كنگرة زمينشناسي؛ زمينهساز ارتباط
مؤثر دانشگاه و صنعت است

26
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

دوازدهمين كنگره زمينشناسي كشور با هدف حل مشكالت
حوزة زمين شناس��ي در روزهاي  30بهمن الي  2اسفند در اهواز
برگزار خواهد ش��د .دبير دوازدهمين كنگرة زمينشناسي كشور
با اش��اره ب��ه تمايزهاي كنگره ف��وق با يازده كنگ��رة قبلي ،ابراز
امي��دواري كرد ،برگزاري اين همايش راهي براي حل مش��كالت
حوزه زمينشناسي در كشور باشد.
دكتر حسن اميربختيار ،در گفتوگو با خبرنگار گستره انرژي
در جلسه انتخاب مقاالت دوازدهمين كنگرة زمينشناسي كشور
گفت :آنچه اين همايش را با يازده همايش ديگر متمايز ميكند،
اين اس��ت كه براي اولين بار خارج از دانش��گاهها در شركت ملي
مناط��ق نفت خيز جنوب در اهواز برگزار ميش��ود .وي افزود :در
اين همايش با تش��كيل دو ميزگرد تحت عناوين زمينشناسي و
دانش��گاهها و همچنين زمينشناس��ي و صنعت ،آخرين وضعيت
ارتباط��ي و مش��كالت و چالشه��اي موجود مورد بررس��ي قرار
ميگيرد كه از تبادل افكار موجود در بين دستاندركاران اين علم
و فن در دانش��گاه و صنعت آخرين وضعيت گزارش خواهد شد و
راهبردهايي در خصوص بهينه كردن امور فيمابين ارائه ميشود.
امي��ر بختيار ه��دف از برگزاري اين همايش را بررس��ي كارهاي
پژوهش��ي انجام شده در دانشگاهها و صنايع ،به ويژه صنعت نفت
و س��ازمانهاي ذيربط خواند و تصريح ك��رد :از طريق ارائة اين
مقاالت آخرين دس��تاوردها به س��مع و نظر متخصصان رس��انده
ميش��ود .او همچنين با اش��اره به همكاري شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب و انجمن زمينشناسي دانشگاه ايران در برگزاري
كنگره فوق گفت :اين كنگره هر سال با توجه به شرايط زماني در
يكي از مراكز استانها در زمينههاي نفت ،مخازن هيدروكربوري،
جينهشناسي ،سنگشناسي رسوبي ،رسوبشناسي ،زمينشناسي
س��اختمان ،ژئوفيزيك و ژئوشيمي ،س��نجش از راهدور و ، GIS
زمينشناسي مهندسي ،زيس��تمحيطي پترولوژي ،آبشناسي،
زمينشناسي اقتصادي و  ...برگزار ميشود.
اميربختي��ار در ادام��ه با بيان اينكه در س��ال جاري بيش از
 930مقاله در زمينههاي فوق دريافت شد ،افزود :اين مقاالت در
روزهاي  22و  23دي در اهواز و  25و  26دي ماه در تهران مورد

داوري قرار گرفت كه نتايج اين داوري در يكم بهمن ماه بر روي
سايت كنگره قابل مشاهده است .اميربختيار در پايان به برنامههاي
همايش اشاره كرده ،اظهار داشت :ضمن اينكه مقاالت در روزهاي
همايش به تاريخهاي  30بهمن و يك اسفند ارائه ميشود ،در روز
س��وم بازديدهاي صحرايي و همچنين بازديد از تأسيس��ات نفتي
براي متخصصين و حاضرين صورت خواهد گرفت.
در ادامة اين نشس��ت مع��اون انجمن زمينشناس��ي ايران
نيز با اش��اره به اهميت دانش زمينشناس��ي تأكيد كرد :انجمن
زمينشناس��ي با هدف تروي��ج دانش زمينشناس��ي در جامعه،
از س��ال  1374با هم��كاري تمام دس��تگاههاي ذيربط در امور
زمينشناس��ي مثل دانش��گاهها ،س��ازمان زمينشناسي ،شركت
نفت و ...ش��كل گرفت و با انتش��ار خبرنامهها ،انجام سخنرانيها،
بازديدهاي زمينشناس��ي و ...كار خود را آغاز كرد .دكترمنوچهر
قريش��ي تأكيد كرد :يكي از مهمترين قدمها ،برگزاري همايش و
گردهماييهايي اس��ت كه هر سال برگزار شده است .او همچنين
در م��ورد همكاري با مناط��ق نفتخيز جن��وب دربرگزاري اين
همايش تصريح كرد :معموالً گردهمايي زمينشناسي هر سال در
يكي از دانشگاههاي كشور انجام ميشد .امسال بعد از گردهمايي
سال گذشته كه در مشهد برگزار شد  ،به دليل تقارن يكصدمين
سال صنعت نفت در كشور تصميم گرفته شد اين گردهمايي در
اهواز برگزار گردد .دكتر قريش��ي با اش��اره به زمان برگزاري اين
گردهمايي تصريح كرد :گردهمايي ما معموالً در ش��هريور برگزار
ميش��د ولي به خاطر اهميت برگزاري كنگره در اهواز باش��د ما
پنج زمان آن به پنج ماه بعد موكول شد .وي در ادامه با اشاره به
تعداد بس��يار باالي مقاالت ارائه شده به دبيرخانة همايش تأكيد
كرد  :بيش��تر اين مقاالت دانشجويي و در سطح كارشناسي ارشد
و دكترا اس��ت .دكتر قريش��ي در پايان به حمايت صنعت نفت از
كارهاي دانش��جويي اش��اره و تصريح ك��رد :از آنجايي كه دانش
زمينشناس��ي جزء علوم زيربنايي اس��ت ،ما به دليل اهميت اين
مس��ئله ما االن به طور جدي تالش خواهد ش��د تا مس��ئوالن و
دستاندركاران بيشتر به اهميت زمينشناسي واقف شوند.

