.
برهمین اساس به احتمال زیاد مواد استفاده شده در این کاالها ،ضایعاتی و غیربهداشتی است
وی با بیان اینکه صنعت پالس���تیک کشور چش���م به صادرات داشته و توان تولید بیش از
مصرف داخلی در این بخش وجود دارد ،اظهار کرد:
حتی با صادرات این کاالها میتوان جای صنعت توریس���ت را هم پر کرد اما متاسفانه اکنون
به جای صادرات ،نمونههای چینی که در اغلب موارد غیربهداش���تی و غیراستاندارد هستند
شوند و با قیمتی به مراتب ارزانتر به فروش میرسند.
وارد کشور می

ی
جهشایراندرگردشگریبادیپلماس 

ایران با  ۲۱پله صعود در جدول جهانی س���فر و گردشگری در مقایسه با چهار سال گذشته،
برای سومین سال پیاپی رتبه نخست جهان در شاخص رقابتپذیری قیمت برای گردشگری
را بهدست آورد که به زبان سادهتر ،یعنی ایران ارزانترین مقصد برای سفر است.
بندی این مجمع در گزارش منتشر شده سال  ،۲۰۱۷ایران با کسب  ۶.۶۶امتیاز
طبق رتبه
دست آورده و جلوتر از
پذیری قیمت گردش���گری ،رتبه یک جهان را به
در شاخص رقابت
ت
سرمایهبانکهایدولتیپنجبرابرشدهاس 
کشورهایی چون مصر ،مالزی ،روسیه ،ترکیه ،عربستان ،یونان ،کانادا ،اسپانیا ،آمریکا ،فرانسه
معاون امور بانکی ،بیمه و ش���رکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت :مجموع و ایتالیا که به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار داشتهاند ،بوده است.
س���رمایه بانکهای دولتی از  11هزار میلیارد تومان در سال  92به  54هزار میلیارد تومان در
سال  95رسید که رشد  5برابری را نشان می دهد.
استانهایرکوردداردرتلفاتمصرفموادمخد ر
نشان
دولت
اقتصادی
های
ص
شاخ
اکثر
مطلوبیت
حس���ین قضاوی با بیان مطلب فوق افزود:
س���ازمان پزشکی قانونی از مرگ سه هزار و  190تن بر اثر سوءمصرف مواد مخدر طی سال
حرکت
مناسبی
مسیر
در
اقتصاد
و
بوده
صحیح
مس���ئوالن
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به مدت مشابه سال قبل از آن ( )1394خبر داد
مرکزی در  9ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت  1.9و با نفت  11.6به گزارش سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته از کل تلفات مواد مخدر در کشور  2هزار
درصد بوده است.قضاوی تصریح کرد :وضع اقتصاد کالن ایران با توجه به تجربه دو فصل رشد و  847تن ،مرد و  343تن زن بودند این در حالی است که شمار مردان فوت شده بر اثر سوء
متوالی بدون احتساب نفت سال گذشته وارد فاز روند بهبود شد.
مصرف مواد در سال قبل از آن  2هزار و  676و زنان  327تن بود.

های تهران با  ،775فارس با  254و خراسان رضوی
سخنگویدولت:آستانقدسرضویهمموظفبهپرداختمالیاتاست بر اساس این گزارش در این مدت استان
با  241فوتی ،بیش���ترین و استانهای خراسان جنوبی با  ،9ایالم با  10و بوشهر با  17فوتی
س���خنگوی دولت حسن روحانی با اعالم این که آستان قدس رضوی هم موظف به پرداخت کم ترین آمار تلفات اعتیاد را داشته اند.
مالیات است ،از ابراهیم رئیسی ،تولیت این آستان خواست اعالم کند تاکنون چقدر مالیات
پنجمیلیونایرانیدیابتدارند؛پنجمیلیونهممستعدابتالهستند!
پرداخت کرده است.
محمدباقر نوبخت در این نشس���ت با یادآوری این که بر اساس برنامه ششم توسعه "معافیت وزیر بهداش���ت تعداد بیماران دیابتی
کش���ور را  ۵میلیون نفر اعالم کرد و
آنهایی که از مالیات معاف بودند لغو ش���ده اس���ت" تأکید کرد" :طبق برنامه ششم توسعه،
از مستعد بودن  ۵میلیون نفر دیگر از
آستان قدس هم موظف به پرداخت مالیات است."
مردم به ابتال به این بیماری خبر داد.
به نوش���ته خبرگزاری مهر ،ابراهیم رئیسی نیز در پاس���خ به این پرسش که "اگر پرداخت
هاشمی در حاشیه
مالیات ،قانون است ،چرا آستان قدس مالیات پرداخت نمیکند؟" توضیح داد که این ،دستور دکتر س���ید حسن
همایش سفیران سالمت دانشجویی،
آیت اهلل خمینی (ره) بوده که آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف باشد.
گفت :حدود  ۱۶درصد از مردم ایران،
او افزود" :من به مقام معظم رهبری نیز نامه نوش���تم که مسئله شرعی این را چه کنیم؛ آقا
دارای فش���ار خون هستند و  ۵۰درصد
پاسخ دادند که چون نظر مبارک امام این بوده ،بر همان نظر تأکید میشود ،با این فرض که
از بیماران نیز از فشار خون خود اطالعی
شما مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی را پرداخت کنید."
.
ندارند
درخواستعارفبرایرفعحصروممنوعالتصویر 
ی
وی افزود :اگر وضعیت همین گونه باش���د ۳۰ ،درصد از جامعه به دیابت مبتال می ش���وند و از
محمدرضا عارف با اش���اره به اقتدار ،ثبات و پشتیبانی مردم از نظام جمهوری اسالمی ایران
مهمترین دالیل آن ،سبک زندگی ،نوع تغذیه و کم تحرکی است بنابراین اگر می خواهیم ۳۰
گفت" :هرگونه حص���ر ،ایجاد محدودیت و ممنوعالتصویری
.
سال آینده ،به دیابت مبتال نشویم ،باید از امروز شروع کنیم و پیشگیری ،اقدامی فرهنگی است
دلسوزان و یاران انقالب در شأن این نظام نیست و باعث ایجاد
هاشمی در پاسخ به این سئوال که فشارخون و قند خون خود را هر چند وقت یکبار کنترل
هزینههای غیرضروری و جبرانناپذیر شده و میشود".
می کنید ،گفت :معموال فشار خون را به طور مرتب کنترل می کنم اما دیابت را ساالنه یک
به گفته رئیس فراکسیون امید.
بار کنترل می کنم زیرا عوامل خطر برای ابتال به این بیماری در من کمتر است اما در سنین
و
نیست
نظام
این
ش���أن
در
التصویری
"ایجاد حصر و ممنوع
ما ،قند خون باید حداقل هر دو سال یکبار کنترل شود.
ناپذیر شده است"
باعث هزینههای جبران
وزیر بهداشت در خصوص یکی از تبلیغات فضای مجازی مبنی بر فواید شیر بعضی حیوانات
او همچنین از رئیسجمهوری خواس���ته تا "با اس���تفاده از
در بهبود برخی از بیماریها ،خاطرنش���ان کرد :تا کنون در مورد شیرهای حیوانات دیگر،
جایگاه قانونی خود و با استفاده از تجربیات گذشته ،با رایزنی
چیزی نش���نیده ام اما در مورد شیر ش���تر می دانم که همکاران طب سنتی ما در برخی از
محدودیتهای
ش���دن
ف
برطر
و
با ارکان نظام ،اطمینان الزم را فراهم کرده که با رفع حصر
موارد ،استفاده از آن را توصیه می کنند ولی مردم هم به تبلیغات غیر علمی اعتماد نکنند.
موجود ،نه
تنها تهدیدی متوجه امنیت و آرامش کش���ور نخواهد ش���د ،بلکه تلخی حوادث هاشمی تاکید کرد :افرادی که تحصیل کرده هستند ،توجه بیشتری به تبلیغاتی که مبنای
گذشته با شیرینی تفاهم و همدلی جایگزین میشود"
علمی ندارند می کنند و به آن اعتمادی ندارند اما برخی از افراد ممکن است فریب بخورند
کنند.
و برخی دیگر نیز از باورها و اعتقادات دینی مردم سوءاستفاده می

نبایدازحضورکنترلشدهخانوادههادراستادیومهایورزشیترسید

عضو هی���ات مدی���ره کانون
مربیان فوتبال معتقد است برای
گیر نشدن فوتبال ایران از
گوشه
جامعه جهانی باید شرایط حضور
ها فراهم
خانوادهها در ورزش���گاه
ش���ود و وزارت ورزش و جوانان
نیز در این راس���تا باید تبلیغات
رسانهای حضور بانوان را جدیتر
پیگیری کند.
م همای تهران و عضو هیات مدیره کانون
س���عید حفظی فرد ،بازیکن و مدیر عامل اسبق تی
مربیان فوتبال در گفتگو با ایسنا درباره حضور خانوادهها در ورزشگاهها ،گفت :صحبتهایی
که درباره حضور خانوادهها در ورزش مطرح میش���ود یک بحث کلی اس���ت و باید زمان
بیش���تری برای اجرایی کردن این مساله صرف ش���ود .در آینده به واسطه جریاناتی که در
حال اتفاق افتادن اس���ت حتما فیفا ،فوتبال ما را از این مسیر در معذوریت قرار خواهد داد و
طبعا محرومیتهایی را نیز برای ما در نظر خواهد گرفت لذا از هماکنون باید موضوع حضور
ها در استادیومها را جدی گرفت و راهکارهای اجرایی آن را بیان و عملیاتی کرد.
خانواده

شکالتصبحانه"نوتال"سرطانزااست!

نوتال" دارای مقادیر زیادی روغن پالم است و بعضی فروشگاههای اروپایی روند تحریم آن
"
را آغاز کردهاند.
به گزارش آخرین نیوز ،بر اساس استانداردهای جدید آژانس غذایی اروپا ،مقدار مطمئن برای
روغن پالم وجود ندارد و احتمال میرود روغن پالم حتی در مقادیر کم نیز سرطان زا باشد.
نوتال" دارای مقادیر زیادی روغن پالم است و بعضی فروشگاههای اروپایی روند تحریم آن را آغاز
"
کردهاند.

ن
درآمد۱۰۰میلیاردتومانیتوسعهدهندگاناندرویددرایرا 
دهندگان اندرویدی در ایران دستکم  100میلیارد تومان درآمد در سال  1395برای
توسعه
 .به گزارش خبرآنالین ،از  39.9میلیون دستگاه اندرویدی فعال در کشور
خود کسب کردند
بر اساس برنامه کافه بازار ش���اهد  33میلیون نصب برنامه بودیم که در مقایسه با سال 94
حدود  3میلیون افزایش را شاهد بودیم .بر این اساس از  19.6میلیون حساب کاربری تأیید
دهندگان از این
کم یک بار خرید انجام داده و درآمد توسعه
شده حدود  29درصد دس���ت
بابت به رقم  100میلیارد تومان رسید که حداقل  10451تیم توسعهدهنده/developer
از بازار کسب درآمد کردند.
خرداد 96
شماره 2243
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