
 Пахтаи органикӣ бо нассоҷиву дӯзандагӣ       Ҳунарҳои дастӣ бо соҳаи сайёҳӣ

Дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи нави МТБ “Тақвияти 
рақобатпазирии содиротии корхонаҳои соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагӣ ва рушди тавоноии ниҳодҳои пуштибони 
тиҷорат дар Тоҷикистон” имконоти пайвастани 
истеҳсолкунандагони пахтаи органикӣ ба занҷираи 
арзиши афзудаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон 
арзёбӣ мешавад.   
 

Мушовири байнулмилалии МТБ доир ба пахтаи органикӣ 
Симон Ферригно аз 11-ум то 17-уми ноябри соли 2013 
нахустин сафари кории худро ба Тоҷикистон анҷом дод. 
Дар ҷараёни боздидаш ӯ бо намояндагони ҳамаи 
ҷонибҳои марбут ба пахтаи органикӣ вохӯрд ва иттилоъи 
лозимаро ҷамъ овард. Маълумоти бадастомада барои 
арзёбии имконоти пайвастани истеҳсолкунандагони 
пахтаи органикӣ ба занҷираи афзудаи соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагӣ истифода мешавад. Ҷаноби Ферригно мегӯяд, 
“дар пайи арзёбӣ мо ба истеҳсолкунандагони пахтаи 
органикӣ ва маҳсулоти пахтагин оид ба имкониятҳои 
бозори фурӯши он тавсияҳои амалӣ хоҳем дод”. 
 

Натиҷаҳои пажӯҳиш дар мизи гирде бо иштироки ҳамаи 
ҷонибҳои нафъдор баррасӣ хоҳад шуд. Дар назар аст, 
нишасти мазкур дар семоҳаи аввали соли 2014 сурат 
бигирад. 

МТБ иқтидори соҳаи сайёҳиро дар Тоҷикистон дар 
иртибот бо ҳунарҳои дастӣ арзёбӣ менамояд. Дар 
чаҳорчӯбаи ибтикори нави МТБ дар Тоҷикистон самтҳои 
рушди соҳаи сайёҳии кишвар бо таваҷҷӯҳи вижа ба 
алоқаманд кардани он барои дастгирии табақаҳои 
ниёзманд муайян карда хоҳад шуд.   
 
Вобата ба ин, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба 
сайёҳӣ Франсуа Лоран аз Тоҷикистон ду боздид ба амал 
овард, ки яке аз 14-ум то 27-уми октябри соли 2013, ва 
дигаре аз 23-юм то 27-уми ноябри соли 2013 сурат гирифт. 
Ҳадаф аз ин боздидҳо ва дидорҳо арзёбии ниёзҳои соҳаи 
сайёҳӣ бо пайванди эҳтимолии он бо ҳунарҳои дастӣ ва 
омӯзиши имкониятҳои таъсис додани Созмонҳои 
мудирияти сайёҳӣ (СМС) буд. Дар ин сафарҳо ҷаноби 
Лоран аз мавзеъҳои асосии сайёҳии кишвар дар 
Бадахшону Зарафшон боздид ба амал овард.  
 
Ҷаноби Лорен мегӯяд: “Ҳамакнун, ҳама иттилооти 
лозима доир ба вазъи феълӣ дар соҳаи сайёҳии 
Тоҷикистон, сиёсатҳо ва барномаҳои мавҷудаи давлатӣ, 
бозигарони калидии соҳа, ва иқтидори рушди соҳа 
ҷамъоварӣ шудааст ва таҳлил хоҳад гардид”. 
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Дар ин шумора: 
МТБ тавлидгарони пахтаи органикиро ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ мепайвандад  
МТБ ҳунарҳои дастиро ба соҳаи сайёҳӣ мебарад 
ТВ Сафина Тоҷикистонро бо СТҶ шинос мекунад  
Роҳнамои узвияти Тоҷикистон дар СТҶ таҳия гардид 
Ширкатҳои тоҷикӣ дар бозорҳои беруна ба кадом монеаҳо дучор мешаванд? 
Доираҳои соҳибкориии Тоҷикистон бо СТҶ шинос шуданд 
МТБ нақши Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистонро муҳимтар мегардонад 
Иштирокдорони “Текстиллегпром” бо донишҷӯён вохӯрданд 
Мушовири миллии МТБ Тоҷикистон дар давраи омӯзишии СТҶ дар мавзӯъи СФС 
Сад дӯсти фейсбукии МТБ Тоҷикистон 

 



Шабакаи телевизионии “Сафина” рӯзи 29-уми ноябр 
барномаи дуввум аз силсилаи “Савдои бузург”-ро, ки ба 
узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ 
бахшида шудааст, пахш кард. Мизробхон Деҳқонов, 
сармутахассис ва мушовир доир ба СТҶ дар Вазорати 
кишоварзӣ, Парвиз Камолиддинов, мушовири миллии 
МТБ доир ба сиёсатҳои тиҷоратӣ, ва меҳмонони дигари 
барнома бинандагони телевизионро бо вазъи феълии 
соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ва манфиатҳову чолишҳои 
ин соҳа аз узвияти кишвар дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ 
шинос карданд. “Сафина” дуввумин бузургтарин шабакаи 
давлатии телевизионӣ дар кишвар буда, барномаҳои 
худро бо забони тоҷикӣ пахш мекунад. Ин шабака дар 
саросари ҷаҳон тавассути моҳвора ва дар тамоми ҳудуди 
Тоҷикистон ба воситаи антеннаҳои маҳаллӣ дастрас аст. 
Ин силсилаи барномаҳои телевизионӣ дар чаҳорчӯбаи 
лоиҳаи МТБ доир ба СТҶ, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, таҳия мешаванд. 
 
 
 
 
 
 

Натиҷаҳои таҳлил барои барномарезии минбаъда 
истифода хоҳад шуд. 

 

Роҳнамо оид ба узвияти Тоҷикистон дар СТҶ  

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ва Вазорати рушди 
иқтисод ва савдои Тоҷикистон ҳамроҳ Роҳнамои 
тиҷоратии “Ӯҳдадориҳои Тоҷикистон дар назди Созмони 
тиҷорати ҷаҳонӣ”-ро таҳия карданд. 
 
Намунаи англисии Роҳнамо аз 70 саҳифа иборат буда, он 
нахустин таҳлили бузургҳаҷме бахшида ба узвияти 
Тоҷикистон дар СТҶ ва манфиатҳову имкониятҳои 
доираҳои соҳибкории кишвар аз ин узвият ба ҳисоб 
меравад.  
 
Шариф Раҳимзода, вазири рушди иқтисод ва савдои 
Тоҷикистон, дар пешгуфтори худ ба ин Роҳнамо, 
навиштааст, “Узвияти Тоҷкистон дар ин созмони 
бонуфузи байнулмилалӣ иқдоми мусбат аст. Узвият дар 
ин созмон барои ислоҳоти ҷиддӣ дар ҳама соҳаҳои 

иқтисоди кишвар мусоидат намуда, роҳҳои содироти 
маҳсулот ва хадамоти Тоҷикистонро ба бозорҳои 
ҷаҳонӣ ҳамвортар мегардонад”. 
 
Жан Себастян Рур, масъули аршади МТБ доир ба 
соҳибкорӣ ва сиёсати тиҷорӣ, баъзе аз нуктаҳои  асосии 
Роҳнаморо чунин шарҳ медиҳад: “Ин пажӯҳиш 
хонандагонашро бо асосҳои низоми СТҶ шинос карда, ба 
узвияти Тоҷикистон дар ин созмон нигоҳи амиқ 
меандӯзад. Роҳнамо ба шарту ӯҳдадориҳои Тоҷикистон 
дар самтҳои тиҷорати амвол ва хадамот таваҷҷӯҳи 
хос зоҳир намудааст”.  
 
Дар Роҳнамои тиҷоратӣ, ҳамчунин, таъсир ва пайомадҳои 
узвияти Тоҷикистон ба соҳаҳои афзалият дошта, ба мисли 
кишоварзӣ ва саноати хӯрокворӣ, саноати сабук ва 

ТВ Сафина Тоҷикистонро бо СТҶ шинос 
мекунад 
 

“Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ иқтидори 
бузурге дорад. Аз ҷумла, ҳазорон нафарро метавон 
барои сайёҳат, кӯҳгардӣ, варзишҳои экстрим ва 
ғайра ба ин кишвар ҷалб кард. Вале барои табдили 
Тоҷикистон ба як мавзеъи аз нигоҳи сайёҳӣ ҷаззоб 
корҳои зиёдеро бояд ба анҷом расонид. Феълан, 
метавонам бигӯям, ки ҳузури кишвар дар интернет 
ва ироаи хадамоти интернетӣ, ба мисли харидории 
чиптаҳои ҳавопаймоӣ ва ҷой банд кардан дар 
меҳмонхонаҳо беҳбудӣ металабанд. Мутаассифона, 
феълан барои сафар ба Душанбе ва парвозҳо дар 
дохили худи кишвар интихоби чандон зиёд нест. 
Ҳамчунин, тартибу низом дар фурудгоҳ бояд беҳтар 
карда шавад то тамоси нахусти меҳмонони хориҷӣ 
боиси озурдахотирии онҳо нагардад. Берун аз шаҳри 
Душанбе шумо мумкин аст дар масъалаи дастрасӣ 
ба интернет, пардохт бо корти бонкӣ, ва 
гирифтани пул аз банкоматҳо ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ 
шавед. Дар манотиқи кӯҳистон имкони истиқомат 
дар меҳмонхонаҳо таҷрибаи хубест, вале шароит 
дар онҳо беҳбудӣ металабад”.   
 

Франсуа Лоран, мушовири байнулмилалии МТБ доир 
ба сайёҳӣ  
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нассоҷӣ, металлургӣ, хадамоти тиҷоратӣ ва сохтмонӣ 
шарҳ дода шудаанд. Бар иловаи маълумоти умумӣ доир 
ба соҳаҳои мазкур ва дастрасии бозор ба онҳо, Роҳнамо 
боз чораҳое, ки дар сатҳи миллӣ барои мусоидат ба ин 
соҳаҳо рӯидаст гирифта мешаванд, ва пайомадҳои оянда 
барои истеҳсолкунандагон ва содиркунандаҳои 
Тоҷикистонро ба риштаи таҳлил кашидааст.  
 
Дар ин Роҳнамо зикр шудааст: “Узвият дар СТҶ ҳам 
бартариҳо дорад ва ҳам баръакс. Ба мисли кишварҳои 
дигари марҳилаи гузариш, вуруд ба СТҶ Тоҷикистонро 
муваззаф мегардонад, то ислоҳоти ҷиддии иқтисодиро 
шурӯъ кунад. Нафъбардории ҳадди аксар аз бартариҳо 
ва то ҳадди ақалл коҳиш додани паёмадҳои манфии 
узвият дар СТҶро бо сиёсатҳои хуб санҷидашуда ва 
тарҳрезишудаи иқтисодӣ, бунёди зерсохторҳои 
муносиб ҷиҳати таъмин ва рушди муколамаи бахши 
хусусӣ бо ниҳодҳои давлатӣ, ва ҷалби ҳама ҷонибҳои 
нафъдор метавон ба даст овард. Огаҳӣ аз 

созишномаҳои чандҷониба ва равандҳо ба ҳамгироии 
Тоҷикистон бо низоми тиҷорати чандҷониба мусоидат 
намуда, ба саноат ва ҷонибҳои марбутаи кишвар 
имкони манфиатбардорӣ хоҳад дод”.  
 
Гуфтушунидҳои тиҷоратӣ, механизми бозбинии сиёсати 
тиҷорӣ, ҳимояи ҳуқуқҳову ҳалли баҳсҳо дар чаҳорчӯбаи 
СТҶ, ва василаҳои дигари чандҷониба ва якҷониба низ 
дар Роҳнамои мазкур шарҳ дода шудаанд. 
 
Роҳнамои тиҷоратӣ бо забонҳои англисиву русӣ ва дар 
торнамоҳои вижаи Тоҷикистон оид ба СТҶ ва МТБ 
Тоҷикистон гузошта хоҳад шуд. Ҳамчунин, ин Роҳнамо 
нашр ва миёни ниҳодҳои давлатӣ, созмонҳои 
байнулмилалӣ, бахши хусусӣ ва дигар ҷонибҳои нафъдор 
паҳн мешавад ва дар давраҳои омӯзишӣ барои бахши 
хусусии Тоҷикистон низ ба ҳайси маълумотнома истифода 
хоҳад шуд. 

 

 
Пажӯҳиши МТБ дар бораи монеаҳои тиҷоратӣ дар бозорҳои хориҷӣ  

Мушкилот ҳангоми интиқоли молҳо аз ҳудуди кишварҳои 
ҳамсоя, пардохти андозҳои дохилӣ аз сӯи шарикони 
тиҷоратӣ ҳангоми воридоти мол, мушкили дастрасӣ ба 
бозорҳои шарикони тиҷоратӣ, боҷи содиротӣ ва 
маҳдудиятҳои таърифавӣ барои молҳои воридотӣ аз 
ҷониби шарикони дигари тиҷоратӣ – ин феҳрасти баъзе аз 
монеаҳои асосии тиҷоратӣ дар роҳи соҳибкорони тоҷик 
ҳангоми содироти маҳсулот ва хадамоташон ба бозорҳои 
беруна мебошад.  

Узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ 
метавонад барои аз байн бурдани шуморе аз ин монеаҳо 
мусоидат намояд. 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) монеаҳо дар 
тиҷорат, ки бахши хусусии Тоҷикистон ҳангоми содироти 
маҳсулот ва хадамоташ ба панҷ бозори интихобшудаи 
беруна дучор шудааст, ва роҳҳои эҳтимолии ҳалли онҳо 
дар чаҳорчӯбаи узвияти Тоҷикистон дар СТҶро пажӯҳиш 
ва таҳлил кард. Аз панҷ кишвари мунтахаб дутояш узви 
СТҶ мебошад (Чин, Қирғизистон), сетои дигараш дар 
раванди узвият қарор доранд (Қазоқистон, Афғонистон, 
Эрон). 

Пажӯҳиши мазкур дар чаҳорчӯбаи барномаҳои 
пуштибонӣ аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва ёриҳо дар 
марҳилаи пас аз узвият гузаронида шудааст.  

Тоҷикистон, ба ҳайси узви СТҶ, ҳамакнун ҳақ дорад дар 
мавриди нигарониҳои бахши хусусияш ба кишварҳое, ки 
дар раванди узвият қарор доранд, дархост фиристад. 
Тоҷикистон, ҳамчунин, метавонад баъзе мушкилоти 
дигари мавриди назари бахши хусусияшро, ки ҳангоми 
содирот ба кишварҳои узви СТҶ рӯ ба рӯ мегарданд, ба 
воситаи гурӯҳҳои кории фаннӣ, ки дар чаҳорчӯбаи СТҶ 
таъсис ёфтаанд, ҳал намояд. Василаи дигари ҳалли ин 
гуна масъалаҳо гуфтушунидҳои дуҷонибаи дипломатӣ 
мебошад. 

Ҳадафи асосии ин пажӯҳиш муайян кардани монеаву 
мушкилотест, ки содироткунандагони Тоҷикистон дар 
бозорҳои хориҷӣ ба онҳо рӯ ба рӯ мегарданд ва чи гуна 
метавон ин монеаҳоро дар чаҳорчӯбаи узвияти 
Тоҷикистон дар СТҶ ҳал кард. Роҳат Токтоналиев, 
мушовири байнулмилалии МТБ дар масоили узвият дар 
СТҶ ва муаллифи ин пажӯҳиш мегӯяд, тадқиқот бар 
назарсанҷии ширкатҳои содиротӣ ва сӯҳбатҳо бо 



намояндагони бахши хусусӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, 
ширкатҳо, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, ва дигар 
ҷонибҳои нафъдор дар Тоҷикистон асос ёфтааст. Ба 
гуфтаи ӯ, натиҷаи ин ҳама назарсанҷиҳо ва сӯҳбатҳо 
таҳлил гардида, дар натиҷа мушкилоти тиҷоратии 
ширкатҳои Тоҷикистон дар бозорҳои беруна, ки дар 
чаҳорчӯбаи СТҶ метавонанд ҳалли худро ёбанд, муайян 
гардиданд. Пажӯҳиши мазкур соҳаҳои саноати хӯрокворӣ, 
саноати сабук, кишоварзӣ, оҳангудозӣ, сохтмон ва 
нақлиёт ба ҳайси соҳаҳои калидие, ки маҳсулот ва 
хадамот содир мекунанд ва ё иқтидори содиротӣ доранд, 
фаро гирифтааст.  
 
Ҷаноби Токтоналиев: “Тадқиқот муайян кард, ки 
ширкатҳои содиротии Тоҷикистон дар ҷиҳати 
дастрасӣ ба бозори кишварҳои ҳамсоя ва ҳангоми 
интиқоли маҳсулот ва хадамоти худ ба мушкилиҳо рӯ 
ба рӯ мешаванд. Соҳибкорони тоҷик андозҳои дохилӣ 
барои воридот, боҷситонӣ ва маҳдудиятҳои 
таърифавиро низ аз мушкилоти дигар дар содироти 
маҳсулот ва хадамоти худ ба бозорҳои беруна 

медонанд. Бояд ин нуктаро низ бояд таъкид намуд, ки 
баъзе аз мусоҳибон муқаррарот ва талаботи дохилии 
марбут ба содирот дар Тоҷикистонро ба ҳайси мушкили 
асосӣ дар тиҷорат номиданд. Дар баъзе ҳолатҳо 
муайян шуд, ки ин талабот дар раванди узвияти 
Тоҷикистон ба СТҶ расман аз байн бардошта шудаанд, 
вале амалан истифода аз онҳо идома дорад. Баъзе аз 
ширкатҳои содиротии тоҷик аз қоидаву муқаррароти 
бозорҳои беруна огаҳии камтар доранд, чунки шарикони 
онҳо дар кишварҳои воридкунанда ҳалли ҳама масоилро 
ба дӯш гирифтаанд”.   
 

Натиҷаҳои ин пажӯҳиш ба ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва 
ҷонибҳои манфиатдори дигар, аз ҷумла, созмонҳои 
байнулмилалӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, ва бахши хусусӣ 
ироа мешавад. Ин пажӯҳиш, ҳамчунин, бо забонҳои 
англисӣ ва русӣ дар торнигори МТБ Тоҷикистон дастрас 
аст.  

Пажӯҳиши мазкур дар чаҳорчӯбаи Бахши аввали 
Барномаи ҳамкории СЕКО дар соҳаи тиҷорат дар 
Тоҷикистон  гузаронида шудааст. 

 

 

Силсилаи иборат аз се давраи омӯзишӣ ҷиҳати боло бурдани огоҳии 
доираҳои тиҷоратии тоҷик аз қоидаву созишномаҳои Созмони 
тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ), ӯҳдадориҳои Тоҷикистон ва таъсири он ба 
соҳаҳои муайяни иқтисоди кишвар аз 16-ум то 19-уми октябри соли 
2013 дар шаҳрҳои Душанбе, Қурғонтеппа ва Хуҷанд баргузор гардид. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) ва Палатаи савдо ва саноати 
Тоҷикистон бо мусоидати молии Ҳукумати Швейтсария намояндагони 
бахши хусусии кишварро бо мақсади боло бурдани сатҳи огоҳии онҳо 
аз манфиату чолишҳо ва паёмадҳои эҳтимолии узвияти Тоҷикистон 
дар СТҶ гирди ҳам оварданд. Давраҳои омӯзишии мазкурро 
коршиносон ва мутахассисони маҳаллӣ, ки дар раванди вуруди 
Тоҷикистон ба СТҶ иштирок доштанд, баргузор карданд. 
  

Барномаи давраҳои омӯзишӣ аз баррасии нақши СТҶ дар раванди 
тиҷорати байнулмилалӣ, қоидаҳои бунёдии созмон, раванди вуруди Тоҷикистон ба ин созмон ва ӯҳдадориҳои кишвар 
дар мавриди дастрасӣ ба бозор ва хидматгузориҳо, таъсири узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ба соҳаҳои кишоварзӣ, 
саноати коркард ва нассоҷӣ, ҳамчунин, ҳалли баҳсҳои тиҷоратии байнулмилалӣ иборат буд. Мушкилоти имрӯзаи 
тиҷоратии содиркунандагони Тоҷикистон дар бозорҳои беруна ва имкони истифода аз узвияти кишвар дар СТҶ барои 
ҳалли ин мушкилот низ дар ин семинарҳо баррасӣ шуданд. 

 
 

Парвиз Камолиддинов, мушовири миллии МТБ оид ба сиёсати тиҷоратӣ нақшаи ҳамкориҳои муштараки МТБ ва 
Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистонро барои солҳои 2013-2014 омода намуд. Дар нақщаи мазкур таваҷҷӯҳи аслӣ ба 
ислоҳоти сиёсатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва танзимсозӣ, ки аз узвияти кишвар дар СТҶ бармеояд, дода шудааст. Бино 
бар нақшаи корӣ барои семоҳаи охири с. 2013, дар назди Палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ Бунгоҳи иттилоотӣ таъсис 
ёфт ва панҷ тавзеҳоти соҳавӣ ва панҷ тавзеҳоти умумӣ доир ба ислоҳоти ҷории сиёсатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва 
танзимсозӣ таҳия шуда, миёни аъзои Палата тақсим гардид. 
 

Бунгоҳи иттилоотӣ раванди мавҷудаи таҳиясозии сиёсатҳои иқтисодиро наззора ва таваҷҷӯҳи аъзои Палатаро ба он 
ҷалб мекунад. Илова бар ин, бунгоҳ миёни аъзои Палата назарсанҷиҳо доир мекунад, то фикру андешаи онҳоро доир 
ба ислоҳоти ҷорӣ ҷамъ орад, хидматгузории “сиёсат ва пешбурд”-ро таъсис медиҳад, то ба ҳар дархости бахши хусусӣ 
дар мавриди сиёсатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва танзимсозӣ посух бигӯяд, ва ҳамчунин, нишастҳои ҷонибҳои 
манфиатдорро дар мавзӯъҳои сиёсати тиҷорӣ ва танзимсозӣ баргузор менамояд.  
 

Тавзеҳоте, ки дар чаҳорчӯбаи нақшаи корӣ таҳия шудаанд, мавзӯҳое, аз қабили ислоҳоти низоми танзими техникӣ дар 
Тоҷикистон, мусоидат ба пешрафти тиҷорат, қатъномаҳои байнулмилалӣ ва ғайраро фаро мегиранд. Тавзеҳоти соҳавӣ 
доир ба таъсир ва пайомадҳои узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ба соҳаҳои афзалиятдошта, ба мисли кишоварзиву саноати 
хӯрокворӣ, саноати сабуку нассоҷӣ, оҳангудозӣ, ва нигоҳи умумӣ ба ӯҳдадориҳои Тоҷикистон дар самти хадамоти 
тиҷоратӣ мебошанд. 

Доираҳои соҳибкориии Тоҷикистон бо СТҶ шинос шуданд 

Тақвият бахшидани нақши Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон 



 
 

Устодон ва донишҷӯёни Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон (ДПДТТ) ба номи академик Осимӣ 
дар ш. Хуҷанд бо натиҷаҳои аввалияи иштироки корхонаҳои кишвар дар намоишгоҳи байнулмилалии 
“Текстиллегпром” дар Маскав шинос шуданд. Рӯзи 24-уми октябр ДПДТТ мизбони як нишасти шиносоӣ бо натиҷаҳои 
иштироки ҳайъати Тоҷикистон дар намоишгоҳи мазкур гардид.   
 
Нӯҳ ширкат аз Тоҷикистон аз 24-ум то 27-уми сентябри соли ҷорӣ дар намоишгоҳи “Текстиллегпром” дар шаҳри Маскав 
иштирок карданд. «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 
бузургтарин намоишгоҳи махсус дар Федеросюни Русия мебошад, ба намоиш гузоштанд. Ин сафар дар чаҳорчӯбаи 
барномаи МТБ ва бо пуштибонии молии Ҳукумати Швейтсария сурат гирифт. 
 
Нишасти мазкур ба омӯзгорон ва донишҷӯён шароит фароҳам овард, то имкониятҳои ҳамкорӣ миёни Донишкадаи 
мазкур ва ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагиро низ баррасӣ кунанд. 
 

 
 

Мушовири миллии Маркази тиҷорати байнулмилалӣ нахустин 
намояндаи Тоҷикистон гардид, ки давраи омӯзишии СТҶ дар мавзӯъи 
Созишномаи ин созмон доир ба чораҳои санитарӣ ва фитосанитариро 
(СФС) дар шаҳри Женеваи Швейтсария хатм кард. 
 
Қосим Қурбонов, мушовири миллии МТБ доир ба масоили СФС пас аз 
иштирок дар озмун, барои иштирок дар ин давраи омӯзишии 
пешрафта аз ҷониби СТҶ баргузида шуд ва аз 7-ум то 25-уми октябри 
соли 2013 дар он ширкат варзид.  
 
Ин давраи омӯзишӣ барои баррасии амалии мушкилоти роҳандозии 
чораҳои марбут ба СФС баргузор гардид. Ҳадафи аслии ин давраи 
омӯзишӣ ноил гаштан ба фаҳмиши пурра ва  ҳамаҷонибаи 
ширкаткунандагони ин омӯзиш доир ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо дар 
баробари Созишномаи СФС ва фаъолияти Кумитаи СФС буд.  
 
Ҷаноби Қурбонов мегӯяд, “дар ин давраи омӯзишӣ муайян кардани мушкилиҳо дар роҳи иҷрои Созишномаи СФС ва 
посух ба онҳо, роҳандозии ибтикорҳо ҷиҳати истифодаи самаранок аз қоидаҳои гуногуни Созишнома, аз ҷумла 
дастёбӣ ба бозорро омӯхтем. Ба ҳайси хатмкардаи ин давраи омӯзишӣ, ман муваззаф гардидаам, то бо 
ҳамкасбонамон табодули таҷриба намоям ва ҳамчунин роҳбарии ҳама гуна ташаббусҳоро дар ин замина, ба дасти 
худ бигирам”. 
 
Ҷаноби Қурбонов илова кард, ки давраи омӯзишӣ мазкур дорои барномаи хеле муфид ва амиқ буд ва тавонист 
иштирокдоронашро ба баррасии мавзӯъҳои марбут ба СФС, ба  мисли ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли мушкилоти иҷрои СФС дар 
сатҳи миллӣ, муайян кардани чолишҳо дар роҳи дастрасӣ ба бозор, ва роҳҳои таҳияи стратегияҳо ҷиҳати ҳалли 
мушкилҳо ҷалб намояд.  
 
Давраи омӯзишӣ аз силсилаи дарсҳо ва тамриноти амалӣ иборат буд, ки барои дониши амиқтар додан ба 
иштирокдоронаш таҳия гардида буд. Иштирокдорони давраи омузишӣ ҳамчунин дар нишастҳои Кумитаи СТҶ доир ба 
СФС иштирок намуда, бо қоидаҳо ва муқаррароти фаъолияти Кумита ошноӣ пайдо карданд ва дар баррасии мавзӯъҳои 
кории Кумитаи низ фаъол буданд. Дар анҷоми давраи омӯзишӣ ҳар як ширкаткунанда нақшаи кории худро таҳия кард, 
ки аз рӯи он барои муайян кардани мушкилот дар кишварашон ва роҳҳои ҳалли онҳо тадобире рӯидаст хоҳанд гирифт. 
 
Иштирокдорони давраи омӯзишӣ пас аз анҷоми муваффақонаи он ба гирифтани гувоҳиномаи СТҶ шарафёб гардиданд. 
Қосим Қурбонов мегӯяд, иштироки ӯ дар ин давраи омӯзишӣ дар пайи таҷриба ва дониш андӯхтааш аз фаъолиятҳо дар 
лоиҳаҳои МТБ имконпазир гардид ва ӯ ба МТБ барои саҳмгузорӣ дар пешрафтҳои ҳирфаияш сипосгузор аст. 
 
 
 
 
 

Иштирокдорони “Текстиллегпром” бо донишҷӯён вохӯрданд 

Давраи омӯзишии СТҶ дар мавзӯъи СФС 



 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ дар Фейсбук
 

Сафҳаи фейсбукии мо дар моҳи декабр садумин 

пайрави худро дарёфт ва мо бо хушҳолӣ ин нуктаро 

мехоҳем қайд кунем, ки ба ин рақам бидуни ҳеҷ 

таблиғи пулакӣ расидем. Бо истифода аз фурсат ба 

якояки онҳое, ки сафҳаи фейсбукии моро 

писандидаанд, сипос мегӯем. Ва агар шумо ҳанӯз дар 

ин шумор нестед, пас лутфан барои писандидани 

сафҳаи мо дар Фейсбук бишитобед, то аз навгониҳои 

мо ва соҳаҳои мавриди фаъолияти мо огаҳ бошед. 

 

Нахустин сафҳаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ таваҷҷӯҳи тоҷиконеро, ки ба тиҷорат ва содирот сару кор ва ё 

рағбат доранд, ҷалб кардааст, чун бештар аз 75 дарсади пайравони сафҳаи мо аз Тоҷикистон мебошанд. 

Боиси шодмони мост, ки 46 дарсади “лайкҳо”-и мо аз бонувон аст, ки гувоҳи таваҷҷӯҳи афзояндаи занони 

тоҷик ба мавзӯъоти соҳибкорист. Ҳарчанд англисӣ забони аввали сафҳаи фейсбукии мо боқӣ мемонад, мо 

ҳамеша барои паҳни навгониҳои худ бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ талош мекунем. 

 

Феълан, мо дар марҳилаи тавсеаи ҳузури худ дар шабакаҳои иҷтимои Гугл Плас ва ЮТюб мебошем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Фейсбук: www.facebook.com/InternationalTradeCentre    

Гугл+: Ба зудӣ боз мешавад   

ЮТюб: Ба зудӣ боз мешавад 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com 

 

ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи 33. Шаҳри Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Tel/Fax: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com   

 

Ҳукумати           
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

http://www.itctj.wordpress.com/
mailto:itc.tajikistan@gmail.com

