مرداد ۱۳۹۸

تولد یک پارلمان
حاج محمدحسن امینالضرب کیست؟

حاج محمدحســن اصفهانی ،حدود ســال  ۱۲۵۱قمری (۱۲۱۴
خورشیدی) در شــهر اصفهان دیده به جهان گشود .پدر وی آقا
محمدحســين و مادر او بيبيماه خانم بود .او خواندن و نوشتن را
مانند همه کودکان ایرانی آن زمان در مکتبخانه آموخت .پس از فوت
پدرش براي امرار معاش خانواده به تهران آمد و به تجارت پرداخت.
در تهران با بازرگاني به نام پنايوتي ( )Panayottiآشــنا شد
که نماينده شرکتی يوناني در تهران بود .این آشنایی و ارتباط ،در
شناخت و ارتقای مهارت او در تجارت داخلی و خارجی نقش مهمی
داشت .درستکاری و مردمداری او موجب شد که بهزودی مورد وثوق
و اطمینان واقع شود .بهتدریج با قبول برات بزرگان و رجال به شهرت
رسید و در زمره تجار بزرگ ایرانی دوره قاجاریه در آمد .او در صنعت
نیز دستی یافت و نخستين سرمايهگذار صنعتي در ايران بود که به
همین دلیل به «کمپاني» معروف شد.
وی از نخستین بازرگانانی بود که با اروپاییان  -بهویژه در زمینه
عتیقه -به تجارت پرداخت .هوش و کارآمدی او در تجارت تا آنجا
برتری یافت که توانســت با درباريان و شخص شاه ارتباط برقرار

2

کند .وی با کمک علياصغرخان امينالسلطان (صدراعظم وقت) در
کارهاي دولتي نيز وارد شد و در پی فرمان ناصرالدینشاه قاجار مبنی
بر واگذاری مسئولیت اداره ضرابخانه و ضرب سکه در کشور ،لقب
«امین دارالضرب» یا به بیانی« ،امینالضرب» یافت.
جایگاه حاج محمدحسن در میان بازرگانان بسیار مهم و ویژه بود
و آنان به دیده احترام و بزرگتاجر کشــور به وی مینگریستند؛ این
اکرام و جایگاه تا آنجا بود که در میانه ســده سیزدهم خورشیدی ،به
نمایندگی هیئت تجار تهران و با حمایت بازرگانان توانست ،نظر موافق
ناصرالدینشاه را به منظور تشکیل «مجلس وکالی تجار» جلب کند؛
سرانجام در  ۱۲شوال 15( ۱۳۰۱مرداد  )1263اساسنامه این مجلس به
تأیید شاه رسید .مجلس وکالی تجار یا «مجلس تجارت» ،تشکیالتی
اقتصادی بود که صالحیت حقوقی و شــخصیت سیاسی در اجرای
تصمیمات خود را داشت.
حاج محمدحســن امينالضرب پس از عمری ارائه خدمات در
حوزه اقتصاد و صنعت کشور ،در  8شعبان ( 1316یکم دي)1277
درگذشت و در نجفاشرف به خاک سپرده شد.
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خبرنگاران:
ناظران اقتصاد ایران
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رئیس اتاق بازرگانی
ومدیرمسئولماهنامهآیندهنگر

اقتصاد ایران پدیدهای اســت که میتوان آن را یک
اقتصاد منحصربهفرد دانست .نمیتوان خیلی سرراست
درباره اقتصاد ایران اظهارنظر کرد و آن را در قالب خشک
و محدود نظریات اقتصادی گوناگون گنجاند .این اقتصاد
از ســویی دارای مولفههای حمایتی شدید بهنفع افراد
فرودست است اما از سوی دیگر ،سیاستهای بازار آزاد
را دنبــال میکند اما در عین حال ،بازار آزادی که از آن
صحبت میشــود نوع بازار آزاد گلخانهای است که انواع
کژیها و کاســتیها در آن به چشم میخورد .بنابراین
اقتصاد کشــور با اینکه دارای مدیران ،تصمیمگیران و
سیاســتگذارانی است که فعالیتها و برنامههای کالن
را پیش میبرند اما همواره نیازمند نقد و روشــنگری و
اصالح امور خود است.
بهتریــن روش برای نقد و آشکارســازی واقعیتها
در اقتصاد ،مثل ســایر حوزهها از جمله حوزه سیاسی
و اجتماعی ،اســتفاده از توان و ظرفیت رسانههاســت.
رســانهها و روزنامهنــگاران بهراحتــی و بهلطف اصول
حرفهای خود ،بسیار شفاف و بدون سوگیری میتوانند

در بخش خصوصی ،گوشزد کنند که در کدام زمینهها
نقص وجود دارد و در کدام بخشهایی از اقتصاد مزیت
اقتصادی بالقوه نهفته اســت .همچنین چون رسانهها
با کارشناســان حوزههای مختلف در ارتباط هســتند،
میتوانند راهحلها و راههای برونرفت از مشــکالت را
برشــمارند ،به مدیران در این زمینــه آگاهی بدهند و
زمینههای اســتفاده از این راهحلها را در جامعه آماده
سازند .اینجاســت که اهمیت روزنامهنگاری اقتصادی
دوچندان حس میشــود .روزنامهنــگاران اقتصادی در
جامعــه روزنامهنگاری ایران دائما با انــواع بدبینیها و
اتهامات روبهرو هستند که مدعیاند آنها با سازمانها و
نهادها ارتباط خوبی برقرار میکنند و عمال در زمینه نقد
نهادهای اقتصادی ،کار قابلقبولی انجام نمیدهند .اما
این مدعیات درست نیست و آثار داوریشده در دومین
جشنواره فرهنگی امینالضرب خود گواه نقض این ادعاها
و فرضیات ناصواب اســت .بیشتر آثاری که به جشنواره
ارســال شده بودند و قریب به اتفاق آثاری که به مرحله
نهایی داوری رســیدند دارای دید انتقادی و روشنگرانه
و نگاههایی انســانی و اخالقی به اقتصاد کالن کشور و
نهادهای متولــی آن بودند .برای ما ضــرورت دارد که
تالش برای ادامه مســیر ناهموار کنونی اقتصاد ایران را
بههمراه روزنامهنگاران و خبرنگاران اقتصادی کشور پیش
ببریم .بسیار روشن و آشکار باید گفت که بدون رسانهها
نمیتوانیم این کار را به سرمنزل مقصود برسانیم.
رسانهها راهنما و تذکردهنده ما هستند و خطایمان را
گوشزد میکنند .خبرنگارها هستند که میتوانند با انواع
مفاسد و رانتهای اقتصادی در کشور مبارزه کنند ،آنها
را افشا سازند و فضایی سالمتر برای فعالیت اقتصادی به
وجود بیاورند .آنهایند که میتوانند از مسئوالن اقتصادی
در تمــام ردههــا و اعضای دولت بخواهند مســئولیت
تصمیمات خود را بر عهده بگیرند و در صورت کجروی
از سیاستها بازخواستشان کنند .بنابراین اکنون که در
آستانه روز خبرنگار هستیم ،میتوانیم این روز را به تمام
فعاالن عرصه رســانه تبریک بگوییم و تاکید کنیم که
خبرنگاران و روزنامهنگاران همراهان گرامی و همیشگی
ما در مسیر فعالیت اقتصادی هستند و خواهند بود.
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سه پیشکسوت
و استاد روزنامهنگاری
داور جشنواره فرهنگی امینالضرب

منتخبان دومین جشنواره
چطور برگزیده شدند؟

مراحل اجرایی جشنواره فرهنگی امینالضرب اردیبهشت امسال ( )1398آغاز شد .خرداد امسال
دبیرخانه جشنواره رسماً اقدام به انتشار فراخوان جشنواره کرد و با ارسال دعوتنامههای رسمی و
پوسترهای فراخوان به دفاتر روزنامهها و خبرگزاریها و همچنین راهاندازی کانالی در شبکههای
اجتماعی و از طریق پیامک به خبرنگاران حوزه ،از آنها و رســانههای چاپی و آنالین خواست که
مطالب و تولیدات رسانهای خود را در حوزه فعالیتهای بخش خصوصی و کارآفرینی در قالبهای
گزارش ،مصاحبه ،یادداشت ،مقاله و تیتر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .فراخوانی که باتوجه به
استقبال و درخواست روزنامهنگاران و خبرنگاران حوزه دو مرحله تمدید شد و در نهایت پایان تیرماه
به عنوان آخرین زمان ارسال آثار در نظر گرفته شد.
طبق فراخوان جشنواره ،روزنامهنگاران و خبرنگاران میتوانستند آثاری را که در فاصله زمانی اول
خرداد سال گذشته تا انتهای خرداد امسال منتشر شده بود (که باتوجه به درخواستهای خبرنگاران
به انتهای تیر افزایش پیدا کرد) در جشنواره شرکت دهند .عالوه بر آثاری که توسط خود فعاالن
رسانهای به جشنواره رسیده بود ،در دبیرخانه جشنواره محتواهای رسانهای منتشرشده در بازه زمانی
یکساله در نشریات و خبرگزاریها و وبسایتهای خبری رصد شد تا روند بررسی آثار جامعتر طی
شود .در نهایت مجموع آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره بیش از هزار اثر بالغ شد.
در دبیرخانه جشنواره طبق تجربه برگزاری جشنوارههای رسانهای مشابه به خصوص برگزاری
موفق نخســتین جشنواره فرهنگی امینالضرب که باعث شد در دومین دوره با رشد چشمگیری
در ارسال آثار روبهرو باشیم ،در هر رسته شاخصبندیهایی انجام شد تا غربالگری و داوریهای
اولیه با اســتفاده از این شاخصها صورت گیرد .در هر رسته ،بین  7تا  10شاخص تعیین و برای
هر شاخص امتیازی در نظر گرفته شد که آثاری که بیشترین امتیازات را به دست آورده بودند ،به
مرحله داوری نهایی راه یافتند.
هیئت داوران مرحله نهایی جشنواره فرهنگی امینالضرب سه روزنامهنگار پیشکسوت و استاد
روزنامهنگاری بودند که آثار راهیافته به مرحله آخر در هر رســته را طی چند روز بررســی کردند.
هیئت داوران عبارت بودند از دکتر محمدمهدی فرقانی ،رئیس دانشــکده علوم ارتباطات دانشگاه
عالمه طباطبایی ،آقای حسن نمکدوست ،مدرس روزنامهنگاری و رئیس مرکز پژوهشهای روزنامه
همشــهری ،و فرهت فردنیا ،روزنامهنگار باسابقه اقتصادی و معاون سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد.
هیئت داوران ،در اوایل مردادماه امسال ،با نشستی که در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران برگزار شد بهطور کامال مستقل و با اجماع میان اعضای این هیئت ،رتبههای برتر رشتههای
گزارش توصیفی ،گزارش خبری -تحلیلی ،مقاله و یادداشت ،مصاحبه و تیتر را تعیین کردند .تنها
شرطی که از سوی دبیرخانه برای منتخبان نهایی جشنواره در نظر گرفته شده بود ،این بود که هر
فرد در بیش از یک رسته برگزیده نهایی نشود که البته این اتفاق نیز در عمل رخ نداد.
نگاهی به اســامی منتخبان دومین جشنواره فرهنگی امینالضرب نشان میدهد که برندگان
ترکیبی از جوانان فعال در حوزه روزنامهنگاری اقتصادی و نیز جمعی از افراد باسابقهتر در این عرصه
هستند .تنوعی از رسانههای برگزیده در این فهرست به چشم میخورد .میتوان در نهایت اینطور
نتیجهگیری کرد که فهرست برگزیدگان نهایی جشنواره فرهنگی امینالضرب و همچنین استقبال
از این جشنواره نشان میدهد رسانههای گوناگون و پرشماری در ایران همچنان در عرصه اقتصادی
فعالیت میکنند و به تولید محتوا میپردازند و بخش خصوصی و صاحبان کســبوکار میتوانند
به اتکای پوشــشهای رسانهای اهل قلم فعالیتهای خود را پیش ببرند و این اطمینان را داشته
باشــند که تالشهای آنان نادیده گرفته نمیشود و در این مسیر دشوار ،اهالی رسانه با انتقادها و
پیشنهادهای خود میتوانند آنها را در ادامه مسیر یاری کنند.
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محمدمهدی فرقانی ،حســن نمکدوســت و فرهــت فردنیا داوری دومین جشــنواره فرهنگی
امینالضرب را برعهده داشــتند .داوری مرحله نهایی دومین جشنواره فرهنگی امینالضرب را سه
پیشکسوت و استاد روزنامهنگاری برعهده داشتند و از میان  53اثر در پنج رسته گزارش توصیفی،
گزارش خبری – تحلیلی ،یادداشت و مقاله ،مصاحبه و تیتر برگزیدگان اول تا سوم را انتخاب کردند.
محمدمهدیفرقانی
رئیس دانشــکده ارتباطات اجتماعی دانشــگاه عالمــه طباطبایی و
روزنامهنگار باسابقه است که تاکنون در جشنوارههای مختلف مطبوعاتی
و رسانهای داوری آثار را برعهده داشته است .فرقانی فارغالتحصیل دوره
کارشناسی روزنامهنگاری ،کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی است.
فرقانی از ســال  ۱۳۷۸تا آبان  ۱۳۸۲رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رســانهها بود .همکاری با
روزنامه کیهان ،به عنوان خبرنگار ،گزارشگر ،دبیر سرویس ،عضو شورای سردبیری و عضو شورای
تیتر روزنامه در فاصله سالهای  1351تا  1371تنها بخش کوچکی از فعالیت مطبوعاتی اوست.
او مســئولیت راهاندازی نخستین دانشکده علوم ارتباطات در دانشگاه عالمه طباطبایی را برعهده
داشته است.
حسننمکدوست
رئیس مرکز آموزش روزنامه همشهری ،روزنامهنگار باسابقه و مدرس
رشــته روزنامهنگاری و ارتباطات است .او در سالهای گذشته داوری
جشــنوارههای مختلف از جمله جشــنوارههای رسانهای اقتصادی را
برعهده داشته است .حســن نمکدوست فارغالتحصیل کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری روزنامهنگاری و علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
او فعالیت روزنامهنگاری خود را در سال  ۱۳۵۶در تحریریه روزنامه اطالعات و کیهان آغاز كرد و تا
اردیبهشت  ۱۳۵۸و پس از آن در نشریات تخصصی و عمومی همچون پیام امروز به عنوان خبرنگار،
دبیر ،معاون سردبیر و سردبیر ادامه داد .او از سال  1381تا  1384عضو هیئت علمی گروه ارتباطات
دانشکده علوم اجتماعی دانشــگاه عالمه طباطبایی بود .حسن نمکدوست چند سالی است که
مدیریت مرکز آموزش روزنامه همشهری را برعهده دارد.
فرهتفردنیا
معاون ســردبیر روزنامه دنیای اقتصاد و از روزنامهنگاران باســابقه و
پیشکسوت حوزه اقتصادی محسوب میشود که در طول بیش از سه
دهه فعالیت مطبوعاتی نیروهای بســیاری را در حوزه اقتصاد پرورش
داده است .فردنیا فارغالتحصیل رشته اقتصاد نظری از دانشگاه عالمه
طباطبایی است .او فعالیت مطبوعاتی را از ســال  1361و از سرویس اقتصادی روزنامه اطالعات
شروع کرد و در این  37سال (تا امروز) همه مراحل کار در یک تحریریه از خبرنگار ،دبیر سرویس،
معاون سردبیر ،سردبیر و مدیر مسئول را تجربه کرده است .مشارکت در راهاندازی روزنامه همشهری
و فعالیت 12ساله در این مجموعه که به سرعت تبدیل به پرتیراژترین روزنامه کشور شد و همچنین
همکاری با روزنامه دنیای اقتصاد از بدو تأسیس در سال  1381تاکنون از مهمترین دستاوردهای
دوران کاری این روزنامهنگار باسابقه است .فردنیا باتوجه به سابقه طوالنی فعالیت در حوزه اقتصادی
در طول سالهای گذشته همیشه یکی از داوران جشنوارههای تخصصی حوزه اقتصاد بوده است.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی تهران سال گذشــته و در جریان نخستین جشنواره
فرهنگی امینالضرب از فرهت فردنیا به عنوان پیشکسوت این حوزه تجلیل کرد.
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