
فرمولی برای 
گفت وگوی جان دار
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 بحران غذایی در جهان 
وارد فاز جدیدتری شد

 سهمیه بندی روغن 

در جهان
همین چند هفته پیش بود که زنی 41ســـــــاله 
به نام ســـــــاندرا بـــــــرای خرید اندکـــــــی روغن 
آفتابگردان، ســـــــاعت ها در صف ایستاد و در 
همان صف از حال رفـــــــت؛ او در آمبوالنس و 
در راه بیمارستان، جان باخت تا شبکه های 

اجتماعی خشم بزرگی را منعکس کنند. 

پیمان جبلی:

 رسانه  ملی 
 بدون تعارف  و لکنت 
حرف حق را می زند

این روزها اســـــــناد و مـــــــدارک مالـــــــی که از 
خزانه داری فدراسیون فوتبال به بیرون درز 
می شود، همه را بابت دوران سیاه مدیریت 
شـــــــهاب الدین عزیزی خـــــــادم و رفقایش، 

انگشت به دهان گذاشته است. 

 رد پای
 پول های آلوده

 بازی سایه و سنگ 
در مریخ

پرداخت های نجومی فدراسیون 
فوتبال برای پست های پاره وقت

مشهورترین تصاویر حاشیه ساز 
مریخی را بررسی کرده ایم
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 گزارش »جام جم« از دالیل افزایش معوقات 
و فرار مالیاتی طی سال های گذشته

بودجه دوسال  کشور 
در جیب بدهکاران

صفحه  ؟

جایی برای روشنفکرنماها 
نیست!

نشانه شناسی2سفر 
دیپلماتیک به تهران

جام جم سفر امیر قطر و مقام اروپایی را بررسی کرد

 کرونا کنترل شده
 اما حذف نشده است

 گفت وگوی »جام  جم«
 با سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 

حزب ا... و متحدانش بیشتر کرسی های 
پارلمان را به دست آوردند

پیمایشی درباره ذائقه سینمایی ایرانیان
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نمایشگاه

گرهای تمدید   اما و ا
برگزاری نمایشگاه

سخنگوی نمایشگاه کتاب

 بسته پیشنهادی کتاب 
خسرو باباخانی، نویسنده

20

سفر به سمت روایت

گفت وگو با حسین سلطان محمدی

18

مدرســه ی تربیــت منتقــد، بــه عنوان اولین و جامع تریــن مرکز تربیت تحلیل گران و 
منتقدین سینما، با شناخته شده ترین مدرسین سینما، قصد دارد، کارشناسان، 
ــد و  ــم ببینن ــت فیل ــد درس ــا بتوانن ــد           ت ــرورش ده ــی را پ ــدان و روزنامه نگاران منتق

عمیــق و دقیــق، آن را تحلیــل کنند.
بــرای ثبــت نــام، فایلــی شــامل مشــخصات، مهارت هــا، ســوابق و نمونــه کار هــا 

)درصــورت وجــود( را بــه نشــانی  QRکــد زیــر ارســال فرماییــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبت نام، لطفــًا بــا شــماره ی ۰۲۱۲۳۰۰۴۱۰۷ تماس 

حاصل نمایید.

اولین مدرسه

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r

چهارشنبه
28  ا  ردیبهشت ماه   ۱۴۰۱

روزنـــامـــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی 
1443 ــوال  ــ ش   16 ایــــــران،   صــبــح 
بیست و سوم ســال  صفحه،   20

استان  در  قیمت   ،6216 شماره 
ــان ــوم ت  3500 الـــبـــرز  و  تـــهـــران 
تومان  2500 استان ها  دیگر  و 
Wednesday - May 18, 2022

 توفان مقاومت
آرزوهای آمریکا را برد

دکتر جبلـــــــی گفت:»مـــــــا باید در رســـــــانه ملی 
جلوه های زیبایی از هنـــــــر را برای مخاطبان به 
نمایش بگذاریم. باید بدانیم وظیفه رسانه ملی 
آرامش بخشی بین جامعه و مردم است. ایجاد 
امید و نشاط در جامعه، نگاه مثبت به آینده و 
مقابله با ســـــــیاه نمایی ها، وظیفه ما به عنوان 

کمیتی است.« یک رسانه مردمی و حا
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 سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت 
در گفت وگو با جام جم هشدار داد

 7 سال تا سیاهچاله 
سالخوردگی جمعیت
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