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Хонандагони гиромӣ,
Ҳайати кормандони Маркази тиҷорати байнулмилалӣ
(МТБ) дар Тоҷикистон Шуморо бо Соли Нав табрик
мегӯяд ва бароятон тамоми хушиҳои зиндагиро
таманно мекунад. Умедворем, ба соли 2019 бо
ҳадафҳое ворид мегардед, ки расидан ба он бароятон
муваффақияту комгорӣ меорад.
Ҳамчунин, умедворем, ки соли 2018 бароятон соли
хотирмону бобарор буд, ҳамон гунае, ки барои мо
чунин буд. Дар соли гузашта мо ба чанд дастовардҳои
назаррас ноил гардидем. Имсол мо Барномаи ҷаҳонии
нассоҷӣ ва дӯзандаги (GTEX)-ро дар Тоҷикистон
роҳандозӣ кардем, ба Ӯзбекистони ҳамсоя сафари
шиносоӣ доштем, ва дар панҷ намоишгоҳи
байналмилалӣ дар абаршаҳрҳои ҷаҳони тиҷорат, ба
мисли Маскав, Истанбул ва Шонҳой ширкат варзидем.
Имсол шарикони мо тақрибан 1500 робитаҳои нави
тиҷоратӣ барқарор карданд, ки ин содироти маҳсулоти
нассоҷӣ ва дӯзандагиро аз Тоҷикистон ба сатҳи нави
касбӣ ва сермаҳсултар баровард.
Бо истифода аз фурсат, ба шариконамон аз ниҳодҳои
давлатӣ ва бахши хусусӣ ташаккур мегӯям ва ҳамчунин,
изҳори сипоси худро ба Ҳукумати Швейтсария низ
мерасонем,
ки
бидуни
кӯмаки
молияшон
наметавонистем ба ин ҳама пешравиҳо ва дастовардҳо
тӯли даҳсолаи ахир ноил гардем.

Дар ин шумора:

Ҳамчунин, ба сафҳаи мо дар Фейсбук сар бизанед, то аз
тозатарин навгониҳои мо бехабар намонед.

Натиҷаҳои соли 2018
Дар ин шумора:
Сафар ба Шонҳой

Саидмӯъмин Камолов,
Роҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон

Соли ҷорӣ Маркази Тиҷорати Байналмилалӣ (МТБ) дар
Тоҷикистон Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандаги
(GTEX)-ро роҳандозӣ намуд, ки ҳадафаш боло бурдани
сатҳи содироти маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ аз
Тоҷикистон мебошад, то ба ин васила, дар кишвар
ҷойҳои нави корӣ ва имконияти дарёфти даромад
барои тамоми соҳаро фароҳам биорад. Тоҷикистон яке
аз панҷ кишвари ҷаҳон аст, ки барои ин барномаи
чаҳорсола интихоб шуда, онро Ҳукумати Швейтсария
маблағгузорӣ мекунад.

Завқӣ Завқизода, муовини аввали
вазири рушди иқтисод ва савдои
Тоҷикистон: “Шарикони мо аз Ҳукумати
Швейтсария ва МТБ дар роҳи расидан ба яке аз
ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон – гузариш аз
иқтисоди аграрӣ-саноатӣ ба иқтисоди саноатӣаграрӣ мусоидат менамоянд. Мехоҳам, ба МТБ ва
дӯстони швейтсариямон барои ёриҳояшон изҳори
сипос намоям ва умедворам, ки ин ҳамкории
пурмаҳсул дар оянда низ идома меёбанд”.

Малика Иброҳимова, масъули
барномаҳои дафтари SECO дар
Тоҷикистон: “Швейтсария тавассути
МТБ ба Тоҷикистон дар фароҳамсозии
фазои мусоиди тиҷоратӣ, тақвияти тавоноии
мутахассисиони
маҳаллии
соҳаи
нассоҷиву
дӯзандагӣ, ва рушди ниҳодҳои маҳаллии ёрирасони
тиҷорат кумак мерасонад. Ҳамаи инҳо заминаҳои
пайдоиши рақобатпазирии муваффақ дар бозори
ҷаҳонии серталаби либос, рушди содирот ва
шукуфоии Тоҷикистон мебошанд”.
Илҳом Мирзоев, мудири ширкати
“Ваҳдат”: “Бо ёрии МТБ мо имиҷи
Тоҷикистонро ба ҳайси манбаъи
маҳсулоти босифати нассоҷиву
дӯзандагӣ дар минтақа нигаҳ доштем. Аз
намоишгоҳҳои байналмилалӣ мо бо шартномаҳои
муфид ва таҷрибаи ғанӣ баргаштем. МТБ, ҳамчунин,
ба мо машваратҳо медиҳад, омӯзишҳо дар
мавзӯъҳои бозорёбӣ, брэндинг ва мудирияти сифат
мегузаронад, дар дарёфти шарикони нави тиҷоратӣ
мусоидат мекунад”.
Рустам Шодибеков, мудири
иҷроияи ширкати машваратии
“ACT Development Group”: “Дар соли
гузашта мо бо МТБ ҳамкориҳои
пурсамар доштем. Бо омода кардани корхонаҳои
нассоҷӣ ва дӯзандагии ҳамкор барои иштирок дар
намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва сафари омӯзишӣ мо
низ таҷрибаи ғанӣ ва манфиатҳо бардоштем. Ин
сафарҳо ба ширкати мо имкон дод, то тамосҳои
нави
корӣ
барқарор
кунем,
номгӯи
хидматрасониҳоямонро тавсеа диҳем ва шумораи
муштариёнамонро низ афзоиш диҳем”.

Нақш ва саҳми МТБ дар пешбурди соҳаи нассоҷиву
дӯзандагии Тоҷикистон, ҳамчунин, натиҷаҳои соли
аввали фаъолияти GTEX рӯзи 30-уми ноябр дар нишасти
Кумитаи назоратии татбиқи лоиҳа (КНЛ) дар шаҳри
Душанбе баррасӣ гардид.
Намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, бахши
хусусӣ, донишгоҳҳо, донор (Ҳукумати Швейтсария) ва
МТБ узви Кумитаи мазкур мебошанд.
Кумитаи
назоратии татбиқи лоиҳа бо ҳадафи назорати
шаффофияти иҷрои лоиҳа ва замонати посухгӯ будани
натоиҷаш ба афзалиятҳои кишвар ташкил шудааст.
Дар соли нахустини лоиҳа, МТБ ба натиҷаҳои назаррас
ноил гардид. Бо ёрии МТБ корхонаҳои нассоҷиву
дӯзандагӣ ба бозорҳои нави хориҷӣ ворид гардиданд
ва дар бозорҳои минтақавӣ бештар рақобатпазир
шуданд. Танҳо дар соли 2018 МТБ корхонаҳои
Тоҷикистонро ба панҷ намоишгоҳи байнулмилалӣ дар
хориҷи кишвар ва як сафари омӯзишӣ бурд, ки ҳар яке
аз ин сафарҳо бо барқарорсозии робитаҳои нави
тиҷоратӣ бо шарикони хориҷӣ ва бастани шартномаҳои
ҳамкорӣ барои содироти маҳсулот ва воридоти ашёи
хоми зарурӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосир анҷом ёфт.
МТБ ба ниҳодҳои маҳаллии кӯмакрасони тиҷорат ёрӣ
дод, то хидматрасониҳои нав пешниҳод намоянд ва
дар истиқрори ҳамкории донишгоҳҳои Тоҷикистон бо
донишкадаҳои хориҷӣ низ саҳм гузошт. Самараи
ҳамкориҳо бо Иттифоқи рушди бахши хусусии
Тоҷикистон ба сатҳи нав баровардани таваҷҷуҳи ин
созмон ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ мебошад.
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Ширкатҳои Тоҷикистон дар баробари садҳо ширкати дигар
аз саросари ҷаҳон маҳсулоти худро ба Намоишгоҳи
байналмилалии воридотии Чин (China International Import
Expo -CIIE) бурданд.
Намоишгоҳи байналмилали воридотии Чин (CIIE), ки аз 5ум то 10-уми ноябри соли 2018 дар шаҳри Шонҳой
баргузор гардид, ибтикори Ҳукумати Чин дар сатҳи баланд
мебошад. Дар он намояндагони ниҳодҳои давлатӣ,
шарикони рушд, доираҳои тиҷоратӣ аз 100 кишвари дунё
иштирок карданд. Дар маҷмӯъ, 150 000 нафар аз Чин,
дуввумин кишвари истеъмолкунанда ва воридоткунандаи
ҷаҳон, ва кишварҳои дигар аз ин намоишгоҳ боздид
карданд. Намоишгоҳи CIIE барои пешсафони соҳаи
нассоҷӣ ва дӯзандагии тоҷик имконияти нодиреро барои
шиносоӣ бо бозори чиноӣ ва барқарорсозии робитаҳои
тиҷоратӣ бо харидорони чиноӣ фароҳам овард.
Шарикони МТБ аз Тоҷикистон дар Шонҳой маҳсулоти
худро ба намоиш гузоштанд, бо харидорони эҳтимолӣ
тамос барқарор карданд ва ба бозори Чин роҳ ҷустанд.
Ширкатҳои ҳамкори МТБ аз Тоҷикистон дар ҷараёни
намоишгоҳ ба маблағи 820 000 доллари ИМА
созишномаҳои пешакии фурӯши маҳсулот ба тавофуқ
расиданд. “Ортекс”, ҳамчунин, барои хариди матоъ,
маводи кимиёӣ, ва рангҳо шартномаҳо баст.
Дар шарҳи ин ибтикор, Аранча Гонсалез, мудири кулли
иҷроияи МТБ, гуфт: ‘МТБ аз ҳамкорӣ бо Чин дар
роҳандозии нахустин намоишгоҳи CIIE, ки барои
тиҷорат, ҳамкорӣ ва муколама дар самти ҶанубҶануб имконият фароҳам овард, ифтихор дорад.
Ширкатҳое, ки иштирокашонро дар намоишгоҳ мо
дастгирӣ кардем, имконият ёфтанд, то ба бозори Чин
роҳ пайдо кунанд. Кишварҳои рӯ ба рушд аз ин
намоишгоҳ бозорҳои нави содиротӣ дармеёбанд ва
иқтидори рақобатпазирии худро боло мебаранд.’
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“Ваҳдат”
“Файзи Истиқлол-2011”
“ХИМА Текстил”
“Лидер”
“Oртекс”
“Раҳимов А.А.”
“Спитамен Текстайлз”

Соли Нави 2019 муборак!

Маркази тиҷорати байналмилалӣ бо мусоидати Ҳукумати Швейтсария ҳадаф дорад, то сатҳи
рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистонро боло барад. Барои иҷрои ин ҳадаф ба
корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуштибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида мешавад.
Имсол Швейтсария 20-умин солгарди кушодашавии Дафтари ҳамкориро дар Тоҷикистон ҷашн мегирад.
Дар чаҳорчӯбаи барномаи ҳамкориву рушди ҳамаҷониба, Швейтсария ба мардум ва ҳукумати
Тоҷикистон дар ислоҳоти соҳаҳои тандурустӣ, таъмини об ва идоракунии захираҳои табиӣ, дастрасӣ ба
адолат ва гузариши кишвар ба иқтисоди бозoрӣ мусоидат намуда истодааст. Ҳукумати Швейтсария
ҳамасола барои амалисозии лоиҳаҳо дар тамоми қаламрави Тоҷикистон тақрибан 20 млн. доллари ИМА
маблағгузорӣ менамояд.

“Барномаи GTEX-и МТБ пуштибонии худро аз ITMA 2019 изҳор
медорад ва аз корхонаҳои ҳамкораш даъват мекунад, то дар
ин намоишгоҳ иштирок карда, доир ба технологияи
замонавии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ маълумот пайдо кунанд”

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ
Хиёбони Рӯдакӣ 15/1, ҳуҷраи 4.
Шаҳри Душанбе, 734025,
Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57
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ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan

