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خراسان 71سالهشد

 18 .شوال  22 . 1440ژوئن 2019
 .سال هفتاد و یکم  .شماره 20127
 .تکشماره  10000ریال درمشهد
 .تکشماره  6000ریال درشهرستان ها

۳۲صفحه

مروری بر نخستین های روزنامه خراسان در سال 1328

۱۶ .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
۴ +صفحهورزشی ۸ +صفحهروزنامهاستانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .ضمیمه دخل و خرج
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران
M

2

افزایش  ۴صفحه
به روزنامه خراسان

فالنسلبریتیدرفالنحالتو
درفالنجا

رایج ترین حقه های تبلیغی بعضی
از کانال ها را بشناسید و بخندید
زندگی سالم

یحییدرپدیده شهرخودرو
میماند
خراسان رضوی

پنجهقاتلنامرئیبرگلوی 3زن

مرگ دردناک مادر و  2دخترش
در مسافرخانه رقم خورد
13

سرمقاله
محمد سعید احدیان

۲تاثیر«تیرآرش» برحفظ
حریمایران
تصمیم گیران عرصه های نظامی ،زمانی تصمیم به
شروع حمله می گیرند که در یک...
صفحه 2

O

تیــرآرش

C

شکار غول  200میلیون دالری آمریکا در حفظ مرزهای هوایی
ایران ،جرئت تعرض دشمن را گرفت
افسانهبربادرفتهآمریکایی

جایگاه پهپادها در راهبرد واشنگتن

خاطرهمشترکصداموترامپ!

روایت توئیت ها از ضرب شست ایران

توان واقعی و پیام موشک ایرانی را که ســامانه پدافند هوایی بومی سوم خرداد در بامداد پنج شنبه به
سمت پهپاد فوق مدرن و تازه رونمایی شده آمریکایی شلیک کرد ،فقط فرماندهان نظامی ایران و آمریکا
می توانند به طور کامل رمزگشــایی کنند .اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان ،آمریکا را به احتیاط
بیشتر در قبال ایران ناگزیر می کند و اجازه نزدیک شدن به مرزهای ایران را نمی دهد .
در حقیقــت ،تیری که پدافند هوایی ســپاه از چلــه کمان رها کرد ،نــه فقط به پهپــاد آمریکایی بلکه به
ارزیابی های ناقص برخی مقامات کاخ سفید از توان نظامی و دفاعی ایران اصابت کرده است.
سامانه ایرانی سوم خرداد با شــکار پهپاد غول پیکر و  200میلیون دالری « »MQ-4cکه جدیدترین
نسل پهپادهای مدرن این کشور است ثابت کرد که حاال پدافند هوایی ایران ،نمونه ای بهتر و باالتر از
« »RQ-170را که چند سال پیش شکار کرد در چنته خود دارد و اگر آمریکا دست از...
صفحه 4

روزگار سیاه اجارهنشینها
گزارشی از نرخ های عجیب اجاره خانه
در تهران و مشهد
زمانی کــه داریــوش مهرجویــی در اوایــل دهــه  60اثر مانــدگار خود بــا نام
اجارهنشین ها را ساخت و به مشکالت مستاجران در آن دوران پرداخت ،تصور
نمی کرد که اواخر دهه  90نیز معضل اجاره نشینی...

خاک دزدی از تاالب هامون!
تاالبی که اگر برای مردم آب ندارد ،برای
سودجویان خاک دارد...
وقتی از مسیر زاهدان به ســمت شــهر زابل می روی ،به ویژه زمانی که گرد
وخاک ،دامنه دید را محدود می کند ،حسرت آن روزهای پر آب تاالب زیبای
هامون روح و روانات را آزار می دهد .وقتی به شهر زابل ...
صفحه 5
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