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سعيدرضا فرزانه كارشناس معاونت نوآوري
وتجاريسازي فناوري معاونت علمي و فني
ریاست جمهوري و مسئول دبيرخانه دائمي
تجهيزات و مواد آزمایشگاهي
srfarzaneh@iranlabexpo.ir

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران؛
جلوهای از اقتدار درونزا با تکیه بر پیشرفت علمی

دعوت به حضور در نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 1395

با توجه به افزایش چشمگیر تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در کشور،
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری« ،نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت ایران» را با هدف معرفی توانمندیهای کشور در
این زمینه ،فراهمسازی بستری برای تبادل فناوری و همافزایی سازندگان
با یکدیگر ،بازارسازی ،حمایت از ایجاد زیرساختهای توسعه فناوری در
دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و همچنین جذب حمایتهای دولتی
به سمت تولیدات داخلی و شرکتهای دانشبنیان ،برگزار مینماید.
این اقدام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اثرات زیادی
داشته است که اهم آنها به شرح زیر است:
 .1مهمترین تاثیر فرهنگی آن ،نهادینه شدن فرهنگ حمایت از تولید
داخل و جهت دهی به بخش دولتی برای خرید از محصوالت ساخت
ایران در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی میباشد.
 .2از آثار اقتصادی برگزاری این نمایشگاه میتوان به افزایش اشتغال،
افزایش حجم فروش ،افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای
سرمایهگذاری داخلی در توسعه فعالیتهای شرکتهای داخلی اشاره
کرد.
 .3تأمین زیرساختهای آزمایشگاهی موردنیاز دانشگاهها؛ با توجه
به اینکه این خرید از سوی مراکز علمی و پژوهشی کشور صورت
میگیرد؛ در نهایت منجر به افزایش زیرساختهای آزمایشگاهی
دانشگاهها میشود.
 .4توانافزایی شرکتهای داخلی؛ بدیهی است که هرچقدر بازار

شرکتهای دانش بنیان داخلی گسترده شود منجر به افزایش
توانمندی این شرکتها شده و همچنین با ارتباطگیری با کاربران
نهایی تجهیزات میتواند منجر به افزایش کیفیت و در نهایت افزایش
صادرات محصوالت باکیفیت ایرانی شود.
این مدل حمایتی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست
محترم جمهوری و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده و همچنین هر
دو بخش عرضه و تقاضا را تحریک میکند و با قدرت اهرم گونه خود
منجر به ایجاد بازار گستردهتری میشود .این مدل قابل پیادهسازی در
سایر حوزههای فناوری (اعم از تجهیزات آزمایشگاهی فنی و مهندسی،
تجهیزات پزشکی و سایر فناوریها) بوده و میتواند تحوالت جدی را
ایجاد نماید.
دستهبندی موضوعی نمایشگاه:
نمایشگاه در حوزههای زیر برگزار میشود:
 -1نفت ،گاز و پتروشیمی
 -2صنایع قطعهسازی ،مجموعه سازی و خودروسازی
 -3برق ،الکترونیک ،نرمافزار
 -4عمران و ساختمان
 -5مکانیک ،شیمی و متالورژی
-6کشاورزی و محیطزیست
 -7فیزیک پایه

آمار مربوط به نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران
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تعداد شرکتهای ثبت نام کننده
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تعداد شرکتهای تایید فنی شده
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%55

تعداد شرکتهای حاضر در نمایشگاه

120
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تعداد کل محصوالت ثبت شده
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تعداد کل محصوالت تایید فنی شده
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تعداد پیش فاکتورهای صادرشده در نمایشگاه

4431
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حجم پیش فاکتورهای صادره در ایام نمایشگاه (میلیارد ریال)
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حجم قراردادهای منعقد شده (میلیارد ریال)
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حجم حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور(میلیارد ریال)
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 -8تجهیزات عمومی آزمایشگاهی
 -9تجهیزات و ماشینآالت در حوزه فناوریهای راهبردی
-10مهندسی پزشکی و زیست مواد
 -11مواد آزمایشگاهی
 -12تجهیزات آموزشی با فناوری مناسب
برای چهارمین دوره نمایشگاه ،دو حوزه زیر نیز به حوزههای نمایشگاه
افزوده شده است و لذا شرکتهای تولید کننده تجهیزات آزمون نیز
میتوانند در نمایشگاه حاضر شوند.
-13تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی
 -14ارایه کنندگان خدمات کالیبراسون آزمایشگاهی و صنعتی
سابقه نمایشگاه:
تاکنون سه دوره نمایشگاه در اردیبهشت ماه سالهای  92تا 94برگزار شده
و چهارمین دوره نمایشگاه از پنجم تا هشتم اردیبهشت ماه سال  95در
محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.

بومیسازی یک فناوری یا محصول است .همچنین قیمت محصوالت
نیز ،قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی بوده و محصول نیز حتما یکبار
به فروش رسیده باشد .بخشهای دولتی نمیتوانند در نمایشگاه به عرضه
محصوالت خود بپردازند و این نمایشگاه صرف ًا مختص شرکتهای
خصوصی است .یکی دیگر از شرایط برای اینکه محصولی مشمول
حمایت قرار گیرد ،کاربرد تحقیقاتی و آموزشی آن است و همچنین باید
در سامانه دانش بنیان نیز تشکیل پرونده داده شده باشد.
در سه دوره گذشته نمایشگاه ،محصوالتی که مورد حمایت نبودند؛
نمیتوانستند در نمایشگاه عرضه شوند .برای چهارمین دوره در سال
 ،1395این محدودیت برداشته شده و هر شرکت دانش بنیانی که تجهیز
آزمایشگاهی ایرانی در هر سطحی تولید نماید میتواند در نمایشگاه
حضور داشته باشد.
تنها خط قرمز نمایشگاه ،خارجی بودن شرکت و محصوالت و
همچنین محصوالت خارج از حوزههای کاری نمایشگاه است.
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حمایتهای نمایشگاه:
این نمایشگاه مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار
دارد .معاونت علمی ساالنه بخشی از هزینه خرید محصوالت توسط مراکز
علمی و پژوهشی دولتی را تقبل کرده و در واقع خریداران ،محصوالت را
با یارانه میخرند .در سال  50 ، 1392درصد از هزینهی کل محصوالت و
در سال  40 ،1393درصد از هزینهی کل محصوالت شامل یارانه گردید.
برای سومین دوره نمایشگاه ،سیاستهای معاونت علمی و فناوری اصالح
شد ،به گونهای که محصوالت براساس سطح فناوری و داخلی بودن ،به
چهار سطح تقسیمبندی شد؛ سطح چهارم 10 ،درصد ،سطح سوم20 ،
درصد ،سطح دوم 35 ،درصد و در سطح اول 50 ،درصد از هزینه خرید را
معاونت علمی و فناوری پرداخت نموده است.
برای چهارمین دوره نمایشگاه ،مجدداً در سیاستها بازنگری شده و
محصوالت سطح چهارم از حمایتها حذف شدند و صرف ًا محصوالت سطح
سوم تا اول ،به میزان  35 ،20و 50درصد مورد حمایت خواهند بود.
الزم به ذکر است ،به شرط اینکه محصوالت متعلق به شرکتهای
دانش بنیان باشد؛ خریداران بخش خصوصی این دسته از محصوالت،
میتوانند از تسهیالت لیزینگ  9درصدی این نمایشگاه استفاده کنند.
سایر خریداران یعنی بخشهای دولتی (غیر از مراکز علمی و
پژوهشی) و خریداران محصوالت غیردانش بنیان از حمایت خاصی
برخوردار نخواهند بود و صرف ًا همان تخفیفهای عادی را که شرکتها
برای فروش محصوالت خود در نظر خواهند گرفت استفاده میکنند.
شرایط حضور در نمایشگاه:
شرط اساسی حضور سازندگان در این نمایشگاه ،احراز نقش آنها در

چهارمين دوره نمایشگاه در سال :1395
این نمایشگاه در سه دوره گذشته مورد توجه مدیران ارشد کشوری قرار
داشته است .افتتاحیههای نمایشگاه در سه دورهی قبلی با حضور معاون
اول رییس جمهور و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزرای علوم
و بهداشت بوده است .در دوره سوم ،وزیر محترم صنعت و نایب رییس
مجلس از نمایشگاه بازدید کردند که نشان دهندهی اهمیت باالی این
نمایشگاه است.
با توجه به حمایتهای انجام شده ،حضور در این نمایشگاه فرصتی
استثنایی برای شرکتهای تولید کننده تجهیزات آزمون و اندازهگیری
است تا در آن حضور یابند و از حمایتهای نمایشگاه که منجر به خرید
واقعی میشود استفاده کنند .البته اگر شرکتهای سازنده تجهیزات آزمون
و اندازهگیری تمایل به استفاده از شرایط حمایتی نمایشگاه داشته باشند؛
الزم است در سامانه دانش بنیان ( )daneshbonyan.irثبت نام
کرده و تشکیل پرونده دهند.
ثبت نام در چهارمین دورهی نمایشگاه از دی ماه امسال آغاز شده
و دبیرخانه نمایشگاه آماده پاسخگویی به سواالت شرکتها در خصوص
شرایط و نحوهی حضور در نمایشگاه است همچنین جهت کسب اطالعات
بیشتر میتوان از سایت نمایشگاه به آدرس www.IranLabExpo.
 irبازدید نموده یا از طریق ایمیل  info@iranlabexpo.irیا با
تلفن  83533555تماس حاصل نمایید.
الزم به ذكر است؛ نشریه تخصصی “فناوری آزمون
و اندازهگيری” به عنوان یکی از حاميان رسانهای برگزاری
نمایشگاه “تجهيزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران”
معرفی میگردد.

