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 با اعالم رئیس جمهور و از امروز؛ 

 استفاده از ماسک 
 در مکان های  عمومی 
اجباری شد

سياست 2

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

 هر نوع تلویزیون باید 
 تحت  پوشش 

صدا و سيما باشد
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 بورل از نامه ظریف برای فعال سازی مکانیسم 
حل اختالف خبر داد؛

چرخش ماشه 
وپا به  سوی  ار

سياست 2

ایران در طول دو سال گذشــته هر بار که دست به کاهش تعهدات 
هسته ای خود زده، با تهدید فعال ســازی مکانیسم ماشه مواجه شده 
است. پاییز پارسال وقتی ایران پنجمین گام کاهش تعهدات هسته ای 
خود را برداشت، سه کشــور اروپایی عضو برجام خبر از احتمال فعال 
شدن مکانیسم حل و فصل اختالفات در برجام معروف به ماشه در دی 

ماه یا همان ژانویه 2020 دادند. 
طی آن روند اگر طرفین به توافق نمی رسیدند، این احتمال بسیار 
قوی بود که پرونده ایران به شــورای امنیت ارجاع شود اما درخواست 
سه کشور اروپایی برای فعال سازی مکانیسم ماشه چندی بعد به حالت 
تعلیق درآمد و جوزف بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 

گفت: »نمی خواهیم راهی را برویم که منجر به پایان برجام شود.«
آن زمان، پیش از آنکه درخواست سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
برای راه اندازی ماشه تعلیق شــود، وزرای خارجه سه کشور با انتشار 
بیانیه ای اعالم کردند: »با توجه به اقدامات ایران، هیچ انتخاب دیگری 
نداشتیم؛ بنابراین برای ثبت نگرانی هایمان و اینکه ایران به تعهداتش 
در برجام پایبند نیست به کمیسیون مشترک رجوع می کنیم.« آنها در 
بیانیه خود پس از آنکه از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها 
علیه ایران اظهار تاسف کرده بودند، ادعا کردند که برای برداشتن همه 
تحریم ها و بر اساس تعهدشــان در توافق برجام، بی وقفه کار و تالش 
کرده اند تا از تجارت مشروع با ایران حمایت کنند. سازوکار اینستکس 
را هم شاهد مثال خود آوردند اما نه اینســتکس و نه هیچ یک دیگر از 

وعده های اروپا برای برقراری تجارت مشروع با ایران...

به رغم وعده های کنترل اوضاع دولتی ها، دالر دیروز به مرز 22 هزار تومان رسید

ریزش ارزش ریال تا کجا ادامه دارد؟
چرتکه 3

شهرنوشت 6

۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی پایتخت مشکل ایمنی دارد

 سینا اطهر   و
 درسی که از   پلاسکو نیاموختیم


