
Фаъолият ва дастовардҳои барномаҳои Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 
(МТБ), чолишҳои рӯбарӯи он ва нақшаҳои ояндаи он рӯзи 16-уми октябри 
соли 2014 дар нишасти навбатии Кумитаи назоратии лоиҳаҳо дар шаҳри 
Душанбе баррасӣ шуд. 
Феълан, МТБ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон се лоиҳаро пиёда мекунад, ки ҳар 
сеяш аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи ҳамкориҳо 
дар соҳаи тиҷорат маблағгузорӣ мешавад. Кумитаи назоратии лоиҳаҳо бо 
ҳадафи кӯмак дар фаъолияти лоиҳаҳо, шаффофият дар кори амалигардонии 
онҳо ва замонати посухгӯ будани натоиҷашон ба афзалиятҳои кишвар 
ташкил шудааст. Намояндаҳои ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, Идораи 
давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО), МТБ, ва бахши хусусӣ узви 
Кумитаи мазкур мебошанд. 
Нишасти Кумитаи назоратии лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон дар пайи ду анҷумани баландпояи байнулмилалии 
иқтисодӣ дар Тоҷикистон – Анҷумани раҳбарии Файненшл Таймс ва Бонки аврупоии бозсохт ва рушд ва Анҷумани 
иқтисодиву сармоягузории Тоҷикистон, ки рӯзҳои 14-ум ва 15-уми октябр баргузор гардиданд, доир шуд. Нишасти КНЛ-
ро Саидраҳмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, ифтитоҳ намуда, фаъолияти тарҳҳои 
МТБ-ро пурсамар номид ва ба нақши ин созмон дар рушди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар, мусоидат дар иҷрои 
уҳдадориҳои Тоҷикистон дар назди Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ), ва болобарии огаҳии доираҳои тиҷоративу 
давлатии кишвар аз чолишҳову манфиатҳои ин узвият баҳои баланд дод. Анна де Чамбриер, мудири барномаии СЕКО, 
ки дар ҳар ду анҷумани фавқуззикр иштирок кард, дар нишасти МТБ низ суханронӣ намуд. Армен Заргарян, 
ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ, аз маҳсули кори МТБ дар Тоҷикистон дар солҳои 2013-2014 чанд мисол овард, аз 
ҷумла: 

 Иштироки корхонаҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ дар Истанбул ва Маскав; 

 Сафари омӯзишии мутахассисони тоҷик ба Чин; 

 Баргузории як силсила давраҳои омӯзишӣ доир ба СТҶ барои намояндагони соҳаҳои гуногуни иқтисоди 
Тоҷикистон; 

 Боло бурдани сатҳи огаҳӣ доир ба СТҶ тавассути чорабиниҳои расонаӣ ва нашри маводи иттилоотӣ; 

 Роҳандозии ибтикорҳое дар таҳияи Стратегияи миллии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ; 

 Анҷоми тадқиқот дар мавзӯи мушкилоти тоҷирони содироткунандаи тоҷик дар бозорҳои беруна; 

 Тақсими чораҳои Созишномаи СТҶ доир ба мусоидат ба тиҷорат ба бахшҳо; 

 Баргузории силсилаи омӯзишҳо барои корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ; 

 Анҷоми пажӯҳишҳои вижа доир ба тавоноии кишвар дар соҳаҳои пахтаи органикӣ ва туризм; 
 Омода кардани аудиторҳои маҳаллӣ доир ба меъёри ИСО 9001, ва ғайра.      

Тарҳҳои МТБ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- Бахшҳои ЯК ва ДУ-и Барномаи СЕКО оид ба ҳамкории тиҷоратӣ дар Тоҷикистон. Ҳадафи умумии ин барнома мусоидат 

ба Тоҷикистон дар мувофиқ гардонидани сиёсати тиҷоратияш ба қоидаҳои СТҶ, боло бурдани сатҳи огаҳии ниҳодҳои 
давлативу бахши хусусӣ аз манфиатҳову чолишҳои узвият дар СТҶ, ва тақвият додани иқтидори ниҳодҳои СКАМ, СФС ва 

TБT мебошад. 
- Бахши ЧОР-и Барномаи СЕКО оид ба ҳамкории тиҷоратӣ дар Тоҷикистон. Лоиҳаи мазкур таваҷҷӯҳи худро ба боло 

бурдани сатҳи рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон равона мекунад ва барои иҷрои ин ҳадаф ба 
корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуштибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида, ҳамчунин, ба 

ҷонибҳои манфиатдор дар коргирӣ аз равиши стротежӣ барои рушди соҳа ёрӣ медиҳад. Ин лоиҳа, ҳамчунин, чолишҳо 
ва иқтидор барои рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистонро омӯхта, самтҳои бартари ниёзманди 

ёриҳои фанниро, ки марбут ба соҳибкорӣ ва тиҷоратанд, муайян мекунад. 
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Дар ин шумора: 
МТБ дар Тоҷикистон: Муваффақиятҳо ва нақшаҳои оянда 
Тарроҳони тоҷик дар Сингапур мӯди навро омӯхтанд 
Ёрӣ ба корхонаҳои нассоҷии тоҷик дар гузоштани қадаме ба пеш  
Мусоидати МТБ ба Тоҷикистон ҷиҳати иштирок дар намоишгоҳҳои Аврупо 
Даргузашти яке аз саҳмгузорони вуруди Тоҷикистон ба СТҶ  
Идомаи шиносоии Тоҷикистон бо василаҳои СТҶ ҷиҳати ҳимояи тиҷорат 
Манфиатҳо ва чолишҳои саноати оҳангудозии Тоҷикистон аз узвияти кишвар дар СТҶ 

 



 

 
 

Як ҳайъати иборат аз тарроҳони либос ва омӯзгорони 
тарроҳӣ аз Тоҷикистону Қирғизистон аз 1-ум то 6-уми 
декабр як сафари омӯзишӣ ба Сингапур анҷом дод. 
 

Ҳадаф аз ин сафар тақвияти тавоноии ширкатҳо ва 
ниҳодҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон дар 
арсаи тарроҳӣ буд. Дар ҷараёни сафар давраи омӯзишӣ, 
фаъолиятҳои таҷрибавӣ, боздидҳо аз студияҳои тарроҳӣ 
ва фурӯшгоҳҳои маъруф бо мақсади омӯзиш ва огаҳии 
бештар аз тарроҳии маҳсулот, рушди маҳсулот, ва 
роҳандозии истеҳсоли либосворӣ анҷом пазируфт.  
 

Наргиза Абдумаҷидова, ёварии миллии барномаҳои 
МТБ дар Тоҷикистон, ки ҳайъатро дар ин сафар ҳамроҳӣ 
мекард, гуфт: “Ин сафар ба намояндагони саноати 
нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистону Қирғизистон имкон 
дод, то талаботи бозорро беҳтар бифаҳманд ва 
барои рақобат дар бозору гуногунсозии содироти худ 
бештар омодагӣ бигиранд. Дар чаҳорчӯбаи ин сафар, 
самтҳои калидии омӯзиш пажӯҳиши бозор ба воситаи 
торнамоҳо, таҳияи девораву баргаҳои тарроҳӣ, 
муайян кардани навъҳои матоъҳо, ва огаҳии бештар 
аз василаҳои ороишиву истифодаи онҳо дар тарроҳиро 
низ фаро гирифт”. 
 

Дар ҷараёни сафар, гуруҳи мутахассисони тарроҳии 
либос аз ду ҷумҳурии Осиёи Марказӣ дар давраи 
омӯзишии “Мусоидат дар рушди маҳсулоти либоса” 
иштирок карданд. Давраи омӯзишӣ аз ҷониби Пойгоҳи 
омӯзишии саноати нассоҷӣ ва мӯд Pte Ltd (TaF.tc) 
(Академияи касбҳои мӯд) баргузор шуд. TaF.tc  бахши 
омӯзишии TaF.f (Федератсияи нассоҷӣ ва мӯд) мебошад. 
Ҳамчунин, он нахустин Пойгоҳи таҳсили мудавом ва 
омӯзишӣ (CET) дар соҳаи нассоҷиву мӯд дар Сингапур 
буда, ҳадафаш низ тақвиятгари пешсафи тавонмандсозӣ 
дар саноати мӯди саросарӣ дар минтақа будан 
мебошад. 
 

Ҳайъат, ҳамчунин, аз студияҳои муваффақи тарроҳӣ, ба 
мисли Raoul ва Ghim Li Global низ боздид кард.  
 

Raoul брэнди маъруфи мӯд ва маҳсулоти пӯстӣ дар 
Сингапур буда, либосҳои ин ширкатро ситораҳое ба 
мисли Ребекка Ромейн, Ҷеннифер Лоуренс, Лиа Мишел, 
Келли Разерфорд, Пикси Лотт ва аъзои хонадонҳои 
шоҳӣ, ба мисли герсогбонуи Кембриҷ Кейт Мидлтон ба 
бар кардаанд.  
 

Ghim Li яке аз корхонаҳои бузургтарини содиротии 
либосворӣ дар Сингапур буда, дар Индонезия, Камбоҷа, 
Малайзия, Чин, ва Шри-Ланка корхона дорад ва 15000 
кормандаш солона 65 миллион дона либосворӣ 
мебароранд, ки дар фурӯшгоҳҳои маъруфе, ба мисли 
Macy’s, Walmart, C&A, ва El Corte Ingles ба фурӯш 
бароварда мешавад.  



 

 

Боздиди намояндаи МТБ аз Тоҷикистон, ки бо ҳадафи баҳогузорӣ ба ширкатҳои нассоҷии Тоҷикистон сурат 
гирифта буд, рӯзи 28-уми ноябр, бо баргузории як давраи омӯзишие дар шаҳри Душанбе барои 
намояндагони соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон анҷом пазируфт. 
 

Муниш Тягӣ, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба соҳаи 
нассоҷӣ ва ҳамзамон, мушовири аршади ширкати ҳиндии 
Раҷеш Бҳеда Консалтинг, дар ҷараёни сафараш аз 19-ум то 28-
уми ноябр аз бештар аз 10 ширкати нассоҷии Душанбеву 
Суғду Хатлон дидан кард. Ҳадаф аз ин боздидҳо баҳогузорӣ ба 
фаъолияти корхонаҳои нассоҷии Тоҷикистон дар самти 
ресандагӣ, рангрезӣ, ва бофандагӣ буд. Ҷаноби Тягӣ 
натиҷаҳои аввалияи сафари худро бо тавсияҳои нахустинаш 
дар ду давраи омӯзишии нимрӯза дар шаҳрҳои Хуҷанд (25-
уми ноябр) ва Душанбе (28-уми ноябр) дар миён гузошт. Ин 
давраҳои омӯзишӣ бо мақсади ёрӣ ба корхонаҳои Тоҷикистон 
дар беҳтар кардани фаъолияташон ва ҳал кардани масоиле, 
ки дар ҷараёни кор пеш меояд, тарҳрезӣ шуда буданд. 
 

Ҳангоми боздидҳояш аз корхонаҳо, ҷаноби Тягӣ дар мавриди истифода аз намунаҳои гуногуни фанновариҳо 
вобаста ба дархост ва ниёзҳои корхонаҳо тавсияҳо ироа намуд. Интизор меравад, ӯ ҷиҳати муваффақияти 
қадамҳои баъдии корхонаҳои Тоҷикистон дар роҳи беҳтар кардани маҳсулоташон ва вуруд ба бозорҳои нав 
тавсияҳои муфассалтар пешниҳод бикунад. 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ба истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти дастии Тоҷикистон ҷиҳати омодагии 
ҳамаҷониба ба намоишгоҳҳои байнулмилалии Ambiente дар шаҳри Франкфурти Олмон (13-17-уми феврали 
соли 2015) ва Подарки дар шаҳри Маскави Русия (16-19-уми марти соли 2015) ёрӣ мерасонад. 
 

Барои расидан ба ин ҳадаф як гуруҳи мушовирони 
байнулмилалии МТБ доир ба тарроҳӣ ва бозорёбӣ иборат аз 
Алфонс Эйлигман, Габриэла Бёрде ва Элина Маннурова бо як 
сафар аз 1-ум то 4-уми декабр дар Тоҷикистон қарор 
доштанд. Мутахассисони МТБ дар ҷараёни сафари худ чанд 
давраи омӯзишӣ баргузор карда, ҳамчунин, бо 
намояндагони Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон ва 
истеҳсолкунандагони дигари маҳсулоти дастӣ ба тариқи 
инфиродӣ кор карданд. Дар чаҳорчӯбаи давраҳои омӯзишии 
вижа, ширкаткунандагон бо бузургтарин намоишгоҳи 
маҳсулоти хона ва ҳадяҳо – Ambiente, ва калонтарин 
намоишгоҳи ҳадяҳо, ҳунарҳои дастӣ ва маҳсулоти тазйинӣ 
дар ҳудуди ИДМ – Подарки, шинос шуданд. Ҳамасола, дар 
намоишгоҳи Ambiente, ки дар шаҳри Франкфурт баргузор 

мешавад, 4700 ширкат аз қариб 90 кишвар, ва тақрибан 145000 меҳмон аз 160 кишвари ҷаҳон иштирок 
мекунанд. Намоишгоҳи байнулмилалии Подарки дар Маскав тирамоҳи гузашта мизбони шумораи рекордии 
42700 меҳмон ва 669 ширкат аз Русия, ҷамоҳири ИДМ, ва кишварҳои дигар буд. Ҳар ду намоишгоҳ макони 
хубе барои ба намоиш гузоштани навъҳои гуногуни маҳсулот мебошанд.  
 

Иштирокдорони давраҳои омӯзишии шаҳри Душанбе бо имкониятҳои бозорёбӣ ва равандҳои 
байнулмилалии тарроҳӣ, ҳамчунин, бо натиҷаҳои ширкатдорони охирини намоишгоҳҳои фавқуззикр низ 
шинос шуданд. Алфонс Эйлигман, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба бозорёбӣ, мегӯяд, дар ҷараёни 
сафар ба Тоҷикистон ҳайъати мутахассисони МТБ боз “муштарак бо шарикони маҳаллӣ сари масъалаҳои 
интихоби маҳсулот ва беҳсозии он, таҳияи баргаи фурӯш, омӯзиши қоидаҳои намоишгоҳҳо ва 
зарфиятҳои содиротӣ кор карданд. Ширкатдорони давраҳои омӯзиширо бо намоишгоҳҳо, маҳсулоти 
қобили намоиш, ва роҳҳои дарёфту қабули фармоишҳо шинос кардем. Масъалаҳои ташкилотӣ, 
равандҳои тарроҳӣ ва рушди тарроҳӣ, ҳамчунин, василаҳои истифодаи беҳтари иштирок дар намоишгоҳ 
барои рушди бозорёбии ширкат низ дар маркази таваҷҷӯҳи мо дар ин сафар буд”. 



 

 

Бо камоли андуҳ ва дард хабари даргузашти 
Мизробхон Деҳқоновро ба шумо мерасонем. 
Мизробхон Деҳқонов дар рушди соҳаи кишоварзии 
Тоҷикистон ва вуруди Тоҷикистон ба СТҶ саҳми 
беандоза гузоштааст. 
 

Ҷаноби Деҳқонов пас аз хатми Донишкадаи 
муҳандисони истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 
шаҳри Маскав 35 соли ҳаёти худро ба рушди соҳаи 
кишоварзии Тоҷикистон бахшидааст. Ӯ ба ҳайси 
корманди Вазорати кишоварзии Тоҷикистон 15 соли 
ахир масъули муносибатҳои иқтисодии байнулмилалӣ 
ва сиёсати тиҷорати байнулмилалӣ буд. Ӯ дар ҳамаи 
марҳилаҳои гуфтушунидҳо доир ба узвияти 
Тоҷикистон дар СТҶ ҳамчун узви Комиссияи 
байнисохтории Тоҷикистон доир ба узвият дар СТҶ 
нақши муҳим бозидааст.  
 

Ҷаноби Деҳқонов ҳаммуаллифи Консепсияи ободонӣ 
ва кабудизоркунии шаҳри Душанбе, Барномаи рушди 
саноати коркарди кишоварзии Тоҷикистон, Барномаи 
осон гардонидани равандҳои содирот ва воридоти  
мавсум ба “Равзанаи ягона”, ва барномаҳои зиёди 
дигари соҳавӣ мебошад.      
 

Ҷаноби Деҳқонов дар иҷроиши барномаҳои МТБ дар 
Тоҷикистон низ ба ҳайси шарики муҳими давлатӣ саҳм 
гузоштааст. Ӯ ҳамчун мушовири миллии МТБ дар 
баланд бардоштани сатҳи огаҳии доираҳои тиҷоратии 
Тоҷикистон аз уҳдадориҳои СТҶ низ мусоидат кардаст.   
 

Барои мо ҳамкорӣ бо чунин як дилбохтаи касби худ ва 
инсони нек боиси сарфарозӣ буд. 
 

Кормандони Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ба аҳли 
оилаи марҳум ҳамдардӣ баён мекунанд ва сабри 
ҷамил мехоҳанд. Бигзор равонаш шод бошад. 
 

******************************************************* 

[Ҷаноби Деҳқонов] инсони хеле донишманд ва касбӣ буда, 
дар раванди узвияти Тоҷикистон дар СТҶ хидмати зиёд 
кардааст. Раванде, ки Ҳукумати Швейтсария бо ҷиддият 
пайгирӣ кардаву, дар он дар ин чанд соли ахир мусоидат 
намудаст. Мо нақши ӯро фаромӯш нахоҳем кард. [Иренка 
Кроне-Герман, Идораи давлатии Швейтсария дар умури 
иқтисод (СЕКО)] 
 

Хабари хеле ҳам маҳзун. Ба аҳли оилааш таъзия баён 
мекунам. Аллоҳ раҳматаш кунад ва оромиш бибахшадаш. 
Инно лиллоҳи ва инно илайҳи роҷиъун. [Иноят Қосимов, 
ВРИСТ]  
 

Марди хеле донишманд ва пурмасъулияте буд, ки дар 
раванди узвияти Тоҷикистон дар СТҶ саҳми зиёд гузоштааст. 
Инсони хубе буд... Хеле хабари ҳузнангез! [Малика 
Иброҳимова, СЕКО дар Тоҷикистон] 
 

Хеле маҳзунам. Инсоне пок буд ва ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода 
намешуд. [Лариса Кислякова, ABBAT]  
 

Хабари пур аз андуҳ. Ба он ҳодисаи таърихӣ дар ҳақиқат ҳам 
саҳми зиёде гузоштааст. Равонаш шод бошад ва ба аҳли 
оилааш дар набард бо ин дард нерӯ мехоҳам. [Намрата 
Вакҳалу, МТБ]  

Хабари ғамнок. Агар ӯ намебуд, ҳодисаҳо дигаргуна ҷараён 
меёфтанд. Саҳми ӯ бебаҳост. Мо ҳам аз ӯ, ҳамчун аз як 
инсони хуб ва коршиноси хуб омӯхтаем. Мутмаинам, ки 
руҳаш дар ҷойе беҳтар аст акнун. [Йован Йекич, мушовири 
аршад доир ба СТҶ, лоиҳаи USAID] 
 

Марди хубе буд ва равони ҷавоне дошт. [Роҳат Токтоналиев, 
МТБ]  
 

Се ҳафта қабл аз ӯ занге бепосух дидам ва вақте бозгашта ба ӯ 
занг задам, рӯҳияи хубе дошт. Вале ҷои тааҷҷуб нест, чун ӯ 
ҳамеша бо шунидани садои дӯстонаш хушҳол мешуд. Чӣ 
хабари баде! [Парвиз Камолиддинов, лоиҳаи USAID] 
 

Ин барои ҳамаи мо андуҳангез аст. Ӯ барои кишвараш ва 
одамоне, ки ҳамроҳаш кор кардаанд, хидмати зиёде 
кардааст. Шахсан дар ёди ман нақш хоҳад баст. Ба аҳли оила 
ва онҳое, ки ҷаноби Деҳқоновро мешинохтанд, ҳамдардӣ 
баён мекунам. [Эдил Калашев, МТБ]  
 

Хабари ҳузновар. Ҷаноби Деҳқонов ба лоиҳаи мо нафъи 
зиёде овардааст ва ҷояш дар миёни мо холӣ хоҳад буд. 
[Шиям Кумар Гуҷадур, МТБ] 



 

Рӯзҳои 28-ум ва 29-уми октябр дар як давраи 
омӯзишӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, 
ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон бо 
абзорҳо ва василаҳои ҳимояи тиҷорат дар 
чаҳорчӯбаи узвият дар СТҶ шинос шуданд. 
 

Дар чорабинии мазкур масоили марбут ба ҷараёни 
таҳия ва истифодаи василаву фишангҳои мавҷудаи 
ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи қарордодҳо ва 
созишномаҳои СТҶ баррасӣ шуд. Барномаи давраи 
омӯзишӣ, аз ҷумла, аз мавзӯъҳое ба мисли раванди 
таҳия ва пешниҳоди дархости зиддидемпинг ва 
зидди кӯмакҳои молиявӣ (субсидияҳо), оғоз 
намудан ва роҳандозии таҳқиқоти тиҷоратӣ, 
истифодаи василаву фишангҳои нави ҳимояи 
тиҷорат ва огоҳ сохтан аз онҳо ва ғайра иборат буд. 
Иштирокдорони давраи омӯзиширо, ҳамчунин, бо 
намунаҳои истифода аз ин василаҳо дар Иттиҳоди 
гумрукии АвруОсиё ва дар Укроин ошно карданд. 
 

Юрий Рудюк, мушовири байнулмилалии МТБ доир 
ба масоили узвият дар СТҶ ва тренери семинари 
мазкур, гуфт, «ҳангоми баррасии мисолҳои 
мушаххас, мо таваҷҷӯҳи худро ба сабақҳо ва 
равандҳои имрӯзаи низоми василаҳои ҳимояи 
тиҷорат дар кишварҳои мунтахаби ИДМ равона 
намудем. Мо, ҳамчунин, дар бораи низоми ҳуқуқии 
ИА марбут ба ҳимояи тиҷорат ҳарф задем». 
 

Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ ниҳоди 
байнулмилалиест, ки дар соли 1995 бо ҳадафи 
танзими тиҷорат миёни аъзояш таъсис ёфтааст. 
Фаъолияти он, асосан, ба бунёди фазои боз, озод ва 
одилонаи тиҷоратӣ равона шудааст, фазое, ки ҳама 
аъзо дастрасии баробар ба манфиатҳоро доранд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 2-юми марти соли 2013 ба 
ҳайси узви 159-уми ин созмон пазируфта шуд. 
 

Таъсири узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ба саноати 
оҳангудозӣ (металлургия) рӯзи 1-уми октябри соли 
2014 дар шаҳри Душанбе баррасӣ гардид. 
 

МТБ як давраи омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе 
барои журналистон дар мавзӯъи узвияти 
Тоҷикистон дар СТҶ ва таъсири он ба саноати 
оҳангудозӣ баргузор кард. Намояндагони соҳаи 
мазкур, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, созмонҳои 
байнулмилалӣ ва расонаҳои хабарӣ талаботи СТҶ 
дар робита бо саноати оҳангудозӣ, манфиатҳо ва 
чолишҳое, ки ин соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ 
мебардорад, ва таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ 
ба ин саноатро баррасӣ карданд.  
 

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ 
ва мударриби давраи омӯзишии мазкур, ҳангоми 
муаррифии феҳраси созишномаҳои марбут ба СТҶ 
ба иштирокдорони давраи омӯзишӣ ва пресс-кафе, 
дар мавриди таъсири узвияти СТҶ ба соҳаи 
оҳангудозии Тоҷикистон чунин ибрози назар кард: 
“Сарфи назар аз он ки бахши хусусӣ аз узвият дар 
СТҶ дар кӯтоҳмуддат таъсири манфӣ мебинад, 
пиёда кардани чаҳорчӯбаҳои тиҷоратии 
шаффофтар, амнтар ва пешгӯишавандатар дар 
дарозмуддат натиҷаҳои мусбат ба бор меорад. 
Ман тавсия медиҳам, ки шиносоии доираҳои 
тиҷоратии Тоҷикистон бо имкониятҳо ва 
захираҳои СТҶ идома дода шуда, манфиатҳои 
соҳаи металлургии кишвар ба эътибор гирифта 
шавад. Барои ин, намояндагони ин соҳаро бояд ба 
гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳои фаннӣ 
пайваста ҷалб кард ва ҳамзамон, барояшон 
дастрасӣ ба механизм ва василаҳои СТҶ-ро 
фароҳам овард”. 
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