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  ))معرفی شرکت ((

وره ااست و تا کنون در امر مشنموده  آغازبرق و الكترونيك   فعاليت خود را در زمينه 1374از سال  نورتوسمهندسی  شرکت

است  با توليد کنندگان و   و در این راستا توانسته  است  ، فروش و خدمات  پشتيبانی محصوالت خود کوشش نموده 

 اسان خدمات خود را ارائه نماید .های خر و در سطح استان کردهداد منعقد قرار  سيستم ها و ها  دستگاه  واردکنندگان

 موضوع فعالیت شرکت

  استابيالیزر ، :  نیپشتيبا و    ، نگهداری   تعميراتUPS  ، کاوا( 200در کليه توان ها و برند ها )تا 

 تامين   تجهيزات      :UPS باطرهای  ،ری و رله ای در همه توان هاسرو موتو یالیزرهادر کليه توان ها و برندها، استابي 

          .سيلد اسيد و نيكل کادميوم

 هدف 

با تكيه بر الطاف الهی و استفاده از نيروهای به عنوان یك شرکت دانش بنيان اميد دارد تا  نورتوسشرکت فنی و مهندسی 

 . و یاری شما به این اهداف برسدمتعهد مجرب و 

 ضایت مشتری. جلب ر1

 . صداقت کاری2

 . مشاوره مستمر3

 . ارائه خدمات در کمترین زمان 4

 های روز دنيا . ارائه آخرین دستاورد5

 . برگزاری کالس های آموزشی6

 . برگزاری سمينارهای تخصصی7
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 )) سازمان یمعرف ((                                                                                   

 :الف ( واحد بازرگانی

ور دارد توانسته سهم که از بازار داخل و خارج کش یبا توجه به شناختکه متشکل از نیروهای جوان و برخوردار از دانش روز می باشد 

رسی نمی باشد را بسزایی از مشتریان را جذب نماید و همچنین توانایی این را دارد که نیازهای مشتریان که در داخل کشور قابل دست

 از خارج از کشور تهیه و به مشتریان ارائه دهد.

 ب( واحد مهندسی:

د که سهم بزرگی در ارتقاء می باش هستند گاه های داخل و خارج کشورمتشکل از مهندسین مجرب و توانمند که آموزش دیده دانش

 جرای پروژه ها کوشا می باشند.سطح علمی و فنی را دارا هستند و با ابتکار عمل و خالقیت در مشاوره و ا

 بانی و نگهداری :تیج( واحد پش

افراد این واحد آموزش های الزم را در ارتباط با سیستم های مختلف گذرانده و بطور شبانه روزی مشغول انجام سرویس و تعمیرات 

ده از برترین نرم افزارهای روز دنیا در و سعی دارند که همیشه سیستم را آماده بکار نگاه دارند که این خدمات با استفامی باشند 

 .هماهنگی بین واحدهای فنی و مهندسی نورتوس و مشتریان ارائه می شود 

 تجهیز شده اند : بخش درماندر شرکت نورتوس که توسط  یلیست مراکز

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 مشهد – بیمارستان امام رضا )ع( 2 مشهد - بیمارستان ارتش 1

 مشهد – بیمارستان امام حسن )ع( 4 مشهد - رستان مهربیما 3

 مشهد –شهید کامیاب امدادی بیمارستان 6 بیمارستان فوق تخصصی علوی مشهد 5

 مشهد –610 –بیمارستان امام رضا )ع(  8 بیمارستان واسعی سبزوار 7

 بیمارستان فوق تخصصی حشمتیه سبزوار 10 بیمارستان رازی بیرجند 9

 بیمارستان قائم مشهد 12 ن عالمه بهلول گنابادبیمارستا 11

 بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند 14 بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( کاشمر 13

 مشهد –طالقانی شهید بیمارستان 16 مشهد  هاشمی نژاد شهید بیمارستان 15

 تربت حیدریه –بیمارستان نهم دی  18 بجنورد )ع(بیمارستان امام علی 17

 مشهد-نیالبن ام مارستانیب 20 مشهد –اکبر فوق تخصصی کودکان ارستانبیم 19

 شیروان )ره(بیمارستان امام خمینی 22 مشهد دکتر شیخ فوق تخصصی کودکان بیمارستان 21

 بیمارستان سجادیه تربت جام 24 بیمارستان مبینی سبزوار 23

 ی تربت جامبیمارستان طالقان 26 فریمان – )ره(بیمارستان امام خمینی 25

 یرضو مارستانیب 28 شیروان )ره(بیمارستان امام خمینی 27

 نیشابور_بیمارستان حکیم  30 کالت )ع(بیمارستان امام حسن 29
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 جاجرم-بیمارستان جواداالِمه 32 مشهد –بیمارستان دکتر علی شریعتی 31

 سبزوار-شتیبیمارستان امداد شهید دکتر به 34 مشهد( ع)عباس حضرت مهر مارستانیب 33

 آشخانه-بیمارستان پورسینا 36 سرخس-بیمارستان لقمان حکیم 35

 والت مه رضا امام مارستانیب 38 مشهد بیمارستان منتصریه 37

 بردسکن )عج(درمانگاه ولیعصر 40 مانیفر زهرا حضرت مارستانیب 39

 مرکز تصویربرداری دکتر عامری سبزوار 42 سبیمارستان لقمان سرخ 41

 مشهد –آزمایشگاه آتیه 44 علوم پزشکی سبزوارنشگاه دا 43

 درمانگاه اداره آموزش و پرورش تربت جام 46 بیمارستان امید 45

 مشهد جوادائمه مارستانیب 48 بیمارستان شهدا فاروج 47

 مشهد_بیمارستان فارابی  50 بهمن خواف 22بیمارستان  49

 بجنورد-امام حسنبیمارستان  52 بهمن نیشابور 22بیمارستان  51

 بیمارستان شهید مبینی سبزوار 54 شهریور مشهد 17بیمارستان  53

 بیمارستان واسعی سبزوار 56 بجنورد_بیمارستان بنت الهدی 55

 مشهد جوادائمه قلب مارستانیب 58 مشهد –یعتیشر یعل دکتر مارستانیب 57

 شمی رفسنجانی شیروانبیمارستان تخصصی آیت ا... ها 60 مشهد-مهرگان مارستانیب 59

 بیمارستان شهدا قوجان 62 مشهد-اءیاالن خاتم مارستانیب 61

 درگز–بیمارستان امام خمینی  64 دگانید دینو یپزشک چشم 63

 بیمارستان بهلول گناباد 66 یتندرست ارمغان 65

 آزمایشگاه گلبهار 68 درمانگاه حضرت زینب 67

 ته ای دکتر دباغپزشکی هس 70 مشهد-آزمایشگاه میالد 69

 جواد ائمه بجنورد مرکز جراحی محدود 72 مشهد –درمانگاه چمران 71

 مشهد –آزمایشگاه نوین توس 74 مشهد –آزمایشگاه دکتر نیک فرجام 73

 مشهد –معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 76 مشهد –آزمایشگاه نانو فناوری_پژوهشکده بوعلی 75

 مشهد –آزمایشگاه خانم دکتر علمداری 78 مشهد –سینآزمایشکاه دکتر نژاد ح 77

 اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی 80 مشهد –آزمایشگاه دکتر منصف 79

 مشهد –رشیااآزمایشگاه  82 مشهد –آزمایشگاه دکتر اکبرزاده 81

 علوم پزشکی سبزواردانشگاه  84 مشهد –آزمایشگاه میالد 83

 مشهد –زمایشگاه بهارآ 86 مشهد –نیماپویش طب 85

 شیروان –آزمایشگاه دکتر رضوانی  88 مشهد –عج((ولیعصر حضرت درمانگاه 87

 مشهد –کلنیک چشم پژشکان توس 90 بجنورد -آزمایشگاه دکتر یوسفی 89

 مشهد –سازمان جهاد دانشگاهی 92 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 91

 مشهد – ینب )س(درمانگاه حضرت ز 94 مشهد –درمانگاه فجر سپاه 93
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 مشهد –درمانگاه حجتی 96 مشهد –آزمایشگاه ایران 95

 مشهد –داروخانه دکتر اختراعی 98 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد 97

 مشهد –بانک چشم 100 مشهد –شمالشرق بهداری شرکت نفت 99

 آزمایشگاه دکتر ابریشمی تربت حیدریه 102 مشهد –درمانگاه رازی 101

 مشهد_دی کلینیک ارمغان تندرستی 104 ه دکتر مقدس نیت تربت حیدریهآزمایشگا 103

 پلی کلینیک تامین اجتماعی سبزوار 106 مشهد _آزمایشگاه کوثر 105

 مشهد_کلینیک فردوسی 108 مشهد_آزمایشگاه دکتر آگنج 107

 مشهد_دیالیز فردیس  110 بجنورد_آزمایشگاه دکتر وهاب زاده 109

 سبزوار_آزمایشگاه دکتر ابراهیمی 112 تایباد_نیکفرجام آزمایشگاه دکتر 111

 مشهد_کلینیک زیبایی آبنوس 114 مشهد -مرکز ام آر آی عارف 113

 -کلینیک بنیاد ژنتیک آفرینش نسل مانا 116 مشهد-کلینیک قلب و عروق دکتر بیانی 115

 تربت حیدریه -آزمایشگاه روشنا 118 بجنورد-شبکه بهداشت و درمان 117

 مشهد-کلینیک الغری 120 مشهد-کلینیک دیالیز شفا 119

 مشهد-درمانگاه شهید نجفی 122 تربت حیدریه-کلینیک ویژه احمدیه 121

 سازمان جهاد دانشگاهی 124 مشهد_رشیااآزمایشگاه  123

 آزمایشگاه خانم دکتر هیراد فر 126 درمانگاه امام صادق )ع( 125

 علوم پزشکی بجنورددانشگاه  128 مشهدمرکز تصویر برداری پارسیان  127

 درمانگاه امام هادی )ع( 130 جام تربت هیاحمد ژهیو کینیکل 129

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد 132 تامین اجتماعی استان خراسان 131

 کلینیک چشم پزشکان توس 134 )ع(رضاانکولوژی مرکز درمانی  133

 رمانگاه فجر سپاهد 136 بجنورد_ آزمایشگاه دکتر یوسفی 135

 پلی کلینیک نسل امید 138 درمانگاه شبانه روزی پیروزی 137

 مرکز دیالیز محبان الجواد 140 مشهد _... )دیالیز(درمانگاه اباعبدا 139

 پلی کلینیک تامین اجتماعی سبزوار 142 آفتاب جراحی محدود کلنیک 141

 درمانگاه شوریده 144 مشهد_آزمایشگاه دکتر آگنج 143

 فوریت های پزشکیمرکز  146 تربت -آزمایشگاه دکتر ابریشمی 145

 سازمان انتقال خون 148 آزمایشگاه نانوفناوری_پژوهشکده بوعلی 147

 قوچان_سونوگرافی دکتر نقدی 150 آزمایشگاه دکتر ابریشمی تربت حیدریه 149

 مشهد_مرکز اورژانس عدالتیان 152 مرکز بهداشت درگز 151

 تربت حیدریهبهداشت  شبکه 154 ک تصویر برداری نورکلینی 153

 مشهد_کلینیک نگین سالمت فدک 156 کلینیک پوست و مو گهر بد 155

 شیروان_سونوگرافی دکتر برهانی 158 درمانگاه حضرت ولیعصر)عج( 157
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 دکتر صادقی_پزشکی هسته ای دکتر دباغ 160  مشهد_پژوهشکده بوعلی 159

 دکتر علم الهدایی_رادیولوژی و سونوگرافی پارسه 162 مشهد_نوسکلینیک زیبایی آب 161

 کلینیک چشم پزشکی نوید دیدگان 164 مشهد -کلینیک زیبایی پوست و مو نگین 163

 دکتر ذبیحی کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی 166 مشهد_بانک چشم 165

 مشهد-آزمایشگاه توس 168 تایباد_آزمایشگاه دکتر نیکفرجام 167

 تربت حیدریه-دانشگاه علوم پزشکی 170 مشهد -کلینیک دامپزشکی افتاب 169

 مشهد-کلینیک جراحی کسری 172 مشهد-سونوگرافی دکتر علیجانی 171

 مشهد-سونوگرافی دکتر فانی 174 بجنورد-سونوگرافی دکتر ده پناه 173

 مشهد-کلینیک قلب دکتر وجدان پرست 176 مشهد-پزشکی قانونی 175

 مشهد-درمانگاه رسالت 178 مشهد-وگرافی خانم دکتر فرخسون 177

 زاوه-شبکه بهداشت و درمان 180 مشهد-کلینیک روبیان 179

 چخماق-شبکه بهداشت و درمان 182 مشهد-درمانگاه صحت 181

 مشهد-مرکز ام آر آی عارف 184 مشهد-درمانگاه چمران 183

 مشهد-کلینیک زیبایی پوست و مو باران 186 مشهد-درمانگاه پوست و مو اتیام 185

 مشهد-کلینیک زیبایی پوست و مو بهاران 188 مشهد-آزمایشگاه دکتر یاورمنش 187

 مشهد-آزمایشگاه دکتر نوروزپور 190 مشهد-آزمایشگاه پویان 189

 مشهد-درمانگاه آل نبی 192 مشهد-آزمایشگاه دکتر نژاد حسین 191

 بجنورد-آزمایشگاه دکتر قزلباش 194 مشهد-آزمایشگاه پارسیان 193

 مشهد-آزمایشگاه باقرالعلوم 196 مشهد-آزمایشگاه صدرا 195

 مشهد-آزمایشگاه نیکان 198 مشهد-آزمایشگاه دکتر قنادزاده 197

 مشهد-آزمایشگاه باران 200 سبزوار-آزمایشگاه دکتر عامری 199

 تربت حیدریه-آزمایشگاه دکتر مقدس نیت 202 مشهد-آزمایشگاه نگین 201

 مشهد-آزمایشگاه ایران 204 مشهد-درمانگاه ولیعصر 203

 تربت حیدریه-آزمایشگاه دکتر کوثری 206 مشهد-درمانگاه دکتر دهقان 205

 مشهد-آزمایشگاه ارسالن 208 مشهد_درمانگاه امامیه 207

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 210 بهمن 22داروخانه  209

 سونوگرافی دکتر مسعود نظری 212 ت باخرزمرکز بهداش 211

 بیمارستان حضرت فاطمه 214 کلینیک ژنتیک نسل فردا 213

 درمانگاه سناباد 216 درمانگاه سالمت 215

 آزمایشگاه دانش سرخس 218 آزمایشگاه پاستور 217

 بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر 220 کلینیک لیزر منصوری 219

 بیمارستان قلب جوادائمه مشهد 222 یدرمانگاه بالل حبش 221
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 پیراپزشکی 224 نماپرتو پارسیان 223

 تصویر برداری آریا پرتو تربت جام 226 آزمایشگاه ایران زمین 225

 تصویر برداری زارچ 228 سونوگرافی ایزدمهر 227

 سونوگرافی دکتر حبرانی 300 تصویر رداری نگاره نوین 229

   درمانگاه پاسارگاد 301

 

 تجهیز شده اند: بخش دولتلیست مراکزی که توسط شرکت نورتوس در 

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 9 مشهد –شهرداری منطقه  2 توسعه حریم حرم امام رضا )ع(عمران و سازمان  1

 اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی 4 مشهد –چاپخانه آستان قدس 3

 مشهد –یکشاورز انکب 6 مشهد –اداره کار و امور اجتماعی 5

 بانک رفاه قوچان 8 مشهد –کنسولگری افغانستان 7

 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی 10 طرقبه –تعاونی مسکن فرهنگیان 9

 فرهنگیان تربت حیدریه 12 مشهد –بیمه ایران 11

 مشهد –ییقرض الحسنه کارگشا 14 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 13

 مشهد – راه آهن )رجاء ( 16 آب و فاضالب روستایی استان خراسان رضوی 15

 گمرک 18 اداره کل دادگستری خراسان شمالی 17

 نیزم رانیا بانک 20 خراسان پخش فرآورده های نفتیشرکت ملی  19

 مشهد یشهردار 22 بانک حکمت تربت جام 21

 )رجا( مشهد راه آهن 24 ینشان آتش 23

 فرمانداری گناباد 26 مشهد  بانک سپه 25

 بانک کشاورزی 28 گلبهار یشهردار 27

 شهرداری سبزوار 30 بخش داری استان ها 29

 بجنورد -خراسان شمالی استانداری 32 آموزش و پرورش جلگه رخ 31

 اسالمیبنیاد مسکن انقالب اداره کل  34 قدس آستان 33

 لمللی شهید هاشمی نژاد مشهدفرودگاه بین ا 36 پادگان ارتش 35

 بیمه ایران 38 پایانه مسافربری 37

 خراسان اداره کل تعاون و کار امور اجتماعی 40 فرودگاه گلبهار 39

 صدا و سیمای خراسان رضوی 42 کارخانه نان قدس رضوی 41

 روزنامه خراسان 44 بانک قرض الحسنه رسالت مشهد 43

 3 منطقه پرورش و آموزش 46 ی مشهدسازمان مدیریت پسماند شهردار 45
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 اداره کل توزیع برق مشهد 48 خراسان شمالی_اداره کل راه و شهرسازی 47

 مشهد-3اداره آموزش پرورش ناحیه 50 شهرداری مرکزی نیشابور 49

 مشهد-روزنامه قدس 52 اداره پست استان های خراسان 51

 قوچان -شهرداری 54 کاشمر-اداره اموزش پرورش  53

 الزهرا اعتباری موسسه مالی 56 بیرجند–اداره کل توزیع برق  55

 مشهد –ججموسسه مالی و اعتباری ثامن الح 58 موسسه مالی و اعتباری افضل توس 57

 فاوا ناجا 60 دادگستری استان خراسان رضوی کل اداره 59

 موسسه افضل توس 62 بانک حکمت تربت حیدریه 61

 که لرزه نگاری خراسان رضویشب 64 مشهد قطار شهری 63

 موقوفات ملک 66 مشهد-کانون وکال 65

 3قطار شهری شماره  68 پلیس فتای فرماندهی نیروی انتظامی 67

 

 تجهیز شده اند: صنعتبخش لیست مراکزی که توسط شرکت نورتوس در 

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 مشهد –پارت پاپیروس 2 کارخانه پالود 1

 بجنورد -شرکت نفت خراسان شمالی 4 سنگان آهن گسن معدن 3

 مشهد –هاشمی نژاد شهید پاالیشگاه 6 شرکت موج بران فناوران شرق 5

 مشهد –کارخانه فناوران صانع شرق 8 مشهد –کارخانه نوشین توس 7

 سیم وکابل مشهدکارخانه  10 شرکت پرداده پردازی مشهد 9

 مشهد –باد صبا شرکت 12 مشهد –شرکت فرین دیده بان 11

 مشهد –شرکت تی کام 14 مشهد –کارخانه رام پالست شرق 13

 رانیپوش 16 مشهد –شرکت اندیشه سازان 15

 مشهد –کارخانه پرشین تابلو تابان 18 مشهد –شرکت ابتکارسازان 17

 مشهد –کارخانه زمزم 20 مشهد –شرکت رسانه هنر 19

 هدمش –شرکت فراست 22 مشهد –توسعه رایانه 21

 مشهد –چشم الکترونیک 24 مشهد –شرکت راستان 23

 مشهد –صاران شرکت 26 مشهد –دنیای شبکه 25

 مشهد –شبکه انیرا شرکت 28 مشهد –اسمارت پالس 27

 شرکت توس فورجینگ 30 مشهد –شرکت راهبران شرق 29

 مشهد –کارخانه شیر پگاه 32 مشهد –کارخانه لبنیات رضوی 31

 مشهد –پخش قرن 34 مشهد –ختمان خاورشرکت گسترش سا 33

 مشهد –شرکت ارتباط گستر پردان 36 مشهد –شرکت کارنو 35
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 مشهد –کیاگستر 38 مشهد –شرکت سیما تکسان 37

 مشهد –مشهد مال 40 شابورین نفت شرکت 39

 شرکت داروسازی ثامن 42 کارخانه گچ شیروان 41

 خراسانمجتمع فوالد  44 بجنورد -پتروشیمی خراسان 43

 فاروج-مشهد-کارخانه سرو دشت کویر پارس 46 نیشابور-کارخانه فیضان 45

 مشهد -کارخانه چکاد 48 مشهد -کارخانه رازیانه 47

 مشهد -شرکت ارتباطات مشرق زمین 50 نیشابور-کارخانه ایران شرق 49

 مشهد -آواتک 52 مشهد -ستاره شهر 51

 آروین چوب 54 تربت حیدریه-بوم شهر 53

 مروارید گوهرشاد 56 سازگار توان 55

 شیآسا شرکت 58 ایآس غرب مانیپ 57

 کارخانه پالود نیشابور 60 کارخانه کیک و کلوچه بابانا 59

 پرشین سرامیک 62 صنایع غذایی سعادتمند 61

 کارخانه نوید خراسان 64 پاالیشگاه خانگیران 63

 کیهان صنعت قائم 66 کارخانه دوریکا 65

 شرکت حمل و نقل خلیج فارس 68 خانه ابرشکار 67

 کارخانه سیمان جوین 70 مجتمع فوالد خراسان 69

 شرکت پیشگامان 72 کارخانه سیمان بجنورد 71

 کارخانه رب شاداب خراسان 74 کارخانه شیشه ایمنی شرق 73

 پلی سوله 76 پارت پالستیک 75

 کارخانه خمیرمایه رضوی 78 شرکت مردمک شرق 77

 مشهد -کارخانه به آرا) چاکلز( 80 مشهد -صنایع غذایی دینا توس )چی توز( 79

 کارخانه مس کاوان 82 فریمان _کارخانه ایران مالس 81

 مشهد-آسانسور دیبا 84 مشهد -کارخانه بهار رز چناران )عالیس( 83

 مشهد-کارخانه شهد پاک) تاپیس( 86 مشهد-مقصود ینیچ کارخانه 85

 بهین تجارت 88 تربت جام-غرب آسیا مجتمع سیمان 87

 ایآرش تونیز کارخانه 90 نگین تغذیه 89

 اطلس افروز شرق 92 توس فیوز 91

 پارس فوالد سبزوار 94 شایان فرهیختگان پارسیان طب 93

 پارت الستیک 96 شرکت نفت تربت حیدریه 95

 کارخانه تاپیس 98 آوا تک 97

 درکارخانه پرور پو 100 ابداع صنعت 99
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 سپید تراشه 102 آب راهه گستر 101

 پارت سازی 104 کوثر تجارت مانیپ شرکت 103

 پرتو صنعت پاژ 106 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 105

 آران ماشین توس 108 قهوه باتسام اینترنشنال 107

 شرکت شاه چراغ 110 نوین فوالد قائم امیدنور 109

   مهندسی شریف 111
 

 تجهیز شده اند: متفرقهبخش زی که توسط شرکت نورتوس در لیست مراک

 نام مرکز ردیف نام مرکز ردیف

 شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان 2 مشهد - هتل درویشی 1

 دانشگاه پیام نور قوچان 4 مشهد –هتل بهارستان 3

 دانشگاه پیام نور نیشابور 6 مشهد_گروه هتل های الماس 5

 نشگاه آزاد درگزدا 8 مشهد -هتل ارغوان 7

 مشهد _دانشگاه تابران 10 مشهد هتل پارس 9

 مشهد-کتابخانه قلم 12 هتل توریست توس 11

 مرکز آموزش عالی صنعت آب و برق مشهد 14 مشهد_هتل بین المللی قصر طالیی 13

 مشهد –فرهنگسرایی بقیه اهلل 16 مشهد-هتل حیات شرق 15

 زپدیده شاندی 18 هتل پردیسان مشهد 17

 بازار فردوسی مشهد 20 سبزوار_هتل کاملیا 19

 مشهد –خانه مدرن پاسارگاد 22 مشهد_هتل جنت  21

 مشهد-پروما 24 مشهد-هتل قصرایدین 23

 مشهد –مجتمع کیان سنتر 26 مشهد-هتل نیلگون 25

 مشهد –2کیان سنتر  28 مشهد-هتل فردوس 27

 مشهد –فروشگاه شمس 30 هتل سعید 29

 مشهد_قنادی یزدیها 32 ارمغان مشهداستخر  31

 طالفروشی دانا 34 هما ییمایهواپ 33

 مشهد-صرافی سلیمانی 36 هواپیمایی آسمان 35

 ییکابو یعکاس 38 هواپیمایی ایران ایر 37

 مشهد –مرمر –پروژه شکوفا منش  40 مشهد –ریا رانیا ییمایهواپ 39
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 نبرج سلما 42 جایگاه ساعد شیروان_پمپ بنزین 41

 طالجات خاکزادی 44 1829تاکسیرانی  43

 موسسه اندیشه سازان 46 زائرسرای فاطمیه 45

 

 :محصوالت

 :زیر اعالم می دارد و خدمات کنون این شرکت آمادگی خود را در جهت ارائه محصوالت ا هم

1- UPS 

 استابيالیزر -2

  رهای سيلد اسيدتبا -3

 یپنل های خورشيد -4
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