
کارگزاری اینترنت و شبکه محمد ابراهیمی





مــــودم

تجهیزات شبکه

ارائه دهنده مودم های روز دنیا با تکنولوژی های  :
ADSL
VDSL

Wimax
Wireless

2G
3G )H+(

4G )LTE(
4.5G

5G
FTTH

با انواع : رومیز، جیبی )کارکرد با باتری(، اوت دور، 
USB + Router و USB ،فندکی ماشین

ارائه اینترنت فیبر نوری تانوما
GPON  مودم

انواع IP ثابت جهت دوربین مدار بسته و یا ارتباط با 
ارائه دهنده فروش، اجرا و خدمات و تجهیزات سیستم اداری و مالی شرکت ها و سازمان ها

UPS -شبکه، سرور و اتاق سرور
خدمات اکتیو و پسیو شبکه 

Server
Workstation

Router
Access Point

Hub Switch
انواع کابل



سیم کارت

فروش همکار

اپراتورها
ایــن مجموعــه ســیم کارت هــای دائمــی و اعتبــاری،  
روســتایی، ســازمانی، شــرکتی ، ماهــواره ای و خارجــی 

را از :
اپراتورهای اصلی

اپراتورهای مجازی
ارائه می دهد.

کارت شــارژهای 20 عــددی اپراتــور اصلــی ، اپراتــور 
مجــازی، شــارژ ســیم کارت هــای خارجــی ، ماهــواره ای 
و روســتایی نیــز از ایــن مجموعــه قابــل ارائــه اســت.

فــروش همــکار )دفاتــر پیشــخوان دولــت و نمایندگــی 
هــا( انــواع مــودم و ســیمکارت بــا شــماره و بســته 
ــه  ــراه اول ب ــل و هم ــل، رایت ــام( ایرانس ــت )خ بازگش

ــران ــت ته قیم

0916   0912   0990
0917   0913   0991
0918   0914   0992
0919   0915   0910

0911

MNO: اپراتورهای اصلی
همــراه اول، ایرانســل، رایتــل و منطقــه آزاد کیــش و 

تالیــا

FWA: ارتباط بی سیم ثابت
مبین نت و ایرانسل

کودکان )اینترنت پاک(:
انارستان

MVNO: اپراتورهای مجازی
سامان تل، آذر تل ، شاتل موبایل  و آرین تل 

FCP: توزیع کنندگان کشوری
آنالیــن،  پــارس  وب،  هــای  شــاتل،  تــک،  آســیا 
، مبنــا  پیشــگامان، آتریــن )نخل-داتــک(، وینکــس 

نــت و صبــا  تلــکام 

:Servco.
دیده بان نت، آوا گستر، ماهان نت و پاناوان



سیستم های تقویت آنتن

ــل و  ــن موبای ــدن آنت ــع ش ــع قط رف
ــودم م

کارت تلفن

فروش سازمانی

کارت اینترنت

شارژ اینترنت گروهی

خط تلفنریجستری و انتقال مالکیت )همتا(

خط موبایل ارتقاء و تبدیل به نسل جدید سیم کارت

کــردن  ریپیــت  و  تقویــت  بــرای  سیســتم  ایــن 
بــا   2G, 3G , 4G , 4.5G , 5G , TD-LTE فرکانســهای 
قابلیــت دسترســی بــه اینترنــت یــا عــدم آن با پوشــش 
از 100 متــر مربــع تــا 10 کیلومتــر مربــع قابــل اجــرا 

ــت. اس

کارت تلفــن عمومــی در انــواع عــادی و هوشــمند قابــل 
ارائــه اســت.

ــدد در  ــارژ مج ــت ش ــمند قابلی ــن هوش ــای تلف کارت ه
ــد. ــن محــل را دارن همی

مبیــن نــت ســازمانی جهــت ارتبــاط و اتصــال شــبکه  
بیــن تمامــی قســمت هــای شــعب ســازمان هــا، ادارات، 
کارخانجــات ، ارگان هــا  و ... در سراســر کشــور بطــور 

ــان همزم
ــروس  ــی وی ــروال و آنت ــی، فای ــای امنیت ــه راهکاره ارائ
ــوری از   ــوز کش ــا مج ــا ب ــازمان ه ــا، س ــرکت ه ــت ش جه
ســازمان پدافنــد غیرعامل و ســایر ســازمان هــای ذیربط.

ارائه انواع کارت بسته های اینترنتی

ارائه انواع شارژ و بسته های اینترنت گروهی

کلیــه خدمــات ریجســتری و انتقــال مالکیــت گوشــی 
ــن  ــات ای ــر خدم ــن از دیگ ــع آنت ــافرتی و قط ــای مس ه

ــت. ــه اس مجموع

ارائــه تلفــن مجــازی شــخصی ، شــرکتی و ســازمانی 
و تلفــن بــا شــماره رنــد نیــز از دیگــر خدمــات ایــن 

مجموعــه اســت.

در ایــن مجموعــه خــط موبایــل بــا شــماره هــای معمولــی 
و خــط موبایــل بــا شــماره هــای رنــد و شــماره هــای 

ــود. ــی ش ــه م ــی ارائ ــتاره دار و طالی س

تبدیــل ســیم کارت هــای قدیمــی ) 3G ,2G( بــه 
ســیم کارت هــای نســل جدیــد یــو ســیم .



POSدستگاهای کارت خوانModel: VERIFONE670

Model: PAX S910 MINI

Model: PAX S910

تحویل فوری و فعالسازی 7 روزه

یــا  فــروش  پایانــه  خــوان،  کارت  ســاده  بیــان  بــه 
دســتگاه پــوز دســتگاهی اســت ثابــت یــا ســیار کــه بــا 
پذیــرش کارت هــای بانکــی امــکان تراکنــش هــای مالی 
و خدمــات پرداخــت الکترونیکــی را میســر مــی ســازد.

ــن دســتگاه  ــج تری در ســال هــای گذشــته یکــی از رای
ایــران  در  بانکــی  هــای  کارت  از  اســتفاده  هــای 
ــه گــزارش اردیبهشــت  ــا ب ــوده اســت. بن کارتخــوان ب
ــر 7.338.196  ــغ ب ــران بال ــاپرک در ای ــاه 1398 ش م

دســتگاه کارتخــوان توزیــع شــده اســت.
ایــن دســتگاه هــا در انــواع بــدون ســیم و ســیم کارتــی 

ســیار  قابــل اراده اســت.

قیمت: 1,500,000 تومان
ــا کارتخــوان جیبــی کــه پرینــت کاغــذی مــی  تنه

دهــد.

قیمت :1,300,000 تومان

قیمت :1,700,000 تومان

مدارک مورد نیاز:
- عکس شناسنامه

- عکس کارت ملی )پشت و رو(
- تأئیدیه شبا با مهر بانک مربوطه 

- کد پستی
ــر  ــاء و اث ــا امض ــی ب ــهاد محل ــرارداد و استش ــرم ق - ف

ــت انگش



الکتریکی )روشنایی(

انواع المپ ها

به قیمت کارخانه

ــیار  ــور زرد و بس ــه ن ــنتی ک ــای س ــپ ه ــم الم ــی رق عل
ــوژی  ــا تکنول ــی ب ــپ های ــد. الم ــی کنن ــد م ــی تولی گرم
جدیــد بــه نــام  LED نورهــای ســفید متمایــل بــه آبــی 

ــد. ــری دارن ــرق کمت ــد و مصــرف ب ــد مــی کنن تولی
از لحــاظ قیمتــی ایــن المــپ هــای نســبت بــه نــوع 
ــرف  ــون مص ــی چ ــتند ول ــر هس ــران ت ــان گ ــی ش قدیم
بســیار کــم تــری دارنــد ایــن قیمــت باالتــر را در قبــض 

ــد. ــی کنن ــران م ــرق جب ــای ب ه
ــاق  ــا انطب ــپ ه ــد الم ــل جدی ــاره نس ــد درب ــه جدی نکت
ــد. ــی باش ــف م ــای مختل ــد نوره ــا و تولی ــری آن ه پذی

ــردازی  ــرای نورپ ــا ب ــوان از آن ه ــی ت ــت م ــن جه از ای
ــرد. ــتفاده ک ــزل اس ــل من داخ

SMD
COB

کم مصرف
هالوژن
مهتابی

پایه دار
روکار

تزئینی
)استوانه ای، حبابی، قارچی، شمعی، فیالمنتی و ...(

حداقل تعداد قابل سفارش 10 عدد به باال می باشد

نورلــــند



مشاوره و اجراسیستم های امنیتی
ــا  ــت و ب ــاد اس ــیار زی ــته بس ــدار بس ــن م ــوع دوربی تن
ــدار  ــن م ــد دوربی ــی توانی ــان م ــاز خودت ــه نی ــه ب توج

ــد.  ــاب کنی ــود را انتخ ــته خ بس
مــی توانیــد از دوربیــن مــدار بســته تحــت شــبکه 
ــا دوربیــن مــدار بســته  ــا همــان دوربیــن آی پــی و ی ی
بــی ســیم اســتفاده کنیــد و براحتــی تصاویــر ضبــط 
شــده توســط دوربیــن را داخــل گوشــی هــای خودتــان 

ــد . ــاهده کنی مش

و  تکــی  مداربســته  دوربیــن  و  امنیتــی  هــای  طــرح 
ــات و  ــا، اداره ج ــازمان ه ــازل، س ــت من ــبکه ای جه ش

ســایر اماکــن عمومــی. 



DVR دستگاه های
DVR درایــو داخلــی و خارجــی و انــواع دســتگاه هــای

بــا برتریــن برندهــای موجــود در بــازار.



بیمه

بیمه سامان حامی

بیمه حافظ تل

مرکــز تخصصــی صــدور و پشــتیبانی بیمــه نامــه هــای 
ــزات الکترونیکــی شــرکت بیمــه ســامان. تجهی

ــارت  ــه ای، از تج ــاز بیم ــول ممت ــن محص ــی ای در طراح
و همــکاری چندیــن ســاله شــرکت خدمــات بیمــه ای 
ســامان تدبیــر حامــی )ســهامی خــاص( کــه از ســال 
کــرده  نامــه  بیمــه  ایــن  بــه صــدور  1389 شــروع 
ــاپ  ــپ ت ــت و ل ــل، تبل ــرای موبای ــه ب ــه نام ــی بیم گواه
ــور محســوب   می شــود، اســتفاده شــده اســت. در کش

گواهــی بیمــه نامــه حافــظ تــل بــه پشــتوانه ســال 
ــده  ــی ش ــظ طراح ــه حاف ــرکت بیم ــق ش ــه موف ــا تجرب ه
و دارای کامــل تریــن پوشــش هــای بیمــه ای جهــت 

حفاظــت از ســرمایه شماســت.
ــدگان  ــان از رضایتمنــدی کامــل دارن ــه منظــور اطمین ب
گواهــی بیمــه نامــه حافــظ تــل مجموعــه کامــل خدمــات 
از صــدور گواهــی بیمــه نامــه تــا مدیریــت و پشــتیبانی 
شــبکه فــروش و ارائــه بهتریــن خدمــات فنــی بــه 
دســتگاه هــای تحــت پوشــش توســط شــرکت حافــظ 

ــود. ــی ش ــن م ــزی و تضمی ــه ری برنام
حافــظ تــل و شــرکت بیمــه حافــظ بــه صــورت مســتقیم 
بــر  را  شــما  دســتگاه  فنــی  پشــتیبانی  مســئولیت 
عهــده داشــته و ایــن اطمینــان را فراهــم مــی آورد 
ــت و اســتفاده از  ــن کیفی ــا باالتری ــه دســتگاه شــما ب ک
بهتریــن قطعــات یدکــی تعمیــر و بــه شــما تحویــل مــی 
شــود. بیمــه تلفــن همــراه متفــاوت از گارانتــی آن 
بــوده و پوششــی کامــل در برابــر حــوادث و خرابــی 

ــامل: ــه ش ــد ک ــی باش ــتگاه م ــای دس ه
قطعــات اصلــی ماننــد : صفحــه نمایــش، آنتــن، باطــری 

و ... مــی شــود.
کامل ترین خطرات تحت پوشش بیمه نامه :

ــه ،  ــیل ، زلزل ــار، س ــه ،انفج ــی : صاعق ــوادث طبیع - ح
ــن ــش زمی ــت و ران ــان ، نشس طوف

- آتش سوزی
- ضربدیدگی و شکست و برخورد جسم خارجی

- نوسانات ولتاژ برق
- نفوذ مایعات به داخل اجزاء و آبخوردگی و رطوبت

ــرد  ــتگاه و گ ــل دس ــه داخ ــیمیایی ب ــواد ش ــن م - ریخت
ــار و غب

- سقوط از بلندی
- سرقت با شکست حرز



فروش اقساطی
بــرای فــروش اقســاطی مشــتری مــی توانــد بــه یکــی از 
روش هــای زیــر اقــدام کنــد و ازمزایــای آن برخــوردار 

شــود :
- پیــش پرداخــت یــک پنجــم نقــد، مابقــی طــی 12 

ــط قس
- معرفــی بــه بانــک ملــت، صــادرات و ... تــا ســقف 50 

میلیــون تومــان، بــا اقســاط 36 ماهــه

ــو و  ــاس ن ــرای اجن ــت فروشــی ب ــکان امان ــن ام همچنی
ــت  ــه کاالی دس ــد و معامل ــن خری ــت دوم و همچنی دس

ــده اســت. ــم آم ــه فراه ــز در مجموع ــو نی دوم و ن



فروش گوشی موبایل
امــروزه گوشــی های هوشــمند از کامپیوترهــای خانگــی 

ــتند.  ــر هس ــم مهم ت ــا ه و لپ تاپ ه
ــود را  ــان خ ــترین زم ــد؛ بیش ــر کنی ــه ای فک ــرای لحظ ب
ــا  ــد؟ مطمئن ــرف می کنی ــتگاهی ص ــه دس ــا چ در روز، ب
ــت.  ــان نیس ــول بازی ت ــا کنس ــر ی ــما کامپیوت ــخ ش پاس
گوشــی های هوشــمند تفــاوت زیــادی بــا کامپیوترهــای 
خانگــی مــا ندارنــد و بــه همیــن دلیــل، انجــام بیشــتر 
ســپرده ایم.  آن هــا  بــه  را  خــود  روزانــه ی  کارهــای 
زمانــی کــه بیشــتر وقــت خــود را در روز با یک دســتگاه 
می گذرانیــد، بــدون شــک می خواهیــد آن دســتگاه 
بیشــترین کارایــی ممکــن را بــرای شــما داشــته باشــد 
ــه آن  و در انجــام وظایــف مختلــف و فرمان هایــی کــه ب

ــاورد. ــم نی ــد، ک می دهی
و  موبایــل  بــازار  در  کــه  بزرگــی  رقابــت  لطــف  بــه 
اســت،  آمــده  وجــود  بــه  هوشــمند  گوشــی های 
ــت.  ــل شماس ــا در مقاب ــزرگ از انتخاب ه ــه ای ب مجموع
کــه  هزینــه ای  و  شــما  نیــاز  کــه  انتخاب هایــی 
ــام و  ــد را تم ــل بپردازی ــک موبای ــرای ی ــد ب می خواهی

می دهنــد. پوشــش  کمــال 

ایــن مجموعــه مفتخــر اســت کــه مجموعــه ای از مطــرح 
ــن و بروزتریــن برندهــای گوشــی هــای موبایــل را  تری

بــا گارنتــی معتبــر فراهــم نمــوده اســت.



فروش انواع لپ تاپ و نوت بوک
ســاخت  تکنولــوژی،  روز  بــه  روز  پیشــرفت 
مقابــل  در  کــه  اســت  داده  نتیجــه  را  لپ تاپ هایــی 
کامپیوترهــای رومیــزی، نــه تنهــا از نظــر ســخت افزاری 
کــم نمی آورنــد، بلکــه حتــی در برخــی مــوارد از آن هــا 
جلــو می زننــد. فرقــی نمی کنــد چــه نــوع کاربــری از یــک 
کامپیوتــر خانگــی داشــته باشــید، می توانیــد بــا نگاهــی 
ــه در  ــی ک ــای متنوع ــزرگ و لپ تاپ ه ــه ی ب ــه مجموع ب
ــه  ــن گزین ــن و ارزان تری ــود دارد، بهتری ــی کاال وج دیج
ــوان  ــر می ت ــال حاض ــد. در ح ــدا کنی ــود پی ــرای خ را ب
قــوی  بســیار  ســخت افزارهای  بــا  را  لپ تاپ هایــی 
پیــدا کــرد کــه حتــی از مدل هــای رومیــزی مشــابه، 
قیمــت پایین تــری دارنــد و در عیــن حــال، قابــل حمــل 

ــتند. ــا هس و زیب

ــگفت  ــف ش ــت و تخفی ــا قیم ــاپ ب ــپ ت ــواع ل ــد ان خری
انگیــز، بهتریــن مــدل هــا از برنــد هــای ایســوس، 
لنــوو، اپــل و ســایر برندهــای مطــرح را بــا گارانتــی 

معتبــر از ایــن بازرگانــی تجربــه نماییــد.



سایر گجت های هوشمند

کامپیوتر روی میزی

و  کوچــک  تجهیــزات  و  وســائل  گجــت  یــا  ابــزارک 
تازه اختراعــی گفتــه می شــود کــه در آن هــا فنــاوری 
کارهــای  انجــام  بــرای  و  باشــد  رفتــه  بــکار  نویــی 

بخــورد. بــدرد  مخصوصــی 
ــد  ــه و جدی ــکاری، خالقان ــی ابت ــیله های ــا وس ــت ه گج

ــد. ــی برن ــره م ــو به ــای ن ــاوری ه ــتند و از فن هس
هــای  هــای هوشــمند شــامل ســاعت  گجــت  انــواع 
بهتریــن  بــه  هوشــمند  هــای  دســتبند  و  هوشــمند 
قیمــت و گارانتــی معتبــر در ایــن بازرگانــی قابــل ارائــه 

ــند. ــی باش م

نظــر قیمــت معقول تریــن و  از  رایانه هــای رومیــزی 
قابــل تهیه تریــن هســتند و هــم در کار، هــم در منــزل 
و هــم در مــدارس حضــور دارنــد و بــرای انجــام وظایف 
تدویــن  دیجیتــال،  تصاویــر  دهــی  ســازمان  اداری، 
اســتفاده  اینترنــت  بــه  رســی  دســت  و  ویدئویــی 

می شــوند. 
بخش هایــی  از  رومیــزی  رایانه هــای  تمــام  تقریبــًا 
ــن  ــی جایگزی ــه راحت ــوان ب ــه می ت ــکیل شــده اند ک تش

ــرد. ــان ک ــه روزش ــا ب ی

بــرای اســمبل یــک سیســتم خانگــی و یــا حرفــه ای و یــا 
حتــی آپ گریــد کــردن سیســتم هــای قبلــی از مشــاوره 

و همــکاری مجموعــه اســتفاده نمایید.



انواع کنسول های بازی
کنســول بــازی یــک وســیله ســرگرمی رایانــه ای یــا 
یــک سیســتم رایانــه ای خــاص اســت کــه بــرای نمایــش 
تصاویــر ویدئویــی بــازی ویدئویــی بــر روی یــک وســیله 
نمایشــگر ماننــد تلویزیــون یــا نمایشــگر بــکار مــی رود. 
واژه کنســول بــازی بــرای تمایــز دســتگاهی اســت 
کــه فقــط بــرای انجــام بــازی خریــداری می شــود در 
ــات بیشــتری دارد و  ــه شــخصی کــه امکان ــل رایان مقاب

ــی رود. ــکار م ــد ب ــازی آرکی ــتگاه های ب دس

ســونی  نظیــر  شــرکت هایی  حاضــر  حــال  در 
تولیــد  بــه  اقــدام   ... و  نینتنــدو  مایکروســافت 
ــه  ــال ب ــواره در ح ــه هم ــد ک ــازی می کنن ــول های ب کنس

می باشــند. رســانی  روز 



از ایــن فروشــگاه، می توانیــد انــواع دوربیــن عکاســی 
شــکاری  دوربیــن  و  ورزشــی  دوربیــن  دیجیتــال، 
انــواع  بــا  برندهــا  بهتریــن  دهیــد.  ســفارش  را 
ــه ای در مجموعــه  ــه ای و نیمــه حرف دوربین هــای حرف
قابــل ارائــه اســت. از دوربین هــای عکاســی کانــن 
ــونگ،  ــونی، سامس ــون، س ــای نیک ــا دوربین ه ــه ت گرفت
ــرو و بســیاری از  ــم، الیمپــوس، کاســیو، گوپ فوجی فیل

دیگــر برندهــای مشــهور. 
اگــر بــه طــور حرفــه ای عکاســی می کنیــد، انــواع لــوازم 
حرفــه ای عکاســی نیــز در ایــن مجموعــه بــرای شــما 

ــود دارد.      وج

دوربین عکاسی



لوازم جانبی

باطری و باطری های خاص

ــی،  ــش گوش ــه نمای ــظ صفح ــی، محاف ــف و کاور گوش کی
ــل  ــت، کاب ــی و تبل ــده گوش ــه نگهدارن ــری، پای هندزف
و مبــدل، قطعــات جانبــی موبایــل و تبلــت، کیــت تمیــز 
کننــده، مبــدل بــرق، شــارژر تبلــت و موبایــل، پاوربانک 
)شــارژر همراه(،لــوازم جانبــی اپــل واچ ، قلــم لمســی، 
کارت حافظــه و کارت خــوان  در ایــن مجموعــه ارائــه 

شــده اســت.

فــروش باتــری و ســاخت باتــری مــودم و موبایــل و لــپ 
تــاپ از ســایر خدمــات ایــن مجموعــه اســت.




