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مقلام معظلم رهبلری: حتلی آنهایی که بله دین اعتقلادی ندارنلد و به اسلام اعتقادی 
ندارنلد، املا اگلر ایلران را قبلول دارنلد بایلد بلا همله تلوان وارد میدان شلوند؛ حتلی اگر 
کسلی در عشلقش به ایلران تردیدی داشلته باشلد و در وجدان سلالم او تردید نباشلد، باید 

بلا همله توان بلرای مقالله بلا آسلیبهای اجتماعی آماده شلود و تحرک داشلته باشلد.

ریاسلت جمهوری اسلامی ایلران: بلرای کنترل 
و کاهلش آسلیب هلای اجتماعلی  تقسلیم کار 

مللی ضروری اسلت.

همایش ملیدومین 
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بسم ا... الرحمن الرحيم
آسيب هاي اجتماعي سرعت حرکت ملت به سمت اقتصادي پويا در جهان را ُکند می کند

همدان از ديرباز محل کنش ها و جســتجوهاي علمي بوده و رويكرد دانشــمندان بزرگي مانند شــيخ 
الرئيس بوعلي سينا به اين منطقه جغرافيايي، تأکيدي بر اهميت اين منطقه در پيشرفت علمي جهان است.

به همين دليل در اســتان تالش شده تا اين اســتعداد با فعال شدن مجامع علمي و دانشگاهی به 
بهترين شكل شكوفا شده و نقش علمي استان در تحوالت بازيابي شود.

در اين راه غالب شــدن نگاه علمي به مســائل و رويكردها به خصوص در حوزه اقتصادي و 
اجتماعي از سوي دستگاه هاي مرتبط، نشانگر پيشرفت است.

برگزاري دومين همايش ملی نقش رونق اقتصادی در پيشــگيری از آسيب های اجتماعی 
توسط اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی همدان با مشارکت مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
اتاق ايران و دادگســتری استان همدان با توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد به اجراي منويات 
مقام معظم رهبري در دو حوزه اقتصاد مقاومتي و کاهش آسيب هاي اجتماعي تأثير شاياني بر 

غلبه نگاه علمي به حوزه اقتصاد و اجتماع خواهد داشت.
بي ترديد در حوزه آســيب هــاي اجتماعي، نقش رکود اقتصادي در افزايش آســيب ها  
انكار ناپذير اســت، حتي عده اي بر اين باورند که بيكاري ريشــه بسياري از مفاسد اجتماعي 
است. دولت تدبير و اميد با درك اين مهم، نجات اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد تا 
با همكاري بخش خصوصي و جلب اعتماد آن ها، شاخص هاي اقتصادي را مثبت نمايد 

و اميد به رونق اقتصادي هرچه بيشتر در جامعه ايجاد شود.
اکنون آنچه در دستور کار همه قوا و نهادها قرار دارد، اجراي اقتصاد مقاومتي است 

و اگر همگان در اين امر مهم همكاري نكنند، اقتصاد مقاومتي عملياتي نخواهد شد.
آسيب هاي اجتماعي مي تواند سرعت حرکت ملت ما را به سمت اقتصادي پويا و موثر در جهان، 
کند کرده و مانعي در راه اعتالي ايران اســالمي باشــد، پس همه ما همان گونه که در اجراي راهبرد 
اقتصاد مقاومتي مســئوليت داريم، در اين حوزه نيز موظف به همكاري براي پيشــگيري و کاهش اين 

آسيب ها هستيم.
اميــدوارم اين همايش در چهار محور نظام اقتصادی، نظام سياســی و مديريتی، نظام حقوقی 
و قضايی و نظام اجتماعی - ســالمت و خانواده بتواند به اهداف تعيين شــده دست يافته و 

دستاوردهاي آن به علمي تر شدن فضاي جامعه کمك کند.
در پايــان با تقدير از برگزار کنندگان همايش، اميدوارم ميهمانان گرامي و مدعوين عزيز 

ضمن بهره گيري از مباحث علمي همايش، اوقات خوشــي را در همدان سپري کرده و از زيبايي هاي 
فصل پائيز همدان  بهره مند شوند.

محمد ناصر نيكبخت - استاندار همدان

به گواهی تاریخ فرورفتن کشــورها در رکود اقتصادی همواره نامالیمات و مخاطرات بسياری به دنبال داشته است. 
رکود بزرگ ایاالت متحده که اواخر قرن 20 و اوایل قرن 30 رخ نمود و به سایر کشورها نيز تسری یافت موجی از جرایم 
امنيتی را سبب شد که شاکله آن جوامع را مورد تهدید جدی قرار داد و حتی آنها را به مرز از هم گسيختگی و 
فروپاشی اجتماعی و سياسی رساند. مورد جدیدتر این موضوع، شامل تحوالت چند سال پيش در اقتصاد 
جهانی بوده که با رکود بازار مســكن در امریكا آغاز شد و به تدریج اقتصاد اروپا را نيز در برگرفت و 

دست آخر به برخی از کشورهای منطقه نيز سرایت کرد.
 برخی از تحليلگران و کارشناسان تغييرات سياسی کشورهای عربی همچون مصر و تونس و 
ليبی را متاثر از »اقتصاد سياسی« حاکم بر آن کشورها که لطمات جدی و عميقی از رکود جهانی 
دیده بود می دانستند که تبعات بسياری به دنبال آورد و صرفنظر از تحوالت سياسی، سياهه ای 
از جرایم امنيتی نظير قتل و غارت و تجاوز رقم زد. به این دليل کنترل و مهار این گونه جرایم در 
گرو توجه بيش از پيش به متغيرهای اقتصادی و تنظيم اقتصاد سياسی متناسب با نيازهای جامعه 

جوان جویای کار است. 

آب رونق اقتصادی بر آتش جرایم امنیتی
محمدابراهيم الهی تبار "

*معاون سياسی و امنيتی استاندار همدان

ر استــاندا پیام 
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قريب چهار دهه از تاســيس نظام جمهوری اســالمی می گذرد. در تمام اين مدت يكی از ابزارهای فشار 
کشورهای ناخشــنود از پيروزی انقالب اسالمی بر دولت و ملت ايران، استفاده از حربه تحريم های اقتصادی 

بوده که با هدف بی ثبات سازی اجتماعی و سياسی اجرايی شده است. 
بر اين اســاس کارکرِد اصلی اينگونه تحريم ها که معموال بر خالف تمام قواعد اخالقی و انســانی و 
قانونی تصويب شده و به مورد اجرا در می آيند، در تنگنا قراردادن اقتصادهای ملی و جداکردن سيستم 
اقتصادی کشــور هدف از نظام اقتصادی بين المللی اســت تا نهايتا با ايزوله کردن اقتصادی، شــاخص 
های رشــد و رونق و توسعه رو به نزول گذاشته و مشكالت اقتصادی به مصائب و مسائل حاد اجتماعی، 

سياسی، امنيتی و قضايی منجر شوند.
از اين رو مقامات و مسئوالن ارشد نظام اسالمی، اقتصاد مقاومتی را برای بی اثر ساختن تحريم ها و 
تالطم های بيرونی بر اقتصاد ملی توصيه کرده اند که هدف از آن مقاوم سازی اقتصاد با مختصات »درون 
زايی و برون گرايی و انعطاف پذيری« است که يكی از وجوه بارز آن اتكا بر دانش و تكنولوژی و خرد روز 
است. بنابراين تجويز اقتصاد مقاومتی بر اين مفروض استوار است که تنگناهای اقتصادی می توانند سبب 

ساز آسيب های اجتماعی شوند و يا دستكم بر شدت و حدت آن بيافزايند.
 بــا اين رويكرد بود که اتــاق همدان برگزاری دومين همايش ملــی نقش رونق اقتصادی در 
پيشــگيری از آســيب های اجتماعی را ضروری يافت تا پس از فاصله ای قريب دو ســال که از 
برپايــی اولين همايش ملی با اين عنوان در يزد می گذرد، شــرايط اقتصادی و اجتمالعی روز با 
مالحظــه فرصــت های برجام و امكاناتی که از قبل رفــع تحريم ها می توان برای تحرك و رونق 
اقتصادی فراهم آورد مورد بازبينی قرار گرفته و نظر کارشناسان و متخصصان امر برای تجميع و ارائه 

به نهادهای تصميم گير و مجريان و مسئوالن اخذ شود.
اميد همه کســانی که دل به ايران و نظام و مردم بســته اند اين است که همه ارکان کشور با 
کمك بخش خصوصی و مردم همچون يد واحده بســتر مناســبی برای فعاليت اقتصادی و بهبود 
فضای کسب و کار فراهم کنند که نتيجه آن حل و فصل بسياری از مشكالت و رفع آسيب های 

اجتماعی در بسياری از حوزه ها خواهد بود.
ریيس اتاق همدان و ریيس همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پيشگيری از آسيب های اجتماعی

ز طریق تحریم ا ثبات سازی  بی 
علی اصغر زبردست* "

نمايشــگاه جانبی همايش به صورت زير  در مدت همايش 
برگزار خواهد شد:

بــه گــزارش روابــط عمومی اتــاق همــدان، در جهت 
ســازماندهی و انتخاب سازمان ها، نهادها و تشكل های مورد 
نظر، پس از اعالم نياز به تشــكيل نمايشــگاه جانبی از طرف 
رياست همايش و کميته اجرايی، جلسات متعددی تشكيل و 
نهايتــاً نظر به محدوديت مكان مورد نظر و زمان کوتاه جهت 
برنامه ريزی و با توجه به موضوع و اهداف همايش دســتگاه 
ها و تشــكل های زير با رويكرد فعالين و نهادهای تاثير گذار 
در عرصه رونق اقتصادی و آسيب های اجتماعی در نمايشگاه 
حضور خواهند داشت. نگاه اين بخش از همايش ارائه آخرين 

کننده  نهادهای شرکت  و  لیست سازمان ها 
نمایشگاه جانبی همایش در 

ليست سازمان ها و نهادهای شرکت کننده
 به شرح زیر می باشد:
 موسسه آموزش و پژوهش اتاق ایران 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
 دادگستری استان

 نيروی انتظامی استان
 شهرداری همدان و معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری

 تشكل پيشگيری از اعتياد
 تشكل درمان اعتياد

 مرکز خدمات سرمایه گذاری ) اداره امور اقتصاد و دارایی 
به نمایندگی از دستگاههای اجرایی استان (

 تشكل فعال در زمينه زنان بی سرپرست و بد سرپرست
 دانشگاه بوعلی

دانشگاه آزاد اسالمی
 دانشگاه صنعتی
 جهاددانشگاهی 

 شرکت تفریحی – توریستی عليصدر 

يافته های علمی– پژوهشــی اســتان در زمينه 
موضــوع مورد نظر، اعــم از فعاليت هايی که در 
زمينه کاهش آســيب های اجتماعی صورت می 
گيرد و در کنار آن آخرين دستاوردهای استان در 

زمينه توسعه و رونق اقتصادی  می باشد. 
در اين رابطه سالن محل همايش به دو دسته 
کلی تقســيم و ادارات و ســازمان هــای مرتبط با 
آســيب های اجتماعی در يك طيــف و فعالين و 
سازمانهای علمی– اقتصادی نيز در طيف و دسته 
ديگــر جانمايــی و در دو نيم طبقه ســالن محل 

همايش قرار گرفته اند.  
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آسیب های  اصالح  و  اقتصاد  جراحی 
نیست اجتماعی یک شبه ممکن 

ســيدناصر محمودی در گفتگو با خبرنگار ويژه نامه 
دومين همايش ملی نقش رونق اقتصادی در پيشگيری 
از آســيب های اجتماعی اظهار داشــت »بهبود رونق 
اقتصــادی و فضای کســب و کار يكی از شــعارها و 
اقدامــات دولت يازدهم بود که تالش های بســياری 
در اين زمينه شــكل گرفته چراکه دولت معتقد است 
هر چقدر رونق اقتصادی در کشور عملياتی شود 
شاهد پيشگيری در آسيب های اجتماعی خواهيم 

بود.«
وی يكی از آيتم های رونق اقتصادی را »بهبود 

فضای کسب و کار« دانســت و گفت »در حوزه بهبود فضای کسب و کار رتبه 
ايران از رده 150 به 118 کاهش پيدا کرده که براساس هدفگذاری انجام شده 

انتظار می رود تا پايان سال به کمتر از 100 کاهش يابد.«
محمودی با اشــاره به اينكه »در استان همدان سياست های کالن در رونق 
اقتصادی بسيار موثر بود و تيم اقتصادی استان در اين زمينه گام های خوبی برداشته 
است« افزود، »تصويب قانون رفع موانع توليد اقدام موثری در راستای رونق اقتصادی 

بود و سبب شده تا افق مناسبی پيش روی کشور و استان باشد.«
وی با بيان اينكه »بايد بتوان از شــرايط ملی و بين المللی ايجاد شــده در راســتای 
معرفی ظرفيت ها و قابليت های استان همدان استفاده کرد« اظهار داشت »همايش تاثير رونق 
اقتصادی بر پيشگيری از آسيب های اجتماعی می تواند به توسعه استان کمك کند مشروط 
به آن که به ِصرف همايش اکتفا نشده و به سمت اقدام و عمل حرکت کنيم تا دستاوردهايی 

برای استان داشته باشد.«
مديرکل امور اقتصادی و دارايی اســتان همدان با اعالم اينكه »بايد از سرمايه گذاران در 
اين همايش برای معرفی فرصت های ســرمايه گذاری همدان دعوت شود« تصريح کرد »در 
اين همايش بايد از ظرفيت شخصيت های ملی و فراملی استفاده کرد تا زمينه برای توسعه 

همدان فراهم و هموار شود.«
وی با تاکيد بر اينكه »همايش بايد به رونق اقتصادی استان همدان منجر شود« 
اظهار داشت »يكی از مسائل مهم در اين همايش شناسايی موانع رونق اقتصادی در 
حوزه های مختلف اقتصادی، حقوقی، قضايی، قانون گذاری، سياسی، مديريتی 
و اجتماعی اســت که از طريق ديدگاه هــای علمی نيز بايد راهكار رفع آن ها 

مشخص شود.«
محمودی خاطرنشان ساخت »احصا قوانين مخل و دست و پاگير در حوزه های 
اقتصادی، ســرمايه گذاری و بهبود فضای کســب و کار با نگاه علمی و ارائه راهكار رفع 
آنها بايد در دســتور کار اين همايش باشــد تا به دستاوردهای عملياتی از همايش 

منتهی شود.«
وی با اشــاره به اينكه »در نظام حقوقی و قضايی آيتم ها مشخص بوده و برای نهادهای 
مرتبط مشــخص اســت چه اقداماتی بايد انجــام دهند« اظهار داشــت »در زمينه جذب 
ســرمايه گذار خارجی بايد اقدامات مناسبی انجام داده و مشــكالت موجود بر سر راه اين 

بخش را برطرف کرد.«
محمــودی با اعالم اينكه »جراحی اقتصاد و اصالح آســيب های اجتماعی و فرهنگی 
يك شــبه ممكن نبوده و زمان بر اســت« تاکيد کرد »برای توسعه اقتصادی همت همگانی 

نياز است.«
مديرکل امور اقتصادی و دارايی اســتان همدان تصريح کرد »يكی از موارد زمينه ساز برای 
سرمايه گذاری وجود امنيت برای سرمايه و سرمايه گذار است که خوشبختانه اين وضعيت وجود 
دارد ولی از سوی ديگر بايد زمينه کسب سود برای سرمايه گذار نيز وجود داشته باشد تا بخش 

خصوصی تمايل به سرمايه گذاری داشته باشد.«

با قاچاق مبارزه 
رونق بازگرداندن  ه  را

سعيد گلستانی* "
از آنجــا کــه بــه گفتــه قاطبــه 
صاحبنظــران و بــه گواهــی تجارب و 
سوابق موجود و مطالعات ميدانی، رونق 
و پيشــرفت اقتصادی نقشی غير قابل 
انكار در پيشــگيری از آســيب های 
اجتماعی دارد، انتظار می رود با عنايت 

به اجرايی شــدن سياست های 
کلی اصل 44 قانون اساســی و 
مقام معظم رهبری در  تاکيدات 

واگذاری کارها به بخش خصوصی، 
فعــاالن ايــن بخش بيش از گذشــته به ميدان آمــده و ضمن 

برخورداری از حمايت های دولت در مســير توسعه، آبادانی و 
تعالی کشور گام بردارند.

البته دســتگاه های دولتی و عمومی نيز وظايفی را در اين 
زمينه بر عهده دارند تا رونق و گشايش به حوزه اقتصاد بازگردد که از 
آن جمله می توان به: مبارزه قاطعانه و مســتمر با پديده قاچاق و ارائه 

يارانه ها و تسهيالت توليدی به توليدکنندگان اشاره کرد که نقشی به سزا 
در حمايت از توليدکنندگان داخلی دارد.

همانطــور که بارها تاکيد شــده و مقام معظم رهبری نيز هشــدارهای 
صريحی در اين خصوص ابراز فرموده اند، قاچاق کاال، اقتصاد کشور را از درون 
دچار گسســت و اضمحالل می کند چرا که با ورد اجناس قاچاق به کشور، 
ضمن محروميت بيت المال از اخذ عوارض گمرکی و قانونی، توليدکنندگان 
و واحدهای صنعتی بزرگ و کوچك با بحران مواجه می شــوند چرا که قادر 
به رقابت با محصوالت ارزان قاچاق نيســتند و نمی توانند کاالهای خود را به 

فروش برسانند.
 لذا در وضعيت خاص کنونی که نمايانگر يك جنگ اقتصادی تمام 

عيار است بايد با حمايت از توليدات داخلی و تسهيل سرمايه گذاری از 
يك سو و مبارزه با قاچاق از سوی ديگر به حمايت از توليدکنندگان 

و کارآفرينان و صاحبان بنگاه های اقتصادی به پا خاســت تا با 
فضــل خداوند زمينه رونق و رفاه و اشــتغال و ازدواج جوانان 

فراهم شود.
*معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان
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پیـام 
استان انتظامی  فرمانده 

بسم ا... الرحمن الرحيم
در راستای نام گذاری ســال 95 تحت عنوان اقتصاد 
مقاومتی، اقدام وعمل برابر درايت هوشمندانه رهبر فرزانه 

انقالب اســالمی )مدظله العالــی( و تاکيد ويژه ای که 
معظــم له بر موضوع اقتصاد مقاومتی داشــته و برای 
اولين بــار فرمان اجرای آن را ايشــان صادر فرمودند 
و از جملــه رهنمودهــای فرمانده کل قــوا در ديدار 

فرماندهان نيروی انتظامی در ســال 95 اشــاره 
بــه موضوع امنيت بوده که آنرا بســيار مهم و در 

درجه اول اولويت ها برشمردند و افزودند که بدون 
امنيــت، زندگی روزمره مردم و فعاليت های علمی، 

دانشگاهی، اقتصادی و اداره کشور امكان پذير نيست و اقدام و عمل را در حوزه 
اقتصاد مقاومتی و شكل گيری شجره طيبه اقتصاد درون زا، در سايه امنيت معرفی 
نمودند، همچنين برابر فرمايشــات مقام معظم رهبری با استناد به قرآن کريم، 

امنيت مايه افزايش ايمان مومنان است، امنيت آرامش روانی فردی و آرامش عمومی 
اجتماعی است، در نبود امنيت، حتی با وجود توانايی و انگيزه در ميان افراد جامعه، امكان 

فعاليت های متنوع اقتصادی، فرهنگی، سياسی و خدماتی از بين می رود. 
فرماندهی انتظامی اســتان همدان، اجرای فرامين مقام عظمای واليت را نه تنها يك 
تكليف شرعی بلكه يك ضرورت اجتماعی و ملی قلمداد کرده و تنها راه پيشرفت و توسعه 

کشور در تمامی زمينه ها را اتكال به اقتصادی نفوذ ناپذير در سايه امنيتی پايدار دانسته که در 
شعار اقتصاد مقاومتی بيان شده است و از آن رو که امنيت، بستر توسعه کشور است، پيشرفت 
در بخش هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در گرو تامين امنيت مطلوب در 
جامعه اســت که به علت وابستگي رشد اقتصاد و... به امنيت، تامين امنيت پايدار جامعه و ارتقاء 
آرامش و آسايش عمومي در اولويت مهم پليس قرار دارد، به عبارتي به هر ميزان احساس امنيت را 
در ذهن مردم ارتقاء دهيم امكان ماموريت هاي پليسي نيز آسان تر مي شود و از بسياري از جرائم 
و تخلفات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... پيشگيري به عمل خواهد آمد والبته امنيت در سايه 

سار واليت است، و نظر به نعمت بزرگ واليت که امروزه به ملت بزرگ ايران عنايت شده، 
نيروهاي انتظامي نيز تحت فرماندهي معظم کل قوا با همدلي و همزباني، براي امنيت 

مردم ايران اسالمي تالش مضاعف مي کنند.
فرماندهي انتظامي اســتان همدان نيز جدی ترين اقدام در سال جديد را 
تالش در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در حوزه نظم و امنيت قرار داده 
است. به عبارتی از ابتدای سال 95 دفتر تحقيقات کاربردی فرماندهی انتظامی 

اســتان همدان در راستای تحقق شعار سال با تشــكيل اتاق های فكر تعداد شانزده 
اولويت ماموريتی اين فرماندهی را پس از تصميم ســازی وهم فكری خبرگان ومعاونين و 

روسای پليس تهيه که تعداد يازده اولويت از شانزده اولويت ماموريتی به طور مستقيم 
يا غير مستقيم در ارتباط با شعار سال و اقتصاد می باشد.

نظر به اينكه دومين همايش ملی نقش رونق اقتصادی در پيشگيری از آسيب های اجتماعی از 
سوی دادگستری کل استان، موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی 
ايران و اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی استان همدان در نوزدهم و بيستم آبان ماه 95 

در همدان برگزار خواهد شد اين فرماندهی نيز در دو محور شامل: 
الف: توليد دانش کاربردی در حوزه نظم و امنيت استان همدان با توجه به روابط متقابل 

عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و طبيعی، شهری و انسانی.
ب: استخراج و بهره برداری از اندوخته های علمی و دانش تجربی کارگزاران نظم و امنيت 

در استان همدان.
اقدام به اطالع رسانی برگزاری همايش به کليه دفاتر تحقيقات کاربردی در سراسر استان 
های کشــور نموده تا انشــااهلل خبرگان، پژوهشگران و کارشناسان و محققين نظم و امنيت در 
راستای پيشگيری از جرايم و آسيب های اجتماعی مبتال به استان و کشور مقاله های مرتبط 

را در اختيار جامعه قرار دهند.
محمدمهدیان نسب - فرمانده انتظامی استان همدان

پژوهش های علمی همایش 
توسط دستگاها اجرایی شود

دکتر حاتم حسينی "
در نشســت اجتماعــی بــا عنوان 
حــوزه ی نظــام اجتماعی؛ ســالمت و 
مختلف  زيربخش هــای  در  خانــواده 
خانــواده، ازدواج و طالق، خشــونت 
خانگی، اعتياد، سالمت اجتماعی زنان 
و کودکان، تصادفات جاده ای، سوانح و 
حوادث، خودکشــی، سرمايه ی 
اجتماعــی و تغييرات جمعّيتی 
و رونق اقتصادی ســازمان يافته 

است.
در ايــن نشســت، در 
مجموع پنج ســخنرانی 
خواهيــم داشــت که از 
ميان آن ها يك ســخنران 
کليدی، دو مقاله ی سفارشــی و 
دو مقالــه هم از ميان مقاله هايی 
که به دبيرخانه ی علمی ارسال شده 

بود انتخاب شده است.
ســخنرانان اين نشست با تمرکز بر 
موضوعاتــی چون توســعه ی اقتصادی 
و تحــّوالت خانواده؛ با اشــاره ای به زاد 
و ولــد و طالق در دو دهــه ی اخير در 
ايران، رونق اقتصادی و خودکشــی در 

اســتان های ايران، و پارادوکس های رونق و رفاه اقتصادی در دوره ی پنجره ی 
جمعّيتی ايران می پردازند.

به غير از دو مقاله ی سفارشی و موضوع بحث سخنران کليدی اين 
نشست، در مجموع حدود بيســت مقاله از طريق دبيرخانه ی علمی 
همايش برای اين نشست ارســال شد. بيش تر مقاله های دريافتی 
در چارچوب زيربخش های نشســت »نظام اجتماعی؛ سالمت 

و خانواده« بود.
چنــد مقاله نيز بــدون ارتباط با موضوع اين نشســت و 
محورهای آن دريافت شــد، که بر اســاس نظر اعضای نشست »نظام 
اجتماعی؛ سالمت و خانواده« از فرآيند داوری خارج شد. از ميان مقاله های 
دريافتی، دو مقاله برای ارائه به صورت ســخنرانی و ساير مقاله های 

مرتبط برای ارائه در بخش پوستر پذيرش شد.
انتظار می رود ســخنرانی ها و مقاله هايی کــه در اين همايش )در 
دو بخش ارائه به صورت ســخنرانی و پوســتر( ارائه خواهد شد، هدف های 
برگزارکنندگان همايش را تأمين کند. در واقع، انتظار می رود ســخنرانان با 
تمرکز بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سياسی رونق و رفاه اقتصادی، 
آسيب های اجتماعی ناشی از رکود و عدم توسعه و پيشرفت را به تصوير بكشند.

انعــكاس نتايج ســخنرانی ها و پژوهش هايی که در ايــن همايش ارائه 
می شــوند به سياست گزاران و مديران اجرايی و تصميم ساز در مقياس ملّی و 
منطقه ای می تواند کمك مؤثّری در ترسيم سيمای جامعه در شرايط رونق و 

رفاه و يا رکود و عقب ماندگی بنمايد. 
انتظــار می رود مديران نيز با تمرکز و توّجه به واقعّيت هايی که از طريق 
اين پژوهش ها به تصوير کشيده شده اند، گام های مؤثّری در ساماندهی مسائل 

و آسيب های اجتماعی بردارند.
مسئول پانل اجتماعی همایش

انعکاس نتایج 
سخنرانی ها و پژوهش هایی 
که در این همایش ارائه 
می شوند به سیاست گزاران 
و مدیران اجرایی و 
تصمیم ساز در مقیاس 
ملّی و منطقه ای می تواند 
کمک مؤثّری در ترسیم 
سیمای جامعه در شرایط 
رونق و رفاه و یا رکود و 
عقب ماندگی بنماید
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نتایج همایش
 به قانون تبدیل شود

رئيس پانــل حقوقی و قضايی دومين 
همايش ملی نقش رونــق اقتصادی در 
پيشــگيری از آســيب های اجتماعی 
گفت "در پانل حقوقی و قضايی موضوعات 
مختلف مرتبط با پيشگيری از جرم و آسيب های 
اجتماعی مرتبط با جرم شامل خشونت خانگی، 
خيابانی، اجتماعی، ســازمانی و جرايــم اقتصادی، 
امنيتی، کليه جرايم مربوط به آسايش عمومی، تبيين 
نظريه های جرم شناختی مرتبط با اقتصاد و ديدگاه های 
اقتصادی و اثرات اقتصاد بر پديده مجرمانه مورد توجه 

قرار می گيرد."
دکتر فريدون جعفری با بيان اينكه  "همچنين تاثير رونق اقتصادی بر رويه قضايی محاکم 
و ضمانت اجراهای کيفری و به طور کلی نقش اقتصاد و رونق اقتصادی در طراحی و تدوين 
سياست جنايی و کيفری مطلوب و کارآمد پرداخته شده است" افزود "مهمترين هدف اين 
همايش تبيين و تحليل راهكارها و نظريه های مرتبط با نقش رونق و توســعه اقتصادی در 
کنترل پديده شــوم مجرمانه و پيشــگری از آن است، و در عين حال ارزيابی اينكه در 
صورت حصول رونق اقتصادی تا چه حد می توان به کاهش نرخ رســمی و غيررسمی 

پديده مجرمانه اميدوار بود، اهميت فراوان دارد."
رييس مرکز داوری اتاق همدان بيان کرد "با بررســی تجربيات و سوابق 
ســاير کشورهايی که مسير رشد اقتصادی را از رکود به سوی رونق تجربه  
کرده اند می توان به اين مســئله رســيد که آيا پديده مجرمانه به سرعت 

کاهش يافته يا حداقل تثبيت شده است."
آقای جعفری "شــناخت و آمايش جرايم و آسيب هايی که به دليل رکود اقتصادی و 
عدم رونق رشد فزاينده يافته اند را از جمله دستاوردهای اين همايش برشمرد" و گفت 
"شــناخت و آمايش راهبردها و ســاختارهای مختلف در طراحی و تدوين برنامه های 

پيشگيرانه مرتبط با اقتصاد و رونق اقتصاد نيز می تواند از دستاوردهای همايش باشد."
وی افزود "پيشــنهاد طرح ها و لوايح کاربردی مســتخرج از نتايــج علمی مقاالت و 
همايــش به مجلس و هيئت دولت برای عملياتی کردن نتايج پژوهش های کاربردی و ارائه 
راهكارهای بومی، اســتانی، منطقه ای برای برنامه سازان استانی، استفاده از توان و ظرفيت 
فعاالن اقتصادی برای مقابله با جرايم اقتصادی و پيشــگيری از آســيب های اجتماعی و ارائه 
هشــدار صريح به تصميم ســازان و مجريان برنامه های ملی و استانی در ناديده گرفتن اثرات 

تصميمات اقتصادی در برنامه های توسعه استانی از ديگر دستاوردهای اين همايش است."
عضو هيئت علمی دانشــگاه بوعلی سينای همدان بيان کرد "دستگاه های دولتی باالخص 
نهادهای اصلی تصميم سازی کشور از جمله مجلس شورای اسالمی و هيئت دولت بايد مفاد و 
نتايج کاربردی همايش را در قالب پيشنهاد طرح و اليحه ای خاص استخراج می گردد به صحن 

مجلس يا دولت برده و قوانين و مقررات علمی و کاربردی در اين خصوص وضع کنند."

فقر
نابسامانی ها ریشه   

اکبر اسدی* "
کارشناسان  از  بسياری 

بــر ايــن باورنــد کــه 
مهم ترين علت معضالت 

اجتماعــی جوامع،  عوامل 
آســيب زا و جرم های ناشــی از 
فقر است که ريشه در  مشكالت 

اقتصادی دارد. با عنايت به نام گذاری 
امســال توســط مقام معظم رهبری 

به نام اقتصاد مقاومتــی، اقدام و عمل، 
به روشنی پيداست که درصد باالی فقر 
حاصل عواملی چون نابســاماني اقتصادي، غفلت از مباني سيستمي اقتصاد 
مقاومتي و قوانين باالدستي اين سياســت ها، بيكاری و افزايش نابرابري در 

جامعه است. 
در سال های اخير با ريشه يابی معضالت اجتماعی توسط مراکز تحقيقاتی 
و نيز مراکز افكار سنجی جهادهای دانشگاهی سراسر کشور، بررسی ها حاکی 

از برون داد مشكالت اقتصادی خانواده ها در وجه اجتماعی جامعه است.
در ايــن خصوص مبارزه با معضالت اجتماعي ناشــی از فقر خود 

درگرو دو دسته راهبرد است:
 راهبــرد اول مربوط به بهبود محيط کســب  وکار و فراهم 
ســاختن زمينه ســرمايه گذاری خصوصي در کشور و اعتالي 
رشد اقتصادي است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازي فقرا، 

ايجاد فرصت های مناسب و امنيت الزم براي آن ها است.
جهاد دانشگاهی به عنوان يكی از مهم ترين ظرفيت های موجود در کشور با 

پيش رو قرار دادن دو راهبرد فوق سعی نموده است با تأکيد بر اقتصاد 
دانش بنيان بســتر مناسبی را از طريق تأســيس مراکز علمی، مراکز 

خدمات تخصصی، پژوهشگاه و پژوهشكده، گروه های علمی پژوهشی، 
مراکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت، سازمان های تجاری سازی فناوری و 
اشتغال دانش آموختگان و... برای اقشار مختلف مردم فراهم آورد. اين مراکز 
در کنار مراکز فرهنگی که با رســالت توانمندسازی فردی و اجتماعی آحاد 

جامعه بنا گرديده اند می توانند راهكاری های تازه ای ايجاد کنند.
پژوهشــگران جهاد دانشــگاهی آمادگی خود را اعــالم می دارند که با 
انجام پيمايش های اســتاندارد علمی در زمينه شناسايی ريشه های معضالت 
اجتماعی و نيز ارائه الگوهای کارآمد، گام مؤثری را در راستای دست يابی به 
اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري از منظر نظام 

هاي اقتصادي بردارد.
* ریيس جهاددانشگاهی استان همدان

»امیـد اسـت کـه بـه همـت محققیـن و نخبـگان کشـور و تجربـه و تـوان مسـئولین اجرایـی، ضمـن 
فراهـم شـدن زمینـه هـای اقتصـادی بـرای زندگـی سـالم مـردم عزیزمـان، عوامـل و انگیـزه هـای 

بـروز آسـیب هـای اجتماعـی در جامعـه از بیـن بـرود«
دکتر منصور غالمی - ریيس دانشگاه بوعلی سينا
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ها  بزهکاری  اقتصادی کاهش  رونق 
دارد دنبال  به  ا  ر در جامعه 

مديرکل بهزيستی استان همدان گفت: "رشد و توسعه جوامع با پيشرفت علوم تكنولوژي، 
تحول در شــيوه هاي زندگي بشري را ايجاد نمود و گذار 
از فرايند سنت به مدرنيسم،  تبعات و پيامدهايي را براي 

جوامع به دنبال آورد.
حميدرضا الوند در گفتگو با ويژه نامه دومين همايش 
ملی نقش رونق اقتصادی در پيشــگيری از آسيب های 
اجتماعی افزود "بعضي از دولت ها روش هايي منطقي و 

عقالني در برخورد با اين پديده ها محصول مهاجرت، 
رشد بي رويه جمعيت، حاشيه نشيني، بيكاري، تورم، 

گسترش فقر و اعتياد است در پيش گرفتند و البته 
توفيقات خوبی هم بدست آوردند."

وی تصريح کرد "در  برخی کشورها هم 
با نبــود برنامه مدون و يا حداقل متمرکز  
اين مشكالت فراتر از انتظارات گسترش 

پيدا کرد به گونه ای که اين مشــكالت به 
دغدغه ای اصلی برای سياست گذاران تبديل شد."

الونــد عنوان کرد "مشــكل اجتماعي در واقع 
از ناســازگاري در ســاختمان جامعه نشأت مي گيرد و 
ناســازگاري در اجزاي يك مجموعه سبب مي شود که 

هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي نتوانند در ميدان عمل، 
جامه تحقق بپوشــند و مزمن شدن مســائل اجتماعي 
و ناکارآمــدي مديريت حوزه اجتماعــي و فقدان برنامه و 
سياست هماهنگ در زمينه آسيب ها و مشكالت اجتماعي، 

در درازمدت جامعه را با بحران اجتماعي مواجه مي سازد."
وی اظهار داشت "هرچند اين مشكالت و آسيب ها از عوامل مختلفی نشات می گيرند 
اما بدون شك رونق اقتصادی و يا بالعكس رکود اقتصادی در کنترل و يا رشد آن موثر است 

به گونه ای که در صورت وجود مشــكالت اقتصادی شاهد انواع بزهكاری ها در جامعه 
به داليل مختلف خواهيم بود."

مديرکل بهزيســتی همدان اعالم کرد "می توان با بررســی تمامی جوانب و با 
همكاری بين بخشی هم افزايی مناسبی در کنترل و حتی کاهش آسيب های 
اجتماعی داشت و تمامی دستگاه های متولی در اين زمينه نقش ها و وظايف 

متعددی بر عهده دارند."
الوند تصريح کرد "با توجه به ضرورت گســترش اقدامات پيشــگيرانه، هدفمند و 

پايدار و با هدف ايجاد بستري مناسب )ساختاري، قانوني، برنامه هاي موثر و آزمايش شده، 
منابع انســاني، مالي و اطالعات( براي کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي سازمان 
بهزيســتی به موجب اصل10و 21 و 29 قانون اساسي تشكيل گرديده و در حمايت از 

آســيب ديدگان اجتماعي و افراد در معرض آسيب، مرکز مداخله در بحران، تاسيس مراکز 
بازپروري، مراکز اورژانس اجتماعي، نگه داري از کودکان بي سرپرست، پيشگيري از اعتياد 
و درمان معتادين، توانمند سازي زنان سرپرست خانوار، وظايفي دارد که در افزايش انضباط 

اجتماعي و کاهش مشكالت ناشي از آسيب هاي اجتماعي تاثيرگذار هستند."
وی با بيان اينكه "آيين نامه اجرايي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1377 

در راستاي پيشگيري از اعتياد نيز وظايفي براي اين سازمان مشخص نموده است" خاطرنشان 
ساخت "در خصوص متكديان، سازمان بهزيستي موظف است افراد بي سرپرست، ناتوان، معلول 
و ســالمندان نيازمند را از مجتمع هاي اردوگاهي متكديان تحويل گرفته در اماکن مناســب 

نگهداري کرده و تحت آموزش قرار دهد."
الوند با اشاره به اينكه "براي ايجاد شرايط مناسب براي بازگشت افراد آسيب ديده به زندگي 
عادي، پوشــش هاي حمايتي الزم تعبيه شــده" افزود "ماده 26 قانون بخشی از مقررات مالی 
دولت نيز وظيفه اعطاء مجوز و نظارت بر موسسات خيريه و غيرانتفاعی در اجرای وظايف برون 

سپاری شده  فعاليت ها را به بهزيستی محول نموده است."

بر  در غلبه  اقتصادی  رونق  نقش 
اجتماعی و  اقتصادی  مشکالت 

حســن فطرس با اشــاره به "موضوع همايش مبنی بــر »نقش رونق 
اقتصادی در پيشــگيری از آسيب های 
"رونق  داشــت:  اظهــار  اجتماعــی" 
و  محرکــه  نيــروی  اقتصــادی 
محــور اصلی کاهش آســيب های 
اســت  شــده  تلقــی  اجتماعــی 
کــه عوامــل موثر بر ايجــاد رونق 
عوامل  همچنين  و  اقتصــادی 
بايد  مســئله  اين  از  بازدارنده 

مورد توجه قرار گيرد."
وی با اشــاره به اينكه "عمده 
ايــن عوامــل بــه عنوان 
محورهــای همايش در 
فراخــوان برای دريافت 
لحــاظ شــده  مقاله هــا 
اســت" گفــت: "البتــه فاصله 
زمانی انتظــار فراخوان و تاريخ 
برگــزاری همايش کوتــاه بود اما با 
ايــن وجود به کمك اطالع رســانی 
به  همايش  دســت اندرکاران  پويــای 
ويژه عوامل اجرايــی و کميته علمی، 
همدان،  دانشــگاهيان  استقبال  شاهد 
اســتان های همجــوار و کارشناســان 

ادارات بوديم."
مســئول پانل حوزه اقتصادی همايش با اشاره به اينكه "چكيده های 
دريافتی عمدتا قابل توجه بودند به همين دليل از نويسندگان درخواست 

شد اصل مقاالت خود را ارسال کنند."
وی با بيان اينكه "حدود 30 مقاله کامل در حوزه اقتصادی 
دريافت شــد" اظهار داشــت: "پس از ارزيابی تمامی مقاالت 
دريافتی، 6 مورد از آن ها در اولويت پذيرش قرار نگرفت 
ولــی 25 مقاله از غربــال ارزيابی نمــره قبولی دريافت 

کردند."
عضو هيئت علمی دانشــگاه بوعلی سينا با اشــاره به اينكه "از 
بين اين تعداد ســه مقاله برای ارائه شــفاهی برگزيده شد" عنوان کرد 
"همچنين تعدادی از مقاالت برای ارائه به صورت پوســتر در نظر 

گرفته شد."
ر اســت مقــاالت در لوح  ينكه "قرا فطــرس بــا اعــالم ا
نيــز در مجموعه  فشــرده نشــر پيدا کــرده و چكيده مقــاالت 
"موضوع مقاالت عمدتــا مباحث ملی  افزود  مقاالت چاپ شــوند" 

" بودند. کشوری 
وی با اشــاره به اينكه "هفت مقاله به صورت مستقيم به مسائل استان و 
موضوعات همايش پرداخته بودنــد" تصريح کرد "مباحثی هم چون اقتصاد 
زيرزمينی، قاچاق کاال، فســاد مالی، ســرمايه گذاری مستقيم خارجی، رشد 
اقتصــادی، نابرابری درآمــد، فقر چند بُعدی، صــادرات غيرنفتی، بيكاری و 

گردشگری دستمايه اکثر مقاالت بودند."
مســئول پانل حوزه اقتصــادی همايش تصريح کرد "دســتاوردهای 
عمده همايش در حوزه اقتصــادی، جلب توجه مخاطبان به مبحث رونق 
اقتصادی و نقش و اهميت آن در غلبه بر مشــكالت اقتصادی و اجتماعی 

استان است."

دستاوردهای عمده همایش 
در حوزه اقتصادی، جلب توجه 
مخاطبان به مبحث رونق 
اقتصادی و نقش و اهمیت آن 
در غلبه بر مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی استان است

بدون شک رونق اقتصادی و 
یا بالعکس رکود اقتصادی در 

کنترل و یا رشد آن موثر است 
به گونه ای که در صورت وجود 

مشکالت اقتصادی شاهد 
انواع بزهکاری ها در جامعه به 

دالیل مختلف خواهیم بود
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گـزارش تصـویری

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه همایش

جلسه کمیته علمی همایش

کمیته اجرایی

کمیته علمی همایش

جلسه هماهنگی برگزاری همایش

جلسه هماهنگی مدعوین همایش

کمیته اجرایی همایش با حضور مدیران استانی

کمیته علمی راهبردی همایش

21 مرداد 1395

8 مهر 1395

11 آبان 1395

15 مهر 1395

5 آبان 1395

19 مرداد 1395

30 تیر 1395

8 مهر 1395
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گـزارش تصـویری

اولین جلسه شورای سیاست گذاری برگزاری همایش

شورای سیاست گذاری همایش

کمیته علمی همایش

شورای سیاست گذاری همایش

داوری مقاالت همایش

کمیته علمی همایش

شورای سیاستگذاری در مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران

23 اردیبهشت 1395جلسه شورای سیاستگذاری در مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران

1 مهر 1395

6 مهر 1395

21 مرداد 1395

15 مهر 1395

25 مرداد 1395

25 مرداد 1395

25 مرداد 1395
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قتصادی  ا رونق  نقش 
علم تولید  یش  فزا ا در 

غالمحسين مجذوبی "
از ائمه اطهار نقل قول اســت که بيكاری برای جوان به 
منزله زنا برای پير مردان اســت. اين بدان معنی اســت که 
بيكاری برای جوان فســاد آور است. مسلماً رکود اقتصادی 
يعنــی درآمــد کمتر و گســترش فقر و افزايــش تعداد 
نيازمنــدان و بيكاران. بال شــك اين چهــار عامل می 
توانند باعــث افزايش طالق، رواج مصــرف مواد مخدر، 
تكّدی گری، فحشــاء، دزدی، قتل، آدم ربائی و افزايش 
آمــار مرگ و مير کودکان و گســترش نا امنی، بی 
خانمانی و سوء تغذيه و ده ها آسيب اجتماعی ديگر 
شوند. شايد بتوان به جای واژه "نقش رونق اقتصادی 

در پيشــگيری از آســيب های اجتماعی" از "نقش رکود اقتصادی در گسترش آسيب های 
اجتماعی" ســخن گفت.  از طرفی رونق اقتصــادی موجب کاهش بيكاری، افزايش 
آمار ازدواج، افزايش ثروت و باال رفتن ســطح رفاه و سالمت جسم و روان جامعه 
می گردد. امروزه با نگاهی به وضعيت  آســيب های اجتماعی در کشــورهای با 
رونق اقتصادی پايدار می توان رابطه معنا داری بين رونق اقتصادی و آســيب های 
اجتماعی مشاهده نمود. رونق اقتصادی موجب گسترش علم، پژوهش، توليد و خالصه باال 
رفتن ســطح آگاهی های عمومی نيز می گردد که اين به نوبه خود يكی از عوامل بســيار 
مؤثر در جلوگيری از آسيب های اجتماعی است. جهل و نا آگاهی منشاء بسياری از آسيب های 
اجتماعی است که اين خود نيز محصول فقر و خرافه است. "کاد الفقر ان يكون کفرا" با آمدن 
فقر کفر هم از در وارد می شود. عدم ايمان به خداوند متعال خود می تواند يكی از عوامل گسترش 

آسيب های اجتماعی گردد که خود محصول فقر و تهی دستی است.
ریيس بنياد نخبگان استان

تثبیت هنجارها و  اقتصادی  رونق 
منوچهر رضایی* "

يكی از ارکان قوام بخش جوامع که پايه های نظم و روابط اجتماعی پايدار بر آن استوار 
می شود، مجموعه هنجارها و ارزش ها هستند. 

در جوامعی که هنجارها و ارزش ها رو به 
سستی نهاده و يا مقبوليت خود را – به هر 
دليل از دســت داده باشند نمی توان توقع 
نظم و ثبات و امنيت و بالطبع فعاليت و رونق 
اقتصادی داشت. اين نسبت البته دوسويه است يعنی 
در شرايط رکود و افت شاخص های اقتصادی نيز نمی توان 
توقع نظم و ثبات داشــت. بنابراين رونق اقتصادی 
از يك ســو و هنجاری های اجتماعی از سوی ديگر 
متغيرهايی با تاثير و تاثر متقابل هســتند که فقدان يكی 
باعــث تضعيف و از ميان رفتن ديگری می شــود و دور 

باطلی را ايجاد می کند که برون رفت از آن پيچيده و غامض اســت. به باور من آســيب های 
اجتماعی را نيز بايد در اين نسبت فهم کرد. از يك ديدگاه کلی آسيب های اجتماعی به معنای 
بروز ناهنجاری های اجتماعی است که با تشديد بحران های اقتصادی، شدت می گيرد و بر کارکرد 

عمومی نظام های سياسی و محتوای روابط اجتماعی اثرات ناخوشايند به جا می گذارد. 
به همين ســبب تالش برای رونق بخشــی به اقتصاد و بهبود شــاخص های اقتصادی از قبيل 
افزايش اشتغال و سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ تورم، افزايش توليد ناخالص داخلی و کاهش ضريب 
جينی به طور بی واسطه و با واسطه بر تثبيت هنجارهای اجتماعی اثرگذار است و می تواند هزينه 
های عمومی مقابله با آســيب ها و بزهكاری ها را کاهش داده و اين منابع را به ســمت پروژه های 
اقتصادی و عمرانی جديد و يا تقويت و توسعه آموزش و بهداشت عمومی سوق دهد که به نوبه خود 

در ثبات بخشی به کشور نقش اساسی دارد.
*نایب ریيس اتاق همدان

بنیان  دانش  اقتصاد 
توسعه   در خدمت 

دکتر کزازی "
 بدون ترديد، رونق اقتصادی در کنار 
مواردی همچون گسترش مكارم اخالقی، 
افزايش  اجتماعــی، سياســی،  توســعه 
حساســيت و آگاهی عمومی نســبت به 
موضوعات تاثيرگذار از قبيل ارتقاء سطح 
ســالمت و حفاظت از محيط زيست از 
مهمتريــن راهكارهای کاهش آســيب 

های اجتماعی در جامعه اســت. 
آسيب هايی که علی رغم تمامی 

تالش های صورت گرفته در چند 
دهه اخير، بخش اعظمی از ســرمايه های انسانی و مالی کشور را تحت تأثير 

قرارداده اســت، مواردی چون بيكاری، مهاجرت نخبگان و يأس در 
قشر تحصيل کرده جامعه. 

  در ساليان اخير بنا به رهنمودهای مقام معظم رهبری، پياده 
سازی ســاز و کارهای اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترين عامل 

رونق اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی که 
يكی از کليدی ترين محور های آن توســعه اقتصــاد دانش بنيان و يا به 

عبارت ساده تر کســب ثروت از دانش است و در اين راستا، پارك های علم و 
فناوری به عنوان يكی از مهترين اعضای زيســت بوم کســب و کار های نوپا و 

دانش بنيان، تالش خواهند نمود با انجام صحيح رسالت خود در ايجاد و حمايت 
از واحدهای فناور و دانش بنيان، به رونق اقتصادی و ايجاد اشــتغال پايدار و در 

نتيجه کاهش آسيب های اجتماعی در جامعه کمك نمايد. 

شناخت ریشه ها مقدمه رفع آسیب ها
حسين  ميرمحمدصادقی* "

مسئله آسيب های اجتماعی در تمام کشورها واجد اهميت است و تمامی 
جوامع درصدد پيشگيری از  آسيب 

های اجتماعی هســتند، در 
اقتصادی  اين ميان رونــق 
در تقليل و کاهش آســيب 

های اجتماعی و مقابله با آن، 
تأثير به ســزايی دارد. زيرا در کشوری 
که رونق اقتصادی وجود داشته باشد، 

منشأ و ريشه آسيب های اجتماعی 
تا حدود بسياری خشك می شود. 

از آنجا که ريشه بيشتر مشكالت اجتماع 
مانند اعتياد، بيكاری، طالق، فحشاء و ... در 
مشكالت و نابسامانی های اقتصادی است و با توجه به اجرايی شدن سياست های کلی 
اصل 44  قانون اساسی و قانونی که در اين مورد تصويب شده اميد می رود از اين پس 

با درك صحيح ريشه مشكالت و نابسامانی های اجتماعی در همه ابعاد آن، موفقيت های 
بزرگتر و چشمگيرتری در حل مسائل اجتماعی نيز به دست آيد. بدين ترتيب دومين 
همايش نقش رونق اقتصادی در پيشگيری از آسيب های اجتماعی با هدف پيگيری و 
تثبيت دستاوردهای همايش اول که در زمستان سال 1393 در يزد برگزار شد و آشنايی 
با تحقيقات جديدی که در اين حوزه انجام گرفته، برپا می شود تا عالوه بر مسائل ملی، 
مشكالت و معضالت محلی و استانی نيز مجال طرح و بحث و بررسی پيدا کنند و مورد 
توجه مسئوالن ذيربط قرار گيرند. لذا اميد می رود برگزاری اين همايش گامی هرچند 

اندك در جهت شناخت و حل آسيب های اجتماعی در سطوح ملی و استانی باشد.
*دبير علمی همایش و ریيس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران
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منشا فسادهاست بیکاری 
سعيد جامه بزرگی* "

نبی مكرم اســالم )ص( می فرمايد: "هر حاکمی که مســوول امور مسلمانان باشد، اما بی 
شــائبه در جهت رفاه و بهروزی آنان نكوشد، با آنان وارد 

بهشت نخواهد شد." )صحيح مسلم، ج 10، ص 126(
همچنين حضــرت اميرالمومنين علی )ع( در نامه 
اش به مالك اشــتر، گســترش رفاه و آبادانی را هدف 
اول حكومت اسالمی شمرده و بی توجهی به آنرا عامل 
نابودی حكومت می داند. )سيدرضی: نهج البالغه، نامه 

حضرت امير به مالك اشتر(
ايران اسالمی که حامل فرهنگ رهايی بخش 

انســان ها و گســترش دهنده عدل و قســط در 
سراسر جهان است، بايد وضعيت اقتصادی و قدرت 

اقتصادی اش بيــش از تامين رفاه عمومی 
مورد نظر باشــد تا اوال جامعه اســالمی 
در پيمودن مسير سعادت و کمال، هيچ 

گونه وابســتگی به کشورهای استعماری و 
بيگانگان نداشته باشد، ثانيا دشمنان اسالم چشم 

طمع به سرزمين های اسالمی ندوزند. 
از سوی ديگر عدم توجه به رشد و رونق اقتصادی، 
خاصه از منظر علمی، موجب تشــكيل عوامل موجد 

انحراف و کجروی در جامعه می گردد. اگر شهرنشينی 
لجام گســيخته، گسترش حاشيه نشينی و فقر را سه 
عامل اساسی اتالف منابع و انرژی کشور بدانيم، تاثير 
مستقيم اين عوامل در پيدايش آسيب های اجتماعی 
غيرقابل انكار است، از طرفی ارتباط بالواسطه و خطی 
اين عوامل با نابســامانی اقتصادی در ســطح ملی و ام الرذايل يعنی بيكاری، بديهی می 

نمايد.
عدم بضاعت مالی مكفی خانواده ها و ناتوانی در پاســخگويی به نيازهای طبيعی و 
ضروری آنان، دوشــغله بودن افراد خانواده يا اشــتغال نان آوران خانواده در مشاغل 
کاذب يا غير مجاز، همه و همه از يك ســو اســباب شكل گيری ويترينی متنوع 

از آســيب های اجتماعی را فراهم می آورند و از ديگر ســو مدخليت تام و 
تمام کاســتی ها و نقايص اقتصادی در بروز مفاسد اجتماعی را به رساترين 

شيوه فرياد می زنند. 
اينجانب، برگزاری همايش "نقش رونق اقتصادی در پيشگيری از وقوع آسيب های 

اجتماعی" را نويد بخش برخورد علمی وبحث و گفتگوی انديشمندان حوزه های مرتبط با 
سلســله مباحث مهندسی اجتماعی می دانم و زحمات مجريان را دست مريزاد گفته، 

بر تداوم آن تاکيد می ورزم.
*ریيس دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان

اجتماعی  یه  ســرما تقا سطح  ر ا
باشد همایش  نتایج  ز  ا

مهــرداد نادری فر با اشــاره به اينكه "برگزاری چنين همايشــی با اين 
موضــوع فرصت و مزيتی برای اســتان 
و کشــور است" اظهار داشــت "ابعاد و 
دســتاوردهای اين همايــش می تواند 
فرا اســتانی بوده و در حل معضالت، 
اجتماعی  آســيب های  و  مشــكالت 

رهنمودهای خوبی داشته باشد."
سياسی  نظام  پانل  مسئول 
مديريتــی دوميــن همايــش 
ملــی نقش رونــق اقتصادی در 
پيشگيری از آسيب های اجتماعی 
با اشاره به اينكه "برگزاری 
علمی  همايــش  ايــن 
مرتبــط با مســئله روز 
جامعه يعنی برجام را بايد 
بــه فال نيك گرفــت" افزود "از 
اقتصادی،  جنبه های فرهنگــی، 
اجتماعی و سياســی به اين همايش 
نگاه شــده و نشان دهنده چند بُعدی 
بودن همايش است که موضوعی در آن 

پنهان نمانده است."
نادری فر با بيــان اينكه "به جهت 
ماهيت اين پانل از نظر سياسی طبيعی 
است که تعداد مقاالت بايد کمتر باشد" 

عنوان کرد "6 مقاله در اين حوزه ارســال شــده که مطالعه، بررسی و داوری 
شده است."

وی با اشاره به اينكه "مقاالت متناسب با رتبه ای که کسب می کنند 
در برنامه های مختلف همايش گنجانده خواهند شــد" اظهار داشت 
"حقوق شــهروندی و تاثير مسائل سياســی و اقتصادی بر کاهش 

آسيب ها از جمله موضوعات مقاالت است."
مديــرکل فرهنگی و اجتماعی اســتانداری همدان بيان 
کــرد "توجه به اين موضوع از ابعاد سياســی باعث انســجام 
رابطه دولت- ملت، ملت- دولت و ملت- ملت خواهد شــد." نادری فر 
تصريح کرد "بايد راهكارهايی در راســتای ارتقا سطح سرمايه اجتماعی از 
اين همايش احصا کرد که قطعا مشــارکت و اعتماد عمومی مردم را 
باال برده و خروجی مشــارکت و افزايش اعتماد عمومی مردم کاهش 

آسيب های اجتماعی را در ابعاد مختلف به دنبال خواهد داشت."

باید راهکارهایی در راستای 
ارتقا سطح سرمایه اجتماعی 
از این همایش احصا کرد 
که قطعا مشارکت و اعتماد 
عمومی مردم را باال برده و 
خروجی مشارکت و افزایش 
اعتماد عمومی مردم کاهش 
آسیب های اجتماعی را در ابعاد 
مختلف به دنبال خواهد داشت

"نقش  برگزاری همایش 
اقتصادی در پیشگیری  رونق 

از وقوع آسیب های 
نوید بخش  اجتماعی" 

برخورد علمی وبحث و 
حوزه  اندیشمندان  گفتگوی 

با سلسله مباحث  های مرتبط 
است. اجتماعی  مهندسی 
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قتصادی  ا رونق 
ملی منیت  ا رتقای  ا و 

حميد رضا رهبر* "
برای پی بردن به نقش رونق اقتصادی در پيشــگيری 
از آسيب های اجتماعی ابتدا الزم است انواع آسيب های 
اجتماعی را در جامعه مرور نماييم تا به نقش حياتی و 
تاثير گذار رونق اقتصادی بر پيشگيری از آسيب های 

اجتماعی برسيم.
آسيب های اجتماعی در چند محور مورد بررسی 
قرار می گيرند که ابتدا اين آسيبب ها در حوزه نظام 
اقتصادی است که اگر توجه به رونق اقتصادی و 
تسهيل و آسان گرفتن بر دست اندرکاران اقتصادی 
به منظور روند توســعه اقتصاد فراهم نشود آسيب 

های اجتماعی مختلفی در اين حوزه حادث خواهد شد.
در شــرايط رکود اقتصادی، تورم اقتصادی چالش های ديگری را شاهد 
خواهيــم بود که نهايتا اقتصاد را از مجرای طبيعــی خود خارج و به اقتصاد 
زيرزمينی بدل می کند و در اين شرايط است که قاچاق کاال، پول شويی، رانت 
خواری  و انواع اختالس و تقلب  رخ می دهد و امروز متاســفانه از اين دســت پديده 

های شوم را در جامعه فراوان مشاهده می کنيم.
رونــق اقتصادی و فراهم کردن بســتر و زمينه های مناســب برای فعاالن و دســت 
اندرکاران حوزه اقتصادی قطعا به سرمايه گذاری خارجی در کشور و استان منجر خواهد 
شــد و با سرمايه گذاری خارجی ضريب امنيت اقتصادی کشــور باال می رود. چرا که طرف 
خارجی زمانی که شاهد سرمايه گذاری شهروندان کشورش در کشور ديگری باشد قطعا در 

حوزه سياسی و نظامی و ديگر حوزه ها نگاهی متفاوت خواهد داشت.
رونق اقتصادی ســبب ايجاد اقتصادی پايدار در جامعه می شود و در اين وضعيت تمايل 
افراد برای بهره گيری از اين شــرايط بيشتر اســت تا زمانی که وضعيت اقتصاد در تالطم و 

نابسامان است.
رونق اقتصادی در نظام حقوقی و قضايی نيز تاثير به ســزا و اساســی دارد. اگر رونق 
اقتصادی در جامعه ايجاد شــود به طور قطع شــاهد کاهش خشونت و کاهش جرايم 

اقتصادی و امنيتی خواهيم بود.
چرا که در جامعه ای بدون رونق اقتصادی، جوانان به ســمت جرم گرايش پيدا 

می کنند و آمار معضالت، آسيب ها و ناهنجاری های اجتماعی باال می رود.
در حوزه اجتماعی باز هم بايد اشــاره کرد که رونق اقتصادی به شــكل 
محسوس و چشــمگيری در کاهش اختالفات خانوادگی و کاهش تنش های 
اجتماعی و خانوادگی تاثير دارد. اکنون بايد پذيرفت که بسياری از بزه های اجتماعی 

ريشه در فقر دارند و در نبود توسعه و رونق اقتصادی اين مشكالت به وجود می آيد.
برخــی از معضالت اجتماعی هم چون خودکشــی و اعتياد ناشــی از ناهنجاری 
اقتصادی اســت و بايد گفت که رونق اقتصادی معضالت را کاهش می دهد و در نبود 

رونق اقتصادی، سالمت اجتماعی جامعه نيز تحت تاثير قرار می گيرد.
بسياری از ناهنجاری های اجتماعی ناشی از بيكاری است که در اين مقوله هم حمايت 

از توليد و اقتصاد باعث افزايش اشتغال و در نتيجه کاهش اين ناهنجاری ها خواهد بود.
رونق اقتصادی به طور قطع موجب کم شــدن معضالت اجتماعی می شود و به جامعه 
امنيت می دهد و سبب توسعه و باعث افزايش حس مطالبه گری و آگاهی می شود و رضايت 

همگانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
در پايان الزم است که در اين گونه همايش ها پس از شناسايی آسيب اجتماعی راهكاری 
برای افزايش رونق اقتصادی لحاظ شود و تنها راهكار رونق اقتصادی حمايت از توليد داخلی و 
ملی است. البته در اين راستا بايد از شعارهای کليشه و تكراری بپرهيزيم و به طور عملی زمينه 
های حمايت از توليد ملی و داخلی را فراهم کنيم و کار برگزار کنندگان همايش مذکور در اين 

شرايط اقتصادی بسيار در خور تحسين است.
نایب ریيس اتاق و ریيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان همدان

اقتصادی  رونق  در   رسانه  نقش 
اجتماعی آسیب  و کاهش 

حسين ميسر* "
مســئله مربــوط به آســيب های 
اجتماعــی از ديرباز در جامعه بشــری 

مورد توجه انديشمندان بوده است.
 بر اســاس نظريه هــای موجود 
هــر آســيب اجتماعــي ناشــي از 
خانــواده،  ماننــد  مختلفــي  علــل 

محــل زندگي، فقر، دوســتان 
نامناسب  ســاختارهاي  ناباب، 
تبعيض آميز،  قوانين  اجتماعي، 

بيكاري،  اخالقيات،  شدن  کم رنگ 
معضالت مختلف اقتصادي، ناتواني براي ازدواج کردن و ده ها 

عامل ديگر اســت که به آنها در اصطالح، نيروهاي برانگيزنده 
مي گويند .به طور کلی جامعه شناسان و محققان علوم رفتاری 

در تحليل آسيب های اجتماعی مسايل و شاخص های مختلفی 
را در نظر می گيرند.  

بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده مسايل معيشتی و سطح رفاه 
و وضعيت اقتصادی در کاهش آسيب های اجتماعی  از  معيار های موثر در 
اين زمينه قلمداد می شــوند. به نحوی که هرچه رونق اقتصادی در جامعه 

در سطح بااليی باشد افراد عالوه بر توانايی در تامين نياز های اوليه زندگی  در 
فكر ارتكاب اعمال مجرمانه از خود نبوده و  بيشتر وقت خود را صرف برآورده 

کردن احتياجات ضروری زندگی می نمايند. 
بــه طور کلی  در مورد آســيب هاي اجتماعي بايد تمام ســازمان ها و 
ارگان هاي مرتبط دســت به دســت داده و  به معناي واقعي عزمي ملي 
در کار باشــد تا بــه »کاهش« آن اميدوار بود، چرا کــه اصوال نمي توان 
آســيب هاي اجتماعي را از بين برد بلكه بايد تالش کرد تا آن را کاهش 

داد. 
شــبكه های استانی صدا و سيما ضمن تحليل وضعيت استان ها 

و پتانســيل های توسعه اســتانی در زمينه های مختلف در برنامه 
ها، با توجه به رســالت ذاتی خود برای پيشــبرد برنامه های 
توســعه ای و شكوفايی اقتصادی هر استان با  سازمان ها 
و  ارگان های مربوط در جهت ترغيب افراد به مشــارکت 

هــای اقتصادی بــه خصوص  در امــر رونق، توليــد برنامه های 
راهبــردی را تدارك ديــده و در زمينه رونق اقتصادی اســتان نقش 

موثری ايفا خواهند کرد. 
ریيس سازمان صدا و سيمای همدان



13
■   آبان ماه 1395  ■  شماره 5
■  نشریه داخلی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان همدان

جلسات شورای سياست گذاری همایش
مصوباتتاريخ

تصويب برنامه و محتوای اصلی همايش با حضور علی اصغر زبردست )رييس(، حسين ميرمحمد صادقی )دبير( 23 /1395/2
در اين جلسه ساختار علمی و اجرايی همايش مشخص شد.1395/2/31
تعيين مديريت اجرايی نمايشگاه، پذيرايی، اسكان، تبليغات، واحد ثبت نام، واحد تدارکات، پشتيبانی، کميته مالی و محل برگزاری همايش1395/3/5
نشست با مسئولين پانل ها، اعضای کميته علمی و تعيين ساختار آن، مبحث سايت، لوگو و طراحی پوستر 1395/3/11
نشست با رؤسای پانل ها، تدوين تمامی اطالعات مورد نياز چاپ پوستر1395/3/19
ليست دعوت از نهادها و ارگان ها و تدوين برنامه اطالع رسانی جهت برگزاری همايش1395/4/2
بررسی پوستر و استفاده از لوگوهای حاميان و همكاران علمی و دعوت از نهادهای رسمی کشوری1395/4/9
نشست تخصصی با مسئولين ارشد دستگاه های حامی و اجرايی جهت هم افزايی و استفاده از ظرفيت های مشترك 1395/4/30
تعيين ليست هر پانل از نظر ارائه مقاله، سخنران و مقاالت سفارشی1395/5/25
هماهنگی کميته تبليغات نسبت با تمامی ارگان های حامی علمی و برگزار کننده نسبت به تشكيل تيم تبليغاتی1395/6/10
حدود 60 مقاله دريافت شده در اختيار مسئولين هر پانل قرار گرفت.1395/6/23
تصويب مقاالت سفارشی و برنامه کميته اجرايی جهت پذيرايی و اسكان 1395/7/1
تعيين ليست سخنرانان افتتاحيه، اختتاميه و سخنرانان کليدی همايش 1395/7/7
ارائه برنامه اجرای پانل ها توسط کميته علمی1395/7/27
نهايی شدن ليست مدعوين و برنامه ريزی جهت تنوع بيشتر در برگزاری نمايشگاه1395/8/5

اين کميته در مجموع اقدام به تشكيل 14 جلسه علمی 
با حضور اکثريت اعضا در حوزه های چهارگانه علمی نموده 
و در برخی موارد يكی از حوزه های علمی را ســازمان داده 
اســت و سه جلســه نيز برای داوری مقاالت تشكيل شده 
اســت، که از اين ميان دو جلســه با حضور همزمان دبير 
علمی همايش آقای ميرمحد صادقی و رييس همايش آقای 

علی اصغر زبردست برگزار گرديد.
عالوه بر آن 14 جاسه نيز در کميته اجرايی، راهبردی 
با حضور علی اصغر زبردست رييس همايش به ارائه گزارش 
اقدامات انجام يافته در کميته علمی پرداخته و تصميمات 
متخذه را به صورت مدل های اجرايی در هيأت های علمی 

پيگيری نموده است.
ايــن کميته هيات هــای علمی را در 4 حــوزه نظام 
اقتصــادی، اجتماعی، حقوقی و سياســی تعريف و تحديد 
نموده و هر يك از حوزه های علمی با تشــكيل جلســات 
منظم و متناوب در چارچوب و بســتر علمی خود با توفيق 
و در تعقيــب تحقق اهداف علمی، راهبردی به نشســت و 

کوشش های خود تداوم بخشيده است.

در هــر حوزه از حداقل 4 تــا 8 نفر اعضا هيأت علمی 
متكثر و مرکــب گرديده و با هميــن ترکيب هيأت های 

داوری را سامان داده و به داوری مقاالت پرداختند.
در مجموع بيش از 80 عنوان چكيده و 60 مورد متن 
مقاله به دبيرخانه همايش واصــل گرديد. يك مورد اعالم 
انصراف نمــوده و نتايج داوری بقيه بــه تفكيك هر حوزه 

منطبق با شرح ذيل اعالم می گردد.
حــوزه اقتصادی:از مجموع 27 مقالــه واصله 3 عنوان 
برای ارائه در صحن علنی همايش گزينش شده و دو مقاله 

سفارشی نيز به همين منظور قطعيت يافته است.
حوزه نظام اجتماعی: از مجموع 13 مقاله دريافت شده 
2 عنوان برای ارائه گزينش شده و دو مقاله سفارشی نيز در 
اين حوزه مطرح و معين گرديده و يك ســخنرانی ويژه در 

بدو امر برنامه ريزی و تدارك شده است.
حوزه نظام قضايی: از مجموع 14 مقاله دريافت شده دو 
عنوان برای ارائه گزينش شده و به اضافه دو مقاله سفارشی 
و يك سخنرانی ويژه نيز که در اين حوزه مشخص و معين 

گرديده است.

حــوزه نظام سياســی مديريتی: از مجمــوع 5 مقاله 
دريافت شده دو گزينه برای سخنرانی ارجحيت يافته و نيز 
دو مقاله سفارشی و يك ســخنرانی ويژه به هدف ارائه در 

دستور کار قرار دارند.
تعداد مقاالت واصله و فراوانی تجمعی نويســندگان در 
ذيل حاکی اســت در مجموع 59 مقاله واصله توسط 119 
نويســنده  به تفكيك هريك از حوزه ها به رشــته تحرير 

درآمده است. 
تفصيل جزئيات پذيرفته شــدگان به صورت نســبی 
)درصد( در بخش های ســخنرانی، پوستر و ... در گزارش 

های تكميلی آتی ارائه خواهد شد.
شايان ذکر است جلسات شــورای سياستگذاری پنج 
شــنبه هر هفته با حضور اعضاء برگــزار و هماهنگی الزم 
جهت اجرای مصوبات شورا صورت می گرفت که متشكل 
بود از: آقايان علی اصغر زبردســت، حميد بادامی، فريدون 
جعفری، رضا شاه حســينی، هادی احتظاظی، حميدرضا 
نجفی، مســعود عبدالملكی، پدرام سهرابلو و خانم طاهره 

ايزدی

مقاالت پذیرش شده در حوزه نظام حقوقی و قضائی
نتيجه داورینويسنده عنوان مقاله

پوسترفاطمه يوسفیپيشگيری از جرائم خرد و کالن در راستای توسعه  اقتصادی1
پوسترپريسا زرينیمبارزه با رانت و رانت خواری در پيشگيری از جرائم اقتصادی2
پوسترپويان کيانی / زانا مظفریبررسی رابطه علّی بين خط فقر و قتل های عمد در استان خوزستان3
پوسترعلی حسن بابائیبررسی رابطه رونق اقتصادی با حقوق جزا و جرم شناسی4
پوسترکيومرث عزيزی/حبيب رضايی/محمدامين مغازه ایبررسی رابطه بيكاری فارغ التحصيالن دانشگاهی بر سرقت و طالق در شهر اراك5
پوسترپرويز خورشيدیبررسی تأثير اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها بر ميزان جرم در ايران6
پوسترسميه خزائیبررسی نقش شرايط اقتصادی بر ضمانت اجراهای کيفری و نگاهی به جرائم اقتصادی7
پوسترنرگس غفوری بنادکوکینقش مهار رشوه خواری در رونق اقتصادی8
پوسترسيدعليرضا کمالیاقتصاد و پيشگيری از جرم9
پذيرش برای سخنرانیسيد حسين حسينی/زهير جهانديدهکيفيت ضمانت اجرائی جرائم اقتصادی و تأثير متقابل آن بر نظام اقتصادی10
پذيرش برای سخنرانیعليرضا امينی/مهرداد رحمتی/سيده زهرا حسينیبررسی رابطه بين درآمد سرانه با سرانه جرم و جنايت در ايران طی سالهای 1390- 111364
پوسترامين گلی زادهبررسی حقوقی رابطه رونق اقتصادی و جرم شناسی13
مقاله سفارشیدکتر نياز پور عنوان مقاله اعالم نشده است14
سخنران ويژهدکتر فرجی هاعنوان سخنرانی اعالم نشده است15
مقاله سفارشیدکتر صبوری پورعنوان مقاله اعالم نشده است16
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مقاالت پذیرش شده در حوزه نظام اقتصادی
نتيجه داوری )نويسنده(عنوان مقاله

پذيرش  برای سوده قدسی / دکتر محمدحسن فطرس اندازه گيری فقر چند بعدی مناطق شهری و روستايی استان همدان برای سال 11393
ارائه سخنرانی 

الهام حشمتمی داياری / محمد شريف کريمیبررسی رابطه بين رشد اقتصادی و نابرابری در استان های منتخب ايران)رويكرد هم جمعی داده های تابلويی(2
سهراب دل انگيزان

پذيرش برای 
ارائه سخنرانی

پوسترسمانه کرمی موفق / دکتر محمد حسن فطرسبررسی نقش رشد اقتصادی در پيشگيری از تخريب محيط زيست در ايران3
پوسترمنصور ذوالفقاریجذب سرمايه خارجی )استانی /کشوری( و رونق اقتصادی4
پوستررويا پور محمدی راد / علی اکبر قلی زادهنقش سياست مالی در رشد اقتصادی کشور5
پوستروحيد جعفر پور / غفور حميدی / الهه اليقیبررسی آثار و پيامدهای قاچاق کاال بر رونق اقتصادی )مطالعه موردی استان زنجان(6
پوسترمريم هوشياری / دکتر محمد حسن فطرسبررسی تأثيرگذاری نوسانات  قيمت نفت بر روی نوسات شاخص بورس اوراق بهادار تهران7
پوسترنرگس احمدوند / دکتر محمدحسن فطرسبررسی موانع کشوری و استانی در جذب سرمايه نقدی و غير نقدی8
پوسترسارا مرادی / مريم حيدريان / ساجده جليليانبررسی و تحليل اثرات شاخص فساد مالی و اداری بر مخارج نظامی کشورهای در حال توسعه9

نقش سرمايه گذاری مستقيم خارجی و رشد جمعيت بر رشد اقتصادی – مطالعه موردی به کشورهای رقيب در سند چشم انداز20 ساله 10
پوسترابراهيم منصوری / احمد بند آبادی / محمدجواد شكرانهجمهوری اسالمی ايران

پوستررحيم محمودوندنقش آمار و اطالعات در تقابل بين اقتصاد و آسيب های اجتماعی ، چالش ها و راهكارها11
پوسترسعيد عيسی زاده / اعظم قلی پوردوره بيكاری در ايران ، شواهدی از بيكاران جويای کار12
پوسترليال اصغری / مجتبی کريمیبررسی رابطه رشد اقتصادی و تورم با شاخصهای آسيب های اجتماعی )فقر و نابرابری درآمد( در مناطق شهری و روستائی13
پوستررويا کريمی / دکتر محمدحسن فطرسبررسی رابطه ی بين آلودگی محيط زيست و اقتصاد زيرزمينی در ايران 141391-1342

حسين دهقانی / فروغ قاضی خانی / اميرپرويز اختری/ تحليل تجربی اثرات سرمايه اجتماعی بر رشد اقتصادی در ايران، رويكرد هم انباشتگی15
پوسترتينا ميرانی / فرزاد علی محمدی

پوسترالهام خواجه وند / دکتر عزت اله عباسياناستفاده از تجربه و تحليل هم گروهی ترکيبی برای بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ايران16
پوستردکتر محسن مهرآرا / معصومه زيركآسيب شناسی تعيين کننده های الگوی رشد متوازن در اقتصاد مقاومتی )مقاله سفارشی(17
پوسترفرهاد کرم/ فاطمه معصومی بررسی و نقش محيط کسب و کار کشور بر جذب سرمايه گذاری خارجی18
پوسترمعصومه زيركرابطه علی باز بودن تجاری و ثبات اقتصادی در وقوع رونق اقتصادی19
پوسترمريم مختاری مسينانی/امين خادمبررسی نقش صنعت گردگشری بر رونق اقتصادی و مقابله ب آسيب های اجتماعی20
مقاله سفارشیدکتر فرشاد مومنیعنوان مقاله اعالم نشده است21
مقاله سفارشیدکتر حسين راغفرعنوان مقاله اعالم نشده است22
سخنران ويژهآقای پدرام سلطانی يا دکتر خزائیعنوان سخنرانی اعالم نشده است23

مقاالت پذیرش شده در حوزه نظام اجتماعی
نتيجه داورینويسنده عنوان مقاله

پذيرش برای حامدکريمی/ سميه فرامرزيانبررسی تغييرات وضعيت اقتصادی ايران در بستر گذر جمعيت شناسی با تأکيد بر دوره های 1385 ، 1390و 11394
سخنرانی

پذيرش برای آزاد خانزادی/ مريم حيدريان/ سارا مرادیبررسی نقش و اثرات عوامل اقتصادی مؤثر بر ميزان خودکشی در استان های ايران2
سخنرانی

نسترن رادمهر/نقش رونق اقتصادی در پيشگيری از اعتياد دانشجويان )مطالعه موردی دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه بوعلی سينا همدان(3
پوستردکتر فريدون جعفری

پوسترمنصور مرادیرونق اقتصادی و پيشگيری از اعتياد4
پوسترالدن امرالهی/ اعظم لطفی/ ليال احمدینقش مشارکت اجتماعی در پيشگيری از آسيب های اجتماعی5
پوسترمحمدرضا اسدیسالمندی جمعيت،رونق اقتصادی و سالمند آزاری6

علی احمدی /احمد ابراهيمی/کلثوم روشن قياسبررسی عوامل خطر ساز خشونت زناشوئی در مردان و زنان و متأهل شهر قزوين با تأکيد بر آسيب های اقتصادی خانواده7
پوستر/محمد مرادی/رضا ريش پور

دکتر بابك معينیارتباط شادکامی با فقر اقتصادی:يك  مطالعه موردی8
پوستر/ خديجه عزتی رستگار/  دکتر علی اکبرفضائلی

پوسترحامد کريمی/ فيروز فرهادی نيانگاهی به تغييرات وضعيت اشتغال زنان در ايران از سالهای 1345 تا 1390 با آسيب شناسی آن9
مقاله سفارشیدکتر حاتم حسينیدريچه ای جمعيتی ايران پارادکس عرضه نيروی کار و کاهش نسبت اشتغال10
11))docx.مقاله سفارشیعباس عبدیتوسعه اقتصادی و تحوالت _ و _ تحوالت _ خانوده
سخنران ويژهدکتر احمد ميدریعنوان سخنرانی اعالم نشده است12

مقاالت پذیرش شده در حوزه نظام سياسی و مدیریتی
نتيجه داورینويسندهعنوان مقاله

دکتر مهرداد نادری فررابطه سطح توسعه يافتگی اقتصادی استان ها با رفتار انتخاباتی مردم در دهمين دوره  انتخاباتی مجلس شورای اسالمی1
سيد سعيد حسينی

پذيرش برای 
سخنرانی

مصطفی الماسی- حسين سيه پوشیبررسی نقش مولفه »حكمرانی خوب« در آينده توسعه يافتگی ايران 2
پوستربهروز سياه پوشی

پوسترفراهانیرونق اقتصادی در تحقق حقوق شهروندی3
سخنران دکتر طهماسب مظاهریعنوان سخنرانی اعالم نشده است4
مقاله سفارشیدکتر عابد جعفریعنوان مقاله اعالم نشده است5
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و کشاورزی همدان بازرگانی، صنایع، معادن  اتاق  نشریه داخلی  
تاق همدان ا به سفارش 

)081 (   38216001-4 تلفن تماس: 
روابط عمومی واحد 
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