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Намояндагони иттицодияцои тиҷоратк, донишгоццо, корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк, ширкатцои 

ироагари хадамоти машваратк ва цамчунин, вазорату ницодцои давлатии масъули тацияву 

пешбурди сижсат ва гуфтушунидцои тиҷоратк тӯли ду рӯз, рӯзцои 15 ва 16-уми март, дар як давраи 

омӯзишк бо абзорцои Маркази байнулмилалии тиҷорат барои тацлил ва пажӯциши бозор шинос 

хоцанд шуд.   
 

Давраи омӯзишии мазкур дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 

баргузор мегардад. Барномаи мазкурро Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) 

маблағгузорк менамояд ва он аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат амалк мешавад.  
 

Ба қавли ҷаноби Саидмӯъмин Камолов, рацбари миллии барномаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон», ироаи маълумот ба кишварцо ва ширкатцо ҷицати пешбурди тиҷораташон дар 

бозорцои беруна яке аз самтцои асосии фаъолияти МБТ мебошад. МБТ дар торнамои расмии худ 

иттилооти гуногуни тиҷоратиро гирд оварда, ин маълумотро пайваста нав мекунад.  
 

Омӯзгори давраи омӯзишии мазкур ҷаноби Грэгорк Симпсон, коршиноси МБТ дар соцаи тацлил 

ва пажӯциши бозорцо мебошад. Бино бар гуфтаи ҷаноби Симпсон, иштирокдорони давраи  

омӯзишк бо абзорцои зерини тацлил ва пажӯциши бозор ошно хоцанд шуд: Trade Map (харитаи 

тиҷоратк), Market Access Map (харитаи дастраск ба бозор) ва Investment Map (харитаи 

сармоягузорк).  

 Харитаи тиҷоратк дари бузургтарин маъхази иттилооти тиҷоратк дар ҷацонро ба рӯи 

истифодабаранда боз мекунад. Ин иттилоот, аз ҷумла, нишондодцои содирот, талаботи ҷацонк, 

бозорцои алтернативк ва нақши рақибонро бо назардошти дурнамои цам мацсулот ва цам кишвар 

дар бар мегирад.  

 Харитаи дастраск ба бозор таърифацои гумрукк ва дигар нишондицандацои 185 кишварро, ки аз 

239 давлат ва минтақацои ҷуғрофк мацсулот ворид мекунанд, дар бар мегирад. 

 Харитаи сармоягузорк аз омор оид ба сармоягузорицои мустақими хориҷк, тиҷорати 

байнулмилалк, маъхази иттилоот оид ба таърифацо ва ширкатцои ҷацонк иборат аст.   

Ҷаноби Симпсон бо такя ба таҷрибаи чандинсолаи худ дар тацлили бозорцо мегӯяд, абзорцои 

мазкур ба мутахассисони тиҷорат имкон медицад, то раванду тамоюлоти мавҷудаи содироти ягон 

навъи мацсулот ва ж ягон кишвареро тацлилу барраск намуда, бозорцои ҷолибро муайян созанд, 

соцаи тиҷорати кишвар ва имконоти гуногунсозии содирот ва ж воридоташро мавриди омӯзиш 

қарор дода, шароити дастраск ба бозорцо ва шартцои гуфтушунидцоро муайян созанд ва цамчунин 

сармоягузорицои мустақими хориҷк ба кишварцоро тацлил карда, сармоягузорони эцтимолиро 

низ муайян намоянд. 
 

Интизор меравад, ширкатдорони давраи омӯзишк иттилоот ва дониши андӯхтаашонро барои 

мусоидат ба лоицацои ҷалби сармоягузорицо ва жрк ба муштарижну намояндагони созмонцои 

вориди тиҷорати байнулмилалк равона кунанд.  
 

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. Мусоциба бо ҷаноби Симпсон, иштирокдорон ва 

мубтакирони давраи омӯзишк, цамчунин маълумот ва маводи иловагк цангоми танаффусцои 

қацванӯшк, таоми нисфирӯзк, ва цам тариқи телефон ва ж интернет дастрас хоцад буд. 
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