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25-уми июли соли 2011, шацри Душанбе  
 

МАҲСУЛОТИ БЕШТАР БО СИФАТИ БЕҲТАР 
(ТАҲКИМИ РАВАНДИ РУШДИ СОҲАИ НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН) 

Дар нишасте дар Душанбе мижни тавлидгарони мацсулоти нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон, намояндагони корхонацои содиротк, ницодцои 

давлатк ва ширкатцои ироагари хадамот табодули таҷрибаву дониш ва 

мушкилоти корхонацо дар мавриди мудирияти сифат ва истецсолот 

сурат гирифт. 
 

Нишасти мазкур оид ба мудирияти сифат ва истецсолот ҷицати тацкими 

рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагии кишвар, имрӯз, 25-уми июли соли 

2011, дар чацорчӯби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” ва 

бо пуштибонии молии Идораи давлатии Швейтсария дар умури 

иқтисод (СЕКО) баргузор шуд. 
 

Доктор Раҷеш Бцеда, мушовири байнулмилалии Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ), ки гардонандаи ин 

нишаст буд, гуфт, цадаф ҷамъоварии корхонацои нассоҷиву дӯзандагии цамкори барномаи МБТ ва фароцам 

овардани имкони омӯзиши таҷрибаи цам ва тацияи иқдомоти баъдк барои рушд буд. 
 

Иштирокдорони чорабинии имрӯз цамчунин имкон доштанд, то бо роццои боло бурдани сифати 

рақобатпазири мацсулот ва василацои ошкор сохтан ва бартараф намудани нуқсу иллатцо дар раванди 

истецсолот шинос шаванд. Раванди истецсол ва замони лозимаи бартараф намудани нуқсцо бо иҷрои 

нақшбозие шарц дода шуд.  
 

Бацодур Мацкамов, муовини мудири корхонаи “Нафиса”, мегӯяд, чунин даврацои 

омӯзишк барои боло бурдани муассирияти истецсолот нақши бузург мебозанд. Ҷаноби 

Мацкамов бар ин бовар аст, ки сифати бецтар ва истецсоли бештар шарти муцимми 

муваффацият дар бозорцои дохилк ва беруна мебошад.  
 

Бисжре аз корхонацои нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон, ки цамкори барномаи МБТ 

мебошанд, дар муддати 18 моц пас аз оғози иҷрои тавсияцои доктор Бцеда тавлиди 

мацсулотро аз 10% то ба 25% боло бурданд. Доктор Бцеда мутахассиси дараҷаи олии 

мудирияти сифат ва рушди истецсолот буда, бо МБТ таҷрибаи тӯлонии цамкорк дорад. 

Ӯ муассиси ширкати Rajesh Bheda Consulting (rajeshbheda.com) буда, ширкатцои бузурги 

ҷацонк ва ницодцои давлатии марбута дар чандин кишварцои олам аз тавсияву машваратцои ӯ истифода 

мебаранд. Дар ҷаражни ин сафари кории худ ба Тоҷикистон доктор Бцеда цамчунин аз корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагк дар Душанбеву Хуҷанд дидан хоцад кард. 

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 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. Ин тарц аз ҷониби 

Ҳукумати Швейтсария тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад. 

Сипосгузорем, ки ин иттилоотро хондед. Хушцол хоцем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва барояш дар расонаи Шумо ҷой 

пайдо шавад. Маълумот ва аксцои иловагк цам тариқи телефон ва ж интернет дастрас хоцад буд. 

Барои тамос: 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома, 

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (ЮНКТАД/СҶТ),   

Шумораи мобил: +992 918 719685 

Имейл: kamolov@intracen.org  

Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  
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