
 

 

 
 

Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) таваҷҷӯҳро ба 
маcъулияти иҷтимоии ширкат (corporate social 
responsibility) дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон боло мебарад. Ду давраи омӯзишӣ доир 
ба масъулияти иҷтимоии ширкат дар шаҳрҳои 
Душанбе (12-уми ноябр) ва Хуҷанд (14-уми ноябр) 
баргузор гардид.  

Қисмати назариявии давраҳои омӯзишӣ иртибот 
миёни масъулияти иҷтимоии ширкат ва рушди 
устувори тиҷорат ва фоидабардории он, ҳамчунин, 
дастрасӣ ба бозорҳои байналмилалиро фаро гирифт. 
Равишҳои асосии масъулияти иҷтимоии ширкат дар 
соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, нафъи иқтисодӣ аз 
фароҳам овардани шароити хуби корӣ ва ҷалби ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдор дар маркази диққат дар ин 
давраҳои омӯзишӣ буд. Дар бахши амалӣ 
иштирокдорон стратегия ва нақшаи коргирӣ аз 
масъулияти иҷтимоии ширкатро барои корхонаҳои 
худ таҳия карданд. 
 

Кордиҳандагон бояд бифаҳманд, ки дар шароити 
имрӯза сармоягузорӣ ҷиҳати фароҳам намудани  
шароити хуби корӣ ба манфиати корхона буда, 
фаъолияти онро устувортару сермаҳсултар 
мегардонад.  
 

“Тиҷорат барои таъсираш ба ҷомеа масъул 
мебошад. Тиҷорати имрӯза на танҳо барои ба даст 
овардани суду манфиат аст, балки боз муваззаф 
аст, то бехатарии махсулотро таъмин намояд, 
ҳуқуқи инсонро риоя кунад, шароити кориро беҳтар 
созад, табиатро олуда накунад ва гуногунии 
табиатро хароб нанамояд, ва ҳамчунин, 
шаффофият ва масъулиятшиносиро таъмин 
намояд”. Наталя Козленкова, тренер, МТБ 

 

 

МТБ ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (ДТТ) 
ҳамроҳ Маркази омӯзиши дӯзандагиро дар назди 
донишгоҳ таъсис медиҳанд. Ҳадаф аз таъсиси маркази 
мазкур бароварда сохтани талаботи соҳаи дӯзандагии 
кишвар ба дӯзандагони касбӣ ва тарроҳони роёнаӣ – 
корбарони барномаи махсуси компютерикунонидаи 
тарроҳии либос (САПР-CAD)   мебошад.  

Бахше аз таҷҳизоти лозима, ба монанди мошинаҳои 
махсуси дӯзандагӣ, дарзмоли  буғӣ ва манекенҳо 
харидорӣ шуда, ба донишгоҳ супурда шудааст ва 
нармафзору таҷҳизоти боқимонда низ ба зудӣ таҳвил 
дода хоҳад шуд.

 
Марказ дар ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкории беҳтару 
қавитар миёни соҳа ва муассисаҳои таълимӣ нақши 
муҳимро хоҳад бозид ва соҳаро бо нерӯи кории 
таҳсилдида таъмин хоҳад кард. 
 
Донишгоҳи технологӣ дар ҳамкорӣ бо МТБ, корхонаҳо 
ва иттиҳодияи соҳавӣ барномаҳои нави таълимӣ таҳия 
намуда, барномаҳои мавҷударо низ барои сатҳҳои 
гуногуни донишу маҳорат мутобиқ месозад.  
 
 
   
 

“Камбуд ё нарасидани мутахассисони варзида дар 
самтҳои асосӣ  монеаи ҷиддӣ дар роҳи таъмини 
рақобатпазирии соҳаи нассоҷӣ ва  дӯзандагии 
кишвар маҳсуб мегардад. Маркази нав барои 
ҳамгироии омӯзиши дӯзандагӣ ва тарроҳии 
компютерӣ бо барномаҳои мавҷудаи таълимӣ 
мусоидат намуда, ҳамкории соҳа  ва муассисаҳои 
таълимӣ ва дастрасӣ ба донишро беҳтар 
мегардонад”. Саидмӯъмин Камолов, МТБ  
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Дар семоҳаи охири соли 2019 Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) силсилаи чорабиниҳои 
муҳиммеро бо ҳадафи пешбурди саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар ҷумҳурӣ баргузор намуд. Чорабиниҳои 
мазкур бо дастгирӣ ва ҳамкории наздик бо Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии МТБ доир гардиданд. 
 
Омодасозии мутахассисони маҳаллӣ 
 
Омодасозии мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ барои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон мавзӯъи 
марказии мизи гирде буд, ки рӯзи 30-уми октябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ҳамкорӣ 
миёни давлат, муассисаҳои таълимӣ ва бахши хусусӣ ҷиҳати дастаҷамъона эҷод намудани пояҳои дониш ва 
тавоноӣ барои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ баррасӣ шуд.  
 
Намояндагони 19 корхонаи нассоҷиву дӯзандагӣ, 
чаҳор муассисаи таълимӣ, вазоратҳои марбута ва 
созмонҳои байналмилалӣ ҳамроҳ ҷамъ омада, 
масоили рушди соҳаро дар кишвар, бо таваҷҷуҳи 
махсус ба омодасозии мутахассисон ва роҳҳои 
тақвияти ҳамкорӣ миёни соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 
ва муассисаҳои таълимӣ барои ҳалли ин мушкилот 
баррасӣ карданд. 
 
Иштирокдорони мизи гирд вазъи феълии ҳамкориҳо 
миёни соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон ва 
муассисаҳои таълимиро баррасӣ карда, 
имкониятҳои нави тақвияти қадам ба қадами ин 
ҳамкориҳоро ҷӯё шуданд. Ҳамчунин, 
стандартикунонии низоми маориф ва барномаҳо, 
фароҳамории имкониятҳои таҷрибаомӯзӣ барои донишҷӯён ва пешниҳоди корҳои рақобатпазир ва ҷолиб ҳам 
баррасӣ шуд. 
 

Оғози ҳамкорӣ бо Кореяи Ҷанубӣ 
 
Намояндагони ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии 
Тоҷикистон дар дидоре бо намояндагони 
Ассотсиатсияи корхонаҳои мошинсозии шаҳри 
Тэгу, чаҳорумин бузургтарин шаҳри Ҷумҳурии 
Корея, самти нави ҳамкориҳоро муайян намуданд. 
Дар вохӯрие, ки рӯзи 11-уми ноябри соли 2019 дар 
шаҳри Душанбе баргузор гардид, корхонаҳо ва 
ассотсиатсияҳои соҳавии аъзои Иттифоқ бо 
фанновариҳои замонавии соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии ихтироъи Кореяи Ҷанубӣ шинос 
гардида, ҳамкориҳои дуҷониба ва имкониятҳои 
сармоягузориро баррасӣ намуданд. 
 
Ассотсиатсияи корхонаҳои мошинсозии шаҳри Тэгу 

зиёда аз 60 ширкати бузурги мошинсозиро, ки бо истеҳсоли дастгоҳҳои технологии инноватсионӣ барои соҳаҳои 
ресандагӣ, бофандагӣ, кешбофӣ, истеҳсоли матоҳои нобофта, нахҳои химиявӣ ва ғайра машғуланд, муттаҳид 
менамояд.  
 
Ҷониби Тоҷикистон ба технология ва дастгоҳҳои технологии инноватсионии истеҳсоли Кореяи Ҷанубӣ ва 
имкониятҳои ба роҳ мондани ҳамкорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард. Бо пешниҳоди Иттифоқ, роҳҳо ва шартҳои 
бунёд намудани корхонаҳои муштарак муҳокима шуд. 



 
Бояд гуфт, ки ин дидор бо ташаббуси ҷониби Кореяи Ҷанубӣ баргузор шуд, пас аз он ки онҳо бо фаъолиятҳо ва 
дастовардҳои МТБ дар Тоҷикистон тавассути сомонаи лоиҳаҳои МТБ шинос гардида, робита барқарор 
намуданд. 
 
Беҳтарсозии малакаи мудирият 
 
Корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии аъзои ИРБаХТ рӯзи 
20-уми ноябр дар шаҳри Душанбе ҷамъ шуданд ва 
роҳҳои боло бурдани малакаву маҳорати мудирият дар 
корхонаҳояшонро баррасӣ карданд. 
 
Дар ин дидор ба раҳбарони корхонаҳо Низоми 
мудирияти сифат, яке аз ибтикорҳои Созмони 
байналмилалии стандартизатсия (ISO), ки ҳамчун ISO 
9001:2015 маъруф аст, муаррифӣ гардид. Ин низом аз 
ширкатҳо тақозо мекунад, то пайваста талабот ва 
интизориҳои муштариёнро бароварда созанд. 
Меъёрҳои ин низом ва аҳаммияти иҷрои он барои 
рақобатпазир боқӣ мондани корхонаҳо дар бозорҳо аз 
ҷониби роҳбари ширкати консалтингии “Инсод” Раҳмат 
Ҳакулов пешниҳод гардид.  
 
Дар ин дидор, ҳамчунин, Портали савдои Тоҷикистон ва имкониятҳои он ба раҳбарони корхонаҳо муаррифӣ 
шуд. Мушовири миллии МТБ Абӯалӣ Тӯрабеков портал ва имкониятҳои он барои осонсозии раванди содироту 
воридотро муаррифӣ намуда, аз корхонаҳо даъват кард, то дар истифодаи он фаъолтар бошанд. 
 

                      
Файзалӣ Раҷабов, раиси Шӯрои ИРБаХТ, ба МТБ барои мусоидатҳои пайвастаи 
фаннӣ ва молӣ дар роҳи расидан ба дастовардҳои боло изҳори сипос мекунад: 

“Ин гуна фаъол будан дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ ва ҳалли мушкилоту 
нигаҳдории мавқеъи мо дар бозорҳои беруна бе дастгирии МТБ имконнопазир 
мебуд. Ёриҳои МТБ на танҳо иқтидорҳои корхонаҳои моро тақвият 
мебахшанд, балки боз ҷойҳои нави корӣ, махсусан барои занон, эҷод карда, 
даромадҳоро, махсусан дар минтақаҳои дурдаст, боло мебарад”.

Дар соли 2019 бо ёрии МТБ Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) фаъолона манфиатҳои соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагии кишварро дар панҷ гуруҳи кории идоравӣ ҳимоя кард ва дар беҳтар кардани чаҳорчӯбаи 
қонунгузорӣ ва шароити мусоид ва созгори соҳибкорӣ дар Тоҷикистон саҳм гузошт. Силсилаи мизи гирдҳо 
бошанд, намояндагони идораҳои давлатӣ ва соҳибкоронро дар се шаҳри бузургтарини ҷумҳурӣ ба ҳам оварда, 
муколамаи судманд миёни бахши хусусӣ ва ниҳодҳои давлатиро тақвият бахшиданд ва дар муайянсозии 
самтҳои бартар барои рушди соҳа замина гузоштанд. 

Талошҳои Иттифоқ имсол бо барқарорсозии муносибатҳои наздики тиҷоратӣ ва машваратӣ миёни корхонаҳои 
соҳа анҷом ёфта, рақобати дирӯзро ба ҳамкориҳои имрӯз табдил доданд. Танҳо дар соли 2019, 22 корхонаи 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ узви Иттифоқ шуданд ва шумораи умумии аъзои Иттифоқро аз ҳисоби соҳа ба 34 адад 
расид. Пардохти аъзоҳаққии ихтиёрӣ дар муқоиса бо соли 2018 тақрибан 90% бештар шуд. Барои нахустин бор 
дар таърихи истиқлоли кишвар корхонаҳои беҳтарини соҳа қадрдонӣ гардиданд. Дар моҳи октябр бошад, бо 
баргузор намудани мизи мудаввар ва муҳокимаҳо дар атрофи беҳтар намудани робитаи илму истеҳсолот, 
Иттифоқ миёни ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва донишгоҳҳо пули ҳамкорӣ эҷод кард.  

Дар сатҳи байналмилалӣ, тӯли солҳои 2018-2019, Иттифоқ ҳафт созишнома оид ба ҳамкориро бо иттиҳодияҳои 
соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз Қирғизистон, Покистон, Русия ва Узбекистон имзо кард. 
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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 

 

 

 

  

 
Навтарин барномаҳо ва имкониятҳои дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ ва дарёфти маблағгузорӣ, ки дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорони хурду миёна пешниҳод мешавад, ба намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ 
ва дӯзандагии кишвар дар ҷараёни вохӯриҳо дар шаҳрҳои Душанбе (17-уми декабр) ва Хуҷанд (19-уми декабр) 
муаррифӣ гардиданд. Ин чорабиниҳо бо ибтикори ширкати маҳаллии консалтингии “ACT Development Group” 
дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи Маркази тиҷорати байналмилалӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария дастгирӣ 
мешавад, ва дар ҳамкорӣ бо “Business  Consulting Group“, Намояндагии GEFF дар Тоҷикистон ва кооперативи  
“Сароб” баргузор гардиданд.  
 
Дар ин чорабиниҳо созмонҳои молиявии маҳаллӣ ва байналмилалӣ ба корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ  
хидматрасониҳои худро муаррифӣ намуданд. Иштирокдорони чорабиниҳо, ҳамчунин, бо раванд ва василаҳои 
дигари дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ ва дарёфти маблағгузорӣ дар Тоҷикистон шинос шуданд. 
 
Ин вохӯриҳо имкон доданд, то хидматрасониҳо ва василаҳои мавҷудаи молиявию маблағгузорӣ барои 
корхонаҳои хурду миёна ва шароити пешниҳоди ин маблағгузориҳо шиносоӣ ва баҳогузорӣ шаванд. Ҳамчунин, 
иштирокдорони вохӯриҳо бо эҳтиёҷоти корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ дар робита ба маблағгузорӣ ва 
мушкилоте, ки онҳо дар ин роҳ гирифторанд, ҳамчунин, мушкилоти созмонҳои маблағгузор дар роҳи 
пешниҳоди маблағҳо шинос шуданд. Беҳбуд бахшидани дастрасӣ ба хидматрасониҳои молиявӣ ба бахши хусусӣ 
имкон медиҳад, то тиҷорати худро тавсеа бахшанд, ҷойҳои нави корӣ фароҳам оваранд ва дар рушди иқтисод 
дар кишвар саҳм гузоранд. Чорабиниҳо, ҳамчунин, имконияте барои табодули маълумот ва барқарор намудани 
робитаҳои нави тиҷоратӣ миёни созмонҳои молиявӣ, созмонҳои маблағгузор, ширкатҳои консалтингӣ ва 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ буданд. 
 

 

Аксҳо: МТБ, ИРБаХТ 
 

 Лоиҳаҳои МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария 

маблағгузорӣ мешаванд 

 

Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии МТБ (GTEX) ба яке аз ҷавонтарин истеҳсолкунандаи сарулибос дар 
Тоҷикистон, ширкати “Ортекс”, ҷиҳати боздид аз  бузургтарин намоишгоҳи таҷҳизоти нассоҷиву дӯзандагӣ - 
ITMA-2019, ки моҳи июни имсол дар Барселона-и Испания баргузор гардида буд, мусоидат кард. “Ортекс” аз 
Испания бо таҷҳизоти рангпардозии лаборатории “Gester” баргашт ва онро дар корхонааш дар шаҳри Хуҷанд 
насб кард. Таҷҳизоти нав ба ширкат имконият медиҳад, то технологияи замонавии рангпардозиро аз худ 
кунад ва “Ортекс” нақша дорад, ки сар аз моҳи январи соли 2020 маҳсулоташро бо навиштаҷоти “замонати 
сифати ранг барои 50 моҳ” ба фурӯш бароварда, нахустин ширкати тоҷикӣ бо чунин замонат барои 
маҳсулоташ гардад. 

Абдурозиқ Орипов, мудири “Ортекс”, мегӯяд: “Ман ба МТБ барои фароҳам овардани имконияти иштирок 
дар намоишгоҳи ITMA сипос мегӯям, чун мо дар он ҷо бо истеҳсолкунандаи ин навъ таҷҳизот вохӯрда, 
барои харидории он шартнома бастем. Зимнан бояд таъкид кунам, ки ин бори аввал нест, ки мо аз 
ҳамкорӣ бо МТБ баҳра мебардорем. Дар соли 2019 дар муқоиса бо соли 2018 истеҳсолоти мо 15% ва 
фоидаамон 20% боло рафт. Тақрибан ҳар савумин маҳсулоте, ки дар соли 2019 истеҳсол кардем, яъне 30%, 
ба хориҷа содир шуд ва мо афзоиши истеҳсолот, содирот, ва фоидаи корхонаамонро ба  ҳамкориамон бо 
МТБ алоқаманд медонем”. 
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