
۲۰ صفحه۶۴۱۰ �وزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران    چهارشنبه  ۲۸  دی ۱۴۰۱     ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۴ قیمت در استان تهران و الب�ز ۴۰۰۰ تومان  و دیگر استان های کشور ۳۵۰۰ تومان 

ش»
«تپ

ان 
ایگ

ه ر
یم

ضم
راه 

هم

صفحات ۱۲ و  ۱۶

۲۹ و  ۳۰ دی   ۱۴۰۱
 برگزا�ی  آزمون سراس�ی 

نوبت اول

اسفند   ۱۴۰۱
اعالم  نمرات خام  و کل آزمون 

نوبت اول

سراس�ی  آزمون  ثبت نام  
نوبت دوم  

۱۴ و ۱۵ تیر ۱۴۰۲
 برگزا�ی  آزمون سراس�ی 

نوبت دوم

مرداد  ۱۴۰۲
 اعالم  نمرات خام  و کل آزمون

نوبت دوم

مرداد ۱۴۰۲
نهایی    کارنامه  ارائه  

شه��ور ۱۴۰۲
نهایی ن�ایج  اعالم    
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توصیه های �وان شناختی در آســتانه برگزا�ی مرحله اول کنکور

چرا صهیونیست ها برای ت�و��ستی اعالم کردن سپاه دست و پا می زنند
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گزارشی از  منابع و مصارف بودجه امسال و سال آینده 

بودجه در  ایستگاه تحلیل و تدب�ر

گفت و گوی «جام جم» با  وئام وهاب، سیاستمدار لبنانی: 

ثبات لبنان ؛ خط قرمز ج��ان مقاومت 

 «جام جم» گزارش می دهد

چهره های ایرانی 
مهره های انگلیسی!

ردپای نفوذ در  تا��خ معاصر

پاتک به جنگ نرم 
دشمن

دالیل هجمه  به بودجه رسانه ملی

۱۰

جشنواره ای که به 
داد اعتبار  ایران  سینمای 

۴۰سال جشنواره فیلم فجر

آنالین

�������� ����� را در ��م �� آ���� ��� ا���

��� ���� ��ی ��ز��ن ��ا����� از ا�� ����� 
ک، آ���ن ����������  دارد �� در روز ��� ��ای ��

����ی ا��.  ����� ���ان ��

ک ��د��  ��ا در ��ز ��ای �� آ

�� ��� را ا��� ����

در ��� ر�ــ�زان رو���، �� ��درو �� ���� ���م �� 
و����� ��و���ه ����رد ��د. ��� از آ��� در ����ر���ن 

����ی �� و ����، را���ه ��درو را د����� ��د.

ک �� ��د�و �� ���زه ���دف و�����

�� ��� را ا��� ����

�� ��ا���� در ��ود��ه ������ ����ان در ��ل آ��ده 
��ن ��ای ��واز ��د �� ��د�� ای ر� داد. ��ور���� 

��� از �����ان آ�� ���� و دو ��� را ���وم ��د.

آ�� ����� ���ر���� در ��ا����

�� ��� را ا��� ����

�ــ�ن ا��  از ��� ���� ا���ی دا���   ��� ���
����ی  ����ر   ��� ا���ن   �����  ��� در   ��

��ا�� دا��. 

�� ��ی ����� و ����ری  ��ی ���ی

�� ��� را ا��� ����

آ�ــ�ا�ــ�ــ� از �ــ�ــ�ــ�ری �ــ��ــ� ا�ـــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ان �� 
آن ���� �ــ� �ــ��ــ� و از �ــ�ا�ــ��ــ� �ــ�ــ�ی و ���� 

ا��اد �� ���� .

��ا��� ��ا�� ���� در ا��� �� آ

�� ��� را ا��� ����

جلد دوم

�ز���� ��م �� ���� ��� ����، از  ��� دوم �
������ ������ در ��زه ��ی راد��، �������ن، ر����، 

�����، ��� و ا���� ��� ز���� �� ��د. 

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r

ا��� ا�ــ�اد �� از ��ا �ــ�ردن، �� �����ن ��ی، 
��ت ���از���، ���ه �ــ�ردن و… ��دت دار�ــ� �� 

ا��  ��دت ���� ��ء�����  �� ��د.

��ر���� �� ����� ��� از ��ا ا���م د���

�� ��� را ا��� ����

ضمیمه

۱۵ تا ۲۱ ف�وردین  ۱۴۰۲


