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روحانی:

مقاومت مردم فلسطین ادامه 
خواهد داشت

م��اه رمضانی دیگر ب��ه روزه��ای پایانی خود 
می رس��د، در حالی که بح��ران کرونا ویروس 
موجب شد تا ماه رمضان امسال حال و هوایی 
دیگر داشته باشد که البته در کنار محدودیت ها 
و اجرای قوانین خاص در برگزاری مراسم های 
مذهب��ی، زیبایی ه��ای نامح��دودی را نیز به 
نمایش گذاش��ت. ملت ایران حماسه ای بزرگ 
را در کمک و یاری رس��اندن به یکدیگر در ماه 
رمضان به ثبت رساندند که نظیر آن را در هیچ 

جای جهان نمی توان مشاهده کرد. 
آخری��ن جمعه م��اه رمضان به ن��ام روز قدس 
نم��ادی از آزادی خواهی و حمایت ملت ایران 
از مظلوم در برابر ظالم اس��ت. هر چند که روز 
ق��دس که ام��ام خمینی)ره( در س��ال 1358 
آن را بنا نهادند به نام فلس��طین اس��ت اما در 
عمل کارکردی جهان��ی دارد چنانکه برگزاری 
راهپیمای��ی روز ق��دس را می ت��وان یک��ی از 
حرکت های عظیمی مردمی در جهان دانست 
که به ص��ورت خودج��وش برگزار می ش��ود. 
اهمی��ت برگ��زاری روز قدس امس��ال بیش از 
سالهای دیگر زمانی آش��کار می شود که ملت 
ایران در مراس��م باشکوه تقس��یم پیکر سردار 
سلیمانی با وی و آرمانهایش تجدید پیمان کرد 
و روز قدس روزی است که ایرانیان وفاداری به 
عهدش��ان را می توانند به رخ جهانیان بکشند. 
ملت ایران با همدلی مومنانه نش��ان داد که در 
یاری رس��اندن و برداشتن بار از دوش دیگران 
پیمانی عمیق با س��ردار دلها دارد و نمی گذارد 

پرچم خدمت رسانی سردار بر زمین بماند. 
روز قدس روزی است که پیروان راه حاج قاسم، 
ادامه راهش و  بر زمین نماشدن پرچم عدالت 
خواه��ی و آزادی خواه��ی اش را دوباره فریاد 
خواهند زد و به جهانیان نش��ان می دهند که 
راه حاج قاس��م هرگز تمام ش��دنی نیست و تا 
زمانی احقاق حقوق، ملت فلس��طین و اخراج 
آمریکا از منطقه، این راه ادامه دارد. روز قدس 
امسال جهان چشم به آن دارد تا ببیند که ملت 
ایران تا چه میزان به عهد خود با حاج قاس��م 
پایبند اس��ت و براس��اس میزان این پایبندی 
نوع رفت��ار خویش با ای��ران را تنظیم نمایند. 
دوستان ایران و آزادی خواهان جهان با حضور 
پرش��ور ملت در روز قدس، اراده ای مضاعف در 
همراهی با ایران خواهند یافت و دشمنانی که 
چشم به تسلیم سازی ایران داشته اند با ناامیدی 
و شکستی دیگر همراه خواهند شد. ملت ایران 
که با وحدت و یکپارچگی در برابر کرونا، طرح 
دشمنان برای بهره گیری از کرونا برای به زانو 
درآوردن ایران را ناکام س��اختند اکنون با روز 
قدسی دیگر، بعد دیگر شکست طرح دشمنان 
را می توانند رقم زنند. حال این س��وال مطرح 
اس��ت در ش��رایط کرونایی و در حالی که روز 
قدس به ص��ورت راهپیمای��ی خیابانی برگزار 
نمی ش��ود چگونه می توان روز قدسی باشکوه 
را رقم زد؟ بخش��ی از ای��ن حضور می تواند در

روز قدس، روزی به یاد 
سردار دلها

ادامه صفحه 2

صفحه 2

در روز قدس کرونا باعث خوشحالی صهیونیست ها نمی شود 
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واکنش یک مقام نظامی ایرانی به بیانیه نیروی دریایی ارتش 
تروریستی آمریکا

یگان ه��ای دریای��ی ای��ران در خلیج فارس و دریای عمان چون گذش��ته ب��ه ماموریت های عادی خود 
ب��ا رعایت اصول حرفه ای ادامه خواهند داد و صدور دس��تورالعمل از س��وی نیروهای خارجی تغییری 
در اج��رای دقی��ق ماموریت ه��ای جاری ما ایجاد نخواه��د کرد. یک مقام نظامی مس��ئول در خصوص 
تاثیر دس��تورالعمل ارتش آمریکا بر فعالیت واحده��ای دریایی ایران در منطقه گفت: یگان های دریایی 
جمهوری اس��امی ایران در خلیج فارس و دریای عمان چون گذش��ته ب��ه ماموریت های عادی خود با 
رعایت اصول حرفه ای ادامه خواهند داد و صدور دستورالعمل از سوی نیروهای خارجی که اصل حضور 
آنها در این منطقه غیر مشروع است تغییری در اجرای دقیق ماموریت های جاری ما ایجاد نخواهد کرد. 
نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای اعام کرد: در برابر شناورهایی در خاورمیانه که به شعاع 1۰۰ متری 
از ناوهای جنگی آمریکا نزدیک ش��وند »تدابیر دفاعی قانونی« اتخاذ خواهد کرد. خبرگزاری رویترز هم 
به نقل از یک مقام آمریکایی که اش��اره ای به نامش نش��ده گفته این دس��تورالعمل به معنای تغییر در 

قوانین قبلی ارتش آمریکا در زمینه درگیری نیست. نورنیوز

مقاومت مسلحانه تنها راه مقابله با توطئه های صهیونیست ها 
رئیس دفتر سیاسی حماس با تقدیر از حمایت های ایران از گروه های مقاومت فلسطینی، مقاومت مسلحانه 

گسترده را تنها راه مقابله با صهیونیست ها و طرح های یهودی سازی اماکن اسالمی دانست.
 رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( گفت که قدس بیش از سایر اماکن فلسطین در 
معرض خطر و توطئه یهودی سازی قرار دارد.اسماعیل هنیه طی سخنرانی در برنامه ای تحت عنوان »رهبران 
مقاومت با هم«،  با انتقاد از اقدام آمریکا در انتقال س�فارت خود به ش�هر قدش�و معرفی این شهر به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی خواستار اتحاد و همبستگی املت مسلمان در برابر توطئه های این رژیم شد.
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موضوع مزایده: واگذارى دو قطعه زمین ملکى شهردارى از قطعات تفکیکى 
شرکت فتح المبین مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط 

مزایده 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده: (130/000/000) (یکصد و سى میلیون) 
ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا  سپرده نقدى 

در وجه شهردارى کاشان 
مهلــت دریافت اســناد حداکثــر تــا تاریــخ 99/03/22 از اداره پیمان و 
رســیدگى ، مهلــت قبــول پیشــنهادات حداکثر تــا تاریــخ 99/03/24 و 
بازگشــایى پاکتها در مورخ 99/03/25 در محل شــهردارى کاشان خواهد 

بود. 
- هــر گاه برندگان اول تا ســوم مزایده ، حاضر به انجــام معامله در مهلت 
مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزایده ایشان به نفع شهردارى به ترتیب 

ضبط خواهد گردید.
- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشــد و شهردارى 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مورد معامله در اسناد مزایده درج شده است.

تلفن: 8- 55440055- 031

شهردارى کاشان
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حاتمی:

اگر مزاحمت ها برای نفت کش ما ادامه 
یابد پاسخ قاطع و محکم می دهیم


