
Натиҷаҳои лоиҳаҳои Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар 
Тоҷикистон дар нишасти Кумитаи назоратии лоиҳаҳо (КНЛ)-и МТБ 
муваффақ баҳогузорӣ шуданд. Фаъолият ва дастовардҳои 
барномаҳои Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ), чолишҳои 
рӯбарӯи он ва нақшаҳои ояндаи он рӯзи 1-уми октябр, дар 
нишасти навбатии Кумитаи назоратии лоиҳаҳо дар шаҳри 
Душанбе баррасӣ шуд.  
 

Нишасти КНЛ-ро Саидраҳмон Назризода, муовини аввали вазири 
рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, боз кард. Ҷаноби 
Назризода фаъолияти МТБ-ро дар Тоҷикистон пурсамар номида, 
нақши ин созмонро дар рушди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии 
кишвар, мусоидат дар вуруди Тоҷикистон ба Созмони тиҷорати 
ҷаҳонӣ (СТҶ) ва иҷрои уҳдадориҳои кишвар дар назди ин созмон, ва болобарии огаҳии доираҳои тиҷоративу давлатии  
кишвар аз чолишҳову манфиатҳои ин узвият муҳим меномад. Ӯ гуфт: “Аллакай метавонем натиҷаҳоеро аз узвияти 
Тоҷикистон дар СТҶ мушоҳида намоем. Вуруд ба СТҶ ба рӯи мо дари имкониятҳои зиёдеро, сар карда аз дастрасии 
бидуни табъизи маҳсулоти мо ба кишварҳои дигари узви он боз намуд. Соҳибкорони мо аллакай ҳис мекунанд, ки 
онҳо аз ҳимояи муайяни ҳуқуқӣ бархӯрдоранд. Таваҷҷӯҳ ба кишвари мо, ҳамчун ба як кишвари аз нигоҳи қонунгузорӣ 
пешгӯишаванда бештар гардид, ва ин гувоҳи мувофиқатии қонунгузориҳои мо ба талаботи СТҶ ва муҳити мусоиди 
сармоягузорӣ дар кишвари мо мебошад. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ба нақши СЕКО ва МТБ дар 
вуруди Тоҷикистон ба СТҶ ва иҷрои уҳдадориҳои мо дар марҳилаи пас аз узвият баҳои баланд медиҳад. Умедворам, 
мо ҳамроҳ ҳамкориро ба нафъи иқтисоди миллӣ ва мардуми мо идома медиҳем”. 
 

Аз соли 2012 бад ин сӯ МТБ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати анҷоми гуфтушунидҳо ва ба даст овардани ҳаққи 
узвият ба Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат кардааст. МТБ, ҳамчунин, ба бахши хусуси Тоҷикистон дар иштирок дар 
гуфтушунидҳо ва боло бурдани сатҳи огаҳияш аз манфиатҳову чолишҳои узвият дар СТҶ ёрӣ расонидааст. Армен 
Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ оид ба кишварҳои Аврупо Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, мегӯяд: “МТБ дар 
чаҳорчӯбаи барномаҳои худ дар баланд бардоштани фаҳмиши умумии ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии 
Тоҷикистон доир ба созишномаҳои асосии СТҶ мусоидат кардааст. МТБ дар таҳияи Стратегияи миллии бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ, таъсиси Бунгоҳҳои миллии иттилоотӣ (БНИ) доир ба СФС ва ТБТ ва Кумитаи миллии 
соддагардонии расмиёти савдо ёрии фаннӣ расонидааст. Ҳамчунин, тадқиқоте дар мавзӯи мушкилоти тоҷирони 
содироткунандаи тоҷик дар бозорҳои беруна гузаронида шуда, дар мувофиқ сохтани қонунгузориҳои Тоҷикистон ба 
талаботи СТҶ мусоидат шудааст”. 
 

Дастовардҳо ва нақшаҳои ояндаи МТБ доир ба тақвияти рақобатпазирии содиротии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии 
Тоҷикистон низ дар маркази таваҷҷӯҳи нишасти КНЛ буд. Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон, 
аз маҳсули кори созмон дар Тоҷикистон дар соли 2015 чанд мисол меорад, аз ҷумла он ки “бо мусоидати мо 
корхонаҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ дар Истанбул ва Маскав иштирок карданд, 
мутахассисони тоҷик бо мақсади  омузиш ба Сингапур фиристода шуданд, силсилаи омӯзишҳо барои корхонаҳои 
нассоҷиву дӯзандагӣ баргузор гардид, дар таҳияи Стратегияи нави миллии рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ёрӣ 
расонида шуд, аудиторҳои маҳаллӣ доир ба стандарти байналмилалии ISO 14001 омода карда шуданд, ва ғайра”.  
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ITC projects in the Republic of Tajikistan are funded by the Swiss Government 

 

Кумитаи назоратии лоиҳаҳо бо ҳадафи кӯмак дар фаъолияти лоиҳаҳо, шаффофият дар кори амалигардонии 
онҳо ва замонати посухгӯ будани натоиҷашон ба афзалиятҳои кишвар ташкил шудааст. Намояндаҳои ниҳодҳои 

марбутаи давлатӣ, Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО), МТБ, ва бахши хусусӣ узви 
Кумитаи мазкур мебошанд.  Ҳамаи тарҳҳои МТБ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар 

чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад. 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд  



 

Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон (ПСС) ва МТБ 
муштаракан се мизи гирд дар мавзӯъи уҳдадориҳои 
Тоҷикистон дар назди СТҶ дар се шаҳри бузурги кишвар 
баргузор карданд. Ширкатҳои узви ПСС, ширкатҳои 
содиротӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, намояндагони вазорату 
идораҳои марбута, ва созмонҳои байнулмилалӣ дар 
Душанбе (4-уми август), Хуҷанд (28-уми август), ва 
Қурғонтеппа (3-юми сентябр) ҷамъ омаданд ва аз 
уҳдадориҳои Тоҷикистон дар назди СТҶ ва иқдомҳои 
Ҳукумати ҶТ ҷиҳати пуштибонии иттилоотӣ аз бахши хусусӣ 
огоҳ шуданд.  
 

Дар ин чорабиниҳо аз МТБ Қосим Қурбонов, мушовири 
миллӣ доир ба чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ (СФС) ва 
Фарзона Тилавова, мушовири миллӣ доир ба монеаҳои 

техникӣ дар тиҷорат (ТБТ) намояндагӣ карданд. Мушовирони миллии МТБ ширкатдорони мизи гирдро бо 
ибтикорҳои МТБ ҷиҳати мусоидат ба Тоҷикистон дар мутобиқгардонӣ ба талаботи Созишномаҳои СТҶ доир 
ба СФС ва ТБТ, худи ин созишномаҳо, ва вазъи феълии чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ ва монеаҳои 
техникӣ дар тиҷорат дар кишвар шинос карданд. Ҳамчунин, доир ба фаъолияти Ниҳоди миллии огоҳсозӣ 
(НМО) ва Марказҳои миллии иттилоотӣ (ММИ) маълумот пешниҳод шуд. Ин бунгоҳҳо ҳамагӣ фаъол буда, ба 
ҷонибҳои манфиатдор ва Котиботи СТҶ иттилооти зарурии тиҷоратиро пешниҳод менамоянд.   
 

Дар ин чорабинӣ, инчунин, оид  ба фаъолияти Дафтари хизматрасонии миллӣ (ДХМ) дар назди Палатаи 
савдо ва саноат, ки бо мусоидати МТБ таъсис ёфтааст, иттилоъ дода шуд. Масъули ин дафтар Алфия Рабиева 
гуфт, сар аз оғози фаъолияти ин ниҳод дар поёни соли 2014, 13 дархост аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ ва се 
дархост аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ пазируфта ва ба онҳо посух дода шудааст. Бону Рабиева гуфт: 
“Дархостҳои соҳибкорони маҳаллӣ ба содироти меваи хушк, писта, пиёз, маҳсулоти хом барои истеҳсоли 
консерва ва ғайра рабт дошт. Дархостҳои ширкатҳои хориҷӣ ба содироти меваи хушк, сим ба 
Қазоқистон, ва воридоти таҷҳизоти коркарди маҳсулоти хӯрокворӣ аз Русия алоқаманд буд. Бо ёрии мо 
мева ва меваи хушки Тоҷикистон аллакай Русия, Қирғизистон ва Чин содир мешавад”. 
 

Баргузории чунин чорабиниҳо дар минтақаҳои дигари Тоҷикистон низ то анҷоми соли ҷорӣ дар назар аст.   

Шаҳри Қайроққум аз 10-ум то 15-уми август 
мизбони як давраи вижаи омӯзишӣ доир ба 
стандарти байналмилалии ISO 14001:2004 – 
Низоми мудирияти муҳити зист (EMS) буд. Ҳадаф 
аз баргузории ин давраи омӯзишӣ, ки аз ҷониби 
Феҳрасти байнулмилалии аудиторони дорои 
шаҳодатнома (IRCA) тасдиқ шудааст, омода 
кардани аудиторони ISO 14001 дар Тоҷикистон 
буд. Ин давраи омӯзишӣ барои нахустин бор дар 
Тоҷикистон баргузор гардид ва дар он 
намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии кишвар, 
ширкатҳои консалтингӣ ва донишгоҳҳо  иштирок 
карданд.  
 

Бастаи стандартҳои ISO 14000 василаҳои амалиеро 
дар ихтиёри корхонаҳову созмонҳо мегузорад, ки 
тавонанд масъулиятшонро дар мавриди ҳимояи 
муҳити зист тарҳрезӣ ва иҷро намоянд. 
Роҳандозии низоми мазкур назорат ва беҳтар 
шудани нишондодҳои муҳитзистии ширкатҳову 

созмонҳоро замонат медиҳад. Дар торнамои 
расмии Созмони байнулмилалӣ оид ба 
стандартикунонӣ (ISO) омадааст, ки то ҳоли ҳозир, 
300 000 шаҳодатномаи ISO 14001 дар 171 кишвари 
ҷаҳон дода шуда, аз ҷумла, 96 шаҳодатнома дар 
соли 2013 дар Тоҷикистон дода шудааст. 
 

Мушовирони байнулмилалии Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ Субҳаш Арора ва Гулнора 
Юсупжанова мударриси давраи мазкур буданд. Ба 
қавли ҷаноби Арора, ин меъёр талабот ҷиҳати ёрӣ 
ба корхонаҳову созмонҳо дар таҳия ва иҷрои 
сиёсат ва ҳадафҳои мудирияти муҳитзистиро бо 
назардошти самтҳои бартар ва санадҳои 
қонунгузорие, ки созмонҳову корхонаҳо бояд ба 
инобат бигиранд, муайян мекунад.  
 

Ширкатдорони давраи омӯзишӣ дар сурати 
муваффақона супоридани имтиҳони хаттӣ соҳиби 
гувоҳномаи байнулмилалии ширкати олмонии 
“TUV NORD CERT CmbH” хоҳанд шуд.



Ҳашт корхонаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон аз 22-юм 
то 25-уми сентябр дар бузургтарин намоишгоҳи 
байнулмилалии нассоҷӣ ва либосвории Федеросюни Русия - 
намоишгоҳи “Текстиллегпром” дар шаҳри Маскав иштирок 
карданд. Корхонаҳои Тоҷикистон барои панҷумин бор 
пайдарпай бо мусоидат ва дастгирии МТБ меҳмони 
намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки 
азимтарин намоишгоҳи махсус дар Федеросюни Русия 
мебошад, гардиданд. Дар давоми  панҷ соли охир 21 
корхона аз Тоҷикистон бо мусоидати МТБ дар намоишгоҳи 
мазкур иштирок кардаанд ва аксарашон аз ин намоишгоҳ бо 
шартномаҳои чандсадҳазору чандмиллиондолларӣ 
баргаштаанд.  
 

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи тиҷоратии федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти 
саноати сабук шинохта мешавад, соле ду бор тақрибан 2000 ширкати тиҷоративу саноатиро ҷамъ меоварад. 
Теъдоди боздидкунандагони намоишгоҳ то ба 37000 нафар мерасад, ки дар майдони бештар аз 65000 метри 
мукааб бо маҳсулоти замонавии беш аз 2500 ширкат аз 42 кишвари ҷаҳон шинос мешаванд. Бино бар гуфтаи 
Наргиза Абдумаҷидова, ёвари барномаҳои МТБ дар Тоҷикистон, «иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи Маскав имкони хубе буд, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байнулмилалӣ намоиш 
бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақими тиҷоратӣ барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи 
бозори худро тавсеа бахшанд”. 
 

Намоишгоҳ аз 11 павилиони вижа иборат буд, ки дар онҳо матоъ, либосворӣ, маҳсулоти бофандагӣ, либоси 
зер, ҷӯробҳо, либосҳои кӯдакона, маҳсулот барои хона, чарм ва маҳсулоти чармӣ, таҷҳизот, ашёи хом, 
маҳсулоти нассоҷӣ ва ғайра ба намоиш гузошта шуд. Девораҳои Тоҷикистон дар ду павилион – павилиони 
ашёи хом ва павилиони маҳсулоти нассоҷӣ ва кешбофӣ қомат афрохта буд. Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, 
аз павилионҳои дигар низ дар намоишгоҳ бо ҳадафи шиносоӣ бо ҳамкорони эҳтимолии тиҷоратӣ ва 
фанновариҳои замонавию маҳсулоти навин дидан кард.  

 
 

Тарроҳон, дӯзандаҳо, ва муҳандисони нассоҷии 
тоҷик аз як давраи серӯза доир ба сохтори либос, 
ки аз 21-ум то 23-юми сентябр дар шаҳри Хуҷанд 
баргузор шуд, баҳра бардоштанд. Ҳадаф аз 
баргузории ин давраи омӯзишӣ амиқтар 
гардонидани донишу маҳорати касбии 
мутахассисони тоҷик доир ба василаҳои гуногун ва 
муҳтавои сохтори либос буд, ки дар саноати 
замонавии мӯд васеъ истифода мешавад. Томас 
Тан, мушовири аршад доир ба тарроҳӣ ва тренери 
давраи омӯзишии мазкур аз Академияи 
сингапурии касбҳои вобаста ба мӯд (TaF.tc), гуфт: 
“Мо сохтори умумии либос ва намунаҳои 
гуногуни истифодаи дарзу кӯк дар қисматҳои 
гуногуни либосро фаро гирифтем. Донише, ки 
дар ин давраи омӯзишӣ гирифта шуд, ба 
иштироккунандагонаш имкон медиҳад, то 
шумори тарҳҳои лағвшударо, ки ба истеҳсоли 

васеъ роҳ намеёбанд, коҳиш бидиҳанд, нофаҳмӣ 
дар намунагирӣ ва истеҳсолро аз миён бибаранд, 
ва тамосу ҳамдигарфаҳмӣ дар баёни 
хусусиятҳои маҳсулотро беҳтар бигардонанд”. 
 

Дар давраи омӯзишии мазкур аз лексия, 
презентатсия, наворҳои видеоӣ, баҳсҳои гуруҳӣ, 
омӯзиши намунаҳо, санҷишҳо ва василаҳои 
дигари тадрис кор гирифта шуд. Бону Нигора 
Халилова, намояндаи ширкати “Лидер” ва 
иштирокдори ин давра, гуфт, бар иловаи омӯзиши 
асл, таърих ва фазои тиҷоратии саноати 
либосворӣ, ӯ, ҳамчунин, муайян кардани навъҳои 
маъмулӣ ва тазйинии кӯкҳоро дар мувофиқат бо 
рамзҳои байнулмилалӣ ва соҳавӣ омӯхтааст. Ӯ 
гуфт: “Ҳоло, мо боз метавонем нақшҳои гуногуни 
либосвории одиро муайян кунем, раванди 
дӯхтанро таҳлил ва тасвир бикунем, ва ғайра”.

Имсол корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони густариши бозори берунаи худро пайдо карданд: 
«Ваҳдат», “Мафтуна”, “Нассоҷии Хуҷанд”, «Ноҳид», “Олим Текстайл”, «Ортекс», «Раҳимов А.А.», ва «Тента 

Кӯлоб». 



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.org; www.itctj.wordpress.com     

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

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

 

Намояндагони ниҳодҳои давлатии Тоҷикистон, бахши хусусӣ, 
иттиҳодияҳои соҳибкорӣ ва доираҳои коршиносӣ  дар як 
давраи омӯзишӣ дар таърихи 28-29-уми июл дар шаҳри 
Душанбе муҳиммияти соддагардонии расмиёти савдоро 
баррасӣ намуда, бо талаботи Созишномаи СТҶ доир ба 
соддагардонии савдо (TFA) ва уҳдадориҳои Тоҷикистон дар 
баробари СТҶ дар самти мазкур шинос шуданд. Давраи 
омӯзишии мазкур ҷузве аз талошҳои муштараки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ҷиҳати таъсис 
ва роҳандозии фаъолияти Кумитаи миллӣ доир ба 
соддагардонии расмиёти савдо мебошад. Ниҳоди нави 
давлатӣ бо ҳадафи соддагардонӣ ва ҳамоҳангсозии 
муқаррароти марбут ба тиҷорати байнулмилалӣ таъсис хоҳад ёфт. Роҳандозии фаъолияти чунин як ниҳод 
талаби ҳатмии СТҶ дар чаҳорчӯбаи Созишномаи СТҶ доир ба соддагардонии расмиёти савдо мебошад.  
 

Бону Октавиа Черкез, мушовири байнулмилалии МТБ, мегӯяд: «Соддагардони расмиёти савдо, махсусан, 
масъалаҳои вобаста ба марз ва масъалаҳои дохилӣ, ҳамоҳангӣ миёни ниҳодҳои зиёде (созмонҳо, оҷонсиҳо) 
ва дар сатҳҳои гуногуни ин ниҳодҳоро талаб мекунад. На ҳама ниҳодҳо сиёсат ва вазифаҳои сохтории 
худро ба таври комил идора мекунанд. Масалан, дар ҳоле, ки ҷамъоварии пардохтҳои гумрукӣ ва назорат 
аз болои ин ҷамъоварии он ба дӯши Кумитаи гумрук вогузор гардидааст, сиёсати муайянсозии 
таърифаҳои гумрукӣ бар уҳдаи ягон ниҳоди дигар, ба монанди вазорати молия, вазорати тиҷорат ё 
иқтисод мебошад. Ҳадаф аз фаъолияти Кумитаи нав ҳамоҳангии фаъолияти ҳамин ниҳодҳо ва ба созиш 
расидани ниҳодҳое мебошад, ки баъзан ба тиҷорати фаромарзӣ назари комилан мутафовит дорад. 
Ҳамин гуна, ниҳодҳои миллии соддагардони расмиёти савдо ба манфиати миллӣ кор хоҳанд кард, ба 
шарте, ки дар фазои мусоид фаъолият кунанд, яъне, ниҳодҳои марбута уҳдадориҳои худ дар баробари ин 
кумита ва вазифаҳои рушди миллиро дарк кунанд. Вазифаҳои рушди миллӣ аз боло бурдани сатҳи 
рақобатпазирии Тоҷикистон, таъмини рушд аз ҳисоби тиҷорат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши 
ҷалби сармоягузориҳо ба иқтисоди кишвар иборат мебошад».  

Барои дувумин бор маҳсулоти ҳунарҳои дастии Тоҷикистон дар намоишгоҳи маъруфи байнулмилалии 
молҳои истеъмолӣ – Ambiente, ки аз 12-ум то 16-уми феврали соли оянда дар шаҳри Франкфурти Олмон 
баргузор мегардад, ба намоиш гузошта мешавад.  
 

Рӯзи 31-уми июл, дар як давраи омӯзишие дар шаҳри Душанбе намояндагони эҳтимолии Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи Франкфурт бо роҳҳои омодагӣ ба намоишгоҳ ва иштироки фаъолу манфиатнок дар он  шинос 
шуданд. Намояндагони Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон, ширкатҳои “Рухом”, “Умед”, “Суман”, 
“Мумтоз”, Ҷаҳоннек”, ва “Озара” дар давраи омӯзишӣ иштирок карданд.  
 

Мушовири байнулмилалии МТБ доир ба тарроҳӣ Габриэла Бёрде ширкаткунандагонро бо имкониятҳои 
бозорёбӣ ва равандҳои байнулмилалии тарроҳӣ, ҳамчунин, бо натиҷаҳои охирини иштироки ҳайъати 
Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ шинос кард. Бону Бёрде, ки ба ҳайъати Тоҷикистон дар омодагӣ ба 
намоишгоҳи Франкфурт ёрӣ медиҳад, мегӯяд, “муштарак бо шарикони маҳаллӣ сари масъалаҳои 
интихоби маҳсулот ва беҳсозии он кор кардем ва иқтидори содиротии корхонаҳоро баҳогузорӣ намудем. 
Ширкатдорони давраҳои омӯзиширо бо намоишгоҳ, маҳсулоти қобили намоиш, ва роҳҳои дарёфту 
қабули фармоишҳо шинос кардем”. 

Гузориш: «Таъсиси Кумитаи миллӣ доир ба соддагардони расмиёти савдо дар Тоҷикистон. Аз шарҳи маънӣ то 
ба ҳукми қонунӣ».  

Бо забонҳои инглисӣ ва русӣ. 
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