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سیاسیصفحه اصلی هند در مراسم سوگند رئیس جمهوری منتخب ایران شرکت می کند/ /

هند در مراسم سوگند رئیس جمهوری منتخب ایران شرکت می کند

هند در پاسخ به دعوت ایران از این کشور برای شرکت در مراسم سوگند ریاست جمهوری حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اعالم کرد در این مراسم حاضر خواهند بود.

« ایندیا تودی»، دعوت از هند در طول سفر کوتاه اش جایشانکار وزیر امور خارجه هند به تهران و دیدار وی با رئیس جمهوری منتخب به این کشور ارائه شد.

این رسانه هندی افزود: دهلی نو هنوز تصمیم نگرفته است چه مقامی را به مراسم سوگند رئیس جمهور منتخب ایران بفرستد.
وزیر امور خارجه هند اولین مقام خارجی است که با حجت االسالم والمسلمین رئیسی دیدار می کند. وی در این دیدار یک پیام شخصی نارندرا مودی نخست وزیر هند را به رئیس جمهور منتخب

ایران تحویل داد.
منابع هندی اعالم کردند در این نامه نخست وزیر هند از حجت االسالم والمسلمین رئیسی دعوت کرده است تا پس از پایان کرونا به هند سفر کند.

جایشانکار در پیام توhتری در خصوص دیدار خود با رئیس جمهور ایران  نوشت: از استقبال دلپذیر و صمیمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب ایران تشکر می کنم.  پیام شخصی نارندرا
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مودی نخست وزیر هند را به او تحویل دادم. از احساسات گرم رئیس جمهور منتخب در مورد هند قدردانی می کنم. برای تعهد قوی وی در تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری در زمینه
مسائل منطقه ای و جهانی عمیقًا ارزش قائل هستم.

وزیر خارجه هند همچنین عصر روز - چهارشنبه -  با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار عالوه بر موضوعات دوجانبه مورد عالقه دو کشور، در مورد آخرین تحوالت منطقه و بررسی وضعیت در افغانستان، چشم اندازهای پیش روی گفت و گوهای وین در مورد برجام،

همکاری های مواصالتی و ارتباطاتی از جمله همکاری ها در چابهار که به ارتقای همگرایی در منطقه می تواند کمک می کند، بحث و گفت و گو شد.
وزیر امور خارجه هند پس از ایران به روسیه سفر کرد.

/انتخاب

http://www.ion.ir/news/721491$کپی

دستگاه جوجه کشیویزای کاری اروپاخرید هدیه تبلیغاتی جدیددانلود سریال زخم کاریفرفره های انفجاریقیمت نایلون حبابداردستگاه فنر زنسریال هفتلیزر دایود

خرید دعوتنامه کالب هاوسماشین جوجه کشی اسکندریخرید یوسیخشکشویی آنالین

پیشنهاد سردبیر

وب گردی

پربازدید ها/آخرین مطالب

واکنش پکن به اقدام آمریکا علیه ٣٤ شرکت به بهانه ارتباط با ایران، روسیه و چین

درخواست زیاده خواهانه رابرت مالی برای آزادی تمام شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران

اینقدر فقیر نشده ایم که نتوانیم پول واکسن کرونا را تامین کنیم

کیهان موضع حمایتی خود از طالبان را پس گرفت/ آنها موضع شان تغnر نکرده و همین االن هم دارند آدم می کشند

آذری جهرمی : برای حضور در دولت آینده پیشنهادی به من نشده است/ حکمرانی سایبری، قوانین خودش را می خواهد

رئیس دفتر رئیس جمهوری: اردکانیان در یک آپارتمان معمولی زندگی می کند

موسویان: ریاست جمهوری رyسی فرصتی برای حل مشکالت روابط خارجی است

دمشق به دنبال گسترش همکاری های اقتصادی - تجاری با تهران است

جنگ، راه حل مسأله افغانستان نیست

مشکل برق راهکار می خواهد نه قربانی

مرزهای ایران در آرامش و امنیت کامل است

واشنگتن ۸ نهاد مرتبط با صادرات اقالم آمریکایی به ایران را در لیست سیاه قرار داد

درخواست کابل از تهران برای بازگرداندن نیرو های مرزبانی

جمهوریت و اسالمیت؛ راز استمرار انقالب

مناسبات تهران-ریاض به کدام سو می رود؟

امامان جمعه : موانع ازدواج جوانان برطرف شود

علم الهدی: در نظام جمهوری اسالمی غیر از مردم همه هیچ کاره اند

نخست وزیر سوریه: به دنبال گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران هستیم

صندوق رأی، مسیر بهبود (گفت وگو با جمال عرف)رئیسی رئیس جمهور ایران شد


