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ژالــه فرامرزیــان بــا حکــم وزیــر ورزش و جوانان
بهعنــوان معاون توســعه مدیریــت و منابع این
وزارتخانــه کارش را آغاز کــرد .فرامرزیان مدرک
کارشناسی ارشــد در رشــته مدیریت دولتی دارد
و پیــش از این مدیــرکل دفتر تشــکیالت و بهبود
روشهای وزارت کشور بوده است.
بــرای نخســتین بار یــک زن بهعنوان یکــی از اعضــای هیأت مدیره شــرکت ملی
پست معرفی شد .فریبا مرادی با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این
ســمت کارش را آغاز کرده اســت .مرادی که کارشناســی ارشــد مدیریت بازرگانی
دارد ،پیش از این ســمتهایی چون مدیر کلی پســت استان کردستان ،کارشناس
مســئول توســعه مدیریت و امور پشــتیبانی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات،
رابط بینالملل در امور پســت بینالملل شــرکت پست و مشــاور و مسئول بانوان
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کردستان داشته است.

پریناز حاجیلو مدال برنز مســابقات انفرادی اپن جهانی پینگ پنگ نوجوانان در اســلواکی را
به دســت آورد .این نخســتین مــدال تاریخ تنیس روی میــز در بخش دختــران در یک میدان
معتبر بینالمللی در سطح جهان است.

تصویری از دفترچه یادداشــت مادام کوری ،فیزیکدان مشهور منتشر شد که گفته میشود
هنــوز آلوده بــه امواج رادیواکتیو اســت و نمیتوان این دفترچه را لمــس کرد .دفترچههای
یادداشــت کوری بهصورت محافظت شده در جعبههای سربسته نگهداری میشود چون
او بطریهــای رادیــوم را در جیبــش مــی گذاشــت و راه میرفت و کپســولهایی پــر از مواد
رادیواکتیو بسیار خطرناک را در قفسهاش نگهداری میکرد.

نیروهــای زن پلیــس توکیو قرار اســت محافظت اختصاصی از همســر و دختر ترامپ رئیس جمهــوری امریکا را برعهده هلنا سانگلند سفیر سوئد در ایران که همراه همسرش به شهر رامیان استان گلستان
بگیرند .این نیروهای ویژه که برای این کار آموزش دیدهاند از افسران زن تشکیل شده و لباس رسمی مشکی بر تن دارند .سفر کرده بود با استقبال مردم این شهر مواجه شد .رامیانیها با صبحانه ایرانی و
اهدای دستمال و شال ،تمشک و خرمالوی جنگلی از او پذیرایی کردند.

همزمان با برگزاری مراسم هالووین ،گروهی از زنان در
مکزیک با پوشیدن لباسهای تیره نسبت به خشونت
و قتل زنان در این کشــور اعتــراض و تظاهرات کردند.
زنان معترض از دولت خواســتند اقدامی در راســتای
پایان دادن به خشونت علیه زنان مکزیک انجام دهد.
ایــن زنان پالکاردهایی در دســت داشــتند کــه روی آن
نوشته شده بود «یک قربانی دیگر ،نه» .در سال ،۲۰۱۶
 2هزار و  ۷۳۵زن در این کشور به قتل رسیدند.

در نظرســنجی برنامــه نــود هفتــه گذشــته کــه
دربــاره زیباتریــن گلهای ماه گذشــته بــود ،گل
فاطمــه پاپــی ملی پــوش تیم فوتســال حفاری
اهواز انتخاب اول مخاطبان بود و بیشترین رأی
را آورد .او ایــن گل را در لیگ برتر فوتســال زنان
به ثمر رساند.
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