
نشستآتیدربارهبحرانسوریهدرنیویورکبرگزارمیشود
دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که نشست آتی درباره بحران سوریه در وین برگزار نخواهد شد و 
شرکت کنندگان تصمیم گرفته اند تا این نشست را در نیویورک برگزار کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از بان 
کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد که کشورهای ذی ربط در بحران سوریه توافق کرده اند تا نشست 
بعدی در این باره در نیویورک باشد. 17 کشور تاثیرگذار بر بحران سوریه از جمله آمریکا، ایران و روسیه در 
نوامبر گذشته نشستی را در وین برگزار کردند که در آن تالش شد راهی برای حل سیاسی بحران سوریه  ...

همه منتظر درخشش فرزان:

سونامی تکواندو به دنبال تکرار قهرمانی در فینال گرندپری
فرزان عاشورزاده به دنبال کسب دومین مدال طالی خود در رقابت های فینال گرندپری است. فرزان عاشورزاده که پیش از این سهمیه المپیک خود را قطعی کرده 

است، یکی از پدیده های سال های اخیر تکواندوست که فدراسیون جهانی تکواندو لقب سونامی را به او داده است. نماینده وزن اول المپیکی هم اکنون در صدر رنکینگ 
المپیک قرار دارد. او طالی فینال گرندپری 2014 را در کارنامه دارد و با طالی سال گذشته خود از جایگاه پنجم به صدر جدول رنکینگ المپیک رسید و تاکنون این 

جایگاه را حفظ کرده و به دنبال کسب دومین مدال طالی خود در فینال گرندپری است. عاشورزاده در دیدار اول خود در فینال گرندپری مکزیک برابر لوکاس گازمان 
نفر هشتم رنکینگ مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی به مصاف برنده دیدار مکزیک و آلمان می رود. نماینده وزن 58- کیلوگرم تیم ملی تکواندو در گفت وگو با 

خبرنگار ورزشی دانشجویان ایران )ایسنا(، درباره رقابت های فینال گرندپری گفت: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و در آمادگی خوبی به سر می بریم ...
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت از 
پیوستن ایران به برنامه بین المللی 

»حذف همه گیری ایدز« تا  ...

آخرین اخبــار از مراحل تدوین و 
نهایی شــدن الیحه بودجه سال 
آینده حاکی از به تعویق افتادن ...

صنعت گردشگری کشور اسپانیا 
با رشــد 4.4 درصدی در 10 ماه 

ابتدایی سال 2015 میالدی ...

ایران به »حذف 
همه گیری ایدز« 

پیوست

 ارائه 
 بودجه 95 

به تعویق افتاد

 اسپانیایی ها 
در گردشگری 

رکورد زدند

کریسمستحریمها
وزیر انرژی آمریکا: تحریم های ایران در ژانویه برداشته می شود
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