
  
 

Маълумот барои расонацои хабарк 
 

Хабар: Дар таърихи 5 декабр дар шацри Душанбе – пойтахти Тоҷикистон 

нишасти дувуми Кумитаи назоратии Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» баргузор мегардад.  
 

Кумитаи мазкур бацори соли ҷорк бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоицаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ва шаффофият дар кори 

амалигардонии он ташкил шудааст. Намояндацои Вазорати рушди 

иқтисодк ва савдо, Вазорати кишоварзк ва цифзи табиат, Вазорати энержк 

ва саноат, Оҷонсии «Тоҷикстандарт», Дафтари Швейтсария оид ба цамкорк 

ва рушд, Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) ва бахши хусуск узви 

Кумитаи назоратии Лоица мебошанд.  
 

Дар нишасти навбатии Кумита, рӯзи 5 декабр масоили марбут ба 

фаъолияти Лоица, монеъа ва мушкилоти соцаи коркарди мева ва сабзавот ва 

содирот, бецбудицо дар ин самт ва манофеъи рушди ин соца барраск 

мешавад. Ширкатдорони ин нишаст, цамчунин, нақшаи фаъолияти Лоица 

барои соли ояндаи 2008-ро матрац хоцанд кард. Қарор аст, дар ин нишаст Л. 

Кислякова - муовини вазири рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон, А. 

Заргарян – мушовири рушди тиҷорати минтақавии МБТ, ва С. Камолов, 

рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон баромад намоянд.  
 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон фаъолияти 

Лоица дар соли равонро пурсамар меномад. Ӯ аз мацсули кори Лоица 

мисолцо меорад, аз ҷумла он ки бо мусоидати онцо корхонацои коркарди 

мева ва сабзавоти Тоҷикистон дар намоишгоццои байналмилалк иштирок 

карда ва аз он ҷо бо силсилаи қарордодцо ва идеяву пешницодцои нав 

баргаштаанд, фецрасти роцнамои корхонацои содироти Тоҷикистон тация ва 

интишор гаштааст, мутахассисини соцоти марбут ба бехатарк ва сифати 

мацсулоти ғизоия омузишцо дида ва социби гувоцномацои байналмилалк 

шудаанд ва ғайра.   
 

Армен Заргарян, мушовири рушди тиҷорати минтақавии МБТ мегӯяд, дар 

ин нишаст, цамчунин, мушкилот дар сари роци Лоица низ матрац хоцанд 

шуд, аз ҷумла он ки Маркази миллии рушди тиҷорат, ки дар доираи Лоица 

таъсис жфта буд, цанӯз цам ба кори худ оғоз накардааст, ва боз он ки ояндаи 

Стротежии рушди содироти соцаи коркарди мева ва сабзавот бинобар 

тағйироти сохтории цукумати Тоҷикистон норӯшан боқк мондааст. 
 

 

 

 

 



Лоица: Соцаи коркарди мева ва сабзавот дар Тоҷикистон аз соцоти афзалиятноки дастгирк 

унвон шуда ва имконоти содиротии мацсулоти мевагк ва сабзавотк ба берун аз Тоҷикистон 

болотар аз дигар соцацо мебошад. Пешрафти ин соца метавонад дигар соцацои 

кишоварзиро низ ба дунболи худ ба сӯи рушд бибарад, ацолии рустоии кишварро ба 

парвариши меваву сабзавот шавқманд созад ва тавсеъаи фаъолияти корхонацо мардумро бо 

ҷои кор таъмин карда дар самти коциши мизони фақр дар Тоҷикистон сацм бигзорад. 
 

Мацз бо назардошти цамин омилцо аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат дар 

Тоҷикистон як тарце бо номи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» амалк мешавад ва 

дастгирии соцаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон, боло бурдани имконоти 

рақобатпазирии корхонацои коркард ва тавлиди мацсулоти мевагк ва сабзавотии 

Тоҷикистон дар бозорцои беруна ва  мусоидат ба боло бурдани иқтидори содиротии 

кишвар дар ин росто аз самтцои аслии фаъолияти ин тарц мебошад.  
 

Ин лоица аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария оид ба иқтисод (SECO) маблағгузорк 

мешавад. Дар цоли цозир, давраи дуввуми ин лоица дар цоли иҷро қарор дорад. Ҳамкори 

МБТ дар иҷрои ин тарц аз ҷониби Тоҷикистон Вазорати рушди иқтисодк ва савдои ин 

кишвар мебошад.  
 

МБТ: Маркази байнулмилалии тиҷорат як ницоди муштараки Созмони Милал (UNCTAD) 

ва Созмони ҷацонии тиҷорат (WTO) буда цадаф аз таъсиси он дастгирии рушди соцаи 

тиҷорат ва сатци иқтидори содиротии кишварцои рӯ ба инкишоф ва дар цоли гузариш 

мебошад.  
 

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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