
واگذاري زمين به تعاوني ها و افراد توسط هر ارگاني
 به غير از سازمان زمين شهري غيرقانوني است

سرويس اقتصاديـ  روابط عمومي و ارشاد وزارت 
مسكن و شهرســــازي طي  اطالعيه يي اعالم كرد: به 
استناد گزارش سازمان زمين شهري، بدينوسيله به اطالع 
آن عده از مراجعين به ســــازمان ياد شده كه بعد از 
تصويب قانون اراضي شهري از ساير ارگان ها زمين 
دريافت كرده اند مي رساند نظر به اينكه طبق ماده 17 
قانون اراضي شــــهري، اجراي قانون مزبور من جمله 
واگذاري اراضي شهري براي امر مسكن قانوناً به عهده 
سازمان زمين شــــهري محول شده است لذا واگذاري 
زمين به شــــركت هاي تعاوني مسكن و افراد و غيره 
توسط مراجع ديگر غيرقانوني بوده، سازمان زمين شهري 
درخواســــتي مبني بر تأييد واگذاري هاي موصوف را 
نپذيرفته بلكه برابر ماده 14 و 15 قانون مذكور نسبت 
به تعقيب و خلع يد از كساني كه به طريق فوق زمين 

دريافت داشته اند، اقدام الزم به عمل خواهد آورد.
شكرهلل مراد دل ما حاصل شد

مركز مدارك فرهنگي انقالب اسالمي در وزارت ارشاد 
اسالمي، مباهي است به اطالع امت بيدار و آگاه و مسلمان 
ايران برساند كه: سرانجام، به ياري خداوند متعال عزاسمه 
ـ مجموعه ي سخنان، فرمان ها، دستخط ها و مصاحبه هاي 
رهبر عظيم و سترگ انقالب مقدس اسالمي و بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني مدظله العالي 
را پس از قريب به دو سال جمع آوري نوارها و نوشته ها و 
تطبيق و پياده كردن و ويراستاري و تنظيم و چاپ، اينك 
با نام »صحيفه نور« در اختيار امت ارجمند مي گذارد.اين 
كار عالوه بر آنكه در كميت بسيار و بالغ بر بيست مجلد 
مي باشد، بخصوص از جهت معنوي و تاريخي بسيار 
سترگ و مهم است. لهذا، وزارت ارشاد اسالمي با كمال 
فروتني از همه ي امت شهيدپرور و آگاه تقاضا دارد كه 
با مطالعه ي دقيق مجلدات كتاب، هرگونه سهو و لغزشي 
در ويراستاري يا چاپ يا تنظيم و فصل بندي آن مالحظه 
مي فرمايند گوشزد كنند و نيز از آنجا كه به اصل برخي 
از اين سخنرانيها يا فرامين، متأسفانه دسترسي پيدا نشد و 
اين وزارتخانه ناگزير از روي نوشته هاي روزنامه ها به نقل 

آن ها پرداخته است.
ارتفاعات »تاله رش آباد« سنندج و 5 روستاي اطراف آن 

از لوث ضد انقالب پاكسازي شد
سنندجـ  در ادامه پاكسازي هاي مناطق كردستان از وجود 
ضد انقالبيون 5 روستاي ديگر و ارتفاعات »تاله رش  آباد« 
از توابع سنندج روز يكشنبه گذشته طي عمليات هماهنگ 
نيروهاي اسالم پاكسازي و 40 تن از ضدانقالبيون به هالكت 
رسيدند. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسالمي بنقل از 
روابط عمومي سپاه پاسداران انقالب اسالمي كردستان در 
اين عمليات يك تن از مزدوران گروهك ها توسط رزمندگان 
اسالم دستگير شد و رزمندگان اسالم در روستاهاي چتان، 
قلقله، گاو دره، معين آباد و »خاكروزي« جهت حفظ آزادي و 

انجام امور عمراني براي مسلمانان كرد مستقر شدند.
ويرانگري  هاي رژيم صدام در همدان و باختران 

مورد بازديد هيأت سازمان ملل قرار گرفت
همدانـ  خبرنگار اطالعات: اعضاي هيأت اعزامي سازمان 
ملل متحد كه به منظور بازديد از مناطق مسكوني بمباران 
شده ميهن اسالميمان توسط صداميان متجاوز عازم مناطق 
غرب كشـــور بودند، در بين راه خود توقف كوتاهي در 
همدان داشـــتند. اعضاي اين هيأت به اتفاق آقاي رجايي 
خراساني نماينده دائمي جمهوري اسالمي ايران در سازمان 
ملل با برادر صالح اســـتاندار همدان در محل مهمانسراي 
استانداري ديدار و گفتگو كردند. بر پايه همين گزارش، برادر 
رجايي خراساني در يك مصاحبه مطبوعاتي به سئواالت 
خبرنگاران پاسخ داد و در قسمتي از سخنانش اظهار داشت: 
نظر به اينكه قرار اســـت اين هيأت پس از پايان بازديد از 
نقاط بمباران شـــده ميهن مان از شهرهاي عراق نيز ديدن 
نمايد، اين مسئله رژيم متجاوز عراق را سخت نگران كرده 
است. از سوي ديگر در رابطه با بازديد هيأت از باختران، 
واحد مركزي خبري مي نويسد: بر اثر جنايات صداميان از 
آغاز جنگ تحميلي تاكنون و براثر بمباران باختران 116 نفر 
شهيد شده اند. در گيالن غرب 44 نفر غيرنظامي شهيد و 175 
واحد مسكوني در شهر و 3404 واحد در روستاها و در 
اسالم آباد غرب نيز 50 واحد بكلي ويران شده و 60 واحد 
آسيب ديده است. در قصرشيرين 12886 واحد در شهر و 
86 روستا ويران شده و در سرپل   ذهاب 5599 واحد در 

شهر و 6437 واحد در روستاها ويران شده است.
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شهر سلوكيه كنار دجله ساخته شد 
ســـلوكوس يكم معروف به سلوكوس نيكاتور، 
يكی از شش ژنرال اســـكندر مقدونی و جانشين او 
در متصرفات آسيايي اش، 25 ماه مي سال 311 پيش 
از ميالد ساختن شـــهري را در كناره غربي رود دجله 
آغاز كرد كه پنج ســـال بعد تكميل شد و سلوكيه نام 
گرفت. مهرداد يكم 150 سال بعد تيسفون را روبروی 
سلوكيه ساخت و پايتخت قرارداد كه 787 سال پايتخت 

ايران بود .
پيام صلح آميز يزدگرد يكم 

يزدگرد يكم شاه وقت ايران كه مردی آزادی دوست 
بود، چند ماه پس از آغاز پادشاهی )و در بهار سال 400 
ميالدی( و در پی اطمينان از اينكه تقسيم امپراتوری روم به 
دو بخش شرقی و غربی نهايی شده است، تصميم گرفت 
ضمن ارسال پيامي به قسطنطنيه، از امپراتور روم شرقی 
بخواهد كه دو ابرقدرت به يك نسبت از شمار نيروهاي 
نظامي خود بكاهند و از مسابقه تسليحاتي كه براي هردو 

كشور هزينه سنگين داشت، دست بردارند.
عبدالرحمن صوفی، ستاره شناس بزرگ ايرانی

عبدالرحمن صوفی فضاشـــناس ايرانی قرن دهم 
ميالدی،25 ماه می 986 در هشتاد و سه سالگی در شيراز 
فوت شد. وی هفتم دســـامبر 903 در ری به دنيا آمده 
بود.عبدالرحمن كه درغرب به نام »اَل صوفی«شناخته 
می شود به كشفيات وسيع در منظومه شمسی و تركيب 
ستارگان دست يافته و در اين باره در سال 964 ميالدی 
كتابی با عنوان »صَور الكواكب« كه با هر شرح و تعريف 
دارای تصوير )به ترســـيم خود او( است، تأليف كرد.
اهميت عبدالرحمن صوفی در فضاشناسی به حدی است 

كه يك فررفتگی در كره ماه را به نام او گذارده اند.
بركناری سيد ضياء طباطبايی از نخست وزيری

سلطان احمد شـــاه قاجار، چهارم خرداد سال 
1300 در پي يك مشاجره لفظي كوتاه با سيدضياءالدين 
طباطبائي يزدي نخست وزير وقت، وي را از اين سمت 
بركنار كرد . در روزهاي پيش از اين بركناري، جماعتي 
در ميدان بهارستان برضد سياست هاي داخلي دولت 
سيدضياء دست به تظاهرات زده و خواستار بركناري اش 
شده بودند. سيدضياء با حمايت انگلستان و كودتاي 

تيپ قزاق در اسفند 1299 بر سر كار آمده بود.
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وقت شبگير بانگ ناله زير
خوشتر آيد به گوشم از تكبير

گاه گريان و گه بنالد زار
بامدادان و روز تا شبگير

 سرایه
آن زبان آور و زبانش نه

خبر عاشقان كند تفسير
گاه ديوانه را كند هشيار

گه به هشيار برنهد زنجير
رودکی


