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Барои расонаҳои хабарӣ 

Шаҳри Душанбе, 09.02.2009 

Панҷ корхонаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон дар намоишгоци байнулмилалии 
саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба ПродЭкспо-2009, ки имрӯз, 09 феврал дар Маскав шурӯъ 
шуд, аз ин кишвар намояндагк мекунанд. Ин корхонацо “Шарбатцо” ва “Иттицодияи илмк-
истецсолк” (собиқ Гули Кӯцсор”) аз шацри Душанбе ва “Корхонаи консервбарории 
Ҳасанов”, “Элита-Истаравшан”,  ва “Тоҷфрут” аз вилояти Суғд мебошанд.  

Шонздацумин намоишгоци байнулмилалии саноати хӯрока ва нӯшока - ПродЭкспо-2009 то 
13 феврал идома жфта, бо мусоидати цукумати шацри Маскав ва Палатаи тиҷорат ва саноати 
Русия доир мешавад. Иштироки корхонацои Тоҷикистон дар бузургтарин намоишгоци 
мацсулоти хӯрока дар цудуди собиқ Шӯравк бо кӯмаки молк ва фаннии Оҷонсии олмонии 
цамкории фаннк (GTZ) ва Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) имконпазир гардидааст.  

Бо назардошти нижз ба вуруди сареътар ба бозори кишварцои дигар, қабл аз цама Русия ва 
Қазоқистон, иштироки корхонацои Тоҷикистон дар чунин як намоишгоц барои ин 
корхонацо имконоти хуби муаррифии мацсулоти худ ва даржфти харидорон ва цамкорони 
нав дар хориҷ аз кишварро фароцам меоварад.  

Маттиас Ҳалдер, рацбари лоицаи «Дастгирии соҳибкории хурду мижна дар Тоҷикистон» 
(GTZ) бар ин назар аст, ки намоишгоц барои корхонацои Тоҷикистон имкони хубест, то 
мацсулоти худро ба доираи васеъи истеъмолкунандагон дар Русия, Аврупои Шарқк ва Ғарбк 
нишон бидицанд. Ба қавли ӯ, ин намоишгоц имкон медицад, то корхонацои Тоҷикистон бо 
ширкатцои хориҷк робитацои мутақобилан судманд барқарор намоянд ва цамзамон, бино 
бар рақобати шадид дар бозорцо онцоро ба чолиш мекашад. Аз ҷониби корхонацои 
Тоҷикистон намудцои гуногуни мацсулот барои намоишгоц омода шудааст, ки ба гуфтаи 
Саидмӯъмин Камолов, рацбари лоицаи Маркази байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон, 
ба корхонацои Тоҷикистон имкони воқеъии пешбурди тиҷорати худ дар бозорцои беруна, 
даржфти шарикони нави тиҷоратк ва роццои нави фурӯшро фароцам меорад.  

 

Оҷонсии олмонии ҳамкории фаннк (GTZ) оҷонсиест, ки рушди босуботро дар саросари ҷаҳон 
дастгирӣ менамояд. GTZ пешрафти босуботи сижсӣ, иқтисодӣ, зистмуҳитӣ ва иҷтимоиро дар 
шароити глобализатсияи ҷаҳонӣ дастгирӣ мекунад. Ҳадафи аслии оҷонсӣ - беҳбудии шароити 
зиндагӣ мебошад. Дафтари ҳамоҳангсозии GTZ дар Душанбе аз соли 1996 фаъол аст. 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) як ниҳоди муштараки Созмони Милал (UNCTAD) ва 
Созмони ҷаҳонии тиҷорат (WTO) буда, ҳадаф аз таъсиси он дастгирии рушди соҳаи тиҷорат ва 
сатҳи иқтидори содиротии кишварҳои рӯ ба инкишоф ва дар ҳоли гузариш мебошад.  
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