
امیر عبداللهیان: احضار کاردار عربستان در پی حوادث منا
معاون وزیرامورخارجه، خبر از ستاد ویژه ای برای رسیدگی به حجاج به دستور رئیس جمهور 
داد و گفت: کاردار عربستان به وزارت خارجه احضار و با اعتراض خود را نسبت به رفتار 
غیرمسئوالنه دولت عربستان خواهیم رساند. حسین امیر عبداللهیان با بیان اینکه ستاد 

ویژه ای برای رسیدگی به حجاج به دستور رئیس جمهور تشکیل شده است، گفت: 
برای پشتیبانی فوری، انتقال مجروحین و ارتباطات دیپلماتیک این ستاد ...

روحانی پیش از عزیمت به نیویورک:

تعامل سازنده با جهان بسیار اهمیت دارد
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از عزیمت به نیویورک جهت حضور و سخنرانی در هفتادمین مجمع عمومی سازمان 
ملل با تبریک عید سعید قربان به تشریح اهداف و برنامه های این سفر پرداخت و خاطرنشان کرد: حضور در اجالس عمومی سازمان ملل فرصتی است برای 

مالقات با سران کشورهای شرکت کننده و همچنین برگزاری جلسات مختلف. وی با اشاره به تفاوت نشست مجمع عمومی امسال با سال های گذشته اظهار 
کرد: امسال هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود و به همین مناسبت اجالسی با حضور سران کشورهای دنیا و با موضوع برنامه اهداف توسعه 
پایدار پس از سال 2015 میالدی در حاشیه مجمع عمومی برگزار می گردد. در همین راستا نیز در این جلسه سند توسعه پایدار با حضور سران کشورهای دنیا به 

تصویب می رسد.وی با اشاره به هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل خاطرنشان کرد: در اوایل تاسیس سازمان ملل و در اولین اجالس های ...
خطیب نماز عید ســعید قربان در 
تهران گفت: باید مراقب باشــیم 

که آمریکا از روزنه برجام ...

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین 
دیدارش از رقابت های قهرمانی 

آسیا به مصاف هند رفت و ...

تعداد زائران ایرانی کشته شده در 
حادثه امروز در رمی جمرات به 47 

نفر رسید. سعید اوحدی ...

مراقب نفوذ 
آمریکا از طریق 

برجام باشیم

ادامه قدرتنمایی 
بسکتبالیست های 

ایران

کشته شدگان ایرانی 
»رمی جمرات« 47 

نفر شدند

قربانگــاه حجــاج
تعداد جان باختگان سرزمین منا به بیش از هزار  تن رسید 
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