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ББААРРННООММААИИ  ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  
 

 

Шаҳри Душанбе, 7-уми июли соли 2009.  
 

Имрӯз дар Душанбе як тарци нав, ки 1,8 миллион доллари амрикоиро ба соцаи нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон ихтисос хоцад дод, расман муаррифк мешавад. 

 

Маросими расмии анҷом жфтани марцилаи дуввум (2006-2008) ва оғоз намудани марцилаи  саввум 

(2009-2012)-и Барномаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, ки соцаи саноати нассоҷк ва 

дӯзандагиро фаро хоцад гирифт, дар толори Вазорати рушди иҷтисод ва савдои 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. Ҳадафи 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.  

 

Интихоби соцаи нассоҷк ва дӯзандагк барои марцилаи  саввуми Лоица бо он асоснок карда 

мешавад, ки соцаи мазкур дорои имконоти воқеъии рушд буда, метавонад дар ҷицати 

гуногунсозии содироти кишвар сацми муносиб гузорад. Ҳамчунин, ин соца метавонад барои 

мардум, махсусан ацолии децот ва занон ҷойцои нави корк фароцам оварад. Илова бар ин, Лоица 

дар ҷицати татбиқ намудани талошцои Ҳукумат барои боло бурдани цаҷми пахтаи коркардшуда 

дар дохили ҷумцурк ва цар чк бештар ба мацсулоти ницок табдил додани он сацми худро хоцад 

гузошт.   

 

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.   

 

Бояд зикр намуд, ки натиҷацои марцилаи дуввуми Барномаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон 

(2006-2008), ки соцаи коркарди мева ва сабзавотро дар бар мегирифт, пурсамар арзжбк гардидааст. 

Дар бацогузории ницоии лоица омадааст, баъзе аз натиҷацои он цатто бештар аз интизорот 

комжбона буданд. Дастжбии ду ширкати тоҷикии коркарди мева ва сабзавот ба гувоцномаи 

байнулмилалии ИСО 22000, ширкати корхонацои Тоҷикистон дар намоишгоццои байнулмилалк, 

омодасозии озмоишгоццои Тоҷикстандарт барои даржфти муваҷҷизи байнулмилалк, тация ва 

нашри Фецристи роцнамои содиротии Тоҷикистон ва роцандозии сомонаи интернетии он аз 

ҷумлаи мисолцои фаъолияти муваффақонаи Лоица дар марцилаи дуввум мебошанд. 

 

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.  
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Барои маълумоти бештар:  

Саидмӯъмин Камолов 

Роцбари миллии Барнома 

Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон  

Teл/Факс: (+992 37) 226 06 26  

Моб: 918 71 96 85 

Нишонии электронк: saidmumin_itc@tajnet.com 

Торнамо: www.intracen.org  

 

 

http://www.intracen.org/

