
بیمه رازی با شکست آمریکا قهرمان کشتی باشگاه های جهان شد
تیم بیمه رازی با پیروزی قاطعانه 7 بر یک مقابل تایتان مرکوری آمریکا برای دومین بار قهرمان کشتی آزاد 
باشگاه های جهان شد. دیدار فینال دومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های جهان بین بیمه رازی 
ایران و تایتان مرکوری آمریکا برگزار شد که نماینده ایران موفق شد حریف خود را شکست دهد و ضمن 
تصاحب جایزه 50 هزار دالری، برای دومین بار قهرمان باشگاه های جهان شود. تیم بیمه رازی عالوه بر 
نفرات شاخصی مانند رضا یزدانی، کمیل قاسمی، مسعود اسماعیل پور و میثم مصطفی جوکار ...

از صبح امروز طرح ســاماندهی 
دستفروشــان در منطقه بازار 15 

خرداد با همکاری ...

آژانس حمل ونقل ســوئد اعالم 
کرد: این کشــور تمام پروازها به 

شمال عراق را ...

بر اســاس یک پژوهــش ، گروه 
تروریســتی داعش تقریبا به طور 

جهانی مورد نفرت مردم ...

خداحافظی 
دستفروشان با 

بازار پایتخت

سوئد پروازهای 
 خود را به عراق 

لغو کرد

 مسلمانان جهان 
 از داعش

 متنفرند

معمای خروج مرتضوی!
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سعید مرتضوی در حالی که پرونده قضایی در حال بررسی دارد برای شرکت در مراسم اربعین از کشور خارج شد

سردار سالمی: 

پاسخ ایران به هرگونه تحرک گرو ه های تکفیری دندان شکن خواهد بود
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سپاه با تمام توان در حال خدمات رسانی به زوار بوده و در مرز مهران با ایجاد اردوگاهی 6 هزار نفری، بیمارستان صحرایی 

و همچنین تدارک صدها دستگاه خودرو ترابری در هر لحظه از شبانه روز برای آسودگی زائرین اربعین حسینی تالش می کند. سردار سرتیپ پاسدار حسین 
سالمی جانشین فرمانده کل سپاه صبح امروز )7 آذر( در جریان بازدید از مرز مهران با بیان اینکه امنیت برای زائران اربعین در کل کشور برقرار است، گفت: 
با تالش  نهادهای امنیتی، انتظامی و سپاه، اشراف اطالعاتی خوب و کافی در مرزها محقق شده است و در صورت هرگونه تحرک گرو ه های تکفیری پاسخ 

ایران دندان شکن خواهد بود. وی با بیان اینکه براساس گزارشات دریافتی در آن سوی مرز، در کشور عراق نیز مشکل خاصی وجود ندارد، ادامه داد: همه 
مجموعه ها در تالش هستند تا ضمن ایجاد امنیت الزم، تکریم و احترام گذاشتن به زوار آنگونه که شایسته آنها بوده انجام شود. سردار سالمی با اشاره به 

خدمات انجام گرفته در مرز مهران تصریح کرد: سپاه با تمام توان در حال خدمات رسانی به زوار بوده و در مرز مهران با ایجاد اردوگاهی 6 هزار نفری ...


