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نامۀ تیانزیتی س بازرگانی ا غانستان س پاکستان که  درنگ موا قا پاکستان خواهان بازنگیی بی

 .اوا به نام اپتا مشنور اوا، شده

نامۀ تیانزیتی س  اوا که زمان موا قا در یک نامۀ رومی وفارت پاکستان در کابل، آمده

شود س تا آن زمان  بازرگانی ا غانستان س پاکستان )اپتا( تا حدسد دسماه دیگی تمام می

های دس کشور باید ایه و د بازرگانی را بازنگیی س تا پایان وال جاری میالدی رسی  حکوما

 .آن توا ق ک  د

نامه در حدسد ده وال پیش با میانجگیی امییکا میان ا غانستان س پاکستان امضا  ایه موا قا

 .شد

اوا س همواره  گفتۀ مسؤسالن حکومتی ا غانستان ایه پیمان در شانزده مورد چالش واز بوده به

 .اوا پاکستان به نفع خوداز آن اوتفاده کیده

نامۀ اپتا زمی ۀ تیانزیا بدسن قید س  گوی د که پاکستان تالش دارد با بازنگیی موا قا م ابع می

 .شیط کاالهایش را به بازارهای آویای میانه  یاهم وازد
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 بسته خبیی

 داخلی

آباد خواهان  اوالم

درنگ  بازنگیی بی

نامۀ اپتا  موا قا

 اوا شده

 طلوع نیوزقوس  31

 .ک د بانک تووعۀ آویایی بیای مبارزه با کیسنا صد میلیون دالی به ا غانستان کمک می

بانک تووعۀ آویایی بیای مبارزه با سییسس کیسنا س اثیهای م فی آن در ا غانستان صد میلیون 

 .ک د دالی دیگی کمک می

های  های تازۀ ایه نناد در چارچوب بینامه اوا که کمک در یک خبینامۀ ایه بانک آمده

هزار خانواده نادار س پیداخا صی یه ۰۱۳گون حکوما ا غانستان از جمله توزیع غذا به  گونه

دهی به  های مالیاتی س سام معا یا  .خانواده در کابل هزی ه خواهد شد ۰۵۳بیق 

 .اند ها گفته شده های دیگی ایه کمک های کوچک س میانه از هدف گذاری ویمایه

ایه بانک، هفا ماه پیش نیز چنل میلیون دالی بیای مبارزه با سییسس کیسنا به ا غانستان 

 .کمک کیده بود

بانک تووعۀ آویایی 

صد میلیون دالی 

بیای مبارزه با کیسنا 

 ک د کمک می

 داخلی



اسزبکستان رسابط 

تیانزیتی س  –تجارتی 

های  همکاری

اش را با  اقتصادی

ا غانستان گستیش 

 دهد می

 داخلی

 
 قوس/ باختی۱۱هیات/ 

 .خواف امیسز سارد هیات شد –وم ا از طییق خط آهه هیات   نخستیه محموله

وخ گوی سالی هیات به آژانس اطالعاتی باختی گفا که ایه محححمحولحه از  ٬جیالنی  یهاد

 .خواف به ایه سالیا صادر شده اوا–جانب اییان به گونۀ آزمایشی از طییق خط آهه هیات

وخ گوی سالی هیات ا زسد: قیار اوا به زسدی ایه خط آهه هیات خواف با حضور ریحیحس 

 .جمنور کشور به گونۀ رومی ا تتاح شود

خواف در میحلۀ نخسا بیای انتقال کاالهای تجارتی میان دس کشور س  –از خط آهه هیات 

 .در میحلۀ دسم بیای ر ا س آمد مسا یان اوتفاده خواهد شد

نخستیه محمولۀ 

تجاری اییان از 

طییق خط آهه 

خواف سارد -هیات

 کشور شد

 داخلی

  
 قوس/باختی 31کابل/

گذاری س تجارت  نشسا آنالی ی که میان سزارت تجارت س ص عا ا غانستان، سزارت ویمایه

خارجی اسزبکستان بیگزار شده بود؛ مقامات جمنوری اسزبکستان خواهان گستیش رسابط 

 .های اقتصادی با ا غانستان شد تیانزیتی س همکاری –تجارتی 

تیانزیا،  –ها س موضوعات متعددی )تجارت  ها، چالش در ایه نشسا رسی  ُیصا

تیانزیتی، رسابط بانکی، گمیک،  –های تجارتی  نامه های دسجانبه، عقد موا قا گذاری ویمایه

های میکز کارگوی شنی تیمز اسزبکستان س واخا بازارهای  همکاری در چارچوب  عالیا

 .نظی شد مشتیک میزی( بحث س تبادل
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