريندشت

داروساز

داروخانه

زهره صالحي

حاجي اباد خیابان امام خمیني  .پاساژ آفتاب

07153720722

فارس

سپیدان

بیمارستان

بیمارستان امام حسین سپیدان

سپیدان  -شهرک شهدا -جاده کبريت سازی

07136723622

فارس

شیراز

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر سعادتي

خیابان فلسطین پالک  80ازمايشگاه دکتر سعادتي

07132306151

فارس

شیراز

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر علمداری (کوار)

کوار.اکبر آباد

07137829029

فارس

شیراز

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

07132343517
ابراهیميارديبهشت باالتر ازبیمارستان شفا حدفاصل خیابان باغشاه وبیست متری سینماسعدی ساختمان آريا طبقه همکف
آزمايشگاه دکتراسماعیل خیابان

فارس

شیراز

فارس

شیراز

فارس

شیراز

07132317555زادگان
ارديبهشت حدفاصل فلسطین(باغشاه) و  20متری سینما سعدی کلینیک پزشکي مهر آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر تقي
زادگان
خیابان
شیرازتقي
فارس دکتر
آزمايشگاه آزمايشگاه پاتوبیولوژی

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

تشخیص طبي رازی

فارس -شیراز -بلوار زند -جنب بانک کشاورزی

07132316303

آزمايشگاه

دکتر خلق اله

شیراز  -خیابان مالصدرا  -نبش کوچه  - 7آزمايشگاه دکتر خلق اله

07132254813

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

شیراز

پاتولوژی

آزمايشگاه

فارابي

سي متری سینما سعدی

09171114158

فارس

شیراز

شیراز -میدان نمازی  -بیمارستان نمازی

07136474264

فارس

شیراز

بیمارستان

آنکولوژی امیر

شیراز -فرهنگ شهر -روبروی استخر کوثر

07136323531

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان ابن سینا

شیراز -خ قرآن  -جنب بوستان 13آبان

07132289601

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان ارديبهشت

شیراز-بلوار چمران

07136284821

فارس

شیراز

شیراز - -کیلومتر  15جاده شیراز -اصفهان ( باجگاه )

07136277503

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان امام حسن مجتبي زرقان

شیراز -زرقان  -میدان بسیج  -بلوار بعثت  -خیابان بهار

07132620025

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان بعثت

شیراز -میدان احسان  -نرسیده به کمربندی  -سمت چپ

07136359380

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان حافظ

شیراز -ابتدای بلوار چمران

07136271531

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان حضرت زينب( زينبیه)

شیراز -تقاطع دفاع مقدس

07133726681

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان خلیلي شیراز

شیراز  -خیابان خلیلي

07136291470

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان دستغیب

شیراز -چهارراه حافظیه

07132286901

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان دنا

خیابان ستار خان -کوی دنا

07136490411

آزمايشگاه مرکزتحقیقات میکروب شناسي دکتر البرزی

ارتوپدی

بیمارستان بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری

تخصص

استان

شهر

فارس

شیراز

فارس

شیراز

فارس

شیراز

بیمارستان

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان شهید رجائي

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان علوی

شیراز -میدان ولي عصر-ابتدای خیابان تختي

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان علي اصغر

شیراز-خ مشکین فام  -بیمارستان علي اصغر

07132288603

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان قطب الدين

شیراز -خیابان فخرآباد شرقي

07138217090

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان مسلمین

خیابان خیام

07132135000

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان نمازی

شیراز -میدان نمازی

07136474327

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان پارس

شیراز-خ قصرالدشت  -جنب بانک اقصاد نوين

07132336006

فارس

شیراز

بیمارستان

بیمارستان کوثر

شیراز -خ قصرالدشت غربي -بعداز زيرگذر شاهد

07136231515

فارس

شیراز

بیمارستان

دکتر میر

شیراز -خ قصرالدشت -خ عفیف آباد  -بیمارستان دکتر میر

07136282826

فارس

شیراز

بیمارستان

شهريار

شیراز

07132341801

قلب

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

بیمارستان

بیمارستان روانپزشکي جنت

شیراز -بلوار امیرکبیر -بلوار میثم -پشت باغ جنت  -بلوار استاد فراشبندی

07138226362

بیمارستان

بیمارستان شفا

خیابان7تیر-چهاراه ارديبهشت-بیمارستان شفا

07132339015

بیمارستان شهدای سروستان

سروستان

07137842111

شیراز -بلوار چمران  -جنب بیمارستان چمران

07136364001
07132247359

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

استان

شهر

شهیدچمران

شیراز -بلوار چمران

07136240101

فارس

شیراز

بیمارستان

شیرازخیابان قصرالدشت-ابتدای گودگری

07136260066

فارس

شیراز

بیمارستان

فرهمند فر

07137389639

فارس

شیراز

بیمارستان

قلب الزهرا وکودکان شهید حجازی

شیراز -بلوار سیبويه  -سه راه آستانه

فارس

شیراز

بیمارستان

مادروکودک شوشتری

شیراز -باسکول نادر

07132324083

فارس

شیراز

بیمارستان

مادروکودک غدير

شیراز -دروازه قران  -ابتدای جاده شیراز-اصفهان

07132279701

فارس

شیراز

بیمارستان

مرکزی شیراز

شیراز -بلوار چمران  -بیمارستان مرکزی شیرازmri

07136284412

فارس

شیراز

بیمارستان

میر حسیني

شیراز-بلوار هجرت

07132284433

فارس

شیراز

بیمارستان

چشم پزشکي دکتر خدادوست

شیراز -خ زرگری -نبش ستارخان

07136277070

فارس

شیراز

شیراز/خیابان مالصدرا/خیابان خلیلي/نبش کوچه4

07136280065

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

ايزدی نسب

شیراز -بلوار پاسداران  -حد فاصل درمانگاه محمد رسول اللهوخ جهان آرا

07138439427

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

بحريني فر

زرقان  -بیمارستان امام حسن عسکری داروخانه دکتر بحريني فر

07132620023

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه آريا

خیابان زند اول خیابان خیام داروخانه آريا

07132336776

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه بنیادی

فارس -شیراز -خیابان مالصدرا جنب بانک مسکن مجتمع پزشکي مالصدرا

07136473010

تصوير برداری راديولوژی تخصصي دکتر شعله شهیدی

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه ثامن االئمه

بلوار نصر نبش 20متری کانادا جنب درمانگاه ثامن

07137319833

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر جنگجو

خیابان استقالل-چهار راه بنفشه-درمانگاه کیمیا

07132351960

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر جمالي

گويم  -درمانگاه بوعلي سینا

07136714904

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر روح پرور

بلوار عدالت جنوبي  -جنب مرکز مخابرات آزادگان  -درمانگاه ارژن  -داروخانه دکتر روح پرور

07138353004

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر صالح

بلوارپاسداران روبروی درمانگاه محمدرسول اهلل ساختمان هامون داروخانه آزادی (دکتر صالح )

07136247200

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر عدالت پور

شیراز -سروستان -بلوار رباط

07137846130

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر فاطمه گلستان

شیراز  -بلوار پاسداران  -درمانگاه محمد رسول اهلل(ص)

07138320719

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر فقیهي نژاد

شیراز بلوار ازادی تقاطع ارم داروخانه دکتر فقیهي نژاد

07132250681

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر نجیبي

شیراز  -چهار راه باهنر جنوبي ابتدای بلوار رحمت جنب درمانگاه پرديس داروخانه دکتر نجیبي 07138240334

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر کريم پزشکیان

شیراز -بلوار زند -خ شهید عبائیان  -نبش نشاط

07132317758

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکترايزدپناه

فارس شیراز کريمخان زند

07132304840

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

داروخانه نور  -دکترحسام

شیراز.خیابان ساحلي غربي.جنب مجتمع تفريحي رفاهي دانشگاه شیراز

07132253233

فارس

شیراز

07136474902
مالصدرا  -خیابان شهید جمالي  -بیمارستان نمازی  -جنب بانک ملت  -داروخانه های آموزشي دانشکده داروسازی
داروسازی
دانشکده -خیابان
داروخانه داروخانه های آموزشي شیراز

تخصص

استان

شهر

فارس

شیراز

داروخانه

فارس

شیراز

داروخانه

داروخانه ويژه

فارس

شیراز

داروخانه

داروخانه پنجم شهريور

بلوارمدرس-خیابان فضل آباد

فارس

شیراز

داروخانه

دهقانیان  -بیمارستان زرقان

زرقان  -بیمارستان امام حسن عسکری

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

دکتر ساريخاني

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

شبانه روزی دکتر مصلي نژاد شیراز خیابان قصرالدشت بین سه راه عفیف آباد و سه راه خلدبرين داروخانه شبانه روزی دکتر مصلي نژاد07136281180

فارس

شیراز

داروساز

داروخانه

شفیعي

شیراز -کوار  -میدان شهداء  -جنب قنادی رضا

07137823141

فارس

شیراز

درمانگاه

بقیه اله االعظم(عج)

دروازه کازرون-جنب شهرداری منطقه دو-درمانگاه بقیه اله

07137363515

فارس

شیراز

درمانگاه

بو علي سینا

گويم.درمانگاه بوعلي سینا

07136714904

فارس

شیراز

درمانگاه

درمانگاه اباعبداهلل الحسین

فارس

شیراز

درمانگاه درمانگاه شبانه روزی محمدرسول اهلل(ص)

داروساز

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

داروخانه هالل احمر

بلوار زند -جنب ساختمان علوم پزشکي

07132334444

شیراز -خ لطفعلي خان زند  -چهارراه خیرات  -جنب درمانگاه اعتماد کسائیان

07132122425
07137269313
07132620023

شیراز -خیابان شهید دوران  20 -متری مینو -داخل درمانگاه نشاط  -داروخانه دکتر ساريخاني 07137201078

بلوار مدرس -روبروی خیابان فضیلت -جنب بنیاد شهیدو جانبازان -درمانگاه اباعبدا ...الحسین (ع) 07137351501
ايستگاه - 4درمانگاه محمدرسول اهلل(ص)

07138223050

فارس

شیراز

درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی ثامن االئمه(ع)

بلوار نصر بعد از جهانگردی جنب پمپ بنزين

07137319838

فارس

شیراز

درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی مهر

شیراز ابتدای بلوار نصر کلبه سعدی درمانگاه مهر

07137304832

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

استان

شهر

درمانگاه شبانه روزی نشاط

بلوار مدرس خیابان شهید دوران -کوچه- 11درمانگاه شبانه روزی نشاط

07137209445

فارس

شیراز

درمانگاه

شیراز -بلوار هجرت ( پل پارکینگ سابق)

07132280079

فارس

شیراز

درمانگاه

درمانگاه فرهنگیان شیراز

07137264689

فارس

شیراز

درمانگاه

مرکز توانبخشي سلمان

شیراز-بلوار مدرس-جنب پل غدير -خیابان شهید شمسايي

فارس

شیراز

درمانگاه

پرديس

انتهای بلواررحمت  -تقاطع چهارراه باهنرجنوبي جنب داروخانه دکترنجیبي

07138356316

فارس

شیراز

درمانگاه

کلینیک دندانپزشکي قائم

شیراز -خ قصرالدشت

07136288003

فارس

شیراز

شیراز بلواررحمت روبروی پمپ گاز مسلم

07137399096

فارس

شیراز دندانپزشک عموميدرمانگاه عمومي

فارس  -شیراز  -بلوار عدالت  -جنب مخابرات ازادگان

07138353003

چهارراه بنفشه  -جنب ايستگاه آلبالو

07132348792

فیزيوتراپي آبان

شیراز -بلوار رحمت  -بین 20متری امام خمیني وچهارراه زندان  -حاشیه پل

07138346172

فیزيوتراپي نادعلي

شیراز-بلوار پاسداران -نبش محالتي

07136301111

خ ارم  -سرو ناز -

07132292565

چشم پزشکي بصیر

شیراز-خیابان عفیف آباد-نبش کوچ17

07136483631

مرکز تصويربرداری تابا

خ فلسطین -ساختمان 444

07132317801

پزشک عمومي درمانگاه عمومي درمانگاه شبانه روزی امام رضا (ع)

فارس

شیراز

فارس

شیراز تحصیالت غیر پزشکي فیزيوتراپي

فارس

شیراز

فیزيوتراپي

فارس

شیراز

فارس

شیراز

مراکز جراحي محدود

فارس

شیراز

مرکز تصوير برداری

شرکت تعاوني درمانگاه ارژن

پزشک عمومي درمانگاه عموميشرکت خدماتي بهداشتي کیمیا طب شیراز

فیزيوتراپي

مراکز جراحي محدودمرکز خدمات چشم پزشکي بیناگستر

آدرس

تلفن

تخصص

نوع مرجع

استان

شهر

فارس

شیراز

فارس

شیرازاعصاب و روان(روانپزشک) پزشک

نام مرجع

شیراز -بلوار پاسداران -کوچه  53ظل النوار -پالک 27

07138224699

مجتبي اديب

شیراز -خ زند  -روبروی 20متری  -کوچه شهید عبائیان  -مجتمع نشاط

07132319092

فارس

شیراز

فیزيوتراپي کارشناسان پروانه دار

فیزيوتراپي ارديبهشت

هفت تیر اول ارديبهشت غربي مجتمع شفا زير زمین فیزيوتراپي

07132305752

فارس

شیراز

فیزيوتراپي کارشناسان پروانه دار

فیزيوتراپي سیناطب

بلوار مدرس ،خیابان فضل آباد کوچه يک

07137264710

فارس

فراشبند

بیمارستان

بیمارستان امام هادی(ع) فراشبند

ورودی به فراشبند

07138758321

فارس

فراشبند

داروساز

داروخانه

آريان پور

خ سپاه جنب خ فرهنگ

07138755901

فارس

فراشبند

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مقداد بحراني فرد

فراشبند بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند

07138758887

فارس

فراشبند

داروساز

داروخانه

داروخانه شبانه روزی دکتر سعادت

فراشبند خ سپاه نبش کوچه شهید عالیشوندی

07138754780

فارس

فسا

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

دکتر ارسطو صالح زاده

فسا خیابان حافظ کوچه 4

07153359993

فارس

فسا

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

دکتر عبدالرضا محبي

فسا خ حافظ ساختمان پزشکان حافظ آزمايشگاه دکتر محبي

07153357319

فارس

فسا

بیمارستان

دکتر علي شريعتي

خیابان شهید فیاض بخش بیمارستان دکتر علي شريعتي

07153357273

فارس

فسا

بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي حضرت ولي عصر (عج)
مرکز

فارس -فسا میدان ابن سینا -بیمارستان حضرت ولي عصر

07153315011

فارس

فسا

فسا بلوار شهید مطهری کوچه شهید امیری پالک  5طبقه 1

02153353049

منزلخدمات بالیني در منزل ايثارسالمت
مرکز خدمات بالیني درمرکز

تصوير برداری

دکتر مهرداد قزلباش

تخصص

استان

شهر

فارس

فسا

تصوير برداری

فارس

فسا

تصوير برداری

دکتر غالمرضا اسالم پناه

فارس

فسا

داروساز

داروخانه

داروخانه دکترکرمي

حیابان حافظ-داروخانه دکترکرمي

فارس

فسا

داروساز

داروخانه

داروخانه شبانه روزی دکتر سعیدی

خیابان حافظ روبروی ساختمان امیر

07153350888

فارس

فسا

داروساز

داروخانه

دکتر سکینه عرب زاده

فسا-میدان ولي عصر-پاساژ شهر و روستا -داروخانه دکتر عرب زاده

07153352622

فارس

فسا

درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی انصار

خیابان امام خمیني /درمانگاه شبانه روزی انصار

07153314331

فارس

فسا

درمانگاه عمومي

امام جعفر صادق ع

فسا میدان شهدا درمانگاه امام جعفر صادق ع

07153351000

فارس

فیروزاباد علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر جواد ده بزرگیان

فارس فیروزآباد چهارراه طالقاني آزمايشگاه دکتر ده بزرگیان

07138722295

فارس

فیروزاباد علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر ديانت پور

فارس  -فیروزآباد -میدان امام  -روبروی فرمانداری

07138720737

فارس

فیروزاباد

بیمارستان

بیمارستان قائم (عج) فیروزآباد

فیروزآباد اول جاده قیروکارزين

07138727092

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

داروخانه دکترامیرزادگان

فیروزاباد.بلوار پاسداران.درمانگاه امام خمیني.داروخانه دکتر امیرزادگان

07138729391

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر رسول پناه

خیابان روزبه جنب درمانگاه شفا مجتمع تجاری پزشکي صادقیه دازوخانه دکتررسول پناه

07138735757

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مهربانیان

فارس فیروزاباد خیابان 22بهمن داروخانه دکتر مهربانیان

07138722625

ساير

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

دکتر سیروس سرحدی

فسا خیابان حافظ جنب ساختمان پزشکان

07153354707

فسا  -چهار راه پست ساختمان دکتر اسالم پناه

07153313333
07153354275

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر پوالدی فیروزاباد

فیروزاباد میدان امام زوبزوی بانک صادرات

07138733633

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

داروخانه شبانه روزی دکتر جعفری زاده

خ روزبه جنب بانک صادرات داروخانه شبانه روزی

07138725867

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

دکتر رستگاريان زاده

چهر راه مجاهدين-پاساژ روزبه

07138725009

فارس

فیروزاباد

داروساز

داروخانه

معتمدی

میمند-خیابان امام خمیني-داروخانه دکتر معتمدی

07138772692

فارس

فیروزاباد

درمانگاه

درمانگاه شبانه روزی شفا

کوار -خ اصلي

07133872780

فارس

فیروزاباد

ساير

درمانگاه عمومي

درمانگاه امام خمیني

بلوار پاسداران درمانگاه امام خمیني

07138721260

فارس

قیروکارزين

پاتولوژی

خیابان پاسداران ساختمان پزشکي امیر

07154525129

فارس

قیروکارزين

قیروکارزين ابتدای جاده خنج

07154526505

فارس

الر

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر مهرابي

استان فارس شهرستان گراش خیابان امام

07152443357

فارس

الر

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه پاتوبیولوزی دی

الر -شهرجديد -سي متری هالل احمر -بلوک دوم-

07152252750

الر -شهر جديد  -میدان فرمانداری  -دوازده متری هالل احمر

07152240090

دکتر مدرسي

الرستان شهرجديد بلوار هالل ا حمر کلینیک مهر آزمايشگاه دکتر مدرسي

07152253659

امیدواراوز

اوز-خیابان بهروزيان

07152512122

آزمايشگاه تشخیص طبي و تشريحي دکتر شريعت
آزمايشگاه
بیمارستان بیمارستان امام محمد باقر(ع) قیروکارزين

آزمايشگاه آزمايشگاه تشخیص طبي دکتر زاهدی نژاد

فارس

الرستان علوم آزمايشگاهي

فارس

الرستان علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

فارس

الرستان

بیمارستان

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

استان

شهر

امیرالمومنین

گراش-بلواررسالت

07152442002

فارس

الرستان

بیمارستان

بیمارستان حضرت علي اصغر (ع) بیرم

فارس  -الرستان -بیرم -بیمارستان حضرت علي اصغر (ع) بیرم

07152552604

فارس

الرستان

بیمارستان

الر شهرجديد بلواردکتر داد مان مرکزآموزشي درماني امام رضا (ع) الرستان

07152242101

فارس

الرستان

بیمارستان مرکزآموزشي درماني امام رضا (ع) الرستان
داروخانه

ايرج رازقي

جويم

07152562040

فارس

الرستان

داروساز

داروخانه شبانه روزی دکتر لطافت

استان فارس شهرستان گراش خیابان امام روبروی کوچه مخابرات

07152442770

فارس

الرستان

داروساز

داروخانه

بنارويه-میدان شهرداری ابتدای خیابون دانش آموز

07152562896

فارس

الرستان

داروساز

داروخانه

علیرضااسماعیلي

07152452575

فارس

الرستان

داروساز

داروخانه

مهدی حورنگ

گراش-بلوارسرداران

فارس

الرستان

داروساز

داروخانه

هاشم رهجو

شهرجديد-میدان فرمانداری

07152244851

فارس

الرستان

پزشک عمومي

پزشک

عبدالحسین شريف زاده

الرستان-شهرقديم-خیابان مدرس شمالي-پاساژخاتم النبیا

07152333761

فارس

المرد

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر رضوی

المرد  -میدان امام خمیني(ره)  -کوچه جنب بانک صادرات  -آزمايشگاه دکتر رضوی

07152721928

فارس

المرد

پاتولوژی

آزمايشگاه

امان اهلل محمديان

فارس  -المرد بلوار شاهد کوچه  10پالک 2

07152725540

فارس

المرد

بیمارستان

بعثت

خیابان امام خمیني (ره)

07152762030

فارس

المرد

بیمارستان

ولیعصر (عج)

استان فارس -شهرک ولیعصر-بلوار ولیعصر -خیابان ولیعصر

07152722173

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

المرد

داروساز

داروخانه

داروخانه شبانه روزی المرد

فارس  -المرد -خیابان  22بهمن  -کوچه اول

07152725343

آزمايشگاه

ازمايشگاه پاسکال

خیابان انقالب -کوچه قنادی رحیمي-ازمايشگاه پاسکال

07143334416

آزمايشگاه

جهان آرا

فارس -مرودشت -انقالب -جنب ساختمان بیمه ايران

07143343394

دکتر محسن تکمیلي

فارس -مرودشت -خیابان چمران

07132723347

فارس -مرودشت -کوچه داروخانه سینا

07143334299
07143225611

فارس

مرودشت علوم آزمايشگاهي
پاتولوژی

فارس

مرودشت

فارس

مرودشت علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

فارس

مرودشت علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

صحرائي

فارس

مرودشت

آزمايشگاه

فرهنگ نوری

فارس -مرودشت -مسجد جامع

فارس

مرودشت علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

پاستور

فارس -مرودشت -انقالب -ساختمان ولیعصر

07143224721

فارس

مرودشت

تصوير برداری

کسرائیان

فارس -مرودشت -کاووسي

07143231728

فارس

مرودشت

تصوير برداری

ولیعصر

فارس -مرودشت -خ انقالب

07143334240

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

افروزی

فارس -مرودشت -روستای کناره

07143402524

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

امیدی

فارس -مرودشت -انقالب

07143341379

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

داروخانه کريمي

امیرآباد

07143228666

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

قنبری

فارس-مرودشت -هفت تیر

07143233444

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

محسنیان

فارس -مرودشت -جنب شبکه بهداشت و درمان

07143339575

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

همايون

فارس -مرودشت -هفت تیر

07143228445

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

ولیعصر

فارس -مرودشت -انقالب -روبروی  20متری شهید صدوقي

07143226962

فارس

مرودشت

داروساز

داروخانه

کارگر

فارس -مرودشت -کاووسي

07143235512

فارس

مرودشت

پزشک عمومي درمانگاه عمومي

تخت جمشید

فارس -مرودشت-خ انقالب--روبروی کالنتری11

07143338816

فارس

مرودشت

پزشک عمومي درمانگاه عمومي

حافظ

فارس -مرودشت -سوپرگوشت

07143335960

فارس

مرودشت

پزشک عمومي درمانگاه عمومي

سینا

فارس -مرودشت -انقالب -سینا

07143344612

فارس

مهر

بیمارستان

بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر

مهر-میدان شهدا-بیمارستان فاطمه الزهرا

07152822514

فارس

مهر

داروخانه

داروخانه دکتر احمد غالمي

فارس  -مهر  -خیابان نماز  -داروخانه دکتر احمد غالمي

07152822290

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر ابطحي

ممسني بلوار هجرت خ فرهنگ بنبست ابطحي آزمايشگاه دکتر ابطحي

07142524888

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر بهروزی

فارس-ممسني-بلوار بسیج -خیابان پرشکان -آزمايشگاه دکتر بهروزی

07142524169

ازمايشگاه دکتر ازمون

نوراباد ممسني خیابان پزشکیان ازمايشگاه دکتر ازمون

07142524661

بیمارستان ولي عصر ممسني

فارس نور آباد ممسني بلوار ولي عصر

07142532242

فارس

داروساز

نورابادممسني علوم آزمايشگاهي
پاتولوژی

فارس

نورابادممسني

فارس

نورابادممسني علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

فارس

نورابادممسني

بیمارستان

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

نورابادممسني

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر دهقاني

خیابان جمهوری روبه روی بهداری

07142644966

فارس

نورابادممسني

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر عبدالخالق حسیني

ممسني-شهر نورآباد -درمانگاه پاسارگاد-پالک  232ثبتي از اصلي 49

07142544002

فارس

نورابادممسني

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر محمدی نوراباد ممسني

فارس نوراباد ممسني بلوار بسیج کوچه هنرستان شهید مرادی

07142524575

فارس

نورابادممسني

داروساز

داروخانه

دکتر داوريان

شهرستان رستم مصیری خیابان جمهوری

07142644966

فارس

نورابادممسني علوم آزمايشگاهي درمانگاه عمومي

درمانگاه شبانه روزی ايثار

بلوار هفت تیر پشت بازارچه جانبازان

07142521673

فارس

نیريز

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکترديانتي

آزمايشگاه دکتر ديانتي

07153822329

فارس

نیريز

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکترديانتي

ني ريز خیابان قدس کوچه هشت پالک 12

07153822329

فارس

نیريز

علوم آزمايشگاهي

آزمايشگاه

ابوالحسن آزاد

خ قدس کوچه پست

09177322147

فارس

نیريز

بیمارستان

شهدای ني ريز

ني ريز خیابان طالقاني بیمارستان شهدای ني ريز

07153830111

فارس

نیريز

تصوير برداریموسسه سونوگرافي و راديولوژی دکتر عالئي

نیريز.خیابان شهید طالقاني.پانسیون پزشکان

07153830406

فارس

نیريز

تصوير برداریکلینیک راديولوژی دکتر غالمرضا اسالم پناه

فارس ني ريز میدان  15خرداد طبقه فوقاني قصر عینک

07153830406

فارس

نیريز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر شاهسوني

فارس نیريز خیابان طالقاني جنب هتل نای ذی

07153836373

فارس

نیريز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر قلمداد

خیابان قدس بعد از بانک سپه

07153826664

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

نیريز

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر کرمي

آباده طشک-داروخانه دکتر کرمي

07153893038

فارس

پاسارگاد

پاتولوژی

آزمايشگاه

آزمايشگاه دکتر صالحي

فارس

پاسارگاد

داروساز

فارس

کازرون

فارس  -سعادت شهر  -خیابان امامزاده  -جنب تاکسي تلفني پاسارگاد  -آزمايشگاه دکتر صالحي 07143562192

داروخانه

دکتر چريکي

سعادت شهر بلوار امام روبروی بانک سپه

07143563430

بیمارستان

بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون

کازرون خ باهنر

07142219801

فارس

کازرون

عفوني

تخصصي

حمید رضا قايدی

کوچه جنب بانک کشاورزی ساختمان پزشکي دنا طبقه  2واحد 9

07142217013

فارس

کازرون

قلب

تخصصي

مطب شخصي

خیابان سلمان فارسي کوچه دوم ساختمان دنا

07142217012

فارس

کازرون گوش و حلق و بیني تخصصي مطب گوش و حلق و بیني لیال حسام زاده

کوچه شماره  4کلینیک شفا

07142212555

کوچه دارالقرآن ساختمان پزشکان رز طبقه زيرزمین

07142211330

داروخانه

داروخانه

کازرون خیابان حضرتي جنب نماز جمعه

07142222162

داروخانه دکتر صديقه رحماني زاد

میدان شهدا -کوچه اول خیابان شهدای جنوبي داروخانه دکتر رحماني زاد

07142213500

میدان شهدا نبش خیابان سلمان فارسي جنب بانک ايران زمین

07142228913
07142224205
07142473200

راديولوژی و سونوگرافي دکتر محمد قهارترس
تصوير برداری

فارس

کازرون

فارس

کازرون

داروساز

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر مريم بنان خورشید

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر بستانیان

کازرون خیابان سلمان فارسي نبش کوچه دارالقران

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

داروخانه دکتر دهقاني

باالده بلوار معلم جنب بانک کشاورزی داروخانه دکتر دهقاني

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

داروخانه دکترجهانبخشي

کازرون خیابان ابوذرداروخانه دکترجهانبخشي

07142229386

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

دکتر شجاعي

کازرون  .خیابان ابوذر داروخانه دکتر شجاعي

07142227671

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

دکترفاطمه دباغ

قائمیه روبروی پلیس راه داروخانه دکترفاطمه دباغ

07142413783

فارس

کازرون

داروساز

داروخانه

شبانه روزی

شهرستان کازرون خیابان امام خمیني داروخانه شبانه روزی دکتر مهرورز

07142235312

فارس

کازرون

مرکز ام.آر.آی ولیعصر (عج) کازرون

07142219881

فارس

کازرون

اطفال

پزشک

زهراء خورسند

خیابان سلمان فارسي ساختمان سهیل

07142229087

فارس

کازرون

پزشک عمومي

پزشک

غالمحسین بهاری

جنب بانک سپه

07142226580

فارس

کازرون

پزشک عمومي

پزشک

لیال حاتمي

کازرون -خیابان سلمان فارسي -کوچه دارالقرآن-مطب دکتر لیال حاتمي

07142220989

فارس

کازرون

پزشک عمومي

پزشک

مصب خصوصي

فارس شهرستان قايمیه روبروی پلیس راه

09171211517

فارس

کازرون

پزشک عمومي

پزشک

مطب

خیابان حضرتي سه راه ابوذر جنب داروخانه شاه امیری

07142222171

فارس

کازرون

داخلي

پزشک

مطب

استان فارس -کازرون -خ-سلمان -کوچه دارالقران -ساختمان رز -مطب دکتر معزی

07142224092

فارس

کازرون

قلب

پزشک

مطب دکتر محمد خوانین

شهرستان کازرون خیابان سلمان فارس کوچه  1ساختمان ايمان مطب دکتر محمد خوانین

07142229394

فارس

کازرون

پزشک عمومي

پزشک

مطب دکتر زهرا خیّر

کازرون  -خیابان سلمان فارسي  -جنب مسجد زينبیه

07142225905

مرکز تصوير برداری مرکز ام.آر.آی ولیعر(عج) کازرون

استان

شهر

تخصص

نوع مرجع

نام مرجع

آدرس

تلفن

فارس

کازرون

قلب

پزشک

مطب دکتر شیرين سارجلو(قلب و عروق)

کازرون -خیابان سلمان فارسي  -کوچه دارالقرآن -ساختمان رز -طبقه همکف

07142229966

فارس

کازرون

نورولوژی

پزشک

مهران کشاورزی

07142228595
کازرون -خیابان سلمان فارسي-روبروی کوچه دارالقران-ساختمان معین-طبقه دوم-مطب دکتر مهران کشاورزی

07144336212
07144330790
07144337076
07144333311
07144451021
07144334415
07144335302
07144395459
07144340781
07144361300
07144332110
07144363141
07144388480

07144337279
07144332131
07144344600
07144338984
07143524212
07143522334
07153221010
07153231948
07153223376
07153226835
07153231012
07144522598
07144520454

07144523184
07144523888
07144523294
07144403258
07144403260
07144423651
07154234647
07154221894
07154222287
07154228741
07154333906
07154230010
07154261668

07154336220
09173055535
07154221317
07154234284
07154448484
07154229708
07154333122
07154482129
07154502388
07154228246
07154267298
09177916392
09173923428

07154220959
07154221818
09171911094
07154332750
07144464711
07152622929
07153544154
07153548300
07153544155
07153542424
07153526304
07153549298
07153544206

07153548886
07153544167
07153548501
07153541668
07153544150
07153720722
07136723622
07132306151
07137829029
07132343517
07132317555
07132316303
07132254813

09171114158
07136474264
07136323531
07132289601
07136284821
07136277503
07132620025
07136359380
07136271531
07133726681
07136291470
07132286901
07136490411

07138226362
07132339015
07137842111
07136364001
07132247359
07132288603
07138217090
07132135000
07136474327
07132336006
07136231515
07136282826
07132341801

07136240101
07136260066
07137389639
07132324083
07132279701
07136284412
07132284433
07136277070
07136280065
07138439427
07132620023
07132336776
07136473010

07137319833
07132351960
07136714904
07138353004
07136247200
07137846130
07138320719
07132250681
07138240334
07132317758
07132304840
07132253233
07136474902

07132334444
07132122425
07137269313
07132620023
07137201078
07136281180
07137823141
07137363515
07136714904
07137351501
07138223050
07137319838
07137304832

07137209445
07132280079
07137264689
07138356316
07136288003
07137399096
07138353003
07132348792
07138346172
07136301111
07132292565
07136483631
07132317801

07138224699
07132319092
07132305752
07137264710
07138758321
07138755901
07138758887
07138754780
07153359993
07153357319
07153357273
07153315011
02153353049

07153354707
07153313333
07153354275
07153350888
07153352622
07153314331
07153351000
07138722295
07138720737
07138727092
07138729391
07138735757
07138722625

07138733633
07138725867
07138725009
07138772692
07133872780
07138721260
07154525129
07154526505
07152443357
07152252750
07152240090
07152253659
07152512122

07152442002
07152552604
07152242101
07152562040
07152442770
07152562896
07152452575
07152244851
07152333761
07152721928
07152725540
07152762030
07152722173

07152725343
07143334416
07143343394
07132723347
07143334299
07143225611
07143224721
07143231728
07143334240
07143402524
07143341379
07143228666
07143233444

07143339575
07143228445
07143226962
07143235512
07143338816
07143335960
07143344612
07152822514
07152822290
07142524888
07142524169
07142524661
07142532242

07142644966
07142544002
07142524575
07142644966
07142521673
07153822329
07153822329
09177322147
07153830111
07153830406
07153830406
07153836373
07153826664

07153893038
07143562192
07143563430
07142219801
07142217013
07142217012
07142212555
07142211330
07142222162
07142213500
07142228913
07142224205
07142473200

07142229386
07142227671
07142413783
07142235312
07142219881
07142229087
07142226580
07142220989
09171211517
07142222171
07142224092
07142229394
07142225905

07142229966
07142228595

