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همين صفحه

ایگنازیو کاسیس در اصفهان:

روابط ایران و سویيس در ابعاد 
علمی و گردشگری توسعه یابد

سياست 2

 معمای مرگ قاضی منصوری؛

دادگاه رومانی خودکشی را 
تایيد کرد؛ خانواده تکذیب

قیمت  2000  تومان  /   شماره 605          یکشنبه 16 شهریور   1399  /   17 محرم 1442  /  6 سپتامبر   2020

انگلیس برای اولین بار بدهی خود را به ایران  پذیرفت؛

تعدد  دست اندازها 
بر سر یک غرامت 

400 میلیون پوندی

سياست 2

وزیر دفاع انگلیس سه روز پیش در گفت وگویی با العربیه گفته بود 
که کشورش تمایلی به همکاری نظامی با ایران یا فروش تسلیحات به 

آن ندارد.
روزنامه گاردین دیروز نوشت که برای اولین بار در دولت انگلیس، 
بن والس، وزیر دفاع این کشور بدهی کشــورش به ایران، بر سر خرید 

تانک های چیفتن را به رسمیت شناخت و تایید کرد.
یک بدهی 40 ساله که بارها پرونده آن در دادگاه های مختلف حکم 
گرفته و دوباره به گره های حقوقی برخورده اســت. موضوع مربوط به 
قرارداد ســال 1971 میان ایران و شرکت بریتانیایی »لیالند موتورز« 
اســت که طی آن هزار و 500 تانک چیفتن از انگلیس خریداری کرد 
و پنج سال بعد، یعنی در ســال 1976 نیز ایران مبلغ یک میلیارد دالر 
بابت این تانک ها پرداخت کرد اما از کل سفارش ثبت شده، تنها 150 
تانک وارد کشور شد؛ در حالی که تهران مبلغ تعیین شده در قرارداد را 

کامل پرداخت کرده بود. 
چندی بعد در ایران انقالب اسالمی روی داد و تحویل این تانک ها 
نیز متوقف شد؛ این انقالب و توقف، سرآغاز نزاع حقوقی 40 ساله میان 

دو کشور بر سر پرونده تانک های چیفتن بود. 
ایران از شرکت »خدمات بین المللی نظامی« در دیوان بین المللی 
تجارت در پاریس شکایت کرد و این دیوان دو بار در سال های 1990 و 
1996 میالدی به نفع ایران حکم داد. دیوان بین المللی تجارت در سال 

۲001 اعالم کرد که شرکت بریتانیایی باید...

به رغم تاکید رئیس جمهور بر اجرای پادگانی موارد بهداشتی در مدارس؛

آنسوی دوربین ها خبری از پروتکل های سختگیرانه نیست
شهرنوشت 6

چرتکه 3

  افزایش مشتری برای گوشی های دست دوم با شروع سال تحصیلی جدید؛

بازار موبایل تکان خورد

وزیر امور خارجه ســوییس گفــت: معتقدم روابط عالی دو کشــور 
 ایران و ســوییس بعــد از کرونا در جهــت روابط علمی و گردشــگری 

توسعه یابد.
به گزارش ایرنا، » ایگنازیو کاسیس« روز شــنبه در دیدار با استاندار 
اصفهان با قدردانی از میزبانــی خوب و محبت آمیز اســتاندار و مردم 
اصفهان افزود: روز یکشــنبه در تهران در دیداری رســمی یاد و خاطره 
یکصد سال فعالیت دیپلماتیک مشترک بین ۲ کشور ایران و سوییس را 

گرامی و جشن خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: روابط بین این ۲ کشور قدمت یکصد ساله دارد و از اواخر 
قرن 19 با امضای توافقنامه صلح و تجارت بین  ایران و سوییس تاکنون 

ادامه داشته است.
وزیر امورخارجه سوییس افزود: صلح و تجارت ۲ عامل مهم در توسعه 
کشورهاست و بیش از یکصد سال از این مســاله می گذرد و ما امروز در 
حضور شما هستیم تا بگوییم ســوییس همواره به دنبال صلح و آرامش 

بوده است.
وی با اشاره به نقش میانجیگرانه سوییس بین ایران و آمریکا تصریح 
کرد: تالش سوییس آن است که حداقل های گفت  و گوی بین ۲ کشور 

برقرار شود.
کاســیس اضافه کــرد: قبل از ســفر به تهــران و دیدار رســمی با 
رئیس جمهــور و وزیر امــور خارجه مایل بــودم از شــهر زادگاه آقای 
 ظریــف بازدیــد کنــم و امــروز گوشــه ای از زیبایی های این شــهر 

را بازدید کردم.
وی با بیان اینکه اصفهان به نصف جهان معروف اســت، تصریح کرد: 
اگرچه در بازدید از این شهر یک صدم زیبایی های اصفهان را ندیده ام ولی 
تصریح می کنم که اصفهان شهری شگفت انگیز و استثنایی است  که در 

پشت این عظمت تمدنی عظیم قرار دارد.
وزیر امور خارجه ســوییس اضافه کرد: معتقدم روابط عالی ۲ کشور 

ایران و سوییس بعد از کرونا در جهت روابط علمی و گردشگری توسعه 
یابد.

وی تصریح کرد: امروز بعد از ظهر بازدیدهای خود را از شهر اصفهان 
دنبال خواهم کرد و به طور قطع نسل و شوق بازگشت مجدد دوباره به این 

شهر را در من تقویت خواهد کرد.
ایگنازیو کاسیس،  وزیر امور خارجه سوییس روز شنبه وارد اصفهان 
شــد و پس از بازدید از آثار تاریخی و میراث فرهنگی شــهر با جمعی از 

مسووالن و استادان دانشگاه این استان دیدار کرد.
وزیر امور خارجه ســوییس طبق برنامه ریزی قبلی بامداد شنبه وارد 

ایران شد و  سفر یک روزه به اصفهان داشت.
وی صبح دیروز از آثار تاریخی اصفهان از جمله میدان امام )ره( )نقش 

جهان( و جاذبه های گردشگری و صنایع دستی این شهر بازدید کرد.
وزیر امور خارجه ســوییس و هیات همراه ابتدا دیداری با اســتادان 
دانشــگاه صنعتی اصفهان در محل هتل عباســی اصفهان داشتند و به 
گفت و گو و تبادل نظر برای گسترش تعامالت علمی، فرهنگی و فناوری 

پرداختند.
دانشگاه صنعتی اصفهان، مرکز هماهنگ کننده ارتباط علمی با کشور 
سوییس است و پس از سفر وزیر علوم سوییس به ایران در سال 97، مقرر 
شد محققان ایرانی و سوییسی طرح های مشترک ارائه کنند؛ همکاری 
دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه های سوئیس در زمینه های مختلف 

در حال انجام است.
وزیر امور خارجه سوییس همچنین دیروز از کلیسای وانک اصفهان 
بازدید و با اسقف سپیان کاشچیان پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و 

جنوب ایران دیدار کرد.
وزیــر امــور خارجــه ســوییس پــس از اصفهــان بــه تهــران 
ســفر کــرد و برنامه هــای رســمی وی از امــروز در تهــران آغــاز 
 می شــود که مهمترین آن جلســه یکصدمین ســالگرد آغــاز روابط 

دو کشور است.
به مروارید خاورمیانه سفر کردم

ایگنازیو کاســیس، وزیر امور خارجه ســوییس، پس از سفرش به 
اصفهان در صفحه کاربری توییترش با انتشــار تصاویری از این ســفر 
نوشــت: »به اصفهان، مرواریدی در خاورمیانه ســفر کردم. آشنایی با 
فرهنگ و ملت یک کشــور شــرط الزم برای روابط دیپلماتیک خوب 
اســت.« پس از این ســفر، برنامه های رســمی کاســیس در ایران، از 
امروز آغاز می شــود. او طی امروز و فــردا با رئیس جمهــور، وزیر امور 
خارجه و برخی دیگــر از مقامات عالیرتبه کشــورمان دیــدار خواهد 
داشــت. رایزنی و تبادل نظر در مورد موضوعــات دوجانبه، منطقه ای 
 و بین المللی و همچنین کانال مالی ســوئیس در ایــن دیدارها صورت 

خواهد گرفت.

خبر

ایگنازیو کاسیس در اصفهان:

روابطایرانوسوییسدرابعادعلمیوگردشگریتوسعهیابد


