
 

 
 

ЛОИҲАҲОИ МАРКАЗИ ТИҶОРАТИ БАЙНУЛМИЛАЛӢ ДАР 

ТОҶИКИСТОН 

24-уми майи соли 2013, шацри Душанбе  
 
 

БАРРАСИИ НАТИҶАҲОИ ЛОИҲА ВА НАҚШАҲОИ ОЯНДА  
(РОҲ БА СӮИ МУВАФФАҚИЯТ) 

Фаъолият ва дастовардцои барномацои Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ), чолишцои 

рӯбарӯи он ва нақшацои ояндаи он имрӯз, 24-уми май, дар нишасти навбатии Кумитаи 

назоратии лоица дар шацри Душанбе барраск мешавад. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) дар Ҷумцурии Тоҷикистон се лоицаро пижда мекунад, ки 

цар сеяш аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк 

мешавад. Кумитаи назоратии лоица бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоицацо, шаффофият дар 

кори амалигардонии онцо ва замонати посухгӯ будани натоиҷашон ба афзалиятцои кишвар 

ташкил шудааст. Намояндацои як силсила ницодцои давлатк, СЕКО, МТБ, ва бахши хусуск узви 

Кумитаи мазкур мебошанд.   
 

Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, фаъолияти тарццои 

МТБ-ро пурсамар номида, кори онро дар вуруди Тоҷикистон ба Созмони Тиҷорати Ҷацонк (СТҶ) 

муассир медонад. Ҷаноби Назриев мегӯяд: “Мо аз талошцо ва жрицои шариконамон аз СЕКО ва МТБ 

дар раванди узвияти Тоҷикистон ба Созмони Тиҷорати Ҷацонӣ, болобарии огации доирацои тиҷоратии 

кишвар аз чолишцову манфиатцои ин узвият ва цамчунин, аз мусоидаташон ба рушди соцаи нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ дар Тоҷикистон сипосгузорем.”  
 

Армен Заргарян, мушовири минтақавии МТБ дар масоили пешбурди тиҷорат, аз мацсули кори 

тарццои МТБ дар Тоҷикистон дар соли 2012 чанд мисол меорад, аз ҷумла он ки бо мусоидати 

созмон корхонацои соцаи нассоҷиву дӯзандагк дар намоишгоццои байнулмилалк дар Истанбул ва 

Маскав иштирок карданд, мутахассисони тоҷик дар Таиланд бо омӯзише доир ба монеацои 

техникк дар савдо (ТБТ) фаро гирифта шуданд, цайъатцои расмии кишвар барои иштирок дар 

гуфтушунидцои узвият дар СТҶ дар шацри Женева мусоидат диданд, доирацои тиҷоратии мацаллк 

дониши худро доир ба узвият дар СТҶ дар ҷаражни силсилаи барномацои омӯзишк боло бурданд 

ва ғайра.  

Бахтижр Муциддинов, масъули ширкати “Неку Хуҷанд” доир ба содирот, мегӯяд, цамкорк бо 

Маркази тиҷорати байнулмилалк ба онцо имкон дод, то цузури худро дар бозорцои беруна тақвият 

бахшанд ва рақобатпазирияшонро боло бибаранд. Ҷаноби Муциддинов, ки бо мусоидати МТБ дар 

цайъати Тоҷикистон дар намоишгоццои байнулмилалк дар Истанбулу Маскав иштирок кардаву, аз 

он ҷо барои корхонааш чанд қарордод цам овардааст, мегӯяд: “Бароям маълум шуд, ки нахи 

пахтагини мо бо сифати баландаш дар бозори ҷацонӣ харидори зижд дорад. Мо метавонем бо 

истецсолкунандагони нахи пахтагин аз Узбакистон, Ҳиндустон, Туркия ва кишварцои дигар рақобат 

бикунем. Ҳамчунин, мехоцам, аз жрицои МТБ дар самтцои мудирияти сифат ва цосилнокӣ қадрдонӣ 

кунам, ки хеле цам бароямон муфид буд.” 
 

Дар нишасти мазкур, цамчунин, марцилаи нави сесолаи Барномаи Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон муаррифк хоцад шуд, ки интизор меравад, аз моци июли соли 2013 ба фаъолият оғоз 

кунад. То цоли цозир, МТБ дар чацорчӯбаи ин барнома як силсила тарццоеро барои дастгирии 

соцаи тиҷорат дар Тоҷикистон пижда кардааст, монанди «Пешбурди тиҷорат дар Осижи Марказк» 

(2002-2003) ва се марцилаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» (2003-2006, 2006-2008, 2009-2012).  

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 



Самти фаъолияти лоица то соли 2008 соцаи коркарди мева ва сабзавот буд ва сар аз соли 2009 

барнома ба соцаи нассоҷиву дӯзандагк рӯ овард ва то имрӯз ба натиҷацои амалк ва муваффақе дар 

ин соцаи пур аз мушкил ноил гардидааст. 

 

Тарццои Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) дар Ҷумцурии Тоҷикистон: 

- Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” ҷицати мусоидат ба 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 рӯидаст гирифта шудааст. Марцилаи саввуми он моци сентябри соли 

2009 оғоз шуд ва моци декабри соли 2012 анҷом пазируфт. 

- Бахшцои ЯК ва ДУ-и Барномаи СЕКО оид ба цамкории тиҷоратк дар Тоҷикистон. Ҳадафи 

умумии ин барнома мусоидат ба иҷрои ислоцоти цамаҷониба дар Ҷумцурии Тоҷикистон ҷицати 

узвияти ин кишвар дар Созмони Тиҷорати Ҷацонк, цамчунин мусоидат дар марцилаи пас аз узвият 

мебошад.  
 

Барои маълумоти бештар: 

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) 

Тел: + 992 98 808 88 11; +992 93 540 4543; 

Имейл: abdulfattoh@inbox.ru  

 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома, 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ)  

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj  

Торнигор: www.itctj.wordpress.com  
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