
 

ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  
 

Рӯзи сешанбе, 27-уми октябр, дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, намояндагони 

ниҳодҳои давлатк, раҳбарони корхонаҳои саноатк ва ширкатҳои хадамотрасон, 

тарроҳони ботаҷриба ва донишмандони соҳа дар як Форуми машваратк ҷамъ меоянд 

ва мавзӯъи таҳияи Стротежие барои соҳаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистонро 

барраск мекунанд. 

Як рӯзи баъд, 28-уми октябр, баргузории давраи фанние ҷицати омӯзиши роццои мувофиқ 

кардани усулцои кор ба тағйирот ва шароити бозор дар назар аст. Цар ду 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. Цадафи 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.  

Ян Сайерс, Мушовири аршади МБТ, бар ин бовар аст, ки «Стротежк дар цамоцанг намудани 

талошцо ва таъмини бархӯрди ягона ба вазъи феълк нақши калидк хоцад дошт. Шояд МБТ ба 

тацияи стротежк барои ин соца, дар қижс бо мутахассисони дигар бархӯрди дигар дошта 

бошад. Мо мӯътақидем, ки нақшаи стротежк бояд ба цама дастрас бошад. Аз ин рӯ, аз цама 

афрод ва ницодцое, ки ба соцаи мазкур рабте доранд, даъват мекунем, то дар ин раванд 

иштирок бикунанд, мушкилцоро муайян намоянд ва барои цалли он чора биҷӯянд.»  

Хонум Рупа Гангулк, Мушовири байнулмилалии МБТ дар масоили нассоҷк, мутмаин аст, ки 

«форуми мазкур дар цалли масоили зер мусоидат хоцад кард: а) дарки он ки корхонацои 

тоҷикк ба кадом бозорцо бояд таваҷҷӯц бикунанд, б)  мушкилот дар истецсолро чк гуна бояд 

цал кард, в) дар мавзӯъи тарц ва иҷрои стротежк ва цамчунин барномаи цамоцанг кардани 

фаъолиятцо ба тавофуқ расидан, г) афродеро, ки ба ин тарц, ба рушди соца, ба баргузории 

пажӯцишцо рағбат доранд, мушаххас намудан ва ба лоица ҷалб кардан, ғ) ташхиси халои 

дониш ва таҷриба дар сатци мацаллк, ки ба жрии мутахассисони байнулмилалк нижз дорад.» 

Хонум Гангулк мегӯяд, интизор меравад, ширкатдорони давраи фаннк, ки як рӯзи баъд аз 

Форум баргузор мешавад, гунаи нави муносибат бо муштарижн, тацияи нақшаи фаъолияти 

корхонацо, роццои вуруд ба бозорцои нав ва цамчунин ба фурӯш баровардани мацсулоташонро 

биомӯзанд. Дар оянда, цамчунин, баргузории даврацои дигари омӯзишк дар назар аст. Дар он 

даврацо масъалацои мубрами рушди соца, ки дар Стротежк муайян мешаванд, матрац хоцанд 

гардид. 
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