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ــاري صــادقانه تمــامي همكــاران و      ــزرگ و همكــاري و همي ــد ب ــا اســتعانت از خداون اينــك ب
اندركاراني كه ما را در تكميل و چاپ به موقع اين شـماره يـاري فرمودنـد موفـق شـديم كـه                        دست

مندان قرار   عالقه مجله دانش و توسعه را در قالب فصلنامه تابستان در اختيار انديشمندان و      27شماره  
قابل ذكر است كه در اين شماره در مجموع تعداد نه مقاله علمي به چاپ رسيده است كه در      . دهيم

اثر توسعه « در اولين مقاله تحت عنوان    . اي از آنها اكتفا خواهيم نمود       اينجا به اختصار به بيان خالصه     
 رشـد اقتـصادي ايـن كـشورهاي         »مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي        

و همچنـين در ايـن شـماره    . تحت تأثير توسعه مالي به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت           
مطالبي از جمله قيمت گذاري بهينه گاز طبيعي در شركت گاز خراسان بزرگ بـا اسـتفاده از روش                   

در بخش ديگـر بحـث   رمزي يك تحقيق علمي مؤثر در جهت منافع مصرف كننده بوده و همچنين   
هاي كوچك و متوسط به بحث گذاشته شـده   و موضوع بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركت     
  .و نتايج اين بكارگيري بطور مبسوط بيان گرديده است

وري   ، بهـره  هاي بخش كشاورزي و اثر آن بـر رشـد           تأثير سرمايه گذاري عمومي در زيرساخت     
ن پرداختـه شـده و امـا در بحثـي ديگـر بـا اسـتفاده از        اين بخش از ديگر موضوعاتي است كـه بـه آ   

هاي عصبي و رگرسيون خطي عرضه نفت خام در يازده كشور توليد كننـده ايـن كـاال پـيش                      شبكه
هاي مديره و تأثير اين مسئله بر عملكرد كلي آنها از ديگر مبـاحثي                بيني شده اطالعات توسط هيأت    

ديگر اقتصاد ايران از نظر رابطه بـين آزادي تجـاري           جالبي است كه به آن پرداخته شده و در بخش           
و تأثير آن بر رشد اقتصادي كشور به دقت مورد تجزيه و تحليـل  قـرار گرفتـه اسـت و نتـايج قابـل                          

  .توجهي را به دست آورده است
 تـأثير ايـن نـوع سـرمايه گـذاريها بـر              مستقيم خارجي و   و اما موضوع قابل توجه سرمايه گذاري      

 اقتـصاد ايـران توجـه    تـأثير آن بـر   صادرات غيرنفتي كشور از جمله مطالبي است كه در اين شـماره             
گرديده و در نهايت در مقاله پاياني تحليل نابرابري در سـطوح توسـعه يـافتگي منـاطق شـهر مـشهد                 



در تبيـين مفهـوم   . دار شـهري اسـت  آمده است كه عدالت اجتمـاعي از مفـاهيم بنيـادين توسـعه پايـ             
عدالت اجتماعي، نياز به بررسي و شناخت مناطق شهري از نظر امكانات و خدمات اوليـه و اساسـي                   

 اجتمـاعي، توزيـع      هـاي فرهنگـي،     هـاي مختلـف در قالـب شـاخص          بنابراين بررسي شـاخص   . است
  .تامكانات را در مناطق مختلف شهر مشهد مورد تجزيه و تحليل قرار داده اس

آشنايي با اقتصاددانان معروف جهان همكار ارجمندمان جناب آقاي         : پايانيدر بخش   در نهايت   
دكتر خيرخواهان گفتگوي مايكل پاركين را با رابرت بارو را ترجمه نموده كه نكات قابل تـوجهي                 

ود دهد، كه در اينجا از زحمات صادقانه اين همكـار ارجمنـد بـه سـهم خـ                به خوانندگان ارائه مي   را  
  .و تندرستي و موفقيت ايشان را آرزومندم قدرداني نموده

دانم كه از هيـأت تحريريـه محتـرم، داوران ارجمنـد، مـسئولين محتـرم                 در اينجا وظيفه خود مي    
دهند تشكر و قـدرداني      دانشكده و دانشگاه كه ما را در چاپ و ارائه به موقع اين اثر علمي ياري مي                

در پايان ممنون خواهم شد اگـر       . باشم به وظيفه خود عمل نموده باشم      نموده و اميدوارم كه توانسته      
سروران ارجمند با ارشاد حقير، ما را در ارائه بهتر اين اثر ياري داده و با كمال ميل پـذيراي نظـرات              

  .اساتيد خودم خواهم بود
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