
 

 

ИҶРОИ ТАЛАБОТИ СТҶ ВА ОГОҲИИ ДОИРАҲОИ ТИҶОРАТӢ АЗ 
ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА ОН 

16-уми октябри соли 2013, шаҳри Душанбе 
 

ДОИРАҲОИ СОҲИБКОРИИИ ТОҶИКИСТОНРО БО СТҶ ШИНОС МЕКУНАНД  

 

Силсилаи иборат аз се давраи омӯзишк ҷиҳати боло бурдани огоҳии доираҳои тиҷоратии 

тоҷик аз қоидаву созишномаҳои Созмони тиҷорати ҷаҳонк (СТҶ), уҳдадориҳои Тоҷикистон ва 

таъсири он ба соҳаҳои муайяни иқтисоди кишвар имрӯз, 16-уми октябри соли 2013 дар шаҳри 

Душанбе оғоз шуд. 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) ва Палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон намояндагони бахси 

хусусии кишварро ҷицати боло бурдани сатци огоции онцо аз манфиату чолишцо ва пажмадцои 

эцтимолии узвияти Тоҷикистон дар СТҶ гирди цам меоварад. Даврацои омӯзишии мазкурро 

коршиносон ва мутахассисони мацаллк, ки дар раванди вуруди Тоҷикистон ба СТҶ иштирок 

доштанд, баргузор мекунанд. Силсилаи омӯзишцо имрӯз дар шацри Душанбе барои намояндагони 

доирацои социбкории ноцияцои тобеъи марказ оғоз шуда, фардо, 17-уми октябр дар Қурғонтеппа 

идома межбад ва рӯзи 19-уми октябр дар шацри Хуҷанд ба анҷом мерасад. 

Барномаи даврацои омӯзишк аз баррасии нақши СТҶ дар раванди тиҷорати байнулмилалк, 

қоидацои бунждии созмон, раванди вуруди Тоҷикистон ба ин созмон ва уцдадорицои кишвар дар 

мавриди дастраск ба бозор ва хидматгузорицо, таъсири узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ба соцацои 

кишоварзк, коркард ва нассоҷк, цамчунин, цалли нофацмицои тиҷоратии байнулмилалк иборат аст. 

Чолишцои имрӯзинаи тиҷоратии содиркнуандацои Тоҷикистон дар бозорцои беруна ва имкони 

истифода аз узвияти кишвар дар СТҶ барои цалли ин мушкилот низ дар ин даврацо барраск хоцад 

шуд. 

Давраи омӯзишии мазкур дар чацорчӯбаи лоицаи «Иҷрои талаботи СТҶ ва огоҳии доираҳои 

тиҷоратк аз шароити узвият ба он» баргузор мегардад. Лоицаи мазкур аз ҷониби Идораи давлатии 

Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад ва онро Маркази тиҷорати 

байнулмилалк амалк менамояд. 
 

Лоиҳаи мазкур Бахши дуввуми Барномаи СЕКО оид ба ҳамкории тиҷоратӣ дар Тоҷикистон мебошад. Ҳадафи 
ин барнома мусоидат ба иҷрои ислоҳоти ҳамаҷониба дар ин кишвар ҷиҳати мутобиқат ба талаботи СТҶ 
мебошад. Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи ҳамин лоиҳаи фаннии худ ба бахши 
хусусии Тоҷикистон ҷиҳати огоҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвияти Тоҷикистон дар Созмони 
Тиҷорати Ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. 
 

Барои маълумоти бештар:  

Лариса Кислякова,  

Муовини раиси Палатаи савдо ва саноати ҶТ 

Тел: (992-37) 221-52-84 

Торнамо: www.tpp.tj  
 

Парвиз Камолиддинов,  

Мушовири миллк доир ба сижсати тиҷорк 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) 

Teл: +992 372 2219870; +992 372 2232057 

Имейл: pkamoliddinov@gmail.com 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com  

Палатаи савдо ва саноати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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