#3 (41) // июл – сентябри соли 2017

"Чаҳор сол боз ин ҷо кор мекунам ва дар ин муддат бисёр чизро ёд
гирифтам. Қабл аз он ки ба “Ваҳдат-Текстил” ба кор оям, дар хона ҳам
дӯзандагӣ мекардам, аммо дар ин ҷо ба ман корро дар сатҳи касбӣ
омӯзонданд. Ҳоло ҳар моҳ то 120 доллар маош мегирам, ки дар
шаҳраки хурди мо даромади хуб ба ҳисоб меравад. Ҳамчун модари ду
духтарчаи хурдсол, ки онҳоро ба танҳоӣ ба воя мерасонам, бо ин кор
ва ин маош метавонам ҳам худамро ва ҳам духтаронамро нигоҳубин
намоям ва аз хешовандон дигар вобаста набошам”.
Дар акс:
Умеда Абешева, 33-сола, дӯзанда, “Ваҳдат-Текстил”, корхонаи
ҳамкори МТБ дар ноҳияи Ёвон
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Пас аз созишномаҳои пешакӣ дар намоишгоҳи
“Текстиллегпром-2017” бо ширкатҳои Русия, Укроин,
Белорус, Чин, Ҳиндустон, Озарбойҷон, Туркия, Эрон,
Олмон, ва Италия, ширкатҳои тоҷикӣ бо панҷ ширкати
русӣ, ва як ширкатӣ аз Ҳиндустону Белорус шартномаи
ҳамкорӣ бастанд. Иштирок дар намоишгоҳ, ҳамчунин,
сатҳи огохӣ ва дониши намояндагони Тоҷикистонро
доир ба бозорҳои минтақавӣ ва ҷаҳонӣ, талаботи ин
бозорҳо, ва рақибони эҳтимолӣ боло бурд. Дар маҷмӯъ,
намоишгоҳ бо фароҳам овардани фазои мусоиди
тиҷоратӣ барои ҳамаи иштирокдорон муфид буд.
Корхонаҳои Тоҷикистон барои нуҳумин бор бо мусоидат
ва дастгирии МТБ меҳмони намоишгоҳи байнулмилалии
“Текстиллегпром”, ки бузургтарин намоишгоҳи тахассусӣ
дар
Иттиҳоди
Давлатҳои
Муштарак-ул-манофеъ
мебошад, гардиданд. Он аз 29-уми август то 1-уми
сентябр дар шаҳри Маскав баргузор шуд.

Иштироки НУҲУМИН-и Тоҷикистон дар
"Текстиллегпром"
Иштироки ҲАФТ ширкат аз Тоҷикистон дар
намоишгоҳи августии имсола
1 850 000 $ - ҳаҷми умумии созишномаҳои
пешакӣ
Таваҷҷуҳи ширкатҳо аз ДАҲ кишвар ба
ҳамкорӣ бо Тоҷикистон
300 000 $ - ҳаҷми умумии шартномаҳои
имзошуда

Ин бор корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони
Шартномаҳо бо ҲАФТ ширкат аз СЕ кишвар
густариши бозори берунаи худро пайдо карданд:
«Ваҳдат-Текстил» ва “ХИМА-Текстил” аз ноҳияи Ёвон,
“Лидер” ва “Ортекс” аз шаҳри Хуҷанд, «Ноҳид» аз шаҳри Истаравшан, “Меҳровар” аз шаҳри Қурғонтеппа ва
“Олим Текстайл” аз ноҳияи Мастчоҳ. Корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Маскав ҳам маҳсулоти хом ба
монанди ришта, матоъ, либосворӣ, матоъи пахтагин, ва ҳам маҳсулоти тайёр ба монанди ҷӯроб, либоси
мардонаву занонаву кӯдакона, либоси махсус, трикотаж, ва либоси тагпӯши мардонаву занона бурданд.
Ин намоишгоҳ 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 харидорону фурӯшандагони
маҳсулот, дастгоҳу таҷҳизоти соҳа ва коршиносони соҳаро зери як бом гирд меоварад. Нусрат Бадалов,
мутахассиси бозорёби ширкати “Меҳровар”, мегӯяд, дар намоишгоҳ бо шарикони эҳтимолӣ аз Русия вохӯрд ва
аз девораҳое дидан кард, ки маҳсулоти монанд ба ширкати ӯро тавлид мекунанд: “[Дар намоишгоҳ] ман
навъҳои гуногуни маҳсулот, ба монанди либосҳои махсус ва либосвориро дидам, ҳамкории эҳтимолӣ бо
харидорон ва фурӯшандагон аз кишварҳои дигарро баррасӣ кардам ва имкониятҳои тарғиби маҳсулоти
монанд ба маҳсулоти ширкатамонро омӯхтам”.
Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, аз павилйонҳои дигар низ дар намоишгоҳ бо ҳадафи шиносоӣ бо шарикони
эҳтимолии тиҷоратӣ ва фанновариҳои замонавию маҳсулоти навин дидан кард. Дар намоишгоҳ ҳайъати
Тоҷикистонро
мушовирони
ширкатҳои
“Business
Consulting Group” (Хуҷанд) ва “ACT Development Group”
(Душанбе) раҳнамоӣ намуданд. Рустам Шодибеков,
мудири
ширкати
“ACT
Development
Group”,
таассуроташро чунин нақл кард: “Бозори Русия тадриҷан
ба эътидол меояд ва ширкатҳои нави истеҳсолкунандаи
матоъ, ҷӯроб, либоса ва ғайра зуҳур кардаанд. Ба
эътидол омадани бозорИн, махсусан, аз пуштибонии
ҳамаҷонибаи Ҳукумати Русия ва роҳандозии барномаҳои
гуногуни ҳукуматӣ, ба монанди дастгирии истеҳсолоти
ватанӣ ва рушди саноати сабук бо фароҳамории қарзҳо
имтиёзнок ва андозбандии имтиёзнок сарчашма
мегирад. Ширкатҳое, ки нияти ҳамкорӣ бо
истеҳсолкунандагони Русияро доранд, махсусан, онҳое,
ки мехоҳанд ширкатҳои муштарак таъсис бидиҳанд ва
ё дар Русия сабти ном гарданд, бояд ин ҷанбаъҳоро ба
инобат бигиранд”.

Тамдиди ҳамкориҳои сеҷониба миёни МТБ ва
ҳукуматҳои Швейтсарияву Тоҷикистон ҷиҳати
дастгирӣ ва пешбурди соҳаи нассоҷиву
дӯзандагии Тоҷикистон самти афзали
кӯмакҳои Швейтсария дар кишвари мо
мебошад. Идораи давлатии Швейтсария дар
умури иқтисод (СЕКО) донори ҳамешагии
тарҳҳои МТБ дар Тоҷикистон аст.
Мудири барномаҳои пешбурди тиҷорат дар
СЕКО Рафаэл Ҷеннӣ бо намояндагӣ аз ин
созмон аз 7-ум то 12-уми июли соли ҷорӣ бо
як сафари хидматӣ дар Тоҷикистон қарор
дошт. Дар ҷараёни сафараш ӯ бо шарикони
МТБ аз бахшҳои давлативу хусусӣ вохӯрӣ
кард, аз корхонаҳои истеҳсолӣ дидан намуд, ва як нишасти ҷонибҳои манфиатдорро сарварӣ кард.
Дар шаҳри Душанбе ҷаноби Ҷеннӣ бо Саидраҳмон Назризода, муовини аввали вазири рушди иқтисод ва
савдои кишвар ва кормандони МТБ вохӯрд. Дар ин дидорҳо доир ба лоиҳа, фаъолиятҳо ва дастовардҳо,
чолишҳову мушкилоти мавҷуда ва нақше, ки лоиҳа дар пешрафтҳои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон
бозидааст, ба ҷаноби Ҷеннӣ маълумоти муфассал дода шуд.
Дар вохӯрӣ бо Анвар Ёқубӣ, муовини раиси вилояти Суғд, ки аз нигоҳи саноатӣ рушдкардатарин минтақаи
кишвар мебошад, муҳиммияти соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар содироти кишвар ва ташкили ҷойҳои нави корӣ
барои бонувони маҳаллӣ таъкид гардид.
Дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон ҷаноби Ҷеннӣ ҳамроҳ бо кормандони СЕКО ва МТБ аз корхонаҳои
истеҳсолкунандаи ришта ва ҷӯроб – “Ваҳдат-Текстил” ва “ХИМА-Текстил” дар Ёвон ва “Олим Текстайл” дар
Мастчоҳ, ва ҳамчунин, истеҳсолкунандаҳои либос – “Ортекс” ва “Раҳимов А.А.” дар Хуҷанд ва “Ноҳид” дар
Истаравшан дидан кард. Корхонаҳо ба меҳмонон раванди истеҳсоли маҳсулот ва пешрафтҳоеро, ки дар
натиҷаи ҳамкорӣ бо МТБ ноил шудаанд, нишон доданд.
Мудирони корхонаҳо аз ҳамкорӣ бо МТБ изҳори ризоият намуда, таъкид карданд, ки дар натиҷа, маҳсулнокии
кори онҳо боло рафт, раванди ташкили кор ба самти мусбат тағйир намуд, ва сатҳи фурӯш афзоиш ёфт. Ҳамкорӣ
бо МТБ, ба гуфтаи корхонаҳо, ба онҳо имкон фароҳам овард, то ба бозорҳои нави хориҷӣ роҳ ёбанд ва дар ин
бозорҳо рақобатпазир гарданд. Ширкатҳо тавонистанд дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ пайваста иштирок
намоянд ва дониши худро доир ба ҷараёнҳои
навтарини соҳа муттасил боло баранд.
Ширкатҳои консалтингии ҳамкори МТБ дар
шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд низ бо ҷаноби
Ҷеннӣ вохӯрда, гуфтанд, ки ҳамкорӣ бо МТБ
донишу малакаи онҳоро тавсеа дод ва ба онҳо
имкон фароҳам овард, то ба муштариёни
маҳаллӣ ва минтақавии худ хидматгузориҳои
нав ва беҳтар пешниҳод кунанд.
Дар нишасти ҷонибҳои манфиатдори соҳа, ки
рӯзи 11-уми июл дар Хуҷанд баргузор шуд,
фаъолияти лоиҳа хулосабандӣ гардида,
қадамҳо ва самтҳои фаъолият дар оянда
баррасӣ шуд.

МТБ дар ҳамкорӣ бо Конфронси Созмони Милал
доир ба Тиҷорат ва Рушд (UNCTAD) ва Вазорати
рушди иқтисод ва савдои ҶТ барои Тоҷикистон
Портали
миллии
иттилоотӣ
доир
ба
соддагардонии расмиёти савдоро омода карда
истодаанд. Торнамои мазкур ҷузве аз
уҳдадориҳои Тоҷикистон дар назди СТҶ буда,
имкон медиҳад, то иттилооти тиҷоратӣ ба осонӣ
барои
соҳибкорон,
тоҷирон,
ниҳодҳои
пуштибони тиҷорат, ва сиёсатгузорони тиҷоратӣ
дастрас гардад.
Дар робита ба таъсиси ин торнамо мушовирони МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо Пйер Бонтоно ва
Кяртан Соренсен аз 3-юм то 7-уми июли 2017 бо як сафари хидматӣ дар Тоҷикистон қарор доштанд. Дар
ҷараёни ин сафар онҳо бо намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ вохӯрда, ба
онҳо доир ба портал маълумот доданд, назари онҳоро гирифтанд, ва имкониятҳои ҳамкориро баррасӣ
карданд.
Мутахассисони МТБ, ҳамчунин, мушовирони маҳаллӣ ва намояндагони ниҳодҳои давлатиро дар мавриди
сохтор ва мудирияти портал, василаҳои ҷамъоварии иттилоот барои он омӯзиш доданд.
Портали мазкур ба корбаронаш имкон медиҳад, то ба маълумоти зиёди тиҷоратӣ дастрасӣ пайдо кунанд. Портал
ба ҳайси яке аз махзанҳои бузурги иттилоотӣо оид ба омори ва роҳнамои тиҷоратӣ доир ба транзиту содироту
воридоти мол ва равандҳои он, формаҳои лозима, ҳуҷҷатгузориҳо, андозу боҷҳои гумрукӣ, ҷаримаҳо, қоидаҳо,
маҳдудиятҳо, ва ғайра маълумот хоҳад дод. Портал, ҳамчунин, ба соҳибкорон имкон медиҳад, то дар бораи
монеаву маҳдудияти мавҷуда дар тиҷорат ба ҳукумат гузориш диҳанд.
Интизор меравад, ки то поёни соли 2017 корҳои зерин
ба анҷом расанд:
Портали миллии иттилоотии Тоҷикистон
доир ба соддагардонии расмиёти савдо
таъсис ва фаъол гардад (бо дастрасии
маҳдуд);
Роҳнамоии қадам ба қадам барои панҷ
маҳсулоти асосии содиротӣ – пахта, риштаи
пахтагин, меваи хушку тоза, ва маҳсулоти
тиллоӣ дар портал ҷо дода шавад;
Ҳуҷҷатгузорӣ ва санадҳо, ба монанди
қонунгузориҳо, тартибу қоидаҳо, ва формаҳо
барои ин панҷ маҳсулот дар портал ҷо дода
шавад.
Роҳандозии портали мазкур ба Тоҷикистон имкон медиҳад, то уҳдадориҳояшро дар назди СТҶ иҷро карда,
шаффофияти дастрасӣ ба иттилооти тиҷоратиро барои соҳибкорони маҳалливу хориҷӣ таъмин созад.
МТБ муҳтаво ва сохтори порталро вобаста ба хусусиятҳо, ниёзҳо ва манобеъи Тоҷикистон таҳия намуда, барои
фаъолгардонии он, МТБ тими маҳаллиро омӯзиш медиҳад, то ин ки он дар оянда аз тарафи намояндагони худи
кишвар идора ва азнавсозӣ гардад.

