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  خالصه مدیریتی

عات بخش فناوري اطال توسعه خصوصا کشور جانبههمه توسعه بیانگر همگی کشور يا توسعه يها برنامه و کالن استهايیس ، 1404 انداز چشم سند

علی ف شرایط .استدر کشور  فاوا با مرتبط تجهیزات و محصوالت نیازمند تامین فاوا توسعه. هستند آینده هايسال کشور دري) فاواارتباطات(و 

 و طقهمن کشورهايتجهیزات فاوا به  صادراتضمن آنکه فرصت . است فاوا تجهیزات و محصوالت گذاري و تولیدکشور بسیار مناسب براي سرمایه

 داومم ارتقاء باال، پذیري رقابت ،رود می شمار به محور فناوري بخش یک ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعت .شودفراهم می نیز همسایه

 .استهاي این صنعت از دیگر ویژگی جدید مخابراتی تجهیزات از استفاده در سرعت و ابتکارات شتاب پر رشد فناوري، سطح

هاي با فناوري باال و به روز ي ایران هنوز به رشد ِ کافی براي حضور در بخشالمللی، جامعهگذاران بینبسیاري از سرمایهبا این حال در نگاه 

ي اتاق ایران نشان داد که مرجعی است. مطالعات کمیسیون فناوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رسانهمانند فناوري اطالعات و ارتباطات نرسیده

گذار ِ خارجی در ایران وجود ندارد. با توجه به این که اندازي کلی در ذهن ِ سرمایهروز، تجمیعی و خالصه براي ایجاد ِ چشمي آمار ِ بهبراي ارائه

هاي شش گانه اي در کمیسیون براي بررسی وضعیت فعلی و هاي داخلیست، گزارشگذار، ترغیب ِ وي به پتانسیلاولین گام در جذب ِ سرمایه

هاي مختلف صنعت فاواي ایران تهیه شد. گزارش حاضر وضعیت کشور در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات توانایی و حجم ِ فعالیت ِ بخش میزان

حل ي راهدهندهها نه تنها نشاندهد. بر این اساس این گزارشافزار را به خواننده نشان میگذاري در بخش نرمهاي  سرمایهکشور از منظر زمینه

ها سعی شده روندي در نظر گرفته راي جذب سرمایه گذار خارجی است، بلکه خود بخشی از راه حل به حساب می آید. در تدوین این گزارشب

ي مستقل از هر کدام از آنها به حداقل اطالعات ِ الزم براي شناخت فضاي فاواي ایران دست یابد. خالء موجود در ارائهشود که خواننده با استفاده

 برده مرتفع خواهد شد.هاي نامي سري گزارشي اطالعات مختصر ولی معتبر با انتشار چندزبانه

 محصوالت یروزرسانبه عدم علت به ریاخ يهاسال در اما بوده زیاد حوزه اینبه تولید تجهیزات مورد نیاز  خصوصی بخش تمایل گذشته در 

 در مجدد يگذارهیسرما .هستند لیتعط مهین هاشرکت نیا اکثر ،یخارج معتبر يهاشرکت با آنها يهمکار عدم و کشور ازین با مذکور يهاشرکت

 و کشورمان ازین مورد زاتیتجه دیتول يبرا حوزه، نیا یخارج معتبر يهاشرکت با يهمکار و رانیا ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعت

  .شود منجر مهم صنعت نیا ییشکوفا به تواندیم هیهمسا يکشورها

 قیتحق يهابخش تیتقو و ياندازراه. 1عبارتند از:  رانیا ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعت در يگذار هیسرما يهافرصتمهمترین 

. 4 صادراتی باالي هايپتانسیل به توجه. 3 ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه هاي تولید کنندهشرکت تیظرف يارتقا. R&D( 2(توسعه و

. 7 کارها و کسب توسعه به کمک. 6 فاوا زاتیتجههاي تولید کننده شرکت در ییافزا هم سمت به حرکت. 5  دیجد يبازارها سمت به حرکت

  . صنعت فاوا دیجد يها بخش در يگذار هیسرما. 8 نو يها يفناور از استفادهصنعت فاوا و  ينوساز و يروزآمد
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  . مقدمه1

هاي آینده حکایت دارند. جانبه کشور در سالسیاستهاي کالن و برنامه هاي توسعه اي کشور همگی بر توسعه همه،  1404سند چشم انداز 

سا پ توسعه فاوا در کشور، فرصت هاي مهمی براي بازار تولید و فروش محصوالت و تجهیزات مرتبط با فاوا بوجود آورده است که در شرایط و دوران

اکنون  اتارتباط و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعتشکوفایی صنعت تولید محصوالت و تجهیزات مرتبط با فاوا شود. تواند موجب رشد و تحریم می

  گذاري فراوانی است تا بتواند نیازهاي کشور را برآورده و  صادرات به کشورهاي منطقه و همسایه را نیز در پی داشته باشد.نیازمند سرمایه

  رانیا ارتباطات و اطالعات يزات فناوریتجه صنعت در يگذار هیسرما يها فرصت. 2

 نای در شتاب پر تغییرات ایجاد باعث ابداعات رشد و رود می شمار به محور فناوري بخش یک ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعت

: زا است عبارتند بخش این هاي ویژگی مهمترین. است کرده متمایز دیگر صنایع از را صنعت این خاص هاي ویژگی برخی وجود. است شده حوزه

 مایلتدر گذشته  .است جدید مخابراتی تجهیزات از استفاده در سرعت و ابتکارات شتاب پر رشد فناوري، سطح مداوم ارتقاء باال، پذیري رقابت

 هاي اخیر به علت عدماما در سال .نداهشد تشکیل زیادي هاي شرکت متمادي سالیان درو  بوده زیاد حوزه این در فعالیت بهایران  خصوصی بخش

هاي معتبر خارجی در تولید محصوالت جدیدتر، اکثر این هاي مذکور با نیاز کشور و عدم همکاري آنها با شرکتروزرسانی محصوالت شرکتبه

هاي معتبر خارجی ي با شرکتو همکار رانیا ارتباطات و اطالعات يزات فناوریتجه صنعت گذاري مجدد درها نیمه تعطیل هستند. سرمایهشرکت

  تواند به شکوفایی این صنعت مهم منجر شود.این حوزه، براي تولید تجهیزات مورد نیاز کشورمان و کشورهاي همسایه می

  شود. بندي از اقالم این بخش ارایه میبسیار زیاد است. در جدول زیر یک دسته ارتباطات و اطالعات يفناوربخش  تجهیزاتتعداد اقالم 

  

  ارتباطات و اطالعات مرتبط با فناوري تجهیزات.  فهرست اقالم 1جدول 

  تجهیزات عنوان  گروه کاالیی  ردیف

 شخصی ارتباط هايدستگاه  1

 هاي همراهتلفن

 .پیجو

 هاي تلفن عمومیدستگاه

 هاي ثابتتلفن

 گیر تلفنهاي پیامدستگاه

 تلفن براي مصارف خاص

 تلفن دیجیتالیهاي دستگاه

 سیم دوسویهدستگاه بی

 شخصی ارتباط هايدستگاه قطعات یا متعلقات 2

 هاي تلفن همراهقاب گوشی

 گیر تلفنهاي شمارهدستگاه

 هاي رابط تلفنکابل

 قاب گوشی تلفن ثابت

 هاي دستی تلفنکابل گوشی

 هاي سري تلفنگوشی

 محافظ خط تلفن

 محافظ تلفن

 مبدل صداي تلفن

 هاي سري خودروییگوشی

 دستگاه ضبط مکالمات تلفنی

 دهی تلفنهاي سیگنالدستگاه

 هاي سريدهندهوفق

 هاي رایانه کیفی یا دستیها یا پوششقاب
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 انداز گوشی تلفن همراهاسباب راه

 سیستمی هايکارت 3

 دهنده گرافیک یا ویدیوهاي سرعتکارت

 هاي پودمان حافظهکارت

 هاي مودمکارت

 هاي میاناي شبکهکارت

 هاي دریافت شبکه نوريکارت

 هاي انتقال شبکه نوريکارت

 کننده ابزار جانبیهاي کنترلکارت

 هاي درگاه سریالکارت

 سیمهاي میاناي شبکه بیکارت

 هاي سوئیچها یا درگاهکارت

 )ATM(هاي میاناي مخابرات شیوه انتقال ناهمزمان کارت

 دهنده خودکارهاي شتابکارت

 سیستم بـُرد هايپردازنده هايپودمان یا میانا 4

 ها، واحد پردازش مرکزيپردازنده

 پودمان جبران پراکنش کابل نوري

 هاهاي مرکز ارتباطات دادهپودمان

 هاي درگاه موازيکارت

 سرورهاي چاپگر

 هاي واحد پردازش مرکزيکنندهخنک

 مبدل کانال

 پردازنده اصلی میاناي تعویض کانال

 کنندهواحد کنترل

 گرپردازنده اصلی تجهیزات تزویج

 ايکننده شریان واسطهمبدل یا کنترل

 دهنده دورنگاربـُردهاي گسترش

 شنیداريبـُردهاي برگزاري کنفرانس 

 بـُردهاي صوتی

 ايکلیدهاي شریان واسطه

 افزاريهاي تلفنی یا سختدهندهوفق

 هاي رسانهها و مبدلکنندهگیرنده ـ دریافت

 شاسی هايمؤلفه 5

 شاسی رایانه

 شاسی دستگاه شبکه

 ها یا سبدهاي تجهیزات الکترونیکیگرداننده

 هادهندهگسترش

 رایانهقاب 

 رسانه سازذخیره هايدستگاه  6

 گرداننده دیسک سختدستگاه ارائه

 گرداننده دیسک لغزان

 دیسک سخت ارائه

 گرداننده دیسک سخت

 لوح فشرده فقط خواندنی

 لوح فشرده خواندنی ـ نوشتنی

 دي فقط خواندنیويدي

 دي خواندنی ـ نوشتنیويدي

 نوري ـ مغناطیسیهاي گرداننده
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 ظرفیتشونده پرهاي رسانه باز و بستهگرداننده

 هاکننده دادههاي الکترونیکی یا مضاعفتجهیزات رسانه

 شارژرهاي دیسک نوري

 سازيذخیره هايرسانه  7

 هاي فشردهلوح

 هاي خالینوار حافظه

 سازي همراههاي ذخیرهافزاره

 الکترونیکی هايدستگاه هايزیرمجموعه 8

 قطعات تلفن

  تولیدکننده زنگ تلفن

 ساز بیرونی یا قطعات آنزنگ

 هاها یا شستیکلید

 ساز یا اجزاي دستگاه وروديگرداننده ذخیره

 دهنده عملیات رایانههاي پایانکنندهمتوقف

 هاها یا لوحدیسک

 هاي موتور لوحگرداننده

 هارایانه 9

 سرورهاي رایانه

 سرورهاي در نهایت سریع رایانه

 هاي کیفیرایانه

 پایانه نقطه فروش

 هاي رومیزيرایانه

 هاي شخصیرایانه

 هاي تخترایانه

 هاي پیشانه رایانه اصلیپایانه

 اي پوشیدنیهاي رایانهدستگاه

 هاي پردازندهرایانه

 رایانه متعلقات 10

 کلیدهاي رایانه جعبه

 هاي ارتباط دو ماهوارهایستگاه

 هاي درگاهکنندهدوبرابر

 هاي قطع و وصل وسایل جانبیجعبه

 تجهیزات ارتقاي پردازنده سیگنال

 اياسباب کار چندرسانه

 بلندگوهاي رایانه

 کنندهکننده ـ واکدتجهیزات کد

 گذرهمهدهنده یا درگاه تجهیزات اتصال

 رایانه هايداده ورودي هايدستگاه 11

 تجهیزات خوانشگر رمزینه

 خوانشگرهاي کارت مغناطیسی

 تجهیزات شناسایی پول و ارز

 صفحه کلید

 هاي نوريقلم

 ها یا توپک ردگیري رایانهوارهموش

 قلم فشاري

 هاي شناسایی فرکانس رادیوییدستگاه

 پویشگر

 هاي لمسیلت

 سنجیتجهیزات شناسایی عالئم زیست
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 سازي دادهنقل واردوهاي قابل حملپایانه

 هادار براي گردآوري خودکار دادههاي دوربینسامانه

 هاهاي صوتی براي رایانهمیکروفن

 POSآزمایی بدهی یا اعتبار اسباب راستی

 هاي لمسینمایشگر ايرایانه هاينمایشگر  12

 رایانه چاپگرهاي  13

 چاپگرهاي نواري

 ايچاپگرهاي ماتریس نقطه

 چاپگرهاي تصعید رنگ

 چاپگرهاي جوهرافشان

 چاپگرهاي لیزري

 چاپگرهاي ماتریس خطی

 چاپگرهاي رسام

 چاپگرهاي نوار حرارتی

 چاپگرهاي برچسب متورم

 چاپگرهاي چندکاره

 چاپگرهاي کارت پرواز

 چاپگرهاي رسید نقطه فروش

 دارچاپگرهاي لوح فشرده یا برچسب

 چاپگرهاي دیجیتالی تصویر

 تماس مدیریت متعلقات یا هاسامانه 14

 هاي متصدي خودکارسامانه

 کننده تماس خودکارتوزیع

 کننده مخابراتیاعالم

 متعلقات تلفن  15

 تلفن داخلیهاي مرکز سامانه

 دستگاه مجزاي شناسایی شماره تلفن

 پیشانه تله کنفرانس

 گیر خودکارشماره

 برداري تماس تلفنیهاي صورتحسابسامانه

 تجهیزات هدایت خط یا راهنمایی تماس تلفنی

 هاي پست صوتیسامانه

 تجهیزات تعاملی بازشناسی صوتی

 تجهیزات تله کنفرانس

 کننده موسیقی یا پیامپخش

 هاي مخابرات داخل ساختمانسامانه

 هاي مدخل تلفنسامانه

 ثابت شبکه هايمؤلفه و تجهیزات 16

 تجهیزات هسته تلویزیونی

 تجهیزات دسترسی تلویزیونی

 هاي رادیوییآنتن

 تجهیزات هسته رادیو ریزموج

 تجهیزات دسترسی رادیو ریزموج

 هاي رادیو ریزموجآنتن

 ايتجهیزات هسته ماهواره

 ايتجهیزات دسترسی ماهواره

 ايهاي ماهوارهآنتن

 تجهیزات هسته موج کوتاه
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 تجهیزات دسترسی موج کوتاه

 هاي موج کوتاهآنتن

 هاي شناسایی رادیوییتجهیزات ارتباطات داده

 نوري شبکه هايدستگاه 17

 هاي نوريکنندهتقویت

 هاي شبکه یا ارتباط نوريپاالیه

 هاي نوريدهندهوفق

 سازي نوريهاي شبکهلیزر

 تجهیزات شبکه شیوه انتقال ناهمزمان

 تجهیزات شبکه سونت

 شبکه امنیت تجهیزات 18

 تجهیزات مخابرات سلسله مراتب دیجیتالی همزمان

 فایروالتجهیزات امنیت شبکه 

 تجهیزات امنیت شبکه مجازي خصوصی

 پذیريتجهیزات امنیت ارزیابی آسیب

 شبکه سرویس تجهیزات 19

 تجهیزات انتهایی کابل

 سازي تحویل محتواتجهیزات شبکه

 دروازه شبکه

 اندازي گره خدماتی اینترنتاسباب راه

 هاي شبکهتکرارکننده

 هاي شبکهمسیریاب

 هاي خدماتی شبکهها یا قطبمتمرکزکننده

 واحدهاي خدمات داده یا کانال شبکه

 هاي شبکهسوئیچ

 کارهسوئیچ چند

 دهنده محتواسووسمت

 ساز بار خدماتمتوازن

 تجهیزات اتصال متقاطع دیجیتالی

 تجهیزات اتصال متقاطع نوري

 سرورهاي دسترسی

 هاي کابلیمودم

 هاي دسترسی به شبکه دیجیتالی خدمات مجتمعدستگاه

 هامودم

 واحد دسترسی ایستگاه چندگانه

 هاي وایفايایستگاه

 هاي پهن باندکنندهتجمیع

 تلفنی تجهیزات 20

 تجهیزات اتصال متقاطع باریک یا پهن باند

 حامل خط دیجیتالی

 تجهیزات مرکز تلفن داخلی

 پایان مخابراتی واحدهاي

 هاي مخابراتیتکرارکننده

 هاي پایانه توزیع خط تلفنقاب

 تابلوي اتصال درگاه

 هاي پژواك صوتیکنندهحذف

 تابلوي همبندي

 اسباب تعدیل تلفن
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 دیجیتالی سیار شبکه زیرساخت هايمؤلفه و تجهیزات 21

 4Gو  3Gو  2Gهاي هسته شبکه سیار تجهیزات و مؤلفه

 WLANها و تجهیزات هسته شبکه سیار مؤلفه

 WLANسیم ها و تجهیزات شبکه دسترسی بیمؤلفه

 IN SSPتجهیزات سوئیچینگ 

 تجهیزات هسته سیار شبکه هوشمند

 OSS ها و تجهیزات هسته شبکه سیار مؤلفه

 OSSسیم ها و تجهیزات شبکه دسترسی بیمؤلفه

 ارتباطات سیار و شبکه محلیهاي آنتن

 سیار رسانیپیام هايپایگان  22

 دهی پیامکمرکز سرویس

 ايمرکز سرویس چندرسانه

 رسانی یکسانپایگان پیام

 ايرسانی لحظهپایگان پیام

 سیمدروازه اینترنت بی

  

شود. این کاالها و تجهیزات هم از بیشتر از طریق واردات تأمین میارتباطات  و اطالعات نیاز بازار داخلی به کاالها و تجهیزات حوزه فناوري

هاي ارتباطات در سال و اطالعات شوند. آمار واردات رسمی اقالم کاالیی مرتبط با فناوريطریق رسمی و هم از طریق غیررسمی وارد کشور می

بطور میانگین رو به افزایش  1393تا  1387وند واردات از سال ر شود،خالصه شده است. همانطور که مالحظه می 1در نمودار  1393تا  1387

  میلیارد دالر رسید که بیشترین مقدار در شش سال گذشته است.  069/3به  1392بوده است. رقم واردات رسمی در سال 

  

  1393تا  1387هاي ارتباطات از گمرکات کشور در سال و اطالعات . آمار واردات اقالم مرتبط با فناوري1نمودار 

  (ارقام به میلیارد دالر)                                                                                                                                                       

  
  

گذاري سرمایه کار رفته در آنها قابل تولید در کشور هستند.فناوري بهبا توجه به ارتباطات،  و اطالعات حوزه فناوريبسیاري از اقالم وارداتی 

 طالعاتا تواند نیاز کشور را نسبت به بسیاري از تجهیزات فناوريمناسب و استفاده از نیروي انسانی توانمند داخلی در تولید محصوالت مذکور می

  همسایه را فراهم کند. ارتباطات برطرف نموده و زمینه الزم براي صادرات به کشورهاي و

  . توان صنعت تولید تجهیزات مخابرات داخل کشور3

هاي اقالم تولیدي شرکت ،2 دولشرکت ایرانی عضو سندیکاي مخابرات شناسایی شده است. ج 80در این گزارش، فهرستی از محصوالت بیش از 

  بندي شده است.شرح جدول تقسیمگروه به 12دهد. این اقالم در را نشان می عضو سندیکاي مخابرات ایران

١/٨٢٢ ١/٨٠١

١/٢٢٧

٣/٠١٩
٢/٨٠٠

٣/٠۶٩

١/٧۵۶

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1387 1388 1389 1390 1391 1392 هفت ماه اول  

1393
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  هاي عضو سندیکاي مخابرات ایرانشرکت اقالم تولیدي. 2جدول 

  تجهیزات  گروه  ردیف

  برداريتجهیزات نگهداري و بهره  1

 جهت شبکه ثابت 7دستگاه پروتکل آناالیزر سیگنالینگ شماره  

  پروتکل آناالیزرPRA  وV5,2 جهت شبکۀ دسترسی  

  پروتکل آناالیزرGSM سیار هجهت شبک  

  پروتکل آناالیزرNGN جهت شبکه آتی  

 ترانک تستر  

 الین تستر 

  سیستمOnline تهیه صورتحساب بین اپراتوري  

  سیستمOnline تهیه صورتحساب مشترکین  

  تجهیزات سوئیچینگ  2

 ام ـاره ( Announcement, Rerouting)رسان سیستم پـی الینگ (شم   PRA )، 7 در بستـر سیگـن

  سیستم پست صوتی(voice mail) 

  کیلوبایت 5سوئیچ 

 تلفن پرظرفیت پیشرفته  مراکزC&CO8  شماره 800،000تا ظرفیت 

  مراکز تلفن دیجیتالPHDX  شماره 50،000تا ظرفیت 

  مراکز تلفن دیجیتالPDX5  شماره 5000تا ظرفیت 

 مراکزسوئیچ 

 سوئیچینگ و شارژر 

 مرکز تلفن دیجیتال )PCM-TDM(  

  تجهیزات انتقال  3

 یی ویراد زاتیتجه

 هاي مخابرات سیار آنتن(BTS) 

 2,4هاي گرید رادیویی آنتنGHz   

 هاي انتشار امواج رادیو تلویزیونی،آنتن(BROADCASTING) کمباینر و دیوایدرهاي رادیو تلویزیونی ،  

 هاي رادیویی و تلویزیونی خطوط انتقال و مدارات الکترونیکی فرستندهRF  

 ایستا و مهاريهاي مخابراتی منوپل، خودانواع دکل  

 رادیو دیجیتال 

  مخابراتی دکل  

 هاي تلفن همراه کنندهتکرارRepeater 

  هاي پسیوآنتن 

 هاي مخابراتی، نظامی و تلویزیونیانواع آنتن  

  2×4و  2×2رادیو 

 هاي اضطراري موبایلیتسا  

 هاي تلویزیونیانواع فرستنده  

 (جمر) اخاللگر امواج تلفن همراه  

 تار نوري 288تار نوري تا  2ي کابل نوري در همه سایزها از نور انتقالهاي ستمیس  

 تجهیزات شبکه دسترسی ينور دسترسیهاي ستمیس Access ) نوريHonet( 

 سیمبی ـ تجهیزات موبایل روستایی  WLL/ GSM 

 هاي نوري و لوازم شبکه و تجهیزات اکسسXDSL ها  

 متريتله رادیویی انتقال هايسیستم ياماهوارهي هاستمیس  

 تجهیزات کابلی  انتقالهاي ستمیسPDH  وSDH 

  زوج 2400زوج تا  10کابل مسی در همه سایزها از 

 هاي سیستماینترنتی  انتقالهاي ستمیسVOIP  

 هامبدل  

 به الکتریسیته و برعکسنور هاي مبدل  
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  تجهیزات  گروه  ردیف

 آنالوگ به دیجیتال و برعکسهاي مبدل  

4  
تجهیزات سوئیچینگ و یا خدمات 

  سازي و طراحی شبکهشبکه
 )NGNـ شبکه نسل آینده ( INشبکه هوشمند

  هاي همگانی کارتی تلفن  تجهیزات پایانه  5

6  
افزارهاي توسعه شبکه تلفن نرم

  همراه

 رسانی شامل: هاي پیامسیستم- افزارهاي مخابراتینرم

SMSC 

MMSC 

VMSC  

CA 

FSMSC  

  سیمدروازه پروتکل دسترسی بی

OTA 

SMS Mediator 

 آمدپیام خوش

  دروازه پیامک

UMSC   

  دهییستجهیزات سرو  7

 هاي کامپیوتر تلفنی سیستمComputer Telephony :شامل 

 هاي اپراتور اتوماتیکسیستم 

 صندوق صوتی 

 پرسش و پاسخ 

  انتقادات و پیشنهادات 

 هاي خاصاعالم پیام 

 رسانی گویااطالع 

  ارسال و دریافتEmail ،SMS 

 سازي صوتی هاي مستندسیستمVoice Logging :شامل 

 افزار افزاري (برد الکترونیکی) و نرمکارت سختHCLS3000 

 هاي مراکز تماس، مراکز پیام سیستمCall Center & Contact Center 

 هاي افزارنرمCRM خاص منظوره و عمومی 

 هاي افزارنرمBPMS 

 شماره 256شماره تا  8هاي الکترونیک صفربند از سیستم  

 سیم کارت تالیا  

  تأمین نیرو  8

  منابع تغذیه 

  انواع باتري

UPS 

  شارژر

  دینام

  ابزار و تجهیزات نصب  9

 هاترمینال

 MDFزوجی  100ترمینال  .1

 IDCزوجی  10ترمینال  .2

 زوجی پست 10ترمینال  .3

 زوجی کافو 25ترمینال  .4

 مواد شیمیایی

 2Aماده سربندي  .1

 5Aماده سربندي  .2

 ژله پاي کافو .3



12 

  تجهیزات  گروه  ردیف

  انواع توپی

 دارچهار سوراخه چاك و چهار سوراخه ،سه سوراخه Aتوپی نوع  .1

 دارمعمولی و چاك Cتوپی نوع  .2

 جعبه پست پلیمري

 زوج 30-10جعبه پست پلیمري  .1

 زوج 50-10جعبه پست  .2

 زیپر فیبر نوري

 سانتی 5و  2تیپ  سیلینگ .1

 اینچ 10و  8، 6 اتاق کابل مفصل .2

  زوج 2400کشی تا کابل هايجوراب .3

  سازيتجهیزات شبکه  10

 متر و فضاي  30الی  18همراه دکل اتوماتیک ارتفاع  شکن بهسایت پرتال اضطراري مخابراتی (روي تریلر کمر

  ساعت کاري و تجهیزات مخابراتی...) 100و تانکر سوخت براي حداقل استقرار اپراتور/ نگهبان، برق اضطراري 

  متر به 12همراه دکل اتوماتیک ارتفاع  متر به 4سایت پرتال اضطراري مخابراتی مینی (در ابعاد طول حدود 

  همراه فضاي تجهیزات مخابراتی...)

  کانکس مخابراتیTelecom Shelter روز جهانیهاي در ابعاد مختلف وفق استاندارد  

 درصد 70ها تا هاي تجهیزات مخابراتی/ الکتریکی (کاهش مصرف برق سایتسامانه تهویه آزاد اتاقک( Free Cooling 

System for Telecom/ Electrical Rooms  

 دکل مخابراتی تلسکوپی اتوماتیک و پنچی مهار  

 هاي جهانیانواع تریلر و کمرشکن وفق استاندارد  

 هاي هاي الکترونیک شامل دستگاهانواع بردCNCکاري/ خط انتقال تصویر/ خط چاپ/ تجهیزات تست / خط آب

  ، میکروسکشن و...X-Rayالکتریکال و اپتیکال/ تجهیزات آزمایشگاهی شامل دستگاه 

 ها چه از حیث نوعتولید پیگتیل و پچکورد با استفاده از انواع کابلNone Zero Dispersions, Single 

Mode, Multi Mode  چه از حیث ضخامتmm 8/2 ،mm 2/0  وmm 0/9  

 هاي قابل اتصال مانند انواع کانکتورMTRJ ،DIN ،MU ،HRL /E2000 ،E2000 ،LC ،ST ،SC ،APC/FC ،

UPC/FC هاي نظامی و صنعتی در شرایط محیطی سخت.رابط 

  تولید انواعPatch Panelصورت متحرك صورت ثابت و چه بهچه به 21و  19هاي هاي افقی و سازگار با راك  

 Panel هاي دیواري 

 ODF ها وOCDF هاي عمودي 

 Joint Boxآب و ضد گرد و غبار و...هاي ضد 

 استاندارد و ملزومات مربوطه.هاي استاندارد و غیرانواع راهنماي کامل و راك 

  انواعStreet Cabinet  وODC گیري فیبر نوري.جهت توزیع و انشعاب 

  پیگتیل و پچکوردPigtail & Patch Cord  

 ها کانکتورConnectors  

  آداپتورAdaptor 

 ها کنندهتضعیفAttenuator  

 هاي ویژه رابطSpecial Cords  

  پچ پنلPatch Panel  

  پچ پنل دیواريWall Mount Patch Panel  

  مفصلClosure  

  اسپیلیترSplitter  

 جعبه ترمینال  

 جعبه توزیع  

 کابینت خیابانی  
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  تجهیزات  گروه  ردیف

 هاي مدیریت کابل سیستمRack System Management  

 Optical Video Transceiver  

 GBIC  

  مدیا کانورترMedia Converters 

  لوازم جانبیAccessories  

 ) دستگاه و تجهیزات کامل مونتاژ قطعات الکترونیکیSMD ،THD:(  

  دستگاه پرینت/ مونتاژSMD) دستگاه سلدرینگ /Reflow دستگاه /(AOI خط تولید کامل قطعات /TDH.  

 انواع کانکتور  

 انواع ارت  

  انواع ترمینال  

 در آهنیوانواع تسمه ل  

  انواع جعبهPDB  

 انواع راك  

  پایانه  11

 فرستنده تلویزیونی   

 هاي فاکس خانگی و دفتري دستگاه 

 هاي تلفن ثابت و همراهگوشی 

 هاي دیجیتال مخابراتی، تلویزیونی و اینترنتیگیرنده 

 تلکس 

 گیر تلفنپیام 

 نمایشگر شماره تلفن 

 سیمهاي بیتلفن  

  تجهیزات جانبی  12

 کف و سقف کاذب 

 (اتاقک) شلتر یا کانکس 

 داکت 

 گیربرق 

  انواع جعبه تقسیم آنتن  
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 ادایجو محصوالت تولیدي آنها خریدار چندانی در داخل کشور ندارد.  اندهماند مخابراتی عقب جدید هايفناوري از داخلی کنندهتولید هايشرکت

 حقیقت در. است مخابرات صنایع حوزه در توسعه و تحقیق يقو يواحدها اندازيراه مستلزم مخابرات تجهیزات حوزه در بومی توانمند صنعت

 .است شدهن توجه آن به جدي طوربه تاکنون ما کشور در که است کشوري هر براي استراتژیک و ذیقیمت دارایی یک بومی توسعه و تحقیق داشتن

  :از عبارتند صنعتی چنین این داشتن براي برانگیزاننده عوامل از بعضی

 

 یبوم صنعت ایجاد محرك نیز فروش از پس خدمات و فروش. توسعه و تحقیق و تولید بخش دو در توانمند و قوي کاري هايگروه ایجاد 

 بخش بنابراین. بود خواهد  رسانانیم هايتراشه و مکانیکی الکترونیکی، قطعات تولید مانند وابسته صنایع به توسعه و تحقیق گسترش و

  .کندمی ایجاد شغل هامیلیون مستقیمغیر یا مستقیم شکل به مخابرات

 صادراتی باالي هايپتانسیل به توجه   

  ایران ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه صنعت در يگذارهیسرما يهافرصت . مهمترین4

 هاي تحقیق و توسعه(اندازي و تقویت بخشراهR&D(  

 ارتباطات و اطالعات يفناور زاتیتجه هاي تولید کنندهشرکت تیظرف يارتقا  

 صادراتی باالي هايپتانسیل به توجه 

 دیجد يبازارها سمت به حرکت   

 فاوا زاتیتجههاي تولید کننده شرکت در ییافزا هم سمت به حرکت  

 کارها و کسب توسعه به کمک  

 نو يها يفناور از استفادهصنعت فاوا و  ينوساز و يروزآمد   

 صنعت فاوا دیجد يها بخش در يگذار هیسرما  
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