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ЛОИҲАИ МБТ СОҲИБИ ТОРНИГОРИ РАСМӢ ГАРДИД 
(МУАРРИФИИ ИНТЕРНЕТИИ ХОНАИ ИНТЕРНЕТӢ) 

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» яке аз аввалин созмонцои байнулмилалии фаъол 

дар кишвар гардид, ки ба блогистон по ницод. Ин лоица, ки бо маблағгузории СЕКО аз ҷониби 

Маркази байнулмилалии тиҷорат амалк мегардад, торнигор (веблог)-и расмии худро роц андохт. 

Хонаи интернетии лоица бо истифода аз пояи ироагари маъруфи хадамоти торнигорк – Вордпресс 

сохта шуда, бо чунин нишонк дастрас аст: www.itctj.wordpress.com 

Бино бар қавли ҷаноби Саидмӯъмин Камолов, рацбари миллии лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон», иқдоми мазкур ба хотири боло бурдани сатци огоции доирацои васеъи 

истифодабарандагони интернет аз натиҷацои фаъолияти лоица ва дастовардцои он бо истифода аз 

абзорцои замонавии тарғиб; ва цамчунин, ҷицати ҷалби таваҷҷӯци гурӯццои мавриди цадаф ба 

лоица рӯидаст гирифта шудааст. 

Торнигор аз ҷониби веблоггер ва мултимедиа-журналисти маъруфи тоҷик, мушовири миллии 

лоица дар масоили тамос бо ҷомеа, ҷаноби Абдулфаттоц Шафиев сохта ва тарроцк шуда, 

цамчунин, идора мешавад. Ҷаноби Шафиев мӯътақид аст, ки лоицацои хурд барои тахсиси 

маблағцои алоцида барои харидории домен, пардохти цостинг ва сохтани торнамо (веб-сайт) цеҷ 

зарурате надоранд, дар цоле, ки цамаи амалцои лозима тариқи ироагарони хадамоти торнигорк 

ройгон дастрасанд.  

Торнигори лоица хонандагони худро бо фаъолият ва чорабиницои лоица шинос мекунад; онцоро аз 

тозатарин навидцои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии кишвар огоц мекунад; наворцои видеок ва 

нигористонцои акс нашр мекунад; гузоришцо ва маводи интишории лоицаро дастраси хонандагон 

мегардонад ва ғайра. Торнигор, цамчунин, ба корхонацои цамкори лоица имкон фароцам меорад, 

то мацслуоти худро ройгон тарғиб намоянд.  

Дар торнигор цамчунин маълумот оид ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон, бозигарони 

калидии соца, бозорцои эцтимолии содирот, бартариятцои цукумат ва стротежии рушди содироти 

соцаро низ метавон даржфт намуд. Торнигор бо се забон – инглиск (цамчун забони асосии 

торнигор), тоҷикк ва руск дастрас аст. 

Хонумони азиз ва ҷанобони гиромк, ба хонаи интернетии мо лутф фармоед! Марцабо, нури дида, 

тоҷи сар! Акнун, моро жфтан ба маротиб осонтар аст – браузери дилхоцро боз мекунед, рӯи 

нишонинавис мушакро мебаред ва нишонии мазкурро менависед - www.itctj.wordpress.com!  

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 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. Ин тарц аз ҷониби Ҳукумати 

Швейтсария тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк 

мешавад. 

Сипосгузорем, ки ин иттилоотро хондед. Хушцол хоцем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва 

хонандагон, шунавандагон, бинандагон, дӯстон ва цамкоронатонро низ аз он огоц намоед. 
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