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   افغانستان-تخار
 

 تاجکستان آغاز گرديد که اين ا امور تنظيم سرحدی آی خانم درشمال شرق واليت تخار درنقطه مرزی بيک دفتر جديدکار 
  پروژه مذکور.ر سرحدی وغنامندی تجارت قانونی بشمار ميروداز جمله تالش های دولت افغانستان برای پيشبرد بهتر امو

 و وزارت  وزارت ماليه رياست گمرکاتگی نزديک باهن به هماUNOPSبه همکاری مالی حکومت جاپان که توسط 
بوده که شامل ساختمان مهم زير بنايی دفتر اداری   وجوه مالی اين پروژه يازده ميلون دالر. تحت اجرا ميباشدتجارت

  .ها وتهيه نمودن وسايل ضروری تريننگ برای پوليس سرحدی مستقر دربندر ميباشددام شی وسهولت های گيهار
  

قاچاق وامور غير  به جلو گيری از کنترول سرحدی بين افغانستان و تاجکستان يک امری مهم است که مقامات دولتی وادار
 قانونی را دارا ميباشد که درنتيجه تطبق اين پروژه  واليت تخار شايستگی خوبی برای تجارت-نمايديمجاز سرحدی م

  .مدآواهد خکنترولی سيستم گمرکی بهتر و تزيد در عوايد گمرکی به عمل 
  

 کشت ل های اخير خيلی موفق بوده وفعًال مبارزه ما عليه کشت خش خاش درسا: "والی تخار عبدالطيف ابراهيمی ميگويد
ارت از تقويه بخشيدن به  بايد انجام پذيرد عب مهم که فعًالکارهای. وجود ندارد  در تخاری هيروين ساز هایآن و فابريکه

ساختمان جديد . ميباشدبه منظور حصول اطمينان از معيشيت پايدار برای مردم فقير بردن سطح اقتصادی باال  تجارت و
و شايستگی   خيلی درخور قدر را درجهت انتقال مواد ورفت وآمد مردم ببارخواهد آورد که يک کمکیسرحدی سهولت ها
  ."ب بشمارميآيددرين موقع مناس

  
تنظيم بهتر امورسرحدی امری : "در افغانستان ميگويد UNOPS  دفتر مرکز عملياتیبروس مککاران رئيس عمومی

مسرت داريم که درتالش های دولت برای بهترسازی امور سرحدی  ارزنده برای ثبات و امنيت منطقوی است وما بيسار
  ." ممد واقع ميشويم

  
به سروی مقدماتی وديزاين  UNOPS برای امور سرحدی تعين نموده که  هفته گذشته دفتر گمرکات افغانستان ساحه را

  به پايه اکمال خواهد2011 تا اگست) تريننگ (ليت های آموزشی اهمه امورساختمانی وفع. ابتدائی آن آغازنموده است
  .رسيد

  
نموده است درساحائی که تحت  فعاليت آغازه  ب1995 که در )UNOPS(دفتر خدمات پروژوی سازمان ملل متحد  

 وعلی الخصوص مهارت های خورد درسطح پروژه های بزرگ است ميباشد مصروف خدمت ملل متحدپروگرام کاری 
ام وتهيه تدارکات، قرارداد ساختمانی وتنظيم امور مالی ميباشد به سطح جهانی به ، استخدمغلق زيربنائی که شامل ديزاينو

  .اثبات رساينده است
  

 سهم فعال خويش را از طرف دولت افغانستان و تمويل کنندگان به اجرا در افغانستان UNOPSمرکز عملياتی دفتر 
 ساختمانی و مهندسی وطراحی ، تقويت ظرفيتها، ایزمينه  در مرکز عملياتی اين دفتربطورعمده فعاليت های  . ميگذارد
وغيره را دربر حفظ محيط زيست لی عصری سازی گمرکات ، انتخابات، يپيشبرد امور عملياتی دولتی ازقب تنظيم و
  . ميگيرد 

   و ايميل آدرس0798900685:  تيليفون:به نشانی های آتی تماس بگيريدبرای معلومات بيشتر لطفًا به خانم کت سوی 
org.unops@katsuik     


