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Рӯзи 18-уми июл бо ибтикори Иттифоқи рушди бахши хусусии 
Тоҷикистон (ИРБаХТ) ва дар ҳамкорӣ бо Маркази тиҷорати 
байналмилалӣ (МТБ) дар шаҳри Душанбе Форуми миллӣ 
бахшида ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон баргузор 
гардид. Дар чорабинӣ намояндагони ширкатҳои хусусии соҳа, 
иттиҳодияҳо, ширкатҳои консалтингӣ, ниҳодҳои марбутаи 
давлатӣ, ва созмонҳои байналмилалӣ ҷамъ омада, масъалаҳои 
вобаста ба рушди ҳамаҷонибаи соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
дар Тоҷикистонро 
баррасӣ карданд. 
 
Ҷаноби Содиқҷон 
Рустамӣ, муовини вазири 
саноат ва технологияҳои 
нави Тоҷикистон, доир ба 
вазъи феълӣ ва 
барномаҳои давлатӣ дар 
самти коркарди ниҳоии 
нахи пахта суханронӣ 
намуд. Дар ин чорабинӣ, 
инчунин, пажӯҳиш доир 
ба вазъи кунунии бозори либос дар кишвар, ки бо 
пуштибонии молиявии МТБ аз ҷониби профессор 

Азизулло Авезов ва ширкати 
маҳаллии консалтингии Business 
Consulting Group гузаронида 
шудааст, муаррифӣ гардид. 
Ҳамчунин, ширкатдорони форум 
бо фаъолияти ИРБаХТ, 
корхонаҳои соҳа,  Иттифоқи 
касабаи коркунони саноати 
сабуки Тоҷикистон ва рафти 

татбиқи Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
(GTEX)-и МТБ шинос шуданд. 

 

Дар ҷараёни ҳамоиш, барои аввалин бор дар 
таърихи кишвар корхонаҳо ва соҳибкорони 
беҳтарини соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон 
дар соли 2018 дар панҷ бахш муайян ва бо ҷоизаҳо 
қадрдонӣ гардиданд.  
 

Собиқадорони меҳнати соҳаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагии кишвар ва роҳбарони корхонаҳои 
истеҳсолии фаъоли аъзои ИРБаХТ низ барои нақш 
ва заҳматҳояшон дар рушди саноати кишвар 
қадрдонӣ шуданд. 
 

Дар анҷом, ҳайъатҳои нави Шӯрои ИРБаХТ ва 
комиссияи назорати тафтишотии ИРБаХТ, ҳамчунин, 
Раиси Шӯрои ИРБаХТ интихоб гардиданд. Файзалӣ 
Раҷабов, ки аз соли 2017 Раисии Шӯрои ИРБаХТ-ро 
бар дӯш дорад, барои давраи то соли 2021 аз нав ба 
ин вазифа интихоб гардид. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Корхонаи беҳтарини коркарди ниҳоии нахи пахта  

•1) “Ҷавонӣ” (Хуҷанд) 

•2) “Сатн” (Хуҷанд) 

Корхонаи беҳтарини ресандагӣ 

•“Файзи истиқлол-2011" (Ҳисор) 

Корхонаи беҳтарини кешбофӣ (ҷӯроббофӣ) 

•“Ваҳдат” (Ёвон) 

Корхонаи беҳтарини дӯзандагӣ 

•1) “Лидер” (Хуҷанд) 

•2) “Гулистони Душанбе” (Душанбе) 

Соҳибкори беҳтарини ҷавони соҳа 

•Илҳом Мирзоев – соҳибмулк, директори генералии 
ҶДММ “Ваҳдат” (Ёвон) 



 

 

Тавре Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон гузориш медиҳад, Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС) 
расман огоҳиномаи ҷониби Тоҷикистонро доир ба иҷрои тақсимбандии категорияҳои  “В” ва “С”-и Созишномаи 
СУС доир ба соддагардонии расмиёти савдо қабул намуд. Дар натиҷа, огоҳиномаи ирсолнамудаи Тоҷикистон 
рӯзи 12-уми августи соли ҷорӣ дар сомонаҳои расмии СУС (www.wto.org ва www.tfadatabase.org)  нашр гардид. 
Уҳдадориҳои Тоҷикистон бо мусоидати коршиносони СУС ва МТБ тақсимбандӣ гардидааст.  
 
Созишнома оид ба соддагардонии расмиёти савдо 
(TFA), ки 22-юми феврали соли 2017 мавриди амал 
қарор гирифтааст, созишномаи СУС буда, аз аъзои он 
тақозо мекунад, то ҳаракати бор, аз ҷумла, борҳои 
транзитиро суръат бахшанд. Созишномаи мазкур 
аъзои СУС-ро муваззаф мекунад, то равандҳои 
гумрукиро беҳтару соддатар кунанд, шаффофият ва 
самаранокиро боло бибаранд, ва ҳамчунин, 
ҳамкориро миёни ниҳодҳои танзимкунанда  дар марз 
ва бахши хусусӣ ба роҳ бимонанд. Созишнома аз 36 
чора иборат аст ва ҳар кишвари узви СУС бояд худ бо 
назардошти ҳолати инфиродии худ чораҳоро ба 
категорияи А (ки бояд сареъан пас аз қабул иҷро 
бишавад), категорияи B (барои иҷрои он вақти 
иловагӣ ҷудо карда мешавад) ва категорияи C (иҷроишаш ҳам вақти иловагӣ ва ҳам кӯмаки молиявию техникии 
шарикони рушдро дар бар мегирад) тақсим кунад ва барои иҷрои чораҳо худ муҳлат бигузорад.  
 
Ҳамакнун, Тоҷикистон муваззаф аст, то уҳдадориҳояшро дар назди ин созишнома иҷро бикунад ва тавре 
Вазорат хабар медиҳад, тақсимбандии чораҳо роҳро барои ҷалби ёрии донору шарикони рушд боз кард. 
 
Бояд гуфт, ки ҷиҳати иҷрои уҳдадориҳо дар назди СУС Тоҷикистон бо мусоидати МТБ ва дигар шарикони рушд 
дар моҳи апрели соли ҷорӣ Портали вижаи савдоро роҳандозӣ ва муаррифӣ кард. Портали савдои Тоҷикистон 
платформаи интернетиест, ки тартиб ва  расмиёти содиротӣ ва воридотии маҳсулотро аз нуқтаи назари тоҷирону 
соҳибкорон қадам ба қадам шарҳ медиҳад. Портали савдои Тоҷикистон идомаи талошҳои Ҳукумати кишвар 
ҷиҳати соддагардонии расмиёти савдо ба манфиати бахши соҳибкории Тоҷикистон мебошад. 
 
(Манбаъи диаграмма: Пойгоҳи маълумотии TFA) 
 

 
 

Ҳайъати Тоҷикистон ба наздикӣ аз Маскав баргашт, ки он ҷо кишварро дар 
намоишгоҳи байналмилалии “Текстиллегпром”, ки бузургтарин намоишгоҳи 
тахассусӣ дар ИДМ мебошад, намояндагӣ кард.  
 
Ҳайъати мо аз панҷ корхонаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, як ширкати консалтингӣ, ва 
Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) иборат буд. Дастовардҳои 
навтарини Тоҷикистон дар истеҳсоли ришта, матоъи пахтагин ва либосворӣ дар 
толорҳои ВДНХ аз 17-ум то 20-уми сентябр ба маъраз гузошта шуда буд. 
 
“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. Дар он 
харидорон ва коршиносони соҳа аз тақрибан 30 кишвари ҷаҳон иштирок 
карданд.  

“Ваҳдат” 

“Лиман” 

“Раҳимов А.А.” 

“Файзи истиқлол” 

“ХИМА-Текстил” 

“Business Consulting 
Group” 

ИРБаХТ  

Тоҷикистон дар 

Текстиллегпром-2019: 

https://medt.tj/tj/news/novosti-ministerstva-ekonomiki/1223-vsemirnaya-torgovaya-organizatsiya-vto-prinyala-notifikatsiyu-respubliki-tadzhikistan-po-obyazatelstvam-kategorij-v-i-s
https://www.tfadatabase.org/members/tajikistan


 

 

 

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 

 

Намоишгоҳи Маскав имкони хубест, 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 ва варзишӣ (кимоно) ба намоиш 
гузоштанд. Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, бо шарикони  
тиҷоратӣ вохӯрда, бо фанновариҳои замонавию маҳсулоти 
навин шинос шуд. Аъзои ҳайъати Тоҷикистон дар 
конфронсҳои илмӣ, давраҳои омӯзишӣ ва мизи гирдҳо низ 
иштирок намуданд. 
 

Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ барои 12-умин бор иштирок кард ва тӯли ин муддат ширкатҳои Тоҷикистон 
тавонистанд, ки барои кишвар имиҷи манбаъи маҳсулоти олисифати нассоҷӣ ва дӯзандагиро бисозанд. 
   

  

 

Мушовирон ва муҳаққиқони тоҷик дар як давраи омӯзишии серӯза, ки аз 27-ум то 29-уми августи соли 2019 дар 
шаҳри Душанбе баргузор гардид, роҳҳо ва василаҳои тадқиқи бозори байналмилалиро омӯхтанд. 
 

Давраи омӯзишӣ ин ҳадафҳоро пайгирӣ мекард: 
Омӯзиши методологияҳои асосии мавҷуда барои 
гузаронидани тадқиқот ва истифода аз онҳо; истифодаи 
амалии василаҳо ва роҳҳои пажӯҳиши бозор ҷиҳати 
таҳлили бозорҳои байналмилалӣ; тақвияти тавоноии 
иштирокчиёни давраи омӯзишӣ дар самти омодасозии 
гузоришу таҳлилҳо доир ба бозорҳои мавриди назар 
барои корхонаҳои манфиатдор; дарки беҳтари фазои 
ҳозираи тиҷорат барои пешниҳоди ёрии иттилоотӣ ба 
содироткунандагон ҷиҳати тасмимгириҳои тиҷоратӣ; ва 
ҳамчунин, муайян кардани бозорҳои эҳтимолӣ барои 
содирот ва дарёфти роҳҳои вуруд ба ин бозорҳо.  
 

Барои гузаронидани ин давраи омӯзишӣ коршиноси 
байналмилалии соҳибтаҷриба Мигел Камачо (Miguel Camacho), ки 17 сол боз ҷиҳати омодасозӣ ва баргузории 
давраҳои омӯзишӣ барои созмонҳои байналмилалӣ ва сохтору ниҳодҳои дастгирии  тиҷорат дар 25 кишвар 
фаъолият кардааст, даъват гардид.  
 

Дар ҷараёни тренинг иштирокдорон бо бастаи василаву абзорҳои навтарини пажӯҳиши бозорҳои байналмилалӣ 
ва таҳияи гузоришҳо аз рӯи ин тадқиқот шинос шуданд. Иштирокдорони давраи омӯзишӣ дар дарсҳо фаъолона 
иштирок намуда, интихоби василаи лозимаи самаранок барои баргузории тадқиқот ва истифодаи маълумоти 
муайяншударо барои таҳияи гузориши таҳлилӣ омӯхтанд. Дар анҷом, ширкаткунандагони чорабинӣ гувоҳномаи 
иштирок дар тренингро дарёфт карданд. 
 

Назари иштирокчиён: 
 Ин омӯзиш ҷамъории маълумотро дар фаъолияти ҳаррӯзаи мо ба маротиб осонтар мегардонад; 
 Ман ба дигарон низ тавсия медиҳам, то дар чунин тренинг иштирок кунанд, зеро дар он 

методология ва василаҳои замонавии таҳлили бозори байналмилалӣ ва баҳогузории содироти 
маҳсулоти лозима бо таври  содаву осон фаҳмонида мешавад. 

 
 

 ( Муаллифи аксҳо дар ин варақаи иттилоотӣ: МТБ Тоҷикистон) 

Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешаванд 

mailto:itc.tajikistan@gmail.com
http://www.itctj.org/
http://www.itctj.wordpress.com/
http://www.facebook.com/InternationalTradeCentre
https://www.youtube.com/user/itctajikistan

