
  

  وزیر برائے اموِر خارجہ کا برازیل کا دوره

تک برازیل کا دوره کریں گے۔ وه  2013اکتوبر،  17- 14وزیر برائے اموِر خارجہ شری سلمان خورشید 
البرٹو فگریڈو کے ساتھ چھٹی ہند برازیل جوائنٹ کمیشن میٹنگ براسیلیا میں اپنے ہم منصب مسٹر لوئیز 

کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ جے سی ایم کے دوران، دونوں فریقین سیاست، ) جے سی ایم(
اقتصادیات و کاروبار، زراعت، سائنس و ٹکنالوجی، دفاع، ثقافت، ہائڈروکاربنس سمیت ہند برازیل 

ر بات چیت کریں گے۔ وه مشترکہ دلچسپی کے عالقائی ترقیاتی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کے تمام گوشوں پ
  اور بین االقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

میں عمل میں آیا تھا۔ دونوں ممالک کے  1948ہندوستان اور برازیل کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام 
تمام سطحوں پر مسلسل آمد و رفت، درمیان ہم آہنگی پر مبنی دوستانہ تعلقات ہیں، جن کی ترجمانی 

مشترکہ اقدار اور باہمی دلچسپی کے امور پر یکساں نظریات سے ہوتی ہے۔ برازیل کی صدر مس ڈلما 
وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ میں ہندوستان کا ریاستی دوره کیا تھا، جب کہ  2012روسیف نے مئی 

  سربراه کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ 20+ریو ڈی جنیریو میں ہونے والی ریو میں  2012نے جون 

الطینی امریکہ اور کیریبین میں برازیل ہندوستان کا ایک اہم تجارتی پارٹنر ہے۔ دونوں ملکوں کے 
ملین  828میں  2000درمیان ہونے والی تجارت میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یہ تجارت جو سال 

بلین امریکی ڈالر ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی  10.6کے دوران بڑھ کر  13- 2012امریکی ڈالر تھی، اب 
بلین امریکی ڈالر ہے۔  4.6بلین امریکی ڈالر کے برابر ہے، جب کہ درآمدات  6برآمدات اس وقت 

بلین امریکی ڈالر  2.5ہندوستانی کمپنیوں نے برازیل میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے، جو کہ 
آئی ڈی، فارما، مینوفیکچرنگ، ہائڈروکاربنس وغیره کے  کے برابر ہے اور یہ سرمایہ کاری زراعت،

  میدانوں میں ہوئی ہے۔

الطینی امریکہ اور کیریبیا میں کو ریو ڈی جنیریو میں  2013اکتوبر،  17- 16وزیر برائے اموِر خارجہ 
  کی ساالنہ کانفرنس کی بھی صدارت کریں گے۔) ایچ او ایم(واقع ہندوستانی عالقائی سربراہاِن مشن 

  نئی دہلی
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