
 

 
 

ИҶРОИ ТАЛАБОТИ СТҶ ВА ОГОҲИИ ДОИРАҲОИ ТИҶОРАТӢ АЗ 
ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА ОН 

3-юми сентябри соли 2013, шаҳри Душанбе  
 

УҲДАДОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАВРИДИ ОЗОДСОЗИҲО ДАР СОҲАИ ХАДАМОТИ 
ЭНЕРЖӢ 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) намояндагони соҳаи энержии Тоҷикистонро дар 

як барномаи омӯзишие дар шаҳри Душанбе барои баррасии роҳҳои нафъбардорӣ аз 

узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) ва посух ба чолишҳо гирди ҳам 

меорад.  
 

Намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, созмонҳои байнулмилалӣ ва 

коршиносони соҳаи энержӣ имрӯз, 3-юми сентябр, дар ин давраи омӯзишӣ қоидаҳои СТҶ дар 

бастагӣ ба хидматрасониҳо дар соҳаи энержӣ ва уҳдадориҳои Тоҷикистон дар ин замина, 

ҳамчунин, роҳҳои нафъбардорӣ аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва посух ба чолишҳоро баррасӣ 

менамоянд. Давраи омӯзишӣ бо унвони «Дарёфти манфиати бештар аз узвият дар СТҶ – 

ӯҳдадориҳо ва озодсозиҳо дар соҳаи хадамоти энержӣ» дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи «Иҷрои талаботи 

СТҶ ва огоҳии доираҳои тиҷоратӣ аз шароити узвият ба он» баргузор мегардад. Лоиҳаи мазкур аз 

ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорӣ мешавад. 

 

Руози Жанг, намояндаи СТҶ ва МТБ, иштирокдорони давраро бо мӯҳтавои умумии соҳаи энержӣ, 

ислоҳот ва озодсозиҳои тиҷорат дар ин соҳа, ва ҳамчунин бо қоидаҳои асосии СТҶ дар иртибот ба 

соҳаи энержӣ шинос мекунад. Бону Жанг, ҳамчунин, дар мавзӯъи ҳамлу нақли энержӣ бо таваҷҷӯҳ 

ба қоидаҳои СТҶ дар ин бастагӣ сӯҳбат хоҳад кард.  
 

Таваҷҷӯҳи вижа дар ин давраи омӯзишӣ ба уҳдадориҳои Тоҷикистон дар мавриди фароҳам 

овардани дастрасиҳо ба бозори энержӣ ва таъсири ин уҳдадориҳо ба хидматрасониҳои соҳаи 

энержӣ дода хоҳад шуд. Дар ин робита, уҳдадориҳои Тоҷикистон дар соҳаи хидматрасониҳои 

энержӣ бо уҳдадориҳои кишварҳои дигари узви Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ муқоиса карда хоҳанд 

шуд. 

 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи феълии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон  
ҷиҳати огаҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвият дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат 
менамояд. Лоиҳа аз ислоҳот дар соҳаҳои саноати кишоварзӣ, нассоҷӣ, ироаи хадамоти моливу 
мухобиротӣ ва нақлиётиву энержӣ пуштибонӣ мекунад. 
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