
 

Маълумот барои расонаҳои хабарӣ 
 

Душанбе, 04 сентябри 2008: Дар таърихи 5 сентябр дар шацри Душанбе – пойтахти 

Тоҷикистон нишасти аввалини Кумитаи назоратии Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» дар соли ҷорк баргузор мегардад.  
 

Кумитаи мазкур бацори соли гузашта 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 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. Қарор аст, дар ин нишаст Л. Кислякова - 

муовини вазири рушди иқтисодк ва савдои Тоҷикистон, А. Заргарян – мушовири рушди 

тиҷорати минтақавии МБТ, А. де Чембриер – намояндаи СЕКО (Идораи давлатии 

Швейсария дар умури иқтисод) 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 

байнулмилалк иштирок карда ва аз он ҷо бо силсилаи қарордодцо ва идеяву пешницодцои 

нав баргаштаанд. Ҷаноби Камолов мегӯяд, дар ин муддат дар қатори корцои зижде 

цамчунин Нақшацои амал ҷицати бецбудк дар риштацои бозоржбк, фанноварии тавлидот 

ва бехатарии мацсулоти ғизок барои корхонацои санҷишк тация гардиданд; назарсанҷк 

оид ба шарбати зардолу доир гардид; ба озмоишгоццои санҷишии Точикстандард дар 

шацрцои Душанбе ва Хуҷанд жрицо расонида шуд; мутахассисини соцоти марбут ба 

бехатарк ва сифати мацсулоти ғизок омӯзишцо дида ва социби гувоцномацои 

байналмилалк шудаанд ва ғайра.   
 

Армен Заргарян, мушовири рушди тиҷорати минтақавии МБТ мегӯяд, дар ин нишаст, 

цамчунин, раванди бацодиции фаъолияти Лоица ва боз соцоти эцтимолии фаъолияти МБТ 

дар оянда дар Тоҷикистон барраск хоцанд шуд. 
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