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 مقدمه

 

ها به منظور تبیین وضعیت موجود و آتی صنعت و معدن كشور اقدام بهه جمهع آوری و   وری دادهآدفتر آمار و فر

 ری از صنایع منتخب نموده است.های ادواتدوین گزارش

این صنایع بر اساس سهم باالیی كه در ایجاد ارزش افزوده صنعتی و معدنی و اشتغال بخش دارند، انتخاب شده  

شهود.  ایهن   های تولید، ظرفیت، تجارت، مجوزهای صادره و دیگر موضوعات رصهد مهی  ها در زمینهو وضعیت آن

المللهی و داخلهی بهوده و فهار  از ههر گونهه تحلیهل         های اطالعاتی معتبر بین ها شامل آمار و اقالم پایگاهگزارش

كنهد.   گیری را به خواننهده  واگهرار مهی   تر و نتیجهتخصصی به عنوان اولین گام در مدیریت دانش، بررسی دقیق

دفتهر را در  گیری از اطالعات ارایه شده، با بازخوردهای خود این رود مخاطبین این گزارش ضمن بهرهانتظار می

 ای كشور یاری نمایند.های توسعهتر در راستای پیشبرد اهداف و برنامهارایه اطالعاتی دقیق

برداری است و امید اسهت زمینهه بهبهود تصهمیمات و     ها از طریق پورتال وزارتخانه قابل بهرهشاین سلسله گزار

 گراری مرتبط با فضای كسب كار را فراهم سازد.سیاست

است كه گزارش حاضر با موضوع صنعت لوازم صوتی و تصویری، با همکاری دفتر تخصصهی صهنایع    الزم به ذكر

 ی  تهیه و تدوین شده است.ریتصو و یصوت لوازم كنندگان دیتول انجمنبرق و الکترونیک  و 
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 معرفی لوازم صوتی و تصویری .1
 

كه در دنیا و ایران دارای نقهش  ی است ترونیکالک ایعصنعت لوازم صوتی و تصویری یکی از حوزه های پویای صن

باشد.  عالوه بر اشتغالزایی مستقیم در این صهنعت، افهراد زیهادی نیهز در     قابل توجهی از نظر تولید و اشتغال می

های توزیع، خدمات پس از فروش، تعمیر و ... به عنوان نیروی اشتغال غیرمستقیم فعال هستند. محصوالت بخش

در ایهن  اربردهای متفاوتی در حوزه های خانگی، صنعتی، خودرو، اداری و تجهاری دارد كهه   تولیدی این بخش ك

 باشد.بسیار باال می ،سهم بخش خانگی بین 

 گردد. ارائهدر این گزارش سعی شده اطالعات جامع و كلی از حوزه صنایع صوتی و تصویری 
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 محصوالت مورد بررسی  فهرست .1.1

 ه صنایع لوازم صوتی و تصویری آورده شده است.محصوالت حوز فهرستدر جداول زیر 

 

 لوازم صوتی و تصویری ISICكدهای  فهرست .1 جدول

 ISICکد  محصوالت عنوان سرگروه

 انواع تلویزیون

 انواع تلویزیون رنگی
11111111 

1111411111 

 1111511111 تلویزیون رنگی پروجکشن

 LCD 1111511114تلویزیون رنگی 

 LED 1111511115تلویزیون رنگی 

 1111511116 تلویزیون رنگی پالسما

 OLED 1111511117تلویزیون رنگی 

 1111511118 تلویزیون سه بعدی

 1111511119 تلویزیون رنگی المپی

 1111611111 تلویزیون رنگی المپی صفحه محدب

 1111611111 تلویزیون رنگی المپی صفحه تخت

 گیرنده دیجیتال

 11111141 گیرنده سیار ماهواره ای-ه دتنسیستم های فرس

 11111111 سیستم های تلویزیونی انواع گیرنده های تلویزیونی و

 DVB-S 11111117گیرنده های دیجیتال هوایی 

 DVB-T 11111118گیرنده های دیجیتال زمینی 

 1111411141 گیرنده دیجیتال

 1111511141 گیرنده دیجیتال ماهواره ای

 1111511144 یجیتال زمینیگیرنده د

 1111511177 ویدیویی تحت شبکه -گیرنده دیجیتال تلویزیونی

 رادیو

 11111111 رادیو خودرو

 11111111 انواع رادیو پخش خودرو

 1111511115 رادیوهای خودرو

 1111511111 یبیج یوهایراد

 1111511114 یزیروم یوهایراد
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 ISICکد  محصوالت عنوان سرگروه

  پخش و ضبطدستگاه  انواع

 1111511117 فشرده لوح پخش دستگاه

 1111511118 پخش كننده فایل های صوتی به جز پخش لوح فشرده

 1111511119 رادیو FMپخش كننده فایل های صوتی بر روی باند 

 1111511111 سیستم سینمای خانگی

 1111511166 دستگاه ضبط و پخش دی وی دی

 1111511167 دستگاه ضبط و پخش لوح فشرده

 1111511176 و ..( DVR ،NVRتگاه ضبط دیجیتالی تصاویر )دس

 1111511181 دستگاه پخش مولتی مدیا خودرو

 1111411116 پخشو ضبط انواع 

 1111511111 انواع دستگاه پخش یا ضبط نوارهای مغناطیسی

 1111611111 دستگاه پخش نوار كاست

 1111611111 رادیو و پخش نوار كاست

 1111611114 كننده های كاست نواری ضبط و پخش

 1111611115 دستگاه پخش نوار ویدیویی

 1111611116 دستگاه ضبط و پخش نوار ویدیویی

 

 لوازم صوتی و تصویری HSكدهای  فهرست .1 جدول

 HSکد  محصوالت عنوان سرگروه

 تلویزیون رنگی انواع تلویزیون
85187111 

85187191 

 گیرنده دیجیتال

 ویدئویون توام شده با دستگاه پخش تلویزگیرنده 

 بازی قابل نصب بر خودرو
85187111 

 85187111 گیرنده دیجیتال

 85187111 ویدئویی تحت شبکه -گیرنده دیجیتال تلویزیونی

 85187191 گیرنده های دیجیتال سایر

انواع رادیو و دستگاه های 

 ضبط و پخش
 انواع رادیو و دستگاه های ضبط و پخش

8511 

8517 
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 تاریخچه صنعت تلویزیون در دنیا .1.1

 

ای سهلفریجز در لنهدن    یک مخترع اسکاتلندی با نام جان لهوگی برهرد در فروشهگاه زنجیهره     1915مارس  15در 

نخستین بهار بهه    1915نما در تلویزیون را به نمایش گرارد. وی در دوم اكتبر  تصاویری متحرک به صورت سایه

 این فناوری دست یافت.

هها،   به وسیله بررد در بریتانیا و آمریکا به فروش رفت كه در آن زمان تلویزیهون  1918نخستین تلویزیون در سال 

های مارپیچی بود كه تصاویری قرمز در انهدازه   رادیویی حاوی یک المپ نئون در پشت دیسک مکانیک با سوراخ

شد. تلویزیون بدون رادیو هم در  و برابر میكرد كه به وسیله یک شیشه مغناطیسی این تصویر د كوچک تولید می

به عنوان نخستین تلویزیون با تولیهد بهاال، حهدود یهک      1911-11های  مدل تلویزیون در سال دسترس بود. این

های اشعه كاتد در  ساخته شده با المپ ،هزار دستگاه فروش رفت. نخستین تلویزیون الکترونیکی با مجوز تجاری

به ترتیهب توسهط    1918و  1914های  در آلمان ساخته شدند و سپس در سال« كنتلفون »توسط  1914سال 

المللهی   در نمایشهگاه بهین  » 1919تلویزیون سازان انگلیسی و آمریکایی دنبال شدند. تلویزیهون رنگهی در سهال    

  .در برلین به نمایش گرارده شد« رادیویی

 

 تاریخچه صنعت صوتی و تصویری در کشور .1.1

تولیدكننده داخلی  8ن با برنامه ریزی برای پخش برنامه های تلویزیونی در ایران حدود هم زما 1148در سال 

ریزی جهت تولید تلویزیون را شروع كردند. شروع به همراه دارندگان دانش خارجی در آمریکا، اروپا و ژاپن برنامه

م پریرفت، در مراحل بعدی همراه تولید با تلویزیون های المپی كه اكثرا به صورت مبله و سیاه و سفید بود انجا

با پیشرفت   های اخیردر كشور شروع شد. در سال 1155با رشد تکنولوژی، تولید اولین تلویزیون رنگی در سال 

 عمده مصرف بازار را تشکیل دادند.های تخت ، تلویزیونتکنولوژی
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  منتخب لوازم صوتی و تصویریتولید و روش مواد اولیه اصلی  .1

 
  مواد اولیه .1 جدول

 مواد اولیه اصلی نام محصول

 تلویزیون

 قاب یا كابینت تلویزیون

 صفحه نمایش یا پانل تلویزیون

 برد اصلی

 برد تغریه

 های ارتباطیكابل

 قطعات الکترونیکی

 بلندگوها

 گیرنده دیجیتال

 یقطعات الکترونیک

 بدنه

 برد

 صفحه نمایشگر

 قطعات پالستیکی

 دستگاه های ضبط و پخشانواع رادیو و 

 یقطعات الکترونیک

 بدنه

 برد

 صفحه نمایشگر

 قطعات پالستیکی

 بلندگو

 
 :وش های عمده تولیدر

،  CKD، SKD، SKD+CKD صورت به صنعت نیا در دیتول یها روش اكثرا کیالکترون عیصنا ریسا همانند

 .است داخل در و مهندسی معکوس كامل دیتول و یطراح
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 طح تکنولوژی س  .1

تر است، به نحهوی  آید، بعضی از این تغییرات عمدهها بوجود میهرساله تغییراتی در تکنولوژی ساخت تلویزیون 

كنند، این تغییرات در دو محور عمده اصلی یکی در ماژول های كه بهبود اساسی در عملکرد تلویزیون ایجاد می

 یانه، ارتباطات و سرگرمی می باشد.مصرفی و دیگری همگرایی با صنایع مختلف چون را

 بها  عیصهنا بهه صهورت كلهی در رده      UNIDOسطح تکنولوژی صنایع صوتی تصویری بر اسهاس طبقهه بنهدی    

 .قرار می گیرد باال یتکنولوژ

 

 اندازه کارگاه برای تولید لوازم صوتی و تصویری  .4

 امکان تولید براساس اندازه كارگاه .4 جدول

 عنوان
 اندازه کارگاه

 بزرگ طمتوس کوچک

    انواع تلویزیون 

    رادیو

    گیرنده دیجیتال

     پخش و ضبطدستگاه  انواع

 

 اندازه اقتصادی )مقیاس اقتصادی( تولید .5 جدول

 

 عنوان
 حداقل ظرفیت سالیانه تولید

 برای هر واحد صنعتی )هزار دستگاه(

 111 انواع تلویزیون 

 61 رادیو

 61 گیرنده دیجیتال

 61 ضبط و پخش  انواع دستگاه
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 در صنایع لوازم صوتی و تصویری اشتغالیک نفر متوسط سرمایه گراری برای ایجاد  .6 جدول

 (1194تا پایان  1191)بر اساس اطالعات پروانه های بهره برداری صادره از ابتدای 

 عنوان
 متوسط  هزینه ایجاد شغل

 )میلیون تومان بر نفر(

 411 انواع تلویزیون

 115 رادیو

 115 ده دیجیتالگیرن

 115 انواع دستگاه ضبط و پخش

 

 مصرف انرژی در تولید لوازم صوتی و تصویری .5

 

 روند مصرف آب براساس سرشماری مركز آمار ایران )هزار مترمکعب( .7 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 1،785،411 1،181،876 915،919 1،661،548 1،155،975 كل صنعت

 154 199 195 155 115 زیون و رادیوهای تلوی تولید گیرنده

 

 روند مصرف برق براساس سرشماری مركز آمار ایران )هزار كیلو وات( .8 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 57،964،171 19،111،554 48،161،995 17،641،115 19،189،919 كل صنعت

 14،511 11،161 14،591 11،861 11،114 های تلویزیون و رادیو تولید گیرنده
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 روند مصرف گازوئیل براساس سرشماری مركز آمار ایران )هزار لیتر( .9 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 918181 876164 969911 1719719 1151478 كل صنعت

 111 1191 1176 1171 1115 های تلویزیون و رادیو  تولید گیرنده

 

 

 مار ایران )هزار متر مکعب(روند مصرف گار طبیعی براساس سرشماری مركز آ .11 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 11111858 18187165 11611666 19151911 11446761 كل صنعت

 8674 6679 1514 1481 1671 های تلویزیون و رادیو تولید گیرنده

 

 

 

 روند مصرف گار مایع براساس سرشماری مركز آمار ایران )هزار كیلوگرم( .11 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 111611 117816 614186 141479 189615 كل صنعت

 18 8 8 11 14 های تلویزیون و رادیو  تولید گیرنده

 

 از ارزش افزوده کل صنعت یریتصو و یصوتسهم لوازم   .6

نفر  11های های عنوان شده براساس نتایج سرشماری كارگاهروند سهم ارزش افزوده به قیمت جاری گروه   

 باشد.اركن و بیشتر مركز آمار ایران به شرح جدول زیر میك

 

 روند سهم ارزش افزوده از كل صنعت براساس سرشماری مركز آمار ایران )درصد( .11 جدول

 1111 1111 1111 1111 1111 فعالیت

 1.41 1.17 1.15 1.15 1.18 های تلویزیون و رادیو  تولید گیرنده
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 یریتصو و یصوتنعتی در لوازم وضع موجود طرح ها و واحدهای فعال ص .7

 1نیمه تمامطرح های   .7.1

 یریتصو و یصوتتولید لوازم  نیمه تمامظرفیت طرح های   .11 جدول

 1195تا مردادبه تفکیک محصول و استان 
 

 )دستگاه(ظرفیت تعداد واحد استان عنوان محصول

 انواع تلویزیون

 161111 1 تهران

 141111 1 مركزی

 185111 1 خراسان رضوی

 151111 1 انشاهكرم

 111111 1 قزوین

 111111 1 یزد

 11111 1 آذربایجان شرقی

 11111 1 خوزستان

 8111 1 مازندران

 1111 1 قم

 711 1 فارس

 1195711 15 كل كشور

 گیرنده دیجیتال

 511111 1 قزوین

 65111 1 البرز

 11111 1 مازندران

 11111 1 كرمان

 1111 1 فارس

 1111 1 نتهرا

 618111 8 كل كشور

 انواع دستگاه ضبط و پخش

 161111 1 آذربایجان شرقی

 111111 1 سمنان

 41111 1 یزد

 11111 1 اصفهان

 1511 1 قم

 114511 8 كل كشور

 رادیو

 511111 1 قزوین

 111111 1 البرز

 111111 1 فارس

 741111 1 كل كشور

                                                           
 ه شده است.الزم به ذکر است اطالعات جدول فوق بر اساس طرح های صنعتی نیمه تمام، ثبت شده در سامانه مجوزهای صنعتی وزارت صنعت، معدن وتجارت تهی 1
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  1واحدهای فعال .7.1

 1195تا مرداد دهای فعال تولید لوازم صوتی و تصویریظرفیت واح .14 جدول

 به تفکیک محصول و استان 
 )دستگاه(ظرفیت تعداد واحد استان عنوان محصول

 انواع تلویزیون

 1117511 7 تهران

 711111 1 كرمان

 551111 1 اصفهان

 111111 1 سمنان

 51111 1 فارس

 15111 1 اردبیل

 18111 1 البرز

 1551511 17 كل كشور

 گیرنده دیجیتال

 515111 1 اصفهان

 55511 1 تهران

 11111 1 چهارمحال و بختیاری

 15111 1 البرز

 11111 1 اردبیل

 655511 8 كل كشور

 انواع دستگاه ضبط و پخش

 151111 1 فارس

 145111 1 اصفهان

 56111 1 تهران

 48111 1 كرمان

 15111 1 كردستان

 5111 1 اردبیل

 419111 7 كل كشور

 رادیو

 911111 1 قزوین

 616611 1 تهران

 161111 1 منطقه آزاد قشم

 91111 1 فارس

 51111 1 كرمان

 5111 1 اردبیل

 4111 1 گیالن

 151 1 البرز

 1965751 11 كل كشور

                                                           
  ی وزارت صنعت، معدن وتجارت، تهیه شده است.الزم به ذکر است اطالعات جدول فوق بر اساس پروانه های بهره برداری صادره، ثبت شده در سامانه مجوزهای صنعت 2
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 تولید و تجارت لوازم صوتی و تصویری .1

 داخلی تولید .1.1

 

 تلویزیون در كشور)هزار دستگاه( ظرفیت و روند تولید .15 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1117 1116 1115 1114 نام محصول

 تلویزیون

 1197 1911 1614 1711 1715 1691 1861 1456 1111 1118 1116 تولید

 1115 1115 1115 1885 1885 1111 1111 1811 1811 1411 1411 ظرفیت

 

 

 )واحد های منتخب( تلویزیون رنگیید كننده های تولسهم استان .16 جدول

 سهم از تولید کشور استان محصول

 تلویزیون رنگی

 59.8 تهران

 18.7 كرمان

 6.1 البرز

 5.1 اصفهان

 

 

  1کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده .1.1

    

 1115 -رتبه ایران از واردات و صادرات جهانی  .17 جدول

 واردات اتصادر محصوالت لوازم صوتی و تصویری

 11            147         انواع تلویزیون

 17            65          گیرنده دیجیتال

 48            141         انواع رادیو و دستگاههای ضبط و پخش

 Trade map ماخر:          

                                                           
 را شامل نمی شود.  SKD-CKDاطالعات این بخش صرفا شامل محصول نهایی است و  1
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 دالر( میلیاردروند صادرات انواع تلویزیون ) .18 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه صادرات

 51.4 59.1 55.4 61.1 66.9  جهان

 14.1 14.5 11.8 15.1 16.4 1 مکزیک

 11.5 11.6 11.1 11.1 11.7 1 چین

 5.5 6.9 6.7 6.1 7.1 1 اسلواكی

 4.5 4.4 4.1 4.1 5.5 4 لهستان

 1.1 1.1 1.8 1.1 4.4 5 مالزی

 1.1 1.1 1.9 1.6 1.8 6 مجارستان

 1.5 1.8 1.7 1.1 1.8 7 تركیه

 1.1 1.6 1.5 1.1 1.1 8 كره جنوبی

 51.9 59.1 55.1 61.1 66.9 9 آمریکا

 14.1 14.5 11.8 15.1 16.4 11 جمهوری چک

 1.111114 1.1111 1.1111 1.1115 1.11111 147 ایران

 Trade map ماخر: 

 

 دالر( میلیاردروند واردات انواع تلویزیون ) .19 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه واردات

 47.5 54.5 51.1 57.1 61.1  جهان

 16.1 15.6 14.5 16.8 16.7 1 آمریکا

 1.9 1.8 1.9 4.7 4.7 1 آلمان

 1.4 1.5 1.1 1.5 1.1 1 انگلستان

 1.7 1.1 1.8 1.9 1.4 4 مکزیک

 1.6 1.8 1.9 1.1 5.4 5 ژاپن

 1.5 1.9 1.1 1.9 1.1 6 فرانسه

 1.1 1.4 1.1 1.6 1.9 7 ایتالیا

 1.1 1.1 1.4 1.7 1.8 8 اكاناد

 1.1 1.9 1.9 1.1 1.1 9 اسلواكی

 1.9 1.1 1.1 1.1 1.5 11 اسپانیا

 1.4 1.7 1.6 1.1 1.1 11 ایران

 Trade map ماخر: 
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 دالر( میلیاردروند صادرات گیرنده دیجیتال ) .11 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه صادرات

 11.6 11.6 11.8 11.6 11.1  جهان

 1.5 1.5 1.1 1.1 1.9 1 چین

 1.9 1.7 1.1 1.9 1.7 1 مکزیک

 1.8 1.1 1.1 1.7 1.5 1 آمریکا

 1.9 1.8 1.1 1.1 1.1 4 تایلند

 1.8 1.9 1.7 1.9 1.9 5  تایوان

 1.6 1.5 1.7 1.7 1.7 6 هلند

 1.4 1.1 1.4 1.1 1.1 7 آلمان

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 8 تونس

 1.1 1.4 1.5 1.5 1.6 9 هنگ كنگ

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 11 كره جنوبی

 1.1115 1.111111 - 1 1 65 ایران

 Trade mapماخر:                     

 

 دالر ( میلیاردروند واردات گیرنده دیجیتال ) .11 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه واردات

 11.9 11.4 14.4 15.1 14.1  جهان

 1.9 1.6 5.1 6.1 5.4 1 آمریکا

 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1 مکزیک

 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 1 انگلستان

 1.6 1.5 1.5 1.7 1.4 4 آلمان

 1.6 1.5 1.7 1.7 1.6 5 فرانسه

 1.5 1.4 1.5 1.1 1.1 6 هلند

 1.5 1.1 1.6 1.4 1.1 7 هندوستان

 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 8 هنگ كنگ

 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 9 لهستان

 1.1 1.1 1.5 1.6 1.9 11 كانادا

 1.119 1.151 1.117 1.117 1.111 17 ایران

 Trade map ماخر:              
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 دالر( میلیاردروند صادرات انواع رادیو و دستگاههای ضبط و پخش ) .11 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه صادرات

 11.8 15.8 16.5 19.1 11.5  جهان

 11.1 9.5 9.8 11.1 11.9 1 چین

 1.8 1.7 1.9 1.1 1.8 1 آمریکا

 1.7 1.8 1.6 1.1 1.1 1 مکزیک

 1.1 1.4 1.1 1.1 1.1 4 تایلند

 1.1 1.4 1.6 1.1 1.4 5 مالزی

 1.1 1.1 1.4 1.1 1.6 6 هنگ كنگ

 1.8 1.1 1.1 1.9 1.1 7 جمهوری چک

 1.7 1.8 1.8 1.9 1.1 8 آلمان

 1.6 1.8 1.8 1.9 1.1 9 اندونزی

 1.5 1.6 1.7 1.6 1.5 11 كره جنوبی

 1.11111 1.11115 1.11115 1.11117 1.11114 141 ایران

 Trade map ماخر: 

 

 دالر( میلیاردروند واردات انواع رادیو و دستگاههای ضبط و پخش ) .11 جدول

 1115 1114 1111 1111 1111 رتبه واردات

 11.1 11.9 15.4 19.7 14.1  جهان

 6.1 6.1 6.6 7.1 6.8 1 آمریکا

 1.4 1.8 1.9 1.1 1.1 1 ژاپن

 1.1 1.6 1.9 1.1 1.1 1 آلمان

 1.1 1.1 1.1 1.5 1.7 4 كانادا

 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 5 مکزیک

 1.8 1.1 1.1 1.8 1.1 6 هنگ كنگ

 1.7 1.8 1.9 1.1 1.8 7 انگلستان

 1.7 1.7 1.8 1.1 1.6 8 فرانسه

 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 9 بلژیک

 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 11 استرالیا

 1.15 1.11 1.11 1.15 1.11 48 ایران

 Trade map ماخر:           
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 4عیت تجارت محصوالت صوتی و تصویری در ایرانوض .1.1

 

 بر اساس اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران تنظیم شده است. این بخشجداول 

 

 دالر هزار – 1194الی  1189های صادرات طی سال .14 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 محصول

 11.6 116.5 51.4 741.4 114.4 41.1 تلویزیون انواع

 - 1.8 - - - - گیرنده دیجیتال

 - 181.5 1.6 141.7 51 5.5 انواع رادیو و دستگاههای ضبط و پخش

 

 دالر هزار – 1194الی  1189های واردات طی سال .15 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 محصول

 71919 انواع تلویزیون

 

54114 

 

8188 

 

1174 

 

1481 

 

591 

 گیرنده دیجیتال 

 

- - - - 1691 

 

1166 

 11911 47111 69119 56417 111111 141481 انواع رادیو و دستگاههای ضبط و پخش  

 

 

 هزار دالر –به تفکیک كشور  1194الی  1189های صادرات انواع تلویزیون طی سال .16 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 آذربایجان

 1.1 6.1 18.1 1.7 95.8 1.1 افغانستان

 1.1 1.1 1.1 715.1 1.1 1.1 تایوان

كره جمهوری   41.1 7.5 1.1 1.1 4.4 1.1 

مولداوی جمهوری  1.1 1.1 1.1 18.8 15.9 1.1 

 11.6 181.1 1.1 17.1 1.9 1.1 عراق

 1.1 1.1 1.5 1.6 1.1 1.1 گرجستان

 11.6 116.5 51.4 741.4 114.4 41.1 مجموع

                                                           
 را شامل نمی شود.  SKD-CKDاطالعات این بخش صرفا شامل محصول نهایی است و  4
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 هزار دالر  –به تفکیک كشور  1194 تا 1189های واردات انواع تلویزیون  طی سال .17 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 411.1 1111.7 141.6 165.1 411.1 1511.6 جمهوری کره 

 41.6 11.7 11 41.1 17.1 1 آلمان

 11 516.1 111 7117.1 41111 66676.6 امارات متحده عربی

 11.1 11.7 1.1 56.1 1171.6 1566.1 چین

 5.1 1.1 14 1 41 1 دانمارك

 1.1 4.1 1 1.1 1.7 1.1 هنگ کنگ

 1.1 1 1 1 114 1 عراق

 1.1 1.7 1 1 1 1 ترکیه

 1 1 1 1 1.7 1 آذربایجان

 1 1 1 1 1 115.5 آندورا

 1 1 1 1 1 1.1 اسپانیا

 1 1 1 1.1 1 1 اسلواکی

تالیاای  11.5 1 1.1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 بلغارستان

 1 1 1 11.1 1.5 1.5 تایلند

 1 1 1 647.1 1115.5 611.1 ترکیه

 1 1 1 6.6 611.1 17.1 ژاپن

 1 1 1 1 6.5 1 سنگاپور

روسیه   1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1.1 فنالند

 1 1 1 1 1 1.7 قطر

 1 1 1 1 1 4.1 کویت

 1 1.1 1 1 1 1 لبنان

 1 1 1 1 1.5 61.6 مالزی

 1 1 1 1 151.1 1141.6 منطقه آزاد چابهار

 1 1 1 1 1 1 ویتنام

 511.7 1411.1 1171.5 1111.5 54114 71111.1 مجموع
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 هزاردالر –به تفکیک كشور 1194الی  1189های صادرات انواع گیرنده دیجیتال طی سال .18 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 1.1 1.17 1.1 1.1 1.1 1.1 بلژیک

 1.1 1.71 1.1 1.1 1.1 1.1 تركیه

 1.77 1.1 1.1 1.1 1.1 مجموع

 

1.1 

 

 هزاردالر –به تفکیک كشور 1194الی  1189های واردات انواع گیرنده دیجیتال طی سال .19 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 1111 1491 1 1 1 1 چین

 15 1 1 1 1 1 اسلوونی

تحده عربیامارات م  1 1 1 1 114 7 

 1 1 1 1 1 1 جمهوری كره 

 1 1 1 1 1 1 ایتالیا

 1 77 1 1 1 1 عمان

 1 1 1 1 1 1 هنگ كنگ

 1166 1691 1 1 1 1 مجموع

 

 هزاردالر –به تفکیک كشور 1194الی  1189های صادرات انواع رادیو ودستگاههای ضبط وپخش طی سال .11 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 1.1 181.1 1.1 1.1 4.5 1.1 عراق

 1.1 1.1 1.6 1.1 1.1 5.5 امارات متحده عربی

 1.1 1.1 1.1 141.7 1.1 1.1 پاكستان

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 جمهوری كره 

 1.1 1.5 1.1 1.1 1.9 1.1 چین

 1.1 1.1 1.1 1.1 11.1 1.1 سودان

 1.1 1.1 1.1 1.1 11.1 1.1 افغانستان

 1.1 181.5 1.6 141.7 51.7 5.5 مجموع
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 هزاردالر –به تفکیک كشور 1194الی  1189های انواع رادیو ودستگاههای ضبط وپخش طی سالواردات  .11 جدول

 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 19745 11698.8 41471.7 11441.9 17568.1 19751.9 چین

 5716.1 8657.1 7617.4 8798.1 61161.6 115811.5 امارات متحده عربی

 1975.1 5188.1 1117.9 1 1 1 عمان

 1941.9 1495.4 1451.6 1117.9 1111.8 1111.5 جمهوری كره 

 1119.1 645.9 695.7 18 17.7 11.9 مالزی

 464.1 4151.9 779.9 1171.8 85.1 1 اندونزی

 111.5 141.6 195 1654.1 559 1761.4 هنگ كنگ

 114.9 111.1 171.1 459.1 1774.1 586.5 تایوان

 116.1 19 1 1 1 1 تركیه

 78.1 16.1 1.1 87.5 11.1 17.7 هند

 76.6 815.1 6 1.6 91 19 تایلند

 75.9 75.1 69.7 191 149.7 111.6 سنگاپور

 48.7 1 1 1 1 1 منطقه ازاد خرمشهر)اروند(

 11.1 14.1 6.6 51.1 17 99.1 آلمان

 1.9 1 11.1 1 1 1.9 اتریش

 1.1 1.7 1 1.4 1 1 اسپانیا

 1.1 1 1 1 1 1 دانمارک

 1.1 1 1 17.9 1 1.1 ایتالیا

 1.1 1 1 1 1 11 ایرلند

 1 1 1 1 1.1 1 استرالیا

 1 1 1 1 1 1 ایاالت متحده آمریکا

 1 1541.5 8171.1 9515.7 1 1 بحرین

 1 1 1 1 1 1.6 بلژیک

 1 1 1 1.7 1 1 تاجیکستان

 1 1 88.7 156.5 59.1 11.1 تركیه

 1 1 1 1 1 1 جمهوری چک

 1 7.4 1 1 1 1 زیمبابوه
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 1114 1111 1111 1111 1111 1111 کشور

 1 14.6 1 1.1 15.4 15.1 ژاپن

 1 1 1 1 1 1 سوئد

 1 1 5.4 1 1 5.9 سوئیس

 1 1 1 46.8 1 1 روسیه

 1 5.1 5.5 1.7 18.4 1.6 فرانسه

 1 1 1 1 1.4 1 قبرس

 1 1 1158.8 1 1 1 قطر

 1 1 1 1 9.6 1 كامرون

 1 1 1 1 1 1.4 كانادا

 1 1 1 1 1.1 1 كویت

 1 1 1.8 1 1 1 مجارستان

 1 1 1.1 614.9 7844 119.6 منطقه آزاد چابهار

 1 167.1 177 61.4 156.9 69.4 منطقه آزاد كیش

 1 1 1 1 1.1 1 منطقه ازاد بندرانزلی

 1 1 1 1 119 19.8 هلند

 11911 47111 69119 56417 111111 141481 مجموع
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 تحقیق و توسعه  .1

ههای  های تولید از طریق گسهترش روزافهزون فعالیهت   های بزرگ با بهبود روشكشورهای توسعه یافته و شركت

ههای اقتصهادی خهود را بهه     ها، به تدریج ظرفیتپژوهشی و جرب نتایج تحقیق و توسعه سایر كشورها و شركت

   نهاوری پیشهرفته را تولیهد و صهادر    تر اختصاص داده، كاالهای برخهوردار از ف تر و متنوعتولید محصوالت پیچیده

 كنند.می

طراحی و مهندسی با تحقیق و توسعه در صنعت به نوعی با یکهدیگر وابسهته هسهتند. تحقیهق و توسهعه بهدون       

طراحی پویا بازدهی ندارد. بخش طراحی و مهندسی ضمن ارتباط با بازار و شناخت دقیهق نیهاز بهازار و سهالیق     

ههای ارایهه شهده در    المللی نیز، به خوبی آشنا بوده و از آخرین فنهاوری ملی و بینمشتری، باید با استانداردهای 

 های متنوع و مورد نیاز صهنعت متبهوع خهود را ارایهه نمایهد و سهپس در بخهش       جهان آگاه باشد، تا بتواند طرح

محصول اقهدام  ، آزمون و رفع اشکاالت عملکردی و ارتقای بازده انرژی سازینسبت به نمونه "تحقیق و توسعه "

ههای  گردد. در صنعت لوازم صوتی و تصویری كشور،  طراحی و مهندسی به معنای واقعی وجود نهدارد و بخهش  

های اقتباس شده از خارج بعضها بهه كپهی كهاری     طراحی موجود در برخی از صنایع بزرگتر، تنها به تدوین طرح

 مشغول هستند.

وتی و تصویری  توسط وزارت صنعت، معهدن و تجهارت،   در خصوص صدور مجوزهای پژوهشی در زمینه لوازم ص

 صنعتی و معدنی اشاره نمود. مركز پژوهش 1مركز تحقیق و توسعه مستقر در واحد تولیدی و  1توان به می
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 استانداردهای تولید لوازم صوتی و تصویری .11

 استانداردهای ملی تدوین شده بشرح جدول زیر است: 

 با لوازم صوتی و تصویری استانداردهای تدوین شده مرتبط .11 جدول

 سال چاپ تجدیدنظر چاپ شماره موضوع ردیف

 تعیین معیار مصرف انرژی و دستور العمل بر چسب-تلویزیون  1

 انرژی
16495 1 

 
1191 

 1191  1 19584 كار آیین-مدیریت وبهره برداری  (cctv) تلویزیون مداربسته 1

 هیزات وابستهگیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تج 1

 حدود و روش های اندازه گیری-ویژگی های اختالالت رادیویی -
4148 1  1191 

 گیرنده های پخش عمومی صوتی و تلویزیونی و تجهیزات وابسته 4

 حدود و روش های اندازه گیری-ویژگی های مصونیت -

INSO-BS EN 

55111 
1  1191 

 -1سمت ق -1MHZاتصال گرها برای فركانس های كمتر از  5

 گرهای گیرنده های رادیویی و تجهیزات صوتی مربوطه اتصال
14611-1 1  1191 

6 
 -8قسمت  -1MHZاتصال گرها برای فركانس های كمتر از 

گرهای هم مركز برای مدارهای صوتی در گیرنده های  اتصال

 رادیویی

14611-8 1  1191 
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http://www.isiri.org/

