
 

 

  Варақаи иттилоотии #1 (13) (Январ – Марти с. 2011) 

   1. Хонаи интернетии Лоицаи МБТ  
Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» яке аз аввалин созмонцои 

байнулмилалии фаъол дар кишвар гардид, ки ба блогистон по ницод ва 

торнигор (веблог)-и расмии лоицаи худро роц андохт. Хонаи интернетии 

лоица бо истифода аз пояи ироагари маъруфи хадамоти торнигорк – 

Вордпресс сохта шуда, бо чунин нишонк дастрас аст: 

www.itctj.wordpress.com 
 

Иқдоми мазкур ба хотири боло бурдани сатци огоции доирацои васеъи 

истифодабарандагони интернет аз натиҷацои фаъолияти лоица ва дастовардцои 

он бо истифода аз абзорцои замонавии тарғиб ва цамчунин, ҷицати ҷалби 

таваҷҷӯци гурӯццои мавриди цадаф ба лоица рӯидаст гирифта шудааст. 
 

Торнигор аз ҷониби веблоггер ва мултимедиа-журналисти маъруфи тоҷик, 

мушовири миллии лоица дар масоили тамос бо ҷомеа, ҷаноби Абдулфаттоц 

Шафиев сохта ва тарроцк шуда, цамчунин, идора мешавад. Ҷаноби Шафиев мӯътақид аст, ки лоицацои хурд барои тахсиси 

маблағцои алоцида барои харидории домен, пардохти цостинг ва сохтани торнамо (веб-сайт) цеҷ зарурате надоранд, дар цоле, ки 

цамаи амалцои лозима тариқи ироагарони хадамоти торнигорк ройгон дастрасанд.  
 

Торнигори лоица хонандагони худро бо фаъолият ва чорабиницои лоица шинос месозад; онцоро аз тозатарин навидцои соцаи 

нассоҷк ва дӯзандагии кишвар огоц мекунад; наворцои видеок ва нигористонцои акс нашр мекунад; гузоришцо ва маводи 

интишории лоицаро дастраси хонандагон мегардонад ва ғайра. Торнигор, цамчунин, ба корхонацои цамкори лоица имкон 

фароцам меорад, то мацсулоти худро ройгон тарғиб намоянд.  
 

Дар торнигор цамчунин маълумот оид ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон, бозигарони калидии соца, бозорцои 

эцтимолии содирот ва стротежии рушди содироти соцаро низ метавон даржфт намуд. Торнигор бо се забон – инглиск (цамчун 

забони асосии торнигор), тоҷикк ва руск дастрас аст. 

Хонумони азиз ва ҷанобони гиромк, ба хонаи интернетии мо лутф фармоед! Марцабо, нури дида, тоҷи сар!  

2. Таҷрибаомӯзк дар Аврупо барои мутахассисони Тоҷикистон 
Кормандони ду озмоишгоци маводи ғизоии Тоҷикстандарт, ки аккредитатсияи байнулмилалк доранд, цини сафари 

омӯзишк ба Будапешт (21-25-уми марти 2011) бо фаъолияти озмоишгоццои Маҷористон шинос шуданд, бо цамкасбони 

аврупоии худ табодули таҷриба намуданд ва дониши худро оид ба санҷиши намудцои мушаххаси мацсулот боло 

бурданд.  
 

Ин сафар аз ҷониби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон”-и МБТ 

муштаракан бо барномаи “Рушди босуботи иқтисодк” аз лоицаи “Рушди бахши 

хусуси”-и GIZ маблағгузорк гардидааст. Цайъати Тоҷикистон аз рацбарони 

озмоишгоццо ва масъулони мудирияти сифат, коршиноси GIZ ва мушовири 

миллии МБТ иборат буд.  
 

Цайъати Тоҷикистон аз ду озмоишгоци маъруфи Маҷористон -Wessling Hungary 

LTD ва Balint Analitika LTD дидан кард. Wessling Hungary LTD бахши 

маҷористонии озмоишгоци маъруфи олмонк буда, аз соли 1992 бад ин сӯ фаъолият 

мекунад. Маҷористон яке аз цашт кишварест, ки ин озмоишгоц шӯъбаи худро дар 

он кушодааст ва дар бахши маҷористонии озмоишгоц 150 мутахассис кор 

мекунанд. Balint Analitika LTD 15 сол қабл аз ҷониби хонум Maрия Балинт таъсис 

жфта, феълан дар он тақрибан 100 мутахассис, аз ҷумла 40 муцандис ва 3 докторцои илм фаъолият менамоянд.  
 

Зимни боздид аз озмоишгоццо, цайъати Тоҷикистон бо усулцои санҷиши озмоишгоцие, чун спектрометрияи плазмавк ва куллк, 

хромотографияи газк, моеък ва иммуноаффинитк, низоми мудирияти сифат, муайянсозии пайи унсурцое, муайянсозии 

унсурцои токсикк дар маводи ғизок, асосцои назариявии ташхиси маводи генетикк (GMO) дар ғизо ва ғайра шинос шуданд. 

Цамчунин, мацсулоти корхонацои коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон низ дар цар ду озмоишгоци Будапешт аз санҷиш 

гузаронида шуд. Мутахассисони маҷорк ба цамкасбони тоҷики худ боз фецрасти стандартцои аврупок ва адабижти лозимаро низ 

тақдим карданд.  
 

Ду озмоишгоци Тоҷикстандарт оид ба санҷиши маводи ғизок, воқеъ дар шацрцои Душанбе ва Хуҷанд соли гузашта бо жрии 

фаннии МБТ тибқи стандарти ISO/IEC 17025 аккредитатсия шуданд. Ин аккредитатсия эътирофи байнулмилалии иқтидор ва 

салоциятнокии озмоишгоццои Тоҷикстандарт мебошад ва ба онцо дар бозори ироаи хадамоти озмоишк бартариятцо медицад.  
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3. Роц ба сӯи донишцои интернетк 
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 МБТ барои тацлил ва пажӯциши бозор шинос шуданд.   
 

Ироаи маълумоту омор 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 буд. Иштирокдорони он бо абзорцои зерини 

тацлил ва пажӯциши бозор ошно шуданд: Trade Map (харитаи тиҷоратк), Market 

Access Map (харитаи дастраск ба бозор) ва Investment Map (харитаи сармоягузорк). 

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 намоянд ва 

цамчунин, сармоягузорицои мустақими хориҷк ба кишварцоро тацлил карда, 

сармоягузорони эцтимолиро низ муайян кунанд. 

 

Интизор меравад, ширкатдорони семинар иттилоот ва дониши андӯхтаашонро 

барои мусоидат ба лоицацои ҷалби сармоягузорицо ва жрк ба муштарижну 

намояндагони созмонцои вориди тиҷорати байнулмилалк равона кунанд. 

Донишандӯзони давраи омӯзишк аз натиҷацои он қаноатмандии худро изцор 

намуда, гуфтанд, донишцои андӯхтаашон дар фаъолияти царрӯза ва ояндаашон ба 

кор хоцад омад. Ҷаноби Мацмадназар Ҷамшедов, мудири шӯъба дар Донишгоци 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон бар ин бовар аст, ки пажӯцишгарон барои 

тадқиқоти дақиқ ба омори илман асосжфта ва тасдиқгардида нижз доранд. Ӯ гуфт, 

истифодаи абзорцои МБТ мӯцтавои пажӯцишцои иқтисодиро ғанитар хоцад кард. 

Ҷаноби Олимҷон Ҷалилов аз Кумитаи давлатии сармоягузорк ва идораи амволи 

давлатк, пешницод кард, ки даврацои минбаъда бо муддати тӯлонитар баргузор 

шаванд, то иштирокдорони онцо иттилооти муфассалтар бигиранд. 

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. 

 



   4. Табодули таҷриба бо мутахассисони қирғиз 
Цайъате аз Қирғизистон, иборат аз тарроцони либос, намояндагони 

корхонацои дӯзандагк ва устодони донишгоц аз 20-ум то 24-уми феврал бо 

цадафи табодули таҷриба бо цамтожни тоҷикашон дар Тоҷикистон қарор 

дошт. Цадаф аз ин сафар муаррифии ширкатцои хадамотрасони қирғиз ба 

корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон, табодули таҷриба, барқарор 

кардани тамосцои тиҷоратк ва цамкории эцтимолк мижни онцо буд. 
 

Барномаи расмии сафар, рӯзи 21-уми феврал бо баргузории мизи мудавваре дар 

Вазорати энержк ва саноат оғоз шуд. Дар мизи мудаввар намояндагони ницодцои 

марбутаи давлатк, корхонацои нассоҷиву дӯзандагк ва Маркази байнулмилалии 

тиҷорат иштирок карданд. Илова бар ин, дар ҷаражни сафар мецмонони қирғиз 

цамчунин аз корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии шацрцои Душанбе ва Хуҷанд дидан 

карда, бо устодон ва донишҷӯжни Донишгоци технологии Тоҷикистон мулоқот 

намуданд. Цангоми ин дидорцо мутахассисони қирғиз дар бораи ширкатцои 

хидматрасониашон маълумот дода, цамчунин факултацои тарроции либос дар 

донишгоццои Қирғизистонро муаррифк карданд. 

 

Мецмонони қирғиз аз сацми Ассосиатсияи саноати сабуки он кишвар бо номи 

“Кыргыз Легпром” дар пешрафти соцаи мазкур ждовар шуда, гуфтанд ки цамасола 

ассосиатсияи мазкур дар цамкорк бо донишгоццо ва марказцои пешбурди тиҷорат 

намоишгоццои гуногуни либос ва мӯд, ба монанди “Саноати либос” ва “Цафтаи 

мӯд” доир мекунад, ки дар онцо донишҷӯжн низ метавонанд мацсули кори худро ба 

корхонацо ва оҷонсицои мӯд нишон бидицанд. Мецмонони қирғиз ба корхонацои 

нассоҷк ва дӯзандагии тоҷик тавсия доданд, ки аз ин намоишгоццо дидан намоянд, 

зеро дар он ҷо имкон доранд, то барои худ мутахассисони лозимаро пайдо 

намоянд.  
 

Цайъати Қирғизистонро цамчунин бо мацсули цунари донишҷӯжни факултаи 

санъати тарроцк ва цунарцои дастии Донишгоци технологии Тоҷикистон (ДТТ) низ 

шинос карданд. Онцо цамчунин аз корхонацо цам дидан карда, ба касбияти 

бонувони зардӯз ва гулдӯзи “Дилором” бацои баланд доданд, аз иқтидори бузурги 

“Ёқутижн” мутаассир гаштанд ва аз таҷцизоти замонавии “Гулистон” ангушти 

цайрат газиданд. Хонум Асел Мукашева, тарроци арт-студияи “Imagine” ба 

торнигори мо таассуроти худро нақл карда, гуфт, ки чунин сафарцо барои рушди 

цамкорицо мижни ду кишвар на танцо дар соцаи тавлидот, балки боз дар самти 

омӯзиш низ такони нав хоцад бахшид.  
 

Баъзе аз корхонацои Тоҷикистон цини вохӯрк бо цайъати Қирғизистон барои ҷалби 

мутахассисоони қирғиз ба кор таваҷҷӯц зоцир карданд. Ҷонибцо тавофуқ карданд, 

ки барои даржфти тарроц ва мутахассисони дигар дар Қирғизистон барои 

корхонацои Тоҷикистон вобаста ба шароити пешницодии корхонацо цамкорк 

хоцанд кард. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мецмонон зимни муаррифии соцаи дӯзандагии Қирғизистон ва сабабцои рушди 

босуръати он зикр карданд, ки феълан дар ин соца тақрибан 7000 корхона 

фаъолият менамояд. Ба гуфтаи мутахассисони қирғиз, тибқи омори расмк дар 

соли 2010 дар соцаи дӯзандагии Қирғизистон цудуди 600 миллион доллар 

мацсулот тавлид шудааст. 



5. Цамкорони мо: Се соли фаъолият ва дар мижни корхонацои пешсафи кишвар 

Варақаи иттилоотии дафтари МБТ дар Тоҷикистон муаррифии корхонацои цамкори худ ва шиносок бо 

фаъолияти онцо, дастовардцо ва нақшацои ояндаашонро идома медицад. Мецмони навбатии мо ҶММ 

“Ёқутижн” мебошад.  

Дар пешорӯи ҷашни Наврӯз корхонаи нави дӯзандагии ҶММ 

“Ёқутижн”, ки либосцои кӯдакона ва мактабк истецсол мекунад, 

ба кор оғоз кард. Ин корхона боз 200 нафари дигарро бо ҷойи кор 

таъмин карда, дар маҷмӯъ шумораи кормандони худро то ба 700 

нафар расонид. Раисҷумцури Тоҷикистон ҷаноби Эмомалк 

Рацмон пас аз ифтитоци корхонаи нав пешницод кард, ки 

тарабхонаи ширкат низ ба корхонаи дигари дӯзандагк табдил 

дода шавад. Ҷаноби Абдулцалим Қодиров, мудири кулли ҶММ 

“Ёқутижн” ин пешницодро пазируфт ва ваъда дод, ки корхонаи 

нав барои 300 нафар корманд то охири соли ҷорк ба кор шурӯъ 

хоцад кард.  
 

Ширкати “Ёқутижн” дар моци августи 2008 муштаракан бо 

ширкати чиноии “Weishi” бунжд шуда, тавонист дар муддати се 

соли фаъолият ба яке аз пешсафони саноати дӯзандагии Тоҷикистон мубаддал гардад.  
 

Ширкати “Ёқутижн” хусуск буда, асосан либосцои махсуси низомк ва корк тавлид мекунад. Бар иловаи чунин 

либосцо, ширкати мазкур шиму костюм ва курта низ истецсол менамояд. Фармоишгарони асосии ширкат 

ницодцои давлатк, махсусан сохторцои қудратк мебошанд. Ҷаноби Қодиров мегӯяд, онцо феълан дар фикри боз 

кардани роц ба бозорцои беруна ва содироти мацсулоташон низ цастанд.  
 

Коршиносони МБТ ба имконоти содиротии ширкат, махсусан 

таҷцизоти замонавк, нерӯи тамриндидаи корк ва иқтидори 

афзоянда он бацои баланд додаанд. Ба онцо инчунин доштани 

фурӯшгоц дар назди корхона писанд омада буд.  
 

Феълан, ширкат бо мутахассисони қирғиз, ки чанде пеш аз 

Тоҷикистон боздид доштанд, ҷицати ҷалби тарроц аз Қирғизистон 

музокирот дорад. Ба гуфтаи ҷаноби Қодиров, торнамо (вебсайт)-и 

расмии ширкат низ ба зудк фаъол хоцад шуд ва хонандагону 

муштарижни эцтимолии дохиливу хориҷии ширкатро бо 

тозатарин навидцои ширкат огоц хоцад сохт. Роцандозии торнамо 

яке аз машваратцое буд, ки коршиносони МБТ карда буданд.  
 

Мудири кулли ширкати “Ёқутижн” аз цамкорицояш бо Маркази 

байнулмилалии тиҷорат хушцол аст ва мегӯяд, он даврацои омӯзишиву семинару вохӯрицо, пажӯциши бозор ва 

сафарцои омӯзишие, ки бо дастгирии барномаи МБТ баргузор мешаванд, барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии 

Тоҷикистон ацаммияти бузург дошта, шахсан барои корхонаи худи ӯ низ хеле муфид мебошанд.  
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