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Ширкати «Ваҳдат», ки чандин сол боз шарики лоиҳаи МТБ
мебошад, яке аз нуҳ корхонаест, ки дар се соли наздик вориди
Минтақаи саноатии шаҳри Душанбе мегардад. Илҳом Мирзоев,
муассис ва роҳбари “Ваҳдат” Ҷаноби Олӣ, Президенти
Тоҷикистонро бо биноҳои ояндаи корхона ва раванди истеҳсолот
шинос кард. Барои маълумоти бештар ба саҳифаи 5 нигаред.
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Як сафари омӯзишӣ ба Ӯзбекистон аз 6 то
10-уми августи соли ҷорӣ огоҳии
роҳбарони ширкатҳои соҳаи нассоҷӣ ва
дӯзандагии Тоҷикистонро доир ба
таҷрибаҳои нав ва дастовардҳои кишвари
ҳамсоя боло бурда, робитаҳои деринаи
тиҷоратиро дубора эҳё кард ва барои
ҳамкориҳои нави тиҷоратӣ миёни ҳар ду
ҷониб роҳ кушод.
Дар ҷараёни ин сафар ду ҳуҷҷат, яке
Созишномаи ҳусни тафоҳум оид ба ба
ҳамкорӣ миёни Иттифоқи рушди бахши
хусусии Тоҷикистон ва Иттиҳодияи
“Узтекстилпром”, ва дигаре Шартномаи
ҳамкорӣ
миёни
Донишкадаи
политехникии
Донишгоҳи
техникии
Тоҷикистон ва Донишкадаи нассоҷӣ ва
саноати сабуки шаҳри Тошканд имзо шуд.
Ҳайъати Тоҷикистон аз роҳбарон ва
намояндагони ҳабдаҳ корхонаи нассоҷиву
дӯзандагӣ, ду ширкати консалтингӣ, ду
донишгоҳ, Палатаи савдо ва саноат, ва
Иттифоқи рушди бахши хусусӣ иборат буд.
Ҳайъат аз корхонаҳои пешсафи нассоҷӣ ва
дӯзандагии шаҳру вилояти Тошканд,
Палатаи савдо ва саноати Ӯзбекистон, як
донишгоҳ ва як иттиҳодияи тиҷоратӣ, ва
марказҳои фурӯши либосҳои маҳаллӣ
дидан карда, бо ҳамтоёни ӯзбек
ҳамкориҳои эҳтимолӣ дар сатҳҳои гуногунро баррасӣ намуд. Аъзои ҳайъат аз ин фурсати нодир барои омӯзиши
вазъи феълии саноати нассоҷиву дӯзандагии Ӯзбекистон ва роҳандозии робитаҳои мустақими тиҷоратӣ
истифода карданд.
Саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Ӯзбекистон соҳаи муҳимми содиротӣ маҳсуб гардида, рушди босуръат дорад.
Ӯзбекистон аз нигоҳи тавлидоти пахта дар қатори шаш кишвари аввали ҷаҳон қарор гирифта, ҳоло асосан
риштаи пахтагин ба берун мефурӯшад, ки гуфта мешавад, 60%-и содироти умумии маҳсулоти нассоҷӣ аз
кишварро ташкил медиҳад. Ин кишвар дар доираи ислоҳоти нави иқтисодияш нақша дорад, то аз содироти
маҳсулоти хом ё нимтайёр зина ба зина ба содироти либоси тайёр бигузарад.

Абдулло Муҳаммадиев, муовини мудири “Нафиса”: “Мо аз ин сафар бо идеяҳои нав ҷиҳати
беҳтар намудани фазои тиҷоратӣ, кушодани дари бозори нав ва барқарор сохтани робитаҳои
нав баргаштем”.

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари Маркази тиҷорати байналмилалӣ дар
Тоҷикистон: “Мо аз таҳаввулоти нав дар муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон хеле хушҳолем,
зеро ин таҳаввулот ба мо имкон дод, то ин сафар ба кишвари ҳамсояро ташкил намуда,
таҷрибаи онро биомӯзем”.

Ҳафт корхонаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ
Тоҷикистонро
дар
намоишгоҳи
байналмилалии “Текстиллегпром”, ки
азимтарин намоишгоҳи тахассусӣ дар
Иттиҳоди
Давлатҳои
Муштарак-улманофеъ
мебошад,
намояндагӣ
карданд.
Дастовардҳои
навтарини
Тоҷикистон дар истеҳсоли ришта,
матоъи пахтагин ва либосворӣ дар
Маскав аз 18-ум то 21-уми сентябр ба
маъраз гузошта шуда буд.

“Ваҳдат”
“Гулистони Душанбе”
“Лиман”
“Ноҳид”
“Раҳимов А.А.”

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун
“Сапсан”
намоишгоҳи
тиҷоратии
федералии
нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти саноати
“ХИМА Текстил”
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. Дар он харидорон ва коршиносони соҳа тақрибан аз 30 кишвари ҷаҳон иштирок карданд. Намоишгоҳи
Маскав имкони хубе буд, то ширкатҳои Тоҷикистон маҳсулоти худро дар саҳнаи байналмилалӣ намоиш
бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозори худро тавсеа
бахшанд. Корхонаҳои Тоҷикистон 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 ба намоиш гузоштанд.

Ардашер Иброҳимов, муовини мудири ширкати машваратии “Business Consulting Group”,
ҳамкори маҳаллии МТБ, ва раҳбари ҳайъати кишвар дар намоишгоҳ: “Русия муҳимтарин ва
ҷолибтарин бозор барои содироти маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад.
“Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам
меоварад, ки имкони хуби шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад”.
Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ барои 11-умин бор иштирок кард ва тӯли ин муддат ширкатҳои Тоҷикистон
тавонистаанд, ки барои кишвар имиҷи манбаъи маҳсулоти олисифати нассоҷӣ ва дӯзандагиро бисозанд.
“Лиман” ва “Сапсан” барои аввалин бор дар ҳайъати Тоҷикистон дар ин гуна намоишгоҳи байналмилалӣ
иштирок намуданд. Намояндаи Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон низ шомили ҳайъат буд ва аснои
сафар бо бозори минтақавӣ ошноӣ пайдо карда, бо ҳамтоёни рус дидорҳо анҷом дод.

Барои аввалин бор ҳайъати Тоҷикистон дар
Намоишгоҳи таҷҳизоту мошинолоти дӯзандагии
Истанбул, ки дар пойтахти тиҷоратии Туркия аз 20ум то 23-юми сентябри соли 2018 баргузор гардид,
иштирок кард. Дар ҷараёни ин сафари корӣ,
ҳайъати Тоҷикистон бо дастгоҳу таҷҳизоти
навтарини дӯзандагӣ шинос шуда, аз бархе
корхонаҳои дӯзандагӣ ва фурӯшгоҳҳои маҳсулоти
дӯзандагӣ боздид кард.
Намоишгоҳи дастгоҳу таҷҳизоти дӯзандагии
Истанбул бузургтарин намоишгоҳ дар ҷаҳон
дониста мешавад, ки дар он навтарин ва

“Дилором”

“Раҳимов А.А.”

“Лиман”

“Раҳматов”

“Лидер”

“Спитамен
Текстайлз”

“Maфтуна”

“Суман”

замонавитарин таҷҳизоти дӯзандагӣ
ва сохти
ширкатҳои калидии соҳа ба намоиш гузошта
мешавад. Дар намоишгоҳи мазкур брэндҳои
шинохтаи ҷаҳонӣ фанновариҳои навтарини худро ба
маъраз гузоштанд ва барои корхонаҳои дӯзандагӣ
фурсати муносиби шиносоӣ ва харидории ихтирооти
тозатарини соҳаи дӯзандагӣ фароҳам омад. Бештар
аз 400 ширкат дар намоишгоҳ маҳсулоти худро ба
маърази тамошои тақрибан 40 000 боздидкунанда аз
70 кишвари ҷаҳон бароварданд.

Туркия солиёни зиёд боз ба ҳайси пешсафи
минтақавии маҳсулоти олисифати нассоҷӣ ва
дӯзандагӣ дар бозорҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла, Тоҷикистон, шинохта шудааст. Либосҳои сохти Туркия
муродифи либосҳои босифат ва дастрас гардидаанд. Бизнеси нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон солиёни дароз
боз бо ширкатҳои туркӣ ҳамкорӣ мекунад ва ҳамакнун, фурсати он расидааст, ки ба хона на танҳо маҳсулоти
тайёри туркӣ, балки боз таҷрибаи ғанӣ ва таҷҳизоти навтарини туркӣ ва ҷаҳониро низ ворид созанд.
“Oртекс"

Рустам Шодибеков, мудири иҷроияи ширкати консалтингии “ACT Consulting Group”:
“Намоишгоҳи тиҷоратии мазкур макони ихтирооти инноватсиониест, ки ба соҳаи дӯзандагӣ рӯҳу
илҳоми тоза мебахшад. Корхонаҳои Тоҷикистон имконияти хубе барои ошноӣ бо дастовардҳои
навтарин дар истеҳсолоти дӯзандагӣ, барқарор намудани тамосҳои тиҷоратӣ, ва харидории
таҷҳизоти нав барои тавсеаи истеҳсолоташонро пайдо карданд. Ба ин васила, корхонаҳои
Тоҷикистон метавонанд ҳам сифат ва ҳам ҳаҷми истеҳсолоташонро афзоиш бидиҳанд”.

Соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дар чӣ вазъ
қарор дорад? Барои беҳтар кардани вазъ чӣ чораҳо
бояд андешид? Дар ин иртибот кӣ чӣ кор карда
метавонад? Дар як силсилаи мизҳои мудаввар дар
шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар намояндагони
ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори соҳаи нассоҷӣ ва
дӯзандагии Тоҷикистон ба ин суолҳо посух ҷустанд.
Чорабиниҳои мазкур бо ибтикори Иттифоқи рушди
бахши хусусии Тоҷикистон, зери патронажи Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ, ва дар
ҳамкорӣ бо Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ)
баргузор гардид. Дар ин мизи гирдҳо намояндагони
ширкатҳои
хусусӣ,
иттиҳодияҳо,
ширкатҳои
консалтингӣ ва ниҳодҳои марбутаи давлатӣ
масъалаҳои вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд.
Бар иловаи муаррифии вазъи кунунии истеҳсолот, муҳити соҳибкорӣ ва бозорёбӣ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ
аз ҷониби ширкатҳои таҷрибадори соҳа, ҳамчунин, намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва амволи
давлатӣ, ва Кумитаи андоз доир ба барномаҳо ва имтиёзҳои фароҳамовардаи давлат дар иртибот ба соҳа ба
ҳозирин иттилоъ доданд.

Некбахт Каримов, мудири иҷроияи Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон: “Бояд сари
баланд бардоштани зарфиятҳо ва тавоноиҳои ширкатҳои ватанӣ фикр кунем, то на танҳо дар
бозори минтақавӣ рақобатпазир гардем, балки бозори ватаниро низ аз даст надиҳем. Дар ин самт,
дар баробари талошҳои ширкатҳо, ҳамкорӣ бо ниҳодҳои давлатӣ, сохторҳои молиявӣ ва созмонҳои
байналмилалӣ ҷиҳати фароҳам овардани фазои мусоиди ҳуқуқӣ, зеҳнӣ, ва молиявӣ зарур аст”.

Ислоҳоти марбут ба соддагардонии тартибу
муқаррароти тиҷорат дар Тоҷикистон дар пасманзари
иҷрои Созишномаи Созмони умумиҷаҳонии савдо
(СУС) оид ба соддагардонии расмиёти савдо – мавзӯъи
семинари серӯзае буд, ки аз 14-ум то 16-уми август дар
шаҳри Душанбе баргузор гардид.

Завқӣ Завқизода, муовини якуми вазири рушди
иқтисод ва савдои Тоҷикистон, семинарро оғоз
кард ва аз намояндагони бахшҳои давлативу хусусӣ
даъват намуд, то дар кори чорабинӣ фаъолона
иштирок варзида, дар анҷоми он ба натиҷаҳои
чашмрас ноил гарданд. Сохторҳои давлатиро дар ин
чорабинӣ вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо,
кишоварзиву нақлиёт, Кумитаи андоз, Хадамоти
гумрук, Оҷонсии “Тоҷикстандарт” ва ниҳодҳои дигар намояндагӣ карданд. Аз бахши хусусӣ Палатаи савдо ва
саноат, Иттифоқи рушди бахши хусусӣ, Ассосиатсияи боркашонҳои байналмилалии автомобилии ҶТ “ABBAT”,
Ассотсиатсияи брокерони гумрукӣ ва дигарон ҳузур доштанд.
Созишномаи СУС оид ба соддагардонии расмиёти савдо, ки 22.02.2017 ба ҳукми амал даромадааст, аз аъзои он
тақозо мекунад то шаффофият ва самаранокии фаъолияти ниҳодҳои марбутаро боло баранд, ҳаракати бор,
барасмиятдарории гумрукии борҳо, аз ҷумла борҳои транзитиро суръат бахшанд. Созишнома аз 36 банд ё чора
иборат аст ва ҳар кишвари узви СУС бояд худ бо назардошти ҳолати инфиродии худ чораҳоро ба Бахши А (ки бояд
билфосила пас аз қабул иҷро бишавад), Бахши B (метавонад дар мӯҳлати муайян иҷро бишавад) ва C (иҷроишаш ба
тавоноии кишвар ба воситаи ёриҳои берунаи фаннӣ вобаста аст) тақсим кунад ва барои иҷрои чораҳо худ муҳлат
таъин кунад. Тоҷикистон аллакай бахшбандии уҳдадориҳои худ дар Бахши “А”-ро анҷом дода, бояд ин чораҳоро
ҳамакнун иҷро намояд ва чораҳои боқимондаро ба ду бахши боқимонда тақсим бикунад.

Алина Фетисова, мушовири МТБ доир ба мусоидат ба тиҷорат, мегӯяд, иштирокдорони семинари Душанбе
“бо такя ба тамринҳои муайянсозии афзалиятнокӣ ва муҳлати иҷрои чораҳо, стратегияи умумӣ барои чораҳои
бахшҳои B ва C-ро таҳия карданд ва ҳамакнун, метавон раванди омодасозии дархости ёрии фаннӣ аз шарикони
рушдро оғоз бахшид”.

Нуҳ корхонаи нави истеҳсолӣ, аз ҷумла “Ваҳдат”,
шарики барномаи мо, Минтақаи нави саноатии
Душанберо, ки то соли 2021 бояд бунёд гардад, ташкил
медиҳанд. Хишти нахустини он рӯзи 20-уми сентябри
соли 2018 аз ҷониби раисҷумҳури Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуд. Минтақаи саноатӣ
дар маҷмӯъ масоҳати нуҳ гектарро фаро гирифта, аз
ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд мегардад.
“Ваҳдат” ба ҳайси ширкате, ки корхонаи коркарди
пахта ва истеҳсоли либосвориро роҳандозӣ хоҳад кард,
ба ин Минтақаи саноатӣ ҷалб шудааст. Илҳом

Мирзоев, муассис ва роҳбари “Ваҳдат”,
раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмонро бо биноҳои
корхона ва раванди истеҳсолоти банақшагирифташуда
шинос кард. Ӯ раисҷумҳури Тоҷикистонро мутмаин сохт, ки корхонаи нав то 30-уми солгарди истиқлоли Тоҷикистон
дар моҳи сентябри соли 2021 маҳсулоти омода барои намоиш хоҳанд дошт.
Корхонаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, тавре гузориш медиҳанд, бахши аъзами Минтақаи саноатӣ буда, сеяки
маблағгузории он, яъне 50 миллион сомонӣ аз ҳаҷми умуми 150 миллион сомонӣ барои ин соҳа сарф хоҳад шуд.

Нисфи корхонаҳое, ки аз ҷониби МТБ интихоб шудаанд,
маҳсулоташонро зери исми брендии худашон истеҳсол
мекунанд. Боқимондаҳо ҳам бо бренди худашон ва ҳам бо
исми дигарон истеҳсол карда, ба фармоишгарон хадамоти
дӯзандагӣ мерасонанд.
МТБ 24 корхонаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистонро, ки
барои ҳамкорӣ бо барномаи GTEX интихоб шудаанд,
омӯхт. Ҳадафи ин омӯзиш муайян кардани зарфиятҳои
кунунии шарикони МТБ, имкониятҳо, мушкилоту чолишҳо ва ниёзҳои онҳо буд. Тибқи натиҷаҳои ин омӯзиш, нисфи ин
ширкатҳо аллакй беш аз як даҳа фаъол мебошанд ва МТБ барои ҳамкорӣ корхонаҳои ҷавонро низ ҷалб мекунад – ҳар
чаҳорумин ширкати ҳамкори лоиҳа корхонаҳои навтаъсис мебошад. Бо таъкид ба муҳимияти фаъолиятҳои МТБ, 63%-и
корхонаҳо гуфтанд, онҳо дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ барои худ муштарӣ ва шарик пайдо мекунанд. Маҳсулоти ин
корхонаҳо ба бозорҳои Русия (35%), Туркия (22%), кишварҳои дигари ИДМ (17%), Чин (13%) ва Иттиҳоди Аврупо (13%) содир
мегардад. Тақрибан 84%-и маҳсулоти содиротиро ришта ташкил медиҳад.
Ҳузури корхонаҳо дар интернет барои пешбурди кор ва дарёфти бозор муҳим арзёбӣ мешавад. Мувофиқи натиқаҳои
тадқиқот, 58%-и ширкатҳо дар интернет ҳузур надоранд ва сомонаҳои 42%-и боқимонда низ аз нигоҳи муҳтаво ҳадафҳои
бозорёбии ширкатҳоро инъикос намекунанд. Дастрасӣ ба маблағ ва ресурсҳои молиявӣ мушкили решаии на танҳо соҳаи
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, балки ҳамаи соҳаҳои истеҳсолӣ дар кишвар мебошад. Тадқиқот нишон дод, ки тақрибан ҳамаи
корхонаҳои шарики МТБ дар масъалаи дастрасӣ ба маблағ мушкилӣ доранд. Корхонаҳо наметавонанд аз бонкҳо қарз
бигиранд, чунки фоизи қарз баланд буда, аз 23% тo 36%-ро ташкил медиҳад ва қарзҳои дарозмуддат ва ё минамуддат низ
амалан пешниҳод намегарданд.
Ин омӯзиш ба ҳайси маълумоти базавии корхонаҳо барои муқоисаи натиҷаҳо дар анҷоми барнома хидмат хоҳад кард.

Шарики барномаи мо, “Ортекс” аз Хуҷанд, аввалин шуда, бо
барномаи Акселератори Шукуфоии Шабакаи рушди Оғохон
шартномаи ҳамокрӣ имзо намуда, роҳи соҳаи нассоҷӣ ва
дӯзандагиро ба ин барнома боз кард. Ин шартнома ба “Ортекс”
имкон медиҳад, то ба маблағгузорӣ, омӯзишҳои молиявӣ ва
хадамоти машваратии Фонди ҷамъиятии “Соҳибкорӣ ва Рушд”
дастрасӣ пайдо кунад.
Бунёди мазкур яке аз ибтикорҳои Шабакаи рушди Оғохон буда,
дар кишвар ҳамчун Акселератори шукуфоӣ маъруф аст. Ин
ибтикор ба соҳибкорони хурду миёна, маъсусан, соҳибкорони
ҷавон ва зан хадамоти машваратӣ ва омӯзишҳои молиявӣ ироа
мекунад. Ҳадафи барнома саҳмгузорӣ ба рушди иқтисоди
Тоҷикистон тавассути тавонмандсозӣ ва ҷалбсозии соҳибкории хурду миёна буда, барнома ба ҳамкоронаш дар дарёфти
манбаъҳои нави маблағгузорӣ ёрӣ медиҳад.
Барнома феълан вазъи умумии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистонро бо ҳадафи ҷалби бештари корхонаҳои соҳа
меомӯзад.

Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) Нақшаи нави стратегӣ ва Нақшаи кории худро қабул кард, ки он бо
ҳадафи танзими фаъолияти Иттифоқ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ то соли 2021 таҳия гардидааст. Ин санадҳоро ширкати
консалтингии “ISD Consulting” дар ҳамкорӣ бо роҳбарият ва аъзои ИРБаХТ ва мусоидати МТБ таҳия кардааст. Ин ширкат,
ҳамчунин, барои аъзои Иттифоқ давраҳои омӯзишӣ доир ба тарҳрезии стратегӣ баргузор карда, дар амалӣ намудани Стратегия
ба Иттифоқ ёрӣ хоҳад дод.

“Барномаи GTEX-и МТБ пуштибонии худро аз ITMA 2019 изҳор
медорад ва аз корхонаҳои ҳамкораш даъват мекунад, то дар ин
намоишгоҳ иштирок карда, доир ба технологияи замонавии
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ маълумот пайдо кунанд”

