
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 

Торнигор: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

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

Дар акс:  

Таманно Назаралиева, 24-сола, дӯзандаи бастабанд дар ширкати 

“Ваҳдат-Текстил”, ҳамкори МТБ аз ноҳияи Ёвон:  

"Як сол боз ин ҷо кор мекунам. Вақте писарчаам бемор шуд ва 

барои табобаташ ба маблағ ниёз доштам, ба ҷустуҷӯи кор 

баромадам. Хушбахтона, ин ҷойи кор ба ман имкон медиҳад, то 

худам ва писарчаи сесолаамро нигоҳубин кунам, ӯро ба назди 

духтур барам, барояш дору ва сарулибос харам. Ин кор маро аз 

нигоҳи молӣ мустақил кард". 
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Сарсухан 
 
Вақтро бибинед, чӣ зуд мегузарад! Аллакай 
ними соли 2017 паси сар шуд. 

Бо эҳтироми комил, ба шумо, хонандагони 
гиромӣ, доир ба фаъолияти созмонамон дар 
семоҳаи дувуми соли ҷорӣ маълумот 
медиҳам. Дар ин муддат ҳамроҳ бо Палатаи 
савдо ва саноат барои доираҳои тиҷоратии 
кишвар шаш давраи омӯзишӣ баргузор 
кардем, муштаракан бо Бонки Аврупоии 
Таҷдид ва Рушд маҳорати мудириятии 
корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии тоҷикро 
боло бардоштем, ва бо мусоидати USAID ин 
корхонаҳоро бо ҳамтоёнашон аз Покистон 
шинос кардем. Ҳамчунин, шодем, ки дар ин 
муддат Тоҷикистон ба самти соддагардонии 
савдо боз ду қадами дигар гузошт.  

Дар ин шумора, ҳамчунин, шуморо бо лоиҳаи 
нави МТБ дар кишвари ҳамсояи Афғонистон 
шинос карда, доир ба муҳиммияти он барои 
соҳибкорони Тоҷикистон хоҳем гуфт.  

Бо истифода аз фурсат, бори дигар ба 
ҳамкоронамон аз ниҳодҳои давлатӣ ва бахши 
хусусӣ, ҳамчунин, ба Ҳукумати Швейтсария 
барои мусоидати пайвастаашон ҷиҳати беҳтар 
кардани содирот аз Тоҷикистон изҳори сипос 
менамоем. 

Сафҳаи моро дар Фейсбук писандед! 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ дар 
Тоҷикистон 
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Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) ва Палатаи савдо ва 
саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон иқдомҳои муштараки худро ҷиҳати 
мутталеъ сохтани бахши хусусии кишвар аз вазъи феълии иқтисод 
ва ибтикорҳои ҳукумат дар чаҳорчӯбаи узвият дар Созмони 
тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) идома медиҳанд.  
 

Дар чаҳорчӯбаи як силсилаи давраҳои омӯзишӣ, беш аз 100 
намояндаи доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон бо тарҳҳои Низоми 
умумии имтиёзҳо (Generalised System of Preferences – GSP+)-и 
Иттиҳоди Аврупо ва манфиатҳои эҳтимолие, ки соҳаҳои муайяни 
иқтисод аз ин низом метавонанд ба даст оранд, шинос шуданд. 
Соҳибкорони тоҷик, ҳамчунин, бо василаҳои ҳимояи тиҷорат, ки 
дар чаҳорчӯбаи қонунии СТҶ дастрас аст, ба монанди 
антидемпинг, антисубсидия ва замонатҳо ошно гардиданд.  

 

Фаъолиятҳои Ҳукумати Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи 
уҳдадориҳояш дар назди СТҶ ва ибтикорҳои давлатӣ ҷиҳати 
дастгирии бахши хусусӣ дар маркази таваҷҷуҳи давраҳои 
омӯзишие буданд, ки МТБ ва Палатаи савдо ва саноат 
муштаракан дар оғози моҳи апрел баргузор карданд. 
 

Иштирокдорони он силсила, ки дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва 
Қурғонтеппа баргузор шуд, бо ҳадаф ва вазифаҳои Кумитаи 
соддагардонии расмиёти савдо, ки моҳи декабри соли 2016 
ташкил шуд, шинос шуданд. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ бо мусоидат ба Ҳукумати 
Тоҷикистон ҳангоми узвият ба СТҶ нақши калидиро бозид ва аз 
талошҳои кишвар дар иҷрои уҳдадориҳо пас аз марҳилаи узвият 
низ пуштибонӣ менамояд.  
 

 

Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (БАТР) ва Маркази Тиҷорати Байнулмилалӣ (МТБ) давраи омӯзишиеро дар мавзӯъи 
мудирияти захираҳои инсонӣ ва таҳияи тарҳи тиҷоратӣ барои корхонаҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон баргузор 
карданд. Чорабинӣ рӯзи 21-уми апрел дар шаҳри Душанбе ва 29-уми май дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид.

Дар ин чорабинии муҳим доир ба аҳаммияти ворид сохтани низоми муассири мудирияти захираҳои инсонӣ ва тарҳи 
стратегии тиҷоратӣ дониш ва маълумот пешниҳод шуд. Ҳадаф аз он 
мусоидат ба корхонаҳои миёна ва хурд дар афзоиши маҳсулнокӣ ва рушди 
тиҷораташон буд.
 

Тренери давраи омӯзишии мазкур Раҳмат Хакулов, мудири ширкати 
маҳаллии ISD Consulting, буд. Ӯ ба иштироккунандагони давра роҳҳои 
муайян кардани вазифа ва нақши менеҷери захираҳои инсонӣ ва иртиботи 
муассирияти нишондиҳандаҳои аслии рушди тиҷорат бо ҳавасмандии 
кормандонро нишон дод. Ӯ, ҳамчунин, иштирокдорони давраи 
омӯзиширо бо василаҳои таҳияи тарҳи муваффақи тиҷоратӣ шинос карда, 
доир ба манфиатҳое, ки аз таҳияи тарҳи стратегии тиҷоратӣ ба даст 
меоянд, суҳбат кард.  
 

Шаҳноза Орифова аз ширкати дӯзандагии “Мафтуна”, ки дар давраи 
омӯзишии шаҳри Душанбе иштирок карда буд, гуфт:  
“Соҳибкорони зиёде имрӯз бо мудирияти муассир, беҳтар гардонидани 
сифати маҳсулот ва хидматрасонӣ, ва рақобатпазирӣ мушкил доранд. 
Барои ҳалли ин масъалаҳо омӯзишҳо дидан лозим аст. Барномаи ин давраи 
омӯзишӣ ба талаботи вазъи ҳозира созгор мебошад. Ман аз ин давраи 
омӯзишӣ доир ба тарҳрезии стратегӣ ва тиҷоратӣ маълумоти зиёди 
муфид гирифтам”. 
 

• 12-уми апрел - СТҶ 

• 3-юми май - GSP+ 
Душанбе 

• 13-уми апрел - СТҶ 

• 4-уми май - GSP+ 
Қурғонтеппа 

• 14-уми апрел - СТҶ 

• 5-уми май - GSP+ 
Хуҷанд 



 

 

Намояндагони соҳаи нассоҷӣ ҷузви калидии ҳайъати 
соҳибкорони Покистон буданд, ки дар ҳамоиши тиҷоратии 
Тоҷикистон-Покистон дар таърихи 24-26-уми май иштирок 
карданд. Як мулоқоти тиҷоратӣ миёни соҳибкорони ду кишвар 
рӯзи 25-уми май дар Душанбе баргузор гардид ва ҳадафаш 
барқарор кардани тамосҳои тиҷоратӣ миёни намояндагони 
соҳаи нассоҷии Тоҷикистону Покистон буд. 
 

Дар ин дидор, Абдулло Муҳаммадиев, муовини мудири 
ширкати “Нафиса”, иштирокдорони ҳамоишро бо соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон, имкониятҳои маблағгузорӣ 
ва тавоноии соҳа шинос кард. Намояндагони соҳаи нассоҷии 
Покистон низ ширкатҳои худро муаррифӣ намуданд ва сипас, 
барои мулоқотҳои дуҷониба вақт ҷудо шуд. 
 

Соҳибкорони ду кишвар бо қонунҳои марбутаи ҳамдигар, 
талаботи гумрукӣ, зарфиятҳои нигаҳдорӣ ва интиқоли мол ва масъалаҳои дигари логистикӣ шинос шуданд. 
 

Пас аз ҳамоиш, як гуруҳи соҳибон ва мудирони ширкатҳои нассоҷии Покистон аз корхонаи “Ваҳдат-Текстил”, истеҳсолкунандаи 
нави ришта ва ҷӯроб дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон, дидан 
карданд. Илҳом Мирзоев, соҳиб ва мудири “Ваҳдат-Текстил” 
меҳмононро бо корхона, раванди истеҳсолот ва маҳсулоти худ 
шинос кард. Ҷаноби Мирзоев гуфт, ба ворид кардани ранг аз 
Покистон таваҷҷуҳ дорад. Ҳар ду ҷониб барои ҳамкориҳо 
рағбат нишон доданд. 
 

Шаҳид Иқбол, мудири кулли “Dream Enterprises”, ширкати 
тавлидгар ва содиркунандаи маҳсулоти нассоҷӣ барои хона аз 
шаҳри Қарочӣ, ки маҳсулоташро маъмулан ба ИМА, Канада ва 
Аврупо мебарад, гуфт, ин сафари аввалаш ба Тоҷикистон буд. Ӯ 
гуфт, умедвор аст, ки бо бозори Осиёи Марказӣ ва Русия 
тавассути ин сафар бештар шинос мешавад. Ба гуфтаи ҷаноби 
Иқбол, пас аз таҳлили натиҷаҳои боздид ӯ шояд имконияти 
вуруд ба бозори Осиёи Марказиро баррасӣ бикунад.  
 

Дар моҳҳои апрел ва июни соли 2017, Амир Зафар Дурронӣ, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба соддагардонии 
расмиёти савдо, аз Тоҷикистон ду бор боздид кард. 
 
Дар ҷараёни сафари нахустинаш (4-9-уми апрели соли 2017), ҷаноби Дурронӣ бо намояндагони Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, бахши хусусӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ мулоқот кард ва масоили марбут ба Кумитаи соддагардонии расмиёти савдо, 
аз ҷумла ҷаласаҳо ва нақшаҳои кории ин Кумита, вазифаҳои бартари Кумита, ҳамоҳангии фаъолиятҳои ҷонибҳои манфиатдор 
ва масъалаҳои дигарро баррасӣ намуд. Ӯ, ҳамчунин, дар нишасти дувуми Кумита, ки рӯзи 5-уми апрел баргузор шуд, иштирок 
кард ва дар он тавсияҳои худро ҷиҳати беҳтар ва муассиртар гардонидани фаъолияти Кумита баён дошт. 
 

Дар ҷараёни сафари дувумаш (19-24-
уми июни соли 2017), ҷаноби Дурронӣ 
барои аъзои Кумита ду давраи омӯзишӣ 
баргузор кард ва дар он фаъолияти 
рӯзмарраи Кумита ва бартарӣ додан ба 
масъалаҳои аввалиндараҷаро мавриди 
суҳбат қарор дод. 
 
Дар ҷараёни ҳар ду боздид, ҷаноби 
Дурронӣ, ҳамчунин, ба Шӯрои Кумита 
ҷиҳати беҳтар гардонидани фаъолияти 
Кумита ёрии машваратӣ расонид. 

“Фаъолиятҳои зиёди ахир гувоҳи он аст, ки Ҳукумати Тоҷикистон 
уҳдадориҳояш дар назди СТҶ доир ба масъалаи соддагардонии расмиёти 
савдоро ҷиддӣ мегирад. Таърих ва таҷриба нишон медиҳад, ки ин раванд 
дар кишварҳои дигар заифтар буд. Иштироки васеъи бахши хусусӣ низ 
далели он аст, ки Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи ҷалби ҳамаи ҷонибҳо 
ва шаффофият таваҷҷуҳи ҷиддӣ медиҳад”.  
Амир Дурронӣ, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба соддагардонии 
расмиёти савдо 



 

Лоиҳаи “Пешбурди тиҷорат дар Афғонистон” (AAT) аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, онро Маркази 
тиҷорати байнулмилалӣ ҳамроҳ бо Вазорати тиҷорат ва саноати Афғонистон пиёда мекунанд. Ин лоиҳа бо 
назардошти талошҳои Ҳукумати Афғонистон ҷиҳати истифодаи тиҷорат ба ҳайси муҳаррики рушди иқтисод, 
ҳамкориҳо ва суботи минтақавӣ рӯидаст гирифта шудааст. 

Ҳадафи асосии ин лоиҳа пуштибонӣ аз ҳамгироии тиҷорати минтақавӣ мебошад, ки он барои бозсозии иқтисоди 
Афғонистон ва ҳамчунин, рушди иқтисод дар Осиёи Марказӣ муҳим дониста мешавад. Ин гуна рушд замоне 
метавонад рух бидиҳад, ки Афғонистон дар тиҷорати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ беҳтар ҳамгироӣ ёбад. Аз ин рӯ, лоиҳа 
бо кишварҳои ҳамсоя, аз ҷумла, Тоҷикистон, ҷиҳати мудирияти тиҷорати осонтар ҳамкорӣ мекунад. 

Самтҳои калидии мавриди таваҷҷуҳ ҳамгироии минтақавӣ ва иҷрои созишномаҳои дуҷониба ва транзитӣ, иҷрои 
созишномаҳо ва меъёрҳои байнулмилалӣ, соддагардонии расмиёти савдо, ва бартараф кардани монеаҳои тиҷорат, 
махсусан дар самтҳои маҳсулоти асосӣ, ҳамчунин, эҳёи робитаҳои тиҷоратӣ миёни соҳибкорон мебошад.  

Аз ин рӯ, ҳарчанд, ҳадафи асосии лоиҳа пуштибонӣ аз вуруди Афғонистон ба тиҷорати минтақавӣ мебошад, ин 
фаъолият (ки ба соддагардонии тиҷорати минтақавӣ равона шудааст) барои кишварҳои ҳамсоя, ки мехоҳанд бо 
Афғонистон ва тавассути Афғонистон бо ҳамдигар тиҷорат бикунанд, манфиат мерасонад.  

Лоиҳа талош дорад, то ҳамкориҳои фаромарзии иқтисодиро тақвият бахшад ва ибтикорҳоеро рӯи даст бигирад, ки 
ба рушди иқтисоди ҳамаи ҷонибҳо таъсир бирасонанд. 

Аҳаммият ба Тоҷикистон 

Дар чанд соли ахир Афғонистон ба яке аз шарикони муҳимми тиҷоратӣ ва иқтисодии Тоҷикистон табдил ёфтаст. Ин 
ҳол, аз ҷумла, натиҷаи бартараф кардани чолишҳои ҷуғрофӣ ҳам ҳаст. 

Аммо, метавон ба натиҷаи аз ин ҳам бештар ноил гардид. МТБ аллакай ба таҳияи Стратегияи миллии содироти 
Афғонистон оғоз кардааст ва ин фаъолият дар соли 2017 идома меёбад. Дар ин санад талош хоҳад шуд, то масоили 
мавриди таваҷҷуҳи ҳар ду ҷониб муайян шавад ва рӯи рушди самтҳои бартар барои ҳар ду кишвар таъкид гардад. 

Иловатан, монеаҳои ғайритаъруфавии тиҷоратӣ, ки ба фаъолиятҳои соҳибкорӣ таъсири манфӣ мерасонанд, низ 
муайян хоҳанд шуд ва дар баррасиҳои дуҷониба, минтақавӣ ва байниҳукуматӣ ҷиҳати ислоҳот дар ин самт талош 
хоҳад шуд. 

Бо таваҷҷуҳ ба дурнамои соддагардонии расмиёти савдо, лоиҳаи мазкур меъёрсозӣ, мувофиқсозӣ ва 
соддагардонии санадҳо ва равандҳои тиҷоратӣ миёни ду кишварро дастгирӣ мекунад. Пас аз иҷрои ислоҳот, 
натиҷаи ин фаъолият коҳиш ёфтани вақт ва арзиши содирот ва воридот миёни Тоҷикистон ва Афғонистон хоҳад 
буд. 

Машваратҳои пайвастаи ҷонибҳои манфиатдор доир ба гуфтушунидҳои тиҷоратӣ низ барои муайян кардани 
ислоҳоти лозима ба хотири содда кардани тиҷорат миёни ширкатҳои содироткунандаи ду ҷониб баргузор хоҳанд 
гардид. 

Барои иттилоъи бештар доир ба лоиҳаи “Пешбурди тиҷорат дар Афғонистон” аз ин торнамо дидан намоед:  

http://intracen.org/AAT/ ва https://www.facebook.com/groups/AdvancingAfghanTrade/ 

http://intracen.org/AAT/
https://www.facebook.com/groups/AdvancingAfghanTrade/

