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هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود 
که همه از قفل ش��دن اقتصاد  کش��ور صحبت 
می کردند و رئیس جمهور با کلیدی در دس��ت 
به مردم قول داد تا قفل دربس��ته اقتصاد کشور 
را باز کند، اما حاال در نیمه س��ال 99 و ماههای پایانی دولت 
خود میرود که قفل را سه قفله کند و باز هم کلید آن را کنار 

در خانه کدخدا بگذارد. 
اخیراً رئیس جمهوردر صحب��ت های خود اعالم کرده دولت 
جدید در آمریکا ش��رایط را به سمت قواعد برخواهد گرداند و 
تهران از فضای تهدید کم کم به سمت فضای فرصت حرکت 
میکند. وی در سخنانی در جلسه هیات دولت افزود : "دولت 
جدید در آمریکا ش��رایط را به س��مت قواعد برخواهد گرداند 
در ح��دی که آمریکا مراعات میکرده البته دولتهای قبلی نیز 
همه قواعد را مراعات نمیکردند منتها این دولت آخری یاغی 
بود. دولت جدید آمریکا دوباره به آن ش��رایط برمیگردد و آن 
ش��رایط میتواند فضا را برگرداند. یعنی ما از فضای تهدید کم 

کم به سمت فضای فرصت حرکت میکنیم"
این مس��ئله در حالی از س��وی روحانی عنوان شد که وی در 
ادامه س��خنانش با ابراز ناخرس��ندی از انتقاداتی که در مورد 
مدیریت 8 س��اله دولت می ش��ود ، تاکید کرد : به اس��م نقد 
دولت به دنبال تطهیر و تبرئه آمریکا نباش��ید، دولت آمریکا 
تروریست است، عده ای مجانی دولت آمریکا را تطهیر میکنند 
ب��رای انتخابات 1400، ایجاد روحیه ی��أس در مردم خیانت 

ملی است".
این س��خنان رئیس جمه��ور در حالی عنوان می ش��ود که 
بسیاری از کارشناسان سیاسی ، آن را به عنوان تعیین تکلیف 

برای مذاکره با امریکا تحلیل کرده اند . 
 فرار رو به جلو 

درای��ن میان طرح چنین مواردی از س��وی رئیس جمهور به 
نوعی فرار به جلو و طفره رفتن از پاس��خگویی تلقی می شود 
. احمد بخش��ایش اردستانی عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی دوره نهم مجلس شورای اسالمی  درگفتگو 
با سیاس��ت روز در این باره گفت : بهتر اس��ت رئیس جمهور 
اجازه دهد ک��ه بایدن انتخاب و مراس��م تحلیف وی صورت 

بگیرد و بعد در باره تکلیف مذاکره صحبت کنند . 
وی با اش��اره ب��ه اینکه این روش به نوعی ف��رار رو به جلو از 

سوی رئیس جمهور است و وی در صدد است تا وانمود کند 
که مشکالت جاری کشور به دلیل سیاست های ترامپ علیه 
ایران شکل گرفته است ، افزود : می خواهند بگویند با آمدن 
بایدن و دمکراتها در امریکا ش��رایط برای مردم آسان تر می 

شود ، گرانی کمتر و ارزش پول بیشتر می شود . 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد : این امر به نوعی تاکید به 
مردم برای  ماندن اصالح طلبان و همفکران ایشان در قدرت 
اس��ت تا مذاکره با امریکا ادامه یابد و درحقیقت نوعی تبلیغ 

برای آینده به شمار می رود . 
وی گفت : به نظر نمی رسد که خود امریکایی ها نیز تا تعیین 
دول��ت  جدی��د در ایران تن به مذاکره بدهن��د ، چرا که می 
خواهند دولت جدید ش��کل گرفته و رئیس جمهور مشخص 
ش��ود و این اظه��ارات آقای روحانی به نوعی س��یگنال برای 
امریکایی ها است تا زودتر وارد مذاکره شوند و به این ترتیب 
یک مقدار فضای اقتصادی و معیشتی دچار ثبات روانی شود 
و ه��م فکران او بتوانند مج��دداً  در قدرت باقی بمانند. پیش 
از ای��ن نیز رئیس جمهور عامل ش��رایط اقتصادی کش��ور را 
تحریمها و عدم پذیرش FATF عنوان کرده بود . موضوعی 
که در آن زمان نیز محمد صادق کوش��کی اس��تاد دانشگاه و 
کارش��ناس مسائل سیاسی در این باره گفت : نکته این است 
ک��ه اگر آقای روحانی جنگ اقتصادی را قبول دارد باید بداند 
که FATF در این جنگ، نقش اس��ب تروا را بازی میکند. یا 
باید آن پیش فرض را باطل کنیم یعنی آقای روحانی بگویند 
در جنگ اقتصادی نیستیم یا اینکه باید از مطرح کردن بحث 
FATF خجالت زده و شرمسار باشد. نمیشود کسی به جنگ 
اقتصادی اعتقاد داشته باشد و بگوید باید FATF را بپذیرم.

 حق الناس 
یادمان هس��ت در س��ال 92  وقتی روحان��ی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری شد قسم جالله یاد کرد که میتواند مشکل 
را ح��ل کن��د. آن زمان هم در جنگ اقتص��ادی بودیم اما به 
نظر می رس��د که در نظر رئیس جمهور تنها این یک س��ال 

اخیراست که  درگیر جنگ اقتصادی شده ایم.  
محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه در این باره گفت : پروژه  
رئی��س جمهور  و اطرافیانش تس��لیم ای��ران در برابر کدخدا 
ب��ود. پل��ه اول مذاکرات ژن��و، پله بعدی برج��ام و پله بعدی 
اجرای داوطلبانه بخشهای قابل توجهی از FATF بود و گام 

آخر برای قطعی شدن تس��لیم در برابر کدخدا این است که 
میخواهد زندگی م��ردم را به FATF گره بزند. همانطور که 
زندگی مردم را به برجام گره زد و برجام زندگی مردم را سیاهتر 
و تاریکتر کرد. بخش��ایش اردستانی نیز در گفتگو با سیاست 
روز  با تاکید بر اینکه حسن روحانی رئیس جمهور مردم است 
و با رای آنها به ریاس��ت جمهوری برگزیده شده است ، گفت 
: سخنان رئیس جمهور به نوعی حق الناس است . ایشان در 
اداره کشور دچار ناتوانی است و به نحوی عدم کفایت خود را 
در صحبت هایشان نمایان ساخته است. بخشایش اردستانی 
با یادآوری اینکه به نظر می رسد که رئیس جمهور عالقه مند 
است تا از روانشناسی سیاسی استفاده کند و یک جبهه بندی 
دو قطبی بسازد ، اظهار داشت : چه کسی گفته است که اگر 

کسی از دولت انتقاد کند طرفدار امریکا است ؟ 
این استاد دانشگاه با اشاره به تورم ، بی کاری و گرانی در کشور 
افزود : رئیس جمهور نزد مردم قسم یاد کرد که اگر مشکالت 
کشور راه حل نداش��ت من کاندیدای ریاست جمهوری نمی 
شدم حاال سوال این است که پاسخ این مشکالت چیست که 

هنوز به مردم داده نشده است . 
وی تاکید کرد : نیاز نیس��ت که روحانی معیش��ت مردم را به 
مذاکره با امری��کا مرتبط کند ، کاماًل این موضعگیری رئیس 
جمه��ور از نامه ای که نوبخت در پاس��خ به قالیباف نوش��ت 
مشخص اس��ت و این درصورتی اس��ت که نمایندگان مردم 

راهکارهای دیگری برای معیشت مردم دارند . 
نماینده مردم اردس��تان در مجلس نهم  گفت: وی در دولت 
پیشین خود بر این مسئله تاکید داشت که بسیاری از مسائل 
ناشی از سو مدیریت دولت قبلی است و ربطی به تحریمهای 
امریکا ندارد و حاال که زمان پاس��خگویی به مردم فرا رسیده 
است استدالل می کند که تحریمها عامل اصلی مشکالت در 

کشور است 
 دو موضوع متفاوت 

در این میان گویا مس��ئله تطهیر امریکا به مخدری برای نقد 
از دولت تبدیل ش��ده که هرکس از دولت نقد کند به معنای 
این اس��ت که توهم  تطهیر امری��کا را دارد . به همین دلیل 
ب��ود که  چندی پیش واعظی س��خنگوی دولت  در این باره 
گف��ت که  برخی ک��ه ادعای انقالبی ب��ودن دارند میخواهند 
آمری��کا را تطهیر کنن��د به خاطر نگاه سیاس��ی و جناحی و 

انتخاب��ات 1400 همه چیز را ف��دا میکنند. نماینده مردم در 
حوزه انتخابیه اردس��تان در مجلس نهم  در گفتگو با روزنامه 
سیاست روز با تاکید بر اینکه نقد یک مسئله و تطهیر امریکا 
مسئله دیگر است ، تصریح کرد : این دو مسئله هیچ ربطی به 
یکدیگر ندارد ، مگر در چهل س��ال گذشته که بعد از انقالب 
از دولتها نقد می ش��د مسئله تطهیر امریکا مطرح بوده است. 
وی گف��ت : مخالفت مردم ایران با امریکا به خاطر سیاس��ت 
های استعماری و زورگویی نظام سلطه است ، به عنوان مثال 
مردم ایران می پرسند امریکا در خلیج فارس  چه می خواهد 
و حضور نظامی این کشور ناامنی برای خاور میانه می آورد . 
این موارد هیچ ربطی به موضوع نقد دولت ندارد.  این اس��تاد 
دانشگاه گفت : مدیریت دولت قابل نقد است . زمانی که وی 
در م��ورد  گرانی بنزین می گوید م��ن خود نیز صبح جمعه 
از این مس��ئله خبر دار ش��دم آیا این استدالل درمیان مردم 
از باالترین مقام اجرایی کش��ور پذیرفته اس��ت ؟ یا سنجش 
ش��رایط مردم از توی خودرو و ... موضوعاتی اس��ت که مردم 

آن را قبول ندارند. 
 مردودی 8 ساله 

ای��ن روزها مردم عقی��ده دارند که برخالف نظ��ر دولت این  
رئیس جمهور است که به دنبال تطهیر عملکرد دولتش است 
و ای��ن درحالی اس��ت که  مقصر اصلی وض��ع موجود دولت 

روحانی است و نه آمریکاییها و نه جنگ اقتصادی.
بخشایش اردس��تانی  در این باره به سیاست روز گفت : نوع 
تفکر روحانی و دولت وی 8 س��ال اس��ت که امتحان خود را 
پس داده است و مردم دیگر آن را قبول ندارند. رئیس جمهور 
اص��رار بیه��وده ای ای بر این نوع تفکر دارد ک��ه هر بار نیز از 
آن دف��اع می کن��د  جایگاه خود را در میان مردم از دس��ت 

می دهد. 
وی اف��زود : دولت روحانی ناکارآمدی خ��ود را بخصوص در 
دولت دوم نش��ان داده است و کارنامه او خالی است . روحانی 
به دنبال آن است که جریانی را ایجاد کند و  این ناکارآمدی 
را به خارج از کش��ور ربط دهد تا جایی برای اصالح طلبان و 
همفکران خود در آینده باز کند  . اما این رفتار آنها برای مردم 
ش��ناخته شده است . دولت نتوانسته امورات مردم و کاالهای 
اساسی را تامین کند چگونه می خواهد همفکران خود را در 

آینده در قدرت جای دهد ؟

خوش بینی بی اندازه به دولت جدید آمریکا که در یادداشت 
خود در س��ی.ان.ان مواضع خود را در خصوص برجام پالس 
و بعض��ی از موضوعات با اهمیت مرتبط ب��ا ایران در دوران 
کاندیداتوری خود با صراحت اعالم کرده، به نظر می رس��د 
دقی��ق و صحیح نبوده و انتظ��ار ملت را برآورده نمی کند و 
صرفا بیانگر آن اس��ت که برخی همچن��ان خواب مذاکره با 

آمریکا می بینند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان اخی��را در گفت وگو با روزنامه 
ای��ران اعالم ک��رده؛ اگر جو بایدن رئی��س جمهوری آمریکا 
ش��د، میتواند با سه فرمان اجرایی همه تحریم ها علیه ایران 

را لغو کند.
محمدج��واد ظریف در گفتوگوی تفصیل��ی با روزنامه ایران 
افزود: اگر زمانی آقای بایدن مستقر شود و بخواهد تعهدات 
مبتن��ی ب��ر قطعنام��ه 22۳1 آمری��کا را اجرا کن��د، ما هم 
می توانی��م فوراً ب��ه تعهدات برجامی خود ب��ه صورت کامل 
برگردیم. این روند اصاًل زمانبر نیست. با چند قانون اجرایی 

از سوی رئیس جمهوری آمریکا انجام پذیر است.
وی تاکید کرد اینکه گفته می ش��ود رئیس جمهوری بعدی 
آمریکا نخواهد توانست برخی از تحریم های برجامی آمریکا 

را لغو کند، فقط حرف است.
پیش از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا برخی 
رسانه های این کشور اعالم کردند که دولت ترامپ قصد دارد 
تحریم هایی مرتبط با قوانین ضد تروریسیم علیه ایران وضع 
کند که لغو آنها به عقیده تحلیلگران بس��یار دش��وار خواهد 
بود. محمد جواد ظری��ف درباره این که احتمال دارد دولت 
جدید آمریکا برای لغو تحریمها برای تهران ش��رط بگذارد، 
گفت: کسی که میتواند شرط بگذارد ایران است. ایران باید 
راضی شود و بقیه 4+1 باید راضی شوند که آمریکا به برجام 

برگردد. اما امریکا باید تعهداتش را انجام دهد.
پیش��تر و در زمان مب��ارزات انتخاباتی جو بای��دن و کاماال 
هریس معاون وی گفته بودند ایاالت متحده آمریکا مشروط 

به برجام بر میگردد. آنها ش��رط بازگش��ت را مذاکره درباره 
برنامه موش��کی ایران عنوان کردهاند. با این حال در برخی 
دیگر از س��خنرانیها نیز جو بای��دن، رئیس جمهور منتخب 
آمریکا، گفته اس��ت در صورتی که ای��ران تعهدات برجامی 
خود را انجام دهد، آمریکا به توافق هس��تهای س��ال 201۵ 
باز میگردد. حاال این س��وال مطرح است؛ در حالی که خود 
آمریکایی اذعان می کنند که روند تحریم ها پروسه طوالنی 
و پیچیده ای دارد؛ چگون��ه برخی دولتمردان ما عنوان می 
کنند که ج��و بایدن می تواند با ۳فرم��ان تحریم های ضد 

ایرانی را لغو کند!
بازگشت بایدن به برجام،  اولویت های آمریکا نیست 

دکتر س��ید رضا صدرالحسینی درکارشناس مسائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز گفت: علی رغم تفاوت 
های فاحش��ی که مراح��ل انتخاباتی ای��ن دوره از انتخابات 
آمریکا با دوره های گذش��ته داش��ته اس��ت  و امروز پس از 
گذش��ته بی��ش از دو هفت��ه از انتخابات این کش��ور که در 
دوره های گذش��ته با فاصله حداکثر 48 ساعت تکلیف کلی 
انتخابات مش��خص و تبریک کاندیدای ح��زب بازنده برای 
پیروز انتخابات صادر می ش��د در این دوره از انتخابات این 

اتفاق معمول نیز نیفتاده است.
وی افزود: هنوز رییس جمهور قبلی پیروزی رییس جمهور 
جدید را نپذیرفته است وموضوعات مختلفی در کشور مطرح 
است که اگر بایدن پیروز شود چه تحوالتی ممکن است رخ 
دهد یکی از این موضوعات مطرح دستور بابدن به بازگشت 
آمریکا به برجم می باش��د؛ در ای��ن مورد می توان گفت آیا 

بازگشت به برجام برای بایدن دارای اولیت است؟
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: آی��ا اظهارعالقه مقامات 
رس��می ایران به این بازگش��ت احتمالی آمری��کا به برجام 
تامین منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را به دنبال دارد؟ 
و س��واالتی دیگر از این دست که می تواند در حوزه تامین 
منافع ملی جمهوری اس��المی ایران از جانب کارشناس��ان 

روابط بین الملل مطرح گردد. 
وی با تاکید بر اینکه اخیرا مطالبی در مورد اظهار نظر وزیر 
محترم امورخارجه کش��ور ایران مطرح شده است که ایشان 

در فضای رس��انه ای گفته وزیر امور خارجه ایران گفت اگر 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شد، میتواند با سه فرمان 
اجرایی همه تحریمها علیه ایران را لغو کند، بیان داشت: به 
نظر می رس��د این نقل قول صحیح نیست و دلیل اصلی آن 
این است که اوال برداشته شدن همه تحریم های آمریکایی 
توس��ط رییس جمهور تصویب و اجرا نش��ده بود که رییس 

جمهور جدید بتواند آن را یک مرتبه و فراگیر ملغی کند. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی ادامه داد: بخشی از 
ای��ن تحریم ها، تحریم های مصوب مجلس��ین آمریکا بوده 
اس��ت که همه تحلیلگران سیاسی می دانند که خانم ناسی 
پلوس��ی که ازح��زب دمورکرات می باش��د درحال حاضر با 
توجه ب��ه صف بندی جمهوری خواه��ان و دموکرات ها در 
س��نا نمی تواند به س��رعت و بطور کامل این همکاری را با 
دولت دموکرات بایدن انجام دهد؛ بنابراین افزایش انتظارت 
جامعه ب��رای اقدامی که بخش عمده آن  هنوز نامش��خص 
اس��ت می تواند زمین��ه بروز مش��کالتی در فضای روحی و 
روانی مردم و همچنین ظرفیتی را برای افراد و جریان هایی 
فراهم کند که بیش از سی سال است هر شب خواب مذاکره 

با آمریکا را می بینند.
صدرالحس��ینی گفت: به نظر می رس��د موضوع بازگشت به 
برج��ام دردولت آین��ده آمریکا به عنوان ی��ک اولویت اولیه 
مط��رح نخواهد بود چرا که اش��کاالت و ایرادات و نقدهای 
بزرگی که در حال حاضر در حوزه های سیاس��ی امنیتی 
و اقتصادی آمریکا با آن روبرو است، اولویت های دیگری 
را ک��ه در راس آنان مقابله با بیماری کش��نده کرونا این 

کشور را در ردیف اول جهان قرار داده است می باشد. 
این کارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به اینکه 
هرچند که دستگاه دیپلماسی فعال وپویا باید آینده نگر 
باش��د و براس��اس اطالعات دقیق برآورده های متقن به 
حاکمیت منتقل کند، بیان داش��ت: ام��ا خوش بینی بی 
ان��دازه به ریی��س دولتی که در بیانیه خویش با س��ی.ان.

ان مواض��ع خ��ود را در خصوص برجام پ��الس و بعضی از 
موضوع��ات با اهمیت مرتبط با ایران در دوران کاندیداتوری 
خود با صراحت اعالم کرده و ضمنا مواضع ایش��ان در زمان 

اوباما و در زمان پس از ش��هادت قهرمان ملی ایران س��ردار 
س��لیمانی با صراحت بیان کرده است به نظر می رسد دقیق 

و صحیح نبوده و انتظار ملت را برآورده نمی کند. 
وی خاطرنشان کرد: شناخت دیپلمات ها و مقامات سیاسی 
از یکدیگ��ر یک امتیاز محس��وب می گردد ام��ا نباید انقدر 
س��اده لوح بود که شناخت فردی از رییس جمهوری که در 
کش��وری مانند آمریکا که ساختارهای پیداو پنهان حکومت 
و همچنب��ن نهادگرایی آن برای همه کس��انی که در حوزه 
روابط بین الملل آگاهی دارند کامال مش��خص است به این 

روبط اکتفا کرد؟
  
  

امام علی )ع(: بزرگترین توانگری، چشم نداشتن  به مال مردم است.

دوره توانمندسازی تیم های برگزیده رویداد 
»چرخ برکت« برگزار شد؛

 167 ایده برای گردش چرخ صنعت 
پوشاک کشور

مس��ئول »چرخ برکت« از ارسال ۳87 طرح و ایده 
ب��ه این رویداد به عنوان بزرگترین رویداد نوآوری- 

کارآفرینی صنعت پوشاک خبر داد.
میرس��امان پیش��وایی با اش��اره به برگ��زاری دوره 
توانمندس��ازی تیم های برگزی��ده در ارزیابی اولیه 
رویداد چرخ برکت گفت: ۳87 طرح و ایده از سوی 
اعضای هیات علمی، استارتاپ ها و فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی و دس��ت اندرکاران صنعت پوش��اک به 
روی��داد چرخ برکت ب��ه عنوان بزرگتری��ن رویداد 
ن��وآوری- کارآفرینی در صنعت پوش��اک کش��ور 
ارس��ال گردید که پ��س از ارزیابی های اولیه، 167 
طرح پذیرفته شد. وی افزود: این طرح ها مربوط به 
بخش های مختلف زنجیره صنعت پوشاک از تولید 
نخ و پشم گرفته تا توزیع البسه می شود. همچنین 
برخی از طرح های رسیده به شکل تخصصی البسه 
کودک، مش��اغل و کس��ب و کاره��ا را مدنظر قرار 
داده اند. مس��ئول رویداد چ��رخ برکت تصریح کرد: 
ن��وآوری و توانایی کارآفرین��ی از جمله معیارهای 
اصلی در پذیرش طرح ها و ایده های رس��یده به این 
رویداد اس��ت. پیش��وایی درباره دوره توانمندسازی 
تیم ه��ای برگزیده نیز توضی��ح داد: این دوره برای 
صاحبان ایده ها و طرح های برگزیده در دو سرفصل 
آم��وزش ب��ا محوریت کس��ب و کار و آم��وزش با 
محوریت مشکالت صنعت پوشاک برگزار می شود.

وی خاطرنش��ان کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه 
علم و صنعت، چهره های ش��ناخته ش��ده اتحادیه 
پوشاک، صنعت مد و داوران جشنواره فجر از جمله 

مدرسان در این دوره آموزشی هستند.
مس��ئول چرخ برکت با اش��اره به اس��تقبال خوب 
از ای��ن رویداد مل��ی گفت: اس��تقبال خیلی خوب 
طراح��ان و ایده پردازان از رویداد چرخ برکت حتی 
پس از پایان مهلت ارسال طرح ها، باعث شده است 

تا به شکل بلندمدت به این رویداد نگاه کنیم.
پیشوایی افزود: طرح ها و ایده های فراوانی از سراسر 
کش��ور به این رویداد ارائه شده است اما استان های 
تهران، اصفهان، بوش��هر، خوزس��تان و سیستان و 
بلوچس��تان بیشترین اس��تقبال را از فراخوان چرخ 
برکت داشته اند. مسئول چرخ برکت با تقسیم بندی 
طرح های رسیده به دو دسته نوآورانه و کارآفرینانه 
بیان کرد: جوامع دانش��گاهی شامل اعضای هیات 
علم��ی، فارغ التحصیالن و اس��تارتاپ ها مش��ارکت 
فعالی در ارائه ایده به رویداد چرخ برکت داشته اند. 
همچنین طرح هایی نیز از س��وی دس��ت اندرکاران 

صنعت پوشاک به این رویداد ارائه شده است.
پیشوایی ادامه داد: پس از پایان دوره توانمندسازی، 
برگزیدگان در مرحله بعدی طرح های کسب و کار 
خود را نوشته و ارسال می کنند. این طرح ها ارزیابی 
و به برگزیدگان تس��هیالت مال��ی و غیرمالی بنیاد 
برک��ت و س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی تعلق 
می گیرد. وی با تاکید بر این که هیچ محدودیتی در 
پذیرش طرح های کسب و کار برگزیده شده نیست، 
عنوان کرد: با توجه به طرح هایی که دریافت ش��ده 
اس��ت، تحقق 100 درصدی تولید ۵ میلیون دست 
پوشاک و 2 هزار شغل به عنوان اهداف رویداد ملی 
چرخ برکت نه تنها دور از انتظار نیس��ت، که حتی 
پیش بینی می کنیم بیش��تر از برآوردهای اولیه هم 
باشد. مس��ئول چرخ برکت در تشریح مراحل دیگر 
این رویداد اظهار داش��ت: آخری��ن مهلت دریافت 
طرح های کس��ب و کار ۵ آذر است و این طرح ها تا 
10 آذر ارزیابی و نتایج نهایی اعالم می شود. ۳0 آذر 
نیز به عنوان پایان مس��یر رویداد ملی چرخ برکت 
در نظر گرفته ش��ده که در ای��ن مرحله، طرح های 

برگزیده وارد فاز عملیاتی خواهند شد.
معاون برنامه ریزی و توس��عه منابع بنیاد برکت نیز 
در دوره توانمندسازی تیم های برگزیده در ارزیابی 
اولیه رویداد چرخ برک��ت اظهار امیدواری کرد که 
این روی��داد، گام بزرگی در جه��ت تامین زنجیره 

تولید در صنعت پوشاک باشد.

پناهگاه امن برای جنایتکاران و 
بدخواهان ملت وجود ندارد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه پناهگاه 
امن و غیرقابل نفوذی برای جنایتکاران و بدخواهان 
مل��ت ایران وج��ود ن��دارد، گفت: دس��ت توانمند 
مدافعان امنیت جمهوری اسالمی گلوی هر متجاوز 

و جنایت پیشه ای را دیر یا زود خواهد فشرد.
علی ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در 
توئیتی در واکنش به کشته شدن سرکرده گروهک 
تروریس��تی جیش الظلم نوش��ت: پناه��گاه امن و 
غیرقابل نفوذی برای جنایتکاران و بدخواهان ملت 
ایران وجود ندارد. وی افزود: دست توانمند مدافعان 
امنیت جمهوری اس��المی ایران گلوی هر متجاوز و 
جنایت پیش��ه ای را دیر یا زود خواهد فشرد. تاریخ 
دور و نزدی��ک ش��اهد صادق��ی بر این مدعاس��ت. 
ش��مخانی در این توئیت از هش��تگ انتقام سخت 
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