
 

                                            
                                                                                                    

                            Маълумот барои матбуот 

 
Душанбе, Панҷуми феврал. Панҷ корхонаи коркарди мева ва сабзавоти 

Тоҷикистон дар намоишгоци байнулмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба Prod 

Expo -2007 аз ин кишвар намояндагк мекунанд.  

 

Чацордацумин намоишгоци байнулмилалии саноати хӯрока ва нӯшока рӯзцои 12 – 16 

феврал дар шацри Маскав баргузор мешавад. Ин намоишгоц бо мусоидати цукумати 

шацри Маскав, Вазорати кишоварзии Русия ва палатаи тиҷорат ва саноати Русия 

доир мешавад. 

 

Бо кӯмаки молк ва фаннии Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) ва  Идораи 

давлатии Швейтсария оид ба иқтисод (SECO) панҷ корхонаи бузургтарини коркард 

ва тавлиди мацсулоти мевагк ва сабзавот аз Тоҷикистон дар бузургтарин намоишгоци 

мацсулоти хӯрока дар цудуди собиқ Шӯравк ширкат мекунанд. Ин корхонацо «Гули 

Кӯцсор» ва «Шарбатцо» аз шацри Душанбе ва гурӯци «Нур», «Карафшон» ва 

корхонаи қаннодии шацри Исфара аз вилояти Суғд мебошанд.  

 

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 кишвар фароцам меоварад.  

 

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 ҷацонии тиҷорат дар 

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

самти аслии фаъолияти ин тарц 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 мебошад. Ин 

лоицаи цукумати Тоҷикистон буда аз ҷониби цукумати Швейтсария, мушаххасан, 

Идораи давлатии Швейтсария оид ба иқтисод (SECO) маблағгузорк мешавад. Дар 

цоли цозир давраи дуввум ва ницоии ин лоица дар цоли иҷро қарор дорад ва он то 

соли 2008 идома карда буҷаи он як миллион доллари амрикоиро ташкил медицад. 

Ҳамкори Маркази ҷацонии тиҷорат дар иҷрои ин тарц аз ҷониби Тоҷикистон 

Вазорати иқтисод ва савдои ин кишвар мебошад.  



 

Маркази байнулмилалии тиҷорат як ницоди муштараки Созмони Милал ва Созмони 

ҷацонии тиҷорат буда цадаф аз таъсиси он дастгирии рушди соцаи тиҷорат ва 

иқтидори содиротии кишварцои рӯ ба инкишоф 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 57 45 43 

И-мейл: abdulfattoh@inbox.ru 
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