مجموعه وزارت اطالعات توانسته است همچنان یک اعتماد
مســتحکمی را نســبت به خــودش در دل بنده و بســیاری از
مقام معظم رهبری
مسئولین حفظ کند.

قلعه گبری
جهرم ثبت ملی
میشود

سالم بر شــعبانالمعظم ،ســام بر مهدی موعود ،سالم بر
فرزنــدان پاکاش کــه در راه ایجاد و حفــظ امنیت از جان
گذشتند .سالم بر ارواح پاک شهدای گمنام ،سالم بر زاهدان
همیشه بیدار که نام خود را در گمنامی میجویند .اکنون که
در هفته ســربازان گمنام آقا امام زمان(عج) قرار داریم ،مفتخریم به تکریم این عزیزان
در جایجای میهن اسالمیمان.
روزنامه شیرازنوین
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ســـرمقــاله

فرزاد وثوقی -روزنامهنگار:

دالر و دارو

وقتی ســامت مردم عرصــه تاختوتاز تجار و
واســطهگران قرار میگیرد ،باید به حال بیماران
تأسف خورد؛ چراکه رنج و درد او و امثال او صحنه
تجارتی پرسود میشــود .گرانی قیمت دالر به هردلیل و فقدان
پیشــگیری از افزایش قیمتها در صــف داروهای خاص امری
تأســفبرانگیز اســت .چراکه دولتمردان ما وقتی به فکر تأمین
کسری هزینههای خود هســتند به اطراف نگاه نمیکنند .دارو
از جملــه محصوالت تجاری مورد بحث در حوزه اقتصاد اســت.
بخشی سودآور که سرمایهگذاری درآن با کمترین ریسک انجام
میشود و بازگشت اصل سرمایه و سود تضمین شده است .بعضی
کشــورهای صاحب تحقیق در رده اول تولید دارو ایستادهاند و
بعضی دیگر مانند کشــور ما که عضــو بازارهای تجارت جهانی
نیست معموالً کپیبردار این تولیدات بهشمار میروند .به هرحال
ارزش سهام داروهای وارداتی بهاندازهای است که تهدیدی برای
تولیدکنندهداخلی بهشمار میرود...

صفحه 4

w w w. s h i r a z n o v i n n e w s . i r

فردا را به امروز می آ وریم

فیلترینگ ،اشتباه دوباره
نماینده شیراز :گردش آزاد اطالعات حق مردم و عامل نظارت در جهت جلوگیری از فساد است

تضمین 800میلیاردی
برای مسکن
مستمریبگیران
صفحه 3

اشتغال شش هزار نفری

صفحه ۳

10سال انتظار در صف اشتغال

وزیر تعاون :دوره انتظار شغل باید سه سال باشد و حاال به 10سال افزایش یافته است

شماره ۴۱۱ :سال دوم ۱۲صفحه تکشماره2000 :تومان

استاندار فارس :با افتتاح يازده هزار ميليارد تومان پروژه
صنعتي ،شش هزار نفر شاغل خواهند شد
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بازديد ضربتي بهداشت
از خيابان تيموري
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ادامه در صفحه 2

کارآفرینی
33هزار
نفری

فتوحی :شهركهاي صنعتي
فارس بيشاز 33هزار شغل
ایجاد کردهاند
صفحه 3

برترين چهره
علمی جوان
استان فارس
ازقائمیه
انتخاب شد
صفحه 4

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد شیراز:

از فضای
مجازی بومی
حمایت
صفحه  3میکنیم

دکتر رضوانی:

هدف تقویت
اطالعات علمی
و بروزرسانی
دانش است

صفحه 3

