شنبه  6بهمن 19. 1397جمادی االول .1440شماره 20022
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واشنگتن پست:

عربستان کارخانه موشک بالستیک ساخته است

روزنــامــه «واشنگتنپست» با استناد به تصاویر
ماهوارهای نوشته ،عربستان سعودی برای اولین
بــار یک کارخانه تولید موشکهای بالستیک
ساخته است.این کارخانه که در صورت عملیاتی
شــدن تــوان تولید موشکهای بالستیک را به
سعودیها میدهد ،در یک پایگاه موشکی در
منطقه «الوطح» واقع در جنوب غربی ریاض واقع
شده است .واشنگتنپست مدعی شده است که
راهانـــدازی این کارخانه میتواند نشان دهنده
میل سعودیها به دست یابی به تسلیحات اتمی
باشد«.جفری لوئیس» کارشناس تسلیحات اتمی
مؤسسه مطالعات بینالملل «میلدبری» که همراه
همکارانش هنگام بررسی تصاویر مــاهــوارهای

به وجــود این کارخانه پی بــرده اســت ،میگوید:
«این احتمال وجود دارد که عربستان سعودی در
حال ساخت موشکهای بالستیک دوربردتر و به
دنبال تسلیحات اتمی است .ما تصور میکنیم که
نمیتوانند چنین کاری کنند .با این حال ،ممکن
اســت ایــن نشانه میل و توانمندی آنهــا باشد».
واشنگتنپستبهنقلازدوکارشناسموشکیدیگر
هم تأیید کرده که تصاویر ماهوارهای گرفتهشده از
اینمنطقه،وجودیککارخانهساختموتورموشک
و تستهای موشکی را تأیید میکند .با وجود این،
این تصاویر مشخص نمیکند که آیا این کارخانه که
احتما ًال در سال  ۲۰۱۳پایهگذاری شده ،اکنون
تکمیل و عملیاتی شده است یا نه.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

خطیب جمعه تهران :گوشت  100هزارتومانی حاصل برجام است
محمداکبری  -خطیب جمعه تهران با تاکید
براین که مردم با سوء مدیریتها گرفتار فشارهای
عجیبی شدهاند ،مسئوالن بیدار شوند و حاشیه
سازی نکنند ،گفت :مسئوالنی که آن قدر در برجام
اصرار داشتند ،مگر نمی بینند که نتیج ه آن گوشت
 100هزار تومانی است .چه تضمینی وجود دارد

که اگر  FATFرا امضا کردیم ،چوبهای محکمتری
نخوریم .این وسیلهای برای تحریمهای محکمتر
و فشارهای بیشتر بــر مــا مـیشــود .بــه گــزارش
خراسان ،حجت االسالم صدیقی در خطبههای
نماز جمعه دیروز تهران اظهارکرد:دشمنان تالش
دارند مجاری و راهکارهای ما را رصد کنند و می

وعده همتی درباره خبرهای خوش بانکی برای استارت آپ ها
رئیس کل بانک مرکزی اعــام کرد که در هفته
پیش رو اخباری از کسب و کارهای نوپای فناوری
اطالعات خواهم داد که جهشی بزرگ در جهت
ارتقای رقابت و خدمات رسانی بهتر به مردم خواهد
بود.همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود

در اینستاگرام با بیان این مطلب نوشت :در کنار
اقدامات اصالحی در بازار پول و ارز ،طرح هایی
زیربنایی برای توسعه زیرساخت های بانکی به
اجرا درآمــده اند که تاثیر آن ها بر زندگی مردم و
کسب و کارها ،به خصوص کسب و کارهای نوآورانه

اخبار
خواهند دقیقا بدانند ما از چه مجاری درآمد و با چه
کسانی ارتباط داریم و چه کشورهایی در دنیا با ما
مراودات اقتصادی دارند تا ما را خلع سالح کنند
و با قانونی که امضا میکنیم ما را متهم کنند .وی
همچنین در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرد:
مردم ما با سوء مدیریتها گرفتار فشارهای عجیبی
شدند؛ مسئوالن ما باید بیدار شوند ،خدا را در نظر
بگیرند و مشکالت اقتصادی را حل کنند.
(استارت آپ ها) ،عمیق و ماندگار خواهد بود.وی
افزود :در همین زمینه هفته آینده (هفته جاری)
خبرهای خوبی از این اقدامات ،به خصوص از بابت
کسب و کارهای نوپای فناوری اطالعات خواهم
داد که در کنار دسترسی بهتر و ایمن تر ،یک جهش
بزرگ در جهت ارتقای رقابت و خدمت رسانی بهتر
به مردم خواهد بود.
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