
 

ШИРКАТҲОИ ТОҶИКИСТОН ДАР: 

 Намоишгоҳи Интертекстайл Шонҳой       Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул

Ҳайъати Тоҷикистон иборат аз намояндагони нуҳ 
корхонаи нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар, ду донишгоҳ, ва 
Вазорати саноат ва фанновариҳои нав аз яке аз 
маъруфтарин намоишгоҳҳои ҷаҳонии нассоҷӣ – 
намоишгоҳи матоъ ва тавлидоти нассоҷии мавсум ба 
Интертекстайл Шонҳой-2014 боздид намуд. Ин намоишгоҳ 
аз 3-юми март то 9-уми марти соли 2014 идома кард.  
 

Намоишгоҳи байнулмилалии матоъ ва тавлидоти нассоҷӣ 
– Интертекстайл Шонҳой аввалин бор дар соли 1995 
баргузор шудааст ва имрӯз бузургтарин ҳамоиши 
тавлидкунандагони маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз 
саросари дунё ба ҳисоб меравад. Дар намоишгоҳ солона 
беш аз 1300 ширкат аз тамоми олам, бо шумули брэндҳои 
маъруфи ҷаҳонӣ ва иттиҳодияҳо, маҳсулоти худро ба 
зиёда аз 25000 меҳмони намоишгоҳ аз 71 кишвар 
пешниҳод мекунанд. Ҳадафи аслии иштироки ҳайъати 
Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ омӯзиш ва хариди 
намудҳои лозимаи матоъ ва дигар маводи хоми нассоҷӣ 
буд. Ҳамчунин, ин сафар барои намояндагони корхонаҳои 
нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон имкон фароҳам овард, 
то талаботи бозори ҷаҳонии маҳсулоти нассоҷӣ ва 
дӯзандагиро биомӯзанд, бо тамоюлҳои замонавии ин 
бозор шинос бишаванд, ва бо тавлидкунандагони дигар 
кишварҳо дидорҳо баргузор намуда, робитаҳои тиҷоратӣ 
барқарор намоянд. 
Давомаш дар саҳифаи 2-юм: 

Се корхонаи ресандагӣ –“Спитамен Текстайлз”, “Тента-
Кӯлоб” ва “Файзи Истиқлол-2011” аз 26-ум то 29-уми 
марти соли 2014 дар ёздаҳумин Намоишгоҳи 
байнулмилалии нассоҷии Истанбул аз Тоҷикистон 
намояндагӣ карданд.  
 
Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул бо садҳо ширкаткунанда 
ва ҳазорҳо боздидкунанда яке аз бузургтарин 
намоишгоҳҳои соҳавӣ дар минтақа маҳсуб мегардад. 
Сафари ҳайъати Тоҷикистон ба Туркия бо мусоидати 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) ва бо 
маблағгузории Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи 
Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат дар Тоҷикистон 
сурат гирифт.  
 
Ёздаҳумин намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии 
Истанбул ҳамроҳ бо намоишгоҳи 31-умини таҷҳизоти 
нассоҷиву дӯзандагӣ ва маҳсулоти кимиёӣ баргузор 
гардид.  
 
Наргиза Абдумаҷидова аз Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ дар Тоҷикистон, ки ҳайъати кишварро дар 
намоишгоҳ роҳбаладӣ мекард, мегӯяд: 
 
 

 Давомаш дар саҳифаи 2-юм: 

 
 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон 
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Дар ин шумора: 
 Ифтитоҳи дигарбораи Роҳи абрешим 
 Тоҷикистон дар намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул   
 Фоидаҳои нахустини “Нассоҷии Хуҷанд” аз иштирок дар “Текстиллегпром” 
 Ёрии МТБ дар узвияти Тоҷикистон дар СТҶ “бебаҳо” буд  
 Таълими роҳҳои дарёфт ва хариди маводи хом ба корхонаҳои Тоҷикистон 
 Роҳи пахтаи органикӣ ба олами нассоҷиву дӯзандагӣ    
 Расонаҳои Тоҷикистонро бо уҳдадориҳои кишвар дар назди СТҶ шинос карданд 
 МТБ Тоҷикистон дар ЮТюб 
 ТВ Сафина: Медонед, ки СФС чӣ маъно дорад? ТБТ чӣ? 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд  

 



 

Аввалаш дар саҳифаи 1-ум: 
 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар 
Тоҷикистон, мегӯяд: “Дар ҳоли ҳозир, Чин бузургтарин 
истеҳсолкунандаву содиркунандаи либос ва маҳсулоти 
дигари нассоҷӣ дар ҷаҳон мебошад. Намоишгоҳҳо дар ин 
кишвар ба намояндагони соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии 
Тоҷикистон имкони хубе фароҳам меорад, то бо 
истеҳсолкунандагони матоъ ва дигар ашёи хоми нассоҷӣ 
ва дӯзандагӣ шахсан вохӯрда, бо онҳо имконоти 
ҳамкориҳои тиҷоратиро баррасӣ намоянд. Ҳангоми 
иштирок дар намоишгоҳи Шонҳой ҳайъати мо, 
ҳамчунин, имкон пайдо кард, то талаботи бозорро, ки 
тавлидкунандаҳои сатҳи ҷаҳонӣ он ҷо бо ҳам рақобат 
мекунанд, беҳтар бифаҳманд ва тамосҳои тиҷоратӣ 
барқарор намоянд. Мо боз аз бозорҳои яклухтфурушӣ ва 
корхонаҳои нассоҷии Шонҳой, ҳамчунин, аз шаҳраки 
нассоҷии Кеҷао дидан кардем”. 
    

Дар ин намоишгоҳ ҳайъати Тоҷикистонро гурӯҳи 
мутахассисони МБТ роҳбаладӣ кард. Дар он ширкатҳои 
маъруф маҳсулоти худро, сар карда аз намудҳои 
гаронбаҳои матоъ ба мисли кашмирӣ ва абрешим, то ба 
матоъҳои пахтагин ва аз ҷинс, маҳсулоти лозима барои 
нассоҷӣ монанди нах ва ришта, аксессуарҳо ба монанди 
навъҳои гуногуни тугмаву занҷирак ва ғайраро ба маърази 
тамошо гузоштанд. 

 Аввалаш дар саҳифаи 1-ум: 
 

“Намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул яке аз 
беҳтарин маконҳои дидори фурӯшандаҳои маҳсулоти 
нассоҷӣ ва харидорони он мебошад. Боздидкунандагони 
ин намоишгоҳ имкон доранд, то бо пешниҳодҳои 
тавлидгарони маҳсулоти нассоҷӣ шинос шаванд ва 
беҳтаринҳояшро интихоб кунанд. Иштироки 
корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Истанбул 
имкони хубе буд, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи 
байнулмилалӣ, махсусан ба харидорони эҳтимолӣ аз 
Туркия ва кишварҳои дигар намоиш бидиҳанд. 
Корхонаҳои Тоҷикистон аз дастрасӣ ба бозорҳои нав 
дар Туркия, ки саввумин кишвари истеҳсолкунанда 
мебошад, манфиати зиёд меёбанд”.  
 

Ин намоишгоҳ мизбони беш аз 40 000 боздидкунанда аз 
тақрибан 70 кишвари ҷаҳон буд. Дар он ҳудуди 200 
ширкат аз кишварҳои гуногун маҳсулоти худро, ба мисли 
нахи пахта, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, матоъ, 
маҳсулоти нассоҷӣ, либосворӣ, ришта ва ғайра, ба 
маърази тамошо гузоштанд. Аъзои ҳайъати Тоҷикистон 
мутмаинанд, ки иштирок дар ин намоишгоҳ дарҳои нав 
ба яке аз бозорҳои муҳимтарини нассоҷии минтақаро 
ҳам барои корхонаҳое, ки аллакай дар ин бозор ҳузур 
доранд, ва ҳам барои корхонаҳое, ки барои роҳ ёфтан ба 
ин бозор талош доранд, боз мекунад. 

Фоидаҳои нахустини “Нассоҷии Хуҷанд” аз иштирок дар “Текстиллегпром” 
 

ҶММ “Нассоҷии Хуҷанд” содироти маҳсулоти худро дар соли 2014 бо фиристодани нахустин бастаҳои нахи пахта ба 
ҳамкори русияш “Текстил-Импекс” дар чаҳорчӯбаи шартномаи дуҷонибаашон доир ба содироти 130 тонна нахи пахта 
оғоз кард. Ин ду ширкат дар ҷараёни намоишгоҳи “Текстиллегпром” сентябри соли гузашта дар Маскав вохӯрда ва 
шартнома баста буданд. Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Маскав аз ҷониби Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ ва бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария имконпазир гардида буд.  
 

Исмоил Қаландаров, мудири кулли “Нассоҷии Хуҷанд”, ба МТБ барои мусоидат дар тақвияти иқтидори рақобатпазирии 
соҳаи нассоҷии Тоҷикистон сипос мегӯяд. Ӯ илова мекунад, ки омодаи идомаи ҳамкориҳо бо МТБ ва иштирок дар 
намоишгоҳҳои дигари байнулмилалӣ мебошад. 

Пас аз намоишгоҳ: Мунир Султонов, муовини мудири 
ҶММ “Лидер”: “Пеш аз ин сафар ман дар мавриди 
масъалаҳои логистикӣ ва интиқоли бор дар Чин 
назари дигар доштам. Дар ин намоишгоҳ ман 
дарёфтам, ки низоми интиқоли бор ба ҳамаи 
минтақаҳои Чин хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Аз 
нигоҳи ман, барои пешбурди тиҷорат дар ин ҷо 
омӯхтани забони чиноӣ муҳим аст. Ман нақша дорам, 
ки бо истеҳсолкунандагони ашёи хом ва ширкатҳои 
логистикӣ тамосҳои хуб барқарор намоям, то 
интиқоли матоъ ва лавозимотро ба роҳ монам”.    

Пас аз намоишгоҳ: Мирзоқодир Бақоев, мудири кулли 
ҶММ “Спитамен Текстайлз”:  

“Аз муҳимтарин омӯхтаҳоям дар ин намоишгоҳ ман 
метавонам иттилоот доир ба навъи маҳсулоте, ки 
бештар писанди харидорон аст, ва шиносоии 
мустақими шахсӣ бо ширкатҳои харидори нахи 
пахтаро ном бигирам. Мо бо онҳо мавзӯъи ҳамокриҳои 
минбаъдаро баррасӣ кардем ва ҳамчунин, шунидани 
назари онҳо дар мавриди сифати маҳсулоти мо низ 
муҳим буд.” 

 

 

Пас аз намоишгоҳ: Фирӯза Орифова, тарроҳ, ҶММ 
“Ортекс”:  
 

“Нахустин бор аст, ки ман дар як чунин чорабинӣ 
иштирок мекунам ва ин иштирок барои ман 
таҷрибаи олӣ буд ва дониши маро доир ба соҳа 
бештар гардонид.  
 

Ман дар бораи тарроҳиҳо ва намунаҳои сару либос 
маълумоти зиёде гирд овардам. Ният дорам, ки 
таҷрибаи омӯхтаи худро барои таҳияи тарроҳиҳои 
нав истифода барам”. 

Пас аз намоишгоҳ: Мирсаид Қодиров, муовини 
мудири ҶММ “Тента Кӯлоб”: “Аз ин сафар ман 
дарёфтам, ки мо бояд бар иловаи он навъи нахи 
пахтае, ки истеҳсол мекунем, боз истеҳсоли навъҳои 
дигарро низ ба роҳ бимонем ва анвоъи маҳсулоти 
худро бештар гардонем. Ин намоишгоҳ нишон дод, ки 
бо истеҳсолкунандаҳои туркӣ рақобат зиёд хоҳад 
буд. Маҳсулоти мо аз нигоҳи нарх рақобатпазиртар 
мебошад, чун 15% арзонтар аст. Донишҳои 
андӯхтаамро ман дар амал истифода хоҳам бурд, то 
мушкилоти зикркардаамро бартараф намоям”. 



 

     Ёрии МТБ дар узвияти Тоҷикистон дар СТҶ “бебаҳо” буд 
Мухтасар аз матлаби  Дафтари марказии МТБ дар Женева
 

Як сол қабл, дуюми марти соли 2013, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пас аз 11 соли гуфтушунидҳо узви 159-уми 
Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) гардид. Узвият дар СТҶ 
қадами муҳиме дар роҳи суръат бахшидан ба рушди 
иқтисоди ин кишвари Осиёи Марказӣ ва беҳсозии 
зиндагии ҳашт миллион аҳолияш мебошад.  
 

Шомил гардидан ба СТҶ яке аз самтҳои бартари сиёсати 
иқтисодии ҳукумати Тоҷикистон ҷиҳати пешбурди 
иқтисод, фароҳамории шароит барои соҳибкорӣ ва 
тиҷорат, баланд бардоштани обрӯи кишвар дар берун, ва 
тақвияти рақобатпазирии иқтисодии ҷумҳурӣ буд.  
 

МТБ бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария ба 
Тоҷикистон дар пайвастан ба низоми чандҷонибаи 
тиҷорат мусоидат намуд. Таваҷҷӯҳи МТБ ба ҷалби 
фаъолонаи бахши хусусӣ ба раванди узвияти кишвар ба 
СТҶ равона гардида буд ва дар марҳилаи пас аз узвият 
МТБ ба соҳибкории хурду миёна ёрӣ медиҳад, то аз 
имкониятҳои нави пайдошуда аз узвияти Тоҷикистон дар 
СТҶ истифода баранд. Дар айни ҳол, МТБ бо ҳукумат 
соҳаҳоеро, ки иқтидори баланди содиротӣ доранд, 
муайян карданд ва стротежии содиротро таҳия 
менамоянд. 
 

“Ёрӣ ва мусоидатҳои фаннии МТБ дар марҳилаи ниҳоии 
узвият бебаҳо буданд. Мо аз талошҳои пайваста ва 
самимонаи МТБ миннатдорем, ки бидуни ин дасти ёрӣ 
бароварда сохтани ҳадафҳои мо мушкилтар мегардид” 
мегӯяд Саидраҳмон Назриев, муовини вазири рушди 
иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон. 
 

Узвият дар СТҶ ба ҳар як кишвар имкон медиҳад, то дар 
кишварҳои дигар аз ҳаққи махсус бархӯрдор бошад ва 
замонат медиҳад, ки ширкатҳои содиркунандаи кишвари 
узв дар кишвари дигар аз табъизи эҳтимолӣ ҳимоя 

меёбанд. Узвияти ин созмони бонуфуз, ҳамчунин, 
дастрасӣ ба бозорро таъмин карда, барои сармоягузорон 
гувоҳи қоидаҳои шаффофи фазои тиҷоратии кишвар 
мебошад. Ҷаноби Назриев мегӯяд, “нахустин нишонаҳои 
муваффақият аллакай дида мешаванд: Мо ширкатҳои 
муштараке дорем, ки ба кишварҳои аврупоӣ маҳсулот 
содир мекунанд”. 
 

Муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон 
мегӯяд, Тоҷикистон ҷиҳати дарёфти манфиати бештар аз 
узвият дар СТҶ ба ёрии МТБ умед мебандад: “Ҳадафи мо 
баланд бардоштани иқтидори содиротӣ ва 
рақобатпазиртар гардонидани иқтисодамон мебошад. 
Мо дар ҳоли таҳияи нақшаи иқдомоти пас аз узвият 
мебошем ва мехоҳем, МТБ низ ҷиҳати мутобиқ сохтани 
иқтисоди мо ба рақобатпазирии беҳтар дар бозорҳои 
беруна ҳамкорӣ бикунад”. 
 

Жан-Себастян Рур, масъули аршади дафтари сиёсати 
тиҷорат ва соҳибкорӣ дар МТБ, мегӯяд, кам кардани тарсу 
ҳароси соҳибкорон аз шомил шудани кишварашон дар 
СТҶ бахши ҳатмии раванди узвият мебошад. Ба қавли 
ҷаноби Рур, нигаронии асосии соҳибкорон дар ин аст, ки 
бахши хусусӣ, махсусан, соҳибкории хурду миёна тавони 
кофии рақобатпазирии бештар дар бозори дохилиро 
нахоҳад дошт. Барои баланд бардоштани сатҳи огаҳии 
доираҳои тиҷоратӣ аз манфиатҳо ва чолишҳои узвият дар 
СТҶ, Маркази тиҷорати байнулмилалӣ дар ҷараёни 
гуфтушунидҳо сиёсатҳои тиҷоратиро шарҳ медод.  Ҷаноби 
Рур мегӯяд: “Муваффақияти асосии барномаи МТБ дар 
он аст, ки тавонист ба Тоҷикистон кӯмак кунад, то 
узви СТҶ гардад ва ҳам, ризоияти ҳамаи ҷонибҳои 
манфиатдорро аз ин узвият ба даст биорад”. 
 

 

Намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон, ва омӯзгорону донишҷӯёни бахшҳои нассоҷӣ ва мӯд бо 
иштирок дар ду давраи омӯзишии дурӯзаи Маркази тиҷорати байнулмилалӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбе дониши 
худро дар мавриди роҳҳои дарёфт ва хариди маводи хом амиқтар гардониданд. Нахустин давраи ин силсилаи 
омӯзишҳо, рӯзҳои 12-ум ва 13-уми феврал, дар шаҳри Хуҷанд дар Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон, ва дуввумаш рӯзҳои 18-ум ва 19-уми феврал дар шаҳри Душанбе, дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
баргузор гардид. Мушовири байнулмилалии МТБ Эшли Чунг иштирокдорони ҳар ду давраро бо асосҳои занҷираи 
харид ва таҳвили маводи хом бо таваҷҷӯҳи вижа ба роҳу усулҳои самаранок ва муосири дарёфти тавлидгарони маводи 
хоми лозима ва муайян кардани сифати маҳсулоти онҳо шинос кард.                      Давомаш дар саҳифаи 4-ум: 
 

Таълими роҳҳои дарѐфт ва хариди маводи хом ба корхонаҳои нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон 

http://www.intracen.org/news/ITC%E2%80%99s-assistance-%E2%80%98indispensable%E2%80%99-in-Tajikistan%E2%80%99s-WTO-accession/


 

Аввалаш дар саҳифаи 3-юм: 
 

Иштирокдорони давраҳо, ҳамчунин, бо занҷираи ҷаҳонии 
таҳвили маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва даҳгонаи аввали 
кишварҳои содиркунандаи матоъ ошноӣ пайдо карда, дар 
бораи талаботи умумӣ ва шартҳои бастани қарордодҳои 
байнулмилалии тиҷоратӣ маълумот гирифтанд. 
 

Эшли Чунг мегӯяд: «Ҳангоми дарсҳои амалӣ иштирокдорон 
услубҳои мустақилона муайян кардани сифати матоъро 
омӯхтанд. Бо ҳадафи беҳтар кардани сатҳи огоҳии онҳо аз 
роҳҳои дарёфт ва хариди маводи лозима, мо маълумот 
додем, ки аз куҷо ва чӣ гуна бояд фурӯшандагони маводи 
хомро дарёфт намуд, чӣ гуна бояд ба маҳсулоти онҳо баҳо 
дод, ва аз кадом санҷишҳои маъмул барои омодагии худ ба 
сафарҳо бо мақсади дарёфт ва хариди маводи хом бояд 
истифода намуд. Дар давраҳои омӯзишӣ василаҳои муайян 
кардани матоъ аз рӯи номашон, баҳогузорӣ ба соярангҳо, 
муайян кардани нах, бофта, ва андозаҳои гуногуни ришта, 

навъҳои гуногуни ранг ва марҳилаҳои рангуборсозӣ, муайян кардани ноқисиҳои матоъ, ва муайян кардани навъҳои 
гуногуни ороиши маҳсулот ва таъсири онҳо ба хароҷоти ширкат, ва ғайраро низ нишон додем». 
 

Зимни сафари кории худ хонум Чунг аз баъзе корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар низ боздид кард. Яке аз 
ҳадафҳои амалии давраи омӯзишӣ ва машваратҳои инфиродӣ омода кардани намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон барои сафар ба кишвари Чин ва иштирок дар намоишгоҳи байнулмилалӣ буд, ки моҳи марти 
соли ҷорӣ баргузор гардид.                                                                                                         
 

 
 

Натиҷаҳои пажӯҳиши “Истеҳсол ва коркарди пахтаи органикӣ: 
Арзёбии вазъи кунунӣ ва иқтидори оянда”, ки аз ҷониби 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ гузаронида шудааст, рӯзи 25-
ми феврал, дар мизи гирде бо иштироки ҳамаи ҷонибҳои 
нафъдор баррасӣ шуд.  
 

Истеҳсолкунандагони пахтаи органикӣ, ширкатҳои нассоҷиву 
дӯзандагӣ, ниҳодҳои давлатӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ дар 
ҷараёни ин ҳамоиш бо муҳимтарин натиҷаҳои аввалияи 
тадқиқоти МТБ доир ба вазъ ва имконоти соҳаи пахтаи 
органикӣ дар Тоҷикистон шинос шуда, иқтидору имконоти ин 
соҳаро барои пайвастан ба занҷираи арзиши афзудаи соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагӣ баррасӣ карданд. Пажӯҳиш ва арзёбии 
мазкур дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи нави МТБ - “Тақвияти 
рақобатпазирии содиротии корхонаҳои соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагӣ ва рушди тавоноии ниҳодҳои пуштибони тиҷорат 
дар Тоҷикистон” гузаронида шудааст. Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи 
ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорати он дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад. 
 

Муаллифи пажӯҳиш Симон Ферринё, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба пахтаи органикӣ, вазъи феълии соҳаи 
пахтаи органикӣ дар Тоҷикистонро таҳлил карда, ниёзҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ба пахтаи органикӣ ва 
истифода аз онро муайян намудааст. Пажӯҳиши ҷаноби Ферринё, ҳамчунин, ба суол дар мавриди имкониятҳои 
маҳсулоти омодашуда аз пахтаи органикӣ дар бозор посух мегӯяд.  
 

Дар мизи гирд иштирокдорон бо нуктаҳои асосии тадқиқот, стротежиҳои эҳтимолӣ, ва тавсияҳои амалии муаллифи 
тадқиқот Симон Ферринёо шинос шуданд. Ӯ мегӯяд: “Саноати маҳсулоти органикӣ тиҷорати рӯ ба рушд буда, 
табодули молии он дар бозори ҷаҳонӣ ба 8,9 миллиард доллар баробар аст. Саҳми Тоҷикистон дар ин бозор аз 
нигоҳи пешниҳоди пахтаи органикӣ хеле кам ва аз нигоҳи талабот ҳеҷ аст. Ҳарчанд, ҳаҷми истеҳсоли пахтаи 
органикӣ дар Тоҷикистон барои бозори ҷаҳонӣ ҳоло аҳаммияте надорад, вале аз нигоҳи сифат пахтаи Тоҷикистон 
беҳтар аз ҳисобҳои миёнаи ҷаҳонӣ мебошад ва дар бозори ресандагии Аврупо харидор дорад. Натиҷаҳои аввалияи 
тадқиқот нишон медиҳанд, ки Тоҷикистон метавонад ҳам истеҳсоли нахи пахтаи органикиро афзоиш диҳад, ва 
ҳам соҳаи саноатиеро дарёбад, ки ин пахтаи органикиро коркард ва истифода бикунад.  

Давомаш дар саҳифаи 5-ум: 
 

    Роҳи пахтаи органикӣ ба олами нассоҷиву дӯзандагӣ    



 

Аввалаш дар саҳифаи 4-ум: 
 
Дар нигоҳи аввал, мушкили аслии ин соҳа маҳдуд будани бозори он аст, вале боз мебинем, ки ин соҳа аз муҳиммияти 
гувоҳномагирӣ ва талаботи бозор огоҳии кам дораду харидорон низ ба суолҳои худ дар мавриди сифати воқеии 
маҳсулот посухи қаноатбахш наёфтаанд”. 
 

Иштирокдорони мизи гирд ба гуруҳҳо тақсим шуданд ва ҳар стротежии пешниҳодшударо баррасӣ намуда, назари 
худро ҳамроҳ бо пешниҳодҳо ироа карданд. Дар пайи натиҷаҳои ниҳоии тадқиқот ва бо назардошти пешниҳодҳои 
ҷонибҳои нафъдор, Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ба истеҳсолкунандагони пахтаи органикӣ дар Тоҷикистон доир ба 
роҳҳои беҳтари фурӯш тавсияҳои амалӣ медиҳад. Ҳамчунин, доир ба имконияти пайваст ба бозорҳои маҳаллӣ ва 
байнулмилалии ҳунарҳои мардумӣ ва занҷираи арзиши афзудаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ пешниҳодҳои воқеъӣ ва 
амалӣ дода мешавад.                                                                                                                  

 

Таъсиси ниҳоди мустақили танзимгари хидматрасониҳои 
тиҷоратии мухобиротӣ дар кишвар ҳатмӣ мебошад ва яке аз 
уҳдадориҳои Тоҷикистон низ ба ҳайси узви СТҶ ташкили чунин 
ниҳод аст, гуфт Кармен Перез, мушовири байнулмилалии МТБ 
доир ба СТҶ ва уҳдадориҳои соҳаи мухобирот. 
 
Хонум Перез рӯзи 19-уми март дар ҷараёни дидор бо 
рӯзноманигорони тоҷик дар шаҳри Душанбе аҳаммияти 
уҳдадориҳои кишварҳо дар назди СТҶ ва қоидаҳои СТҶ дар 
робита бо хидматрасониҳои мухобиротиро тафсир кард. 
 
Бештар аз 20 намояндаи расонаҳои хабарӣ ҳамроҳ бо 
намояндагони бахши хусусӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ дар 
ин чорабинӣ иштирок карданд.  
 
Кармен Перез, ки барои суханронӣ дар ҳамоиши САҲА дар мавзӯъи 
мухобирот ва уҳдадориҳо дар баробари СТҶ ба шаҳри Душанбе омада буд, 
таъкид кард, ки шаффофияти қоидаҳои танзимотӣ, мустақилияти ниҳодҳои 
танзимотӣ аз ҳар ширкати мухобиротӣ, ва ниёз ба таъсиси механизми ҳалли 
баҳсҳои дохилӣ, аз ҷумла баҳси тамосҳои байни ширкат бо ширкати 
монополист аз муҳимтарин нуктаҳои талаботи СТҶ дар соҳаи 
хидматрасониҳои соҳаи мухобирот мебошад.   
 
Суҳроб Одинаев аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, ва Йован Йекич, 
мушовири аршади лоиҳаи ЮСАИД дар масоили СТҶ, ӯҳдадориҳои 
қабулнамудаи кишварро доир ба фароҳам овардани дастрасӣ ба бозори 
мухобирот, вазъи феълии иҷроиши ин уҳдадориҳо, ва Нақшаи ҳукуматии 
иқдомоти пас аз узвиятро шарҳ доданд.  
 
Пас аз вуруд ба Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра 
уҳдадориҳоро ба дӯш гирифтааст, ки дар он бастагӣ, қонунгузориҳои худ ва 
фазои сиёсати тиҷории худро дар самтҳои гуногуни иқтисодӣ бояд ба 
меъёрҳои СТҶ мутобиқ гардонад.  
 
Дар ҷараёни ин нишаст, Асомуддин Атоев, раиси Иттиҳоди ширкатҳои 
фароҳамовари интернет дар Тоҷикистон, гуфт, иҷрои уҳдадориҳо дар соҳаи 
хидматрасониҳои мухобирот аз ҷониби Тоҷикистон рақобатпазирии 
ширкатҳои кишварро дар бозори минтақа бештар мегардонад, ин ширкатҳо 

дар бозори минтақавӣ фаъолтар 
мегарданд ва ҳамчунин, иҷрои ин 
уҳдадориҳо боиси ворид шудани 
сармояи бештар ба соҳаи 
мухобироти Тоҷикистон мешавад.  
 
Ҷаноби Атоев, ҳамчунин, 
таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба 
манфиатҳое, ки бахши хусусӣ аз 
ислоҳот ва озодсозӣ 
(либерализатсия)-и соҳаи 
мухобирот мебардоранд, ва 
чолишҳои ин ислоҳот ҷалб кард. 
 
Журналистон ба МТБ барои гирди 
як миз ҷамъ овардани 
мутахассисони чунин як соҳаи 
муҳимми иқтисоди Тоҷикистон 
барои дарёфти посух ва шарҳ ба 
пурсишҳояшон сипос гуфтанд ва 
дархост намуданд, то аз ин 
таҷриба дар оянда низ кор 
гирифта шавад. 

  
 
 
 
 
 

     Расонаҳои Тоҷикистонро бо уҳдадориҳои кишвар дар назди СТҶ дар 
соҳаи мухобирот шинос карданд 



 

ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи 33. Шаҳри Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Tel/Fax: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com   

 

 

 

ИН БАРНОМАРО ИН ҶО БИБИНЕД  

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Торнигор: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

Ютюб: youtube.com/channel/UCGAeI1iA61FIqHUUwxP7xWA  

 

    МТБ Тоҷикистон дар ЮТюб 
 

Бо назардошти афзоиши шумораи наворҳои видеоӣ аз 
фаъолиятҳои МТБ дар Тоҷикистон тасмим гирифтем, то 
сафҳаи вижаи МТБ Тоҷикистонро дар ЮТюб боз кунем.  
 

ЮТюб, маъруфтарин хазинаи наворҳои видеоӣ дар ҷаҳон, 
шабакаи дуввуми иҷтимоиест, ки МТБ Тоҷикистон дар он 
хонаи интернетии худро бунёд кардааст.  
 

Ин иқдом имкон медиҳад, то мо бо баҳрагирандагони худ 
тамосҳои бештар ва сареътар барқарор кунем ва ҳам бахши 
хусусиву давлатии Тоҷикистонро аз навгониҳои созмонамон 
беҳтар огаҳ созем.  
 

Наворҳои видеоии сафҳаи вижаи МТБ Тоҷикистон дар ЮТюб 
дар сафҳаи фейсбукӣ ва торнигори мо низ бознашр хоҳанд шуд. Мо, дар назар дорем, ҳузури худро дар шабакаҳои 
иҷтимоӣ тақвияти бештар бидиҳем. 

 
 
 
 

    ТВ Сафина: Медонед, ки СФС чӣ маъно дорад? ТБТ чӣ?
 

Шабакаи телевизионии “Сафина” рӯзи 2-юми январи 
соли 2014 барномаи савум аз силсилаи “Савдои бузург”-
ро, ки ба узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати 
ҷаҳонӣ бахшида шудааст, пахш кард.  
 

Қосим Қурбонов ва Фарзона Тилавова, мушовирони 
миллии МТБ, ҳамроҳ бо гуруҳи коршиносон 
Созишномаҳои СТҶ доир ба СФС ва ТБТ, уҳдадориҳои 
Тоҷикистон дар ин самтҳо, ва натиҷаҳои фаъолиятҳои 
МТБ барои мутобиқ сохтани соҳаҳои СФС ва ТБТ-и 
Тоҷикистон ба талаботи СТҶро шарҳ доданд.  
 

“Сафина” дуввумин бузургтарин шабакаи давлатии 
телевизионӣ дар кишвар буда, барномаҳои худро бо 
забони тоҷикӣ пахш мекунад. Ин шабака дар саросари 
ҷаҳон тавассути моҳвора ва дар тамоми ҳудуди 
Тоҷикистон ба воситаи антеннаҳои маҳаллӣ дастрас аст. 
Ин силсилаи барномаҳои телевизионӣ дар чаҳорчӯбаи 

лоиҳаи МТБ доир ба СТҶ, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, таҳия мешаванд. 
 

Ин барномаро метавонед дар сафҳаҳои расмии МТБ 
Тоҷикистон дар ЮТюб, Фейсбук ва торнамо бибинед.

  
 
 

 

МОРО ДАР YOUTUBE ДАРЁБЕД  
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