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Як цайъати калон аз Тоҷикистон дар нахустин давраи омӯзишии муштарак 

дар мавзӯъи рушди имконоти электронии соцаи саноати кишоварзии 

Тоҷикистон ва Қирғизистон дар рӯзцои 13-14 феврал дар шацри Бишкек 

ширкат меварзад. Намояндацои як қатор вазорат ва ницодцои давлатк, 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) ва бахши хусуск шомили ин 

цайъат мебошанд.  
  

Интизор меравад, давраи омӯзишк бо суханроницои ҷаноби Мукамбетов, 

муовини вазири рушди иқтисодк ва тиҷорати Қирғизистон ва цамтои 

тоҷики ӯ - хонум Лариса Кислякова ифтитоц жбад.  
 

Давраи мазкур ба хотири боло бурдани имконоти ширкатцо дар бозори 

интернетк ва тақвияти рақобатпазирии онон дар сатци байнулмилал доир 

мешавад. Ҳадафи аслк аз ин давра – шиносок бо таҷрибаи байнулмилалк 

ва фанноварицои муосири соца, интихоби токтик ва стротежии бунжди 

низоми тиҷорати электронк бар асоси меъжр ва қавоиди байнулмилалк ва 

муттацид гардонидани талошцо дар рушди тиҷорати электронк мебошад. 

Ширкатдорони давра роццои рушди тиҷорати электронк дар Қирғизистону 

Тоҷикистон ва тариқацои амалк гардонидани онро матрац мекунанд. Ба 

давраи мазкур, цамчунин, мутахассисони соца аз Аврупо, Эрон ва 

Ҳиндустон даъват шуда бо таҷрибаи кишварцои наздик ва дур шинос 

мешаванд.  
 

Тирамоци имсол дар Тоҷикистон як тарци нави Маркази байнулмилалии 

тиҷорат (МБТ) ҷицати рушди тиҷорати электронк ба кори худ шурӯъ кард. 

Ҳадафи аслии ин тарц фароцам овардани шароит барои тақвият ва рушди 

рақобатпазирии содиротии корхонацои машғул ба коркарди мацсулоти 

кишоварзк мебошад. Дар чацорчӯбаи ин тарц ба корхонацо дар мавриди 

боз кардани сомонацои интернетк ва дастраск ба бозорцои муцимми 

электронк мусоидат хоцад шуд. Ин лоица марцилаи санҷишии силсилаи 

кӯмакцои фаннк ҷицати рушди тиҷорати электронк буда, бар стротежии 

МБТ ба хотири мусоидат ба рушди имконоти кишварцои рӯ ба тараққк дар 

истифодаи муассири фанноварицои иттилоотк ва мухобиротк бо цадафцои 

рушди содирот асос жфтааст. Интизор меравад, ба ин тариқа 

рақобатпазирии кишварцои кӯмакгиранда дар бозори интернетк боло 

биравад. 
 

 



Тиҷорати электронӣ дар Тоҷикистон дар марцилаи оғозжбист. Ва цадаф аз 

баргузории ин давраи омӯзишк низ он аст, ки бозорцои ҷацонии 

фанноварицо ва хадамоти иттилоотк барои амалк гардонидани имконоти 

зецнии чк социбкорони инфиродк ва чк ширкатцои машғул ба кор дар ин 

самт, шонсцои нодире медицад. 
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