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ТОҶИКИСТОН ДАР НИЗОМИ БАЙНУЛМИЛАЛИИ ТИҶОРАТ 

 

Аз 12 то 16 феврал дар шацри Маскав, пойтахти Русия намоишгоци 

байнулмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба ПродЭкспо – 2007 баргузор 

шуд. Он зери сарпарастии цукумати шацри Маскав ва палатаи тиҷорат ва 

саноати Русия доир шуд ва дар расми кушоиши он Евгений Примаков, собиқ 

сарвазири Русия ва раиси феьлии палатаи тиҷорат ва саноати Русия иштирок 

дошт. Дар ПродЭкспо -2007 цудуди дуввуним цазор корхонаву ширкатцои беш аз 

60 кишвари қорацои Аврупову Осиж, Африқову Амрико, Австралия ширкат 

варзиданд. Аз ҷумла Тоҷикистонро дар ин намоишгоц панҷ корхонаи коркарди 

мева ва сабзавоти Тоҷикистон мацсулоти худро муаррифк намуданд. Ин 

корхонацо «Гули Кӯцсор» ва «Шарбатцо» аз шацри Душанбе ва ширкати «Нур», 

«Карафшон» ва корхонаи консервбарории шацри Исфара аз вилояти Суғд 

мебошанд. Иштироки корхонацои Тоҷикистон дар ин намоишгоци байнулмилалк 

бо кӯмаки молк ва фаннии Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) ва Идораи 

давлатии Швейсария дар умури иқтисодк (SECO) имконпазир гаштааст. 

Маркази байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон лоицаеро бо номи «Пешбурди 

тиҷорат дар Тоҷикистон» пижда мекунад. Рацбари намояндагии Маркази 

байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон Саидмӯьмин Камолов пас аз бозгашт 

аз Маскав цозир шуд, то ба чанд суоли цафтаномаи “Миллат” дар мавриди ин 

намоишгоц ва фаьолияти Марказ посух бигӯяд.  

 

- Шумо цамин чанд рӯзе пеш аз Маскав баргаштед, ки он ҷо ба цайси 

рацбари гурӯци намояндагии Тоҷикистон корхонацои коркарди мева ва 

сабзавоти кишварро барои иштирок дар намоишгоци байнулмилалии 

ПродЭкспо-2007 бурдед. Агар иҷозат бошад, сӯцбати худро аз ахбори 

тозатарин, аз натоиҷи иштирок дар ин намоишгоц оғоз бикунем. Ож 

комжбие дар пайи иштирок дар ин намоишгоц цосил шудааст? 

 

- Ташаккур ба нашрияи шумо, ки ба ин мавзӯь таваҷҷӯц зоцир намудед. Ва 

дар посух ба суоли Шумо мехоцам бигӯям, ки комжбии нахустин ин худи 

иштироки корхонацои мо дар ин намоишгоци байнулмилалк мебошад. Бо 

иштирок дар чунин намоишгоццо, корхонацои мо аз навгоницои зижде дар 



самти фаьолияти худ огоц мешаванд ва аз цама муциммаш, имкони 

муаррифии мацсулоти худро дар бозорцои хориҷк пайдо мекунанд. Ва 

аммо агар аз дастовардцои мушаххастар царф бизанем, маьмулан, самараи 

иштирок дар чунин намоишгоццоро баьд аз гузашти муддате метавон дид, 

зеро намоишгоц ин танцо макони шиносок бо цамкорону рақибони 

эцтимолк ва макони муаррифии имконоти худ аст ва натиҷааш маьмулан 

пас аз баррасии амиқтари натоиҷи иштирок ва гуфтушунидцо бо 

цамкорону харидорони эцтимолк маьлум мешавад. Яьне, намоишгоц ин 

бозор нест, ки биравию фалон қадар мацсулоти бифурӯшиву бигӯк, ман ин 

қадар даромад дидам. Дар намоишгоц барои он меравк, ки ба дигарон 

нишон бидицк, ки ту чк дорк ва агар таваҷҷӯци нафареро ҷалб карда 

тавонистк, баьдан меоянду мацсулотатро мехарад. Яьне, дар ҷацони имрӯз 

иштирок дар намоишгоццо як навьи сармоягузорк, як навьи таблиғ, як 

навьи омӯзиш аст. Он ҷо цамчунин метавонк, ки барои бештару бецтар 

истецсол кардани мацсулоти худ таҷцизоти навтаринро харидорк намок. 

Воқеан, барои мо муяссар шуд, ки чанд қарордоди цамкорие низ бо худ 

биорем. Сарфи назар аз он ки тавре гуфтам, маьмулан тавофуқоти цамкорк 

баьд аз баррасицои амиқтар ба даст меоянд, чанд корхонаи мо тавонистанд, 

социбкорони хориҷиро мутақоид ба цамкорк бисозанд. Ман метавонам аз 

ширкатцои «Карафшон» ва «Нур» мисол орам, ки бо ширкатцои хориҷк 

тавофуқоте дар заминаи цамкорицо ва хариди таҷцизот ба даст оварданд.  

 

- Чк зарурате буд барои корхонацои Тоҷикистон, ки дар ин намоишгоц 

ширкат бикунанд? Чк манфиате ба даст меоранд?  

 

- Аввал инро мегӯям, ки корхонацои мо нижз ба вуруди царчк бештар ва 

сареьтар ба бозорцои кишварцои дигар ва пеш аз цама ба Русияву 

Қазоқистон доранд. Аммо ба бозорцои кишварцои дигар ворид шудан кори 

сацл нест. Бояд ба харидорони эцтимолк дар ин кишварцо таьми хушу 

болаззат ва аз нигоци эколожк тозаи мацсулоти мевагию сабзавотии 

Тоҷикистонро муаррифк намуд ва онцоро мутақоид сохт, ки мацсулоти 

корхонацои тоҷикистонк бецтарин аст ва харидории ин мацсулот аз лицози 

молиявк, аниқтараш паст будани нарх низ барояшон манфиатовар хоцад 

буд.  

Зарурат ин буд, ки бо назардошти имконоти молиявк ва фаннк корхонацои 

мо чандон таҷрибаи кофии усули муаррифии мацсулоти худро надоранд, 

аз навгоницои фаннии муосир ва пешрафтцои самти фаьолияти хеш ба 

таври лозима огоц нестанд, аз нижзу талаботи бозорцои хориҷа камтар 

иттилоъ доранд. Аз ин рӯ, бо иштирок дар ин намоишгоц корхонацои 

Тоҷикистон метавонанд қадами ҷиддие дар бецбуд сохтани кори худ ва 



даржфти харидорони хориҷк бигзоранд. Метавон аз таҷрибаи дигарон 

омӯхт ва бо идеяцои нав барои корхонаи худ имиҷи хубе сохт. Бо ин роц 

метавон содироти мацсулоти мевагию сабзавотиро боло бурд. Ва бояд инро 

низ қайд намоям, ки иштирок дар намоишгоци имсола чандин мушкилот 

ва монеьацо дар роци содироти мацсулот ба хориҷи кишварро низ рӯ 

баровард. 

 

- Мушаххастар метавонед бигӯед, чк мушкилот? 

 

- Масалан, корхонацои мо дар кишварцои дигар намояндагк надоранд, ки 

корцои маьмуриву идорк ва молии корхона дар он кишварро пеш барад, 

анбор надоранд, ки бевосита аз он ҷо мацсулотро ба харидор расонанд, аз 

нигоци дизайн ва бастабандк аз корхонацои кишварцои дигар ақиб 

мондаем, мацорати гуфтушунидцои тиҷоратк бо цамкорон ва харидорон 

низ бецбудк мехоцад ва амсоли ин...  

Ҳарчанд таьми мацсулоти кишвари офтобрӯяи мо аз цама хушлаззаттар аст, 

аммо азбаски тарзи пешницод ва дизайни мацсулот ба завқу табьи 

муштарии цозира ба қадри лозимк посух намегӯяд, душвор аст, ки дар 

бозор мавқеьи муносиб пайдо намоем.  

 

- Ож лоицае, ки созмони шумо дар Тоҷикистон пижда мекунад, лоицаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», танцо ба соцаи коркарди мацсулоти 

мевагк ва сабзавот равона шудааст? 

 

- Бале, танцо дар цамин самт фаьолият мебарад. Соцаи коркарди мева ва 

сабзавот дар Тоҷикистон яке аз соцоти афзалиятнок унвон шуда ва 

имконоти содиротии мацсулоти мевагк ва сабзавотк ба берун аз 

Тоҷикистон болотар аз дигар соцацо мебошад. Пешрафти ин соца 

метавонад дигар соцацои кишоварзиро низ ба дунболи худ ба сӯи рушд 

бибарад, ацолии рустоии кишварро ба парвариши меваву сабзавот 

цавасманд созад ва тавсеьаи фаьолияти корхонацо мардумро бо ҷои кор 

таьмин карда, дар самти коциши мизони фақр дар Тоҷикистон сацм 

бигузорад. Аз ҷониби цукумати Тоҷикистон низ бо назардошти имконоти 

содиротии мацсулоти мевагию сабзавотк дастгирии ин соца аз самтцои 

афзалиятноки сижсати содиротии кишвар шинохта шудааст. Зеро дар цоли 

цозир, содироти Тоҷикистон асосан ба пахта ва алюминий бино жфтааст. 

Такя танцо ба ин ду мацсулот дар сурати коциши фавқулоддаи нархи онон 

дар бозори  ҷацонк ва ж ягон цодисаи дигаре барои иқтисоди Тоҷикистон 

метавонад пайомади нохуше дар пай дошта бошад. 



Бо назардошти гуфтацои боло ва дар асоси омӯзишцои коршиносони 

Маркази байнулмилалии тиҷорат ва пешницоди цукумати Тоҷикистон 

тасмим шуд, ки имконоти ривоҷи соцаи коркарди мева ва сабзавот дар 

Тоҷикистон бештар аст ва цамин самт дастгирк жбад.  

 

- Дар чацорчӯби ин лоица чк корцое анҷом пазируфтаанд ва чк нақшацои 

дигар доред? 

 

- Ҳоло марцилаи дуввуми татбиқи Лоица ҷаражн дорад. Дар чацорчӯбаи 

фаьолияти лоица мо дар се сатц кор мебарем. Аввал, ин ки бо теъдоди 

муайяни корхонацои интихобшудаи коркарди мева ва сабзавот. Ба онцо 

роццои муосири пешбурди кори мудирияту бозоржбиро меомӯзонем, усули 

муаррифии мацсулот, шинохти бозор ва ба талаботи бозор посухгӯ 

буданро, яьне дар маҷмӯь бо ҷалби мушовирони миллк ва байнулмилалк 

стротежии маркетингро барои цар як корхона тация намудем. Барои 

намояндацои бахши хусуск ва ницодцои давлатк даврацои омӯзишии зижде 

дар мавзӯоти гуногун гузаронидем. Бо кӯмаки мо корхонацои Тоҷикистон 

дар намоишгоццои байнулмилалк дар шацрцои Маскаву Кобул ва Бангкок 

ширкат карданд. 

Сатци дуввуме, ки дар чацорчӯбаи лоица мо бо он кор мебарем, ин 

дастгирии ницодцои хидматрасоне мебошад, ки рушди содироти корхонацо 

аз онцо вобастагк дорад. Аз ҷумла, мо ба ширкатцои мацаллии консалтингк 

цамкорк намуда барои тақвияти жфтани онон кӯмак мерасонем. Ҳамчунин, 

бо хадамоти давлатк кор мебарем, масалан, цаққулузвияти 

Тоҷикстандартро дар Созмони байнулмилалии стандартикунонк пардохт 

намудем. Дар доираи барнома Маркази миллии рушди савдо таьсис жфт.  

Ва дар сатци саввум мо бо цукумати Тоҷикистон цамкорк менамоем. 

Мисоли цамкории мо тацияи Стротежии рушди содироти соцаи коркарди 

меваю сабзавот барои давраи солцои 2006 – 2010 мебошад. Дар ин сатц 

цамкори мо Вазорати рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон аст.  

Умуман, дар доираи барнома корцои мухталифи зижд бурда мешавад ва ин 

ҷо ман мухтасаран аз самтцои аслии фаьолияти лоица ждовар шудам.  

 

- Метавонед, каме бештар дар бораи Маркази байнулмилалии тиҷорат 

маьлумот бидицед? Чк созмонест ва ацдофаш чист? 

 

- Маркази байнулмилалии тиҷорат соли 1964 муштаракан аз ҷониби 

Конфронси Созмони Милал дар умури тиҷорат ва рушд (UNCTAD) ва 

Созмони ҷацонии тиҷорат (WTO) таьсис жфта, дафтари марказии он дар 

Женева мебошад. Ҳадафи аслии ин Марказ кӯмак ба кишварцои рӯ ба 



инкишоф ва дар цоли гузариш дар роци рушди савдо ва ба вижа боло 

бурдани иқтидори содиротии онон мебошад. Маркази байнулмилалии 

тиҷорат ба ин кишварцо кӯмакцои фаннк мерасонад.  

 

- Ташаккур барои сӯцбат. 

 

 

 


