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Барои нахустин бор, ду ширкати душанбегк бо намояндагк аз соцаи цунарцои дастии мардуми 

тоҷик дар намоишгоци байнулмилалии тиҷоратии Ethical Fashion Show дар шацри Порис 

иштирок карданд. «Суман» ва «Цафт Пайкар» либосцои миллии тоҷикон, гулдӯзиву зардузк ва 

дигар мацсулоти миллии худро дар чацорчӯби яке аз маъруфтарин намоишгоццои Аврупо, ки 

дар пойтахти Фаронса аз 1-ум то 4-уми сентябр баргузор гардид, ба намоиш гузоштанд. Ин 

сафар дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сурат гирифт. Барномаи 

мазкур аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) амалк ва аз ҷониби Идораи давлатии 

Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад. Дар ин намоишгоц цайъати 

Тоҷикистонро гурӯци мутахассисони МБТ роцбаладк кард.  
 

Дар EFS, ки соли 2004 таъсис шудааст, ба тарроции замонавк дар чацорчӯбаи ахлоқу маънавижт 

ва бо назардошти масъулияти иҷтимок ва муцитзистк ацаммияти вижа дода мешавад. Ethical 

Fashion Show – намоишгоци байнулмилалии мӯд ва лавозимоти либос барои тарроцони касбиву бозигарони аслии соца буда, 

дар он, цамчунин, социбони лоицацои мӯд, расонацо ва мардуми оддк низ иштирок мекунанд. Цафт сол қабл дар нахустин EFS 

цамагк 20 тарроци мӯд иштирок карда буд. Ин навбат, намоишгоц мизбони тақрибан 100 тарроци мӯд аз саросари Аврупо буд. 

Патрисия Р. Фрэнсис, мудири иҷроияи МБТ, намоишгоцро чун як “шонси камназири ширкатцои тоҷикк барои даржфти бозорцо ва 

муштарижни нав” тавсиф кард. Ӯ гуфт, EFS “имкониятцои олии содиротиро барои Тоҷикистон пешницод мекунад”.  
 

Ширкатцои Тоҷикистон дар Порис либосцои занонаи худро, ки бо омезиши мӯдцои 

замонавию миллк дӯхта шудаанд, лавозимоти царрӯзаи занона ба мисли кифцои 

хурди дастк, ва дигар мацсулоти зардӯзиву гулдӯзии худро ба намоиш гузоштанд. 

Боздидкунандагони девора (стэнд)-и Тоҷикистон аз таърихчаи офаридани цар як 

мацсулот пурсон шуда, аз назокату нафосат ва зебоии мацсулоти тоҷикк ва мавҷуд 

будани имкони истецсоли он мувофиқ ба табъи харидори замонавк мутацаййир 

буданд. Бино бар гуфтаи Файзимоц Иброцимова, мудири кулли “Суман”, зардӯзиву 

гулдӯзицои ӯ, махсусан болиштцои пахтагини гулдӯзишудааш, таваҷҷӯци як 

фурӯшгоци фаронсавиро ҷалб кардааст. Мукаррама Қаюмова, муассиси “Цафт 

Пайкар”, умедвор аст, ки таваҷҷӯци тарроци танзаниягк ба мацсулоти ӯ ба 

“шартномау цамкорицои муфид ва мустацкам дар оянда” табдил мегардад.  
 

Либосцои тоҷикии “Цафт Пайкар” цамчунин дар намоиши мӯд цам иштирок кардаву хуб истиқбол шуданд, девораи Тоҷикистон 

цамеша дар маркази таваҷҷӯци боздидкунандагони намоишгоц ва хабарнигорон буд. Цар яке мехост бидонад, ки ин ширкатцо чк 

тавлидоте доранд, ин мацсулот чк таърихе доранд, соцаи дӯзандагк дар Тоҷикистон чк вазъе дорад, барномаи МБТ чк корцое 

мекунад. Ба гуфтаи Рупа Гангулк, мушовири байнулмилалии МБТ ва мутахассиси соца, ки цайъати Тоҷикистонро дар Порис 

цамроцк кард, «корхонацои Тоҷикистон цунару малакаи хуб ва мацсулоти онон вижагицои хоси худро дорад, ки бо истифода аз он 

харидорони сатци олии байнулмилалиро метавон ҷалб кард”. Райли Салярдс, мутахассиси МБТ оид ба тарроцк ва коркарди 

мацсулот, ки чанде пеш бо цадафи жрк ба корхонацо ҷицати омодагк ба намоишгоци Порис ба Тоҷикистон омада буд, илова 

кард, ки EFS ба ширкатцои тоҷикк имкон фароцам овард, то «бозори байнулмилалии мацсулоти цунарцои дастиро омӯзанд ва бецтар 

воридаш шаванд, мацсулоти худро бо тавлидоти дигарон муқоиса намоянд, бо харидорони эцтимолк тамос барқарор намоянд.» 
 

Mукаррама Қаюмова, тарроци маъруфи либосцои миллк, ки таҷрибаи ғании иштирок дар намоишгоццои гуногун дар сатци 

ҷацониро дорад, мегӯяд, намоишгоц барояш комилан нав буд: “Ман хеле шод цастам. Имкони намоиш додани либосцои ман дар 

Порис бароям шараф буд. Ин намоишгоц аз лицози мазмун ва мундариҷа, бо он ки мӯдцои замонавию миллиро бо цам омезиш медод, бо он 

ки цам аз ашжи табик ва цам аз ашжи хоми коркардшуда истифода мекарданд, аз дигаронаш фарқ мекард. Чацор рӯз дар ин ҷо барои ман ба 

чацор соли тацсил дар донишгоц баробар буд, чун имкон доштам, ки дар бораи ин раванди нав – мӯди ахлоқк – бештар биомӯзам”. 
 

Файзимоц Иброцимова, мудири кулли «Суман», аз Порис бо кӯлбори пур 

аз маълумот дар бораи «тамоюлот, рангу усулцои навин, матоъ ва либосвории 

замонавк дар бозорцои ҷацонк» баргашт. Хонум Иброцимова мегӯяд, барояш 

кори асоск акнун оғоз межбад: “Бояд ин цама маълумоти ҷамъкардаро дар 

фаъолияти ояндаамон истифода барем. Бояд бо муштарижни нав тамосцоро 

идома бидицем ва василацои роцандозии цамкорк бо онцоро пайдо намоем”.   
 

Ин дуввумин сафари хонум Иброцимова ба Порис дар чацорчӯбаи 

барномаи МБТ буд. Бори аввал дар ҷаражни як сафари омӯзишк ӯ аз ду 

намоишгоци байнулмилалк дидан карда буд. Мегӯяд, ин бор аз нахустин имкони намоиш додани мацсулоташ дар Аврупо 

хушнуд аст. Цам хонум Иброцимова ва цам бону Қаюмова бо изцори ташаккур ба барномаи МБТ барои созмон додани чунин як 

сафар, гуфтанд, “ин таҷриба сафцаи наверо дар таърихи нассоҷии Тоҷикистон боз кард”.  

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

“Шигифтангез буд!” – чунин буд посухи якгунаи Файзимоц Иброцимова ва Мукаррама Қаюмова 

ба суол дар мавриди таассуроташон аз намоишгоци мӯътабари Ethical Fashion Show дар Порис.  



Ширкатҳои тоҷик меҳмони “Текстиллегпром”-и Маскав шуданд  

Ин танцо яке аз натиҷаи мусбати корхонацои 

Тоҷикистон аз иштирок дар намоишгоци 37-умини 

“Текстиллегпром”-и Маскав мебошад. Барои нахустин 

бор, цафт ширкат аз Тоҷикистон дар яке аз бузургтарин 

намоишгоццои байнулмилалии нассоҷк ва либосвории 

Федеросюни Русия - дар намоишгоци “Текстиллегпром” 

дар шацри Маскав, иштирок карданд. Аз 27-ум то 30-уми 

сентябри соли 2011 корхонацои нассоҷиву дӯзандагии “Гулистон”, “Жқут-2000”, “Нафиса”, “Текстил 

Сити”, “Лидер”, “Зинат” ва “Дилором”мацсулоти худро дар азимтарин намоишгоци махсус дар 

Федеросюни Русия ба намоиш мегузоранд. Тақрибан цамаи ин ширкатцо аз ин намоишгоц бо 

шартномаву созишномацои аввалия ва фармоишот барои содироти мацсулот баргаштанд.  
 

Намоишгоци мазкур пас аз тацлили амиқи таъсири эцтимолии мусбати он ба фаъолияти корхонацои 

Тоҷикистон аз нигоци замон ва макони баргузорк, интихоб гардид. Дилшод Расулов, сардори ражсати 

саноати сабуки Вазорати энержк ва саноати Ҷумцурии Тоҷикистон, мегӯяд: “Русия муцимтарин ва 

ҷолибтарин бозор барои содироти мацсулоти нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Сабабаш цам 

имкониятцои ин бозор, мавқеъи ҷуғрофк, муносибатцои наздики иқтисодк мижни ду кишвар, мавҷудияти 

тамосцои фарцангк ва аз цама муциммаш – шароити 

нисбатан мусоиди вуруд ба бозори Русия мебошад. 

“Текстиллегпром” истехсолкунандагон ва харидоронро аз 

тамоми минтақацои Русия гирдицам меоарад, ки ин 

имкони хуби шиносок бо вазъи бозорро фароцам месозад. Аз 

ин рӯ, ин намоишгоц барои корхонацои содиротии 

Тоҷикистон имкони хубест, то бозори Русия ва талаботи 

онро бештар омӯзанд ва бецтар шиносанд ва бо шарикони 

эцтимолк аз тамоми минтақацо тамос барқарор намоянд.” 
 

“Текстиллегпром”, ки цамчун Намоишгоци тиҷоратии 

федералии нассоҷк ва мацсулоту таҷцизоти саноати 

сабук низ шинохта мешавад, соле ду бор тақрибан 3000 

ширкатцои истецсоливу тиҷоратиро ҷамъ меоварад. Теъдоди мецмонони намоишгоц то ба 35000 нафар 

мерасад. Ба андешаи Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, «иштироки 

корхонацои Тоҷикистон дар намоишгоци Маскав имкони хубест, то онцо мацсулоти худро дар сацнаи 

байнулмилалк намоиш бидицанд, бо харидорони эцтимолк робитаи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофижи 

бозори худро тавсеа бахшанд.” 
 

Насим Каримов, мудири кулли “Текстил Сити”, бозори Русияро маркази таваҷҷӯци содироти 

ширкаташ медонад ва мегӯяд, намоишгоц ба корхонааш барои тавсеаи цузур дар ин бозор имконияти 

хубе фароцам овард. Ӯ мегӯяд: “Дар ин намоишгоц ман бо намояндагони бештар аз 50 ширкат аз Маскав ва 

шацрцои дигари Русия, ба мисли Чита, Краснодар ва Аштархон вохӯрдам. Харидорони рус ба мацсулоти мо, 

махсусан, ба куртаву шимцои ҷинси мардонаву кӯдакона ва наврасона таваҷҷӯци хос зоцир карданд”. 
 

Хонум Илария Паскунелк, коршиноси МБТ дар 

масъалацои тарроцк ва бозоржбк, чанде пеш бо цадафи 

жрк ба корхонацо ҷицати омодагк ба намоишгоци Маскав 

ба Тоҷикистон омада буд. Ӯ бар ин бовар аст, ки барои 

бардоштани нафъи царчк бештар аз “Текстиллегпром” 

корхонацои кишварро зарур аст, то ба намоишгоц хуб 

омодагк бигиранд ва дар рафти ону пас аз он масъулият 

цис кунанд. Хонум Паскунелк шарц медицад: “Корхона 

бояд маводи чолиби тарғиботк бо иттилооти лозима дар 

бораи ширкат ва мацсулоти он дошта бошад, ва цамчунин, 

аз цунари гуфтушуниду баркарор сохтани муносибати 

тиҷоратк хуб бацравар бошад. Пас аз бозгашт аз намоишгоц 

низ корхона бояд фаъол бошад ва ба цама саволу дархостцои харидор сари вакт посух бидицад.”  

 НАТИҶАЦОИ 

АВВАЛИЯ: 
 

“Дилором” бо як 

ширкати руск ҷицати 

фурӯши ҷилди болишт 

ва ҷойпӯшцо 

гуфтушунид дошт.  

“Гулистон” бо ширкати 

яклухтфурӯшии “Швей-

промсервис” аз Маскав 

ҷицати фурӯши 

тақрибан 120.000-140.000 

адад либос тӯли шаш 

моц тавофуқоти қаблк 

ба даст овард. Цамчунин, 

бо ширкати покистонии 

“Мастер Текстайл Милз” 

барои харидории 

матоъи ҷинс ва бо 

ширкати “YKK” барои 

харидории занҷиракцо 

ва дигар ашжи зарурк 

барои тавлиди либос 

тааццудоти аввалия 

баста шуд. 

“Лидер” итминон цосил 

кард, ки мацсулоташ дар 

Русия харидори зижд 

дорад ва пас аз 

дархостцои мукаррари 

цамкорк аз ҷониби 

ширкатцои маъруфи 

руск, ба мисли “ATEMI” 

ва “Рэй-спорт”, тасмим 

гирифт, то дар ояндаи 

наздик дар Маскав 

намояндагияшро боз 

кунад.  

“Нафиса” бо ширкати 

маскавии “Кашарел” 

оид ба содироти як 

контейнери бист 

тоннагии иборат аз 

140.000 ҷуфт ҷӯроби 

мардона  то охири сол 

ба тавофуқ расиданд.  

“Текстил Сити” ва 

ширкати яклухтфурӯши 

“EXPOSE” аз Маскав 

барои фурӯши шимцои 

ҷинс ва куртацои 

мардонаву кӯдакона 

қарордоди пешакк ба 

имзо расониданд.  

“Ёқут-2000” бо чандин 

ширкати русиву туркк 

тамос барқарор намуд. 

“Зинат” тасмим дорад, 

аз тамосцои 

барқароркардааш дар 

намоишгоц барои 

густариш додани 

фаъолияташ истифода 

бубарад. 

ҶММ “Лидер” тасмим дорад, то дар ояндаи наздик дар Русия намояндагияшро боз кунад. Саидамон 

Исомаддинов, мудири кулли “Лидер”, пас аз дархостцои мукаррари цамкорк аз ширкатцои маъруфи 

руск цангоми иштирок дар “Текстиллегпром”, тасмим гирифт, то дар Маскав дафтар ифтитоц кунад. 

 



Омодагиҳои пешакк ба намоишгоҳҳо 
 

Цамчун бахше аз барномаи омодагк ба намоишгоццои тиҷоратии 

байнулмилалк, мутахассисони МБТ ба корхонацои нассоҷиву дӯзандагии 

Тоҷикистон  ҷицати иштироки муассир дар Ethical Fashion Show дар Порис ва 

“Текстиллегпром” дар Маскав жрк расониданд.  
 

Мушовирони байнулмилалии МБТ қабл аз оғози намоишгоццои Порису Маскав ба 

Душанбе омаданд, то ба корхонацои Тоҷикистон дар омодагияшон ба намоишгоццо 

кӯмак расонанд.  
 

Илария Паскунели, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба тарроцк ва бозоржбк, ва 

Райли Салярдс, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба тарроцк ва коркарди 

мацсулот, дар нимаи аввали моци июл ба Душанбе омаданд ва дар ин ҷо як давраи 

омӯзишк дар мавзӯъи “Муваффақият дар бозори ҷацонии мӯд: Қадамцои нахустини 

тарцрезк, омодагк ва иштирок” баргузор карданд. Дар он ба масъулине, ки бояд ба намояндагк аз корхонацояшон ба 

намоишгоццо мерафтанд, оид ба тарзцои нақшакашк, роццои омодагк ва нацваи иштирок дар намоишгоц маълумоти муфассал 

дода шуд. Намояндагони ницодцои марбути давлатк, Палатаи савдо ва саноат, ширкатцои хадамотрасон ва устодони Донишгоци 

технологии Тоҷикистон низ дар ин давраи омӯзишк цузур доштанд.  
 

Бонувон Салярдс ва Паскунелк цамчунин аз корхонацо низ дидан карданд ва дар омода кардани намунацои мацсулот барои 

намоишгоц машваратцо доданд. Онцо, цамчунин, бо ҷалби моделерцои мацаллк барои омода кардани маводи рекламавк аксцо 

гирифтанд, дар тацияи маводи иттилотк оид ба корхонацо жрк расониданд ва ғайра. 
 

Маҳсулоти бештар бо сифати беҳтар 

Дар нишасте дар Душанбе мижни истецсолкунандагони мацсулоти нассоҷк ва 

дӯзандагк, ницодцои давлатк ва ширкатцои ироагари хадамот табодули 

таҷрибаву дониш ва баррасии мушкилоти корхонацо дар мавриди мудирияти 

сифат ва истецсолот сурат гирифт. 
 

Семинари мазкур оид ба мудирияти сифат ва цосилнокк ҷицати тацкими рушди 

соцаи нассоҷк ва дӯзандагии кишвар, 25-уми июли соли 2011 баргузор шуд. Доктор 

Раҷеш Бцеда, мушовири байнулмилалии МБТ, ки гардонандаи ин нишаст буд, гуфт, 

“цадаф ҷамъоварии корхонацои нассоҷиву дӯзандагии цамкори барномаи МБТ ва фароцам 

овардани имкони омӯзиши таҷрибаи цам ва тацияи иқдомоти баъдк барои рушд буд”. 
 

Ба қавли ӯ, иштирокдорони чорабинии имрӯз цамчунин имкон доштанд, то бо 

роццои боло бурдани сифати рақобатпазирии мацсулот ва василацои ошкор сохтан ва 

бартараф намудани нуқсу иллатцо ва хароҷоти дар раванди истецсолот шинос шаванд. Ӯ афзуд: “раванди истецсол ва замони 

лозимаи бартараф намудани нуқсцо бо иҷрои нақшбозие шарц дода шуд”.  
 

Дар ҷаражни ин сафари кории худ ба Тоҷикистон, доктор Бцеда, цамчунин, аз корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии шарики 

Барномаи МБТ дидан кард ва бо онон пешравицояшон ва чолишцои наву роццои цалли онцоро барраск намуд. 

Нишасти саввуми Гурӯҳи корӣ доир ба ТБТ ва СФС 

Рӯзи бистуми июл нишасти саввуми Гурӯци корк доир ба таъмини 

шаффофияти Созишномацои Созмони ҷацонии тиҷорат (СҶТ) оид ба 

монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ) ва чорацои санитарк ва фитосанитарк 

(СФС) дар шацри Душанбе баргузор гардид.  
 

Дар нишаст намояндагони ницодцои давлатк, бахши хусуск ва баъзе созмонцои 

байнулмилалк ширкат варзида, аз ҷумла масъалацои зеринро барраск карданд: 
 

 Шарци иқдомоти цатмк ва ихтижрк дар доираи Созишномацои СҶТ оид ба 

ТБТ ва СФС; ва 

 Ҷузъижти Нақшаи корк ҷицати таъмини шаффофияти Созишномацои СҶТ 

оид ба ТБТ ва СФС , муцокима ва анҷоми тацияи он. 
 

 

Мухтасар оид ба дастовардцои ноилшуда: 

 Сифат (коэффисент (мизон)-и мацсулоти ноқис): Мизони мацсулоти ноқис дар корхонацои гуногун аз 20% тo 60% коциш жфт, ин 

мизон дар цафт корхона ба цисоби мижна 39% кам шуда, дар бисжре аз цолатцо коциши тавлиди мацсулоти ноқис ба таври мунтазам 

мушоцида мешавад. 

 Цосилнокк: Нишондоди цосилнокии цар як корманд дар панҷ корхона ба цисоби мижна 21,08%-ро ташкил дод ва ин рақам дар 

алоцидагк аз 6% тo 40% мебошад. Дар баъзе цолатцо сабаби коциши цосилнокии кормандон набудани фармоишот мебошад. 

 Истифода аз васоити худмуцофизатк: Истифода аз васоити худмуцофизатк, ба мисли дастпӯшцо, ниқобцо ва либосцои махсуси 

корк  дар бисжре аз корхонацои цамкор роцандозк шудааст.   

 Бецсозии мацалли кор: Корхонацо, цамчунин, барои бецтар кардани шароит дар мацалли кор талошцо анҷом додаанд. Як корхона 

низоми рӯшноидицияшро бец карда, боз барои рушд додани низоми тацвия (вентилятсия)-и худ иқдом дорад.    

 



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

Созишномацои 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.  
 

Шиям Кумар Гуҷадур, мушовири калони МБТ оид ба стандартцо ва мудирияти сифат низ дар ин нишаст цузур дошт. Ҷаноби 

Гуҷадур дар ҷаражни сафараш ба Тоҷикистон (аз 14 то 29-уми июли соли 2011) бо намояндагони ницодцои марбутаи давлатк оид 

ба ТБТ ва СФС вохӯрд ва бо масъулони марказцои миллии иттилоотк оид ба ТБТ ва СФС низ тартиб ва муқаррароти фаъолияти 

ин марказцоро барраск намуд. 

Ҳамкорони мо: Ҷӯробҳои нафис аз “Нафиса” 

Мо муаррифии ширкатцои цамкорамонро идома медицем ва хонандагони гиромиро бо дастоварду мушкилоти онон 

ошно месозем. Мецмони ин шумора Ҷамъияти саццомии “Нафиса” мебошад. 
 

Корхонаи тавлидгари ҷӯробцо - “Нафиса” дар намоишгоци “Текстиллегпром”-и 

Маскав иштирок кард. Абдулло Муцаммадиев, мудири тиҷории корхона, бо 

ибрози сипос ба МБТ барои созмондиции ин сафар мегӯяд, “бо намояндагони 

тақрибан 80 ширкат аз Маскаву Аштархон, Челябинск, Тюмен, Екатеринбург ва 

Новосибирск мулоқот доштам ва дар он дидорцо мавзӯъи цамкорицои муштараки 

муфид дар мавриди фурӯши яклухти мацсулотамонро дар мижн гузоштам. Бо ширкати 

маскавии “Кашарел” оид ба фурӯши 140000 ҷӯроби пахтагини мардона то ба охири сол 

тавофуқи қаблк ба даст омад ва цоло дар ин самт кор карда истодаем”.  
 

“Нафиса” соли 1958 таъсис жфта, яке аз корхонацои бузурги саноати сабуки 

Тоҷикистон мацсуб мегардад ва 53 сол боз дар бозори истецсол ва фурӯши ҷӯробцо 

фаъолият мекунад. Корхона соли 1997 хусуск гардонида шуд ва ба Ҷамъияти саццомк табдил дода шуд. Феълан, тақрибан 400 

корманди корхона 25 намуд ҷӯробцои баландсифати мардонаву занона ва кӯдакона истецсол мекунанд. Ҷӯробцои “Нафиса” 

саддарсад аз пахта истецсол шуда, барои саломатии муштарижнаш муфид аст: “Пахтаи тоза мацин аст, цаворо мегузаронад, арақи 

пойро ба худ меҷаббад, пӯшандааш худашро хеле роцат ва солим цис мекунад. Махсусан, бо назардошти иқлими гарми Тоҷикистон, мо 

дар бораи саломатии муштарижнамон цамеша фикр мекунем”.   
 

Талаботи солонаи бозори Тоҷикистон ба ҷӯроб тақрибан 56 миллион ҷуфтро ташкил 

медицад. “Нафиса” 25%-и мацсулоти худро ба Русия ва Укроин содир мекунад. 

“Нафиса” бо тавлидоти қариб шашмиллионааш танцо 12%-и талаботи бозори 

кишварро бароварда месозад. Ба Тоҷикистон асосан аз Чину Узбакистон ҷӯроб ворид 

мекунанд. Ба гуфтаи Абдулло Муцаммадиев, ин ҷӯробцои чиноиву узбакк “ба бозори 

дохилии мо дар бисжр цолатцо ғайриқонунк ворид мешаванд, гувоцномацои сифат, тавлидот 

ва фитосанитарк надоранд, боҷ ж андоз аз онцо ситонида нашудааст ва аз ин рӯ, нархашон 

цам поинтар аст. Бо ин роц дар бозори дохилии ҷӯробцо рақобати носолим ба вуҷуд меояд ва чунин цол ба фаъолияти истецсолкунандаи 

ватанк таъсири манфк мерасонад. Дар сурати падид омадани фазои солими рақобат “Нафиса” метавонад истецсоли ҷӯробцояшро то ба 

10 миллион ҷуфт дар сол ба роц монад”.    
 

Коршиносони МБТ дар солцои 2010-2011 борцо аз ширкати “Нафиса” боздид кардаанд ва дар боло бурдани сатци иқтидори 

корхона, бецтар кардани сифати мацсулот, афзоиши истецсолнокк, тацияи навъцои нави мацсулот, рақобатпазирии мацсулот 

дар бозори дохиливу хориҷк жрии воқеък расонидаанд.  Онцо мегӯянд, корхона дар ин 

самтцо ба пешрафтцои назаррас ноил шудааст.  
 

Абдулло Муцаммадиев махсусан аз ҷалб шуданаш дар тацияи Стротежии рушди 

содироти мацсулоти нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон ва жрии лоица дар тацияи 

Нақшаи дарозмуддати корк ҷицати бецтар кардани сифат, мацсулнокк ва 

рақобатпазирии корхонааш шод аст. Ӯ мегӯяд, “Нафиса” феълан талош дорад, то 

барои таҷдиди таҷцизоти корхона маблағгузор бижбад ва ҷалб кунад. Мутахассисони 

байнулмилалии МБТ тавсия медицанд, ки корхона талошцои тақвияти иқтидори 

истецсолиашро боз цам зиждтар гардонад ва боз цам бештар дар намоишгоццои 

байнулмилалк ширкат варзида, бозор ва муштарижни нав пайдо намояд. 
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Истецсоли солонаи “Нафиса”: 
 

с. 2005 – 5 177 000 ҷуфт ҷӯроб 

с. 2010 – 5 732 000 ҷуфт ҷӯроб 

с. 2010 (9 моц) – 5 194 000 ҷуфт ҷӯроб 
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