به نام خدا
همکاران گرامی و اعضای محترم انجمن شیمی ایران
با سالم
احتراما به استحضار می رساند ،در پی توسعه فعالیتهای انجمن شیمی ایران جهت پیشرفت هرچه بیشتر دانش
شیمی در کشور ،اخیرا کمیته ای تحت عنوان "کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی" در انجمن با
هدف رفع نیازها و یا تسهیل امور مربوط به تامین مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز امور تحقیقاتی اعضای
محترم هیات علمی دانشگاهها تشکیل شده است .اعضای این کمیته در پی تشکیل اولین جلسه آن (مورخ 30
اردیبهشت  )94فعالیتهای ذیل را جهت نیل به اهداف این کمیته در نظر گرفته اند:
استفاده از مواد سنتزی سایر گروههای تحقیقاتی :از آنجائیکه در بسیاری از گروههای تحقیقاتی ،مواد
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شیمیایی مختلفی (به عنوان ماده اولیه یا محصول نهایی) سنتز می گردد و این ماده ممکن است مورد نیاز
گروههای تحقیقاتی دیگر باشد ،لذا پیشنهاد شده است که هر یک از اعضای هیات علمی محترم که در گروه
تحقیقاتی آنها امکان سنتز و فروش یک مولکول مهم با خلوص باال و در مقدار قابل فروش ( ۱گرم و باالتر)
وجود دارد موضوع را به اطالع این کمیته رسانده تا به نحو مقتضی به اطالع کلیه عالقه مندان برسد .قابل ذکر
است راهکار های اجرائی این تبادل مواد (از طریق شرکتهای واسطه و یا  )...در دست بررسی است و از هر
پیشنهاد سازنده ای در این خصوص استقبال می شود.
خرید و یا استفاده مشترک مواد اولیه :عالوه بر مورد فوق ،یکی از مواردی که سبب اتالف بسیار مواد
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شیمیایی در کشور می شود ،خرید بیش از حد نیاز یک ماده شیمیایی (به علت وجود پکیج های با مقادیر
خاص) است که به علت عدم استفاده کل ماده توسط گروه تحقیقاتی خریداری شده ،به مرور ماده مذکور
تخریب و غیر قابل استفاده می شود .در حالیکه اگر یک ماده به طور مشترک توسط چند عضو هیات علمی
خریداری شود مورد استفاده بهینه قرار گرفته و کم ترین میزان اتالف در هزینه های پژوهشی صورت خواهد
گرفت.
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اطالع رسانی در خصوص دستگاهها :با توجه به توانائی بسیاری از همکاران در ساخت دستگاه و همچنین

امکان ارائه خدمات دستگاهی ،الزم است تا این موارد به اطالع کلیه عالقه مندان رسانیده شود .البته در این
خصوص سعی خواهد شد از موازی کاری با برخی سیستم های موجود (مانند شاعا و ستاد نانو) خودداری شود
و حتی االمکان از سیستم های موجود استفاده بهینه شود.

همچنین مقرر شده است که پس از مکاتبه اولیه ،مشاهده بازخوردها و جمع آوری نظرات روند اجرائی موارد
فوق آغاز گردد که فعال اطالع رسانی و جمع آوری اطالعات از طریق ایمیل صورت گرفته و اطالعات نهایی به
صورت فایل اکسل در وب سایت انجمن شیمی قرار گیرد و همچنین در درازمدت و در صورت امکان ،امکان
تبادل اطالعات به صورت مستقیم از طریق وب سایت انجمن شیمی و بدون واسطه صورت گیرد .قابل ذکر
است هرگونه پیشنهاد در جهت بهبود روند کاری موارد فوق یا ارائه موارد جدید مورد استقبال کمیته قرار
خواهد گرفت و ما از کلیه همکاران گرامی دعوت می کنیم تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در پیشبرد
هرچه ب هتر این امر یاری فرمایند .همکاران گرامی می توانند جهت تماس ،ارائه نظرات و پیشنهادت از طریق
آدرس ایمیل و یا تلفن ذیل (تماس مستقیم ،پیامک و وایبر) اقدام فرمایند.
Email: h_tavakol@cc.iut.ac.ir
Tell: ۰۹۱۳۴۰۲۱۹۴۶
با تقدیم احترام
دکتر حسین توکل
رئیس کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی

