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Хонандагони азиз! 
Мо хушҳолем, аз он ки имкон дорем, дар шумораи 
нахустини варақаи иттилоотии худ дар соли 2007 
шуморо бо Лоиҳа, бо муваффақиятҳои корхонаҳои 
Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии 
ПродЭкспо -2007 ва бо нишасти аввалини Кумитаи 
назоратии Лоиҳа шинос менамоем. Дар ин 
шумора, ҳамчунин нақшаи фаъолияти мо барои се 
моҳи оянда ба мутолиаи шумо вогузор шудааст. 
Аз ҳамкорӣ бо Шумо сарфароз хоҳем шуд.  

 
 

     
 Саидмӯъмин Камолов 
Роҳбари миллии Лоиҳа 

 1. Маълумоти умумӣ дар бораи Лоиҳа   
 

Маълумоти асосӣ Аҳдофи Лоиҳа 
Марҳилаи арзёбии 
ниёзҳо: 2002-2003 
 

Марҳилаи I: 2004-2005  
 

Марҳилаи II: 2006-2008  
 

Ниҳоди татбиқ-
кунандаи Лоиҳа: 
Маркази байналмилалии 
тиҷорат (МБТ)  
 

Донор: SECO 
(Ҳукумати 
Швейтсария) 
 

Ҳамкор аз ҷониби 
Ҳукумат:  Вазорати 
рушди иқтисод ва савдо  

Таърихи анҷом: 
31.12.2008 

Мақсади асосии Лоиҳа – тақвият бахшидани рушди муназзам ва 
гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонаҳои хурду калон 
дар Тоҷикистон, махсусан, дар соҳаи коркарди меваву сабзавот 
мебошад. Мӯҳтавои Лоиҳа аз се Ҳадафи Аслӣ иборат аст:  

• Ҳадафи аслии 1: Боло бурдани сатҳи рақобатпазирии содиротии 
корхонаҳои коркарди меваву сабзавот дар самтҳое, ки 
рақобатпазирии содиротӣ дар сатҳи корхонаҳо вобаста аст 
(масалан, тарҳ (дизайн)-и маҳсулот, идоракунии сифат ва бехатарӣ 
ва ё маркетинг) (сатҳи микро);  
• Ҳадафи аслии 2: Тақвият додани ниҳод ва созмонҳое, ки ба 
хидматрасонии тиҷорӣ машғуланд, аз тариқи беҳтар намудани 
сифати хизматрасонӣ  ва афзоиши намудҳои хадамоти онон, то 
инки ба корхонаҳои содиротӣ дар роҳи рақобатпазирӣ кӯмак 
расонида тавонанд (сатҳи мезо);  
• Ҳадафи аслии 3: Кӯмак ҷиҳати анҷоми таҳия ва иҷрои Стротежии 
содиротии соҳа ва ворид сохтани он ба чаҳорчӯбаи машваратҳои 
муттасил ва муназзами бахшҳои хусусӣ ва давлатии масъул дар 
масоили рушди тиҷорат (сатҳи макро).  

 

2. Ширкати корхонаҳои Тоҷикистон дар ПРОДЭКСПО - 2007 
 

Панҷ корхонаи коркарди мева ва сабзавот аз Тоҷикистон дар чаҳордаҳумин намоишгоҳи 
байналмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба Продэкспо-2007 дар шаҳри Маскав иштирок 
карданд. Продэкспо чун яке аз бузургтарин намоишгоҳҳои саноати ғизо дар ҷаҳон эътироф 
шудааст. Имсол, маркази Экспосентри Маскав беш аз 40.000 метри мураббаъро дар ихтиёри 
намояндаҳои 61 кишвар  вогузор намуд ва дар он  2100 стенд дар маърази намоиш қарор гирифт.  

 

Намоишгоҳ барои корхонаҳои Тоҷикистон имкони хубе буд, 
то маҳсулоти худро ба доираи васеъи истеъмолкунандагон 
нишон бидиҳанд ва робитаҳои мутақобилан судманд бо 
ширкатҳои хориҷӣ барқарор намоянд. Аз ҷониби 
корхонаҳои Тоҷикистон намудҳои гуногуни маҳсулот барои 
намоишгоҳ омода шуда буд. Дар стенди Тоҷикистон, аз 
ҷумла, қиёми помидор, сабзавоти консервшуда, хӯришҳои 
гуногуни нодир аз маҳсулоти табиӣ ва ғайра барои 
меҳмонон пешниҳод гардид.  

 

Ширкатдорони намоишгоҳ аз он бо таассуроти хубе баргашта қайд намуданд, ки дар бораи 
бозорҳои нави фурӯш ва талаботи имрӯзаи истеъмолкунандагон маълумоти муфид дарёфт 
намуданд, таҷрибаи худро дар мавриди иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ғанӣ карданд 
ва барои худ дарҳои нави афзоиши истеҳсол ва содиротро кушоданд.  
 

Намоишгоҳ ба корхонаҳои Тоҷикистон имкони воқеъии пешбурди тиҷорати худ дар бозорҳои 
беруна, дарёфти шарикони нави тиҷоратӣ ва роҳҳои нави фурӯшро фароҳам овард. 
 

 

ПродЭкспо -2007 дар 
оинаи расонаҳо:  
 

Панҷ корхонаи коркарди 
мева ва сабзавоти 
Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи 
байнулмилалии саноати 
ғизо ва нӯшока мавсум ба 
Prod Expo -2007 дар 
Маскав аз ин кишвар 
намояндагӣ мекунанд.  
(Чархи Гардун, Наҷот) 
 

 
Ин корхонаҳо «Гули 
Кӯҳсор» ва «Шарбатҳо» аз 
шаҳри Душанбе ва гурӯҳи 
«Нур», «Карафшон» ва 
комбинати консерв-
барории шаҳри Исфара 
аз вилояти Суғд 
мебошанд.  
(Оҷонсии хабарии «Азия-
Плюс», ҳафтаномаи «Азия-
Плюс», Радиои «Азия-
Плюс») 
 
Иштироки корхонаҳои 
Тоҷикистон дар ин 
намоишгоҳ бо кӯмаки 
молӣ ва фаннии Маркази 
байналмилалии тиҷорат 
(ITC) ва  Идораи давлатии 
Швейтсария оид ба 
иқтисод (SECO) сурат 
гирифт. 
(Бахши форсии радиои ББС, 
www.bbs.co.uk/persian) 
 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН



Иштирок дар Продэкспо бавижа барои ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Карафшон» 
муфид омад. «Карафшон» бори аввал дар чунин як намоишгоҳ иштирок мекард ва бо ду 
ширкати русӣ: «ТеЛС» ва «СТУ-Сервис» дар мавриди хариди таҷҳизоти муосири 
бастабандӣ қарордод имзо намуд. Дар намоишгоҳ, ҳамчунин, мулоқоти зиёди корӣ бо 
намояндаҳои ширкатҳои хориҷӣ баргузор шуд ва имкони содироти маҳсулот ба Русияву 

Вазоифи аслии КНЛ: 
 

• Таъмини шаффофияти чорабиниҳои тарҳрезишуда ва иҷрошаванда дар доираи Лоиҳа; 
• Замонати он ки натоиҷи Лоиҳа дар давраи фаъолияташ ба афзалиятҳои кишвар посухгӯ 

мебошад;   
• Замонати он ки ҳар як хулосаи комёбии Лоиҳа дар нақшаи корӣ инъикос ёфтааст.  

Лоиҳаи мо дар оинаи 
расонаҳои хабарӣ: 
 

Соҳаи коркарди мева ва 
сабзавот дар 
Тоҷикистон аз соҳоти 
афзалиятноки дастгирӣ 
барои содирот 
мебошад.  
(«СНГ и Балтия Нюс»,  
«Новое Русское Слово») 
 

Пешрафти ин соҳа 
метавонад дигар 
соҳаҳои кишоварзиро 
низ ба дунболи худ ба 
сӯи рушд бибарад …. 
(«Зиндаги», радиои 
«Ватан») 
 

Бо назардошти ҳамин 
омилҳо соҳаи мазкур 
яке аз самтҳои аслии 
фаъолияти лоиҳаи 
Пешбурди Тиҷорат дар 
Тоҷикистон интихоб 
гардидааст.  
 («Ҷумҳурият», нашрияи 
расмии Ҳукумати 
Тоҷикистон, «Ховар», 
оҷонсии хабарии давлатӣ, 
www.khovar.tj)  
 

Дастгирии соҳаи 
коркарди мева ва 
сабзавот аз аҳдофи 
аслии Лоиҳа 
мебошад… (Радиои 
Озодӣ, www.ozodi.org, 
“Вароруд”, 
www.varorud.tj)  
 

Ҳамкори Маркази 
ҷаҳонии тиҷорат дар 
иҷрои ин тарҳ аз 
ҷониби Тоҷикистон 
Вазорати рушди 
иқтисодӣ ва савдои ин 
кишвар мебошад.  
(Авеста, Факти и 
Комментарии) 
 

Маркази 
байналмилалии 
тиҷорат як ниҳоди 
муштараки Созмони 
Милал ва Созмони 
ҷаҳонии тиҷорат буда, 
ҳадаф аз таъсиси он 
дастгирии рушди соҳаи 
тиҷорат ва иқтидори 
содиротии кишварҳои 
рӯ ба инкишоф 
мебошад. 
(«Миллат», «Фараж») 
 

Барои омодагии беҳтар ва касбӣ ба намоишгоҳ, МБТ як ширкати консалтингии маҳаллӣ - ISD 
Consulting-ро ба ҳамкорӣ ҷалб намуд, ки он ширкат дар омода намудани тарҳ (дизайн)-и стенди 
Тоҷикистон, кӯмак ба корхонаҳо дар таҳияи маводи тарғиботӣ кӯмак расонид ва ҳамчунин, як давраи 
омӯзишӣ дар мавзӯъи иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ доир намуд.  
 

3. Нишасти нахустини Кумитаи назоратии Лоиҳа 
 

Дар охири моҳи март дар шаҳри Душанбе нахустин нишасти Кумитаи тозатаъсиси назоратии 
Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» баргузор шуд.  

Лариса Кислякова, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои 
Тоҷикистон, ки ин нишастро ифтитоҳ намуд, таъкид кард, ки 
таъсиси чунин як Кумита қадами муҳимме дар роҳи иҷрои 
муассир ва шаффофи Лоиҳа мебошад. Даниел Иварссон, 
роҳбари дафтари кишварҳои арабиву аврупоӣ ва 
муштаракулманофеъи Маркази байналмилалии тиҷорат, ки бо 
сафари корӣ вориди Тоҷикистон шуда буд, низ дар ин нишасти 
нахусти Кумита иштирок намуд ва дар бораи сохтор ва 
барномаҳои МБТ, вазоиф ва аҳдофи он суханронӣ намуд. Дорис 

Ромер, муовини мудири дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон гуфт, таъсиси ин 
Кумита гувоҳи сатҳи баланди ҳамкориҳо миёни Вазорати рушди иқтисод ва савдо, СЕКО ҳамчун 
донор ва МБТ ба ҳайси ниҳоди амаликунандаи Лоиҳа мебошад.  

Намояндаҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати кишоварзӣ ва ҳифзи табиат, Вазорати 
энержӣ ва саноат, Оҷонсӣ оид ба стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва бозрасии тиҷорӣ, 
Дафтари Швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар Тоҷикистон, Маркази байналмилалии тиҷорат ва бахши 
хусусӣ шомили Кумита назоратии Лоиҳа шуданд. Иштирокчиёни нишаст бар он тавофуқ карданд, 
ки дар оянда ҳадди ақалл ҳар се моҳ як маротиба гирди ҳам омада, масоили марбут ба фаъолияти 
Лоиҳаро баррасӣ намоянд.  
 

4. Нақшаҳои кории МБТ дар семоҳаи наздик 
 

Дар семоҳаи дуввуми сол низ дар чаҳорчӯбаи фаъолияти Лоиҳа, дар назар дошта шудааст, то ба 
корхонаҳои Тоҷикистон, ки ба коркарди меваву сабзавот машғуланд, дар роҳи рушди тиҷораташон, 
раванди воридсозии усулҳои нави маркетинг ва мудирият ва бехатарии истеҳсолот мусоидат шавад. 
Дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои хадамотрасони маҳаллӣ, дар ин семоҳаи наздик Лоиҳа таваҷҷӯҳи аслии 
худро ба корҳои зайл равона месозад:  
 

• Баргузории давраи омӯзишӣ-шиносоӣ аз рӯи ISO 22000 и ISO 9000; 
• Таҳлили амиқи ширкатҳои интихобшуда барои посухгӯ будани онон ба меъёрҳои  ISO 

22000; 
• Таҳияи нақшаи корӣ барои низоми Мудирият (менеҷмент)-и бехатарии ғизо дар корхонаҳо; 
• Мусоидат ба корхонаҳои шарик дар ҷиҳати таҷдиди нақшаи маркетинг; 
• Назорати иҷрои нақшаи маркетингӣ дар корхонаҳо, тақвияти робитаҳои тиҷоратӣ, ки дар 

ҷараёни намоишгоҳи байналмилалӣ дар Маскав барқарор шуда буданд. 
 
 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоиҳаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, МБТ 

Кӯчаи Айни 14- a., 734043, Душанбе, Тоҷикистон 
Teл.: (+992 37) 2219870;  Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 
Website: www.intracen.org 

 


