سخن سردبیر
چاپ فصلنامه به داليل پيشبيني نشده مدتي است كه به تأخير افتاده است .دوستان گرامي فصلنامه شاهد بودهايد كه در طول اين  23سال
انتشار فصلنامه علوم زمين كه خود را تا مرزهاي قابل قبولي در سطوح جهاني مانند اخذ گواهي  ISIو نظاير آن باال كشيده و بهرغم فشارهاي
ناشي از هزينههاي چاپ و انتشار آن ،تا حد امكان نگذاشيم انتشار به موقع آن تحت تأثير اين عامل و عوامل حاشيهاي ديگر قرار گيرد ،ولي
افزوني مشكالت ،سبب آن گرديده كه تركشهاي گراني و كمبودهاي ابزاري تهيه اين گونه محصوالت فرهنگي بر پيكر فصلنامه علوم
زمين نيز فرود آيد و اين شده كه شاهد آن هستيم ،يعني تأخير در چاپ و انتشار چند شماره كه باعث گله شما عزيزان و آزردگي خاطر ما
دستاندركاران اين فصلنامه ميباشد.
در پي اين زمان تأخير ،جلسات متعددي براي پيداكردن راهكارهايي براي گريز از اين بحران برگزار شد كه در نهايت مجبور شديم براي جلوگيري
از بيشتر شدن بحران دست نياز به سوي مخاطبان گراميمان دراز كنيم و با الگوبرداري از راهكارهاي نشريات مشابه خارجي در اين گونه موارد ،راه حل
زير را برگزيدهايم كه از دوستان بخواهيم بابت چاپ هر مقاله مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ریال ( 1،500،000ریال) در دو نوبت (مبلغ  750،000ریال
هنگام ارائه مقاله و  750،000ريال پس از انجام داوري و صدور پذيرش) به حساب شماره  789800171512بانك سپه به نام تعاوني مصرف سازمان
زمين شناسي واريز نمايند .با اين عدد شايد بتوانيم بخش كوچكي از هزينههاي مترتب بر مراحل مختلف (زمان دريافت مقاله تا چاپ و انتشار)
آن را تأمين كنيم .عزيزان بد نيست بدانيد كه گردانندگان اين فصلنامه عدهاي از اساتيد فرهيخته علوم زمين مملكت هستند كه طي اين  23سال
از عمر فصلنامه هيچگونه پاداش و حقالزحمهاي بابت شركت در جلسات ،داوري مقاالت ،تهيه و تنظيم نوشتارها و غيره دريافت نكردهاند،
اما عاشقانه و مخلصانه اين بار ارزشمند فرهنگي را در اين مدت به دوش كشيدهاند .افزون بر آن ،داوران محترمي كه همگي از اساتيد ممتاز
دانشآموخته علوم زمين اين سرزمين هستند نيز بدون هر گونه چشمداشتي وقت گرانبهاي خود را صرف داوريها در كمال دقت كردهاند،
اما دوستان تا چه اندازه ميتوان توقع داشت؟ داستان " باز بودن در ديزي و حياي گربه" در ميان است.
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