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МТБ СОҲАИ САЙЁҲИРО БО ҲУНАРҲОИ ДАСТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН БА ҲАМ МЕОРАД   

 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) иқтидори соцаи сайжциро дар Тоҷикистон дар 

иртибот бо цунарцои дастк арзжбк менамояд. Дар чацорчӯбаи ибтикори нави МТБ дар 

Тоҷикистон самтцои рушди соцаи сайжции кишвар бо таваҷҷӯци вижа ба алоқаманд кардани 

он барои дастгирии табақацои нижзманд муайян карда хоцад шуд.   

 

Мушовири байнулмилалии МТБ доир ба сайжцк Франсуа Лоран рӯзи 28-уми ноябри соли равон 

дуввумин боздиди худро аз Тоҷикистон дар чацорчӯбаи ибтикори сайжции МТБ анҷом дод. Ҷаноби 

Лоран дар ин бастагк аз Тоҷикистон ду боздид ба амал овард, яке аз 14-ум то 27-уми октябри соли 

равон, ва дигаре аз 23-юм то 27-уми ноябри соли равон сурат гирифт. Дар ин сафарцо ҷаноби Лоран 

бо цамроции машваратчижни миллии МТБ Сурат Тоймастов ва Тацмина Каримова аз мавзеъцои 

асосии сайжции кишвар дар Бадахшону Зарафшон боздид карданд,  бо намояндагони ширкатцои 

сайжцк ва цунарцои дастк вохӯрк карданд, ва бо вазъ ва имкониятцои соцаи сайжции кишвар ошнок 

пайдо намуданд. Ҳадаф аз ин боздидцо ва дидорцо арзжбии нижзцои соцаи сайжцк бо пайванди 

эцтимолии он бо цунарцои дастк ва омӯзиши имкониятцои таъсис додани Созмонцои мудирияти 

сайжцк (СМС) буд.  

 

Ҷаноби Лорен мегӯяд: “Ҳамакнун, цама иттилооти лозима доир ба вазъи феълк дар соцаи сайжции 

Тоҷикистон, сижсатцо ва барномацои мавҷудаи давлатк, бозигарони калидии соца, ва иқтидори рушди соца 

ҷамъоварк шудааст ва тацлил хоцад гардид”.  

 

Ҷаноби Лорен аз шиносок бо соцаи сайжцк дар Тоҷикистон чунин таассурот бардоштааст: 

“Тоҷикистон барои рушди соцаи сайжцк иқтидори бузурге дорад. Аз ҷумла, цазорон нафарро метавон барои 

сайжцат, кӯцгардк, варзишцои экстрим ва ғайра ба ин кишвар ҷалб кард. Вале барои табдили Тоҷикистон ба 

як мавзеъи аз нигоци сайжцк ҷаззоб корцои зиждеро бояд ба анҷом расонид. Феълан, метавонам бигӯям, ки 

цузури кишвар дар интернет ва ироаи хадамоти интернетк, ба мисли харидории чиптацои цавопаймок ва 

ҷой банд кардан дар мецмонхонацо бецбудк металабанд. Мутаассифона, феълан барои сафар ба Душанбе ва 

парвозцо дар дохили худи кишвар интихоби чандон зижд нест. Ҳамчунин, тартибу низом дар фурудгоц бояд 

бецтар карда шавад то тамоси нахусти мецмонони хориҷк боиси озурдахотирии онцо нагардад. Берун аз 

шацри Душанбе шумо мумкин аст дар масъалаи дастраск ба интернет, пардохт бо корти бонкк, ва 

гирифтани пул аз банкоматцо ба мушкилицо рӯ ба рӯ шавед. Дар манотиқи кӯцистон имкони истиқомат 

дар мецмонхонацо таҷрибаи хубест, вале шароит, таҷцизот ва таъмини ғизо дар онцо бецбудк металабад”.   

 

Дар асоси натиҷацои тацлил ва бацогузорк муайян карда хоцад шуд, ки ож барои таъсиси Созмонцои 

мудирияти сайжцк (СМС) дар ду минтақаи сайжции Тоҷикистон – водии Зарафшон ва Вилояти 

Мухтори Кӯцистони Бадахшон (ВМКБ) эцтижҷ цаст ж на. Бацогузорк, цамчунин, занҷираи арзишро 

дар соцаи сайжцк муайян хоцад кард, аз ҷумла нижзцо барои алоқаманд кардани соцаи сайжцк 

(мецмонхонацо, тарабхонацо, ширкатцои сайжцк) бо ироагарони дигари хадамот ва мацсулот, 

махсусан, мацсулоти эҷодк, ба мисли цунарцои дастк.  

 



Дар асоси натиҷацои тацлил ва пас аз машварат ва мувофиқат бо ҷонибцои дигари дахлдор, Маркази 

тиҷорати байнулмилалк нижзцо барои жрии фаннии марбут ба тиҷорат ва самтцои бартари соцаи 

сайжциро муайян хоцад кард. Бацогузории соцаи сайжции Тоҷикистон дар чацорчӯбаи лоицаи ба 

наздикк тасдиқшудаи “Тақвияти рақобатпазирии содиротии корхонацои хурду мижнаи соцаи 

нассоҷиву дӯзандагк ва рушди тавоноии ницодцои пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистон” гузаронида 

мешавад. Ин лоица ҷузъе аз Бахши чацоруми Барномаи цамкорицо дар соцаи тиҷорати Идораи 

давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (SECO) дар Тоҷикистон мебошад. Вобаста ба натиҷацои 

арзжбк, дар назар аст, ки SECO лоицаи наверо ҷицати дастгирии соцаи сайжцк дар Тоҷикистон 

маблағгузорк кунад.  
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