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Варақаи иттилоотӣ #2 (апрел – июни с. 2010) 

1. Стротежии бунжди оянда барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагк 

 

Ахиран, дар кишвар тарци Стротежии рушди содирот барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон омода гардид. Тацияи тарци ин Стротежк 

дар чацорчӯби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” ва бо дархости Вазорати энержк ва саноат, Вазорати рушди иқтисодк ва савдои 

кишвар ва цамчунин корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии мацаллк имконпазир шуд.  
 

Санади мазкур бо талошцои гурӯци вижаи иборат аз мушовирони мацаллк ва 

байнулмилалии МБТ, масъулони вазоратцои марбута, рацбарони корхонацои 

нассоҷиву дӯзандагк ва намояндагони созмонцои байнулмилалк рӯи кор омад.  
 

Кор рӯи ин Стротежии фарогир ва бозорбар дар охири моци январи соли ҷорк 

оғоз шуда буд ва цамакнун, тарци ин стротежк ба анҷом расонида шуда, нақшаи 

корк ва ҷадвале цам барои цамоцангк ва назорат аз болои нацваи иҷрои 

Стротежк тация гардидааст.  
 

Интизорицо аз цуҷҷати мазкур ин аст, ки корхонацо ба гунаи муассир тағйирот 

дар соцаро цамоцанг бикунанд, сармоя ҷалб намоянд ва ҷаражни иҷрои онро 

назорат бибаранд. Бар илова, дар цоли цозир, корхонацо цамроц дар талоши 

муайян кардани самтцои цамкории оянда ба хотири цузури густардатар дар бозорцо мебошанд ва цамчунин мехоцанд як иттицод низ ташкил 

бикунанд, то талошцои муштаракашонро ҷицати таълиму тарбияи кадрцо дар соцаи нассоҷк ва дӯзандагк, тарғибот ва пешбурд, жрии 

логистикк, мухобирот, маълумот оид ба бозорцо ва ғ. цамоцанг бисозад.  
 

Стротежии рушди содирот барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон бар асоси услуби тацияи стротежицои Маркази байнулмилалии 

тиҷорат бо назардошти имконоти феълк ва иқтидори ояндаи бозор омода шудааст. Дар назар аст, ин Стротежк дар се сол, қадам ба қадам бо 

марцилаи саввуми барномаи МБТ, ки дар охири соли 2012 анҷом межбад, амалк шавад. Дар 

ин муддат сари цар чанд вақт бозбиницое ҷицати санҷиши муваффақият ва мувофиқатцои 

Стротежк дар баробари нақша ва цадафцои муайяншуда сурат хоцад гирифт. 
 

МБТ талошу зацматцоеро, ки барои тацияи ин Стротежк ва нақшаи фаъолият ба харҷ дода 

шудааст, қадрдонк мекунад. Ин талошцо аллакай натиҷа дода истодаанд ва натиҷацоро, аз 

ҷумла, дар тарғибу ташвиқи цамкорицо мижни бахши хусук ва давлатк, цамкорицо мижни 

корхонацои соца ва кӯшишцои муштарак дар цалли мушкилоти муштарак метавон дид.  
 

Чолиши дигаре, ки дар рӯбарӯи мо қарор гирифтааст, дар панҷ соли баъдк бо 

муваффақият цамоцанг намудани фаъолиятцо мебошад, то цадафцои рушди иҷтимок ва 

иқтисодии давлат бароварда шавад. Ин Стротежк ва нақшаи фаъолият ба қадри кофк 

имконотеро фароцам меоварад, то соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон худро эцж 

бикунад ва яке аз сацмгузорони аслии иқтисоди ҷумцурк ва боло рафтани сатци зиндагии 

мардум бигардад. 
 

2. Ёрии фаннк ва омӯзишк ба корхонацо  

Раҷеш Бцеда, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба идораи сифат ва цосилнокк, тайи муддати  

1-ум то 9-уми апрели соли 2010 аз 13 корхонаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон дидан кард. Цадаф 

аз ин дидорцо шиносок бо ҷаражни роцандозии пешницодцои ӯ аз боздиди қаблияш дар моци 

декабри соли 2009 ва пешравицои корхонацо буд. Цамчунин, дар цар як корхона семинари 

кӯтоцмуддат оид ба боло бурдани сатци даромаднокии корхона бо роци бецтар намудани сифати 

мацсулот баргузор шуд ва ба корхонацо василацои санҷиши сифати мацсулот фацмонида шуд. 

Даврацои омӯзишии якрӯзаи дигар низ дар мавзӯъи “Сифати бецтар дар саноати нассоҷӣ ва дӯзандагии 

Тоҷикистон: Қадаме ба пеш” рӯзцои 3-юми апрел дар Хуҷанд ва 10-уи апрел дар Душанбе доир гардид. 

Ин даврацо барои иштирокдоронаш имкон фароцам оварданд, то ҷамъовариву тацлили рақам ва 

маълумотро жд бигиранд ва тавассути бацрабарии муштарак аз маълумот, видеоцо ва таҷрибаи 

цамдигар мушкилотро цал бикунанд. Бар илова, китоби “Раванд ва назорати сифат дар корхонацои 

ресандагӣ” ба забони руск тарҷима ва мижни ширкатцои ресандагк тақсим шуд.     

Жан-Мишел Гласман, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба тарроцк ва омодасозии мацсулот , 

дар таърихи аз 6-ум то 17-уми май аз 10 корхонаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон дидан кард. Ӯ ба 

масъулони ин корхонацо машваратцо дод, ки чк гуна метавон бо услубцои замонавк нақшаи 

ҷамъоварии коллексияро ба роц монд, чк навъи мацсулотро бо чк шумори намудцо бояд тавлид 

намуд, дар таъсиси коллексия аз чк ҷадвале бояд кор гирифт, чк гуна маконеро барои намоиши  

коллексия бояд оро дод, бо кадом роц метавон дар бораи равандцои нав дар мӯд ва талаботи бозор 

маълумот даржфт кард ва дигар. Ҷаноби Гласман цамчунин дар Хуҷанд дар рӯзи 13-уми май ва дар 

Душанбе дар таърихи 15-уми май даврацои омӯзишк дар мавзӯъи “Тарроцӣ ва омодасозии мацсулоти 

бозоргир” доир кард. Рӯзи 14-уми май дар Донишгоци технологии Тоҷикистон ӯ донишҷӯжнро бо 

тамоюлцои нав дар тарроцк, нақш ва муциммияти тарроцон, роццои офаридани брэнд барои ширкат 

ва ғайра шинос кард. Китобцои тарроцк, аз ҷумла, ду китоб дар бораи тарроции либосцои мардона, як 

китобк дар мавзӯъи тарроции либосцои занонаву наврасона ва кӯдакона, аз хазинаи шахсии ҷаноби 

Гласман ба китобхонаи донишгоц тақдим гардид.  

 

 БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 
 



3. Дастовардцои марцилаи ибтидок 

 

Марцилаи ибтидоии “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” дар моци сентябри соли 2009 оғоз шудааст ва 30-уми июли 2010 ба анҷом 

мерасад. Бо камоли майл, баъзе аз дастовардцои асосии лоица дар ин муддатро ба самъатон мерасонем:  
 

 Тарци Стротежии рушди содирот барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон омода 

гардид ва дар цоли цозир, дар баррасии Цукумати Тоҷикистон ва созмонцов байнулмилалии 

мададрасон қарор дорад; 

 Ширкатцои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон барои омӯзиши бозори ҷацонк ба Порис 

сафар карданд, дар он ҷо мецмони ду намоишгоци байнулмилалии соцавк буданд ва 

цамчунин, бозори мӯд ва тарроциро пажӯциш карданд;  

 Маълумотномаи мухтасар оид ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон тация гардид ва 

барои ироаи ройгон ба ширкатцои фаъол дар соца, вазоратцои марбута, созмонцои 

байнулмилалии рушд ва ницодцои таълимк омода аст; 

 Тадқиқоти бозори мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Русия анҷом шуд ва ба корхонацои 

нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон ирсол гардид; 

 Бозрасии ницоии ду озмоишгоци ғизоии Тоҷикстандарт аз ҷониби ницоди муваҷҷиздицандаи 

байнулмилалии DAkkS (Олмон) бо натиҷацои мусбат анҷом пазируфт; бо назардошти 

таҷрибаи маъмулк, озмоишгоццо баъзе номувофиқатицоро бартараф карда истодаанд, то дар 

панҷ моци оянда социби муҷаввиз бигарданд; 

 Мутахассисони МБТ оид ба тарроциву рушди мацсулот ва идораи сифату судмандк аз 

корхонацои соца боздид карданд, машваратцо доданд ва даврацои омӯзишк баргузор карданд; 
 Огоции корхонацо аз нақш ва ацаммияти иттицод (ассосиатсия)-и соцавк барои цимояи 

манфиатхои соха ва пешрафти он боло рафт; 

 Донишгоци технологии Тоҷикистон ва ницодцои хадамотрасони мацаллк донишу малакаи 

худро доир ба идораи сифат ва тарроции мацсулот дар соцаи нассоҷиву дӯзандагк тавассути 

иштироки фаъолона дар чорабиницои барнома боло бурданд;  

 

4. Ҳамкорони мо: ҶММ ”Текстил-Сити” 

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 “Текстил-Сити” мебошад.  
 

ҶММ “Текстил-Сити” яке аз маъруфтарин корхонацои соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон аст. Ин 

ширкат меросбари корхонаи шӯцратжри абрешими Ленинобод буда, беш аз 75 сол боз ба саноати 

Тоҷикистон хидмат мекунад. Ба қавли рацбарияти корхона, дар замони Шӯравк дар он беш аз 10.000 

нафар кор мекарданд ва солона зижда аз 60 миллион метр матоъ истецсол менамуданд.   
 

Феълан, корхона асосан ба истецсоли намудцои гуногуни курта ва шалворцои пахтагин, пероцанцои 

пешкушод, либосцои кӯдакона, цамчунин, суфраи рӯи миз, дастпоккун, хилъат, матоъи ҷойи хоб ва 

ришта машғул аст. Дар цоли цозир, дар корхона беш аз 340 нафар кор мекунанд. Мудирон ва 

мутахассисони ширкат имкон доштаанд, то донишу малакаи худро дар корхонацои пешрафтаи 

нассоҷии Италия, Курижи Ҷанубк ва Швейтсария боло бибаранд.  
 

“Текстил-Сити” яке аз камтарин корхонацои соца мебошад, ки сомонаи интернети (вебсайт)-и худро ба роц андохтааст ва ин сомона бо чунин 

нишонк дастрас аст – www.textile-city.tj. Ба қавли Насим Каримов, мудири кулли корхона, дар цоли цозир, тақрибан 35-40 дарсади тавлидоти 

ширкат барои содирот ба хориҷ аз кишвар нигаронида шудааст. Корхона таҷрибаи беш аз дацсолаи цузур дар бозори аврупок, махсусан 

Италияро дорад, зеро, қаблан, тақрибан тамоми мацсулоти он зери брэнди ширкати итолижвии “Carrera” ба Италия содир мешуд. Пас аз 

рафтани итолижвицо, мегӯяд ҷаноби Каримов, корхона брэнди худро бо номи “Beauty,” ба бозор баровард, вале дар тарғибу пешбурд ва 

фурӯши он дар бозорцои беруна мушкил дорад. Мудири кулли “Текстил-Сити” мегӯяд, корхона бояд талошу зацмати бештар ба харҷ бидицад, 

то брэнди худро маъруф бигардонад ва цам, шарикону сармоягузоронро ҷалб намояд.  
 

Ҷалби сармоя ва сармоягузорон барои корхона муцим аст, то нақшацои худро дар мавриди навсозии таҷцизот ва василацои фаннк барои 

гузариш аз газ ба ангишт ва харидории генераторцои барқк амалк бигардонад.  
 

Мудири кулли “Текстил-Сити” аз цамкорицои ширкаташ бо барномаи МБТ изцори қаноатмандк намуд ва ба МБТ барои машваратцои муфид ва 

чорабиницои муассир арзи сипос кард. Ба гуфтаи ӯ, жрицои МБТ ба корхонааш дар фацмиши бештари шароит ва талаботи феълии бозорцои 

ҷацонк мусоидат кардааст.  

 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоицаи пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, МБТ 

Кӯчаи Рӯдакк 32, цуҷраи №33. 734025, Душанбе, Тоҷикистон 

Teл: (+992 37) 223 2057; Teл/Факс: (+992 37) 221 9870 

E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com Website: www.intracen.org 
 

 

“Роци мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон ба бозори Русия цамвортар 

хоцад буд, агар корхонацои Тоҷикистон барои вуруд ба ин бозор равиши 

стротежитареро пеш бигиранд, то дар он рақобатпазир боқк бимонанд.” 

Пажӯҳиши бозори маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагии Русия 
 

Нусхаи электронии ин тадқиқот интизори дархости шумост! 
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