
 
 

Пешравиҳои минбаъда дар лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо барои ташаккули "Равзанаи ягона" 

оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

ДУШАНБЕ, 25 сентябри соли 2013 – Дар дафтари Намояндагии Иттиҳоди Аврупо роҳбарияти олии 

Ширкати INTRASOFT International S.A. ба намояндагони тарафҳои манфиатдори асосӣ аз ҷумлаи 

ташкилотҳои давлатӣ оиди ба кор даровардани барномаи таъминотии системаи нав ва оғози марҳилаи 

татбиқи пилотии лоиҳа, муаррифиномае (презентасия) гузаронд.  

Дар муаррифинома дастовардҳои лоиҳаро аз оғози фаъолияти он дар моҳи июни 2012 таъкид карданд ва ба 

иштироккунандагон ҳадафҳои марҳилаи татбиқи пилотиро муаррифӣ намуданд. Чунин лоиҳаи муҳим оид 

ба кӯмак ба тиҷорат ҳамоҳангсозии байнимуассисавӣ ва истифодаи технологияҳои пешрафти интернетиро 

дар назар дошта, бо соддагардонии тиҷорати байналхалқӣ  ба операторони тиҷорати ҳориҷӣ фоидаи калон 

меоварад, самаранокӣ  ва шафофияти фаъолияти Ҳукумат ва ҳамчунин боигарии миллии онро зиед 

мекунад. Пас аз муаррифӣ баҳсу мунозира байни иштирокунандагон сурат гирифт.      

Дар моҳи июни соли 2012 Иттиҳоди Аврупо ва ширкати Intrasoft International S.A. шартномаи татбиқ 

намудани лоиҳаи «Дастгирии таъсиси Равзанаи ягона оид ба расмиёти воридотию содиротӣ ва транзитӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба имзо расониданд. Intrasoft International S.A. системаи Равзанаи ягонаро 

сохта, онро дар Корхонаи воҳиди давлатии «Маркази Равзанаи ягона» - назди Хадамоти гумруки назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисшуда, инчунин дар панҷ  марказҳои вилоятӣ ва ёздаҳ (11) 

муассисаҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳои воридшуда  ба кор медарорад. 

Intrasoft International S.A. аллакай Марҳилаи лоиҳакашӣ ва Марҳилаи тайёр карданро, ки дар ин марҳила 

барномаи таъминотии система тайёр карда ва санҷида шуда буд, ба анҷом расонид. Айни ҳол лоиҳа дар 

Марҳилаи татбиқ қарор дорад. Дар ин марҳила барномаи таъминотӣ барои санҷиши пилотӣ дар ду 

муассисаи давлатӣ (Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар се (3) марказҳои ноҳиявӣ дар Душанбе, 

Хуҷанд ва Қурғон-теппа, ба кор дароварда шудааст.  Омӯзишҳои пешакии марҳилаи татбиқи пилотӣ 

аллакай оғоз гардидаанд. Татбиқи пилотии лоиҳа ду (2) моҳи тақвимиро дар бар хоҳад гирифт.    

Intrasoft International S.A. кори санҷиши ниёз ба омӯзишро шурӯъ намуда мутасаддии омӯзиши 

кормандони ташкилотҳои давлатии воридшуда ва дигар ташкилотҳо (48 идора), брокерҳои гумрукӣ, 

кормандони хадамоти гумрук ва соҳибкории хусусие, ки дар панҷ (5) маҳали Тоҷикистон бо тиҷорати 

хориҷӣ сару кор доранд, хоҳад буд.  Рафти фаъолияти лоиҳаро дар сомонаи лоиҳа дар  http://www.intrasoft-

intl.com/e-customs/tjsw  дидан мумкин аст.    

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 
   

 
 
 
Суроға: 2b  rue  Nicolas Bové,   
L-1253 
Luxembourg 

 
 

 
Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index
_tg.htm  

 
Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

Intrasoft International S.A. ширкати пешқадами аврупоӣ дар соҳаи хаизматрасонии технологияи 

иттилоотиву коммуникатсионӣ буда дар 68 давлат ҳузур дорад ва ба зумраи васеъи ташкилотҳои 

байналхалқӣ ва давлативу хусусӣ ҳалҳои навоварона ва самаранок ва баландсифатро пешниҳод 

менамояд. Дар ширкат зиеда аз 1600 нафар мутахассисони баландихтисос кор намуда 20 миллати 

гуногунро намояндагӣ мекунанд ва ба 18 забон ҳарф мезананд.  Идораи асосии INTRASOFT 

International дар Люксембург буда, он ба воситаи шохаҳо, ширкатҳои фаръӣ ва идораҳояш дар 

Белгия, Юнон, Руминия, Урдун, Дания, Британияи Кабир, Болгария, Кипр, Молдавия, Филиппин, 

Яман, Арабистони Саудӣ ва ШМА фаъолият мекунад. Он дар бозор дар соҳаи барпо намудан, 

ҳамгироӣ, васлкунӣ ва идораи фаъолияти системаи иттилоотӣ барои Хадамоти гумрук, ки дигар 

ташкилотҳои давлатӣ ва хусусиро дарбар мегирад, ширкати пешбар мебошад.  

 
 


