
اگر کارگزاری زیر بار رد صالحیت های شورای نگهبان نرود، تقلب است
آیت اهلل سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه پایتخت با اشاره به انتخابات 
مجلس پیش رو گفت: اگر کارگزاری بگوید من زیر بار رد صالحیت های شورای نگهبان نمی روم، به زیر 
مجموعه خودش هم بگوید شما هم زیر بار رد صالحیت ها نروید، نام این تقلب است، این تسلیم شدن در 
برابر قانون محسوب نمی شود. کسی که خودش تسلیم قانون نیست می خواهد مجری قانون باشد، کسانی 
که حلقه واسط هستند و خودشان می خواهند امانت را به امین آن واگذار کنند، خودشان باید امین باشند ...

بدرود با استاد زبان شناسی و مترجم برجسته در ۸۶ سالگی:

ابوالحسن نجفی درگذشت

مدیر پیش بینی و هشدار سازمان 
هواشناســی کشور از ورود سامانه 

بارشی به کشور خبر داد ...

علیرضــا حقیقی به تیــم فوتبال 
ماریتیمو پرتغال پیوســت. دروازه 
بان تیم ملی فوتبال که چهارشنبه 
قرارداد خود را با تیم روبین کازان ...

مرکز آمــار ایــران از ادامه روند 
کاهشــی تورم در دی ماه و ثبت 
این شــاخص در 12.2 درصد خبر 

داد. در اولین ماه زمستان ...

 برف و باران 
در آستانه ورود 

به کشور

علیرضا حقیقی به 
ماریتیمو پیوست

تورم دی ماه 
12.2 درصد شد

 شــــــــریک 
ــــحریم   دوران تـ
در پســـــاتحریم

شی جین پینگ 
رییس جمهور 

چین، بامداد 
شنبه وارد تهران 

می شود
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ابوالحسن نجفی در سن ۸۶ سالگی درگذشت. این چهره پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی و ترجمه که متولد سال 130۸ بود و این اواخر از بیماری رنج می برد، 
روز جمعه )دوم بهمن ماه( در بیمارستان مهر تهران از دنیا رفت. یکی از کارکنان بیمارستان، زمان درگذشت نجفی را حدود ساعت 14:40 اعالم کرد. ابوالحسن 

نجفی زبان شناس و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. مهم ترین بخش فعالیت های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه متون ادبی، ویرایش، 
زبان شناسی و وزن شعر فارسی بود. او یکی از دقیق ترین دایره ها برای طبقه بندی وزن شعر فارسی را تدوین کرده که به دایره نجفی معروف است. در معرفی این 
 چهره فقید همچنین عنوان شده است: استاد ابوالحسن نجفی از بزرگان عرصه  ترجمه، زبان شناسی، فرهنگ نویسی، وزن شعر فارسی، ادبیات تطبیقی و زبان

 و ادبیات فارسی در روزگار ما و یکی از تأثیرگذارترین افراد نسل خود در شناسایی و تربیت نویسندگان و پژوهشگران بود که کارنامه  پربرگ و باری دارد ...


