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“ҲАФТ ПАЙКАР” СОҲИБИ ТОРНИГОРИ РАСМӢ ГАРДИД 

Бунжди байнулмилалии цунарцои мардумии Тоҷикистон мавсум ба “Ҳафт 

Пайкар”, ки аз сӯи тарроци маъруфи тоҷик Мукаррама Қаюмова таъсис 

шудааст, социби хонаи виртуалии худ гардид. 

«Ҳафт Пайкар», ки дар соцаи дӯзандагии Тоҷикистон бо истифода аз 

омезиши услубцои замонавию қадимаи миллк дар тавлидоташ маъруф 

аст, торнигори расмии худро боз кард. Хонаи интернетии Бунжди мазкур 

бо истифода аз пойгоци маъруфи – Вордпресс сохта шуда, нишониаш 

чунин аст: www.7paykar.wordpress.com.  

Бунжди байналмилалии цунарцои мардумии Тоҷикистон мавсум ба 

«Ҳафт Пайкар» цамқадам бо таърихи истиқлоли давлатии кишвар сабти 

ном шудаву, акнун аз фаъолияти густурдаи он 20 сол сипарк мегардад. Аз он замон то ба имрӯз 

дастони моциру пурэъҷози бонувони “Ҳафт Пайкар” цазорон нақшцои цайратовар ва мацсулоти 

зебову ҷаззоб офаридаанд.  

“Ҳафт Пайкар” дигар ба брэнде табдил гардидааст, ки бидуни он даццо ҷашнвораву 

намоишгоццоро чк дар дохил ва чк дар хориҷи кишвар тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Мукаррама Қаюмова, муассис ва рацбари бунжд, мегӯяд, аз он ифтихор дорад, ки мацсули ранҷи 

дастони занони цамкори ӯ Тоҷикистонро цар сол дар даццо намоишгоцу чорабиницои милливу 

байнулмилалк бо муваффақият намояндагк мекунад.  Солижни зижде боз, “Ҳафт Пайкар” 

мубтакири бузургтарин чорабинии цунар дар Тоҷикистон - ҷашнвораи байнулмилалии цунар ва 

мӯд бо номи “Дижри Ҳусн” мебошад. Дар тамоми ҷашнцои давлатию миллк либосцои офаридаи 

сацнавии «Ҳафт Пайкар» шукуцбахши ҷашну озмунцо цастанд ва қабулу гусели мецмонцои 

олимақом низ бо зебоицои офаридаи он борцову борцо сурат гирифтааст.  

Бар иловаи анвоъи гуногуни мацсулоти дӯзандагк, 

“Ҳафт Пайкар” цунарцои дастии мардумони 

цамаи минтақацои Тоҷикистон ва кишварцои 

цамзабони онро ба василаи нашру пахши китобу 

фецристцои мусаввар ва омфзишу тацлили корцои 

цунарии ин мардумон тарғиб мекунад. Бону 

Қаюмова мегӯяд: “Мо на танцо дӯзандаем, чун дфзандагк-хайжтк як шохаи хурди цунар аст, ки дар 

қолаби танге ҷой дорад. Мо офарандаи цамаи анвоъи цунарцои марбут ба хайжтк цастем.”  

Бону Қаюмова шод аст, ки имкони наву муассири муаррифии цунари тоҷикиро ба ҷацонижн пайдо 

кардааст. Ӯ мутмаин аст, ки бо роцандозии ин торнигор дар рушди дӯзандагк дар Тоҷикистон ва 

муаррифк намудани цунарцои дастк мижни ҷавонон ва мецмонони беруна сацми худро мегзоранд.  

Торнигор дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сохта ва тарроцк 

шудаааст. Барномаи мазкур бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария (СЕКО) аз ҷониби Маркази 

байнулмилалии тиҷорат амалк мегардад. Саидмӯъмин Камолов, рацбари миллии барномаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», мегӯяд, торнигори «Ҳафт Пайкар» ба ин муассиса имкон 

медицад, ки дар баробари муаррифии расмии худ, инчунин мацсулоту хадамоташро низ тариқи 

фурӯши онлайн ба муштарижнаш ироа намояд. Ҷаноби Камолов мӯътақид аст, ки «Торнигори 

расмк барои Бунжд имкон медицад, то цузурашро дар бозор тақвият бахшад ва дар ояндаи наздик занону 



духтарони бештарро ба кор ҷалб намояд. Ҳадафи мо ин буд, ки ницоди мазкур дар интернет цузури расмк 

пайдо кунад ва цамзамон, қадамцои нахусти худро ба сӯи бозори интернетк бигзорад».  

Торнигор бо се забон – инглиск, тоҷикк ва руск дастрас аст. Дар он метавон оид ба таъриху 

дастовардцои ширкат ва мацсулоту хадамоташ иттилоъ даржфт ва цамзамон пас аз шиносок бо 

мушаххасоти вижаи цар мацсулоти пешницодие метавон онро фармоиш дод.  

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дастгирӣ намудани рушди 
устувор ва гуногунсозии содироти корхонаҳои Тоҷикистон тавассути боло бурдани 
рақобатпазирии маҳсулоти саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар кишвар ва беҳтар кардани 
зерсохтори идораи сифат мебошад. Ин тарҳ аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария тавассути 
Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорӣ мешавад. 
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