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ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ విదేశాాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ
డా. హోస్సేన్ అమీర్ అబ్దోల్లాహియాన్ భారత్ పర్యటన

(జూన్ 08-10-2022)
జూన్ 08, 2022
1. భారత విదేశీ వ్యవహారాల మాంత్రి (ఈఏఎాం) డా. ఎస్. జైశాంకర్ ఆహ్వానాం
మేరకు, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ విదేశాాంగ మాంత్రి గౌరవనీయ డా. హోస్సేన్
అమీర్ అబ్దోల్లాహియాన్ 2022 జూన్ 08-10 తేదీల్లో భారత్లో అధికారిక
పర్యటనలో ఉన్నారు. 2021 ఆగస్టులో బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత
గౌరవనీయ డా. హోస్సేన్ అమీర్ అబ్దోల్లాహియాన్కు ఇది
మొట్టమొదటి భారత పర్యటన.
2. భారత్ మరియు ఇరాన్ సన్నిహిత చారిత్రకపరమైన ఇాంకా నాగరికతాపరమైన
సాంబాంధాలను కలిగి ఉన్నాయి. సాంస్థలు, సాంస్కృతి ఇాంకా ప్రజా సాంబాంధాల
వ్యాప్తాంగా మన ఇరు దేశాల మధ్య పటిష్టమైన సాంబాంధాలు
గుర్తిాంచబడుతున్నాయి.
3. ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చల సాందర్భాంగా, రాజకీయ, సాాంస్కృతిక ఇాంకా ప్రజా
సాంబాంధాలతో సహా మొత్తాం ద్వైపాక్షిక సాంబాంధాలన్నిాంటి గురిాంచి ఇరువురు
మాంత్రులు చర్చిాంచారు. ఇరాన్లో నివసిస్తున్న ఆఫ్ఘన్ దేశీయులకు కోవిడ్19 వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేయడాంతో సహా ఆప్ఘనిస్థాన్కు భారత్
అాందిస్తున్న వైద్య సహాయాన్ని సులభతరాం చేయడాంలో ఇరాన్ పాత్రను
ఈఏఎాం కొనియాడారు.
4. ప్రాాంతీయ కనెక్టివిటీ రాంగాంలో ద్వైపాక్షిక సహకారాం యొక్క
ప్రాముఖ్యతను ఇరు పక్షాలు గుర్తిాంచాయి అలాగే చాబహార్ పోర్టులోని
షాహిద్ బెహేస్తి టెర్మినల్లో నెలకొన్న పురోగతిని సమీక్షిాంచాయి.
చుట్టూ భూభాగాంతో బాంధిాంచబడిన ఆప్ఘనిస్థాన్కు అత్యవసరమైన సముద్ర
మార్గ సదుపాయాన్ని అాందిాంచడాంలో చాబహార్ పోర్టు ఎాంతగానో

ఉపయోగపడుతుాందని, అలాగే ఇది మధ్య ఆసియాతో పాటు ఈ ప్రాాంతానికి
వాణిజ్య ట్రాన్సిట్ హబ్గా అవతరిాంచిాందని ఇరు పక్షాలు అాంగీకరిాంచాయి.
చాబహార్ పోర్టు అభివృద్ధిలో సహకారాన్ని కొనసాగిాంచడాంలో తమ
నిబద్ధతను వారు పునరుద్ఘాటిాంచారు. నిర్వహణపరమైన అాంశాలను
పరిష్కరిాంచేాందుకు ఇరు దేశాలకు చెాందిన బృాందాలు త్వరలో భేటీ కానున్నాయి.
5. ఆఫ్ఘనిస్థాన్తో సహా అాంతర్జాతీయ మరియు ప్రాాంతీయ అాంశాలను ఇరువురు
మాంత్రులు చర్చిాంచారు అలాగే ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రజలకు తక్షణాం మానవతా
సహాయాం అాందిాంచాల్సిన ప్రాధాన్యతను వారు పునరుద్ఘాటిాంచారు.
శాాంతియుతమైన, భద్రమైన ఇాంకా సుస్థిరమైన ఆఫ్ఘనిస్థాన్కు మద్దతుగా
ప్రాతినిధ్యపరమైన ఇాంకా సమ్మిళిత రాజకీయ వ్యవస్థ అవసరాన్ని
ఇరువురు మాంత్రులు నొక్కిచెప్పారు.

6. జేసీపీఓఏ (JCPOA)కు సాంబాంధిాంచి ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఇరాన్ విదేశాాంగ
మాంత్రి ఈఏఎాంకు వివరిాంచారు. ఉక్రెయిన్ వివాదాం అలాగే దాని ప్రభావాలపై
కూడా ఇరువురు మాంత్రులు తమ అభిప్రాయాలను పాంచుకున్నారు.
7. ఈ పర్యటన సాందర్భాంగా, ప్రధాని శ్రీ నరేాంద్ర మోదీని ఇరాన్ విదేశాాంగ
మాంత్రి కలుసుకున్నారు అలాగే జాతీయ భద్రతా సలహాదారు శ్రీ అజిత్
కుమార్ ధోవల్తో సైతాం భేటీ అయ్యారు.
న్యూఢిల్లీ
జూన్ 08, 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.

