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 را حاصل نمود TASİMافغانستان عضویت پروژه موضوع:  

 

توانست  هیهمسا یدر مذاکرات با کشورهابه هدف اتصال منطقوی افغانستان  مخابرات و تکنالوژی معلومات  وزارت 
 . را بدست آورد ( ایاروپا و آسترانزیت معلومات راه شاه) TASİMپروژه  یتعضو 

م داکت   ، تکنالوژی معلومات   مخابرات و  ر یوز  وت  یشهزاد آر   سیئر  ر مشاو و  رسپرست وزارت مالیه یمیو ق ونایمهمحمدمحت 
ک با مقامات بلند پایه آذربایجان و ترکمنستان در باره پیاده سازی  ، ت  ربنایامور ز جمهوری در  پروژه در نشست مشت 

TASIM نمودند صحبت  د یجد یو راه ها . 

 TASİM - Trans-Eurasian Super )که افغانستان و ترکمنستان در پروژه   اتخاذ گردید  مینشست، تصم نیدر ا
Highway)  .شامل میباشند 

ک کشورها تخنییک تهیاست که کم قابل ذکر  موافقت نامه و  امور تخنییک رویپروژه  نیا ت  شدناجرا یمربوطه برا یمشت 
 ترکمنستان و افغانستان کار کند.  جان،یآذربا ی   جانبه ب سه

 نمود  ی   همچن جانیدولت آذربا
ی

ه کسپی   که   اظهار آماده گ در  ی نماید،گذار   هیرسمابه منظور اتصال با ترکمنستان در بحت 
 . آماده یم باشد پروژه  نیا عمیل شدن برای به تركمنستان وصل شده است و  یندغمرز تور  قیاز طر قبال افغانستان  کهیحال

TASİM ا یآس انیم وند یپروژه پ  
 
ق هنگ کنگ  ایلاز فرانکفورت آلمان نوری ت  یآن ف قیکه از طر   بوده غرت   یو اروپا رسر

 کند.   را به هم متصل یم exchange point)  (و دو نقطه مبادله عمده امتداد میابد 

 و آلمان عبور خواهد کرد.  هیقزاقستان، ترک جان،یاز افغانستان، آذربا ینور  ت  یپروژه ف نیا قیاز طر 

 

 

تماس به  93747074312مراجعه نمایید ویا به شماره  www.mcit.gov.af برای معلومات بیشت  به ویب سایت ما

 شوید. 

 

http://www.mcit.gov.af/

