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Тоҷикистон дар қатори Қирғизистон, Миср, Марокаш, ва Тунис ба Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва
дӯзандагӣ (Global Textiles and Clothing programme - GTEX) ворид гардид, ки маблағгузораш Ҳукумати
Швейсария ва иҷрогараш Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) мебошанд. Барномаи нави
чаҳорсола, ки барои солҳои 2018-2021 тарҳрезӣ шудааст, ҳадаф дорад, то содироти маҳсулоти нассоҷӣ
ва дӯзандагӣ аз Тоҷикистонро боло бибарад ва ба ин васила, дар кишвар ҷойҳои нави корӣ ва
имконияти дарёфти даромад барои тамоми соҳаро фароҳам биорад.
Лоиҳа ба ниҳодҳои пуштибони тиҷорат дар Тоҷикистон мусоидат мекунад, то зарфиятҳои фаъолият ва
мудирияти худро тақвият бахшанд ва ба корхонаҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ
хидматрасониҳои гуногуни босифат пешниҳод намоянд. Бо такя ба дастовардҳои қаблии МТБ дар
соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар Тоҷикистон, лоиҳа дастгирии корхонаҳои мунтахаби хурду миёнаи
соҳаро идома дода, онҳоро ба бозорҳо ва шабакаҳои фурӯш пайваст менамояд.
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Барнома ба корхонаҳо имкон фароҳам меорад, то таҷрибаҳои беҳтарини ҷаҳонӣ ва панҷ кишвари
интихобшудаи барномаро биомӯзанд.
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Ин санад натиҷаи асосии мизи гирд дар мавзӯъи
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Тоҷикистон буд, ки
рӯзи 10-уми октябр дар шаҳри Душанбе баргузор
шуд. Намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ ва
дӯзандагӣ, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорӣ,
ширкатҳои консалтингӣ, ниҳодҳои марбутаи
давлатӣ ва созмонҳои байнулмилалӣ гирди як
миз ҷамъ омаданд ва масоили марбут ба рушди
соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар кишварро
баррасӣ карданд.
Чорабинӣ дар чаҳорчӯбаи Ҳафтаи соҳибкорӣ бо
ибтикори ИР БаХТ ва мусоидати МТБ баргузор
шуд. Хонум Деменж Корин, муовини раҳбари
Дафтари ҳамкориҳои Швейтсария дар Тоҷикистон, Гулрӯ Ҷабборзода, муовини вазири рушди иқтисод
ва савдо, Нигина Анварӣ, муовини раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ,
ва Рустам Ҷабборзода, муовини раиси Кумитаи андоз дар чорабинӣ суханронӣ карда, ба суолҳои
ҳозирин посух гуфтанд.
Дар ин мизи мудаввар пешсафони соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон вазъи кунунии истеҳсолот,
тиҷорат ва бозорёбӣ дар соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар кишварро муаррифӣ намуданд.
Зери чатри ИР БаХТ 20 иттиҳодияи тиҷоратӣ ва соҳавӣ дар самтҳои гуногун (дастгирии соҳибкорӣ,
сохтмон, кишоварзӣ, бонкдорӣ, туризм, дорусозӣ ва ғ.) ҷамъ омадаанд. Дар соли 2016 дар назди ИР
БаХТ як гуруҳи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ низ бунёд ёфт, то талошҳои фаъолони ин соҳаро муттаҳида
намояд, манфиатҳои онҳоро ҳимоя намояд, ва дар баробари мақомот ва маблағгузорон бо як садо аз
соҳа намояндагӣ намояд.
Баъзе аз нукоти асосии чорабинӣ аз ҷониби Файзалӣ Раҷабов, раиси Раёсати ИР БаХТ, дар дидори
Пешвои Миллат, Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, бо соҳибкорон, ки рӯзи 14-уми октябри соли 2017 дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, ба
самъи Президент расонида шуд.

Портали миллии иттилоотӣ доир ба соддагардонии
расмиёти савдо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
онро МТБ таҳия дорад, дар нимаи аввали соли 2018
расман бо забонҳои англисӣ, русӣ, ва тоҷикӣ
дастраси ҷомеа хоҳад гардид.

Пйер Бонтоно, мушовири МТБ доир ба соддагардонии расмиёти
савдо (аз чап), ҳангоми мулоқот бо Завқӣ Завқизода, муовини
якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз
рост)

Портал ба ҳайси яке аз махзанҳои бузурги
иттилоотии дорои омор ва роҳнамои тиҷоратӣ,
доир ба транзиту содироту воридоти мол ва
равандҳои он, формаҳои лозима, ҳуҷҷатгузориҳо,
пардохту боҷҳои гумрукӣ, ҷаримаҳо, қоидаҳо,
маҳдудиятҳо, ва ғайра маълумот медиҳад. Портал,
ҳамчунин, ба соҳибкорон имкон медиҳад, то дар
бораи монеаву маҳдудияти мавҷуда дар тиҷорат ба
ҳукумат гузориш диҳанд.

Феълан, роҳнамои қадам ба қадам барои панҷ маҳсулоти асосии содиротӣ – нахи пахта, риштаи
пахтагин, хушкмева, меваҷот ва сабзавоти тару тоза, ва тиловорӣ дар портал ҷо дода шуда,
ҳуҷҷатгузорӣ ва санадҳо, ба монанди қонунгузориҳо, тартибу қоидаҳо, ва формаҳо барои содироти ин
панҷ маҳсулот дар портал дастрас аст.
Иловатан, дар чаҳорчӯбаи барномаи нави GTEX ба нақша гирифта шудаааст, ки номгӯи маҳсулот, ҳаҷми
иттилоот ва вазифаҳои портал ба таври назаррас афзоиш дода шавад.
Пйер Бонтоно, мушовири МТБ доир ба соддагардонии расмиёти савдо, аз 11-ум то 13-уми декабри
с.2017 бо як сафари хидматӣ дар Тоҷикистон қарор дошт ва дар ҷараёни сафараш бо намояндагони
мақомоти давлатӣ ва шарикони рушд вохӯрда, онҳоро аз ҷараёни таҳияи портал огоҳ сохт. Ҳангоми
сафараш, ҷаноби Бонтоно, ҳамчунин, фаъолият ва мушкилоти Кумитаи ҳамоҳангсозии соддагардонии
расмиёти савдо ва нақшаҳои ҳамкорӣ дар соли 2018-ро бо мақомоти Тоҷикистон баррасӣ намуд.

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.

Лоиҳаи МТБ дар ҷиҳати ташкил намудани сафари намояндаи ширкати белгиягии “Пиканол”, яке аз
ширкатҳои маъруфи ҷаҳонии истеҳсолкунандаи дастгоҳу таҷҳизоти бофандагӣ , ба Тоҷикистон мусоидат
намуд.
Валентин Сиклаурӣ, намояндаи “Пиканол”, аз корхонаҳои нассоҷӣ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд аз 6-ум
то 10-уми ноябр дидан кард. “Picanol” яке аз ширкатҳои пешсафи истеҳсолкунандаи дастгоҳу таҷҳизоти
бофандагӣ дар ҷаҳон буда, солона ҳудуд 10 000 мошина истеҳсол нумда, онро ба 120 кишвари дунё
содир менамояд.
Ҳангоми боздидаш аз корхонаҳои тоҷик, ҷаноби Сиклаурӣ имкониятҳои ҳамкорӣ миёни
истеҳсолкунандаи белгиягӣ ва корхонаҳои тоҷикро баррасӣ намуд. Иловатан, варақаву каталогҳои
таблиғотии ширкати “Пиканол” дар шакли чопӣ ва электронӣ миёни корхонаҳои нассоҷии Тоҷикистон
паҳн карда шуд.
Бо назардошти он ки таҷҳизот ва технологияи соҳаи бофандагӣ дар Тоҷикистон асосан куҳна ва
боқимонда аз замони Шӯравӣ мебошанд, аз ин рӯ сафари мазкур сари вақт ва хеле муҳим арзёбӣ гардид.
Бофандагони тоҷик барои рақобатпазир боқӣ мондан ва истеҳсоли матоъи босифат ба дастгоҳу таҷҳизоти
наву замонавӣ эҳтиёҷ доранд.

