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БУНЖДИ ОЯНДА БАРОИ СОҲАИ НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГӢ  

Тацияи стротежии рушд ва фарогир барои пешрафти соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон ва омодасозии 

нақшацои татбиқи он мавзӯъи давраи омӯзишии дурӯзаест, ки аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) бо 

жрии молии Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) баргузор мешавад. 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари Маркази байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон, хабар медицад, ки дар 

давраи омӯзишк намояндагони ницодцои давлатк, рацбарони корхонацои саноатк ва ширкатцои хадамотрасон, 

тарроцони ботаҷриба ва донишмандони соца иштирок мекунанд. Ян Сайерс, мушовири аршади МБТ, илова мекунад, 

ки “масъулони соцаи нассоҷк ва дӯзандагк бо истифода аз таҷрибаи андӯхта дар сафари ахирашон ба намоишгоццои 

байнулмилалии Порис чанде пеш ва бо жрии мушовирони МБТ, нақшацои рӯидастгирии иқдомотеро, ки дар даврцои 

қаблк тация карда буданд, тақвият бахшида, ба як стротежии рушд табдил хоцанд дод. Натиҷацои ин талошцои онцо 

ба жрирасонцо ва бонкцои маблағгузор ирсол мешавад ва тарццои интихобшуда барои амалк кардан интихоб хоцанд 

шуд.” 

Дар ҷаражни ин давраи омӯзишк ҷаноби Раҷеш Бцеда, мушовири байнулмилалии МБТ дар масоили нассоҷк, ба 

ширкатдорони он машварат хоцад, ки чк гуна ба талаботи нави бозорцои ҷацонк мутобиқ шаванд ва аз таҷрибаи 

феълии худ барои рақобатпазир будан дар ин бозорцо истифода баранд. 

Интизор меравад, аз давраи омӯзишк чунин натиҷацо ба бор оянд:  

 Тацияи стротежк ҷицати бунжди оянда барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагк; 

 Нақшаи афзалиятдори иқдомот; 

 Тасдиқи нақшаи иқдомоти сареъ ҷицати рушд ва цамкорон ҷицати татбиқи барнома; 

 Тацияи чацорчӯба ва ж созмоне барои цамоцангии татбиқи стротежк. 

Дар охири давраи омӯзишк иштирокдорони он таърихи баргузории ҷаласацои гурӯци корияшонро дар моци апрел 

бояд мижни цам мувофақа бикунанд. Дар он нишастцо шакли ницоии стротежк ва нақшацои иқдомот, цамчунин санаи 

оғози фаъолияти тарци кор барраск хоцад шуд. Пас аз ин давраи омӯзишк силсилаи семинарцои фаннк оид ба идораи 

сифат алоцида барои корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии цар се минтақаи саноатии Тоҷикистон доир хоцад шуд. 

Ҳамчунин, мушовирони МБТ аз корхонацои соца боздид хоцанд кард, то бубинанд, ки дар муқоиса бо боздидцои соли 

гузашта корхона то чк андоза пеш рафтааст ва тавсияцои МБТ то чк андоза кор додааст. 

Чорабинк аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) дар чацорчӯби Барномаи «Пешбурди тиҷорат 

дар Тоҷикистон» доир мешавад. Ин тарцро МБТ дар цамкорк бо ницодцои давлатк ва бо жрии молии Идораи 

давлатии Швейтсария дар умури иқтисод пижда мекунад. Ҳадафи умумии тарци мазкур дастгирк намудани 

рушди устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути боло 

бурдани рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва бецтар кардани зерсохтори 

идораи сифат мебошад.  
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