
 

 

 Варақаи иттилоотии #4 (20) (октябр – декабри соли 2012) 
СЕКО ва МБТ жрии худро ба Тоҷикистон дар марцилаи пас аз вуруд ба СҶТ низ идома медицанд 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин қадами ницоии раванди узвияти Тоҷикистон ба Созмони ҷацонии тиҷорат буд, ки 

пас аз гуфтушунидцои дуҷонибаву чандҷонибаи дацсола анҷом пазируфт. Цамакнун, 

Порлумони Тоҷикистон бояд то 7-уми июни соли 2013 узвияти кишварро ба СҶТ 

тасвиб бикунад ва пас аз 30 рӯзи огац кардани СҶТ аз тасвиби узвият дар порлумон, 

Тоҷикистон узви комилцуқуқи ин созмон мегардад. Пас аз тасдиқи узвият, 

Тоҷикистон муваззаф хоцад буд, то цамаи созишномацои СҶТ-ро дар цудуди кишвар 

пижда намояд. 
 

Ҷаноби Шариф Рацимзода, вазири рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон, ницоди 

калидк дар гуфтушунидцои СҶТ, мегӯяд, “узвият дар СҶТ ба кишвари мо имкон хоцад 

дод, то ба иқтисоди ҷацонк ва низоми тиҷорати саросарк амиқтар бипайвандад ва барои 

тиҷорати дохилк ва беруна фазои боз, шаффоф ва бидуни табъизро фароцам биоварад. Ман мутмаинам, ки кишвар цамчун узви СҶТ аз 

истифодаи тиҷорат ба цайси василае барои рушд ва пешрафт манфиати бештар межбад”.   
 

Роц ба сӯи узвият ба СҶТ то як андозае тӯлонк ва пур аз чолиш буд ва қадами нахустин бо ирсоли дархости расмк дар таърихи 

29-уми майи соли 2001 гузошта шуд. Идораи давлатии Швейсария дар умури иқтисод (СЕКО) аз оғози раванд дар соли 2001 ба 

Тоҷикистон дар ин росто жрии фаннк мерасонад. Барои солцои зижде СЕКО ягона созмоне буд, ки ба Тоҷикистон дар ин самт 

кӯмак мерасонид ва то имрӯз дар цаҷми тақрибан 3 миллион франки швейсарк барои мусоидат ба Тоҷикистон ҷицати узвият 

дар СҶТ тахсис додааст.   
 

Ҷаноби Рацимзода мегӯяд: “Созмони калидк аз мижни шарикони хориҷии мо дар ин раванд Идораи давлатии Швейсария дар умури 

иқтисод (СЕКО) буд. Аз оғози талошцои мо дар роц ба сӯи узвият дар СҶТ, СЕКО дар 

тақвияти тавоноии ницодцои муваззаф барои гуфтушунидцо мусоидат кард. Бо жрии ин 

созмон коршиносони бецтарини байнулмилалк, аз ҷумла, онцое, ки таҷрибаи пеш 

бурдани гуфтушунидцо барои кишварцои дигарро доштанд, ба ин раванд ҷалб шуданд ва 

таҷрибаву дониши онцо дар ҷаражни гуфтушунидцо оид ба узвият ва мутобиқ кардани 

қонунгузорицои мо ба талаботи СҶТ муцим буд. Ман мехоцам, бо истифода аз ин 

фурсат ба СЕКО ва ба созмонцои дигаре, ки бо маблағгузории СЕКО ба мо жрк расониданд, 

ба мисли UNITAR, маркази IDEAS дар Женева ва Маркази байнулмилалии тиҷорат 

(МБТ) изцори сипос намоям. Жрии ин созмонцо имкониятцои моро дар гуфтушунидцо 

боз цам қувват бахшид ва дар мутобиқ сохтани низоми тиҷоратамон ба қоидацои СҶТ 

мусоидат намуд”.  
 

Ҷаноби Цанс-Питер Эглер, рацбари шӯъбаи пешбурди тиҷорат дар идораи цамкорк ва рушди СЕКО, мегӯяд, ин созмон жрицои 

худро ба Тоҷикистон ҷицати татбиқ кардани созишномацои СҶТ (оид ба хидматгузорицо, ТБТ ва СФС) ва мавзӯъоти дигари 

марбут ба марцилаи пас аз вуруд идома медицад. Ӯ мегӯяд: “Феълан СЕКО, Барномаи цамкории тиҷоратк дар Тоҷикистонро 

маблағгузорк дорад. Ҳадафи умумии ин тарц мусоидат ба ислоцоти цамаҷонибаи дохилк дар Тоҷикистон мебошад, то ба узви 

комилцуқуқи СҶТ гардидани кишвар жрк бирасонад”.  
 

Дар чацорчӯбаи ин барнома СЕКО аз ду тарци Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) пуштибонии молк мекунад. Ин тарццо 

ба дастгирии ислоцот дар соцацои нассоҷк, ироаи хадамоти моливу мухобиротк ва нақлижтиву энержк равона шуда, дар 

цамкории зич бо Вазорати рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон, Палатаи савдо ва саноати кишвар, иттицодияцои тиҷоратк ва 

ширкатцои хидматрасони мунтахаб иҷро мешаванд. 
 

  

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Рӯзи 10-уми декабри соли 2012, пас аз он ки цамаи аъзои Созмони ҷацонии тиҷорат (СҶТ) бастаи санадцои вурудии 

Тоҷикистонро қабул карданд, Шӯрои умумии СҶТ дар нишасти худ дар шацри Женева узвияти Тоҷикистон ба ин 

созмонро тасдиқ намуд.   

Созмони ҷацонии тиҷорат (СҶТ) як созмони байнулмилалк буда, 

қоидацои тиҷорат мижни кишварцоро танзим мекунад, то ба ин васила ба 

истецсолкунандагон, ироагарони хадамот, содиркунандацо ва 

воридкунандацо дар тиҷораташон мусоидат кунад. Дар цоли цозир, 157 

кишвар узви СҶТ мебошанд ва 27 кишвари дигар, аз ҷумла Тоҷикистон, 

дархости узвият ба СҶТ кардаанд ва дархости онцо дар марцилацои 

гуногуни барраск қарор дорад. 

Мусоцибацои вижаи видеоии 

Радиои Озодк бо: 

 

Саидрацмон Назриев, муовини 

вазири рушди иқтисодк ва 

тиҷорати Ҷумцурии Тоҷикистон 

 

Николас Гигас, муовини рацбари 

СЕКО дар Тоҷикистон 
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Боздиди ҳайъати Тоҷикистон аз Таиланд 

Намояндагони Ницоди миллии огоцсозк (НМО) ва Марказцои миллии иттилоотк 

(ММИ) оид ба ТБТ ва СФС, Иттицоди социбкорон ва содиркунандацои Тоҷикистон, 

цамчунин, мушовирони миллк ва корманди Маркази байнулмилалии тиҷорат 

(МБТ) дар ҷаражни сафари худ бо фаъолиятцои кунунк, таҷрибацои бецтарин ва 

роццои мудирияти НМО ва ММИ дар Таиланд шинос шуданд. Цайъати 

Тоҷикистон, ки аз  7 нафар иборат буд, цамчунин бо фаъолият ва таҷрибаи бахши 

хусусии Таиланд, ки ба интишори маълумот оид ба стандартцои феълк ва 

пешницодк, қоидацои техникк, тартиби бацогузории мутобиқат ва чорацои СФС 

машғуланд, шинос шуданд. 
 

Шиям Кумар Гуҷадур, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба ТБТ ва СФС, мегӯяд, 

цадаф аз ин сафари омӯзишк бецтар намудани самаранокии фаъолиятцои НМО ва 

ММИ-и Тоҷикистон оид ба ТБТ ва СФС, цамзамон, рушди тавоноии ширкатцои 

хусуск, ки бо ин ницодцо цамкорк мекунанд, буд, то муштаракан ин цама ницоду 

созмонцо масъулиятцои худро дар қиболи таъмини шаффофияти Созишномаи 

СҶТ оид ба ТБТ ва СФС иҷро бикунанд.  
 

Ҷаноби Гуҷадур мегӯяд, “Ҳайъат аз Пажӯцишгоци стандартцои саноатии Таиланд, 

Дафтари миллии стандартцои мацсулоти кишоварзк ва меъжрцои хӯрокворк, ва 

ширкатцои хусуск, ки ба интишори маълумот оид ба меъжрцои феълк ва пешницодк, 

қоидацои техникк, тартиби бацогузории мутобиқат ва чорацои СФС машғуланд, боздид 

карданд”.  
 

Сабаби интихоби Таиланд дар он аст, ки НМО ва ММИ-и ин кишвар фаъолиятцои 

худро пурра ба роц мондаанд, таҷрибаи мизбонии чунин даврацои омӯзиширо 

доранд ва сохтори онцо цамчун як намунаи хуб метавонад мавриди истифода қарор 

бигирад. Дар чацорчӯбаи ин сафар мақомоти таиландк ба мецмонон аз Тоҷикистон 

фаъолиятцои царрӯзаи худро нишон ва шарц доданд, аз он ҷумла, чк гуна бояд огоц намуд, 

чк гуна бояд огоциномацои кишварцои дигари узви СҶТ-ро пайгирк намуд, ба дархостцо чк 

гуна бояд посух дод, мукотиба ва пешбурди фаъолиятцои худро чк гуна бояд ба роц монд 

ва ғ.”.  

Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ ва амалкарди он барои тиҷорат 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) намояндагони корхонацои нассоҷиву дӯзандагк, корхонацои бузурги соцацои дигар ва 

цамчунин, намояндагони муассисацоеро, ки ба масоили марбут ба стандартцо ва бацогузории мутобиқат машғуланд, дар шаш 

шацри кишвар ва бо цадафи боло бурдани сатци огоции онцо аз манфиату чолишцо ва пажмадцои эцтимолии вуруди 

Тоҷикистон ба СҶТ гирди цам овард. Даврацои омӯзишии мазкур дар чацорчӯбаи лоицаи «Иҷрои талаботи СҶТ ва огоции 

доирацои тиҷоратк аз шароити узвият ба он» баргузор гардиданд.  
 

Эдил Калашев, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ), мегӯяд, даврацои омӯзишк ба 

бахши хусусии Тоҷикистон имкон дод, то донишу фацмиши худро дар мавриди даржфти дастраск ба бозорцои беруна пас аз 

вуруд ба СҶТ амиқтар созанд: “Ҳадаф аз баргузории даврацои омӯзишии мазкур боло бурдани сатци огоции намояндагони бахши хусуск 

дар соцацои кишоварзк, саноати коркард ва нассоҷиву дӯзандагк аз чорацои СҶТ ҷицати тарғиби тиҷорати озод ва одилона дар сатци 

байнулмилалк буд. Ҳамчунин, иштироккунандагон аз тадбирцои СҶТ оид ба кам кардани монеацои техникк, ки боиси мацдуд гардидани 

тиҷорат мегарданд, огац шуданд. Ҳамаи ин иқдомцо дар Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ инъикос жфтаанд”. 

Намояндагони вазорату идорацои марбутаи Тоҷикистон, ки фаъолияташон ба Созишномацои СҶТ оид ба чорацои 

санитарк-фитосанитарк (СФС) ва монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ) дахл дорад, ҷицати шиносок бо фаъолият ва 

таҷрибаи ницодцои марбут ба СФС ва ТБТ-и Таиланд аз 26-уми октябр то 4-уми ноябри соли 2012 аз ин кишвар боздид 

карданд. 

Силсилаи иборат аз 6 давраи омӯзишии якрӯза ҷицати боло бурдани сатци огоции доирацои тиҷоратии тоҷик аз СҶТ 

аз 21/11/12 то 04/12/12 дар шацрцои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Қурғонтеппа, Истаравшан ва Цисор баргузор гардид. 



Мусоидат ба Тоҷикистон дар узвият ба СҶТ 

Намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, созмонцои байнулмилалк ва социбкорони тоҷик тӯли ду рӯз масъалацои марбут ба 

ислоцоти соцаи молиявк, масъулиятцои марбут ба хидматрасоницои молиявк, ва цамчунин, таҷрибаи кишварцои дигарро аз 

узвият дар СҶТ барраск карданд. Мутахассисони СҶТ, Сандуқи байнулмилалии пул ва МБТ ба ширкатдорони чорабиницо аз 

таҷрибацо ва донишцои худ аз масоили марбут ба узвият дар СҶТ ва хидматрасоницои молиявк нақл карданд.  

Давраи омӯзишк бо унвони «Даржфти манфиати бештар аз 

узвият дар СҶТ – гуфтушунидцо дар мавриди 

хидматрасоницои молиявк ва озодсозии онцо» рӯзи 16-

уми октябри соли 2012 дар бинои Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумцурии Тоҷикистон баргузор шуд.  
 

Хуан Маркетти аз Созмони ҷацонии тиҷорат, ба 

ширкатдорони чорабинии аввал аз манфиатцое гуфт, ки 

барои кишвар аз озодсозк ва ислоцот ҷицати рушди 

рақобатпазирии соцаи молиявк цосил хоцанд шуд ва ин цам 

тавассути бецсозии дастраск ба қарзцо, хидматрасоницои 

самаранок ва боътимод, цамчунин таҷриба ба даст хоцад 

омад.  
 

Ӯ гуфт: «Мо цамчунин аз мушкилоте ждовар шудем, ки дар 

кишварцои дигар дар раванди озодсозк рӯ задаанд ва бо кадом роццо 

бартараф шудаанд. Ба мавзӯъи узвият дар СҶТ ва 

хидматрасоницои молиявк, цамчунин, ба мавзӯъи масъулиятцои 

кишварцое, ки ахиран узви СҶТ шудаанд, таваҷҷӯц шуд».  
 

Ҷаноби Маркетти боз шарц дод, ки масъулиятцои марбут ба 

хидматрасоницои молиявк чк гуна дар гуфтушунидцои 

раванди узвият дар СҶТ матрац гарданд. Муколамаи давлат 

бо бахши хусуск дар иртибот бо гуфтушунидцои узвият дар 

СҶТ дар бастагк ба масъулиятцои хидматрасоницои молиявк 

низ дар нишаст матрац гардид.  

Чорабинии дуввум «Омодагк ба хидматрасоницои 

рақобатпазири молиявк: Қоидацо ва таҷрибаи 

байнулмилалк» ном дошта, рӯзи 17-уми октябр дар Бонки 

миллии Тоҷикистон баргузор шуд.  
 

Ин чорабинк дар мавриди таъсири Созишномаи умумии СҶТ 

оид ба тиҷорати хидматрасоницо (ГАТС) ба фароцамсозони 

хадамоти молиявк буд. Роцандозии бандцои ин Созишнома дар 

кишварцои дигари узви СҶТ цангоми озодсозии 

хидматрасоницои молиявк ва манфиатцову пажмадцои 

эцтимолии ин раванд низ матрац шуд. Ари Айсен, намояндаи 

Сандуқи байнулмилалии пул, бо тасвири вижагицои соцаи 

молиявии Тоҷикистон ва раванди рушди низоми бонкии 

кишвар, талош кард, то шарц бидицад, ки чаро ин низом дар 

марцилаи феълии худ қарор дорад, сижсати ислоцоти соца дар 

кадом вазъ аст ва ин цама чк гуна дар иқтисоди Тоҷикистон 

нақши муцимтареро хоцанд бозид?  
 

Карло Каттанк, мушовири МБТ, мегӯяд: “Мо ба сохтори идеалие 

таваҷҷӯц кардем, ки бояд роцандозк шавад, то хидматрасонии 

самараноки маблағгузории тиҷоратро таъмин бикунад. Дар ин кор 

бояд ба таҷрибаи кишварцои дигар, ки ин хидматраосницо хеле цам 

самараноканд, такя намуд. Мо, цамчунин, ба абзору василацои асоск 

ва мацсулоти молиявк барои содироту воридот муруре кардем, то 

бубинем, ки онцо ба чк ислоцоте ва чк қонуну қарорцои наве нижз 

доранд”.  

Рушди хадамоти марбут ба иттилооти тиҷоратӣ ва пуштибонӣ аз соҳибкорӣ 

Намояндагони доирацои тиҷоратк дар ин давраи омӯзишк имкон доштанд, то аз мавзӯъцои марбут ба марцилаи ницоии вуруди 

Тоҷикистон ба СҶТ огоции бештар пайдо кунанд. Иштирокдорони давра, цамзамон, имкон доштанд, то бо абзорцои МБТ оид ба 

тацлили тиҷорат ва манбаъцои иттилооти тиҷоратк чицати ҷустуҷӯцои бозоржбк шинос шаванд.  
 

Давраи омӯзишии мазкурро ду мушовири МБТ – бону Фамке Шаап, мушовир оид ба социбкорк ва сижсатцои тиҷоратк ва бону 

Медея Метревели, мушовир оид ба хадамоти иттилооти тиҷоратк рацбарк карданд.  
 

Бону Шаап мегӯяд: “Бо узвият дар СҶТ ва талошцои цамгироии бештар дар минтақа, Тоҷикистон цар чи бештар ба низоми ҷацонии 

тиҷорат ворид мешавад. Доирацои тиҷоратк мехоцанд огоции бештар дошта бошанд, манфиатцояшон цимоя гардад, ва цамчунин 

мехоцанд дар раванди ислоцоти дохилк ва беруна таъсир бигузоранду аз цосилаш низ бацравар шаванд”. 

  

 

Манфиатцо ва пажмадцои эцтимолии узвият дар СҶТ, таҷрибаи кишварцои дигар аз раванди гуфтушунидцо ва узвият 

дар ин созмон, цамчунин, гуфтушунидцо дар мавриди рақобатпазирии хидматрасоницои молиявк ва озодсозии онцо 

дар маркази таваҷҷӯци ду чорабиние буданд, ки барои рӯзцои 16-ум ва 17-уми октябр дар Душанбе доир шуданд. 

Намояндагони доирацои тиҷоратии Тоҷикистон ва цамчунин Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон рӯзцои 4-ум ва 5-

уми декабр, дар шацри Душанбе, дар давраи омӯзишии дурӯза дар мавзӯъи “Хадамоти тиҷоратк дар чацорчӯбаи вуруд 

ба СҶТ: Рушди хадамоти марбут ба иттилооти тиҷоратк ва пуштибонк аз социбкорк” иштирок карданд. 



Ҳамкорони мо: “Ҳафт Пайкар” соҳиби торнигори расмӣ гардид 

«Цафт Пайкар», ки дар соцаи дӯзандагии Тоҷикистон бо истифода аз омезиши 

услубцои замонавию қадимаи миллк дар тавлидоташ маъруф аст, торнигори 

расмии худро боз кард. Хонаи интернетии Бунжди мазкур бо истифода аз пойгоци 

маъруфи – Вордпресс сохта шуда, нишониаш чунин аст: 

www.7paykar.wordpress.com.  
 

Бунжди байналмилалии цунарцои мардумии Тоҷикистон мавсум ба «Цафт Пайкар» 

цамқадам бо таърихи истиқлоли давлатии кишвар сабти ном шудаву, акнун аз 

фаъолияти густурдаи он 20 сол сипарк мегардад. Аз он замон то ба имрӯз дастони 

моциру пурэъҷози бонувони “Цафт Пайкар” цазорон нақшцои цайратовар ва 

мацсулоти зебову ҷаззоб офаридаанд.  
 

“Цафт Пайкар” дигар ба брэнде табдил гардидааст, ки бидуни он даццо ҷашнвораву намоишгоццоро чк дар дохил ва чк дар 

хориҷи кишвар тасаввур кардан имконнопазир аст. Мукаррама Қаюмова, муассис ва рацбари бунжд, мегӯяд, аз он ифтихор 

дорад, ки мацсули ранҷи дастони занони цамкори ӯ Тоҷикистонро цар сол дар даццо намоишгоцу чорабиницои милливу 

байнулмилалк бо муваффақият намояндагк мекунад.  Солижни зижде боз, “Цафт Пайкар” мубтакири бузургтарин чорабинии 

цунар дар Тоҷикистон - ҷашнвораи байнулмилалии цунар ва мӯд бо номи “Дижри Цусн” мебошад. Дар тамоми ҷашнцои 

давлатию миллк либосцои офаридаи сацнавии «Цафт Пайкар» шукуцбахши ҷашну озмунцо цастанд ва қабулу гусели мецмонцои 

олимақом низ бо зебоицои офаридаи он борцову борцо сурат гирифтааст.  
 

Бар иловаи анвоъи гуногуни мацсулоти дӯзандагк, “Цафт Пайкар” цунарцои дастии мардумони цамаи минтақацои Тоҷикистон 

ва кишварцои цамзабони онро ба василаи нашру пахши китобу фецристцои мусаввар ва омфзишу тацлили корцои цунарии ин 

мардумон тарғиб мекунад. Бону Қаюмова мегӯяд: “Мо на танцо дӯзандаем, чун дфзандагк-хайжтк 

як шохаи хурди цунар аст, ки дар қолаби танге ҷой дорад. Мо офарандаи цамаи анвоъи цунарцои 

марбут ба хайжтк цастем.”  
   

Бону Қаюмова шод аст, ки имкони наву муассири муаррифии цунари тоҷикиро ба ҷацонижн 

пайдо кардааст. Ӯ мутмаин аст, ки бо роцандозии ин торнигор дар рушди дӯзандагк дар 

Тоҷикистон ва муаррифк намудани цунарцои дастк мижни ҷавонон ва мецмонони беруна сацми 

худро мегзоранд.  
 

Торнигор дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сохта ва тарроцк 

шудаааст. Барномаи мазкур бо маблағгузории Цукумати Швейтсария (СЕКО) аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат 

амалк мегардад. Саидмӯъмин Камолов, рацбари миллии барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», мегӯяд, торнигори 

«Цафт Пайкар» ба ин муассиса имкон медицад, ки дар баробари муаррифии расмии худ, инчунин мацсулоту хадамоташро низ 

тариқи фурӯши онлайн ба муштарижнаш ироа намояд. Ҷаноби Камолов мӯътақид аст, ки «Торнигори расмк барои Бунжд имкон 

медицад, то цузурашро дар бозор тақвият бахшад ва дар ояндаи наздик занону духтарони бештарро ба кор ҷалб намояд. Ҳадафи мо ин 

буд, ки ницоди мазкур дар интернет цузури расмк пайдо кунад ва цамзамон, қадамцои нахусти худро ба сӯи бозори интернетк бигзорад».  
 

Торнигор бо се забон – инглиск, тоҷикк ва руск дастрас аст. Дар он метавон оид ба таъриху дастовардцои ширкат ва мацсулоту 

хадамоташ иттилоъ даржфт ва цамзамон пас аз шиносок бо мушаххасоти вижаи цар мацсулоти пешницодие метавон онро 

фармоиш дод.  
 

 

Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон”.                

                         Варақаи иттилоотии #4 (20) октябр – декабри соли 2012.                                                      
   Кӯчаи Рӯдакк 32, цуҷраи 33. Шацри Душанбе, 734025. Ҷумцурии Тоҷикистон 

Teл.: (+992 37) 2219870. Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj;   

Торнамо:  intracen.org; swisscoop.tj; 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com 

 
 

 

Бунжди байнулмилалии цунарцои мардумии Тоҷикистон мавсум ба “Цафт Пайкар”, ки аз сӯи тарроци маъруфи тоҷик 

Мукаррама Қаюмова таъсис шудааст, социби хонаи виртуалии худ гардид. 
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