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ઇસ્લામિક ગણરાજ્ય ઇરાનનાં વિદેશ મંત્રી મહામહિમ ડૉ. હોસેન
અમિર અબ્દોલ્લાહિયાનની ભારતની મુલાકાત (08-10 જૂન, 2022)
08 જૂન, 2022

વિદેશ મંતર્ ી ડૉ. એસ. જયશંકરનાં આમંત્રણ પર ઇસ્લામિક ગણરાજ્ય ઇરાનનાં વિદેશ મંત્રી મહામહિમ ડૉ.
હોસેન અમિર અબ્દોલ્લાહિયાન 08-10 જૂન, 2022 નાં રોજ ભારતની અધિકૃત મુલાકાત પર છે.
2. ભારત અને ઇરાન નિકટનાં ઐતિહાસિક અને સભ્યતાનાં જોડાણો ધરાવે છે. આપણા દ્વિપક્ષીય સંબંધો
સંસ્થાનો, સંસ્કૃતિ અને લોકોનાં પરસ્પરનાં જોડાણોનાં સમગ્ર ક્ષેત્રોમાં પ્રબળ રીતે અંકિત થયેલા છે.

3. પ્રતિનિધિ મંડળ સ્તરની વાતચીતો દરમિયાન, બન્ને મંત્રીઓએ રાજકીય, સાંસ્કૃતિક અનો પરસ્પરનાં
લોકોનાં જોડાણો સહિત દ્વિપક્ષીય સંબંધોનાં સમગ્ર પાસાઓની ચર્ચા કરી હતી. ઇરાનમાં વસવાટ કરી રહેલા
અફઘાન નાગરિકોને કોવિડ-19 રસીઓ પૂરી પાડવા સહિત અફઘાનિસ્તાનને ભારતની તબીબી સહાયતા પૂરી
પાડવામાં મદદ કરવા વિદેશ મંત્રીએ ઇરાનની ભૂમિકાની પ્રશંસા કરી હતી.
4. બન્ને પક્ષોએ પ્રાંતિય કનેક્ટિવિટીનાં ક્ષેત્રમાં દ્વિપક્ષીય સહકારની નોંધપાત્રતાનો સ્વિકાર કર્યો હતો અને
શહિદ બેહેસ્તિ ટર્મિનલ, ચાબહાર બંદર પર થયેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી. બન્ને પક્ષો સંમત થયા
હતા કે ચાબહાર બંદરે ભૂ-ભાગથી ઘેરાયેલા અફઘાનિસ્તાનને ખુબ જ જરૂરી દરિયાની સુલભતા પ્રદાન કરી છે

અને મધ્ય એશિયા સહિત પ્રાંત માટે કોમર્શિયલ ટ્રાન્ઝિટ હબ તરીકે પણ ઉભરી આવ્યું છે. ચાબહાર બંદરનાં
વિકાસ પર સહકાર ચાલું રાખવા માટેની કટિબદ્ધતાની તેઓએ પુનઃપુષ્ટિ કરી હતી. કામગીરીનાં પાસાઓને
સંબોધવા થોડા સમયમાં જ બન્ને દેશોની ટીમો મળશે.
5. મંત્રીઓએ અફઘાનિસ્તાન સહિત આંતરરાષ્ટ્રિય અને પ્રાંતિય મુદ્દાઓની પણ ચર્ચા કરી હતી અને
અફઘાનિસ્તાનનાં લોકોને તાત્કાલિક માનવીય સહાયતા પ્રદાન કરવાની અગત્યતાની પુનઃપુષ્ટિ કરી હતી અને
શાંતિપૂર્ણ, સુરક્ષિત અને સ્થિર અફઘાનિસ્તાનનાં સમર્થનમાં પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા અને સમાવેશક રાજકીય
તંત્ર માટેની જરૂરીયાતનું પુનઃઉચ્ચારણ કર્યું હતુ.ં

6. ભારતીય વિદેશ મંત્રીએ જેસીપીઓએ સંબંધિત વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર સંક્ષિપ્તમાં વિગતો આપી હતી.
બન્ને પક્ષોએ યુક્રેન વિગ્રહો અને તેની અસરો પર દ્રષ્ટિકોણોનું આદાનપ્રદાન પણ કર્યું હતુ.ં

7. આ મુલાકાત દરમિયાન, ઇરાનનાં વિદેશ મંત્રીએ ભારતનાં વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને કૉલ કર્યો હતો
અને રાષ્ટ્રિય સુરક્ષા સલાહકાર શ્રી અજિત કુમાર ડોભાલ સાથે બેઠક પણ યોજી હતી.
નવી દિલ્હી
08 જૂન, 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s
website and may be referred to as the official press release

