
 

 
#1 (МТБ 55) // январ - марти 2021 



 

Коркарди нахи пахтаи истеҳсоли ватанӣ то 
маҳсулоти рақобатпазири ниҳоӣ – 
мавзӯъи мизи мудавваре буд, ки рӯзи 18-
уми феврали соли 2021 дар шаҳри 
Душанбе баргузор гардид. Мизи мудаввар 
бо дастгирии Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ 
ва дӯзандагии Маркази тиҷорати 
байналмилалӣ (МТБ) аз тарафи Иттифоқи 
рушди бахши хусусии Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи давлатӣ 
гузаронида шуд. 
 
Дар чорабинӣ намояндагони корхонаҳои 
нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон имкон 
доштанд, то доир ба мавзӯъҳои муҳимми 
марбут ба корхонаҳои хурду миёнаи соҳа огоҳии 
бештар пайдо кунанд. Дар мизи мудаввар, аз ҷумла, 
такмили сохтор ва мудирияти корхонаҳо, таъмини 
рақобати солим дар бозори дохилӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва 
манфиатҳои қонунии соҳибкорон, масъалаи 
андозбандӣ ва ғайра баррасӣ гардид. 
 
Дар ҷараёни мизи мудаввар байни кормандони 
масъули Фонди ҷамъиятии «Соҳибкорӣ ва Рушд», КВД 
бонки саноатию содиротии “Саноатсодиротбонк” ва 
соҳибкорону роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳои 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ вохӯрии мустақими тиҷоратӣ 
баргузор гардид. Дар вохӯрӣ масъалаи беҳтар 
гардонидани дастрасии корхонаҳои соҳаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ ба маблағгузорӣ матраҳ шуд. 
 
Дар чорабинӣ намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ ва 
дӯзандагии аъзои Иттифоқ, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷонибҳои дигари 
манфиатдор ҳам аз Тоҷикистон ва ҳам аз ҳисоби 
шарикони байналмилалии рушд иштирок карданд. 
 
Ҳамин гуна мизҳои мудаввар, ҳамчунин, дар Бохтар 
рӯзи 25-уми феврал ва дар Хуҷанд рӯзи 18-уми март 
баргузор гардиданд.    

Файзалӣ Раҷабов, раиси Шӯрои ИРБаХТ: “Ҳадафи 
чорабинӣ ҷамъ овардани намояндагони бахши 
давлативу хусусӣ гирди як миз ва муколамаи озод 
миёни онҳо ҷиҳати баррасии ниёзҳои соҳаи нассоҷӣ 
ва дӯзандагӣ ва беҳтар гардонидани фазои 
соҳибкорӣ буд. Дар нишасти имрӯза доир ба 
амалишавии ибтикорҳои дастгирии соҳа, 
истифодаи иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ, ва 
таъсири сифат ва арзиши маҳсулот ба 
рақобатпазирии корхонаҳо дар бозорҳои дохилӣ ва 
байналмилалӣ суҳбат кардем”. 
 
Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари Маркази 
тиҷорати байналмилалӣ дар Тоҷикистон: «Дар 
чорчӯби лоиҳаи GTEX фароҳам овардани фазои 
мусоиди соҳибкориро пеш мебарем. Мо бо омӯзиш 
додани мутахассисон ва кормандони соҳа дар 
ҷиҳати боло бурдани рақобатпазирии маҳсулот дар 
бозори дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат менамоем». 
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Истеҳсоли маҳсулоти нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ дар Тоҷикистон дар соли 2020: 

19 287 тонна риштаи пахтагин 

13 705 000 м2 матоъи пахтагин 

7 807 000 ҷуфт ҷӯроб  

346 миллион сомонӣ маҳсулоти дӯзандагӣ 

2 859 000 сомонӣ маҳсулоти кешбофӣ 

926 594 дона либоси мактабӣ 

58,8 миллион доллари ИМА содирот 



 

МТБ барои 34 мутахассиси корхонаҳои дӯзандагии 
Тоҷикистон давраҳои омӯзишӣ доир ба беҳтар намудани 
фаъолияти дӯзандагон ва боло бурдани сатҳи маҳсулнокии 
кори онҳо баргузор кард. Онҳо дар оянда ба ҳайси тренер 
донишҳои андӯхтаашонро ба ҳамкоронашон меомӯзанд. 
Давраҳои омӯзишӣ аз 22-юм то 27-уми феврал дар 
Душанбе ва аз 1-ум то 6-уми марти 2021 дар Хуҷанд 
баргузор гардиданд.  
 
Ҳадаф аз баргузории ин давраҳо омӯзиш додани равандҳои 
навтарини тарзу василаҳои дӯхти либос ба кормандони 
маҳаллӣ буд. Омӯзишгирандагон донишу маҳорати худро 
доир ба тарз ва раванди дӯхти либос сайқал дода, роҳҳои 
ноил гаштан ба натиҷаҳои беҳтар аз тариқи тағйир додани 
ҷараёни истеҳсолотро омӯхтанд. Дар баробари назария, 
гуруҳи иштироккунандагон бо тамринҳои амалӣ доир ба 
мудирияти кормандон ва методологияи баргузории 
давраҳои омӯзишӣ барои дӯзандагон фаро гирифта 
шуданд. 
 
Нантакумар Кандасамӣ, мутахассиси МТБ ва тренер: 
“Ҳадафи мо таълим додани ҳамаи он чизе, ки доир ба 
мавзӯъи мазкур медонем, ба ширкатҳои дӯзандагӣ дар 
Тоқикистон буд. Бо истифода аз ин донишу малакаҳои нави 
ҳосилшуда, мо интизор дорем, ки маҳсулнокиии кор дар 
ширкатҳо то ба бештар аз 20% боло меравад”. 
 
Бар иловаи давраҳои омӯзишӣ, мутахассисони МТБ аз 8-ум 
то 12-уми марти 2020 аз ширкатҳои шарики МТБ дар шаҳри 
Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Суғд боздид карданд.   
 
Нантакумар Кандасамӣ, мутахассиси МТБ ва 
тренер: “Қисмати бештари давраҳои омӯзишӣ 
дар шакли амалӣ баргузор гардид. Дар 
ҷараёни ин боздидҳо, мо тарз ва раванди 
дӯхт дар ширкатҳоро таҳлил кардем, бо 
тренерони ояндаи дар дохили ширкатҳо 
шинос шудем, доир ба менеҷмент 
машваратҳо додем ва ҳамчунин, ба ширкатҳо 
кумак кардем, то беҳтар шудани ҷараёни 
истеҳсоли маҳсулот дар корхонаро муайян ва 
арзёбӣ карда тавонанд”. 

Мавлуда Бадалова, корхонаи “Меҳровар”:  
“Донише, ки дар ҷараёни ин барнома ман омӯхтам, 
имкон медиҳад, ки дар оянда барои дӯзандаҳои ҷавон 
дар корхонаамон барномаи омӯзишӣ омода карда, 
таълим диҳам. Яке аз нуктаҳои ҷолибе, ки 
таваҷҷуҳи маро банд кард, муҳим будани таълими 
босифат ба коргарон мебошад. Сармоягузорӣ барои 
боло бурдани маҳорат ва дониши онҳо барои 
истеҳсолот ҳатман манфиатовар хоҳад буд. 
Иловатан, ташкили дурусти ҷойи корӣ ва 
ҷобаҷогузории мизҳои корӣ аз бахшҳои муҳимми 
боло бурдани самаранокӣ ва маҳсулнокӣ мебошад”. 
 
Муқаддас Шомуддинова, КВД “Гулдастон”: 
“Тренерон ба ман ҷиҳати дар муддати кутоҳ иҷро 
кардани амалиётҳои дӯзандагӣ тавсияҳои хуб 
доданд. Ҳамчунин, ба мо роҳҳои омӯзиш додани 
дӯзандагони дигарро дар корхона омӯхтанд, то 
нишондодҳои дӯзандагии онҳо ҳам боло равад. Ман 
ният дорам, ки ин маҳорату донишҳоро барои 
таълими ҳамкоронам истифода барам ва натиҷаи 
кори онҳоро бо истифода аз усули QQT (Quality, 
Quantity, on Time), яъне сифат, миқдор, ва сари вақт, 
беҳтар созам”.  
 
Ҷаҳоноро Усмонова, Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон (ДТТ):  
“Ба лоиҳаи GTEX барои баргузории ин тренинг 
ташаккур мегӯям. Ҳамчун раҳбари Маркази омӯзишӣ 
– таълимӣ оид ба дӯзандагии назди ДТТ дониш ва 
методологияи таълимии омӯхтаамро ман ҳатман 
дар давраҳои омӯзишии Марказ ва ҳамчунин дар 
барномаҳои таълимии донишгоҳ истифода 
мебарам”. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 

 

 

 

 

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 байналмилалӣ силсилаи вебинарҳо доир ба нассоҷиву дӯзандагиро ба анҷом расонид. 25-
уми феврали соли 2021 ҳамаи хоҳишмандон аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҷаҳон имкон доштанд, ки дар 
вебинар дар мавзӯъи “Арзиши пурраи либос” иштирок кунанд. Ин вебинари савум ва охирин аз силсилаи 
вебинарҳо дар мавзӯъи арзиши пурраи либос мебошад, ки роҳнамои нави техникии МТБ-ро муаррифӣ мекунад. 
Вебинарро коршиноси соҳаи нассоҷӣ Дэвид Бирнбаум баргузор кард ва он ба ҳамаи хоҳишмандон бо тарҷума 
ба чанд забон, аз ҷумла забони русӣ дастрас буд. 
 
Дар ин вебинар асосҳои муайян кардани арзиши либос таҳлил карда шуд. Доир ба ҳар як ҷузъиёти хароҷоти 
истеҳсоли либос, аз ҷумла коркарди матоъ, хароҷоти меҳнат ва фоида дар ин чорабинӣ маълумоти муфассал 
дода шуда, тарзи ҳисобкунии ҳар яки онҳо нишон дода шуд. 
 
Роҳнамои нави техникии МТБ ҳамин сол нашр мегардад. Он ба корхонаҳои дӯзандагӣ ҷиҳати дуруст ҳисоб 
намудани хароҷоти асосӣ ва арзиши пурраи либос ёрӣ медиҳад. Ин роҳнамо, ҳамчунин, ба ҳамаи ҷонибҳои 
манфиатдори соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ниҳодҳои давлатӣ, иттиҳодияҳо ва соҳибкорон роҳ нишон медиҳад, 
ки чӣ гуна ба пешрафти соҳа ноил гарданд.  
 
Сабти навор ва презентатсияи ҳар се вебинар дар торнамои GTEX бо нишонии зер дастрасанд: 
https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/  

 
 

“Бӯҳрони коронавирус нишон дод, ки занон то чӣ андоза қавӣ 
ҳастанд. Ман шахсан худам паси мошинаи дӯзандагӣ нишаста, 
кормандонамро ба кор ҳавасманд мекардам.  
 
Заҳмату масъулиятшиносии онҳо ва тағйири ҷараёни истеҳсолот 
дар корхона ба самти ниёзҳои рӯз сабаб гардид, то корхона аз кор 
намонад.  
 
Сарфи назар аз рӯзҳои мушкил, мо тавонистем, ки маоши ҳамаи 
кормандонро сари вақт пардохт намуда, даромади онҳоро нигаҳ 
дорем”.  

 

(Аксҳо: МТБ, ИРБаХТ, Гулдастон) 
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Шаҳло Ватанова, директори Корхонаи 
воҳиди давлатии “Гулдастон” 
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