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دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسی 

برگزار شد

دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسی 
ايران كه به ميزبانی ش��ركت ملی مناطق 
نف��ت خي���ز جنوب از س�ی ام بهم���ن                       

انجام در اهواز آغاز ش��ده بود، در روز جمعه دوم  با  اس��فند ماه 
چهار تور گردشگری با حضور 200 نفر از زمين شناسان كشور 

به كار خود پايان داد. 
به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفت خيز جنوب، مراسم 

اختتامي��ه دوازدهمي��ن همايش انجمن زمين شناس��ی ايران در 
محل مجتمع فرهنگی ش��هرك نفت اهواز با حضور 

بيش از 500 نفر از كارشناس��ان و متخصصان 
زمين شناسی كشور برگزار شد.

معاون زمين شناسی شركت ملی 
مناطق نفت خيز جنوب در اين 

مراس��م گفت: اين همايش فرصت بسيار 
مناس��بی ب��رای تبادل علم��ی متخصصان 
زمين شناس��ی كش��ور ب��ود كه در م��دت برگ��زاری آن در 

ميزگردهای تخصصی محقق شد.
دكتر حسن اميری بختيار ادامه داد: در اين همايش 222 
مقاله به صورت سخنرانی و 417 مقاله به صورت پوستر ارائه 
شد كه در مقايسه با ديگر همايش های انجمن زمين شناسی 
نشان دهنده اثربخشی برگزاری اين همايش ها در 11 دوره پيشين 

بوده است.
وی اف��زود: انجم��ن زمين شناس��ی ايران به 
عن��وان انجم��ن مادر علوم زمين كش��ور 
از س��ال نخست تأس��يس در سال 
1374، با استفاده از جايگاه علمی 
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خود اقدام به برپايی همايش های س��االنه به منظور تبادل نظر بين 
محققان زمين شناسی و علوم وابسته كرده است، به گونه  ای كه اين 

همايش ها بزرگترين هم آورد زمين شناسی كشور تلقی می شود.
در اين همايش همچنين مهندس محمدحسن نبوی به عنوان 
پيشكسوت زمين شناسی ايران، دكتر فريد مر به عنوان زمين شناس 
نمونه، س��يدعلی مظهری به عنوان دانش��جوی نمونه زمين شناسی 
 Petroleum geological of persian golf و كتاب با عنوان التي��ن
نوش��ته فريدون غضبان به عنوان كتاب نمونه زمين شناس��ی جزء 

برترين های زمين شناسی كشور برگزيده شدند.
در اي��ن همايش 116 قطعه عكس به دبيرخانه ارس��ال ش��ده 
بود كه پس از انج��ام مراحل داوری 75 عكس به مرحله نهايی راه 

يافتند؛ از اين تعداد چهار تصوير به عنوان برتر انتخاب شدند.
در پاي��ان اي��ن مراس��م بياني��ه دوازدهمين هماي��ش انجمن 
زمين شناس��ی ايران در شش بند صادر و قرائت شد؛ در بند نخست 
اين بيانيه آمده اس��ت: با توجه به رسالت مهم انجمن زمين شناسی 
اي��ران در توجه جدی ب��ه اين دانش در كش��ور و ارائه راهكارهای 
علم��ی و عملی جهت اعتالی هرچه بيش��تر اي��ن دانش، هم چون 
گذش��ته آمادگی خود را براي مش��اركت در تدوين سياس��ت های 

راهبردی علوم زمين ايران اعالم می دارد.
ش��ركت كنندگان در ميزگ��رد تخصص��ی و صادركنندگان اين 
بيانيه ضمن حمايت از برنامه های تحقيقاتی كشور و ابراز خرسندی 
از موفقيت ه��ای علم��ی دانش پژوهان و محققان كش��ور به عنوان 
يكی از ثمره های انقالب اسالمی، براي گسترش فعاليت های علمی، 
پژوهش��ی و پيشرفت هرچه بيش��تر دانش زمين شناسی در كشور، 
توجه مديران و نهادهای ذی ربط را به موراد زير )ديگر بندهای اين 

بيانيه( ضروری دانستند:
- ب��ه منظور پيش��برد بني��ادی و كاربردی علوم زمين كش��ور 
پيشنهاد می شود كه دستگاه های اجرايی تعامل و ارتباط مؤثر، پويا 

و كارآمدی با انجمن زمين شناسی داشته باشند.
- ب��رای انجام پژوهش های بني��ادی در علوم زمين نظام تبادل 
اطالعات، آمار و ديگر داده های زمين شناختی بايد مورد توجه جدی 
قرار گيرد به گونه ای كه اطالعات به راحتی در اختيار پژوهش��گران 

علوم زمين قرار گيرد.
- جهت س��اماندهی پذيرش دانش��جو در مقاطع كارشناس��ی، 
كارشناس��ی ارشد و دكتری زمين شناس��ی، انجمن آمادگی خود را 
برای ارائه راهكارها و پيشنهادهای اجرايی به وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوری اعالم می كند؛ برخی از مسائل ضروری قابل طرح عبارت 

اس��ت از ارتقاء كيفيت علمی دانش��جويان، متناسب كردن امكانات 
آموزش��ی و پژوهش��ی دانش��گاه ها با تعداد دانش��جويان شاغل به 
تحصيل در مقاطع مختلف تحصيلی، تخصيص بودجه مورد نياز به 
دروس عملی، كارگاهی و آزمايش��گاهی و صحرايی مورد نياز رشته 
زمين شناس��ی و لزوم توجه ويژه به عل��وم زمين در مقاطع مختلف 
تحصيلی دانش��گاهی و پيش دانشگاهی و تخصيص ضريب مناسب 

به اين درس در كنكور سراسری.
- انجمن برای ترويج و انتشار آخرين دستاوردهای پژوهشی كشور 
آمادگی خود را براي انتشار مجله تخصصی با اتكا به حمايت جدی 

دستگاه های دولتی اعالم می دارد.
- س��هميه دانش��جويی مناس��بی با توج��ه به ويژگی های رش��ته 
زمين شناس��ی و نيازهای جامع��ه و بازار كار و ماهيت اين رش��ته 

تخصيص يابد.
- ضروری است در مواجهه با مسائل و مشكالت تخصصی و رخداد 
حوادث غيرمترقبه طبيعی مرتبط با اين رش��ته، دولت و مسئوالن 
اجراي��ی كش��ور، انجمن زمين شناس��ی ايران را به عن��وان يكی از 

طرف های اصلی مشورتی مد نظر قرار دهند.
- ايجاد ارتباط س��ازنده ميان دانش��گاه و صنعت مستلزم برگزاری 
همايش هايی مانند دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسی ايران 
است كه سال جاری در اهواز توسط مناطق نفت خيز جنوب برگزار 
ش��د و اين اقدام شايسته به وزارتخانه ها و شركت های دولتی ديگر 

نيز توصيه می شود.
در آخري��ن روز از برگزاری اي��ن همايش نيز چهار تور علمی - 
گردش��گری با حضور 200 نفر از زمين شناسان در قالب چهار گروه 

انجام شد.
بازديده��ای علمی - گردش��گری از »كوه بنگس��تان«، »پارك 
موزه صنعت نفت مسجدس��ليمان«، »محيط های رس��وبی سواحل 
خلي��ج فارس« و »تأسيس��ات مناطق نفت خيز جن��وب«  از جمله 
مسيرهای مشخص ش��ده تورهای علمی - گردشگری دوازدهمين 

همايش انجمن زمين شناسی در مناطق نفت خيز جنوب بود.
همچنين در برنامه ای جداگانه، به مناس��بت يك صد س��الگی 
صنعت نفت ايران، 100 نفر از كوهنوردان صنعت نفت روز )جمعه 
دوم بهمن( » قله بنگس��تان« بلندترين ارتفاعات نفت خيز اس��تان 

خوزستان را فتح كردند.
برنام��ه صعود به بنگس��تان با ش��عار تجليل از يك صد س��ال 
زمين شناس��ی و اكتشاف در صنعت نفت كه يكی از مصوبات ستاد 
بزرگداش��ت يك صدسالگی صنعت نفت است به همت شركت ملی 

مناطق نفت خيز جنوب اجرا شد.
كوه های بنگستان و آسماری كه نام مخازن سرشار از نفت ايران 
از آنها اقتباس ش��ده است، محل اصلی رخ نمون اليه های نفت خيز 
جنوب غرب ايران و مناس��ب ترين مكان ب��رای برپايی كارگاه های 

آموزش زمين  شناسی است.
كوهنوردان صنعت نفت اعزامی به قله بنگستان به همراه جمعی 
از استادان و دانشجويان شركت كننده در همايش زمين شناسی در 
دامنه اين كوه نفتی پس از فرود از قله، يك كالس آموزشی سنگ 

و زمين شناسی برپا كردند.   
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