
 

  

ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  
 

Рӯзи 22-юми октябри соли 2009 дар шаҳри Душанбе маросими расмии имзои санади нави тарҳе 

ҷиҳати ироаи жрии фаннӣ ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон баргузор мешавад. 

Лоицаи нав, ки жрии фаннк ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистонро дар назар дорад, аз ҷониби 

Идораи давлатии Швейсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад ва онро Маркази 

байнулмилалии тиҷорат дар цамкорк бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва Вазорати 

энержк ва саноати Тоҷикистон пижда хоцад кард. Цадафи умумии ин тарц дастгирк намудани рушди 

устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути боло бурдани 

рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва бецтар кардани зерсохтори 

идораи сифат мебошад.  

Лоица таваҷҷӯци худро ба дастгирии корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк дар қабули як равиши 

стротежк барои рушди соца, бецтар намудани вазъ ва иқтидори корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк ва 

ницодцои хадамотрасони марбут ба ин соца ҷицати коркарди мацсулот ва бозоржбк, ва цамчунин 

бецбуд бахшидани зерсохтори идораи сифат равона хоцад кард.   

Худи цамон рӯз, цамчунин, нишасти нахустини Кумитаи назоратии лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» баргузор хоцад шуд, ки дар он намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, бахши хусуск 

ва СЕКОву МБТ иштирок мекунанд. Кумитаи мазкур бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоицаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ва шаффофият дар кори амалигардонии он, цамчунин барои 

замонати посухгӯ будани натиҷацои лоица ба авлавиятцои кишвар дар давоми фаъолияташ ташкил 

шудааст.  

Қарор аст, дар ин нишаст Лариса Кислякова, муовини вазири рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон, 

Фридрих фон Киржбах, мудири бахши сижсат ва барномацои Маркази байнулмилалии тиҷорат ва 

намояндагони дигари МБТ суханронк намоянд. Тарци нав аз ҷониби Армен Заргарян, мушовири 

рушди тиҷорати минтақавии МБТ ва Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, 

муаррифк хоцад шуд.  

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) як ницоди муштараки Созмони ҷацонии тиҷорат ва 

Созмони милал мебошад. МБТ барои рушди содироти социбкории хурд дар кишварцои рӯ ба инкишоф 

мусоидат намуда, ба намояндагони бахши хусуск, ницодцои дастгирии тиҷорат ва сохторцои 

давлатк дар ҷицати цалли муваффақонаи масоили марбут ба тиҷорат жрк мерасонад.  

Барои тамос: 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат,  

http://www.intracen.org  

Телефон: + 992 918 85 45 43 

E-mail: abdulfattoh@inbox.ru 
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