
 

 

 Варақаи иттилоотии #2 (14) (апрел – июни с. 2011) 

1. Усули “насли саввум”-и омӯзиш барои корхонацои тоҷику қирғиз 
 

Бист намояндаи ширкатцои дӯзандагии Тоҷикистону Қирғизистон бо усули нодиру 

замонавии омӯзишии “3G Tailor” аз ироагари маъруфи хадамоти машваратк дар Осиж – 

Rajesh Bheda Consulting (www.rajeshbheda.com) шинос шуданд. Усули мазкур замони 

омӯзишро то ба 75% коциш ва самаранокии кори тамрингаронро афзоиш медицад.  
 

Аз 17-ум то 27-уми июни соли ҷорк дар шацри Бишкек давраи омӯзишии “Тамрини 

тамрингарон” (“Train the Trainer”) баргузор гардид ва дар он операторони дастгоццои 

дӯзандагии корхонацои ин ду кишвари Осижи Марказк истифода аз усули муосири “3G 

Tailor”-ро омӯхтанд. Интизорк аз иштирокдорони давра ин аст, ки пас аз бозгашт дониши 

андӯхтаашонро ба дигар цамкоронашон низ биомӯзанд. Аз Тоҷикистон дар ин давраи 

омӯзишк намояндагони корхонацои дӯзандагии “Дилором”, “Гулистон”, “Зинат” ва 

“Текстил Сити” намояндагк карданд.  
 

Давраи омӯзишк дар чацорчӯби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Қирғизистон” 

баргузор шуда, иштироки мутахассисони тоҷик дар он бо пуштибонии барномаи 

“Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” имконпазир гардид. Ин барномацо аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) 

дастгирии молк мебинанд.   
 

Рацбарони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Қирғизистону Тоҷикистон зимни дидорцо бо намояндагони барномацои Маркази байнулмилалии 

тиҷорат (МБТ) мегуфтанд, аз камбуди мутахассисон мушкилк мекашанд ва бино бар сабабцои молк наметавонанд кормандони навро омӯзиши 

кофк бидицанд. Давраи омӯзишии “3G Tailor” бо цадафи талоше ҷицати рафъи ин мушкил баргузор гардид. Ҳадафи усули “3G Tailor” ин аст, ки 

тамрингарон тавонанд то операторони дастгоццои дӯзандагиро дар тӯли камтар аз як цафта омӯзиш дицанд. Ин усул дар корхонацои 

пешрафтаи Бритонижи Кабир, Чин, Ҳиндустон ва Шри-Ланка натиҷацои назаррас ба бор овардааст.  
 

Иштирокдорони давраи дацрӯзаи Бишкек бо асосцои омӯзонидани калонсолон, 

муоширати самаранок ва мацорати тамрингарк шинос шуданд. Наворцои видеоии 

таҷрибацои бецтарини ҷацонк барои тацлили усулцои тамрингарк ва тацияи барномацои 

омӯзишк нишон дода шуд.  
 

Омӯзгорони ин давраи омӯзишк коршиносони байнулмилалии МБТ ҷаноби Пол Колйер 

ва доктор Раҷеш Бцеда буданд. Ҷаноби Колйер таҷрибаи чилсолаи худро дар мудирияти 

корхонацои дӯзандагк бо баргузории даврацои омӯзишии “Тамрини тамрингарон” ва 

ироаи машварат ба корхонацои дӯзандагк дар Бритониж, Ҳиндустон, Чин, Шри-Ланка, 

Миср, Сурия ва Мароккаш омӯзиш додааст.  
 

Ҳосилнокии кор дар баъзе аз корхонацои дӯзандагии Тоҷикистону Қирғизистон, ки 

шарикони барномаи МБТ мебошанд, пас аз машваратцои доктор Бцеда дар 18 моци ахир 

аз 10% то 25% афзудаву, мизони мацсулоти ноқис кам гардидааст.  
 

2. Нишасти дуввуми Гурӯци корк оид ба СФС ва ТБТ 
Рӯзи саввуми май нишасти дуввуми Гурӯци корк доир ба таъмини шаффофияти 

Қарордодцои Созмони ҷацонии тиҷорат (ВТО) оид ба монеацои техникк дар тиҷорат 

(ТБТ) ва чорацои санитарк ва фитосанитарк (СФС) дар шацри Душанбе баргузор гардид.  
 

Дар ин нишаст намояндагони вазорату ницодцои марбутаи давлатк, бахши хусуск ва баъзе 

созмонцои байнулмилалк ширкат варзиданд.  
 

Дар нишасти мазкур Гурӯци корк оид ба СФС ва ТБТ расман таъсис жфт, аъзои он интихоб 

гардиданд ва масъалаи тацияи Нақшаи фаъолияти Гурӯци корк мавриди барраск қарор 

гирифт. Тасмим гирифта шуд, ки аъзои Гурӯци корк тӯли ду цафтаи баъд аз нишаст назару 

пешницодцои худро оид ба Нақшаи фаъолият иброз намоянд.   
 

Гурӯци корк оид ба СФС ва ТБТ дар моци ноябри соли 2010 бо цадафи боло бурдани дарки 

таъмини шаффофияти Қарордодцои Созмони ҷацонии тиҷорат ва нафъе, ки кишвар аз он 

ҷицати дастраск ба бозор мегирад, 

таъсис жфтааст.  
 

Ин Гурӯц муваққатк буда, пас аз ворид гаштани Тоҷикистон ба Созмони ҷацонии тиҷорат 

фаъолияти худро қатъ ва роцро ба Кумитацои алоцидаи миллк оид ба СФС ва ТБТ боз хоцад 

кард.  
 

Дар нишасти мазкур ҷаноби Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисодк ва 

савдои Тоҷикистон таъкид намуд, ки узвият дар Созмони ҷацонии тиҷорат барои Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз афзалиятцои аввалиндараҷа мацсуб мегардад ва аз ницодцои 

марбута дархост кард, то масъулиятцои худро дар ин росто пурра иҷро намоянд.  
 

Бино бар қавли ҷаноби Назриев, даври навбатии  гуфтушунидцо оид ба узвияти Тоҷикистон 

ба Созмони ҷацонии тиҷорат рӯзи панҷуми июл дар шацри Женеваи Швейтсария баргузор 

хоцад гардид. 
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3. Баррасии лоицаи Ҷадвали арзжбии бехатарии маводи ғизок 

Ҷаноби Дигбк Гаскойн, мушовири байнулмилалии МБТ дар масоили чорацои санитарк ва фитосанитарк (СФС) аз 16-ум то 21-уми май бо 

сафари корие дар Тоҷикистон қарор дошт.  
 

Ҷаноби Гаскойн цамроц бо ҷаноби Қосим Қурбонов, мушовири миллии МБТ оид ба СФС 

бо намояндагони чанде аз вазорату ницодцои марбутаи давлатие, ки ба масъалаи таъмини 

бехатарии мацсулоти хӯрокворк сару кор доранд, инчунин масъулони лоицацое, ки аз 

ҷониби донорцо маблағгузорк мешаванд, як қатор вохӯрицо гузарониданд. Зимни ин 

мулоқотцо лоицаи Ҷадвали арзжбии бехатарии маводи ғизок, ки аз ҷониби коршиносони 

МБТ омода мегардад, барраск гардид.  
 

Ҷадвали мазкур вазифаву ваколатцои вазорату идорацои дахлдорро оид ба такрор 

(дубликатсия)-и фаъолиятцо дар заминаи таъмини бехатарии мацсулоти хӯрокворк 

тацлил ва муайян намуда, ҷицати бартараф намудани мушкилоту норасоицои ҷойдошта 

пешницодоти мушаххас манзур хоцад кард. Дар асоси ин тацлилцо, ба ницодцо тавсия 

дода хоцад шуд, то вазоифи такроршавандаро бознигарк намоянд ва ӯцдадорицоро мижни 

худ вобаста ба салоцияташон тақсим намоянд, то мудирияти бецтару самараноктар рӯи кор 

ояд. Ин мавзӯъ пас аз анҷоми кор дар як чорабинии вижае дар семоцаи охири соли 2011 бо мақомоти Тоҷикистон ба мижн гузошта хоцад шуд.  

4. Муаррифии корхонацои шарики барнома: Аз пахта то ба либос 

Варақаи иттилоотии дафтари МБТ дар Тоҷикистон муаррифии корхонацои шарики худ ва шиносок бо фаъолияти онцо, дастовардцо 

ва нақшацои ояндаашонро идома медицад. Мецмони навбатии мо ҶДММ “Спитамен Текстайлз” мебошад.  
 

Бинои тозабунжд, таҷцизоти замонавии аврупок, бештар аз 230 корманд, мушовирони итолижк, 

цузури қавк дар бозори беруна, талошцо барои иҷрои стандартцои байнулмилалк, рушди пӯж ва сареъ, 

ва аз цама муциммаш – цадафи ҷиддиву мушаххаси коркарди пурраи пахта дар дохил, аз ашжи хом то 

ба истецсоли либос. Ин цама тасвири фаъолияти танцо дусолаи ҶДММ “Спитаменй Текстайлз” 

мебошад.  
 

“Спитамен Текстайлз” расман дар охири соли 2009 дар ноцияи Спитамени вилояти Суғд ба 

кор шурӯъ кардааст ва 100% хусуск мебошад. Дар цоли цозир, корхона риштаи сад дар сад 

пахтагин мебарорад, аммо цадафи ницок бунжди маҷмаъаи бузурги саноатии иборат аз 

корхонацои коркарди пахта ва риштабарорк, тавлиди матоъ, рангубордицк ва истецсоли либос 

мебошад. Ҳадаф коркарди пурраи пахта, аз қадамцои нахустин то ба мацсулоти тайжр 

мебошад.  
 

Ҳукумати Тоҷикистон бо цадафи пуштибонк аз талошцои коркарди пурраи пахта дар дохили 

кишвар ба як қатор ширкатцои ватанк, аз ҷумла “Спитамен Текстайлз” баъзе имтижзцо дар андозсупорк ва воридоти гумрукк додааст. Ҷаноби 

Исфандижр Аюбов, мудири молии ширкат, мегӯяд, дар назар аст, то охири цамин сол, ба муносибати таҷлил аз дуввумин солгарди фаъолияти 

корхона дар 29-уми ноябр хатти дуввуми корхона, ки ба истецсоли матоъ машғул хоцад буд, ба кор шурӯъ намояд. Ба қавли ҷаноби Аюбов, цар 

як хатти нав барои бештар аз 200 зани мацаллк ҷойи кор фароцам хоцад сохт ва цамаи кормандон бо дониши истифода аз таҷцизоти печидаи 

замонавк фаро гирифта хоцанд шуд.  
 

Феълан, ширкат риштаи худро ба Туркия, Эрон, Итолиж ва Русия содир менамояд. Ҷаноби Мирзоқодир Бақоев, мудири кулли “Спитамен 

Текстайлз” мегӯяд, шарикони хориҷияшон цамчунин ба ворид намудани мацсулоти дигари корхона низ таваҷҷӯц зоцир кардаанд.  
 

Мудирияти ширкат бо барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” фаъолона цамкорк 

мекунад ва дар цамаи чорабиницову иқдомоти Маркази байнулмилалии тиҷорат ширкат 

меварзад. Роцбарияти корхона дар цайати намояндагони соцаи нассоҷиву дӯзандагии 

Тоҷикистон дар сафарцои омӯзишк ба Порис ва Шонцой иштирок карда буданд. Ҷаноби 

Бақоев аз цамкорицои корхонаи худ бо барномаи МБТ қонеъ буда, мутмаин аст, ки иқдомоти 

рӯидастгирифтаи барнома, аз ҷумла, даврацо ва сафарцои омӯзишк, дидорцо, пажӯцишот ва ғ. 

барои рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагк дар ҷумцурк ацаммияти вижа доранд.  
 

Коршиносони МБТ бар ин боваранд, ки имконоти ширкати мазкур назаррас ва дар цоли 

афзоиш аст, ва махсусан, сармоягузории бузурги дохилк ба корхона, нерӯи тамриндидаи корк 

ва замонатцои давлатк ҷицати воридоти таҷцизоти замонавиро аз заминацои рушди ширкат 

меноманд. ”Спитамен Текстайлз” ахиран торнамои расмии худро бо нишонии 

www.spitamentextiles.com роцандозк кардааст, ки хонандагонашро бо иттилооти асоск ва 

муцим дар бораи ширкат ва фаъолиятцои он ошно месозад.  
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