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یگانه خدامی

مرضيه شاهدايي
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي
که اولين مديرزن درصنعت نفت
محسوب ميشود ،درافتتاحيه
طرح اسيدسولفوريک پتروشيمي
اروميه حضور داشت و کلنگ اجرای
طرح را بر زمین زد .شاهدایی
مهندس شیمی است و پیش از
این عضو هیأتمدیره شرکت ملی
صنایع پتروشیمی ایران بود.

در مسابقات کاپ يک روئينگ آسيا بانوان قايقران
ايراني مدال طالي قايق هزار متر را به دست آوردند.
مهسا جاور ،پريا احمدي و مريم کرمي از ايران بر
سکوي اول تا سوم ايستادند و در قايق سبک وزن
هزار متر نيز نازنين ماليي از ايران مدال طال گرفت.
آنجال مرکل بازهم به عنوان قدرتمندترين زن جهان معرفي شد.نشريه فوربس در
رتبهسنجي سال  ۲۰۱۶فهرست  ۱۰۰زن صاحب قدرت جهان را منتشر کرد و بعد
از مرکل،هيالري کلينتون نامزد پيشتاز حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوري
سال  ۲۰۱۶امريکا و جانت يلن ،رئيس صندوق ذخيره فدرال (بانک مرکزي امريکا)
در ردههاي دوم و سوم قرار گرفتند .ملیندا گیتس همسر بیل گیتس ،ماری بارا
مدیرعامل جنرال موتورز ،کریستین الگارد رییس صندوق بینالمللی پول ،شریل
سندبرگ مدیر امور اجرایی فیسبوک ،سوزان ووجیکی مدیرعامل یوتیوب ،مگ
ویتمن رییس و مدیر ارشد اجرایی هیولت-پاکارد و آنا پاتریشیا بوتین مدیرعامل
شرکت سانتادر انگلیس به ترتیب در رتبههای چهارم تا دهم فهرست قرار دارند.

دکتر «هدیه خلف عباس» به
عنوان رئیس پارلمان سوريه
انتخاب شد .هدیه عباس از سوی
فراکسیون حزب بعث که 200
کرسی از  250کرسی پارلمان
را در اختیار دارد ،برای تصدی
اين پست نامزد شده بود و راي
آورد تا اولين زني باشد كه در
کشورهای عربی به عنوان رئیس
پارلمان انتخاب میشود.

نيلوفرلنگر و همسرش عروس
و داماد افغانستاني که استاد
دانشگاه هستند ،تصميم گرفتند
مراسم عروسي شان را به
مناسبت «روزکودک» در پارک
و بين کودکان کار برگزار کنند.
اين عروسي بازتاب زيادي در
رسانههاي سراسر جهان داشت.
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