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БУНЖДИ ОЯНДА БАРОИ СОҲАИ НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГӢ  

Раванди тацияи стротежк ва нақшацои роцандозии тарци жрк ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии 

Тоҷикистон бо давраи омӯзишии дурӯза дар мавзӯъи ташхиси стротежии занҷираи арзиши 

изофа ва тацияи нақшаи иқдомот оғоз мешавад. Давраи омӯзишии мазкур 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. Ба гуфтаи ҷаноби Камолов, «МБТ ният дорад, ки тавассути чунин даврацои 

омӯзишк ба нассоҷону дӯзандагони Тоҷикистон жрк бидицад, то идеяву навгоницои худро дар 

амал татбиқ намоянд ва ба ин соца шукӯци қаблияшро баргардонанд.»   

Дар бораи имконоти намудцои мушаххаси мацсулот ва бозорцои муайян, цамчунин дар бораи 

роццои истифода аз чунин имконот хонум Рупа Гангулк, мушовири байнулмилалии МБТ дар 

масоили нассоҷк, царф хоцад зад. Иштирокдорони давра боз бо натиҷацои тацлили вазъи 

корхонацо, ки аз ҷониби мушовирони МБТ дар охири соли 2009 тация шуда буд, шинос хоцанд 

шуд.  

Ян Сайерс, мушовири аршади МБТ, бар ин бовар аст, ки “дар саросари ҷацон, аз мижни 

корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк цамоне бештар фоидаовар аст, ки занҷираи тацвили 

мацсулоташ хуб танзим шудааст ва хадамоти жрирасоне дорад, ки ба нижзцои бозор сареъан 

вокуниш нишон медицанд. Муваффақият дар чунин навъи тиҷорат на танцо аз нархцои арзон, 

балки боз аз идеяцои хуб, сифати мацсулот ва хадамоти тавзеъ бастагк дорад.” 

Дар охири давраи омӯзишк иштирокдорони он таърихи баргузории ҷаласаи гурӯци 

корияшонро (моци март) бояд мижни цам мувофақа бикунанд. Дар он ҷаласа санадцои давраи 

омӯзишк ва пешницодцо ба цамкорони дигари эцтимолк барраск хоцад шуд. 

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

 Бозорцо, омилцои комжбк ва вокунишцо ба талаботи эцтимолии бозор; 

 Пешманзари мухтасар ва вазифацои аввалиндараҷа барои рушди соца; 

 Иқдомот ҷицати рушд ва муайян намудани цамкорон ҷицати татбиқи барнома; 

 Нақшаи иқдомот барои 18 моци оянда ва нақшаи корк барои замони то апрели соли 

2010.  

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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