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М а р ка з и т иҷ о р а т и  ба й н ул м и л а л ӣ ,  л о и ҳа ҳ о да р  Ҷ ум ҳ у р и и  Т о ҷ ик и ст о н  

М а б л а ғ г уз о р :  И д о ра и  да вл а т и и Ш в е йтс а р ия  да р ум у р и  и қ т ис о д  ( SEC O )  

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) 

лоиҳаи наверо бо буҷаи 2 140 000 франки 

швейтсарӣ муаррифӣ намуд, ки ҳадафаш 

мусоидат дар тақвияти рақобатпазирии содиротии корхонаҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии 

Тоҷикистон ва иқтидори ширкату ниҳодҳои пуштибони тиҷорат дар кишвар мебошад. Лоиҳаи навро низ ба 

мисли лоиҳаҳои қаблӣ Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (SECO) маблағгузорӣ мекунад. 

Лоиҳаи мазкур Бахши чаҳоруми Барномаи ҳамкории тиҷоратии СЕКО дар 

Тоҷикистон ва идомаи лоиҳаи қаблии “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” 

мебошад, ки он моҳи сентябри соли 2013 ба анҷом расид.  

Ин лоиҳаи нави мусоидати фаннӣ таваҷҷӯҳи худро ба боло бурдани сатҳи 

рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон равона мекунад ва 

барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуш-

тибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида, ҳамчунин ба ҷонибҳои ман-

фиатдор дар коргирӣ аз равиши стротежӣ барои рушди соҳа ёрӣ медиҳад. 

Саидраҳмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, 

мегӯяд: “Мо аз таваҷҷӯҳи Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ба соҳаи нассоҷиву 

дӯзандагии Тоҷикистон истиқбол мекунем. Ин соҳа барои рушду саҳмгузорӣ дар 

гуногунсозии содироти кишвар ва фароҳамории ҷойҳои корӣ, махсусан ба занон, за-

мина ва имконият дорад. Мо мутмаинем, ки ин лоиҳа, ҳамчунин, ба талошҳои 

Ҳукумат дар афзоиш додани ҳаҷми пахтаи коркардшуда ҷиҳати истеҳсоли бештари маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили 

кишвар саҳм мегузорад”. 

Як бахши ёрӣ ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ аз анҷом додани пажӯҳишҳо доир ба вазъи феълии маблағгузории 

тиҷорат дар Тоҷикистон, пешниҳоди тавсияҳо дар мавриди мусоидатҳои минбаъдаи фаннӣ, муайян кардани 

заминаҳо барои пайванд додани истеҳсолкунандагони пахтаи органикӣ ба занҷираи нассоҷиву дӯзандагӣ, ва 

пешниҳоди тавсияҳо дар мавриди имкониятҳои мавҷудаи бозорӣ иборат мебошад. Армен Заргарян, мушови-

ри минтақавии МТБ доир ба пешбурди тиҷорат, илова меку-

над: “Лоиҳа, боз, имкониятҳо барои рушд ва чолишҳои соҳаҳои 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро дар Тоҷикистон муайян мекунад. Ин 

қадами аввал дар бунёди чаҳорчӯбаҳои ёрӣ бо ҷалби ҷонибҳои ман-

фиатдор ва бо ҳадафи рушди тавоноиҳои соҳа мебошад, ки барои 

иқтисоди Тоҷикистон нақши муҳимме мебозад. Ин лоиҳа дар 

коҳиши фақр дар Тоҷикистон ба василаи фароҳамории ҷойҳои нави 

корӣ ва бадастории даромад мусоидат мекунад. Мутмаинем, ки аз 

ин имкониятҳо махсусан занон нафъ мебардоранд, чун маҳз онҳо 

нерӯи аслии корӣ дар соҳаҳои мавриди назари лоиҳа мебошанд”. 

То ба имрӯз Маркази тиҷорати байнулмилалӣ чанд лоиҳаи мусоидат ба тиҷоратро дар Тоҷики-

стон анҷом додааст ва ин лоиҳаҳо низ “Пешбурди тиҷорат дар Осиёи Марказӣ” (2002-2003) ва се 

марҳилаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” (2004-2006, 2006-2008, ва 2009-2012) мебошанд. 

Барномаҳои МТБ то охири соли 2008 ба соҳаи коркарди мева ва сабзавот равона шуда буд ва 

шурӯъ аз соли 2009 ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар рӯ оварда, дар ин соҳаи пур аз муш-

кил ба муваффақиятҳо даст ёфт. 

МУСОИДАТ БА РАҚОБАТПАЗИРТАР ГАРДИДАНИ СОҲАИ 
НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОЗОРИ 

ҶАҲОНӢ 

Варақаи иттилоотӣВарақаи иттилоотӣ  
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  САҲИФАИ 02 

 
Вуруди корхонаҳои тоҷик ба бозорҳои 

Русия, Туркия, Қирғизистон, Итолиё, 

Литва ва Австрия; барпо намудани 

робитаҳои тиҷоратӣ бо ширкатҳои шинохтаи ҷаҳонӣ, ба 

мисли Ашан, ИКЕА, Ҷинсмейкерз; афзоиши ҳаҷми содирот; 

таҳияи Стратегияи рушди содироти маҳсулоти нассоҷӣ ва 

дӯзандагии Тоҷикистон; таъмини иштироки ширкатҳои 

Тоҷикистон дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ дар Порис, 

Шонҳой, Маскав ва Истанбул – ин ҳама танҳо чанд мисол аз 

натиҷаҳои фаъолияти лоиҳаи “Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон” дар тӯли ҳамагӣ сеюним сол мебошад. Дар як 

сӯҳбат бо Саидмӯъмин Камолов, раҳбари миллии 

барномаҳои МТБ дар Тоҷикистон, баъзе аз муваффақиятҳо ва 

чолишҳои лоиҳаро ба баррасӣ кашидем. 
 

Саидмӯъмин Камолов: “Дар марҳилае, ки ба анҷом расид, 15 

корхонаи содиркунандаи маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ, ки 30 

дарсади корхонаҳои соҳаро дар Тоҷикистон ташкил медиҳанд, дар 

фаъолияташон ёрии мустақим гирифтанд, ва шумори 

бузургтари корхонаҳо аз давраҳои омӯзишии мо баҳравар 

гардиданд. Вале ин маънои онро надорад, ки ҷонибҳои дигари соҳа 

аз чаҳорчӯбаи фаъолиятҳои мо берун монда бошанд. Бар илова, 

донишгоҳҳо, ду озмоишгоҳи маводи ғизоӣ, ниҳодҳои пуштибони 

тиҷорат бо шумули ширкатҳои консалтингии маҳаллӣ, вазорати 

рушди иқтисод ва савдо, вазорати энержӣ ва саноат, ниҳодҳои 

миллии мудирияти сифати низ аз ҷумлаи шарикон ва 

баҳрагирандагони лоиҳа буданд”. 
 

Варақаи МТБ: “Коршиносони зиёде мутмаинанд, ки ҷалби 

бевоситаи баҳрагирандагон ба раванди иҷрои лоиҳа яке аз пояҳои 

асосии муассирияти лоиҳа мебошад. Шумо дар ин бора чӣ назар 

доред ва оё дар лоиҳаатон аз ин равиш ҳам истифода кардед?” 
 

Саидмӯъмин Камолов: “Бо ин андеша комилан мувофиқам ва 

дар лоиҳаи мо низ ҷалби баҳрагирандагон ба раванди иҷрои лоиҳа, 

ба мисли ниҳодҳои пуштибони тиҷорат, ки ҳам ёрӣ 

мегирифтанду ҳам ёрӣ медоданд, нақши муҳиммеро дар роҳи 

иҷрои бомуваффақ бозидааст ва дар оянда низ ин равиш бояд ба 

ҳайси намуна истифода шавад. Омӯзиш додани ширкатҳои 

консалтингии маҳаллӣ ва махсусан донишгоҳҳои марбути соҳа, 

дар оянда, ба ҳайси паҳнгари донишу таҷриба ба корхонаҳои 

соҳаҳои дигар хидмат хоҳанд кард. Методологияи лоиҳа, ки пас аз 

ҳар марҳилаи омӯзиш марҳилаи татбиқи амалии омӯхтаҳо 

меомад, ҳамчунин комёбии мо дониста мешавад. Ҳангоми 

таҳияи Дурнамои содиротии 

соҳа мо ҳам бо сиёсатгузорон 

ва тасмимгирандаҳои калидӣ 

ва ҳам бо намояндаҳои бахши 

хусусӣ ҳамкорӣ кардем. Бо 

истифода аз ин фурсат 

мехоҳам нақши муҳимми 

шарикони мо аз ниҳодҳои 

ҳукуматиро дар иҷрои ин 

лоиҳа махсус зикр кунам. 

Бидуни ҳамкории самимонаи Вазорати рушди иқтисод ва савдо, 

Вазорати энержӣ ва саноат, бидуни иштироки фаъол ва 

дастгириҳои онҳо мо наметавонистем ба муваффақиятҳое, ки 

ҳоло ҳарф мезанем, ноил бигардем. Ба С. Назриев, муовини вазири 

рушди иқтисод ва савдои кишвар, сипоси вижа баён мекунам”. 
 

Варақаи МТБ: “Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ танҳо яке аз самтҳои 

фаъолияти Шумо буд, на?” 
 

Саидмӯъмин Камолов: “Дуруст аст. Бар иловаи ёриҳо ба соҳаи 

нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон, боз мехоҳам қайд кунам, ки 

дар чаҳорчӯбаи лоиҳа ду озмоишгоҳи маводи ғизоии 

Тоҷикистандарт соҳиби гувоҳномаи стандарти байнулмилалии 

ИСО 17025 гардиданд. Ҳамчунин, Ниҳоди миллии огоҳсозӣ (НМО) 

ва Бунгоҳҳои миллии иттилоотӣ (БМИ) доир ба ТБТ ва СФС 

таъсис гардиданд. Мехоҳам, боз аз роҳандозии торнигорҳои вижаи 

дорои баъзе аз имкониятҳои фурӯши онлайн барои ду ширкати 

дӯзандагӣ – “Ҳафт Пайкар” ва “Суман” ёдовар шавам, ки ба онҳо 

имкон дод, то ҳам аз дохил ва ҳам аз хориҷи кишвар муштариёни 

нав дарёфт бикунанд. Чун ин соҳа бештар занонро фаро 

гирифтааст, афзоиши шумори фармоишҳои дӯзандагӣ маънои 

ҷойҳои бештари корӣ ва даромади бештар барои занонро дорад. 

Дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар Тоҷикистон тақрибан 11 ҳазор 

нафар машғули кор мебошанд, ки 70 дарсади онҳоро занон ташкил 

медиҳанд.  Хушҳолам, ки лоиҳаи мо дар бунёди ҷойҳои нави корӣ 

барои занони кишвар саҳм гузошт. Дар давоми фаъолияти лоиҳа 

корхонаҳои шарики мо ҳаҷми фаъолияти худро афзоиш доданд ва 

ҳоло тақрибан 4000 нафарро бо ҷойи кор таъмин мекунанд, ки 

2700 нафарашон зан ҳастанд”. 
 

Варақаи МТБ: “Сипос барои иттилооти муфид!” 

ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН:  
ДОНИШИ БЕҲТАР ВА ДАРОМАДИ БЕШТАР

САВДОИ БУЗУРГ” БИНАНДАҲОИ ТВ “САФИНА”-РО БО СТҶ ШИНОС МЕКУНАД

Ин барномаро тамошо кунед 

Барномаи вижаи 35-дақиқаӣ дар мавзӯъи вуруди Тоҷикистон ба СТҶ ва мусоида-

ти МТБ ва СЕКО ба ин раванд рӯзи 27-уми сентябри соли ҷорӣ аз шабакаи мил-

лии телевизиони “Сафина” пахш гардид. Ин барнома силсилаи барномаҳои ви-

жаи телевезионӣ доир ба манфиатҳо ва чолишҳои Тоҷикистон аз узвият дар СТҶ

-ро оғоз бахшид. Саидраҳмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва 

савдои Тоҷикистон, ва Саидмӯъмин Камолов, раҳбари барномаҳои МТБ дар 

Тоҷикистон, доир ба ҷанбаъҳои умумии узвияти Тоҷикистон дар СТҶ, таъсири 

он ба кишвар, мусоидатҳои МТБ ва СЕКО ба ин раванд ва ғайра сӯҳбат карданд. 

Барномаи дуввум ба бахши кишоварзии Тоҷикистон, уҳдадориҳои Тоҷикистон 

дар ин самт, манфиатҳо ва чолишҳои соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ бахшида 

мешавад. Ин ва барномаҳои дигари силсила бо дастгирии МТБ дар чаҳорчӯбаи 

лоиҳаи марбут ба СТҶ, ки аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария (СЕКО) маблағгу-

зорӣ мешавад, таҳия мегарданд. 

http://itctj.wordpress.com/2013/10/18/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B3-%D1%82%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BD/


  САҲИФАИ 03 

 

Н уҳ ширкат аз 

Тоҷикистон дар яке аз бузургтарин 

намоишгоҳҳои байнулмилалии нассоҷӣ ва ли-

босвории Русия - дар намоишгоҳи 

“Текстиллегпром” дар Маскав иштирок карданд. 

Аз 24-ум то 27-уми сентябри соли 2013 корхо-

наҳои нассоҷиву дӯзандагии «Лидер», «Нафиса», 

«Неку Хуҷанд», «Ноҳид», «Ортекс», «Раҳимов 

А.А.», «Спитамен Текстайлз», «Текстил Сити» ва 

«Тента Кӯлоб» маҳсулоти худро дар 41-умин 

намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, 

ки азимтарин намоишгоҳи махсус дар Русия 

мебошад, ба намоиш гузоштанд.  
 

Ин сафар дар чаҳорчӯбаи барномаи тозатаъсиси 

“Тақвияти рақобатпазирии содиротии корхо-

наҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ 

ва рушди тавоноии ниҳодҳои пуштибони 

тиҷорат дар Тоҷикистон” сурат гирифт. Намо-

ишгоҳи “Текстиллегпром” соли савум 

пайидарҳам мизбони корхонаҳои нассоҷӣ ва 

дӯзандагии Тоҷикистон гардид. Тақрибан 1000 

меҳмон аз девораи Тоҷикистон боздид карданд 

ва корхонаҳои кишвар аз намошгоҳи Маскав бо 

созишномаҳои қаблии фурӯш ба маблағи уму-

мии қариб ду миллион доллар баргаштанд.  
 

Намоишгоҳи мазкур пас аз таҳлили амиқи 

таъсири эҳтимолии мусбати он ба фаъолияти 

корхонаҳои Тоҷикистон аз нигоҳи замон ва ма-

кони баргузорӣ интихоб гардид. Ба андешаи 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ 

дар Тоҷикистон, «иштироки корхонаҳои Тоҷики-

стон дар намоишгоҳи Маскав имкони хубест, то 

онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байнулмилалӣ 

намоиш бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ роби-

таи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозо-

ри худро тавсеа бахшанд.” Ҷаноби Камолов, ҳам-

замон, таъкид кард, ки “иштирок дар ин намо-

ишгоҳ бар иловаи афзудани имкониятҳо, боз корхо-

наҳои Тоҷикистонро ба чолишҳое бинобар рақобати 

шадид дар бозор рӯбарӯ хоҳад кард.” 

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи 

тиҷоратии федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту 

таҷҳизоти саноати сабук шинохта мешавад, 

соле ду бор тақрибан 2000 ширкати тиҷорати-

ву саноатиро ҷамъ меоварад. Теъдоди меҳмо-

нони намоишгоҳ то ба 35000 нафар мерасад.  
 

Ҷаноби Насим Каримов, мудири кулли шир-

кати “Текстил Сити”, аз таҷрибаи иштироки 

ширкати худ дар намоишгоҳи 

“Текстиллегпром” нақл мекунад: “Иштирок 

дар ин намоишгоҳ ба мо имкон дод, то бо шир-

катҳои хориҷӣ, асосан аз Русияшартномаҳои 

ҳамкорӣ бандем. Ин шартномаҳо ба мо имкон 

доданд, то барои занони маҳаллӣ ҷойҳои корӣ 

фароҳам оварем. Талош дорем, то ҳузури худамо-

нро дар бозори Русия таҳким бахшем. Ин бор аз 

Маскав бо як қарордод бо ширкати маскавии 

“Швейпромсервис” ба маблағи 130 000 доллар бар-

гаштем”. 
 

Дар маҷмӯъ, иштирок дар “Текстиллегпром” 

барои ҳамаи ширкатҳо муфид буд. Са-

идмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ 

дар Тоҷикистон, мегӯяд: “Русия муҳимтарин 

ва ҷолибтарин бозор барои содироти маҳсулоти 

нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Саба-

баш ҳам имкониятҳои ин бозор, мавқеъи 

ҷуғрофӣ, муносибатҳои наздики иқтисодӣ миёни 

ду кишвар, мавҷудияти тамосҳои фарҳангӣ ва аз 

ҳама муҳиммаш – шароити нисбатан мусоиди 

вуруд ба бозори Русия мебошад. 

“Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва харидо-

ронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам 

меоварад, ки имкони хуби шиносоӣ бо вазъи бозор-

ро медиҳад. Аз ин рӯ, ин намоишгоҳ барои корхо-

наҳои содиркунандаи Тоҷикистон имкони ху-

бест, то бозори Русия ва талаботи онро бештар 

омӯзанд ва беҳтар шиносанд ва бо шарикони 

эҳтимолӣ аз тамоми минтақаҳо тамосҳо 

барқарор намоянд.” 

ҲУЗУРИ ТОҶИКИСТОН ДАР НАМОИШГОҲИ ТЕКСТИЛЛЕГПРОМ 

УҲДАДОРИҲО ВА ОЗОДСОЗИҲО ДАР СОҲАИ ХАДАМОТИ ЭНЕРЖӢ

Намояндагони ниҳодҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои соҳибкорӣ, созмонҳои 

байнулмилалӣ ва коршиносони соҳаи энержӣ рӯзи 3-юми сентябр дар як 

давраи омӯзишӣ қоидаҳои СТҶ дар бастагӣ ба хидматрасониҳо дар соҳаи 

энержӣ ва уҳдадориҳои Тоҷикистон дар ин замина, ҳамчунин, роҳҳои 

нафъбардорӣ аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва посух ба чолишҳоро бар-

расӣ карданд.  

Руози Жанг, намояндаи СТҶ ва МТБ, иштирокдорони давраро бо мӯҳтавои 

умумии соҳаи энержӣ, ислоҳот ва озодсозиҳои тиҷорат дар ин соҳа, ва ҳам-

чунин бо қоидаҳои асосии СТҶ дар иртибот ба соҳаи энержӣ шинос кард. 

Бону Жанг, ҳамчунин, дар мавзӯъи ҳамлу нақли энержӣ бо таваҷҷӯҳ ба қо-

идаҳои СТҶ дар ин бастагӣ сӯҳбат кард.  

Таваҷҷӯҳи вижа дар ин давраи омӯзишӣ ба уҳдадориҳои Тоҷикистон дар мавриди фароҳам овардани дастрасиҳо ба бозо-

ри энержӣ ва таъсири ин уҳдадориҳо ба хидматрасониҳои соҳаи энержӣ дода шуд.  
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         МОРО ДАР   

МИНТАҚАҲОИ ТОҶИКИСТОН БО СОЗИШНОМАИ СТҶ ДОИР БА СФС ШИНОС ШУДАНД  

Силсилаи иборат аз ҳафт давраи 

омӯзишии якунимрӯза ҷиҳати боло 

бурдани огоҳии доираҳои тиҷоратии 

тоҷик аз Созишномаи Созмони 

тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) доир ба 

чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ 

(СФС) аз 27.08.2013 то 19.09.2013 дар 

минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон 

баргузор гардид. Маркази тиҷорати 

байнулмилалӣ (МТБ) намояндагони 

соҳаҳои кишоварзӣ ва коркарди 

маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон, 

ҳамчунин, намояндагони муассисаҳои 

давлатиеро, ки ба масоили марбут ба 

СФС сарукор доранд, дар ҳамаи чаҳор 

минтақаи кишвар бо ҳадафи боло 

бурдани сатҳи огоҳии онҳо аз 

манфиату чолишҳо ва паёмадҳои 

эҳтимолии вуруди Тоҷикистон ба СТҶ 

дар бастагӣ ба чораҳои СФС дар 

маҳсулоти кишоварзӣ ва ғизоӣ гирди 

ҳам овард. Давраҳои омӯзишии 

мазкурро тренерони тамриндидаи 

маҳаллӣ доир ба СФС дар шаҳру 

ноҳияҳои зерин баргузор карданд: 

Рашт, Кӯлоб, Хоруғ, Қурғонтеппа, 

Душанбе ва ноҳияҳои тобеъи марказ, 

Истаравшан ва Хуҷанд. Қосим 

Қурбонов, мушовири миллии МТБ дар 

масоили чораҳои санитарӣ ва 

фитосанитарӣ (СФС) гуфт, “Ҳадаф аз 

баргузории давраҳои омӯзишии мазкур 

боло бурдани сатҳи огоҳии намояндагони 

бахши хусусӣ дар соҳаҳои кишоварзӣ ва 

коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин 

ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, аз чораҳои 

СТҶ ҷиҳати тарғиби тиҷорати озод ва 

одилона дар сатҳи байнулмилалӣ буд. 

Илова бар ин, дар ин давраҳои омӯзишӣ 

иштироккунандагон аз талошҳои 

кишварҳо ҷиҳати коҳиши тадбирҳои 

санитарӣ ва фитосанитарие, ки боиси 

маҳдуд гардидани тиҷорат мегарданд, 

маълумот пайдо карданд. Ҳамаи ин 

иқдомҳо дар Созишномаи СТҶ доир ба 

СФС расман дарҷ гардидаанд. 

Иштироккунандагони давраҳои омӯзишӣ 

ҳамчунин баррасӣ карданд, ки чи гуна 

ниҳодҳои давлативу бахши хусусӣ 

ҳамкориро ба роҳ монанд, то истифода аз 

Созишномаи СФС боиси дастрасии 

беҳтар ба бозорҳои беруна гардад”. 

Ҷаноби Қурбонов илова намуд, ки 

давраҳои омӯзишӣ ба бахши хусусии 

Тоҷикистон имкон дод, то донишу 

фаҳмиши худро дар мавриди дарёфти 

дастрасӣ ба бозорҳои беруна пас аз 

вуруд ба СТҶ амиқтар созанд.  

Нуҳ мутахассиси тоҷик тӯли як давраи 

чаҳоррӯзаи омӯзишии вижа барои 

тренерон дар шаҳри Душанбе аз 2-юм 

то 5-уми июл мавзӯъҳои марбут ба 

Созишномаи СТҶ доир ба СФС-ро 

омӯхтанд. Давраи омӯзишӣ бо ҳадафи 

боло бурдани сатҳи огаҳии тренерони 

баргузида аз тафсилоти Созишномаи 

СТҶ доир ба СФС дар заминаи тиҷорат 

баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ 

мушовирони байнулмилалии МТБ - 

Шиям Кумар Гуҷадур ва Эдил Калашев 

омӯзгори тренерони маҳаллӣ буданд. 

Ширкаткунандагони давраи омӯзишӣ 

дар ҷараёни он фаъолона таҷрибаи 

соҳавӣ ва роҳҳои мутобиқ кардани 

барномаи таълимӣ барои соҳаи вижа 

ва бо назардошти ниёзҳои кишварро 

омӯхтанд. Ҷаноби Гуҷадур мегӯяд 

«тренерон бо Созишномаи СТҶ доир ба 

чораҳои СФС ва методологияи МТБ 

муфассалтар шинос шуданд ва дониши 

омӯзгории худро боло бурдаву, дар анҷоми 

давра соҳиби сертификат гардиданд».   

Тренерони миллӣ барномаи таълимии 

СТҶ бо номи «Созишномаи СТҶ доир 

ба СФС: Тавоноии соҳибкорӣ тавассути 

танзимоти байнулмилали»-ро вобаста 

ба ниёзҳои соҳаи кишоварзии 

Тоҷикистон мутобиқ карданд. 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 

(МТБ) як оҷонси  

ҳамкории фаннӣ мебошад, ки  

муштаракан аз ҷониби СММ ва  

СҶТ таъсис ёфтааст. 

Лоиҳаҳои МТБ дар  

Тоҷикистон аз ҷониби  

Идораи давлатии Швейтсария  

дар умури иқтисод (СЕКО)  

маблағгузорӣ мешаванд. 

МУСОИДАТ БА ИТТИҲОДИЯҲОИ СОҲИБКОРӢ ДАР БЕҲСОЗИИ ХИДМАТГУЗОРИҲОИ ИТТИЛООТИ ТИҶОРАТӢ
Иқтидори иттилооти тиҷоратии ниҳодҳои мунтахаби пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ 

таҳлил мешавад. Виорела Попеску, мушовири байнулмилали МТБ доир ба мудирияти иттилооти тиҷоратӣ, аз 15-ум то 20-

уми июли соли ҷорӣ бо як сафар дар Тоҷикистон қарор дошт. Бону Попеску дар ҷараёни сафараш бо иттиҳодияҳои муҳим-

тарини соҳибкории кишвар дидорҳо анҷом дод, то зарфиятҳои онҳоро дар мавриди хидматгузориҳои иттилоотӣ баҳо би-

диҳад ва барои шарикони интихобшуда нақшаи кории рушди низоми хадамоти иттилоотӣ барои ҷонибҳои манфиатдори 

соҳаро таҳия намояд. МТБ тасмим дорад, ки ба шариконаш аз миёни иттиҳодияҳои соҳибкорӣ ва Палатаи савдо ва саноати 

Тоҷикистон ёрӣ бидиҳад, то онҳо ба аъзои худ ва ҷомеаи васеътари тиҷоратӣ доир ба имкониятҳо, манфиатҳо, чолишҳо ва 

уҳдадориҳои тиҷоратӣ аз узвияти кишвар дар СТҶ маълумот бидиҳанд ва ҷомеаи соҳибкории кишварро низ ба раванди 

иҷрои уҳдадориҳои кишвар дар назди СТҶ ҷалб намоянд. Хонум Попеску мегӯяд: “Дар ҷараёни сафари нахустинам мақсуди 

ман баҳогузории иқтидори ниҳодҳои пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистон дар самти ироаи хидматгузориҳои иттилооти 

тиҷоратӣ ва таҳлили торнамоҳои созмонҳои интихобшуда аз миёни ин ниҳодҳо буд.  Бо такя ба натиҷаҳои ин арзёбӣ, ман тавсия 

хоҳам дод, ки кадоме аз ниҳод ва ё ниҳодҳо имкони беҳтаре барои ироаи хадамоти иттилоотии тиҷоратиро дорост.” 

Хонум Попеску ба кормандони иттилоотии ҳамкор ва ё ҳамкорони интихобшуда дар роҳандозӣ, тарҳрезӣ, таҳия ва ироаи 

хадамоти иттилоотии посухгӯ ба ниёзҳои муштариён ёрӣ хоҳад дод. 

http://www.intracen.org
http://www.swisscoop.tj
http://www.itctj.wordpress.com
https://www.facebook.com/pages/International-Trade-Centre-in-Tajikistan/593300437351786

