
Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар чунин як намоишгоҳ барои ин корхонаҳо имконоти хуби 
муаррифии маҳсулоти худ ва дарёфти харидорон ва ҳамкорони нав дар хориҷ аз кишвар, пеш 
аз ҳама дар Русия ва Қазоқистонро фароҳам меоварад.  
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Хонандагони азиз! 
Гуногунсозӣ ва тақвияти иқтидори содиротии Тоҷикистон яке аз 
вазоифи авлавиятноки иқтисодии ҳукумати кишвар мебошад. Иқлими 
камназири мо, ки барои парвариши меваву сабзавот мувофиқ аст, ба 
соҳаи коркарди мева ва сабзавот имкон медиҳад, то дар баробари пахта ва 
алюминий яке аз соҳоти аслии содиротии Тоҷикистон гардад. Рушди ин 
соҳа таваҷҷӯҳи мардуми деҳот ба киштукор ва парвариши меваву 
сабзавот ҷалб мекунад, онҳоро бо ҷои кор таъмин сохта, ҳамин гуна дар 
роҳи коҳиши мизони фақр дар кишвар мусоидат менамояд. Лоиҳаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ҷиҳати кӯмак маҳз ба ҳамин 
соҳа равона шудааст ва мо аз ҳамкорӣ бо ин лоиҳа хеле хушҳолем.  
 

 

1. Корхонаҳои Тоҷикистон ба ПродЭкспо мераванд 
 

Шаш корхонаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи байнулмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба 
ПродЭкспо-2008 аз ин кишвар намояндагӣ мекунанд. Ин 
корхонаҳо КММ “Шарбатҳо” ва ҶММ “Иттиҳодияи илмӣ-
истеҳсолӣ” аз Душанбе ва ҶСП “Корхонаи консервбарории 
Ҳасанов”, ҶММ “Элита-Истаравшан”, ҶММ “Нек” ва ҶММ 
“Нурафшон” аз вилояти Суғд мебошанд.  
 

Понздаҳумин намоишгоҳи байнулмилалии саноати хӯрока ва 
нӯшока рӯзҳои 11 – 15 феврал дар ш. Маскав баргузор мешавад. Ин намоишгоҳи ҷашнӣ бо мусоидати 
ҳукумати шаҳри Маскав ва Палатаи тиҷорат ва саноати Русия доир мешавад.  
 

Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ бо кӯмаки молӣ ва фаннии Маркази байнулмилалии 
тиҷорат (МБТ), Идораи давлатии Швейтсария оид ба иқтисод (SECO) ва Оҷонсии олмонии ҳамкории фаннӣ 
(GTZ) имконпазир гаштааст. Қобили таъкид аст, ки барои нахустин бор МБТ дар ҳамкорӣ бо Лоиҳаи 
дастгирии соҳибкории хурд ва миёнаи GTZ ба ин намоишгоҳ омодагӣ мебинанд. 

Ин намоишгоҳ барои корхонаҳои Тоҷикистон имкони хубе хоҳад буд, то маҳсулоти худро ба доираи васеъи 
истеъмолкунандагон нишон бидиҳанд ва робитаҳои мутақобилан судманд бо ширкатҳои хориҷӣ барқарор 
намоянд. Аз ҷониби корхонаҳои Тоҷикистон намудҳои гуногуни маҳсулот барои намоишгоҳ омода хоҳад шуд.  
 

Барои омодагии беҳтар ва касбӣ ба намоишгоҳ, ширкати маҳаллии ҶММ «Промоушн» ҷалб карда шудасст, ки 
он ширкат дар омода намудани тарҳ (дизайн)-и стенди Тоҷикистон ва дар таҳияи маводи таблиғотии 
корхонаҳо кӯмак мерасонад ва ҳамчунин, давраҳои омӯзишӣ дар мавзӯъи иштирок дар намоишгоҳҳои 
байналмилалӣ доир менамояд.  
2. Нишасти навбатии Кумитаи назоратии Лоиҳа 

Дар оғози моҳи декабр дар шаҳри Душанбе нишасти дувуми Кумитаи 
назоратии Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» баргузор 
гардид.  
 

Лариса Кислякова - муовини вазири рушди иқтисод ва савдои 
Тоҷикистон нишастро ифтитоҳ намуда, оид ба зарурати рушди соҳаи 
коркарди мева ва сабзавот дар роҳи гуногунсозии маҳсулоти содиротии 
Тоҷикистон таъкид намуд.  
 

Армен Заргарян - мушовири рушди тиҷорати минтақавии МБТ аз 
корхонаҳои ҳамкор даъват намуд, то дар роҳи иҷрои Лоиҳа нақши 
фаъолтар бибозанд. 

Мо дар расонаҳо 
-2007: 
 

Интернет: 
 

Ozodi.org 
Khovar.tj 
Bbc.co.uk/Tajikistan 
Avesta.tj 
Varorud.tj 
Asiaplus.tj  
Sng-baltia.ru 
Nrs.ru 
Toptj.tj 
Iwpr.net  
Einnews.com 
Centrasia.ru 
Kanban.ru 
Uzmetronom.com 
RedTram.ru 
Gazeta.tj 
Irna.ir 
Untj.org 
Zamon.tj 
Simonews.tj 
Stan.tv 
Mynet.tj 
Press-uz.info 
Timesca-europe.com 
Ar-namys.org 
Cagateway.org 
Tribune.tj 
Kyrgyznews.kg 
Safina.tj 
Imruz.net 
Vor.ru 
Akipress.kg 
 

Радиоҳо: 
 

ББС Форсӣ 
Oзодӣ 
Aзия Плюс 
Ватан 
Садои Русия 
Овози Тоҷик 
Имрӯз 
Садои Душанбе 
Садои Хуросон 
Tироз 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН

 
Лариса Кислякова 

муовини вазири рушди 
иқтисод ва савдои ҶТ 



Бо шарофати дониш ва маҳорати андӯхта дар давраҳои омӯзишии МБТ: 
 

- Бахтиёр Абдувоҳидов, корманди ширкати ҳамкори Лоиҳа мавсум ба «Маркет Плюс» моҳи ноябр дар вилояти 
Суғд барои даҳ корхонаи маҳаллии коркарди мева ва сабзавот давраи омӯзишии серӯза доир кард. Мавзӯи ин омӯзиш  
«Шиносоӣ оид ба  татбиқи низоми мудирияти бехатарии маводи ғизоӣ тибқи стандарти ИСО 22000:2005ʺ буд, 
ки бо ибтикори созмони канадагии МЕДА баргузор гардид. 
 

- Мастура Саидова, сармутахассиси шӯъбаи хуҷандии Тоҷикстандарт бо даъвати Шӯрои байнидавлатии ИДМ 
доир ба стандартизатсия, метрология ва аккредитатсия, дар бозрасӣ намудани корхонаи консервбарории Ханчуман 
(воқеъ  дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон) ширкат  намуд. 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоиҳаи пешбурди тиҷорат 

дар Тоҷикистон, МБТ 
Кӯчаи Айни 14- a., 734043, Душанбе, 

Тоҷикистон 
Тел.: (+992 48) 701 10 78;  

 Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 
E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 

Website: www.intracen.org 

  
 

Саидмӯъмин Камолов - раҳбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон зимни ироаи ҳисоботаш фаъолияти Лоиҳаро дар 
соли 2007 таҳлил намуда, дар маҷмӯъ онро «пурсамар» номид.  

Кумитаи мазкур баҳори соли ҷорӣ бо ҳадафи таъмини шаффофият дар иҷрои иқдомоти тарҳрезишудаи Лоиҳа, 
ва ҳамчунин он ки оё натоиҷи ба дастовардаи Лоиҳа ба манофеъи кишвар посух мегӯянд, ташкил шудааст. 
Намояндаҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати кишоварзӣ ва ҳифзи табиат, Вазорати энержӣ ва 
саноат, Оҷонсии «Тоҷикстандарт», СЕКО, Маркази байнулмилалии тиҷорат ва бахши хусусӣ узви Кумитаи 
назоратии Лоиҳа мебошанд.  
 

Ширкатдорони ин нишаст, ҳамчунин, нақшаи фаъолияти Лоиҳаро барои соли ояндаи 2008 баррасӣ намуданд.  
 
 

 3.  Ҳамкорони мо: ҶММ “Илмӣ - Истеҳсолӣ”   

 

TВ: 
СМТ 
TВТ 
Стан 
 

Оҷонсиҳои 
хабаргузорӣ: 
 

Ховар 
Aвасто 
Вароруд 
Азия Плюс 
Снг-БалтияНюс 
Ирна 
СимоНюс 
ПрессУзИнфо 
AкиПресс 
 
 

Матбуот: 
 

Mиллат 
Фараж 
Зиндагӣ 
AзияПлюс 
Ф.и.К. 
Наҷот 
Чархи Гардун 
Ҷумҳурият 
ВечернийДушанбе  
Дайҷест Пресс 
 

….бо ин 
забонҳо: 
 

Тоҷикӣ 
Форсӣ 
Англисӣ 
Русӣ 
Aрабӣ  
 

 
 
 

….ин 
кишварҳо: 
 

Тоҷикистон 
Русия 
ИМА 
Ирон 
Бритониё  
Узбакистон 
Қирғизистон 

ҶММ «Илмӣ-Истеҳсолӣ» (собиқ «Гули Кӯҳсор») яке аз аввалин 
корхонаҳои ҳамкори МБТ дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.  
 

Корхона тақрибан 5 км дуртар аз маркази ш. Душанбе ҷойгир 
шуда, ба иттиҳодияи ғайридавлатии «Тоҷикматлубот» тааллуқ 
дорад. Аввалин коргоҳи ин корхона ҳанӯз соли 1953 боз шуда буд. 
Бино бар гуфтаи Назриддин Иброҳимов, роҳбари корхона, дар 
ҳоли ҳозир, корхона солона ҳудуди 10,6 миллион қуттии шартии 
консерва истеҳсол мекунад ва тақрибан сад нафарро бо ҷои кори 

доимӣ таъмин кардааст.  
 

Корхона асосан шарбату нӯшобаҳои гуногун истеҳсол намуда, ҳамчунин ба консервкунонии бодиринг, помидор 
ва пиёзи анзур машғул аст. Нӯшобаи хучи ин корхонаро дар дӯкону мағозаҳои пойтахти Тоҷикистон зиёд дидан 
мумкин аст. Бозорҳои асосии содиротии ин корхона  кишварҳои Русия ва Қазоқистон мебошанд.   
 

Дар ҳоли ҳозир, корхона бо кӯмаки МБТ низоми нави мудирияти бехатарӣ ва сифати маҳсулотро амалӣ месозад. 
Абдувалӣ Мӯсоев, мудири озмоишгоҳи корхона мегӯяд, роҳандозии низоми нави мудирияти бехатарӣ ва сифат 
ба онҳо имкон медиҳад, то бехатарии маҳсулот ва дар пайи он имиҷи ширкаташонро боло баранд, эътимоди 
харидорон ва ҳамкоронашонро ба даст оранд ва роҳҳои нави содирот ба бозорҳои хориҷиро пайдо намоянд.  
 

Тӯли се соли ҳамкорӣ, мутахассисони корхона дар давраҳои омӯзишии МБТ иштироки фаъол доштанд. Бо 
кӯмаки МБТ раҳбарияти корхона дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Малайзияву Афғонистон ва 
Маскав ширкат намуда, маҳсулоти худро муаррифӣ намуданд. 

 
 
 
 
 

 

С О Л И   Н А В   М У Б О Р А К! 

 
 

 


