
ББААРРННООММААИИ  ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  

20-уми феврали соли 2011, шаҳри Душанбе  
 

ТАБОДУЛИ ТАҶРИБА БО МУТАХАССИСОНИ ҚИРҒИЗ  

Цайъате аз Қирғизистон, иборат аз тарроцони либос, намояндагони корхонацои дӯзандагк ва 

устодони донишгоц аз 20-ум то 24-уми феврал бо цадафи табодули таҷриба бо цамтожни тоҷикашон 

дар Тоҷикистон қарор хоцанд дошт. Сафари мазкур дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат 

дар Тоҷикистон», ки аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) 

маблағгузорк мешавад, сурат мегирад. 
 

Цадаф аз ин сафар муаррифии ширкатцои хадамотрасони қирғиз ба корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон, табодули таҷриба, барқарор кардани тамосцои тиҷоратк ва цамкории 

эцзтимолк мижни корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк, ширкатцои хадамотрасон ва донишгоццои ду 

кишвар мебошад. 
 

Барномаи расмии сафар, рӯзи душанбе, 21-уми феврал, бо баргузории мизи мудавваре дар 

Вазорати энержк ва саноат оғоз мешавад. Дар мизи мудаввар намояндагони ницодцои марбутаи 

давлатк, корхонацои нассоҷиву дӯзандагк ва Маркази байнулмилалии тиҷорат иштирок хоцанд 

кард. Бар илова, дар ҷаражни сафар мецмонон аз Қирғизистон цамчунин аз корхонацои нассок ва 

дӯзандагии шацрцои Душанбе ва Хуҷанд дидан карда, бо омӯзгорон ва донишҷӯжни Донишгоци 

технологии Тоҷикистон мулоқот мекунанд. 
 

Дар назар аст, ки дар ин цама дидорцо мутахассисони қирғиз хадамот ва цунару малакаи худ, 

цамчунин, факултацои тарроции мӯд дар донишгоццои Қирғизистонро муаррифк хоцанд кард. 
  

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» тасмим дорад, то дар оянда чунин як сафари 

намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистонро ба Қирғизистон ба хотири 

табодули таҷриба созмон бидицад. 

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. 
 

Барои тамос: 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари милли барнома, 

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат 

(ЮНКТАД/СҶТ),   

Шумораи мобил: +992 918 719685 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.com  

Веблог: www.itctj.wordpress.com  

Сипосгузорем, ки ин иттилоотро хондед. 

Хушцол хоцем буд, агар барояш дар 

расонаи Шумо ҷой пайдо шавад.  

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо 

ҷомеа,  

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат, 

(ЮНКТАД/СҶТ) 

Шумораи мобил: + 992 98 808 88 11 

Имейл и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Фейсбук: Abdulfattoh Shafiev 

Веблог: www.itctj.wordpress.com 
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