
 

 

 ТАҲИЯИ СТРАТЕГИЯИ НАВИ РУШДИ САНОАТИ НАССОҶИВУ ДӮЗАНДАГӢ  
 

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон 
ҳамроҳ бо Маркази тиҷорати байнулмилалӣ силсилаи 
машваратҳоро бо ҷалби ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати 
таҳияи Стратегияи нави панҷсолаи рушди саноати 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистон оғоз карданд. 
Нахустин давраи фаннии машваратию омӯзишӣ бо 
иштироки намояндагони ниҳодҳои давлатӣ, созмонҳои 
байнулмилалӣ ва бахши хусусӣ рӯзҳои 27-28-уми 
январи соли 2015 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид.  
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ баҳогузории 
аввалияи соҳаро ба анҷом расонидааст, ки натиҷаҳояш 
дар муайян кардани мушкилоти рақобатпазирӣ ва 
имкониятҳо барои рушди соҳа бо истифода аз равиши 
бозорӣ асос гардиданд. Дар машварати нахустин 
натиҷаҳои муқаддамотии вазъи соҳаи насоҷиву 
дӯзандагии Тоҷикистон, ки аз ҷониби МТБ гузаронида 
шудааст, таҳлил ва тасдиқ шуданд, самтҳои 
афзалиятнок ва имкониятҳои то ҳанӯз истифоданашуда 
муайян гардиданд, ва нақшаи аввалияи стратегии 
иҷроиш таҳия шуд. 
 

МТБ дар соли 2009 низ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
таҳияи Стратегияи рушди содироти маҳсулоти нассоҷӣ 
ва дӯзандагӣ барои солҳои 2010-2013 мусоидат 
расонида буд. Шавкат Бобозода, вазири саноат ва 
технологияҳои нави Тоҷикистон, натиҷаҳои стратегияи 
қаблиро муваффақ номида, сатҳи баланди иҷроиши 
баъзе нуктаҳои стратегияи мазкурро қайд кард ва 
ҷиҳати истифодаи ҳатмии донишҳои андӯхта аз 
таҷрибаи қаблӣ барои панҷсолаи баъдӣ таъкид намуд. 
Ҷаноби Бобозода гуфт: “Стратегияи қаблӣ барои 
ҳамоҳангсозии талошҳо ва коргирӣ аз равиши ягонаи 
ҳалли масъалаҳои муайяншуда заминаи муҳим 
фароҳам оварда буд. Мо низоми мудирияти сифатро 
дар баъзе ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ беҳтар 
кардем, сатҳи огоҳии мутахассисони тоҷикро доир ба 
талаботи муосири бозор боло бурдем, ба бозорҳову 
харидорони нав роҳ кушодем, ва ҳамчунин, ном ва 
ҳузури худро дар бозорҳои берунӣ тақвият 
бахшидем”. 

Эрик Бушо, корманди аршади шӯъбаи стратегияи 
содирот дар дафтари марказии МТБ дар Женева, гуфт: 
“Бо назардошти дастовардҳо ва камбудиҳо аз 
стратегияи қаблӣ, мо ҳоло бояд талош бикунем, то 
Стратегияи рушди саноати нассоҷиву дӯзандагӣ дар 
Тоҷикистон аз нигоҳи стратегӣ бомавқеъ бошад ва 
тавоноии мусоидат ба зуҳури як муҳити 
рақобатпазирро, ки хоси ин соҳа аст, дошта бошад. 
Дар машварати нахустин аз ҳама иштироккунандаҳо 
даъват кардем, то дар мавриди вазъи феълии соҳа, 
мушкилоти асосӣ дар роҳи боло бурдани сатҳи 
рақобатпазирӣ, ва самтҳои стратегии лозима 
ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди 
саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба хулосаи ягона 
бирасанд. Сармоягузорӣ дар ҷиҳати ҷорӣ намудани 
технологияҳои пешрафта ва боло бурдани сатҳи 
самаранокии истеҳсолот тавассути омӯзишу рушди 
захираҳои инсонӣ намунае аз роҳҳо ба сӯи ин ҳадаф ба 
ҳисоб мераванд”. 
 

Стратегияи нав доираи васеъи мушкилотро, ба 
монанди монеаҳо ва маҳдудиятҳо дар роҳи таъминот, 
муҳити тиҷоратӣ, дастрасӣ ба бозор, тақвияти сохтору 
ниҳодҳои марбута ва тавонмандсозии онон, ҷалби 
шарикони бештар ва гуногун, ва масъалаҳои дигарро 
фаро мегирад. 

 
 

    
 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон 
№ 1 (29) // январ –марти соли 2015 

Дар ин шумора: 
 Таҳияи Стратегияи нави рушди саноати нассоҷиву дӯзандагӣ  
 Намоишгоҳи Истанбул дари бозорҳои навро барои Тоҷикистон боз мекунад 
 Маҳсулоти ҳунарҳои дастии Тоҷикистон дар Франкфурт намоиш дода шуд 
 Тоҷикистон дар бузургтарин намоишгоҳи ҳунарҳои дастӣ дар ИДМ 
 Роҳнамои нахустини фарҳангии Душанбе омода гардид     
 Таҳияи Стратегияи миллӣ оид ба бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар арафаи анҷомёбист 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд 

Шавкат Бобозода, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон: “Стратегияи қаблӣ барои 
ҳамоҳангсозии талошҳо ва коргирӣ аз равиши ягонаи ҳалли масъалаҳои муайяншуда заминаи муҳим 
фароҳам оварда буд. Мо низоми мудирияти сифатро дар баъзе ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ беҳтар 
кардем, сатҳи огоҳии мутахассисони тоҷикро доир ба талаботи муосири бозор боло бурдем, ба 
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     РОҲИ ТОҶИКИСТОН БА БОЗОРҲОИ НАВ ТАВАССУТИ НАМОИШГОҲҲО ДАР: 

ИСТАНБУЛ ФРАНКФУРТ MАСКАВ 

Чор корхонаи ресандагӣ ва 
нассоҷӣ: – “Олим Текстайлз”, 
“Тента-Кӯлоб”, “Ортекс” ва 
“Ваҳдат” аз 5-ум то 8-уми феврали 
соли ҷорӣ дар дувоздаҳумин 
Намоишгоҳи байнулмилалии 
нассоҷии Истанбул аз Тоҷикистон 
намояндагӣ карданд. Корхонаҳои 
Тоҷикистон аз ин намоишгоҳ бо 
созишномаҳои пешакӣ дар ҳаҷми 
умумии қариб як миллион 
доллари омрикоӣ баргаштанд.  
 

Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул 
бо садҳо ширкаткунанда ва 
ҳазорҳо боздидкунанда яке аз 
бузургтарин намоишгоҳҳои 
соҳавӣ дар минтақа маҳсуб 
мегардад ва корхонаҳои 
Тоҷикистон барои чаҳорумин бор 
пайидарпай дар он иштирок 
карданд. Ин намоишгоҳ мизбони 
беш аз 40 000 боздидкунанда аз 
тақрибан 70 кишвари ҷаҳон буд. 
Дар он ҳудуди 200 ширкат аз 
кишварҳои гуногун маҳсулоти 
худро, ба мисли нахи пахта, 
таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 
матоъ, маҳсулоти нассоҷӣ, 
либосворӣ, ришта ва ғайраро ба 
маърази тамошо гузоштанд.  
 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари 
барномаҳои Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ дар Тоҷикистон, ки 
ҳайъати кишварро дар намоишгоҳ 
роҳбаладӣ мекард, гуфт: 
“Намоишгоҳи байнулмилалии 
нассоҷии Истанбул яке аз 
беҳтарин маконҳои дидори 
фурӯшандаҳои маҳсулоти 
нассоҷӣ ва харидорони он 
мебошад. Бозорҳои калидии соҳа 
дар дурии ҳадди аксар чаҳор-панҷ 
соати парвоз аз Истанбул 
ҷойгир шуда, ба осонӣ 
дастрасанд, ва аз ин рӯ,  

Барои нахустин бор маҳсулоти 
ҳунарҳои дастии Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи маъруфи 
байнулмилалии молҳои 
истеъмолӣ – Ambiente, ки аз 13-ум 
то 17-уми феврали соли ҷорӣ дар 
шаҳри Франкфурти Олмон 
баргузор гардид, ба намоиш 
гузошта шуд. 
 

Иттиҳоди ҳунармандони 
Тоҷикистон ва ширкати “Умед” бо 
мусоидати Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ Тоҷикистонро дар 
муҳимтарин намоишгоҳи 
тиҷоратии молҳои истеъмолӣ дар 
ҷаҳон намояндагӣ карданд.  
 

Ҳамасола, дар намоишгоҳи 
Ambiente 4700 ширкат аз қариб 90 
кишвар, ва тақрибан 145000 
меҳмон аз 160 кишвари ҷаҳон 
иштирок мекунанд. Дар ҷараёни 
он, чандин чорабиниҳои дигар 
гузаронида мешаванд, ки дар 
онҳо равандҳои тозатарини соҳаи 
саноат ба маъраз гузошта шуда, 
ҳамчунин, имконияти барқарор 
кардани тамосҳои нав фароҳам 
меояд. Ширкаткунандагони 
намоишгоҳ аз навовариҳои 
корбурдӣ дар мӯди тарроҳӣ ва 
равандҳои мӯдсозии бозор огоҳ 
мешаванд. 
 

Ҳусейн Ғуломов, мудири иҷроияи 
Иттиҳоди ҳунармандони 
Тоҷикистон, гуфт, “Ба МТБ барои 
фароҳам овардани ин имконияти 
вуруди ҳунарҳои миллӣ ба бозори 
аврупоӣ ибрози сипос менамоем. 
Мутмаин ҳастем, ки иштироки 
нахустини мо дар Ambiente 
бароямон ҳамчун як асоси 
таҷрибаандӯзӣ ҷиҳати 
тақвияти бештари ҳунарҳои 
дастӣ дар Тоҷикистон мегардад. 

Ҷавоҳирот, сӯзаниҳо, кифҳо, 
ҷӯробҳо ва маҳсулоти дигари 
дастии миллии Тоҷикистон барои 
нахустин бор дар бузургтарин 
намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои 
дастӣ ва ҳадяҳо дар ИДМ – 
“Подарки”, ки аз 16-ум то 19-уми 
марти соли ҷорӣ дар шаҳри 
Маскав баргузор гардид, ба 
намоиш гузошта шуд. 
 

Маҳсули ҳунарҳои дастии аъзои 
Иттиҳоди ҳунармандони 
Тоҷикистон ва чаҳор ширкати 
тоҷик – “Умед”, “Суман”, “Де 
Памири Ҳендикрафт”, ва брэнди 
“Озара”-и Иттиҳодияи миллии 
занони соҳибкори Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи “Подарки”, ки 
бузургтарин намоишгоҳи 
тахассусӣ дар қаламрави 
Иттиҳоди давлатҳои 
муштаракулманофеъ (ИДМ) ба 
шумор меравад, ба маърази 
тамошо гузошта шуд.  
 

Намоишгоҳи тиҷоратӣ ва 
бозорёбии маҳсулоти ҳунарҳои 
дастӣ – “Подарки” ин бор 
мизбони тақрибан 22000 меҳмон 
ва 300 ширкат аз Русия, 
кишварҳои ИДМ ва кишварҳои 
дигар буд. Элина Маннурова, 
мушовири байнулмилалии МТБ, 
ки аз моҳи декабри соли гузашта 
бад-ин сӯ ба ҳунармандони 
Тоҷикистон барои иштирок дар 
намоишгоҳи Маскав ёрии 
ҳамаҷониба мерасонад, бар ин 
назар аст, ки “иштироки 
ҳунармандони Тоҷикистон дар 
“Подарки” бояд ҳамчун як навъ 
санҷиши бозор қабул шавад, 
чунки ин иштирок имкон дод, то 
аз ниёзҳои муштариёни 
эҳтимолӣ ва роҳҳои вуруди 
собит ба бозори Русия дарки  



 

Намоишгоҳи Истанбул маркази 
дидори кишварҳои минтақа 
гардидааст. Корхонаҳои 
Тоҷикистон ба бозорҳои нав дар 
Туркия, ҳамчунин, ба бозорҳои 
рӯбарушд дар кишварҳои Балкан, 
лаби Баҳри Сиёҳ, Қафқоз, Русия, 
Осиёи ғарбӣ, Ховари Миёна ва 
Офриқои шимолӣ дастрасӣ пайдо 
мекунанд”. 
 

Аъзои ҳайъати Тоҷикистон 
мутмаинанд, ки иштирок дар ин 
намоишгоҳ имкониятҳои навро 
барояшон боз мекунад. Ҷамшед 
Абдулов, мудири кул ва 
соҳибмулки “Олим Текстайлз”, ки 
дар ин намоишгоҳ бо як ширкати 
туркӣ созишномаи ҳамкорӣ ба 
маблағи 210000 доллар  имзо 
кард, гуфт, “мо солҳои пешин низ 
дар ин намоишгоҳ иштирок 
карда будем, ки бароямон хеле 
ҳам муфид буд. Дар минтақа ба 
маҳсулоти мо ниёз ҳаст ва 
иштирок дар намоишгоҳи 
Истанбул имкони хубест, то мо 
бо харидорони эҳтимолӣ 
робитаи мустақим барқарор 
намоем ва ҷуғрофиёи бозори 
худро тавсеа бахшем. Дар 
намоишгоҳ иттилооти зиёди 
лозима доир ба таҷҳизоти 
замонавӣ, аз ҷумла, таҷҳизоти 
озмоишгоҳҳо низ гирифтем”.  
 
 
 
 

Мо ба ин намоишгоҳ барои 
дарёфти ҳамкорҳо ва бозорҳои 
нав, бозёфти мӯду ҷараёнҳои нав 
дар олами ҳунарҳои дастӣ, ва 
ҳамчунин, барои намоиш додани 
зебоии нодири шарқии 
маҳсулоти тоҷикӣ ба 
муштариёни оянда рафтем”. 
 

Девораи Тоҷикистон меҳмонон аз 
Олмон, Австрия, Шведсия, Иёлоти 
Муттаҳидаи Омрико, Швейтсария, 
Бритониёи Кабир, Конодо, ва 
Фаронсаро ба худ ҷалб кард.  
Намоишгоҳ ба ҳайъати 
Тоҷикистон имкон дод, то 
пешниҳодҳои ширкатҳои рақибро 
биомӯзанд ва доир ба талаботи 
бозор дар мавриди тарҳи 
маҳсулот, сифат ва нарх маълумот 
пайдо бикунанд. 
 

МБТ ба корхонаҳои Тоҷикистон 
дар омодагӣ ба намоишгоҳ 
ҳамаҷониба мусоидат намуд. 
Мутахассисони лоиҳаи МБТ 
намояндагони корхонаҳоро бо 
роҳҳои дарёфти нафъи ҳарчӣ 
бештар аз намоишгоҳ, сар карда 
аз тарҳрезии иштирок то ба имзои 
созишномаҳои нав шинос 
карданд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комил пайдо шавад. Иштирок 
дар ин намоишгоҳ барои 
намояндагони соҳаи ҳунарҳои 
дастии Тоҷикистон имкон дод, 
то робитаҳои дарозмуддати 
тиҷоратӣ бо Русия барқарор 
намояд. Ҳунармандони 
Тоҷикистон бояд таваҷҷуҳи 
асосиашонро ба бозори Русия 
равона кунанд, зеро набудани 
мушкили забонӣ ва раводид, 
ҳамчунин, наздикии ҷуғрофӣ ба 
ин мусоидат менамояд”. 
 

Абдураҳмон Назирматов, раиси 
Иттиҳоди ҳунармандони 
Тоҷикистон, гуфт, “аз фароҳам 
омадани имкони намоиши 
ҳунарҳои дастии тоҷик дар 
Маскав ва роҳ ба бозори 
васеътари пурмуштарӣ шодем. 
Ҳайъати Тоҷикистон аз ин 
намоишгоҳ бо як бағоҷи пур аз 
донишу идея доир ба василаҳои 
густариши бозори мо то ба 
Русия баргашт. Таҷрибае, ки дар 
ин намоишгоҳ гирифтем, ба мо 
имкон хоҳад дод, то ба 
талаботи васеътари 
муштариёнамон чӣ дар дохил ва 
чӣ дар хориҷ доир ба тарҳ ва 
сифати маҳсулот посух бигӯем”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Намоишгоҳи Истанбул: 
Замон: 5-8-уми феврали 2015 

Ширкаткунандаҳо: 200 
Кишварҳо: 70 

Боздидкунандагон: 40000 

Намоишгоҳи Франкфурт: 
Замон: 13-17-уми феврали 2015 

Ширкаткунандаҳо: 4700 
Кишварҳо: 90 

Боздидкунандагон: 145000 

Намоишгоҳи Маскав: 
Замон: 16-19-уми марти 2015 

Ширкаткунандаҳо: 300 
Кишварҳо: ИДМ 

Боздидкунандагон: 300000 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ сар аз оғози фаъолияташ дар Тоҷикистон дар соли 2002 ҳамасола ба 
бахши хусусии мавриди таваҷҷӯҳаш барои роҳ ёфтан ба бозорҳои байнулмилалӣ ба воситаи беҳтар 
кардани маҳсулот, амиқтар кардани донишҳои тарроҳиву бозорёбӣ, ва барқарор кардани тамосҳои 

байнулмилалӣ тавассути иштирок дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ мусоидат мерасонад. 



 

ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

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

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com     

 

 

 

 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com  

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

     РОҲНАМОИ НАХУСТИНИ ФАРҲАНГИИ ДУШАНБЕ ОМОДА ГАРДИД     

Шаҳри Душанбе дар асл чанд сол дорад? Эъломияи Куруши Кабир ва 
ҳайкали Буддои хобидаро дар куҷо метавон дид? Пойтахти Тоҷикистон 
чаро ба Китоби рекордҳои Гиннес ворид шудааст? Аз куҷо метавон 
либосҳои миллӣ, маҳсулоти заргарӣ, ва ҳадяҳои миллии 
баландсифатро бо нархи арзон харид? Боғҳои Душанбе чаро 
шуҳратёранд? Нахустин роҳнамои айнӣ-иттилоотии Сайри фарҳангии 
Душанбе ба ин ҳама суолҳо посух хоҳад гуфт.  
 

Ин китобча, ки бо забони англисӣ дар торнамои мо дастрас аст, 
муштаракан аз ҷониби Маркази рушди сайёҳӣ ва Иттиҳоди 
ҳунармандони Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи 
Барномаи ҳамкории тиҷорат дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад, таҳия шудааст.  
 

Китобча маълумоти муфассал, тасвир ва акси осорхонаҳо, театрҳо, галареяҳои санъати тасвирӣ, боғҳо, ва маконҳои 
дидании шаҳри Душанберо фаро гирифтааст. Муаллифони он, Баҳриддин Исомутдинов ва Абдураҳмон Назирматов, 
мутмаинанд, ки бо ин роҳнамо як халои иттилоотиро пур карданд, ки дар пажӯҳиши имкониятҳои соҳаи сайёҳии 
Тоҷикистон, ки МТБ соли гузашта гузаронида буд, яке аз заъфҳои асосии соҳа номида шуда буд. 
 

Ҷаноби Исомутдинов мегӯяд, яке аз ҳадафҳои асосии лоиҳаи МТБ ин пайванд додани соҳаи сайёҳӣ бо ҳунарҳои дастӣ 
мебошад. Ӯ мегӯяд: “Ҳар дуи ин соҳаҳо барои иқтисоди Тоҷикистон муҳимманд. Маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ, ки бо 
истифода аз нақшу нигорҳои миллӣ таҳия шудаанд, як навъ рамзи кишвар мебошанд. Нақшу нигорҳо, либосҳои 
миллӣ, ва рангҳо беҳтар шинохта мешаванд ва обрӯи кишварро боло мебаранд”. 
 

Дар чаҳорчӯбаи ин ибтикор дар моҳи феврал кормандони 
ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ба маконҳои дидании шаҳри 
Душанбе ва галареяҳои санъати тасвирӣ роҳнамоӣ шуданд, 
то миёни ду соҳа робита барқарор гардад.  

 

    ТАҲИЯИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛӢ ОИД БА БЕХАТАРИИ МАҲСУЛОТИ ХӮРОКВОРӢ ДАР 
ТОҶИКИСТОН ДАР АРАФАИ АНҶОМЁБИСТ 
 

Як ҳайъати коршиносони МТБ доир ба бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ  зимни боздиди худ аз Тоҷикистон ба ҷонибҳои 
манфиатдор дар ҷиҳати омода намудани Стратегияи милли оид ба таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар 
Тоҷикистон, таҳияи Нақшаи корӣ барои амалисозии Стратегияи мазкур, ва мувофиқа намудани қадамҳои баъдӣ барои 
иҷроиши ин Нақшаи корӣ кӯмак расониданд. Таҳияи стратегияи мазкур яке аз бандҳои муҳими Барномаи  Ҳукумати ҶТ 
дар мавриди мутобиқ сохтани иқтисоди кишвар дар давраи баъд аз вуруд ба СТҶ ва гузаронидани ислоҳот дар низоми 
таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ маҳсуб мегардад. 
 

Шиям Кумар Гуҷадур, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба ТБТ ва СФС, ва Намрата Пандита Вакҳалу, мушовири 
байнулмилалии МТБ доир ба бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳангоми сафарашон ба Тоҷикистон, ки аз 4-ум то 20-уми 
март идома дошт, ҳамроҳ бо Қосим Қурбонов, мушовири миллии МТБ доир ба бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ беш аз 
200 назару пешниҳодоте, ки аз сӯи вазорату ниҳодҳои марбута, донишмандон, намояндагони бахши хусусӣ, ва 
созмонҳои байнулмилалӣ (Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва ФАО) доир ба лоиҳаи Стратегия ироа гардида буданд, 
баррасӣ намуда, варианти ниҳоии онро омода намуданд. Ин санад, ҳамакнун, ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Тоҷикистон барои баррасӣ ва тасдиқ аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод хоҳад шуд.  
 

МТБ ба Тоҷикистон аз соли  2011 инҷониб дар самти бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ кӯмаки фаннӣ мерасонад. МТБ ба 
корхонаҳои Тоҷикистон дар ҷорӣ намудани низоми мудирияти бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва омода кардани 
мутахассисони маҳаллӣ дар ин самт низ мусоидат кардааст. 

   
 

ИН КИТОБЧА ДАР ИН ҶО ДАСТРАС АСТ 

mailto:itc.tajikistan@gmail.com
http://www.itctj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/InternationalTradeCentre
https://www.youtube.com/user/itctajikistan
https://itctj.files.wordpress.com/2011/01/cultural-tour-of-dushanbe-final-feb-2015.pdf

