
گفت وگوی «جام جم» با سلیم ثنایی
تهیه کننده س��ال جدید شبکه ۳
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 د���� ا��

�وزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران   شنبه ۱۰  دی ۱۴۰۱    ۷ جمادی الثانی ۱۴۴۴ قیمت در استان تهران و الب�ز ۴۰۰۰ تومان  و دیگر استان های کشور ۳۵۰۰ تومان۶۳۹۴

���ن د�� �� �� ��� از ������ن ��   ز������ ��ی BQ1 و  ��
XBB  ا����ون در ���ر������� ��ه ا��، ز������ ���� ��  

��رت ا����ل ����� دار��.

XBB و BQ1 ی�� �� ���

�� ��� را ا��� ����

ا�ــ�ــ�د و ���� �����  ــ�ن در�ــــ�ره  ز�ـ ا������  �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی 
������ ��دار ���� �������، ������ه  ���� ���ه ��س �� 

��� و�� ��دا����. 

اذ��ن ر���� ��ی ��ر�� �� ���� ��دار �������

�� ��� را ا��� ����

ک و ���� از  �� ���� ���� ���ن در وا�� ا���� ��ون ��وا ��
 �� آز������ه اور���� در ���� ������. ا�� ا��ق آن ��ر ��
ا�� �� ��� از ۴۵ د���� ��� ��ا��� ���ت آن را ���� ���� .

ک ���� ا��ق د��� �����

�� ��� را ا��� ����

آنالین

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

�وزهای مشقت بار «چارلز دیکن�ی» انگلیسی ها ادامه دارد

ک��سمس مبارک اسک�وچ!
۴

ب���لی ها در و�زشگاه سان�وز با «پله» خداحافظی می کنند

وداع با الماس سیاه

ک�ونای جدید به ایران رسید

بازگشت ک�ونا
 آزمون نظام سالمت

۵و۲۸

رئیس رسانه ملی خبر داد

۴۰ اثر فاخر 
در آستانه کلیدزدن
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مرک�ی بانک  جدید  رئیس  وعده   ۵
«جام جم» از تغی�ر در تیم اقتصادی دولت گزارش می دهد 
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صفحه ۲

مرک�ی بانک  جدید  رئیس  وعده   ۵
«جام جم» از تغی�ر در تیم اقتصادی دولت گزارش می دهد 
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قدرت نمایش 
 در  کرانه  ایران
�زمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش برگزار شد
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