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«معصومه آقاپور عليشاهي»
نماينده مردم شبستر ،نخستين ناطق
ميان دستور مجلس دهم بود.او که درباره
کمبودهاي حوزه انتخابيهاش و مشکالت
زنان صحبت و سخنانش را با شعري از شيخ
محمود شبستري آغاز کرد:
«به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
ز فيضش خاک آدم گشت گلشن»

بهناز جعفري بعد از آتنه فقيه نصيري اعالم کرد که به بيماري
ام اس مبتال شده است .البته اين بازيگر سينما و تلويزيون
گله کرد که چرا بعضي خبرگزاريها از بيماري او به عنوان
«بيماري آتنه فقيه نصيري» نام بردهاند و در اينستاگرامش
نوشت «:بيماريای به نام بيماري آتنه فقيه نصيري يا بيماري
بهناز جعفري وجود ندارد ،ما هم مثل خيليها به بيماري
«اماس» مبتال هستيم!» او از اسفند  93متوجه بيماري اش
شده و به گفته خودش از تمام انرژي و توانش براي خوب بودن
استفاده ميکند.

بهاره رهنما امسال مجموعهاي
را براي شبکه نمايش خانگي
کارگرداني ميکند .به گفته
خودش اين کار فضايي زنانه
دارد و بخش هايي از آن نوشته
شده است .او ميگويد«:در اين
مجموعه که هنوز نامي برايش
قطعي نشده همان فضاي
زنانهاي را ميبينيم که در
نوشتههاي من هميشه هست و
من تأکيد ميکنم که اين فضا
اص ً
ال فمنيستي و ضدمرد نيست
فقط از دريچه دنياي زنان به
بيرون نگاه ميشود».

در متروهاي کره جنوبي
به طور آزمايشي تسهيالتي
خاص براي زنان باردار در نظر
گرفته شده است؛ يک سيستم
بلوتوثي که از طريق آن سرنشينان
مترو آگاه ميشوند زني باردار در واگن
است و بايد صندليشان را به او بدهند.
البته وسيلهاي هم در اختيار زنان باردار
قرار ميگيرد که با آن ميتوانند چراغهاي
صورتي داخل واگن را روشن کنند تا ديگر
سرنشينان از حضور آنها آگاه شوند .در  5روز
اجراي آزمايشي اين طرح که به چراغ صورتي
مشهور شده 500 ،زن باردار آن را امتحان
کردند.

روناک شانه با همکاري يکي از
دوستانش کاغذ ديواري نسوز
ساخته است .اين کاغذ ديواري که
با کاغذهاي بازيافتي ساخته شده،
غيرقابل اشتعال است و در حرارت
باال تنها تغيير رنگ ميدهد .به
گفته روناک شانه ،از اين کاغذ
ميشود براي کاغذ ديواري خانهها
و کم کردن سرعت آتش سوزي
و اسناد مهم که بايد براي مدت
طوالني نگهداري شوند ،استفاده
کرد.

براي ساخت بيستوپنجمين
فيلم جيمز باند چند کارگردان
نامزد شدهاند که يکي از آنها يک
زن کارگردان است .سوزان بير
کارگردان دانمارکي برنده جايزه
اسکار به عنوان يکي از گزينههاي
جايگزيني سم مندس در جيمز
باند مطرح شده و اگر اين اتفاق
بيفتد او نخستين زني خواهد
بود که کارگردان فيلم جيمز باند
ميشود .بير براي کارگرداني فيلم
«در جهاني بهتر» جايزه اسکار
برده بود.
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