
 رتبه حائز آنها آثار که نگارانروزنامه و خبرنگاران به الضربامین جشنواره دوره نخستین اختتامیه مراسم در

 که ایجشنواره شد، تقدیر اقتصادی نگاریروزنامه پیشکسوت فردنیا، فرهت از و شد اهدا جوایزی بود، شده

 .دارد همت آن برگزاری تداوم به خصوصی بخش

 خبرگزاری اسبق مدیرمسئول  نژاد، مدیر حوزه چین در اتاق تهران وفریدون وردیدر این نشست صمیمانه 

 را الضربامین فرهنگی ساالنه همایش برپایی و رسانه و خبر مقوله به نهادن ارج برای تهران اتاق اقدام ایرنا

فکر و قلم دانست و این اقدام را  صاحبان و رسانه شأن و حفظ برای خصوصی بخش پارلمان تالش عنوان به

 گامی بلند در تعامل میان حوزه رسانه و اقتصاد عنوان کرد.

ای از مشکالت خبرنگاران اشاره کرد و مسائل و مشکالت اقتصادی، وجود خطوط وی در این مراسم به گوشه

های حقیقی و انههای مجازی و رقابت این بخش با رسای، ظهور پدیده شبکههای رسانهقرمز در فعالیت

ترین مشکالت فعاالن عرصه های گوناگون برای برخی نشریات را از جمله جدیهمچنین شائبه وجود رانت

رسانه و خبرنگاران عنوان کرد و یادآور شد که با تعامل میان حوزه بخش خصوصی و به طور مشخص اتاق 

 ا تا حد زیادی تعدیل کرد.توان مشکالت این عرصه ربازرگانی و خبرنگاران حوزه رسانه، می

الضرب برای امینرییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری دو دوره مراسم در این جمع صمیمی   

ای با همین عنوان در حوزه معرفی کارآفرینان برتر، گفت: با برگزاری این دو مراسم، تصمیم گرفتیم جشنواره

 .شوندمییکی از ارکان رشد و توسعه بخش خصوصی محسوب  ها نیزرسانه برگزار کنیم چرا که رسانه

به نقاط اشتراک و افتراق  نگاران تهرانانجمن صنفی روزنامه در ادامه کامبیز نوروزی حقوقدان و قائم مقام   

ها داری پرداخت و گفت: نقطه اشتراک این دو حوزه آن است که با مقاومت دولتداری و سرمایهروزنامه

های اقتصادی در پی سلطه بر سرمایه و ند و نقطه افتراق آنها این است که دولت در حوزه فعالیتمواجه هست

نگاران است. در واقع، تمایالت ایده فعاالن اقتصادی است و در حوزه رسانه در پی تسلط بر اندیشه روزنامه

 .و توسعه بوده استها در برابر این دو جریان کارشکنی کرده و مانع تحول خواهانه دولتتمامیت

های آنان الضرب معرفی شدند و از تالشامینمراسم، نفرات برگزیده در جشنواره فرهنگی بخش پایانی در   

های بخش خصوصی و توسعه فرهنگ محوریت بخش خصوصی در اقتصاد برای رونق بخشیدن به فعالیت

رهت ف»نگارانی که آثار آنها در این جشنواره برگزیده شده بود، از تجلیل شد. در آغاز تقدیر از روزنامه

نگار اقتصادی، به واسطه بیش از سه دهه قلم زدن در عرصه اقتصاد و ترویج ترین روزنامه، باسابقه«فردنیا

 شد.سازی تقدیر نقش بخش خصوصی و فرهنگ

 

 

 


