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یگانه خدامی

اشــرف بروجــردی بــا حكم رئيــس جمهــوری به
عنــوان رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی
جمهوری اســامی ایران منصوب شــد .اين اولين
بــار اســت كــه يــك زن عهــده دار اين ســمت مي
شــود .او كه دکترای فقه سیاسی از دانشگاه بیروت
دارد،پيــش از ايــن عضو هیأت علمی پژوهشــگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود.

در ایام عید نوروز ثبتنام از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام میشد.
در این دوره ۲۸۷هزارو ۴۲۵نفر نامنویســی کردند که  178هزار و  85نفر آنها زن هســتند .یعنی 6/3
درصد داوطلبان .در روســتای افضل آباد بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان بلوچستان،
تمامی  10داوطلب نامزدی انتخابات شــورای اســامی زن هســتند و این اتفاق برای نخســتین بار در
تاریخ انتخابات سیستان و بلوچستان افتاده است.

فاطمــه چاالکــی بانــوی کاراتــه کای کشــورمان بــا
پیــروزی مقابل نماینده روســیه مــدال طالی وزن
 -55کیلوگرم زنان در لیگ جهانی کاراته وان دبی
را به دست آورد .او پیش از این در کاراتهوان ترکیه
 ۲۰۱۲و ژاپن  ۲۰۱۴به ترتیب برنز و نقره گرفته بود.

نــام زهرا نعمتی بانــوی کماندار ایــران در كتاب
ركوردهاي گينس ثبت شد .زهرا نعمتي قهرمان
پاراالمپيكــي ايــران در مســابقات المپيــك و
پاراالمپیك ريودوژانيرو بســيار مورد توجه مردم
و رسانه ها قرار گرفت.

نرگــس نهــان بهعنــوان سرپرســت وزارتخانــه
معــادن و پترولیــوم افغانســتان معرفــی شــد.
معاون دوم رئیس جمهوری این کشــور گفته که
بزودی نرگس نهان بــرای گرفتن رأی اعتماد به
مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.

مهســا قربانــی بهعنــوان داور و انســیه خبــاز مافینــژاد بهعنوان
کمــک داور از ســوی کنفدراســیون فوتبال آســیا بــرای قضاوت در
مســابقات آسیایی حاضر شــدند و در گروه  Aمســابقات قضاوت
کردند.

پــارک گون هه رئیسجمهوری برکنار شــده کــره جنوبی به اتهام
ارتکاب فســاد مالی با حکم دادگاه بازداشــت شــد .پارک گون هه
توســط  2مأمور زندان به ســمت ســلول انفرادی هدایت شــد که
مساحتی  10متر مربعی دارد.
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