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Душанбе, 26 июни соли 2012 

 
ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 

Иттиҳоди Аврупо барои ташаккули "Равзанаи ягона" оид 

ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 1,2 млн. Евро ҷудо намуд -  

Рохбарияти олии Ширкати пудратчи натичахои мархилаи аввалини 

лоихаро ба тарафхои манфиатдор муаррифи менамояд 

 
Дар дафтари Намояндагии Иттиходи Аврупо дар Чумхурии Точикистон Рохбарияти 
олии Ширкати INTRASOFT International S.A. ба намояндагони тарафхои манфиатдори 
асоси аз чумлаи ташкилотхои давлати оид ба хотимаи мархилаи аввал ва огози 
Мархилаи тахлили чукур ва тархи сохтори лоиха муаррифиномае гузаронид. Дар 
маъруза максади мархилаи ояндаи лоиха кайд гардид, ки онро сипас иштирокчиен ба 
таври фаъол мухокима намуданд. 

Иттиҳоди Аврупо ва ташкилоти Intrasoft International S.A. шартномаи татбиқ 
намудани лоиҳаи «Дастгирии ташаккули Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию 
содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расониданд.  Дар назар 
аст, ки дар чорчӯбаи шартномаи мазкур таъминоти барномавии Равзанаи ягона 
мувофиқи ваколат ва вазифаҳои мушаххас тарҳ кашида ва бароварда хоҳад шуд.  
Пудратчӣ сохтори Равзанаи ягонаро татбиқ намуда, онро    
дар Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» дар назди Хадамоти 
гумрукии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшуда,  инчунин дар 15 ташкилотҳои 
аслии дигар, аз ҷумла сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои тиҷоратии миёнрав, ба кор 
меандозад.  Пудратчӣ ба дараҷаи мусовӣ барои омӯзиши кормандони Корхонаи 
воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» ва дигар ташкилотҳои аслӣ ӯҳдадор хоҳад 
буд.  Вай инчунин тавсифи ҷузъиёти қисматҳои таҷҳизотии Равзанаи ягонаро 
пешниҳод хоҳад кард,  то ин ки оғоз кардани тендери таҳвилкунии лавозимот аз 
тарафи Намояндагии ИА дар Ҷумхурии Тоҷикистон имконпазир бошад.  Пудратчӣ 
бояд маълумотии лоиҳаро таъмин намуда, бо Шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ, ки 
дар Вазорати рушди иктисодӣ ва савдо баргузор мегардад ва масъулияти роҳбарии 
умумӣ ва назорат аз болои ҷорӣ намудани Барномаи давлатии ташаккули Равзанаи 
ягона оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
ба ӯҳда дорад, дар алоқа бошад.   

INTRASOFT International S.A.   ширкати пешкадами аврупои дар сохаи 
хаизматрасонии технологияи иттилоотиву коммуникатсиони мебошад. Ширкат дастаи 
васеи фаъолиятро барои гурухи васеи ташкилотхои байналхалки, махалли давлати ва 
хусуси амали менамояд. INTRASOFT International S.A. дар бозор дар сохаи барпо 
намудан, хамгирои, васлкуни ва идораи фаъолияти системаи иттилооти барои 
Хадамоти гумрук, ки дигар ташкилотхои давлати ва хусусиро дар бар мегирад, 
ширкати пешбар мебошад. Фаъолияти он тамоми чабхахои гумрук ва ташкилотхои 
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давлати, аз чумла пешниходи экспертизаи техники, автоматикунонии гумрук ва 
чараени кори дигар ташкилотхои давлатиро бо максади инъикос намудани ниези 
сатхи милли ва минтакави бо дарназардошти стандартхои байналхалки дар бар 
мегирад.  

Дар охири соли 2011 Ширкати INTRASOFT International зиеда аз 1600 нафар корманд 
дошт, ки онхо дар Белгия, Люксембург, Юнон, Руминия, Дания ва Иордания фаъолият 
намуда, 24 фоизи онхо унвони баъдидипломи доранд ва намояндагони 20 миллатхои 
гуногун буда, донандаи зиеда аз 15 забон мебошанд.  

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб 
мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафаро дар минтақаи 
Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) 
барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ 
ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда 
мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯъӣ дар чунин соҳаҳо, ба 
мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъаҷалобӣ (BOMCA/CADAP), маориф 
(TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳоҷират, ҳуқуқи башар ва 
демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд 
ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Аз соли 1992 инҷониб Иттиҳоди Аврупо ба 
Тоҷикистон ба маблағи беш аз 550 млн. евро кӯмак фароҳам намуд. 
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