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13-уми сентябри соли 2010. 

ДУШАНБЕ, ТОҶИКИСТОН  
 

ТАЪЛИМИ РОЦЦОИ ДАРЖФТ ВА ХАРИДИ МАВОДИ ХОМ БА 

КОРХОНАЦОИ НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН  

 

Мушовири байнулмилалии Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) Дорин Тан 

дар чацорчӯби Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ва бо цадафи 

таълими роццои даржфт ва хариди маводи хом ба корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии кишвар ба Душанбе меояд. Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод 

(СЕКО) маблағгузорк мешавад.  
 

Зимни сафари кории худ хонум Тан аз баъзе корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии 

кишвар боздид ба амал оварда, рӯзцои 21-22-юми сентябр давраи омӯзишии 2-рӯза 

дар мецмонхонаи Азия Гранд Цотел баргузор менамояд. Тавре Саидмӯъмин Камолов, 

рацбари дафтари Маркази байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон иттилоъ дод, ба 

ширкатдорони ин давраи омӯзишк асосцои занҷираи харид ва тацвили маводи хом ва 

цамчунин роцу усулцои даржфти тавлидгарони маводи хоми лозима ва муайян 

кардани сифати мацсулоти онцо нишон дода хоцад шуд. Цамчунин, иштирокдорони 

давраи омӯзишк бо дацгонаи аввали кишварцои содиркунандаи матоъ ошнок пайдо 

карда, дар бораи талаботи умумк ва шартцои бастани қарордодцои байнулмилалии 

тиҷоратк маълумот хоцанд гирифт.  Илова бар ин, цангоми дарсцои амалк ва 

намоиши наворцои видеоии озмоишгоци санҷишк, корхонацо услубцои мустақилона 

муайян кардани сифати матоъро хоцанд омӯхт. 
 

Дар давраи омӯзишк мавзӯъцои зер матрац хоцанд буд: 1) роццои даржфт ва хариди 

маводи лозима, 2) санҷиш ва назорати матоъ, 3) асосцои нассоҷк, 4) омодагк ва 

омӯзиши ацаммияти сафарцо ҷицати харидории матоъ, ва 5) тайжрк ба намоишгоци 

Шонцой. 
 

Яке аз цадафцои амалии давраи омӯзишк ва машваратцои инфиродк омода кардани 

намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон барои сафар ба 

намоишгоци байнулмилалии Шанхай дар моци октябри соли ҷорк мебошад. Дар 

намоишгоци Шанхай имкон хоцад буд, то намояндагони корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии ҷумцурк оид ба низоми байнулмилалии хариди матоъ ва дигар маводи 

хоми лозима маълумоти бештар бигиранд, бо тавлидкунандагони шинохтаи ҷацонк 

вохӯрицо баргузор намуда, имконоти цамкорк ва бастани карордодцои тиҷоратиро 

барраск бикунанд.     
 

Чорабинии мазкур 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.  

 

Барои тамос: 

Саидмӯъмин Камолов 

Рацбари миллии барнома 

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат   

Телефон: (+992 37) 221 98 70 

Tел/факс: (+992 37) 223 20 57 

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 
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