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Бо мусоидати Ҳукумати Швейтсария ва Маркази 
байнулмилалии тиҷорат (МТБ) “Портали савдои 
Тоҷикистон” - www.tajtrade.tj таҳия ва роҳандозӣ шуд. 
  

Рӯзи 26-уми апрели соли 2019 дар шаҳри Душанбе Портали 
савдои Тоҷикистон расман муаррифӣ гардид. Маросими 
рӯнамоии портал аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва 
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВРИС) ва МТБ бо ёрии молии 
Ҳукумати Швейтсария ва ҳамкорони дигари рушд – 
Конфронси тиҷорат ва рушди Созмони Милали Муттаҳид, 
Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва Барномаи 
рушди Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид. 
Оҷонсии хабарии “Азия Плюс” дар баргузории маросим 
кӯмак карда, ҳамчунин, дастгирии иттилоотӣ низ расонид.  
  

Портали савдои Тоҷикистон платформаи интернетиест, ки 
тартиб ва  расмиёти содиротӣ ва воридотии маҳсулотро аз 
нуқтаи назари тоҷирону соҳибкорон қадам ба қадам шарҳ 
медиҳад. Дар портал ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва варақаҳои лозимӣ, 
ба монанди иҷозатномаҳо, сертификатҳое, ки соҳибкорон 
бояд аз сохторҳои танзимкунанда дар марз дастрас 
намоянд ва ё ба онҳо пешниҳод намоянд, инчунин 
нархномаи хизматрасониҳо дар шакли содда ва осонфаҳм 
нишон дода шудааст. 
 

Портали савдои Тоҷикистон идомаи талошҳои Ҳукумати 
кишвар ҷиҳати соддагардонии расмиёти савдо ба манфиати 
бахши соҳибкории Тоҷикистон мебошад. Портали савдои 
Тоҷикистон як василаи муҳим ҷиҳати таъмини шаффофият 
буда, он ҳам ба бахши хусусӣ ва ҳам ҳукумат судманд аст. 
Барои соҳибкорон он сарчашмаи маълумоти пурра доир ба 
қоидаву қонунгузорӣ дар соҳаи савдо буда, бо ин роҳ вақт 
ва маблағи соҳибкоронро барои ҷамъоварӣ ва таҳлили 
иттилоот сарфа мекунад ва хатари дер кардан ва банд 
мондани бор дар марзро ба сабаби ҷавобгӯ набудан ба 
талаботи қоидаҳои воридот ва ё содирот кам мекунад. 
Портал ба сиёсатгузорон имкон медиҳад, то ҳамаи садду 
монеаҳои мавҷудаи маъмурӣ дар савдоро муайян намоянд.  
 

МТБ барои таъсиси портал ёрии техникӣ расонида, 
иқтидори ниҳодҳо ва мутахассисони миллиро ҷиҳати 
роҳандозиву мудирияти самараноки он боло бурдааст. 
Тайи якуним соли охир маълумот ва тартиботу муқаррарот 
доир ба 46 раванди содиротиву воридотӣ, бо шумули 
бештар аз 1500 маҳсулот, зери роҳбаладии МТБ ҷамъоварӣ 
ва ба портал илова карда шуд. Ин равандҳо аз ҷониби 
сохторҳои танзимкунанда дар  марз низ тасдиқ шудаанд, то 
маълумоти портал саҳеҳу дақиқ бошад ва тоҷирон аз он 
баҳра баранд. Барои идомаи босуботи фаъолияти портал 
МТБ ва ВРИС ҷиҳати сохтори мудирияти портал ба 
мувофиқа расида, барои мудирияти он кормандони 
масъулро омӯзиш медиҳанд, то портал дар оянда ҳам 
фаъолияташро ба таври муназзам идома диҳад.  
 

Аксҳо: МТБ, Азия Плюс 
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Неъматулло Ҳикматуллозода, вазири 
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: “Тоҷикистон ҳамчун 

давлати соҳибистиқлол бо беш аз 110 
давлати дунё робитаҳои иқтисодиро ба 

роҳ мондааст. Имрӯзҳо маҳсулоти истеҳсоли 
Тоҷикистон ба 40 давлати дунё содирот мешавад. 
Итминони комил дорем, ки фаъолияти портал барои 
афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва содироти он 
саҳми босазо мегузорад”. 

 

Хуршед Каримзода, сардори Хадамоти 
гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: “Дар ин портал ҳуҷҷатҳои 

барасмиётдарории гумрукии молу 
воситаҳои нақлиёт низ дарҷ гардидаанд. 

Баъд аз фаъол гардидани портал, ҳуҷҷатҳо, 
пардохтҳо ва дигар монеаҳое, ки ба талаботи СУС 
мутобиқат намекунанд, аз ҷониби вазорату идораҳои 
дахлдори давлатӣ бартараф карда мешаванд. Он дар 
самти мусоидат ба савдо, коҳиш додани хароҷот, 
интиқоли бемамониати молу воситаҳои нақлиёт 
тавассути сарҳад ва баланд бардоштани 
рақобатпазирии тиҷорат нақши муҳим мебозад”.  

 

Суҳроб Мирзозода, муовини якуми 
вазири нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: “Портали савдои 

Тоҷикистон қадами муҳимме дар 
муносибатҳо миёни хизматчиёни 

давлатӣ, сохторҳои давлатӣ ва тиҷорат 
мебошад. Соҳибкороне, ки бо интиқоли мол тариқи 
долонҳои байналмилалӣ сарукор доранд, метавонанд аз 
ин портал мукаммал истифода баранд. Барои онҳо дигар 
ҳоҷат нест, ки рафта, соатҳо дар пушти дари шахсони 
вазифадор истанд”.  

 

Корин Деманж, муовини директори 
Дафтари ҳамкориҳои Швейтсария дар 
Тоҷикистон: “Шунидан кай бувад монанди 

дидан. Метавонам бо ҳазорон калима 
шонсҳои нодиреро, ки Портали савдои 

Тоҷикистон ба соҳибкорон ва 
танзимкунандагони расмӣ фароҳам меорад, тасвир 
кунам. Аммо, аз ҳамаи тоҷирон ва сиёсатгузорон даъват 
мекунам, то ба  www.tajtrade.tj ворид шаванд. Ин як 
василаи роҳбаладонае барои доираҳои тиҷоратист, то 
доир ба равандҳои лозима, ҳуҷҷатгузориҳо ва масрафот 
маълумот гиранд. Сиёсатгузорон бошанд, имкон доранд, 
роҳҳои соддатар ва арзонтар гардонидани равандҳои 
содиротиву воридотиро баррасӣ кунанд. Ин васила, агар 
аз ҷониби ҳамаи сохторҳо ва бахшҳо истифода ва идора 
шавад, Тоҷикистонро рақобатпазиртар ва ҷолибтар 
мегардонад”. 
 

Навори видеоии ин назарҳо  
 
Аксҳо: Торнамоҳои расмӣ, МТБ 
 

Муҳаммад Саид, мушовири аршади 
МТБ доир ба соддагардонии расмиёти 
савдо: “Қадами аввал барои собит боқӣ 

мондани лоиҳа пешниҳоди маълумот дар 
шакли осон ба истифодабаранда мебошад. 
Маълумот бояд комил ва нав бошад. Ба 
Вазорати рушди иқтисод ва савдо барои саҳмашон дар 
таҳияи ин портал ва таъсиси гуруҳи пайвастаи техникӣ 
ташаккур мегӯям. Ин гуруҳ барои ҳамеша комил ва нав 
нигаҳ доштани портал бояд талош бикунад”. 
 

Кяртан Сёренсен, мушовири ЮНКТАД 
доир ба соддагардонии расмиёти 
савдо: “Tajtrade.tj барои 

содироткунандагон ва 
воридоткунандагони Тоҷикистон навиди 
нек мебошад. Он як василаи 
тағйирофаронаест, ки воқеъиятҳои равандҳои 
маъмуриро аз нигоҳи тоҷирон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ 
ва англисӣ нишон медиҳад. Он таҷрибаҳои беҳтарини 
байнулмилалиро дар соҳаи ҳукумати электронӣ нишон 
дода, мувофиқатии Тоҷикистонро ба банди аввали 
Созишномаи соддагардонии расмиёти савдо таъмин 
мекунад ва барои фазои шаффофтар ва соддатари 
тиҷоратӣ замина фароҳам меорад”. 
 

Фирӯза Маҳмудова, раиси 
Ассосиатсияи брокерони гумрукии 
Тоҷикистон: “Портал барои доираҳои 

тиҷоратӣ хеле муфид хоҳад буд, чун дар 
он содирот ва воридоти ҳар як маҳсулот 
қадам ба қадам фаҳмонида шудааст, яъне, 
кадом ҳуҷҷатро бояд фароҳам овард ва чӣ қадар маблағ 
бояд пардохт намуд. Соҳибкор қаблан хоҳад донист, ки 
барои равандҳои гумрукӣ ба чӣ миқдор маблағ ниёз дорад. 
Маълумот комил ва пайваста нав мешавад. Ҳамаи 
самтҳои фаъолият тасвир шудаанд ва мушкили бузурги 
камбудии маълумот ҳал хоҳад шуд”.  
 

Файзалӣ Раҷабов, раиси Шӯрои 
Иттифоқи рушди бахши хусусии 
Тоҷикистон: “Қисми зиёди аъзои мо 

аллакай маҳсулот содир мекунанд ва 
бақия низ дар оянда нақшаи содиротро 
доранд. Портал доир ба ҳуҷҷатҳои лозима 
барои содироти маҳсулот маълумот дода, барои 
соҳибкорони мо ба ҳайси роҳнамо хидмат мекунад, яъне 
кадом ҳуҷҷатро аз кадом идора бояд бигиранд, муҳлати 
он то кай аст, ва ин хидматгузорӣ чӣ қадар нарх дорад”. 
  

Раҳимҷон Ҳотамов, мудири 
комбинати “Шири Душанбе”: “Мо 

аллакай ба Портали савдои Тоҷикистон, 
ки аз ҷониби ВРИС таҳия шудааст, 
пайваст шуда, аз он истифода бурда 
истодаем. Мо ният дорем, бо истифода аз 
ин портал дар оянда маҳсулоти худро, аз ҷумла, 
маҳсулоти панирии муҳлати истеъмолаш дарозро содир 
намоем. Портали нав манбаъи иттилоот мебошад”. 

 

https://itctj.org/2019/05/07/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D1%80%D2%B3%D0%BE%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0/


  

 
Ҳашт истеҳсолкунандаи маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон аз бузургтарин намоишгоҳи дастгоҳу таҷҳизоти 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар ҷаҳон – ITMA (www.itma.com), ки аз 20-ум то 26-уми июн дар шаҳри Барселонаи Испания баргузор 
шуд, боздид намуданд.   
 

“Ноҳид”, “Ресандаи Қурғонтеппа“, “Спитамен Текстайлз”, “Ваҳдат”, “Oртекс”, “Раҳимов А.А.”, “Лиман”, “Meҳровар”, ва  
ҳамчунин, Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон дар бузургтарин намоишгоҳи дастгоҳу таҷҳизот ва фанновариҳои 
соҳаи  нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар ҷаҳон бо навгониҳои олами технологияи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ шинос шуданд. 
Намояндагони ширкаҳоти консалтингии «ACT Development Group» ва “Business Consulting”, шарикони маҳаллии МТБ, дар ин 
намоишгоҳ ҳайъати Тоҷикистонро роҳбаладӣ карданд. 
 

ITMA, ки ҳар чаҳор сол як бор баргузор мегардад, майдони пешсафи ҷаҳонии омӯзиш ва тавлиди идеяҳои тоза, дарёфти 
роҳҳои ҳалли самараноки мушкилоти мавҷуда ва ҳамкориҳои муштарак барои рушди соҳибкорӣ мебошад. Дар ITMA-2019 
тақрибан 1600 ширкаткунанда аз 46 кишвар маҳсулоти худро дар масоҳати 220 000 метри мураббаъ ба 120 000 
боздидкунанадагон аз 147 кишвари ҷаҳон намоиш доданд. Ин чорабинӣ навтарин ва пешрафтатарин дастгоҳу таҷҳизот  ва 
фанновариҳои соҳаро ба маъраз гузошта, барои шиносоӣ ва робита пайдо кардан бо тасмимгирандагони калидӣ ва 
коршиносони соҳа ва омӯзиши тамоюлот, равандҳо ва масъалаҳои ҷаҳонии вобаста ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар 
семинару ҳамоишҳое, ки дар ҳошияи намоишгоҳ баргузор мегарданд, имконият фароҳам овард. 
 

МТБ бо ITMA-2019 ба ҳайси созмони мусоидаткунанда ҳамкорӣ намуд. 
Шарикони барномаи МТБ  дастрасии афзалиятнок ва имкониятҳои махсус барои 
шиносоӣ бо иштирокчиёни намоишгоҳ ва  иштирок дар семинарҳоро доштанд. 
Ҳамчунин, МТБ бо Маркази омӯзишии нассоҷӣ ва мӯди Федератсияи нассоҷӣ ва 
мӯди Сингапур ҳамкорӣ намуд, ки дар ҷараёни намоишгоҳ барои МТБ 
барномаҳои махсуси боздиду шиносоӣ бо ғуфраҳои намоишгоҳро таҳия кард. 
 

Ҳайъати Тоҷикистон бар ин бовар аст, ки иштирок дар ин намоишгоҳ дарҳои 
навро барояшон боз мекунад. Мирзоқодир Бақоев, мудири ширкати “Спитамен 
Текстайлз”, гуфт: “Мо аз ин имконияти нодир ҷиҳати барқарор кардани 
робитаҳои нави тиҷоратӣ бо истеҳсолкунандагони дастгоҳу таҷҳизоти 
навтарини соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, боло бардоштани сатҳи огаҳӣ аз роҳҳо 
ва василаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулот, пайдо кардани шарикони 
нав барои ҳамкориву сармоягузорӣ ва шиносоӣ бо технологияҳои муосири 
истеҳсоли ришта, матоъ, рангубор ва дӯзандагӣ хушҳолем. Ин намоишгоҳ, 
ҳамчунин, ба ҳайси макони муҳимме барои табодули таҷриба ва барқарор 
кардани робитаҳои нав хидмат кард”. 
 

ITMA-2019 таҷҳизоти навтарини ҷаҳониро ба маърази бинандагон гузошт ва 
самтҳои рушди технологияи ояндаро муаррифӣ намуд. Дар ҷараёни намоишгоҳ, 
МТБ, ҳамчунин, нахустин бор, табодули таҷриба миёни ширкатҳо ва 
ассотсиатсияҳои соҳавии ҳамаи шаш кишвари баҳрагирандаи Барномаи 
нассоҷияшро баргузор кард, ки ин кишварҳо Тоҷикистон ва Қирғизистон аз Осиёи 
Марказӣ ва чаҳор кишвари арабии Урдун, Миср, Тунис ва Марокаш мебошанд. 
 

Аксҳо: МТБ 
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Ҳайъати Тоҷикистон дар ITMA-2019 



  
 

Мудири иҷроияи МТБ Аранча Гонсалес рӯзи 21-уми май 
дар шаҳри Женеваи Швейтсария бо ҳайъати Тоҷикистон 
дар раъси муовини якуми вазири рушди иқтисод ва 
савдои Тоҷикистон Завқӣ Завқизода вохӯрд. 
 

Бино бар хабари торнамои расмии ВРИС, дар ҷараёни 
ин дидор ҳамкориҳои дуҷониба ва чандҷониба баррасӣ 
шуданд. Ҷаноби Завқизода ба МТБ ҷиҳати ҳамкориҳои 
мутақобилан судманд ибрози сипос намуда, хонум 
Гонсалесро бо дастовардҳои Тоҷикистон дар иҷрои 
ҳадафҳои стратегӣ, аз ҷумла узвият дар Созмони 
умумиҷаҳонии савдо, афзоиш ва гуногунсозии содирот, 
соддагардонии расмиёти савдо ва ғайра шинос намуд. 
Ҷаноби Завқизода зикр намуд, ки дар натиҷаи 
тадбирҳои андешидашуда, саҳми содирот дар гардиши 
савдои хориҷии Тоҷикистон аз 20% дар соли 2015 то ба 25.3% дар соли 2018 боло рафт ва шумори шарикони 
тиҷоратӣ аз 90 то ба 110 кишвар афзоиш ёфт. Гуногунсозии содирот низ аз 150 номгӯи маҳсулот то ба 480 расид. 
 

МТБ аз дастовардҳои Тоҷикистон дар соддагардонии расмиёти савдо ва иштироки фаъолона дар СУС қадрдонӣ 
намуда, ҷиҳати афзоиши ёрӣ ва кумакҳои техникӣ барои рушди минбаъдаи иқтисоди Тоҷикистон ибрози 
омодагӣ намуд. 
 

Акс: Торнамои расмии ВРИС 
 

  

 

Бо мусоидати МТБ, дар Тоҷикистон тадқиқоте бо номи “Омӯзиши бозори либосвории Тоҷикистон” гузаронида 
шуд, ки ба зудӣ дастраси умум мегардад. Тадқиқоти мазкурро профессор Азизулло Авезов, мудири ширкати 
“Business Consulting Group” доир намуд, ки он ҳаҷми бозори либоси Тоҷикистон, сохтори он ва равандҳои 
рушдашро фаро мегирад. Тадқиқот бозигарони аслии бозор, ҳаҷми содироту воридот, нархгузорӣ, ва шабакаҳои 
тақсимоту тарғибот ва фурӯшро муайян мекунад. Намояи истеҳсолкунандагони пешсафи ватанӣ низ дар 
тадқиқот ҷой дода шуда, дар он, ҳамчунин, ба ҳукумат ва бахши хусусӣ тавсияҳо пешниҳод мегардад.  
 

Тадқиқот бозорҳои либосфурӯшӣ, дӯконҳои брендии ширкатҳо, фурӯшгоҳҳо, бутикҳо ва маконҳои дигари 
фурӯши сару либосро дар кишвар фаро мегирад. Бино бар он, дар соли 2017 ҳаҷми умумии бозори либосвории 
Тоҷикистон 241 миллион долларро ташкил додааст, ки нисфи он аз сарулибоси аврупоӣ иборат мебошад. 
Қисмати азимтарини либосвории воридшуда, 77%-ро воридот аз Чин ташкил дода, бино бар омори расмӣ аз 
соли 2017, дар ин ҷадвал дар ҷойи дуюм Туркия бо 15.9% ҳисса меистад.  
 

Профессор Авезов мегӯяд: “Маълумоти дақиқ ва комил доир ба вазъи бозори либос, омилҳо ва тамоюлоти 
рушди он ҳам барои бахши хусусӣ ва ҳам барои бахши давлатӣ лозим аст. Дар баробари ин, ҷамъории омори 

пурраи ин бозор осон нест, чунки корхонаҳои 
зиёди ғайрисоҳавие низ ба истеҳсолот 
машғуланд, ҳаҷми зиёди либоси мардонаву 
занонаи миллӣ дар хонаҳо дӯхта мешавад, ва 
воридоти ғайриқонунии либос низ ҳаҷми 
қобили мулоҳиза дорад”. 
 

Расман, дар Тоҷикистон 95 корхонаи 
дӯзандагӣ кор мекунанд, ки аксарияташон дар 
вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе 
ҷойгиранд. Танҳо дар соли 2017 дар дохили 
кишвар дар ҳаҷми 21.6 миллион доллар 
либосворӣ истеҳсол шудааст. 

 

Либоси 
аврупоии 

мардонаву 
занона ва 
кӯдакона  

50% 

Либоси 
миллӣ 

26% 

Либоси 
трикотажӣ 

4% 

Либоси 
варзишӣ  

7% 

Либоси 
мактабӣ 

11% 

Дигар 
намудҳои 

либос 
2% 

Сохтори бозори либоси Тоҷикистон: 



 

 

 

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com 

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

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

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

 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Хиёбони Рӯдакӣ 15/1, ҳуҷраи 4.  

Шаҳри Душанбе, 734025, 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Соҳаи либосвории Тоҷикистон барои фароҳамории ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши ҳаҷми содирот имкониятҳои 
фаровон дорад. Афзоиши аҳолӣ ва даромади мардум барои рушди ин бозор, махсусан, рушди қисмати 
либосҳои гаронбаҳо ва болоравии фарҳанги истеъмолӣ саҳм мегузорад. 
 

  

 

Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дар чӣ вазъ қарор дорад? Барои беҳтар кардани вазъ чӣ чораҳо бояд 
андешид? Дар ин иртибот кӣ чӣ кор карда метавонад? Ба ин суолҳо иштирокчиёни як силсилаи мизҳои 
мудаввар бо номи “Дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар доираи 300 
рӯзи ислоҳот” ҷавоб ҷӯстанд. Мизҳои мудаввар дар шаҳрҳои Душанбе (23-юми май), Хуҷанд (16-уми май) ва 
Бохтар (24-уми апрел) аз ҷониби Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон бо мусоидати МТБ баргузор 
гардид.  
 
Дар онҳо намояндагони ширкатҳои хусусӣ, иттиҳодияҳо, ширкатҳои консалтингӣ, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, 
ва созмонҳои байналмилалӣ масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар 
Тоҷикистонро баррасӣ карданд. 
 
Файзалӣ Раҷабов, Раиси Шӯрои Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, мегӯяд: “Бояд сари баланд 
бардоштани зарфиятҳо ва тавоноиҳои ширкатҳои ватанӣ фикр кунем, то на танҳо дар бозори минтақавӣ 
рақобатпазир гардем, балки бозори ватаниро низ аз даст надиҳем. Дар ин самт, дар баробари талошҳои 
ширкатҳо, ҳамкорӣ бо ниҳодҳои давлатӣ, сохторҳои молиявӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ҷиҳати фароҳам 
овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, зеҳнӣ, ва молиявӣ зарур аст”. 
 
Бар иловаи муаррифии вазъи кунунии истеҳсолот, муҳити соҳибкорӣ ва бозорёбӣ дар соҳаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ, ҳамчунин, намояндагони Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
амволи давлатӣ, ва Хадамоти гумрук доир ба барномаҳо ва имтиёзҳои фароҳамовардаи давлат дар иртибот ба 
соҳа ба ҳозирин иттилоъ доданд. Ҳамчунин, иштирокдорони мизи гирдро бо фаъолияти барномавии шарикони 
рушд, ки ба тақвияти соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ равона гардидааст, шинос карданд. Аз ҷумла, намояндагони 
Корпоратсияи байналмилалии молӣ, Бонки аврупоии таҷдид ва рушд, ва барномаи Акселератори шукуфоии 
Шабакаи рушди Оғохон лоиҳаҳои худро муаррифӣ намуданд. 
 

  
 

 

Барои тамошои навори видеоии тарзи истифода аз Портали 
савдои Тоҷикистон аз ин се қадам истифода намоед: 

1. Нармафзори ARGIN-ро аз PlayMarket ва ё AppStore дар 
телефонатон насб намоед. 
2. Нармафзорро равшан кунед ва онро рӯи ин аксе, ки дар 
варақаи иттилоотӣ мебинед, биоред. 
3. Чанд сонияе сабр кунед, то ин ки навори видеоӣ пурра 
омодаи намоиш гардад. 

Қирғизистон 
0,5%  

Русия
0,5%  

Иморот 
0,6%  

Бангладеш 
0,7%  

Испания 
0,7%  

Ҳиндустон
0,9%  

Кореяи Ҷ. 
0,9%  

Италия 
1,0%  

Туркия 
15,9%  

Чин 
77,0%  

Воридоти либосворӣ ба Тоҷикистон, омори расмӣ, соли 2017: 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд 
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