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«Ширкати мо ягона ширкати трикотажӣ дар қисмати ҷанубии
вилояти Суғд мебошад. Тӯли ин ҳама солҳо, мо аз ҳамкорӣ бо МТБ
нафъи зиёд бардоштем – дониши нав омӯхтем ва ба бозорҳои нав
ворид гаштем. Ҳоло, бо ифтихор метавонам бигӯям, ки “Ноҳид”
ягона ширкат аз Тоҷикистон аст, ки дар нӯҳ намоишгоҳи
“Текстиллегпром” дар Маскав иштирок карда, аз соли 2012 бад- ин
сӯ ҳар боре бо шартномаҳои нав баргаштааст”.
Расул Фозилов, муовини мудири кулли “Ноҳид” (дар акс)
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Ба Соли Нав бо барномаи нав!
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ
(МТБ) соли 2018-ро бо иҷрои
барномаи нав ҷиҳати боло
бурдани
содироти
маҳсулоти
нассоҷӣ
ва
дӯзандагӣ
аз
Тоҷикистон оғоз кард. Тоҷикистон
дар қатори Қирғизистон, Миср,
Марокаш, ва Тунис ба Барномаи
ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ
(Global Textiles and Clothing
programme – GTEX) ворид гардид,
ки
маблағгузораш
Ҳукумати
Швейсария ва иҷрогараш МТБ
мебошанд.
Барномаи
нави
чаҳорсола, ки барои солҳои 20182021 тарҳрезӣ шудааст, ҳадаф
дорад, дар кишвар ҷойҳои нави корӣ ва имконияти дарёфти даромад барои тамоми соҳаро фароҳам
биорад. Барнома ба кишварҳои интихобшуда ҷиҳати роҳандозии тиҷоратҳои рақобатпазир ва устувор ва
бунёди ҷойҳои дарозмуддати корӣ, махсусан барои занону ҷавонон мусоидат менамояд.
Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ яке аз соҳаҳои калидӣ ва ояндадори содиротӣ дар иқтисоди Тоҷикистон
маҳсуб мегардад. Аз нигоҳи ҳаҷми содирот ба шумули содироти нахи пахта дар кишвар дар мақоми
дуввум меистад. Бо вуҷуде, ки феълан Тоҷикистони ғанӣ аз пахта тақрибан 90%-и нахи пахтаашро ҳар сол
содир мекунад, ҷумҳурӣ ҷиҳати бунёди занҷираи комили коркарди ашёи хом ба маҳсулоти тайёр
қадамҳои стратегӣ гузошта, ният дорад, ба бозорҳои хориҷӣ бо маҳсулоти тайёри нассоҷии “Истеҳсоли
Тоҷикистон” барояд.
Ҷаноби Завқӣ Завқизода, муовини аввали вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳим будани соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ барои иқтисоди кишварро таъкид мекунад: “Тоҷикистон
кишвари пахтапарвар мебошад ва мо талош дорем, то дар дохили ҷумҳурӣ коркарди пурраи пахтаро
то расонидан ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ монем. Бо дастгирии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии
Тоҷикистон, шарикони мо аз Ҳукумати Швейтсария ва МТБ дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои
стратегии Тоҷикистон – гузариш аз иқтисоди аграрӣ-саноатӣ ба иқтисоди саноатӣ-аграрӣ
мусоидат менамоянд”.
Бо такя ба дастовардҳои қаблии МТБ дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар Тоҷикистон, лоиҳа дастгирии
корхонаҳои мунтахаби хурду миёнаи соҳаро идома дода, онҳоро ба бозорҳо ва шабакаҳои фурӯш
пайваст менамояд. Ин ширкатҳо имкон хоҳанд ёфт, то ҷойҳои ҳозираи кории худро ҳифз намоянд ва
барои афзоиши даромад тавассути баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии худ ва соҳаашон талош
кунанд. Лоиҳа ба ниҳодҳои пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистон мусоидат мекунад, то зарфиятҳои
фаъолият ва мудирияти худро тақвият бахшанд ва ба корхонаҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷиву
дӯзандагӣ хидматрасониҳои гуногуни босифат пешниҳод намоянд.
МТБ аз соли 2009 бад-ин сӯ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон фаъолият мебарад. Армен
Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ дар кишварҳои Аврупо Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, мегӯяд:
“Сабаби интихоби ин соҳа бар пояи потенсиали он барои рушд сурат гирифта, мутмаинем, ки ин соҳа
метавонад барои гуногунсозии содирот аз Тоҷикистон саҳми муҳим бигузорад. Соҳа, ҳамчунин, аз
нигоҳи имкониятҳои фароҳамсозии ҷойҳои корӣ, махсусан барои занон, имкониятҳои фаровон дорад”.

Иттифоқи
рушди
бахши
хусусии
Тоҷикистон ва Иттиҳодияи миллии
корхонаҳои нассоҷӣ ва саноати сабуки
Федератсияи Русия рӯзи 20-уми март дар
шаҳри Маскав созишномаи ҳамкорӣ имзо
карданд. Созишномаи мазкур ба вуруди
амиқтари
ширкатҳои
нассоҷӣ
ва
дӯзандагии Тоҷикистон ба бозори Русия
мусоидат менамояд. Созишнома дар
чаҳорчӯбаи
50-умин
намоишгоҳи
“Текстилегпром”, азимтарин намоишгоҳи
тахассусӣ дар ИДМ, имзо гардид.
Намоишгоҳи ҷашнӣ аз 20-ум то 23-юми март дар шаҳри Маскав баргузор шуд.
Имсол, корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони густариши бозори берунаи худро пайдо
карданд: «Ваҳдат» ва “ХИМА-Текстил” аз ноҳияи Ёвон, “Меҳровар” аз шаҳри Бохтар (собиқ Қурғонтеппа),
«Ноҳид» аз шаҳри Истаравшан, “Ортекс” аз шаҳри Хуҷанд, ва “Сумайя” аз ноҳияи Лахш. Намояндаи
ширкати консалтингии «ACT Development Group», шарики маҳаллии МТБ, дар ин намоишнома ҳайъати
Тоҷикистонро роҳбаладӣ намуд.
“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи тиҷоратии федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти
саноати сабук шинохта мешавад, имконияти нодири намоиши маҳсулоти худ ва шиносоӣ бо тамоми
бастаи маҳсулоти нассоҷӣ, сар карда аз ашёи хом ва таҷҳизот то ба маҳсулоти тайёр мебошад.
Намоишгоҳ, ҳамчунин, макони шиносоии харидорону истеҳсолкунандагон ва коршиносони соҳа аз
тақрибан 30 кишвари ҷаҳон мебошад.
Файзалӣ Раҷабов, Раиси Раёсати Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, мегӯяд: “Барои нуҳумин
бор аст, ки намояндагони Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ иштирок карданд ва ҳамаи ин иштирокҳо бо
мусоидати МТБ сурат гирифтааст. Дар давоми ин ҳама солҳо, корхонаҳои тоҷик аз ин намоишгоҳ бо
қарордодҳои чандмиллиндоллара бо ширкатҳои хориҷӣ баргашта, имиҷи кишварро ба ҳайси кишвари
истеҳсолкунандаи маҳсулоти хушсифати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ баланд бардоштаанд. Интизори
таҳкими бештари ҳузури ширкатҳои тоҷик дар бозори Русия мебошем”.
Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ғурфаҳои дигар низ дар намоишгоҳ бо ҳадафи шиносоӣ бо ҳамкорони
эҳтимолии тиҷоратӣ ва фанновариҳои замонавию маҳсулоти навин дидан намуд. Намояндагони
Тоҷикистон дар конфронсҳои илмию тадқиқотӣ, давраҳои омӯзишӣ ва мизи гирдҳо низ иштирок
карданд.

Ясмин Гуедар, сафири Фаронса дар Тоҷикистон, рӯзи 14-уми март аз дафтари МТБ дар Душанбе боздид
кард ва бо фаъолиятҳои МТБ ва имкониятҳову чолишҳои соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар кишвар шинос
шуд. Кормандони бахши иқтисодии сафорати Фаронса дар Қазоқистон дар ин боздид сафир Гуедарро
ҳамроҳӣ карданд.
Дар дидор, Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон, меҳмонони фаронсавиро бо
фаъолиятҳо ва дастовардҳои МТБ дар соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва соҳаи нассоҷиву
дӯзандагии Тоҷикистон шинос намуд. Ҷаноби Камолов гуфт, соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон

тавоноии хубе барои рушд дорад ва метавонад қишрҳои осебпазири ҷомеа, ба монанди бонувон ва
ҷавононро бо ҷойҳои корӣ таъмин намояд. Ӯ гуфт, ин соҳа иқтидори гуногунсозии содирот аз
Тоҷикистонро дорад ва ба ин васила, метавонад на танҳо барои ширкатҳои маҳаллӣ, балки барои
бозорҳо ва ширкатҳои аврупоӣ низ имкониятҳои нави тиҷоратӣ боз намояд.
Сафир Гуедар гуфт, феълан, беҳтар кардани
вазъи иқтисодӣ яке аз самтҳои афзалиятноки
фаъолияти сафорати Фаронса дар Тоҷикистон
буда, онҳо дар фикри роҳандозии лоиҳаҳои
нави рушд мебошанд. Хонум сафир гуфт, онҳо
нақша доранд, то дар тобистони ҷорӣ гуруҳи
тоҷирон ва намояндагони иттиҳодияҳои
тиҷоратии Фаронсаро ба Тоҷикистон биоранд
ва миёни тоҷирони тоҷику фаронсавӣ робита
барқарор намоянд. Сафир хоҳиш кард, то МТБ
дар ҷиҳати ташкил намудани боздиди ҳайъати
фаронсавӣ аз баъзе аз корхонаҳои шарики
МТБ мусоидат намояд ва ҷаноби Камолов
омодагии худро дар ин самт изҳор дошт.
Ҳар ду ҷониб мувофиқа карданд, то дар тамос боқӣ монанд ва имкониятҳои ҳамкорӣ дар ояндаро
баррасӣ намоянд.
Дар солҳои 2010 ва 2011, ҳайъатҳои Тоҷикистон иборат аз намояндагони ширкатҳои нассоҷӣ, дӯзандагӣ
ва ҳунармандӣ бо ёрии МТБ дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ дар Порис - TexWorld, Premier Vision
Pluriel, and Ethical Fashion Show ширкат варзида буданд.

Анна Брежнева, мушовири байнулмилалии МТБ, дар ҷараёни сафари корияш ба Тоҷикистон, ки аз 5-ум
то 14-уми феврал сурат гирифт, иқтидори ниҳодҳои пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистонро, ки дар соҳаи
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ фаъолият мебаранд, баҳогузорӣ намуд. Ҳадафи ниҳоии хонум Брежнева ёрӣ ба ин
ниҳодҳо ҷиҳати таҳияи нақшаи рушди ниҳодинаашон мебошад.
 Бону Брежнева бо намояндагони Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, донишгоҳҳои
марбута ва ширкатҳои консалтингии маҳаллӣ дар Душанбе ва Хуҷанд вохӯрд. Зимни ин дидорҳо,
коршиноси МТБ бо тавоноию иқтидори ин сохторҳо ва ниёзҳову чолишҳои онҳо шинос шуд.
Маълумоти мазкур таҳлил шуда, дар асоси он ёриҳои ояндаи МТБ ба ин ниҳодҳо дар чаҳорчӯбаи
барномаи нави ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (GTEX) тарҳрезӣ мешаванд.
Дар чаҳорчӯбаи бахши соддагардонии расмиёти савдои лоиҳаи GTEX, Пйер Бонтоно ва Алина Фетисова,
мушовирони МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо, аз 19-ум то 23-юми феврал дар Душанбе
қарор доштанд. Коршиносони МТБ дар ин сафар бо намояндагони марбутаи ниҳодҳои давлатӣ ва
ҷонибҳои дигари манфиатдор вохӯрда, мавзӯъи таъсиси ниҳоди нави маъмурӣ дар назди Кумитаи
ҳамоҳангсоз оид ба соддагардонии расмиёти савдо бо номи Котиботи техникӣ, сохтор ва вазифаҳои онро
баррасӣ намуданд. Таъсиси ин ниҳод яке аз мавзӯъҳои калидии нишасти баъдии Кумита хоҳад буд, ки
омодагӣ ба он низ дар ҷараёни ин сафар машварат шуд.
 Қарор аст, кормандони таҷрибадори Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон дар ниҳоди
нав дар асоси озмун бо кор фаро гирифта шаванд. Ин ниҳод муваззаф хоҳад буд, то ба Кумита,
раҳбарият ва гуруҳҳои кории он ёрии амалӣ расонида, торнамо (портал)-и иттилоотӣ оид ба
соддагардонии расмиёти савдои Тоҷикистонро низ мудирият бикунад.

