
 

Варақаи иттилоотӣ #1 (январ – марти с. 2010) 
 

ДАР ИН ШУМОРА:  
 

-  Бунжди оянда барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагк          - Таассурот ва нишастцо пас аз сафари Порис 

-  Сафари цайъати Тоҷикистон ба Порис                            - Цамкорони мо: ҶСШП “Гулистон” 

 1. Бунжди оянда барои соцаи нассоҷк ва дӯзандагк Як ҷацон 

таассурот аз 

Порис 
Раванди тацияи стротежк ва нақшацои роцандозии тарци жрк ба соцаи нассоҷк ва дӯзандагии 

Тоҷикистон мецвари нахустин давраи омӯзишии МБТ дар соли равон буд. Дар ин семинар, ки 

мавзӯъаш ташхиси стротежии занҷираи арзиши изофа ва тацияи нақшаи иқдомот буд ва рӯзцои 28-ум 

ва 29-уми январ дар Душанбе доир гардид, намояндагони ницодцои давлатк, рацбарони корхонацои 

саноатк ва ширкатцои хадамотрасон, тарроцони ботаҷриба ва донишмандони соца иштирок карданд.  
 

Ба бовари Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари Маркази байнулмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон, 

бо ин давраи омӯзишк «нассоҷону дӯзандагони Тоҷикистон ба татбиқи идеяву навгоницои худ дар 

амал шурӯъ карданд ва дар фикри онанд, ки ба ин соца шукӯци қаблияшро баргардонанд». Дар ин 

давраи омӯзишк хонум Рупа Гангулк, мушовири байнулмилалии МБТ дар масоили нассоҷк, дар 

бораи имконоти намудцои мушаххаси мацсулот ва бозорцои муайян, цамчунин дар бораи роццои 

истифода аз чунин имконот царф зад. Иштирокдорони давра боз бо натиҷацои тацлили вазъи 

корхонацо, ки аз ҷониби мушовирони МБТ дар охири соли 2009 тация шуда буд, шинос шуданд.  
 

Ян Сайерс, мушовири аршади МБТ, ба иштирокдорони семинар гуфт, “дар саросари ҷацон, аз мижни 

корхонацои нассоҷк ва дӯзандагк цамоне бештар фоидаовар аст, ки занҷираи тацвили мацсулоташ хуб 

танзим шудааст ва хадамоти жрирасоне дорад, ки ба нижзцои бозор сареъан вокуниш нишон медицанд. 

Муваффақият дар чунин навъи тиҷорат на танцо аз нархцои арзон, балки боз аз идеяцои хуб, сифати 

мацсулот ва хадамоти тавзеъ бастагк дорад.” 

Натиҷацои давраи омӯзишк: 

 Омӯзиши бозорцо, омилцои комжбк ва вокунишцо ба талаботи эцтимолии бозор; 

 Тацияи пешманзари мухтасар ва вазифацои аввалиндараҷа барои рушди соца; 

 Иқдомот ҷицати рушд ва муайян намудани шарикон ҷицати татбиқи барнома; 

 Тацияи нақшаи иқдомот барои 18 моци оянда ва нақшаи корк барои замони то моци апрел.  

“Барои барномарезии 

чунин як сафари пур аз 

манфиат ташаккур 

мегӯям. Ҳар чизе, ки мо 

дар Порис дидем, олк 

буд. Ин сафар барои 

рушди соца дар кишвар 

такони ҷиддк хоцад 

бахшидд ва барои 

овардани фанноварицои 

навин мусоидат хоцад 

кард.  Саидамон 

Исомаддинов, 

мудири ширкати 

«Султонов»  

“Яке аз натиҷацои 

боздид аз “Texworld” ин 

аст, ки мо аллакай чанд 

гуфтушуниди мушаххас 

барои воридоти баъзе 

мавод зарурк аз Ҳонконг 

доир кардем.”  

Хайрулло Саидов, 

муовини мудири 

кулли “Гулистон” 

2. Ба Порис, барои таҷриба ва дониш 
 

Барои нахустин бор цайъате аз Тоҷикистон иборат аз намояндагони 

корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии кишвар  дар таърихи аз 8-ум то 12-

уми феврал аз ду намоишгоци байнулмилалк дар Порис дидан кард. 

Ин сафар дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» сурат гирифт.  
  

Дар Порис намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии 

Тоҷикистон аз ду намоишгоц дидан карданд: - “Texworld” ва “Premier 

Vision Pluriel”. “Texworld” - намоишгоци матоъ, лавозимот ва 

манбаъцои тацвили мацсулот буда, имсол тақрибан 650 ширкат аз 28 

кишвари дунж тозатарин тамоюлцои мӯди имрӯз дар матоъ, 

мацсулоти либоса ва маводи нассоҷиро дар он  ба маърази ом 

бароварда буданд. Дар “Premier Vision Pluriel” гароишцои имрӯзи 

мӯди либос ва марцилацои занҷираи арзиши изофа дар ҷацони мӯд 

ба намоиш гузошта шуда буд ва намояндагони корхонацои нассоҷк 

ва дӯзандагии Тоҷикистон шоциди он буданд, ки чк гуна метавон дар 

чунин намоишгоццо иштирок кард, аз кадом усулцои намоиши мацсулоти худ кор бояд гирифт ва чк 

гуна бояд бо цамкорони эцтимолк муносибат намуд. Ин сафар ба цайъати Тоҷикистон цамчунин имкон 

фароцам оварда буд, то бо цамкорони эцтимолк тамосцои тиҷоратк барқарор намоянд, арзиш ва 

сифати мацсулотро муқоиса кунанд, матоъцои гуногун ва лавозимоти мӯди имрӯзаро бубинанд ва дар 

бораи талаботи муштарижни эцтимолк маълумот ба даст биоранд. Дар рӯзи ифтитоци намоишгоц 

мубтакирони он, аз ҷумла, Мишел Шерп, президенти “Texworld” ва Олена Кокош, масъули умури 

Zoom Fatex дар “Premier Vision Pluriel” аз цайъати Тоҷикистон гарм истиқбол карданд.  
 

Дар ин сафари омӯзишк цайъати Тоҷикистон цамчунин ба мацаллацои маъруфи Порис, ба он ҷойцое, 

ки дӯконцои гуногуни фурӯши либосцои мӯди замонавк ҷойгир аст, роцнамок шуд, то мацсулоти 

матлуби бозори имрӯз ва тамоюлцои мӯди замонавиро пажӯциш кунанд. Омӯзиши «кӯчацои мӯд» ба 

социбкорони тоҷик имкон дод, то аз рангу услубцои нав, матоъ ва либосвории замонавк дар дӯконцои 

ҷацонк огоц бошанд. 

“Пас аз иштирок дар 

намоишгоццои Порис дар 

ман хоциши кори 

бештар ва бецтар дар 

оянда ва рушд додани 

мацсулоти мо зиждтар 

шуд. Хуб мебуд, агар 

чунин сафарцоро ба 

намоишгоццои монанд 

дар Чин низ тарцрезк 

мекарданд.» 

Мақсудҷон 

Зижбоев, мудири 

кулли “Зинат” 

“Ман пешницод дорам, 

то талошцоямонро 

муттацид кунем ва бо 

жрии лоицаи МБТ худро 

ба намоишгоццои соли 

2011 омода намоем.” 

Mирзоқодир 

Бақоев, мудири 

кулли “Спитамен 

Текстайлз” 

 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 
 



 

 

Дар ду нишасте, ки пас аз бозгашти цайъати Тоҷикистон аз Порис дар Душанбе ва Хуҷанд мутаносибан дар рӯзцои 24-ум ва 

26-уми феврал доир гардид, аъзои цайъат аз таассурот ва дидацову шунидацои худ дар намоишгоццои Порис ба цамкорони 

дигарашон аз корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии кишвар, масъулони соца ва омӯзгорону донишандӯзони Донишгоци 

технологии Тоҷикистон нақл карданд. Онцое, ки ба Порис рафта буданд, цамчунин ба МБТ барои барномарезии хуби сафар ва 

маълумоти жридицанда барои омодагк ба сафар изцори сипос карданд. Онцо махсусан таъкид карданд, ки боздид аз ду 

намоишгоци Порис таҷрибаи бебацо барояшон буд. ] 

 
 

Сар аз ин шумора шумо, хонандагони гиромиро, бо ширкатцои цамкорамон, фаъолияти онон, дастовардцо, вазъи 

имрӯз ва нақшацои ояндаашон ошно месозем. Мецмони нахустини мо ҶСШП «Гулистон» мебошад.  
 

Ҷамъияти саццомии шакли пӯшидаи «Гулистон» нахустин корхонаи соцаи саноати дӯзандагии Тоҷикистон буда, дар соли 1933  

бунжд шудааст. Дар цоли цозир, корхона асосан ба истецсоли ҷинсцои мардонаву занона ва кӯдакона машғул мебошад. Ин 

корхонаро бо мацсулоти баландсифат ва иқтидораш барои иҷроиши фармоишцои алоцида ва инфиродк низ мешиносанд. 

Хайрулло Саидов, муовини мудири кулли «Гулистон», мегӯяд “пас аз бозсозии пурра ва нав кардани таҷцизоти истецсоливу боло 

бурдани малакаи кормандон мо цамаи шароит ва имконотро дорем, то ба талаботи гуногуни муштарижнамон дар бозори мацаллк ва 

беруна посух гуфта тавонем.»  
 

Бино бар маълумоте, ки ҷаноби Саидов ба ихтижри варақаи иттилоотии МБТ гузошт, наздик ба 95 дарсади мацсулоти корхона 

имрӯз ба Русия содир мешавад. «Гулистон» цамчунин ба бозори Қазоқистон низ таваҷҷӯц доштааст. Ин корхона қодир аст, ки 

солона то се миллион адад мацсул тавлид бикунад, вале, феълан, ба қавли муовини мудири куллаш, аз 60 дарсади зарфияташ 

истифода мебарад. Имрӯз беш аз 630 нафар дар корхона социби ҷойи кор будаанд. Матоъ барои мацсулотро аз Туркия, 

Индонезия, Ҳонконг ва Покистон меовардаанду, қисман аз матоъцои Тоҷикистон цам истифода мекардаанд.  
 

Мушовирони МБТ цангоми боздиди охиринашон аз корхона аз таҷцизоти замонавк, назорат аз болои сифат, хадамоти хуб 

роцандозишудаи коркард, мацсулоти баландсифат ва сатци баланди малакаи кормандон қадрдонк карданд. «Гулистон» яке аз 

камтарин корхонацои соца дар ҷумцурист, ки торнамои хуб тарцрезишудаи худро дорад - www.guliston.tj. Мушовирони МБТ 

цангоми боздидашон цамчунин онро низ қайд карданд, ки корхона ба бозорцо ва муштарижни нав, цамчунин ба омӯзиши 

идораи сифат ба кормандонаш ва ғ. нижз дорад. Бино бар мушоцидацои мушовирони МБТ, царчанд ин ширкат коллексияи 

худро дорад, вале сабк ва намунацои мацсулоташ нисбатан содда мебошад. Аз ин рӯ, МБТ ба корхона тавсия медицад, то барои 

рӯи кор овардани брэнди хуби либосаи ҷинск талош бикунад ва коллексияву намунацояшро барои намоиш ба муштарижни 

байнулмилалк бештар ва бецтар бикунад.  

                         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 

 
 

3. Цамкорони мо: Оғозбахши саноати дӯзандагк дар Тоҷикистон 

 

http://www.guliston.tj/
mailto:saidmumin_itc@tajnet.com
http://www.intracen.org/

