آزادسازیکاملغوطه شرقی
یکروزپسازحمله موشکی

دو شنبه 27 .فروردین 1397
 29رجب  16 . 1439آوریل 2018
شماره  . 19796سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

نیویورک تایمز :تنهاچند ساختمانمتروکه درسوریه موشکباران شد

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

کمتر از 24ساعت پس از حمله موشکی آمریکا ،ارتش سوریه از آزادی و پاک سازی کامل غوطه شرقی خبر داد.فرماندهی کل ارتش سوریه در
بیانیهای با بیان این که حمله سه جانبه آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه مانع از مقابله با تروریسم در این کشورنخواهد شد ،اعالم کرد که
یگانهای نیروهای مسلح ،نیروهای مردمی و متحد شهرکهای غوطه شرقی دمشق از جمله دوما را از تروریسم به طور کامل . ..صفحه 3
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بازارارزپایتختدر3پرده
گزارش میدانی خراسان ازبازارارز پایتخت یک روز پس ازابالغ چند بخشنامه جدید ارزی

ابهام درباره اسپانسر پیراهن تیم ملی
درجام جهانی

بدونیوز ،بدون د رآمدزایی
وبدون طراحی ویژه!

گزارش نظارتی مجلس ازتخلفات مالی نفت
درسال های87تا91قرائت شد:

تخلف بودجه ای  -نفتی 23هزار
میلیاردی دولت احمدی نژاد
14

جزئیاتی از رسواییهایجنسیترامپ
درکتاب رئیس سابق افبیآی

دردسرجدید مرد موطالیی
3

تصمیم دولت برای حمایت از
مطبوعات وناشران

وزیرارشاد:کاغذ درفهرستکاالهای
مشمول جبران افزایشنرخ ارزقرارگرفت
2

یادداشت روز

محمد حقگو

4حربه مغفول علیه
عصیانگریدالر
بازار ارز از اواخر ســال گذشــته ،دچــار ناآرامی هایی شــد واین
ناآرامی ها پس از یک دوره آرامش ،مجدد در ابتدای سال جدید
باال گرفت .تا جایی که بانک مرکزی در روزهای . ..صفحه ۲

عرضه ارزمسافرتی 4200تومانی دربانکها همزمان باکسادی صرافیها

صفحه 14
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معاونمرکزملی فضایمجازی مطرح کرد:

کشوردرشکستن
انحصارتلگرام
به اجماع رسید
12

آب پاکی مسئوالن روی دست
کارمندان خارج شده ازتهران
4

بررسی ارزدیجیتالی بیتکوین درایران

آینده پرنوسان «بیتکوین»
8

تعیینتکلیف دادستانیکل
برایتاکسیهای اینترنتی

گزارشی ازعوارض نگرانکننده
کاشت درختکاج درشهرها

سبز
«کاج»همیشه
ِ
آسیب رسان

2

سیروسمقدمخبرداد:

پایپلیسفتابه«پایتخت»بازشد

«کاج »؛ درختی زیبا از دسته مخروطیان با برگ های سبز دایمی.
درختهایکاجبرگهایسوزنیوباریکیبایکغالفیاپوشش
ضخیم و چرب بیرونی دارند که این الیــه از تبخیر آب جلوگیری
می کند .به همین علــت برگ های این گونــه از درختان چندین
سال عمر می کنند .وقتی برگ های درخت می ریزند ،بالفاصله
برگ های تازه ای به جای آن ها میرویند .از همین رو شاخههای
این درختان هیچ گاه بدون برگ نیستند و کاج ها را درخت های
همیشه سبز می نامند .شــاید همین ویژگی ها کافی باشد تا در
بسیاری از نقاط ایران و هر جا که چشم می گردانیم گونههایی از
درختانکاجببینیم.سبزبودنهمیشگیکاجحتیشهرداریها
و سازمانها را به کاشت این درخت عالقه مند کرده است .اگر از
مناطقی که درخــت کاج از گونه هــای قدیمی آن مناطق اســت
بگذریم ،طی سال های اخیر ،با وجود کمبود. ..

2

نامهای
جدیدبرای
کلیدداری
« بهشت»

7

قدرتتصفیههوا در درختکاج
بسیار پاییناست وایندرخت،
خاک اطرافخود را اسیدی
ودر واقع تخریب میکند

گزینههایتصدیشهرداری؛ازعارف
و مهرعلیزاده تا شهیندخت موالوردی

عکس :مجید فکری
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