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Дар баробари ислоњоти бахши хизматрасониҳои туризм мушкилоти 

тадбиқ ва истифодаи технологияҳои иттилоотии инноватсионӣ дар ин самт 

дар ҷумҳурӣ хело назаррас ба чашм мерасад.  

Имрӯз дуруст ба роҳ мондани сатҳу сифати баланди идоракунӣ,  дар 

ин соҳаи ҳайѐтан муҳими ҷомеа пурра азт ехнологияи иттилоотӣ бахусус 

технологияи телекоммуникатсия вобаста гардидааст. Телекоммуникатсия 

дар соҳаи туризм як аз воситаҳои таблиғоти барои ҷалби мизоҷон баҳисоб 

меравад, ки он дорои хусусиятҳои худ мебошад: 

 иттилоотӣ; 

 боварикунӣ;  

 хотирасон. 

Технологияи иттилоотиро дар фаъолияти ҳамарӯзаи худ 

тураператорҳо ва турагентҳо зиѐд истифода мебаранд. Ширкатҳои туристӣ 

дар ҷарѐни пешниҳодҳои ҳисоботҳо, амалиѐтҳои идоракунӣ, кор бо 

мизоҷон, қабули дархостҳо, дуруст ба роҳ мондани хатсайрҳои сайѐҳон ва 

дигар масъалаҳо, ки вобаста ба соҳаи туризм мебошад талаб мекунад то 

технологияи иттилоотии инноватсионӣ дар ин соҳа дуруст ба роҳ монда 

шавад ва тавонад Тоҷикистонро ба тамоми дунѐ муаррифї намояд.   

Сатњи муосири инкишофи бизнеси сайѐҳи нисбати хизматрасонии 

иттилоотї воќеан талаботњои нав, аз љумла таъмини суръати интиќоли 
иттилоот, муњимияти он, дастраскунии бомўътамад ва сариваќтиро ба 
истифодакунандаи нињої таќозо менамояд. Дар раќобати шадид он 
ташкилотњое ба муваффаќият ноил мегарданд, ки роњбарияти онњо 
имконоти истифодаи технологияњои иттилоотиимуосир ва мањорати 
ќабули ќарорњои самаранокро доро бошанд.  

Таќозо ба иттилоот ва хизматрасонињои иттилоотї, инкишоф, 
пањнгардонї ва истифодаи боз њам самараноки технологияњои 
иттилоотиро таъмин менамояд. Тањти таъсири технологияњои иттилоотии 
нав таѓйиротњои ќатъї дар технологияњои идоракунї ба вуќўъ 
мепайванданд ва мањз равандњои асосноккунї, ќабули ќарорњо ва иљроиши 
онњо автоматї мегарданд, дараљаи тахассус ва кордонии мутахассисоне, ки 
ба фаъолияти идоракунї машѓуланд, баланд мегардад. Воридшавии 



технологияњои иттилоотї ба тамоми соњањои њаѐти инсон, туризмро 
њамчун соњаи иќтисодиѐт, соњаи фаъолият ва соњаи шуѓл аз тамоюли 
мазкур дар канор нагузошт.   

Намуди соњаи моддї дараљаи масъалањои функсионалии ба 
корхонањо ва ташкилотњо мувофиќро људо менамояд, ки њалли онњо бо 
истифода аз технологияњои иттилоотии компютерии муосир амалї 
мегардад. Ба онњо масъалањои бањисобгирии бухгалтерї ва аудит дар соњаи 
туризм, соњаи бонк, фаъолияти суѓуртавї, андоз ва ѓ. дохил мешаванд.  

Яке аз соњањое, ки дар он љо технологияњои иттилоотии компютерї 
васеъ татбиќ мегарданд, бизнеси туристї мањсуб ѐфта, яке аз соњањои ба 
таври фаъол инкишофѐбандаи иќтисодиѐт мебошад ва соњаи иттилоотии 
васеъро дар бар мегирад, ки дар он љо љамъкунї, нигоњдорї, коркард ва 
интиќоли иттилоот шарти муњим ва зарурии амалкунии ширкат мебошанд.  

Дар шароити муосир иттилоотикунонї ва компютерикунонии рушди 
босуръати бизнеси туристї рафтори куллан навро нисбати коркарди 
иттилоот ва раванди ќабули ќарорњо таќозо менамояд. Фаъолияти 
низомњои ташкилї дар бизнеси туристї, ки бо љараѐни пайдоиши  њаљми 
зиѐди иттилоот таъмин мегардад  ва коркарди фавриро барои ќабули 
ќарорњо талаб менамояд, бо як ќатор омилњо, аз љумла интиќоли 
иттилооти нопурра, норавшан ѐ нодуруст, доимї набудани тавсифњо ва 
шароитњои амалкунии худи низомњо, мављудияти омили инсонї, яъне 
иштироки одамоне, ки озодии амалро доро мебошанд, душвор мегардад. 

Низомњои мазкур имкон медињанд, ки масъалањои дар назди роњбари 

ширкати туристї љойдошта њалли худро ѐбанд (назорати доимии мизоҷон, 

бањодињии самаранокии кори менељерњо, бањодињии фоиданокї, самтњои 
бањодињї аз рўи туроператорњо). Дар чунин низомњо аксар ваќт имконияти 
таъсиси базаи маълумотњои шарикони расмї ва мизољони доимї пешбинї 
гардидааст, рељаи ба њар тараф фиристодани факс тавассути модем ва 
интиќоли хабарњо бо e-mail ташкил карда шудааст. 

Соҳаи туризм, ки яке аз соҳаҳои хизматрасонӣ баҳисоб меравад, 

сохтори хизматрасонии онро вобаста ба таъминоти технологӣ мо чунин 

пешниҳодменамоем [1, с.134]. 



Расми 1. Мубодилаи иттилоотӣдархизматрсониҳоисайёҳӣ 

Читавре, ки аз расми 1. мушоҳида мегардад сайѐҳон амалан дар 
тамоми олам ба иттилоот оиди маҳсулотҳои сайѐҳӣ: аз қабили шаклҳои 
мухталифи ҷадвали хатсайрҳои нақлиѐтҳои гуногун; нархномаҳои 
хизматрасониҳо; маълумот оиди дастрасӣ ба фармоиш мувофиқи табъу 
завқ зарурат доранд. Ҳама гуна талаботҳои сайѐҳон тавассути миѐнаравҳо 
ѐ бевосита бо ѐрии худи таъминкунандагони хизматрасониҳои сайѐҳӣ 
қонеъ кунонида мешаванд. Баръакс, барои дар сатҳи баланд ва бо сабки 
олӣ пешниҳодкунии хизматрасониҳои сайѐҳӣ худи миѐнаравҳо ва 
таъминкунандагони хизматрасониҳо ба ҷамъоварии иттилоот оид ба табъу 
завқи сайѐҳон ва ҷаҳонгардон низ зарурат доранд. Аз ин рӯ мебояд тамоми 
намуди хизматрасониҳоро дар соҳаи сайѐҳї бо ѐрии технологияи муосир 
ба роҳ монда сохтори идоракунии онро таҳти назари ҷиддї қарор дод. 

Хусусияти хоси технологияи коркард ва фурўши мањсулоти туристї 
чунин низомњоеро талаб менамояд, ки дар мўњлатњои кўтоњтарин 
маълумотњоро доир ба дастрасии воситањои наќлиѐт ва имконоти 
љобаљокунии туристњо пешнињод намуда тавонанд, њамчунин 

Сайёҳони имконпазир 

Пешниҳодкунандагон: 

 меҳмонхонаҳо, 

 тарабхонаҳо, 

 хатсайрҳо, 

 дигар намуди 
нақлётҳо 

 хуроки умумӣ 

Фурӯши чакана: 

Ширкатҳоисайёҳӣ, 
Хатсайрҳои ҳавоӣ 

Бастаҳои 
сайёҳӣ: 

 Операторҳои 
сайёҳӣ, 

 CRS/GDS, 

 Шабакаи 
меҳмонхонаҳо 

 

Дархостҳо ва маблағ 

д
а
р
х
о
с
тҳ

о
 в

а
 м

а
б

л
а
ғ 

Пешниҳодкунандагони 

хизматрасониҳо 

миёнаравҳо 

Иттилооти умум 
 Органҳои 

маркетингӣ 

 Намояндагии 

миллии сайёҳӣ 

 Иттиҳодияҳои 

сайёҳӣ  

Иттилоот оиди 

хизматрасониҳо 



автоматизатсияи њалли масъалањои фаръиро њангоми пешнињоди 
хизматрасонињои туристї таъмин намоянд. (ба таври параллелї ба расмият 
даровардани чунин њуљљатњо, ба монанди чиптањо, суратњисобњо ва 
роњнамоњо, таъмини иттилооти њисобкунї ва маълумотї ва ѓ.). Амали 
мазкур танњо дар шароити истифодаи васеи технологияњои муосири 
компютерї доир ба коркард ва интиќоли иттилоот таъмин мегардад.  

Яке аз хусусиятҳои хоси фарқкунандаи фаъолиятҳои сайѐҳӣ аз дигар 

соҳаҳо дар он аст, ки сомонаҳои он бояд пурра аз расмҳои манзараҳо, 

таърифу тавсиф, таблиғот, тавсияҳо, воситаҳои иртибот ва интиқоли 

иттилоот бошад ва инчунин онҳо бояд доимо дар пешниҳоди 

хизматрасониҳои инноватсионии навин бошанд. 

Маъмулан маҳсулотҳои сайѐҳиро пешакӣ аз мавзеъҳои мухталиф ва 

дуру наздик ихлосмандон дастрас ѐ харидорӣ менамоянд ва барои ҳамин 

бояд ба тариқи сомонаҳо барои ҷалби мизоҷон воситаҳои 

ҳавасмангардонї пешниҳодгардад. 

Воситаи асосии фаъолияти сермаҳсул ва самараноки ширкатҳои 

сайѐҳӣ ин дастрасии компютерҳои ширкат ба шабакаҳои маҳаллӣ, 

иттиҳодиявӣ, минтақавӣ ва саросарӣ мебошад. Дастрасӣ ба ин гуна 

шабакаҳо имконияти баҳрабардории иттилоотии муштараки захираҳои 

иттилоотиро ба мизоҷон кафолат медиҳад.  

Љумњурии Тољикистон дар Осиѐи Миѐна дуюмин мамлакатемебошад, 
ки ќонун дар бораи дастрасї ба иттилоотро ќабул намудааст. Таљрибаи 
љорисозии ќонуни мазкур њам ба Тољикистон ва њам ба дигар мамлакатњое, 
ки ќабули чунин ќонунгузориро ба наќша доранд, манфиатнок хоњад буд. 
Љомеаи муосирро бе имконоти дастрасї ба иттилоот ва технологияњои нав 
тасаввур кардан номумкин аст, зеро танњо дар шароити дастрасии 
иттилооти зарурї инсон метавонад, ки тибќи дархости љомеаи муосир 
ташаккул ва инкишоф ѐбад.   

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 октябри соли 2017 
тањти №299 «Дар бораи барномаи давлатии рушди туризм дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2020 - 2025» ќабул гардидааст [2, с.2].Дар доираи 
чорабинињоие, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба соддасозии 
тартиби воридшавии шањрвандони хориљї ба мамлакат ва бартарафсозии 
монеањои нолозими маъмурї, барои будубоши мукаммали сайѐњон дар 
њудуди љумњурї меандешад, барномањо доир ба љалби гурўњњои нави 
туристњо коркард мегарданд. Њамчунин чорабинињои рекламавї-
иттилоотї оид ба њаракати мањсулоти туристии мамлакат ба бозорњои 
байналмиллалї (иштирок дар ярмаркањои туристї), бо назардошти 
афзалшумории дўстдорони сайѐњати љањонї барои тамошои хусусиятњои 
табиї-рекреатсионї (мањалњои кўњї, мавзеъњои экологї ва љойњои 
муќаддас) аз мадди назар дур намемонанд.  
     Амалисозии самараноки Барнома ба баландбардории љолибияти 
мањсулоти туристии миллї ва воридшавии Љумњурии Тољикистон ба 



низоми бозори љањонии хизматрасонињои туристї мусоидат менамояд. 
Њамчунин барои мустањкамгардонии индустрияи туристии раќобатпазир 
заминањо фароњам мегарданд, ки ба яке аз бахшњои сердаромадтарини 
иќтисодиѐти мамлакат табдил ѐфта метавонад.  

Барои таъмини иттилоотии соњаи туризм зарур мебошад:  
     - Интернет-портали ягонаи давлатї бо љойгиркунии иттилооти зарурї 
оид  ба иќтидори туристии мамлакат, фарњанг ва таърихи Тољикистон, 
ташкилотњои туристї ва хизматрасонињои мењмоннавозї, шабакањои 
наќлиѐтї ва алоќа, тартиби гирифтани раводидњо, тартиби баќайдгирї ва 
маъмурї таъсис дода шавад; 
     - бо маќсади ташаккулии миљитуристии љолиби чумњурї чорабинињои 
рекламавї-иттилоотї дар васоити ахбори оммаи љумњуриявї ва минтаќавї 
таъмин карда шавад.  

Ҳамзамон мақсади асосии ин зуҳурот аз истифодабарии захираҳои 

иттиҳодиявиимавҷудаи молиявӣ, техникӣ, технологӣ, кадрӣ, иттилоотӣ, 

ҳуқуқӣвағайра дар рушди устувори ширкати сайѐҳӣ мебошад. Пеш аз ҳама 

самти соҳибкории сайѐҳиро дар асоси захираҳои мавҷудаи ширкат ва вазъи 

муҳити атроф ба роҳ мондан муфид аст. Мафҳуми захираҳои иттилоотӣ 

мувофиқи санадҳои қонунгузорӣ иттилооте дар назар дошта мешавад, ки 

он дар барандаҳои моддӣ бақайдгирфта шудааст ва дар низомҳои 

иттилоотӣ (нармафзорҳои махсус, бойгониҳо, китобхонаҳо, фондҳо, бонки 

додаҳо ва ғайра) нигоҳ дошта мешавад. Захираҳои иттилоотии ҷаҳонӣ, 

маъмулан дар ширкатҳои иттилоотӣ, марказҳои иттилоотӣ ва  

иттиҳодияҳои иттилоотӣ таҳиягардида нигоҳдошта мешаванд. Дар 

шароити имрӯза дар тамоми олам зиѐда аз даҳҳо ҳазор ширкатҳои 

иттилоотии бузург ва миѐна кор ва фаъолият доранд. Онҳо бо теъдоди аз 

ҳад зиѐди пойгоҳҳои  иттилоотӣ сарукор дошта бо тиҷорати электронӣ ва 

дигар намуди фаъолияти иттилоотӣ машғуланд. 

Ширкатҳои сайѐҳї, ки ба хизматрасониҳои сайѐҳон машғули коранд 

бояд онҳо доимо бо ширкатҳои молиявӣ ҳамкориҳои зич дошта бошанд. 

Чунки, интиқоли пулҳои электронӣ ва муомилоти пулӣ тариқи ширкатҳои 

молиявӣ сурат мегирад. Ширкатҳои молиявӣ бошанд, бояд доимо дар ин 

самт яъне, хизматрасониҳои сайѐҳон ҳавасманд бошанд ва таъминоти 

интиқоли молиявиро дар ин самт таъмин намоянд. 

Дар ҳоли ҳозир қайд кардан зарур аст, ки мавҷуд будани тамоюли 

рушди соҳаи маҷозӣ насбат ба камшавии иштироки реалӣ чашмрас 

мебошад. Самти пулӣ, васеъ гардида ба фазои иттилоотӣ наздик 

гардидааст ва имконият медиҳад, ки пардохтҳои электронӣ дар саноати 

сайѐҳӣ васеъ баҳрабардорӣ гардад. Самти маҷозии  сайѐҳиро – мағозаҳои 

интернетии сайѐҳӣ, Web-ширкатҳои сайѐҳӣ, пажуҳишгоҳҳои махсуси 



хизматрасониҳои сайѐҳӣ ва ғайра, ки бо ѐрии онҳо иртиботҳои 

интерактивӣ бо объектҳои реалӣ гузаронида мешавад, ташкил мекунанд. 

Лекин мутаасифона ҳоло чунин намуди хизматрасониҳо дар ҷумҳурӣ 
хело кам  ба назар мерасад. 

Замони муосир саноати сайѐҳӣ ба яке аз самтҳои босуръат 
рушдкунандаи хоҷагии олам табдил ѐфтааст. Барои як қатор кишварҳо ва 
минтақаҳо бошад, саноати сайѐҳӣ манбаи асосии даромаднокӣ баҳисоб 
рафта, дар эҷоди ҷойҳои нави корӣ замина гузошта, робитаҳоро дар 
самтҳои иқтисодию иҷтимоӣ бо кишварҳоигуногун, густариш медиҳад. 
Зиѐданд мамлакатҳое, ки таваҷҷуҳи ихлосмандон исайру сайѐҳиро ба худ 
ҷалб карда дар рушди иқтисоди миллӣ саҳми бузург гузоштаанд. 

Дар қиѐс бо дигар давлатҳо, рушди саноати сайѐҳӣ ва арзишмандии он 

дар кишвари мо дар ҳоли эҳѐ қарор дорад ва боиси дасгирї мебошад. 
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