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

۱5  تیر  ۱۴۰۱
Wednesday
J u l y  6

۴شنبه

 روزنــــامــــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ایــــران

6 ذی الحجه ۱۴۴3

6255 ــاره  ــ ــ ــم ــ ــ ش  ســـــال بـــــیـــــســـــت و  ســـــوم، 

 قیمت در استان تهران و البرز 3500 تومان 

تــومــان کــشــور 2500  اســـتـــان هـــای  ــگــر  و دی
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 علی کفاشیان در گفت و گو با »جام جم«: 

رقم های فوتبال قابل هضم نیست
انتشار فهرست ساختمان های ناایمن از سوی شهرداری به کجا رسید؟

خیال راحت متروپل های تهران!
رگبارهایی که متوقف نمی شود

 کشتار در  روز  استقالل آمریکا
گزارش »جام جم« از سهم ۷۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوارها

وقتی مسکن،  سفره  را  می بلعد!

رئیس رسانه ملی در دیدار با جمعی از اصحاب قلم:

بانوی  سینمای پایداری

 درباره مریال زارعی  که نقش های ماندگاری 
در تلویزیون و سینما آفریده است

اقتصادبین المللصفحه آخرورزش

در دوره تحول،  تشنه  متن هستیم

11

420183

با آغاز نمایش 3 فیلم جدید 

کران تابستان رنگ تازه گرفت ا

9

تهران، میاندار  ترمیم 
روابط  همسایگان

 برگزاری نشست ایران، ترکیه و آذربایجان  
چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 

دومین زن صاحب مدال فیلدز

مارینـــــــا ویازوفســـــــکا، اهل اوکرایـــــــن، به عنوان 
دومین زن در تاریخ، نشان معتبر فیلدز را که به 
جایزه نوبل ریاضیات معروف است دریافت کرد. 
تنها برنده زن قبلی در تاریخ بیش از ۸۰ ســـــــاله 

این جایزه، ریاضیدان ایرانی مریم میرزاخانی بود. 

جلد دومخبر

پرویز فالحی پور بازیگر پیشکســـــــوت مهمان جام جم بـــــــوده و از تجربیاتـــــــش در دنیای بازیگری 
گفته است. اختتامیه نخستین جشنواره ملی آیین ســـــــخن با حضور هنرمندان مختلف هم بهانه 
گزارش جمع وجور دیگر رسانه است. اضافه شدن ســـــــه فیلم تازه »تی تی«، »بازیوو« و »پیتوک« به 
کران جان تازه ای به سینماها در تابستان داده اســـــــت، گزارش صفحه سینما رفته سراغ  جدول ا
این فیلم ها و نگاهی کلی به آنها داشته اســـــــت. در صفحه تئاتر هم پای حرف های الهام شعبانی، 
کارگردان نمایش »بی چرا زندگان« نشســـــــته اســـــــت، کارگردانی که هدفش را از اجرای این نمایش 
بیان تنهایی آدم ها عنوان کرده اســـــــت. گزارش اصلی صفحه ســـــــینما اما رفته است سراغ حضور 
مریال زارعی در نقش های ماندگاری که در عرصه بازیگری اش خلق کرده اســـــــت. و باالخره گزارش 
کید و مطالبه هنوز  صفحه سبک زندگی رفته پی پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ســـــــال ها تا

سگ گردانی متوقف نشده است. 

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از مجموعه مطالبی در حوزه های   جلد دوم ر
رادیو، تلویزیون، رسانه، فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

بازار تهران را ایمن کنید!

رئیس سازمان بازرســـــــی با تاکید بر این که 
در بازار تهران اصول شهرســـــــازی، ایمنی و 
معماری به درســـــــتی رعایت نشده، نسبت 
به بروز حوادث احتمالی و تحمیل خسارات 

زیاد هشدار داد.

اردوغان در راه ایران

گزارش  ترکیه ای  رســـــــانه های 
اردوغان،  طیب  رجب  داده اند 
سه شنبه  ترکیه  جمهور  رئیس 
۲۸ تیر برای ســـــــفر یک روزه به 

ایران خواهد آمد. 

بانوی سینمای پایداری

ساعت خبر

بین الملل   
برخی منابع خبری از مقر سازمان 
پیمان آتالنتیک شـــــــمالی )ناتو( 
گزارش دادند که وزرای خارجه 
دو کشـــــــور فنالنـــــــد و ســـــــوئد 
پروتکل هـــــــای الحـــــــاق به این 

ائتالف را امضا کردند.

تهدید مستاجران ممنوع

پس از انتشـــــــار گزارش هایی مبنی بر استخدام 
افرادی از ســـــــوی امالکی ها برای تخلیه مسافر، 
حاال وزارت راه اعـــــــالم کرده هرگونـــــــه تهدید 
مســـــــتاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا 

دستور تخلیه جرم است.

جامعه   
اداره حفاظـــــــت محیط زیســـــــت 
تلف شدن  از  کرج  شهرســـــــتان 
قهوه ای  توله خرس  قالده  یک 
از روستاهای  در محدوده یکی 
بخش آسارای این شهرستان بر 

اثر برخورد خودرو خبر داد.

اقتصاد   
در حالی که وارد چهارمین ماه از ســـــــال شده ایم، 
وزارت صنعـــــــت، معـــــــدن و تجـــــــارت همچنان از 
انتشـــــــار آمار مربوط به تولید و کیفیت 
خودداری  داخلـــــــی  خودرو های 
می کند و گویـــــــا دیگر قصد 

انتشار آنها را ندارد.

خودروی مالعمر در موزه! 

منابـــــــع خبری از کشـــــــف خـــــــودروی 
« رئیس  شـــــــخصی »مال محمد عمـــــــر
ســـــــابق طالبان در والیـــــــت زابل خبر 
داده اند و قرار اســـــــت این خودرو در 
موزه ملی افغانستان نگهداری شود.

رئیس رسانه ملی در دیدار با جمعی از اصحاب قلم:

در دوره تحول، تشنه متن هستیم
شامگاه سه شنبه 14 تیر همزمان با روز 
قلم، رئیس رســـــــانه ملی بـــــــا جمعی از 
اصحاب رســـــــانه نشست صمیمانه ای 
برگزار کرد. در این نشست که بیش از سه ساعت به 
طول انجامیـــــــد، حدود 30 نفـــــــر از صاحبان قلم به 
بیان دیدگاه های خود پرداختند دکتر جبلی نیز به 

نیاز مبرم صداوسیما به متن و نوشته اشاره کرد. 
رئیـــــــس رســـــــانه ملی در ابتدای ســـــــخنانش گفت: 
خوشحالم در میان کسانی هستم که دیدن شان از 
نزدیک آرزویم بود. وی بـــــــا بیان این که نزدیک ترین 
عنصر فرهنگ بـــــــه جوهره آدم، قلم اســـــــت، گفت: 
آن هنگام کـــــــه عقل آدمـــــــی بـــــــه کار می افتد، قلم 
روان می شـــــــود و طبق همین قاعده، صاحب قلم 

نزدیک ترین فرد به حوزه فهم و درک انسان است. 
جبلی بـــــــا اشـــــــاره بـــــــه دوران جدیـــــــد مدیریت در 
صداوســـــــیما افزود: چشـــــــم امید خیلی ها به این 
دوره مدیریت ســـــــازمان اســـــــت و حق مشـــــــروعی 
برای تحول خواهی در صداوســـــــیما دارند. از خدا 
می خواهیم به ما کمک کنـــــــد و امیدواریم بتوانیم از 

شما کمک بگیریم.
کیـــــــد بر این که در این دوره تحولی، تشـــــــنه  وی با تا
متن و نوشته هســـــــتیم، بیان کرد: ما باید این قدر با 
شما بنشینیم تا مسائل شما، ملکه ذهن مان شود. 
برای رهایی از آفت این ســـــــال ها، باید به متن توجه 
کرد. نبودن متن تایید شده نهایی کامل، آفت همه 

کید کرد: در این دوره،  این سال ها بوده است.  وی تا
اصالت را به متن می دهیم . ما ســـــــال های ســـــــال از 
وجود متن، نوشته و بانک اطالعاتی محتوا محروم 
بودیم. باید انبوهی متن داشته باشیم. متاسفانه از 
جامعه نویســـــــندگان توانمند عقب افتاده ایم و باید 
بسیار تالش کنیم تا به گرد پای نویسندگان برسیم. 
ما در حوزه قلـــــــم کم نداریم و بایـــــــد بدویم تا به آنها 

برسیم و آثار فاخر را رسانه ای کنیم. 
جبلی افزود: حق کتاب بر رســـــــانه، ترویج آن و حق 
رســـــــانه بر کتاب هم قابلیت آن برای تبدیل به فرم 
محتوایی رســـــــانه ای و ساخته شـــــــدن است. باید 
کتاب را تبلیغ و ترویج کنیم چون کار فرهنگی، فاخر 
کتاب به سمت  و سریع الوصول است. برای معرفی 
کتاب  نمایش دو ســـــــه دقیقه ای از بهترین بخش 

حرکت می کنیم که آن را جذاب می کند. در شـــــــورای 
کتاب که رصد و کشـــــــف کتاب های ارزشمند وظیفه 
آن است، چنین فضاهایی وجود دارد اما حداقل کار 
ما تبلیغ کتاب است وظیفه ماســـــــت که کتاب را به 

محتوای فاخر رسانه ای تبدیل کنیم. 
رئیـــــــس ســـــــازمان صداوســـــــیما در ادامـــــــه گفت: 
خوشـــــــبختانه ما در این ۸ ماه در زمینـــــــه تولید و 
محتـــــــوا، اعتماد به نفـــــــس خوبی پیـــــــدا کرده ایم. 
ماجرای هک کارت های سوخت و مساله زاینده رود 
را با فرهنگ ســـــــازی درون سازمانی و افزایش تحمل 
کار  کنیم. هر  برون سازمانی، توانستیم رســـــــانه ای 
جدیدی شاید اشتباه داشته باشـــــــد ولی به خاطر 
یک اشتباه احتمالی نمی شود آن کار را نکرد. حتما 
باید به ســـــــطح قابل قبولی از ســـــــطح پذیرش این 

فرهنگ در جامعه برسیم. 
وی در پایان با بیان این کـــــــه برنامه ای مانند » نون 
و القلم « در شـــــــبکه نســـــــیم و برنامه های دیگر در 
کرد: این  کتاب ساخته خواهد شـــــــد، عنوان  حوزه 
جلسه برای جلب اعتماد شماســـــــت چون در این 
دوره می خواهیم از شما به عنوان همکار استفاده 
کنیم. هیچ کســـــــی مثل شـــــــما نمی تواند در حوزه 
متن کمـــــــک کند و این جلســـــــه می تواند مســـــــتمر 
باشـــــــد. ما به متن و قلم قوی و نگاه اصیل به شدت 
 نیاز داریم و امیدواریـــــــم بتوانیم همکاری هایمان را 

گسترش دهیم.
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