
Панҷ корхонаи ресандагк - “Неку Хуҷанд”, “Олим Текстайл”, “Спитамен Текстайлз”, 

“Тента-Кӯлоб” ва “Хима Текстайл” аз 29-уми май то 1-уми июни соли ҷорк дар дацумин 

Намоишгоци байнулмилалии нассоҷии Истанбул аз Тоҷикистон намояндагк карданд.  

Намоишгоци нассоҷии Истанбул бо садцо ширкаткунанда ва цазорцо боздидкунанда яке аз 

бузургтарин намоишгоццои соцавк дар минтақа мацсуб мегардад. Маркази тиҷорати бай-

нулмилалк (МТБ) барои дуввумин бор пайидарцам ба иштироки корхонацои нассоҷии 

Тоҷикистон дар намоишгоци мазкур мусоидат мекунад. Дацумин намоишгоци 

байнулмилалии нассоҷии Истанбул цамроц бо Текспо Авруосиж-2013 – намоишгоци 30-

умини таҷцизоти нассоҷиву дӯзандагк ва мацсулоти кимижк ва ЦайТекс 2013 – панҷумин 

намоишгоци байнулмилалии таҷцизоти фаннии нассоҷк баргузор мегардад.  

Наргиза Абдумаҷидова аз Маркази тиҷорати байнулмилалк дар Тоҷикистон, ки цайъати 

кишварро дар намоишгоц роцбаладк мекард, мегӯяд: “Намоишгоци байнулмилалии нассоҷии 

Истанбул яке аз бецтарин маконцои дидори фурӯшандацои мацсулоти нассоҷк ва харидорони он 

мебошад. Боздидкунандагони ин намоишгоц имкон доштанд, то бо пешницодцои тавлидгарони 

мацсулоти нассоҷк шинос шаванд ва бецтаринцояшро интихоб кунанд. Иштироки корхонацои 

Тоҷикистон дар намоишгоци Истанбул имкони хубе буд, то онцо мацсулоти худро дар сацнаи 

байнулмилалк, махсусан ба харидорони эцтимолк аз Туркия ва кишварцои дигар намоиш 

бидицанд. Корхонацои Тоҷикистон аз дастраск ба бозорцои нав дар Туркия, ки саввумин кишвари 

истецсолкунанда мебошад, манфиати зижд хоцанд жфт”.  

Ин намоишгоц мизбони беш аз 25 000 боздидкунанда аз тақрибан 50 кишвари ҷацон буд. 

Дар он цудуди 400 ширкат аз кишварцои гуногун мацсулоти худро, ба мисли нахи пахта, 

таҷцизоти нассоҷк ва дӯзандагк, матоъ, пӯст, мацсулоти нассоҷк, либосворк, ришта ва 

ғайраро ба маърази тамошо гузоштанд. Аъзои цайъати Тоҷикистон мутмаинанд, ки 

иштирок дар ин намоишгоц дарцои нав ба яке аз бозорцои муцимтарини нассоҷии 

минтақаро цам барои корхонацое, ки аллакай дар ин бозор цузур доранд, ва цам барои 

корхонацое, ки барои роц жфтан ба ин бозор талош доранд, боз мекунад.  

Хайжм Қулов аз “ХИМА Текстайл” мегӯяд, “боварк дорам, ки иштироки мо дар ин намоишгоц 

хеле цам муфид аст. Мо дарк кардем, ки дар минтақа ба мацсулоти мо нижз цаст ва иштирок 

дар намоишгоци Истанбул имкони хубе буд, то мо бо харидорони эцтимолк робитаи мустақим 

барқарор намоем ва ҷуғрофижи бозори худро тавсеа бахшем. Дар намоишгоц иттилооти зижди 

лозима доир ба таҷцизоти замонавк, аз ҷумла, таҷцизоти озмоишгоццо низ даржфтем”. 
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Тарҳҳои Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” ҷиҳати мусоидат ба рушди 
устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонаҳои Тоҷикистон 
тавассути боло бурдани рақобатпазирии маҳсулоти саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
дар кишвар ва беҳтар кардани зерсохтори миллии идораи сифат рӯидаст гирифта 
шудааст. Марҳилаи саввуми он моҳи сентябри соли 2009 оғоз шуд ва моҳи сентябри 
соли 2013 анҷом хоҳад пазируфт. 
- Бахшҳои ЯК ва ДУ-и Барномаи СЕКО оид ба ҳамкории тиҷоратӣ дар 
Тоҷикистон. Ҳадафи умумии ин барнома мусоидат ба иҷрои ислоҳоти ҳамаҷониба 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати узвияти ин кишвар дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ, 
ҳамчунин, мусоидат дар марҳилаи пас аз узвият мебошад.  

https://www.facebook.com/pages/International-Trade-Centre-in-Tajikistan/593300437351786


Барномацои пешбурди тиҷорат сифати 

мацсулотро дар сатци ҷацонк боло мебаранд, 

ҷойцои бештари корк барои занон фароцам 

меоранд ва сатци фақрро коциш медицанд. 

Тарццои Маркази тиҷорати байнулмилалк 

(МТБ) ҷицати пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон коркарди мева ва саноати 

дӯзандагиро боло бурдаанд, барои занон 

ҷойцои корк фароцам овардаанд, ва сатци 

фақрро дар кишвар коциш додаанд, мегӯяд 

муовини вазири рушди иқтисод ва савдои 

Тоҷикистон. Цамкории МТБ бо цукумати 

Тоҷикистон бо таваҷҷӯц ба соцацои 

кишоварзк ва нассоҷк имкон дод, то 

содироти мацсулоти рақобатпазир аз ин 

кишвар ба бозорцои ҷацонк афзоиш бижбад. 

Соли гузашта Тоҷикистон ба Русия, 

кишварцои дигари ИДМ ва барои аввалин 

бор ба Аврупо беш аз 120 000 тонна меваи 

хушк содир кард. Саидрацмон Назриев, 

муовини вазири рушди иқтисод ва савдои 

Тоҷикистон, ин муваффақиятро натиҷаи 

бевоситаи фаъолияти лоицацои қаблии МТБ 

дар соцаи коркарди меваю сабзавот меномад.  

МТБ цоло дар цамкорк бо цукумати 

Тоҷикистон барои рушди соцаи нассоҷк ва 

дӯзандагии кишвар талош дорад ва цадаф цам 

истецсоли либосворк аз матоъцои табик ва бо 

сифати бецтар барои цам бозори дохилк ва 

цам бозори беруна мебошад. МТБ, феълан, 

ягона созмонест, ки дар ин соца кор мекунад. 

Ба гуфтаи муовини вазир, бо мусоидати МТБ, 

тавоноии истецсолии соца дар соли гузашта 

28 дарсад афзуд ва содирот 2.7% боло рафт. 

Рушди соцаи нассоҷк барои занон, ки 70 

дарсади кормандони соцаро ташкил 

медицанд, ҷойцои иловагии корк фароцам 

овард. Ин цам яке аз омилони асосии 

коциши сатци фақр дар кишвар мацсуб 

мегардад. 

Цукумати Тоҷикистон сар аз соли 2002 бо 

Маркази тиҷорати байнулмилалк бо 

таваҷҷӯц ба соцацои калидии рушди иқтисод 

цамкорк мекунад. Тарццои МТБ аз ҷониби 

Идораи давлатии Швейтсария дар умури 

иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешаванд.  

Ҷаноби Назриев мӯътақид аст, ки 

муваффақиятцо дар ин соца дар натиҷаи 

цамкории наздик мижни вазорат, бахши 

хусуск ва ҷалби МТБ аз қадамцои аввал, ба 

мисли муайянсозии нижзцо ва тацияи лоица 

ба даст омадааст. Ин цама мусоидатцои 

байнулмилалк ба соцаи тиҷорат бо 

барномацои давлатк цамоцанг шуда, боиси 

пойдор боқк мондани натиҷацои лоица дар 

дасти бацрабардорон мегардад. 

Тафсилоти натиҷацои мусоидати МТБ ба 

Тоҷикистонро аз сӯцбати видеоии ҷаноби 

Назриев метавонед бифацмед.  

Манбаъ: www.intracen.org   

Саҳми МТБ дар афзоиши содироти маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ аз Тоҷикистон 

Фаъолият ва дастовардцои 

барномацои Маркази тиҷорати 

байнулмилалк (МТБ), чолишцои 

мавҷуда ва нақшацои ояндаи он рӯзи 24-уми май, дар нишасти навбатии Кумитаи 

назоратии лоица дар шацри Душанбе барраск шуданд. 

Кумитаи назоратии лоица бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоицацо, шаффофият дар 

кори амалигардонии онцо ва замонати посухгӯ будани натоиҷашон ба нижзцои кишвар 

ташкил шудааст. Намояндацои як силсила ницодцои давлатк, СЕКО, МТБ, ва бахши 

хусуск узви Кумитаи мазкур мебошанд.   

Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, 

фаъолияти тарццои МТБ-ро пурсамар номида, кори онро дар вуруди Тоҷикистон ба 

Созмони тиҷорати ҷацонк (СТҶ) муассир медонад. Ҷаноби Назриев дар ин нишаст 

гуфт: “Мо аз талошцо ва жрицои шариконамон аз СЕКО ва МТБ дар раванди узвияти 

Тоҷикистон ба Созмони тиҷорати ҷацонк, болобарии сатци огации доирацои тиҷоратии кишвар аз чолишцову манфиатцои ин узвият ва цамчунин, 

аз мусоидаташон ба рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагк дар Тоҷикистон сипосгузорем.”  

Армен Заргарян, мушовири минтақавии МТБ дар масоили пешбурди тиҷорат, аз мацсули кори тарццои МТБ дар Тоҷикистон дар соли 

2012 чанд мисол овард, аз ҷумла он ки бо мусоидати созмон корхонацои соцаи нассоҷиву дӯзандагк дар намоишгоццои байнулмилалк дар 

Истанбул ва Маскав иштирок карданд, мутахассисони тоҷик дар Таиланд бо омӯзише доир ба монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ) фаро 

гирифта шуданд, цайъатцои расмии кишвар барои иштирок дар гуфтушунидцои узвият дар СТҶ дар шацри Женева мусоидат диданд, 

доирацои тиҷоратии мацаллк дониши худро доир ба узвият дар СТҶ ва созишномацои он дар ҷаражни силсилаи барномацои омӯзишк 

боло бурданд ва ғайра.  

Бахтижр Муциддинов, масъули ширкати “Неку Хуҷанд” доир ба содирот гуфт, цамкорк бо Маркази тиҷорати байнулмилалк ба онцо имкон 

дод, то цузури худро дар бозорцои беруна тақвият бахшанд ва рақобатпазирияшонро боло бибаранд. Мукаррама Қаюмова, тарроци 

маъруфи ватанк ва асосгузори Бунжди байнулмилалии цунарцои мардумии Тоҷикистон мавсум ба “Цафт Пайкар” аз тацияи торнамо 

барои бунждаш изцори сипос намуд ва мисолцо овард, ки чк гуна цузури Бунждаш дар интернет харидорони навро аз кишварцои гуногуни 

ҷацон ҷалб кардааст.   

Дар нишасти мазкур, цамчунин, марцилаи нави сесолаи барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” муаррифк шуд, ки интизор 

меравад, аз моци июли соли 2013 ба фаъолият оғоз кунад.  

РОҲ БА СӮИ МУВАФФАҚИЯТ 
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https://www.youtube.com/watch?v=LHmded7_wwI
http://www.intracen.org


Маркази байнулмилалии тиҷорат ва Дафтари Швейтсария оид ба 

цамкорицо дар Тоҷикистон зимни дидорцое бо намояндагони бахши 

нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон (корхонацо, ницодцои марбутаи 

давлатк, ширкатцои консалтингк, донишгоццо) натиҷацои 

бацогузории берунаи марцилаи саввуми барнома (слцои 2009-2012) 

ва мӯцтавову нуктацои асосии марцилаи ояндаро барраск карданд. 

Бо цадафи баррасии натиҷацои марцилаи қаблк ва мӯцтавои 

марцилаи баъдк дар шацрцои Душанбе (4-уми апрел) ва Хуҷанд (5-

уми апрел) вохӯрицо баргузор шуданд.  

Саидмӯмин Камолов, рацбари миллии лоица, цозирини нишастцоро 

бо натиҷацои бацогузории берунаи лоица шинос кард ва гуфт, 

“зимни арзжбии берунии лоица цамаи ҷонибцое, ки ба лоица ҷалб шудаанд, 

зикр намуданд, ки фаъолиятцои барномаи мо ба таври назаррас дар 

рушди содирот сацм гузоштааст. Дар чацорчӯбаи фаъолиятцои лоица, 

талош кардем, то цузури ширкатцои тоҷикк дар бозорцои дохиливу 

беруна тақвият жбад, то ширкатцои мо ба бозорцои нав роц жбанд, ва 

сифати мацсулоту хадамоти худро бецтар намоянд. Ба цисоби мижна, 

цаҷми содироти ширкатцои цамкори мо аз оғози ин тарц то ба имрӯз 

366.6% афзудааст. Ба ин ширкатцо жрии амалк расонида шуд ва тавоноии 

ширкатцои фароцамовари хидматцои тиҷоратк, ба мисли ширкатцои 

консалтингк низ ба таври назаррас боло бурда шуд”.  

Малика Иброцимова, масъули миллии барномацои иқтисодии 

СЕКО дар Тоҷикистон, рацбарони ширкатцои цамкорро бо тасмими 

тамдиди фаъолияти барнома ҷицати дастгирии соцаи нассоҷиву 

дӯзандагк ва цунарцои дастк хушцол кард. Ӯ гуфт, фаъолияти 

марцилаи нав то ба соли 2016 тарцрезк шуда, барномаи он бо 

назардошти нижзцо ва дархостцои цамаи тарафцои дахлдор, аз ҷумла 

бахши хусуск ва ницодцои марбутаи давлатк тация хоцад шуд. 

Санадцои стротежии миллк низ ба цангоми тацияи барномаи нав ба 

назар гирифта хоцанд шуд.  

Ӯ гуфт: “Бацогузорони беруна, ки фаъолияти марцилаи саввумро 

натиҷагирк карданд, ҷицати муассиртар гардонидани лоица ва босуботии 

натиҷацои он ба цангоми анҷоми лоица баъзе тавсияцо карданд. Аз 

ҷумлаи ин тавсияцо ин аст, ки дар марцилаи баъдк мо асосан ба он 

корхонацое такя кунем, ки цусни нияти цамкорк ва масъулияти бештар 

нишон медицанд, ва онцоро барои табодули таҷрибаашон бо корхонацои 

дигари соца рацнамок созем. Василацои наву замонавии омӯзишк ва 

барномацои кӯтоцмуддати омӯзишк бояд барои сатци олии рацбарияти 

ширкатцо тация ва истифода шаванд”.  

Мӯцтаво ва нукоти аслии фаъолиятцои марцилаи ояндаи лоица ба 

ширкаткунандагони ин ду нишаст тавзец дода шуд. Мушкилоти 

дастраск ба маблағ ва захирацои молиявк ва роццои эцтимолии 

мусоидат ба корхонацо дар дастраск ба хадамоти молиявк низ дар 

ин нишастцо барраск гардид.   

Намояндагони созмони Корпоратсияи байнулмилалии молиявк 

(IFC) – Тацмина Нурова ва Фирдавс Содиқов лоицаи худ доир ба 

мудирияти корпоративк дар Тоҷикистонро дар ин нишастцо 

муаррифк карданд. 

БАРРАСИИ МАРҲИЛАИ НАВИ ЛОИҲАИ 
“ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН” 

МТБ – САРПАРАСТИ НАМОИШГОҲИ 
БАЙНУЛМИЛАЛИИ “ИНТЕРЛЕГПРОМ-2013” 

Маркази тиҷорати байнулмилалк яке аз ду сарпарасти кулли 

намоишгоци тиҷоратии байнулмилалии “Интерлегпром -2013” 

буд. Бино бар цисобцои пешакк, бештар аз 15 000 нафар аз ин 

намоишгоц боздид ба амал оварданд. 

Цафтумин намоишгоци байнулмилалии саноати сабук ва 

нассоҷии “Интерлегпром-2013” аз 6-ум то 8-уми июн дар шацри 

Душанбе баргузор гардид. Ин чорабинк бо ибтикори Палатаи 

савдо ва саноати Тоҷикистон ва бо мусоидати расмии Цукумати 

Тоҷикистон барпо шуд.  

Дар намоишгоц мацсулоти гуногун аз қабили матоъ, қолк, 

пойафзол, либосворк, тацпӯш, ҷӯроб, либосцои кӯдакона, 

кӯлоц, мацсулоти нассоҷк барои хона ва фанноварицо, 

аксессуарцо, нахи пахта, маводи хом, мацсулоти дастидӯхт ва 

ғайра ба намоиш гузошта шуд. Цадаф аз баргузории ин 

намоишгоц мусоидат ба рушди пайваста ва гуногунсозии 

содироти корхонацои хурду мижнаи Тоҷикистон ба воситаи 

боло бурдани рақобатпазирии саноати нассоҷиву дӯзандагк ва 

бецсозии мудирияти сифати мацсулот дар кишвар буд.  

Лариса Кислякова, муовини рацбари Палатаи савдо ва саноати 

Тоҷикистон, дар расми ифтитоци чорабинк гуфт, “дар давоми 

цафт соли мавҷудияташ “Интерлегпром” ба як чорабинии 

муцимми тиҷоратк дар соцаи нассоҷк ва саноати сабук ва 

мунъакисгари вазъ дар бозори дохиливу хориҷк табдил гардид”. Ӯ 

гуфт, намоишгоц бо он цаҷму муциммияте, ки дорад, сазовори 

сифати “намоишгоци нодир” мебошад. Цар сол ин намоишгоц 

макони цамоиши социбкорони на танцо минтақацои гуногуни 

Тоҷикистон, балки кишварцои дуру наздик низ мегардад. 

Хайрулло Мацмадуллоев, муовини вазири энержк ва саноати 

Тоҷикистон, гуфт, “иштирок дар “Интерлегпром” барои 

корхонацои бисжре дар дохил ва беруни ҷумцурк мавзӯъи имиҷ буда, 

сатци рушди онцо, муваффақиятцояшон дар бозор ва 

бартариятцояшон бар рақибонашонро нишон медицад”. 

Тоҷикистонро дар ин намоишгоц ширкатцои "Нассоҷии Тоҷик," 

“Гулистон”, "Нафиса," "Умед," "Суман," "Атласи Хуҷанд," 

"Спитамен Текстайлз," “Ноцид," "Қолицои Қайроққум," бо 

мацсулоти нассоҷк, қолицо, либосцои миллк, ҷӯробцо, цадяцо, 

ва ғайра намояндагк карданд. 

Манбаъ: Торнамои расмии Палатаи савдо ва саноати 

Тоҷикистон 



СОЦАИ МУХОБИРОТ 
Давраи нахустини омӯзишк рӯзцои 2-юм ва 

3-юми апрели соли равон баргузор гардид.  

Дар он намояндагони ницодцои марбутаи 

давлатк, ширкатцои мобиливу интернетк, 

иттицодияцои тиҷоратк, ва созмонцои 

байнулмилалк низоми тиҷорати 

хидматрасоницои мухобиротк дар 

чацорчӯбаи СТҶ, уцдадорицои Тоҷикистон 

дар ин замина, ва таъсири узвияти кишвар 

дар СТҶ ба ширкатцои мухобиротиро 

барраск намуданд.  

Ли Татцил аз Созмони тиҷорати ҷацонк, 

иштирокдорони давраи омӯзиширо бо 

қоидацои калидии СТҶ дар мавриди 

хидматрасоницои мухобиротк шинос кард.  

Ӯ таваҷҷӯци цозиринро ба манфиатцое, ки 

аъзои СТҶ аз ислоцот ва озодсозк 

(либерализатсия)-и соцаи мухобироташон 

бардоштаанд, ҷалб кард.  

Хонум Татцил гуфт, «тавоноии бахши хусуск 

барои истифода аз имконоте, ки чунин низом 

медицад, дар бисжр мавридцо, аз иҷроиши 

ислоцоти дохилк аз ҷониби цукумат бо 

ризоияти якдилонаи цамаи ҷонибцои 

манфиатдор – социбкорон, муштарижн ва 

ироагарони хадамоти мухобиротк вобаста 

аст. Аъзои СТҶ талош мекунанд, то 

шароитеро барои социбкорк фароцам 

биоваранд, ки сармояи хусуск ба иқтисоди 

дохилк ҷалб гардад».  
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ДАРЁФТИ МАНФИАТИ БЕШТАР АЗ УЗВИЯТ ДАР СТҶ  

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) рацбарони доирацои социбкории кишвар ва коршиносони соцаро дар се 

давраи омӯзишк дар шацри Душанбе гирди цам овард, то роццои нафъбардорк аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ 

ва посух ба чолишцоро барраск намоянд.  

Маркази байналмилалии  

тиҷорат (МБТ) як оҷонси  

цамкории фаннк мебошад, ки  

муштаракан аз ҷониби СММ ва  

СҶТ таъсис жфтааст. 

Лоицацои МТБ дар  

Тоҷикистон аз ҷониби  

Идораи давлатии Швейтсария  

дар умури иқтисод (СЕКО)  

маблағгузорк мешаванд. 

СОЦАИ НАҚЛИЖТ 
Намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, 

ширкатцои нақлижтк, иттицодияцои тиҷоратк, 

созмонцои байнулмилалк ва коршиносони 

соца рӯзцои 19-ум ва 20-уми апрел дар як 

давраи омӯзишии дигар низоми тиҷорати 

хидматрасоницои нақлижтк дар чацорчӯбаи 

СТҶ, уцдадорицои Тоҷикистон дар ин замина, 

таъсири узвияти кишвар дар СТҶ ба соцаи 

нақлижт, роццои нафъбардорк аз узвияти 

Тоҷикистон дар СТҶ ва посух ба чолишцоро 

барраск намуданд.  

Малколм Маккинон, мушовири 

байнулмилалии МБТ, иштирокдорони давраи 

омӯзиширо бо мӯцтавои умумии қоидацои 

асосии СТҶ дар мавриди хидматрасоницои 

нақлижтк шинос кард.  

Ӯ шарц дод, ки чк гуна озодсозк 

(либерализатсия)-и соцаи нақлижт ва 

рақобатпазирии он, бо иловаи ислоцот дар 

хидматрасоницои логистикк манфиатцоеро 

махсусан тавассути хидматрасоницои 

муассиртар ва фанноварицои замонавитар, 

дар пай хоцад дошт.  

Ҷаноби Маккиннон гуфт, «мо ба хубк аз 

нигароницое дар раванди озодсозк бо чорацои 

ҷоришуда ва пайомадцои он огац цастем. Бо такя 

ба таҷрибаи кишварцои дигари узви СТҶ, мо 

талош кардем, то шарц бидицем, ки чк гуна 

ислоцотро бояд ба роц монд, то боз шудани дарцои 

тиҷоратк пас аз узвият дар СТҶ ба манфиатцои 

кишвар хидмат кунад». 

СОЦАИ КИШОВАРЗӢ 
Қоидацои СТҶ дар бастагк ба мацсулоти 

кишоварзк ва уцдадорицои Тоҷикистон дар 

ин замина, цамчунин, роццои нафъбардорк 

аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва посух ба 

чолишцо дар саввумин силсилаи даврацои 

омӯзишк рӯзи 28-уми июни соли ҷорк 

барраск шуд.  

Евгения Лорентса, мушовири 

байнулмилалии МТБ, иштирокдорони 

давраро бо мӯцтавои умумии қоидацои 

асосии СТҶ дар иртибот ба соцаи 

кишоварзк шинос кард. Ӯ, цамчунин, се 

асоси бунждии қоидацои СТҶ дар мавриди 

тиҷорати кишоварзиро муаррифк кард, ки 

инцоянд: озодсозии таърифацо, жронацо 

(субсидияцо)-и содиротк ва дастгирии 

дохилк. Бону Лорентса гуфт: «Дар ин семинар 

мо боз таснифи гуногуни жронацо ва дастгирии 

дохилиро барраск намуда, ба таъсири онон дар 

истецсолот ва тиҷорат таваҷҷӯц кардем. 

Таснифи жронацо ва қоидацои марбут ба он низ 

аз мадди назари мо дур намонд. Ҳангоми 

сӯцбат дар мавриди дастраск ба бозор, мо аз 

талаботи цатмии кам кардани таърифацо низ 

царф задем». 

Таваҷҷӯци вижа дар ин давраи омӯзишк ба 

коциш додани таърифацо ва жронацое, ки ба 

соцаи кишоварзк дахл доранд ва 

ӯцдадорицое, ки дар ин замина ҷониби 

Тоҷикистон цангоми гуфтушунидцо ба дӯш 

гирифтааст, равона карда шуд. 

ШИНОСОИИ НИҲОДҲОИ ДАВЛАТӢ ВА БАХШИ ХУСУСИИ ТОҶИКИСТОН БО ЧОРАҲОИ СФС  

Давраи омӯзишии дурӯза дар мавзӯъи «Созишномаи Созмони тиҷорати ҷацонк (СТҶ) доир ба чорацои санитарк ва фитосанитарк (СФС): 

Дар заминаи тиҷорат» рӯзцои 25-ум ва 26-уми июни соли 2013 дар шацри Душанбе баргузор гардид. Дар ин чорабинк мушовирони 

байнулмилалии МТБ Шиям Кумар Гуҷадур ва Эдил Калашев намояндагони ницодцои давлатк ва доирацои тиҷоратии Тоҷикистонро бо 

Созишномаи СТҶ доир ба СФС шинос карданд.  

Ҷаноби Гуҷадур гуфт, цадафи асосии давраи омӯзишии мазкур “боло бурдани сатци огоции намояндагони бахши хусуск ва ницодцои давлатк аз 

чорацои СТҶ ҷицати тарғиби тиҷорати озод ва одилона дар сатци байнулмилалк буд. Ҳамчунин, иштироккунандагон аз тадбирцои СТҶ дар коциш 

додани чорацои санитарк ва фитосанитарк, ки боиси монеагузории беасос ва бемаврид мегардад, огац шуданд. Ҳамаи ин иқдомцо расман дар 

Созишномаи СТҶ доир ба СФС дарҷ шудаанд ва мавзӯъи асосии сӯцбатцо дар давраи омӯзишк низ цамин буд. Иштироккунандагони давраи омӯзишк 

цамчунин роццои цамкорк бо истифода аз Созишномаи СТҶ ҷицати дастраск ба бозорцои содиротиро бацс карданд”.  

Иштирокдорони ин давраи омӯзишк бо асосцо ва қоидацои бунждии Созишномаи СТҶ доир ба СФС, созмонцое, ки дар мувофиқа бо ин 

Созишнома меъжрцои байнулмилалк тация мекунанд, истифодаи амалии Созишнома ва мавзӯъцои дигар шинос шуданд.  
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