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بازارخودرودر

دستانداز رکودوگرانی
در شرایطی که در دو ماه اخیر کمی از تب تند دالر
کاسته شده است ،بازار خودرو هم در این روزها،
چندان تب و تابی ندارد و بیشتر چشم به روزهای
آینده دوخته است .خریداران بر این باورند که
تا پایان ...
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پشت صحنه کالس های درس در «شاد»

والدینپشتنیمکتکالسهای مجازی
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م
همایش دختران حاج قاس 
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پررویی کرونا در دفاتر پیشخوان

پزشکی از راه دور


از  460هزار سهامدار شرکت سرمایه گذاری
سهام عدالت خراسان جنوبی 180 ،هزار نفر
روش غیرمستقیم مدیریت را برگزیده و بقیه
روش مستقیم را انتخاب کرده اند که انتخاب این
روش سبب شده است تا برای دریافت کد احراز
هویت راهی کافی نت ها و دفاتر پیشخوان دولت
شوند و همین مراجعه های بی حد و حساب در
بحران کرونا بیم افزایش دوباره آمار کرونا را در
شهرستان ها و به ویژه نقاطی که دفاتر پیشخوان
و کافی نت ها در آن کم است ،تشدید و مردم این
نقاط را نگران ابتال و بازگشت مجدد به وضعیت
قرمز کرده است.به گزارش «خراسان جنوبی»،
آن چه ازدحام جمعیت در دفاتر پیشخوان و
کافی نت ها را تشدید کرده مراجعه افراد دیگری
است که کارهایی به جز دریافت کد سجام دارند.
هرچند مسئوالن برخی کافی نت ها و دفاتر
پیشخوان ...
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یادداشت
قاسمی

کرونا بیدار است ،برخود
سخت بگیریم
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حال جامعه کارگری خوب نیست

 25گرم گوشت سهم هر کارگر در ماه !
طی  9ماه امسال میزان کشف مواد
در استان رقم بی سابقه ای را ثبت کرد

 86باند قاچاق  ،ناکام در حمل  60تن مواد مخدر
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 30هزارجوانبیکاردراستان
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عکس:دروگر
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