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Шацри Душанбе, 2 июл 
 

Барои нахустин бор дар Тоҷикистон як 

фецристи роцнамо ва ж директорияи 

корхонацои содиротии кишвар тация гардид 

ва цамзамон сомонаи интернетии он 

(www.exportdir.tj) ба роц андохта шуд. Ин 

фецристи роцнамо дар баробари он ки дар як 

сомонаи вижа бо забонцои англиск ва руск 

дастрас аст, цамчунин дар шакли китоби алоцида ва навори CD нашр хоцад шуд.  
 

Фецристи корхонацои содиротк цам аз рӯи тартиби алифбо, цам аз рӯи тартиби самтцои фаъолият ва цам 

тибқи анвоъи мацсулоти корхонацо мураттаб гардидааст. Беш аз 160 корхона дар ин маврид тацқиқ 

гардидаанд ва дар ницоят, дар маҷмӯъ, 78 корхона шомили ин фецраст шуданд. Профессор Азизулло Авезов, 

роцбари ширкати тациягари фецраст мавсум ба «Бизнес Консалтинг» мегӯяд, корхонацое, ки вориди фецрист 

гардидаанд, дар асоси дастовардцояшон дар самти содироти мацсулот ба кишварцои хориҷк ва имконоту 

иқтидори содиротияшон интихоб шудаанд. Ин корхонацо вобаста ба навъи истецсолоташон ба цашт бахши 

бузург гурӯцбандк гардида, дар бораи цар яке аз онцо иттилоъи лозимк дода шуда аст. Фецристи роцнамо 

инчунин маълумотномацои вижаеро дар бораи Тоҷикистон ва соцацои мухталифи иқтисоди миллк дар бар 

мегирад. 
 

Дар пешгуфтори ба ин фецраст навиштаи Ғуломҷон Бобозода - вазири рушди иқтисодк ва тиҷорати 

Тоҷикистон, омадааст, ки Тоҷикистон дорои имконот, сарватцои табик, иқтидори бузурги обиву энержк ва 

нерӯи корк мебошад ва ин цама дорок дар тавлиди мацсулоти рақобатпазир ва цамгироии иқтисоди кишвар 

бо иқтисоди ҷацонк нақши муциме мебозад. Ҷаноби вазир дар пешгуфтори худ гуфтааст, ин фецраст як навъ 

даъват ба цамкорк аз ҷониби Тоҷикистон аст. 
 

Фецристи роцнамои корхонацои содиротии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати мацаллии «Бизнес Консалтинг» 

ва дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» (Маркази байналмилалии тиҷорат) тация 

гардидааст. Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари Маркази байналмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон 

мегӯяд, цадаф аз тацияи ин фецрист, боло бурдани сатци шиносоии доирацои тиҷоратии байналмилалк ва 

сармоягузорони хориҷк дар мавриди иқтидор ва имконоти содиротии корхонацои Тоҷикистон мебошад. Ин 

фецрист, ба ибораи дигар муаррифиномаи корхонацои содиротии Тоҷикистон ва имконоти кишвар дар 

самти содирот аст, мегӯяд ҷаноби Камолов ва илова менамояд, ки он василаи хубе барои ҷалби бештари 

сармоягузорони хориҷк ба иқтисоди Тоҷикистон мебошад.  

 

Барои тамос ва маълумоти бештар: 
 

Дар Тоҷикистон: 

Саидмӯъмин Камолов, 

Рацбари миллии барнома, 

Лоицаи “Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон”, 

Маркази байнулмилалии тиҷорат,  

http://www.intracen.org  

Телефон: + 992 918 71 96 85 

И-мейл: saidmumin_itc@tajnet.com 

 

Дар ИМА: 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос 

бо ҷомеа,  

Лоицаи “Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон”, 

Маркази байнулмилалии тиҷорат,  

http://www.intracen.org  

Телефон: + 1 812 391 3006 

И-мейл: abdulfattoh@inbox.ru 
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