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Дар акс: Гулрухсор Умарова, устоди Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон дар гулдӯзии покистониву тоҷикӣ монандиҳо меҷӯяд. 

Файсалобод, 14-уми марти соли 2019 

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/


Соҳаи нассоҷии Покистон дар рақамҳо: 

Узви даҳгонаи аввали истеҳсолкунандагони 
маҳсулоти нассоҷӣ дар ҷаҳон 

Таъмингари 9%-и ниёзи ҷаҳонӣ ба маҳсулоти 
нассоҷӣ 

Ҳаштумин содиркунандаи маҳсулоти нассоҷӣ 
дар Осиё 

Таъмингари 5%-и иқтидори ҷаҳонии 
истеҳсоли ришта 

Чаҳорумин истеҳсолкунандаи бузурги пахта 
дар Осиё 

Соҳа тақрибан ҳар дувумин нерӯи кории 
кишварро бо ҷойи кор таъмин мекунад 

Нассоҷӣ бузургтарин (ҷойи якум) соҳаи 
истеҳсолӣ дар кишвар мебошад 

 
 

Ҳайъати Тоҷикистон иборат аз раҳбарон 
ва намояндагони 12 корхонаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ, ду ширкати консалтингӣ, ду 
донишгоҳ, Иттифоқи рушди бахши хусусӣ 
ва Вазорати саноат ва технологияҳои 
навини Тоҷикистон аз 9-ум то 16-уми 
март аз шаҳрҳои Лоҳур ва Файсалободи 
Покистон дидан кард. Аввалин бор 
нассоҷони Тоҷикистон бо чунин як 
сафари омӯзишӣ ба Покистон, кишваре 
аз даҳгонаи пешсафи 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти нассоҷӣ 
дар ҷаҳон рафтанд. Ин сафар дар 
ҳамкорӣ бо лоиҳаи USAID мавсум ба 
“Фаъолияти ҳамгироии иқтисодии 
минтақавии Покистон” (PREIA) сурат гирифт.   
 
Ҳадаф аз ин сафар пеш аз ҳама табодули таҷриба, шиносоӣ бо соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Покистон,  аз ҷумла, 
истифодаи дастгоҳу технологияҳо ва таҷрибаҳои истеҳсолӣ, барқарор намудани робитаҳои тиҷоратӣ миёни 
корхонаҳо, омӯзиши бозори ашёи хом, қисмҳои эҳтиётӣ ва фазои фурӯши маҳсулоти соҳа ба шумор мерафт. 
 
Меҳмонони тоҷик, аз ҷумла бо технология ва равандҳои истеҳсолӣ дар ширкатҳои маъруфе назири Nishat, 
Sapphire Group, Shahkam Industries, Sadaqat Textiles, Masood Textile, Sitara Group, Interloop Limited, ва ғайра 
шинос шуда, таҷрибаи ғании онҳоро омӯхтанд. Дар натиҷа, корхонаҳои Тоҷикистон бо ширкатҳои нассоҷии 
покистонӣ иртиботи мустақим пайдо намуда, барои ҳамкориҳои дуҷониба дар самти хариди матоъ, лавозимот, 
фурнитура, рангубор, ва ҳамчунин ташкил намудани корхонаҳои муштарак ва ҷалб намудани мутахассисони 
баландихтисоси техникӣ аз Покистон мулоқоту гуфтушунидҳои судманд анҷом дода, баъзе созишномаҳои 
пешакӣ ба имзо расонданд. 
 
Дар ҷараёни вохӯриҳо, роҳандозии барномаҳои ҳамкорӣ ва табодул миёни донишгоҳҳои соҳавии Тоҷикистону 
Покистон низ баррасӣ гашт. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо Донишкадаи мӯд ва тарроҳии Покистон 
cозишномаи ҳусни ният имзо намуд. Дар ҷараёни боздид аз Донишкадаи мӯд ва тарроҳии Покистон воқеъ дар 

Лоҳур ва Донишгоҳи миллии нассоҷии Файсалобод 
меҳмонон бо ҷараёни таълим ва омодасозии 
мутахассисони оянда шинос шуданд.  
 
Ҳамчунин, ба роҳ мондани ҳамкориҳо миёни 
иттиҳодияҳо ва ниҳодҳои хидматрасони тиҷоратии ду 
кишвар баррасӣ гардид. Иттиҳодияҳои соҳавии 
покистонӣ дар бораи соҳаи нассоҷӣ, имкониятҳо ва 
иқтидорҳои мавҷуда дар кишварашон маълумот дода,  
заминаҳои ҳамкорӣ бо ҳамтоёни тоҷикро баррасӣ 
карданд. Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон бо 
Ассотсиатсияи содироткунандагони маҳсулоти нассоҷии 
Покистон (РТЕА), Ассотсиатсияи ширкатҳои коркарди 
нассоҷии Покистон (APTMА), ва ҳамчунин Ассотсиатсияи 
корхонаҳои истеҳсолӣ ва содиротии маҳсулоти 
либосворӣ (РRGMEA), созишномаҳои ҳусни тафоҳум 
имзо кард.  
 
Ҳайъат ҳамчунин аз марказҳои логистикӣ ва 
фурушгоҳҳои Лоҳур ва Файсалобод низ дидан карданд.  



   

 

Барои ҳаштумин бор пайидарҳам Тоҷикистон риштаи 
пахтагини худро дар Намоишгоҳи байналмилалии 
риштаи Истанбул, ки аз 28-уми феврал то 2-юми 
марти соли 2019 дар пойтахти тиҷории Туркия 
баргузор гардид, ба доираи васеъи харидорони 
байналмилалӣ намоиш дод. 
 

Панҷ корхонаи ресандагӣ – “Ваҳдат”, “РБТ Ресандаи 
Тоҷикистон”, “Ресандаи Қурғонтеппа”, “Спитамен 
Текстайлз”, ва “ХИМА Текстил” анъанаи хуби 
иштироки корхонаҳои Тоҷикистонро дар ин 
намоишгоҳи бузурги соҳавӣ идома доданд. 
Намояндаи ширкати консалтингии «ACT Development 
Group», шарики маҳаллии МТБ, дар ин намоишнома 
ҳайъати Тоҷикистонро роҳбаладӣ намуд.  
 

Дар муддати се рӯзи намоишгоҳ ҳудуди 500 нафар аз девораи Тоҷикистон дидан карданд. Ширкатҳои 
Тоҷикистон бо шумораи зиёди муштариёни эҳтимолӣ вохӯрда, дар ҳаҷми наздик ба 1,8 млн доллари ИМА 
созишномаҳои пешакии фурӯши маҳсулот имзо карданд. Ҳамчунин, корхонаҳои Тоҷикистон ду шартномаи 
фурӯш ҷиҳати содироти риштаи пахтагин ба маблағи 320000 доллари ИМА ба имзо расониданд. Дар намоишгоҳ 
ширкатҳои тоҷик бо бозори минтақавӣ шинос шуда, робитаҳои нави тиҷоратӣ барқарор карданд, ҷуғрофиёи 
муштариёни эҳтимолии худро васеъ намуданд, бо таҷҳизоту технологияҳои нав ва равандҳои нав дар саноати 
нассоҷӣ шинос шуданд ва маълумоти дигари муфид доир ба бозору рақибон дарёфт намуданд. 
 

Намоишгоҳи байналмилалии риштаи Истанбул мизбони тақрибан 10000 боздидкунанда аз 22 кишвари ҷаҳон 
буда, пешсафони соҳаро, ки бозори байналмилалии риштаро муайян мекунанд, гирд меорад. Дар он, ки ҳамчун 
“қалби саноати ришта дар АвруОсиё” шуҳрат ёфтааст, нахи пахта, ришта, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 
маҳсулоти нассоҷӣ ва ғайраро ба маърази тамошо мегузоранд. Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар 
намоишгоҳи Истанбул имкони хубест, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байналмилалӣ, махсусан, ба 
харидорони эҳтимолӣ аз Туркия ва кишварҳои дигар намоиш бидиҳанд. 
 

 
 

Тоҷикистон дар чаҳон савумин кишваре гардид, ки бо мусоидати МТБ Портали савдои худро омода ва 
роҳандозӣ кард. Портал расман рӯзи 26-уми апрели соли 2019 муаррифӣ мегардад. Аз Алина Фетисова, 
мушовири МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо дар Тоҷикистон, хоҳиш кардем, то моро бо ин 

платформа ва нақшу муҳиммияти он шинос кунад. 
 

Лутфан, бигӯед, ки ин чӣ портал аст, кӣ онро идора 
мекунад, хонандааш кист, чӣ манфиатҳо меорад ва ба 
иқтисоди Тоҷикистон чӣ гуна кӯмак  мерасонад?  
 

Портали савдои Тоҷикистон платформаи интернетиест, ки 
тартиботу муқаррароти  содироту воридоти маҳсулотро 
қадам ба қадам аз нигоҳи тоҷирону соҳибкорон шарҳ 
медиҳад. Дар портал ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва формаҳои лозимӣ, 
ба монанди литсензияҳо, иҷозатномаҳо, сертификатҳое, 
ки соҳибкорон бояд аз сохторҳои танзимкунанда дар марз 
дастрас  ва ё пешниҳод намоянд, ва ҳамчунин, нархномаи 
хидматрасониҳо дар шакли содда ва осонфаҳм нишон 
дода шудааст. 
 

Портали савдои Тоҷикистон як василаи муҳим ҷиҳати 
таъмини шаффофият буда, он ҳам ба бахши хусусӣ ва ҳам 
ҳукумати Тоҷикистон судманд аст. Барои соҳибкорон он 
сарчашмаи маълумоти пурра доир ба қоидаву қонунгузорӣ 

1 
портал 

22 
маҳсулоти 
воридотӣ 

17 
маҳсулоти 
содиротӣ 

122 
қонуну 
санади 

қонунгузо
рӣ 

269 
формаву 
талабот 

37 
сохтори 
давлатӣ 

20 
ширкату 

иттиҳодия 



 

 

 

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com 

Торнигор: www.itctj.org; itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 

 

 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Хиёбони Рӯдакӣ 15/1, ҳуҷраи 4.  

Шаҳри Душанбе, 734025, 

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57 

 

 

дар соҳаи савдо буда, бо ин роҳ вақт ва маблағи соҳибкоронро барои ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоот сарфа мекунад ва 
хатари дер кардан ва банд мондани бор дар марзро ба сабаби ҷавобгӯ набудан ба талаботи қоидаҳои воридот ва ё содирот 
кам мекунад. Портал ба сиёсатгузорон имкон медиҳад, то ҳамаи садду монеаҳои нолозими мавҷудаи маъмурӣ дар савдоро 
муайян намоянд. Портал ба Ҳукумати Тоҷикистон имкон медиҳад, то равандҳои тиҷоратро, ки ба нафъи доираҳои 
соҳибкорӣ ва тиҷоратии Тоҷикистон мебошад, тавассути Кумитаи соддагардонии расмиёти савдо (КСРС) мукаммал ва 
соддатар гардонад. Дар дастрасии умум қарордоштани ин ҳама маълумот дар интернет ҷузве аз ӯҳдадориҳои Тоҷикистон 
дар чаҳорчӯбаи Созишномаи соддагардонии расмиёти савдои СУС (Моддаи 1.2) мебошад. 
 

Нақши МТБ дар таҳия ва роҳандозии портал чист?  
 

Портали савдои Тоҷикистон аз ҷониби МТБ ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон (ВРИС) ва бо дастгирию 
ҳамкории наздик бо SECO, UNCTAD, БРСМ ва САҲА амалӣ мегардад. МТБ барои таъсиси портал ёрии техникӣ расонида, 
иқтидори ниҳодҳо ва мутахассисони миллиро ҷиҳати роҳандозиву мудирияти самараноки он боло бурдааст. Тайи якуним 
соли охир маълумот ва тартиботу муқаррарот доир ба 39 маҳсулоти асосии содиротиву воридотии кишвар зери роҳбаладии 
МТБ ҷамъоварӣ ва ба портал илова карда шуд. Ин равандҳо аз ҷониби сохторҳои танзимкунанда дар  марз низ тасдиқ 
шудаанд, то маълумоти портал саҳеҳу дақиқ бошад ва тоҷирон аз он баҳра баранд. Барои идомаи босуботи фаъолияти 
портал МТБ ва ВРИС ҷиҳати сохтори мудирияти портал ба мувофиқа расида, барои мудирияти фаъолияти он кормандони 
Котиботи  доимоамалкунандаи назди КСРС-ро омӯзиш медиҳанд, то портал дар оянда ҳам фаъолияташро ба таври 
муназзам идома диҳад.  
 

Ҳоло МТБ кӯмаки машваратии худро баҳри беҳтар сохтани портал идома дода, ба маросими расмии муаррифии он 
омодагӣ мегирад. Дар қадами баъдӣ, МТБ мехоҳад ба сохторҳои давлатӣ ёрӣ диҳад, то бо истифода аз таҳлили маълумоти 
портал барои таҳияи ислоҳоти соддагардонии савдо иқдом намоянд.  
 

   

 

Ҷаноби Файзалӣ Раҷабов, Раиси Раёсати Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, бо камоли лутф розӣ шуд, то 
хонандагони моро бо соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ва фаъолиятҳои феълии созмонаш шинос намояд.  
 

Соҳаи нассоҷӣ ва дузандагӣ барои иқтисоди Тоҷикистон чӣ аҳамият дорад?  
 

Ин соҳа барои иқтисоди кишвар аҳамияти хеле муҳим дорад , зеро рушди он саҳми 
соҳаро дар афзоиши ҳаҷми ММД, гуногунсозии содирот, ташкили ҷойҳои нави 
корӣ, махсусан, барои занон, ва пайдо шудани манбаъҳои нави даромад  зиёд 
мекунад. Пешрафти ин соҳа дар дохили ҷумҳурӣ боиси коҳиш ёфтани воридоти 
матоъ ва либосворӣ аз хориҷ гардида, ба амалишавии яке аз ҳадафҳои стратегии 
ҳукумат, яъне саноатикунонӣ мусоидат хоҳад кард.  
 

Иттифоқ барои пешбурди соҳа чӣ нақшаҳо дорад ва ин нақшаҳо чӣ гуна барои 
рақобатпазиртар гардидани соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон кумак 
мекунад?  
 

Дар соли 2018 мо як департаменти махсуси саноати сабук дар назди Иттифоқ 
таъсис дода то кунун 31 корхонаи соҳаро дар зери як чатр гирди ҳам овардем. Соли 
гузашта бо ибтикори мо як силсила мизи гирдҳо дар мавзӯъи “Баррасии масоили 
рушди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон” дар минтақаҳои гуногуни 
Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳадафи асосии ин мизи гирдҳо баррасии мушкилоти 
имрӯзаи соҳа бо ҷонибҳои манфиатдор ҳам аз миёни ниҳодҳои давлатӣ ва ҳам аз 
миёни бахши хусусӣ, ва ҳамчунин муайян кардани афзалиятҳои асосии рушди соҳа буд. Ба андешаи ман, баргузории ин 
гуна чорабиниҳо барои беҳтар намудани муколама ва ҳамкорӣ миёни сохторҳои гуногун, вазорату идораҳои марбута, 
мақомоти маҳаллӣ, корхонаҳои соҳа ва эҷоди фазои мусоиди соҳибкорӣ хеле муҳим аст.  
 

Мо бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, Кумитаи сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатии назди Ҳукумати ҶТ ҳамкории судмандро ба роҳ мондаем ва бо истифода аз фурсат аз номи аъзои Иттифоқ 
ба роҳбарони ин сохторҳо барои ҳамкориҳои судманд бо ҳадафи рушди соҳибкорӣ ва саноати сабук дар кишвар изҳори 
сипос менамоям. Иттифоқ бо дастгирии бевоситаи SECO ва МТБ маҳсулоти ватании соҳаи нассоҷиву дӯзандагиро дар 
намоишгоҳҳои байналмилалӣ муаррифӣ менамояд ва сафарҳои омӯзишӣ ташкил менамояд, ки ин ҳама барои мо як 
мактаби хуби таҷрибаомӯзӣ мебошад.  

  

 
 

 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд 
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