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ه
اؤا«( ما  : ») َُا ََُاَ ٌَّارِ را !ِاَ

(٢٣٢اغ ،ة  آن  ا د! )ا، ر  ویدر آ غود

واام م

  ت و یازی از یررو نن ح  تث و ددا  ران ا  

 دلژودیوا   زیودیر ازنر داده واز م را ای ران ر

   نازریر ان رپارد  اف و ح  درا ری ا و درپره ا 

د  یو  ازاف اا  ه د دورر ز  در و  ف ددر . 

 ران د  ارددرا و ز  مآا  ،و و، ا   دق ود 

ل را  ه دار    ، و  ن پ از و ی ادی  آدر

 از پ ا ز .ااا  ااأ ا ط   و  ردار ، و 

 و د    لاا پ   و و دد  ا ا .ا  آ   وارد

 ،د دآن را در را ا  . د دا  ما أر   س و

 .ا داپ

ا  ازاث پ   ط در و  ل آن، ید  و  ر ،دپ یق ا   و

ان  ؛ا ا ازها یان ارو ا روا  ا ر  ،   نرا و 

  ، ر ا  ل  ا ر  ان ازر أن  ق ویآداب و ا ن و ار نوریای  .ا

  در اداارد ا از  رددر سا   ر  رهپ ص( و ا( )ع( دازپ.

داخر پ از  تا

از آدار نر ر ل در ،   ددا . ر ا  وع از  تُا داپ

ام   « : اه ام ر  ی ن .د   ی ر ا آرا ث  

:   آ ل ر ا .ت پیا ه ه و ر یغن ل ر دتوارد ن م،   

د او را ر  ».   ت د: » آ در ام اا : » او را آورده غن؟« »ا

  ر آ را از د: »آ  ا ».ت  را    ، « :، او ؟«اده 

ی ا ی! ان ا رنی. ااا د و ات او را  ، ای رچام    ده یر

ا ا د  ،ی ا دادهز ن   او راا  ا  ا ا ات، غ ًد ون ی ر

 او رادی،  ار ن ا و ا ار ا  ازاز آن،او ز  دداده ی یا »  .

د     .ناُت  ر را و ا   زرواام ر)ع( در ا
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ر ن ون ق
                                                                                                                  امم وا

ا  ته ا  ران اردادیواز ا ر  ر نو ن

ل ب   از  ارداد پ اردا واز الاق حذ

  .ر یدر خ  هاماتو ا خ رم و هد

ن  در   ق   دز ا  اا    ر ی ری  نی و  ی، ادار

زآر،تیر   هر وی ارداد ت  وا ر  امادر غ .ارت

 انران او ا ر دا و ر  ا رااز ا  و  آن 

 ران  ، ارد  ل آ در ار ا  هی ی امر ا .

ه :یاا

و  زر ون و پو ٢.5 و  1.5،یار یاا 

:  و دوپ  و  ام دو    دو  و و     پ  .دد

: یخط

از  ق   اوزوو ی یاا

 چ ه خطی :

 اعاز ز ، ز و دوپ ن،  ن ( دو ( ز ز و   ز ز  و ر پ

 ن   ر ) ن ( ز  دد.

ژن :یاا

ان   ام  رت ا (  رش  (و   یو   م ،د  زی آ

  ژن   ، دد ب  . د

وپو رو    ون رو مر ا  رددز و رت و در د وپو 

.دد ظ ه اا  در یار و غ دزه  از و در  ن  آدر و زه  

 ر  ،ی چ و رو    ارد یو یاو ا یو از

10  در   ارد و  ی  ر ایا ارد ی   ا رت ده و در ر

  ار ر و ت زن و ا و ا ر دد در ر   ی ا

 دارد و ا    ه و  وا ( ر  رب ) بذ 

ر رد ودر یاا و را جر    و ض و     حو ا

ودر رت ر  دهاد دد (  خ ر در ود    ) ارداد ا دارد یدوره ر 

  وده آ٢0یاز   دری ا دد.آیت ار یا قع یار ٣   

و  ازا ٣از  ع  یار  ٢0ا  دریع اه در ار اا. دد

.  اارد غق و اده از وا  دیدر از  آ ز 50از   :داآ

،و را اامر   ِز   ه ود دارد    آ اره ر د ا

( و )ات (، ، و ار از زن، پل) دا
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زن -اف  

  آن  ز پ و ا ن ارزز   . ا ر   اایا    و

د را  د ش ز  اد ر ل دد، و زه آن   در ا   ل  ا ،ار

ر ون ز را  . ا   ن ارک  د را و س  ی دوره و روز  دارد  

 اما،ندر واز ر د راد،از ا   ا   ر   رو  از    ،د ل داده  

 ر ،د ما در ا با  ر ا    ،   ر  وع  از ا   

ا عا از آ  رد  ارد و در واا ر تا ر  از ا  ده وی ر    را

. 

ه -ب 

  . ؟  نر ون ز و  و ارزان، در وا  اب  آ  ا  ب ا

ا   و رآ م . او ارزان  م دا ر را در ر ر   ر دو

ای   رداز .ا  ارزش دارن  د ف در  . دا در

از آ .یر 

ش -ج 

 را     قا .  ا ر  ده ای ا باا  د ر ، راز پ 

ل  و ا  از    و دهه اا  آرزو   ، د ا ش از یو ی

د. پ ای ا د اده  یر 

 ا-د

ا    ق د .ر ق، ر ر    را   اب  د ا ا

 ا ر  یدا ز ن راد ، د ر د. ای  ز آ   رت یغ د ،  در 

 ر ده ازت اا  ز  اا پ . آن را پ     ن    و

  .
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 نق
  امم و ا

د را ف  ا و ت اء    اده رگ  یزن و اژ  ش و ان آده ا

ت   و ازه  ا دا  و  ا آد دم و ا ئ  ران  

 را درد داب و   ن رااا  ار دیادر غ  ا دها    س از رت

ن را از ران .ده ا اف دورا 

ز  و از را درئ نر ن  انایا آ رق دا ا .

ا واپا   در ر ء داو ا  ت ت و.

ا    ا  ر ر روز ا و  هی ران  در روه ق و 

دا  ه وران  ارد ز اام  ق د ود در ان ده ، ا  دارانپ

 :

. اد  ( ارداد نآد )ن  از وع  ر  ر-اف

در ان ل  ی  دادن  رم   ران ر ه و یاز ام ر ان-ب 

. ا پده   یدار ر  ا

ده ،  یا دار د ران و ارد   ث ر  د ودو زیوا یاز ارائ -ج 

ا  ال ا در د و ا ر  رد.

ان  ره س ن در د ذ ه  یا ود  ا ندر رت وز  و اف  ر-د

 ا .

.اس در د   از ا رنر یا اس در رت  ان-ز

و  ر  را     دا و در اه ارد ق  واء م و  ش و پش ار و ا داراز

ور.  ن و ان ر و ران  رگ اده ر را درا ان  ن او از

ا.

ا  یروز 

ه ا ران

 نا



رد حنوا  تتا

1  ایا(    ،اری  ای2.5و 1.5ا و   و )48,000        

2  ازای  ارت   ایا14,000        

           2,000لاای   روی دار  ازای  ز در رت خ ارداد  از اا3

           2,000(دا  )  از  رت د روی  ری 4

5  ازای  کل و اعروی ا  ری ه و رز ایلا 10,500        

6  ازای  ریو روی آ ری هو رز ایلا 21,000        

7    ارود در ری ورا ای10اcm  ازای ل 19,000        

8    ارود در ری ورا ای10اcm  ازای ل 28,000        

           6,500ل2اای    وی  ه 9

           8,500ل3-2.5اای    وی  ه 10

         16,000ل6-4اای    وی  ه 11

          4,800د زدن   رت  د  وم12

13و آو  ای ز د19,000        

14 ه   ایلا 4,800          

دی 15    ای   13.5اPGها ل 28,500        

دی 16    ای   16اPGها ل 37,000        

دی 17    ای   21اPGها ل 42,000        

دی 18    ای   29اPGها ل 52,500        

دی 19    ری    ای  16 و13.5اPGها د27,500        

دی 20    ری    ای  29و21اPGها د30,000        

دی 21    ری    ای  29اPGها د38,500        

22   م ده و درب دارا او ای زادا10,500        

23ز د ون   ایدا17,500        

        20,000د( و  وی وه )اای د ی 24

          9,200داای  ا  چ ورول ک25

26    ایاpکچ و رو   د5,100          

27  ایدا6,500          

28     ای ردا27,800        

          8,500داای  واس ش29

ت وت 30  ا      خ ای  دا5,100           ون 

          3,800داای   ی31

         12,500ل16و 13.5ه  ( )اای   ی 32

         14,000ل29 و21ه  ( )اای   ی 33

32ه  ( )اای   ی 34            17,000ل 

35  ایش7*7ا اسو  ون ی د19,000        

  ق تا  (  ای  - آ)    نا  ران  ل   –ا1401



از و ا 

و رز

   ی دن ل رتو در    ر ه  رو ای5ا  8 دد  .

   ایاpvc دی و 

اای زای آده و  ی آده  ه   اژ  ا دد
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رد حنوا  تتا

36  ایاPVCد15,000        

        20,000داای  ف37

        47,000د 20*20 اد pvcاای  ر 38

        65,700د 20*20 اد pvcاای  رور 39

        84,500د20*20اای  رور ی ون  و  و   اد 40

41ر اب   ایدا98,500        

      140,700د  30*40ق داری ی رور ور  اد 42

      234,000د  70*80ق داری ی رور ور  اد 43

      375,000د  90*120ق داری ی رور ور  اد 44

  90*120ق داری ی رور ور ازاد 45 د468,500      

    1,800,000ل  200*1*1ق اده ی  اد 46

      168,500د  ر  ازای  ر47

48  ازای  رر ورو  10 د زوج84,400        

49  ز ای دال3*3ا 13,200        

50  از ز ای دا4*4ا  4*6ل 17,900        

51از ز ای دا9*6ا             18,800ل 

52 ا ایاPVC  50*100ل 26,300        

53 ا ت ار ایاPVC (  او اع زاا)د19,200        

54 ا  ص  ایاPVC ر  د29,100        

55   رتری و ون ر    ای20اcmل 53,900        

56   رتری و ون ر    ای40و30اcmل 61,200        

57   رتری و ون ر    ای60و50اcmل 72,300        

58   رتری و ونر    ای70اcm           78,800ل و 

59  زا ری و ادا65,700        

60   را و ا، را ،ای زادا65,300        

        35,000د داری و ای ر  و   ا     ریL  U   Tاای رت ود اده 61

62   ا  اغ و  ر ای ه ، آوار و  ،رت، د ،  اعای او ا  تدا65,700         ون

ون 46,900        دات  و اای ااع  ، د، رت،  و اره ، آو ای ر  و اغ  ری63

ت ای ا ای ق و   ر  64 ا  آ ن  د ر  و     اع ا    ت ما 19,200         ون

ون  3,000          لات دو د ر و  ز  ااع م ر  و دن  و وودا، ود65

66 ن ازا  .5*1  2.5*1 ل 3,600          

67 ن ازا  4*1  6*1 ل 4,700          

68 ن ازا  10*1  16*1 ل 6,300          

69 ن ازا  25*1  35*1 ل 9,000          

70 ن ازا  50*1  70*1 ل 18,700        

71  نا  95*1 ل 28,400        

72 ن ازا  120*1  ا ل 

ا،دا

  ق تا  (  ای  - آ)    نا  ران  ل   –ا1401

  ا32ا 47   رم و و ژوی و ون   ون ر وع رو از

اای   ،  ر

  درب  تری 30ا ری ورری و ای  ازم     تا  در (  ود ورش وا )   ر ی

  ایا

. در  دد  50ر  (ا  ارت )و ون رو  (ز)اای      رو دار
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رد حنوا  تتا

73  نا     4*25*1و4*1.5 و3*2.5 و  ن 7 ول ر 6,100          

74  نا   6*25*1.5و4*2.5 و3*4 و ن 10 ولر 8,000          

75 نا   10*2از5*2.5و4*4و3*6و    ن   10 ول ر 7,700          

76    نا    16*2ل5*4و4*6 و3*10 و 8,600          

77 نا    16*3ل5*6و4*10 و 10,900        

78    نا   25*3ل5*10و4*16 و 11,900        

79  نا   35*3ل5*16و4*25 و 14,000        

80  نا   35*4ل5*35 و5*25و 18,200        

81  نا    16+25*3ل 21,300        

82  نا    16+35*3ل 28,200        

83  نا    25+50*3ل 31,100        

84  نا    35+70*3ل 34,400        

85  نا    50+95*3ل 41,900        

86  نا   70+120*3  ا ل و 

87    زو   10ل زوج 9,000          

 از 88   زو     10  ازای  1 زوج ل زوج10 ا 6,600          

           9,000ل وو   RG 59ال  آ و 89

         16,500ل  VGA- USB - HDMA و90

91   ل 10,400        

92  ری    4 (CORE)ل 11,900        

  19,200د ااع   ، دو،،  ، ا از ع ر93

  23,500د ااع  ز و راه  و ر ز از ع ر 94

UPS ااع  ق ده ، ارار، 95 ،IPر ع د از  26,500

  27,300د   وآ و ار از ع ر96

97  د  65,700

  53,600د   ز ر98

  91,500د ت99

ر  ز100 او    د  121,900

ر  ز101 او    د  187,000

102  و  ( در)   ازای د  42,300

   و رت دار103

آ واغ اری و و( ااع دار ب 104 ، اب   ،    47,900د(

105 ر  دو رو   اغ   اع ا  د  58,200

  رای روری 1.5ا ر  و  رو ز و  ارت دردد ودر  0/5 آ  90 93دد در .

  ق تا  (  ای  - آ)    نا  ران  ل   –ا1401

 ژو   ایا

 ق در ارد ایا ا  ا (ز)    ا  رو  و.

 ن  ایا

و  ت تا

15  در

   و  ض رتدد1.5در  ز و   آ ا .

  :دد   و  ت ،   ، اری  ای ، آ    رت در.

ت رو
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رد حنوا  تتا

 ر و 60*60 و 1*40 ااع اغ 106   ر  رو FPLوSMDون ز د116,300      

 ر و 1*40 60*60 ااع اغ  107   ر  FPLو smdون ز د103,500      

      172,500د اغ ای اه  وا وف دن108

      155,700د اغ د ون ری109

110   اغ ip x4 عار ی3 ود117,300      

111  در  نو  ر ip x4 61,100        

            14,700ر دن 3 ر    ارع 112

113  smd       د60,000        

114 و ا د53,600        

      122,000د اغ ر ون ان115

        60,000د  ون ان  3اغ و اغ  ارع 116

117 اغ ای چن وا ایدا131,000      

      139,000د ژر  ژ118

      127,500د led ,smd, cobژر 119

120   ژ اغ 6یو د ون د22,900        

121  ژ اغ 7 10یو د وند27,300        

122  ژ اغ 12 20یو د ون د36,600        

123   د اید10ا23,600        

124  ازد ای12ا  25د38,600        

اداای ش  وص125

ر  در20د اغ آو ون ژ126

ر در20د   ای و  ای ون ژ127

        72,300د اغ ر دار128

 وچ129  د19,800        

130 اغ    (  ) ش ون   ر   ر و رو   د122,800      

      131,500د   ون ز 3اغ   ارع 131

132و و  یی و مد12,300        

133   ازای  ق  در   ی(ی )72,300        

        34,800ی و راه ط  در      ازای زوج134

135  ز   ز ری و 63د آ121,900      

136  ز  ز ری و 63د آ46,900        

        78,700د آ 63ز   ( ن ) ز ن 137

      168,700د آ 63ز   ( ن ) ز ن 138

139   و ر ، ر ،  راه  د135,000      

      243,700ده  ،   ن و ااع ر ی  دار   ری140

141  ر 63ز لر و لو د آ187,500      

 63راز 142   د آ459,500      

      103,500د اغ ل وااع   و ن  و وچ143

144  س وا  ایا( ز )   6 ری   د2,250          

  ق تا  (  ای  - آ)    نا  ران  ل   –ا1401

 ازآن  ازای  3 ت  ارع   ده و   20 دد ا  ی آ  در .

. در  ی آ  ا دد 50ز و  د ای ض اغ 

ی وز وت
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رد حنوا  تتا

145  س وا  ایا( ز )10 ری               4,200د و

            1,950ل  ر 146

147ادرس د   د1,950          

148      س اید35ا28,200        

149  از     س ای50ا  95د47,800        

150      س ای120ا        103,500د و 

151 ل زای اا(ه ارت) ای و 5ه دن ون ری ون   د750,000      

      188,000د روی     ( )اای ال ز  رف 152

153  ازای  راد  ای1ا د93,800        

        19,800داای  ی  د     ری154

155   ی  ایدا12,300        

156 ارت د187,500      

      103,200داای ری چ و   ن  ال  ارت157

158 و ش ایا(ریش ا)د103,200      

159 ی ار  اعای اا(  و  و دو ، ...)د28,200        

      159,500ده ی ر اا   ز160

161  ار ا ی 3ز ه346,500د      

162  ز  ر ی و 3kwه150,000د      

      187,000ده   3kwز 3  و ی ر163

        28,200 وات 3kwز  از 3 و ی ر164

165رز    ی    و ه656,500د      

166 و  ی و ه150,000د      

167   ه178,500د      

168 وآ ا    ی و ه1,406,500د   

      150,000دهر   ز169

      197,500دهر   ز170

   ز و ز171 ق  ازی  ا اه        281,500ده و ر

172     د93,500        

173   ز  ا 30ه72,300د        

174    ا  ز   30ه103,200د      

175 ا 3 دا ز 40*40ه121,900د      

176 ا 3 داز  ا         178,500ده 40*40ز

177ئ  ازیی وراه اه177,500د      

ای ر100,000       و اب ذب178

179   ازای  ر ر دت اا65,000         ر ای

180  ازای   ر ر دت اا45,000         ر ای

181  ازای   ر ر  تا30,000         ر ای
 178آ181  دن  و    و ا ران ای .

  ق تا  (  ای  - آ)    نا  ران  ل   –ا1401

ات و اب و ذب 

ی       ر  ای    ا  ذ  ر )زم  اب  و ات    و      و    )  ا ه    در
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رد حنوا  تتا

1وآژ، ،  ، زی ، ار، ر دودید د30,000        

        97,500زون ده ام  و ده اره  ازای  زون2

      825,000پ ده ام  و ده اره  ازای پ3

      750,000ده   در4

ر وا و در5 او  ه535,000د      

6 و اری ود  ه100,000د      

7د ون  ی ه50,000د        

8و و   ه40,000د        

9ارس و   آ ه400,000د      

10  ده اه  رژ وازی ووراه ا ه1,000,000د   

11 ور، ر و،و ال ،آژ،،  ه80,000د        

12 تت  ودن ر و   یرد  ه90,000د        

13  ه و  هد ه120,000د      

14   (  )   ه150,000د      

15 ی دزد هد ه300,000د      

        80,000ده  ازای  وDVR و راه اازی 16

      450,000دهNVR و راه اازی 17

        75,000دهahd وراه اازی  دور دام و اگ و18

19  دام و ازی دوروراه ا ه125,000د      

      350,000ده وراه اازی دور ا دام20

21و ل  ازای  چ ه60,000د        

22 ازای  رک د50,000        

23 لو ا  د225,000      

        45,000د  وور24

      100,000د د و آده25

26و د100,000      

ادزد 

1401ل  –ا  ران  ان  ()     ات ق 

 ما 

 ا اریات ودوره ای و زد و  ر  ده ، و  مب ا ی   ن آزو  م   و 
در 10 در ر  ده و ای  ام   آدرس 15روش دوم  ب  وف ،   ات  وراه اازی  ام  رف 

. در  آدرس د و راه اازی ان ظ دد10 و
   و و   ی آ   ما  ای زو   و  ر ور ورو   ایا

 ت

 در15  20 ارد ذ ه   ف زار و. ا   ... راه اازی  ت  ت ، اق ا ، آ  وا رگ ن رن و و

.اای   ر ورور و  و   ودار ای   ت  آ ی   و و.   ر  دد 

در ر   اای    و  و   ر ورور آ ی   و و15  20    ات  وراه اازی  

 ار دور

 ا اریات ودوره ای و زد و  ر  ده ، و  ب ی  ه  وی    و 

در ر  20   15روش دوم  ب  وف ،   ات  وراه اازی  

   و و   ی آ رر ورو   و  و    ایا
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 ا اریات ودوره ای و زد و  ر  ده ، و  ب ی  ه  وی    و .  فو  ب  روش دوم



رد حنوا  تتا

27و  ازای   ف ،ا د15,000

ر28 و و  ،  آ زی  ا ا اه  ور  د250,000

29 ا u,vو د   د100,000

150,000د  ا ی30

31  ازای  یو  نآ   ه130,000د

32  ازای   ی دو درب نآ   ه225,000د

33  ازای  یو  نآ   ه200,000د

ر) ت آن  وی 34 ،او ی       ،     ، در  ،د   )ه110,000د

تومان  200.000با جوشکاری 150,000ده   ون ری35

36 ازای را و ا، یز  100,000

250,000ده دور دوم37

38  ون ری اه    و راه زوی ،ر درب ه1,200,000د

39 ه و ز درب ه900,000د

250,000د،   و  دن رت40

175,000ده  ز ری41

2,250,000ده آ25  75  و اه اازی    آور44

400,000ده و راه اازی ار  ز45

680,000ده و راه اازی ار  ز46

47kA  ازای   Upsازیوراه ا    ه500,000د

48 رت دا   ق ر  ازیوراه ا ه400,000د

1,000,000ده  رک اده49

600,000ده  رک داری50

51  ز ()ر د30,000

52  د چ د70,000

53 د اریرو  د70,000

54UTP  چ 24 رت  ه900,000د

55SFTP  چ 24 رت ه680,000د

      600,000دهآرا رک اده  اه  ات56

   1,000,000ده ال    اه ت ده57

   1,700,000ده ال   اه ت ده58

59  چ 25  رته400,000د      

60  چ 50  رته700,000د      

 وال

11

 و    ه وی ی ب ده ، و  ر  و زد دوره ای وات واری ا  ات ض ده ر دار

     ه.  ا  ی ری و ش    و و   ی آ رر ورو   و  و    ایا

درب ا

ری ا تا  ا اریات ودوره ای و زد و  ر  ده ، و  ب ی  ه  وی    و 

   ا درب  ور .   و و   ی آ رر ورو   و  و    ایا

ups ار و ژار 

آ ی

1401ل  –ا  ران  ان  ()     ات ق 

   ا ن دن  تا  ا اریات ودوره ای و زد و  ر  ده ، و  ب ی  ه  وی    و .

   و و   ی آ رر ورو   و  و    ایا

آن


