
 

 

 Варақаи иттилоотӣ #1 (17) (январ – марти соли 2012) 

Кушоиши равзанаи наве ба сӯи бозорҳои хориҷӣ барои корхонаҳои содиротии Тоҷикистон 
 

 

Роҳнамои корхонаҳои содиротии Тоҷикистон дубора таҳия ва таҷдид 

гардид ва ҳамакнун он бо забонҳои англисӣ ва русӣ дар торнамои 

расмӣ (www.exportdir.tj) ва дар шакли CD дастрас аст. Нашри аввали 

Роҳнамои мазкур дар соли 2007 омода гардида буд ва дар таҳияи нави 

он шумори корхонаву ширкатҳо аз 78 то ба 107 расидааст.   
 

Дар пешгуфтори ба ин Роҳнамо навиштаи Шариф Раҳимзода, вазири 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки ин кишвар 

дорои имконот, сарватҳои табиӣ, иқтидори бузурги обиву энержӣ ва нерӯи 

корӣ мебошад ва ин ҳама дороӣ дар тавлиди маҳсулоти рақобатпазир ва 

ҳамгироии иқтисоди кишвар бо иқтисоди ҷаҳонӣ нақши муҳиме мебозад. 

Ҷаноби вазир дар пешгуфтори худ гуфтааст, ин феҳраст як навъ даъват ба 

ҳамкорӣ аз ҷониби Тоҷикистон аст: “Он ки Роҳнамо барои бори дуввум 

таҷдид ва тақдим гардидааст, гувоҳи муваффақияти нашри нахустини он 

мебошад. Ин Роҳнамо ҳамчун як даъватномаи Тоҷикистон барои ҳамкориҳост. Даъватнома барои ҳамаи онҳое, ки имкониятҳои нав меҷӯянд ва дар 

талоши роҳандозии ғояҳои нав мебошанд. Роҳнамои мазкур ҳамчунин имкон медиҳад, то ширкатҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон шарики нави  тиҷоратии 

худро пайдо намоянд”.  
 

Роҳнамои корхонаҳои содиротӣ ҳам аз рӯи тартиби алифбо, ҳам аз рӯи тартиби соҳа ё самтҳои фаъолият ва ҳам тибқи анвоъи маҳсулоти 

корхонаҳо мураттаб гардидааст. Дар ин маврид 273 корхона таҳқиқ гардидаанд ва дар ниҳоят, дар маҷмӯъ, 107 корхона шомили Роҳнамо 

шуданд. Профессор Азизулло Авезов, роҳбари ширкати таҳиягари Роҳнамо мавсум ба «Бизнес Консалтинг Груп» мегӯяд, корхонаҳое, ки вориди 

Роҳнамо гардидаанд, дар асоси дастовардҳояшон дар самти содироти маҳсулот ва имконоту иқтидори содиротияшон интихоб шудаанд. Ӯ 

мегӯяд “ин корхонаҳо вобаста ба навъи фаъолият ва маҳсулоташон ба 11 соҳа ё бахши бузург гурӯҳбандӣ гардида, дар бораи ҳар яке аз онҳо иттилоъи 

лозимӣ дода шуда аст. Феҳристи роҳнамо инчунин иттилооти вижаеро дар бораи Тоҷикистон ва соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ дар бар мегирад”. 
 

Роҳнамои мазкур дар чаҳорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», ки аз ҷониби 

Маркази байналмилалии тиҷорат амалӣ мешавад ва бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария - 

СЕКО таҳия гардидааст. Армен Заргарян, мушовири минтақавии МБТ оид ба пешбурди тиҷорат, 

мегӯяд, ҳадаф аз таҳияи Роҳнамо “боло бурдани сатҳи шиносоии доираҳои тиҷоратии байналмилалӣ ва 

сармоягузорони хориҷӣ дар мавриди тавоноӣ ва имконоти содиротии корхонаҳои Тоҷикистон мебошад. 

Роҳнамо, ба ибораи дигар муаррифиномаи корхонаҳои содиротии Тоҷикистон ва имконоти кишвар дар 

самти содирот аст. Он василаи хубе барои ҷалби бештари сармоягузорони хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон мебошад”. 
 

Интизор меравад, дар наздиктарин фурсат Роҳнамо бо маблағгузории намояндагии тоҷикистонии GIZ дар шакли китоб низ нашр бигардад.  

“Суман” соҳиби торнигори расмӣ гардид 

Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Суман», ки дар соҳаи дӯзандагии Тоҷикистон бо истифода аз 

омезиши услубҳои замонавию қадимаи миллӣ дар тавлидоташ маъруф аст, торнигори расмии худро 

боз кард. Хонаи интернетии лоиҳа бо истифода аз пояи ироагари маъруфи хадамоти торнигорӣ – 

Wordpress сохта шуда, бо чунин нишонӣ дастрас аст: www.soozani.wordpress.com 
 

ҶСШК «Суман» дар соли 1992 дар заминаи як корхонаи дӯзандагии Шӯравӣ таъсис шуда, феълан наздик ба 70 

нафарро бо ҷои кор таъмин мекунад. Тақрибан ҳамаи кормандони «Суман»-ро, бо шумули раҳбарияти 

корхона, занон ташкил медиҳанд. Маҳсулоти корхона бо истифодаи моҳирона аз гуногунии рангҳо, 

печидагии ҳайратбори зардӯзиву гулдӯзӣ, сӯзаниҳо ва зебоии ҳунари тоҷикӣ шӯҳратёр гаштааст. Дӯзандаҳои 

чирадасти корхона ба дӯхтан ва оро додани либосу сарпӯшҳои миллӣ, ҳадяҳо, болиштҳои пахтагин, либосҳои 

корӣ ва ғайра машғуланд. 
 

Соҳиби корхона ва ҳамзамон мудири он Файзимоҳ Иброҳимова хушҳол аст, ки имкони муаррифии 

интернетии маҳсули дастони дӯзандаҳои соҳибҳунарашро пайдо кардааст. Хонум Иброҳимова мутмаин аст, 

ки  «бо роҳандозии ин торнигор дар рушди дӯзандагӣ дар Тоҷикистон ва маъруфсозии ҳунарҳои дастӣ миёни ҷавонон 

ва меҳмонони беруна саҳми худро мегзорем. Торнигори расмӣ бароямон имкон медиҳад, то ҳузурамонро дар бозор 

тақвият бахшем ва дар ояндаи наздик занону духтарони бештарро ҷойи кор бидиҳем». 
 

Торнигор дар чаҳорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сохта ва тарроҳӣ шудаааст. 

Барномаи мазкур бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария (СЕКО) аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат амалӣ мегардад. Саидмӯъмин 

Камолов, раҳбари миллии барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», мегӯяд, торнигори «Суман» ба корхона дар баробари муаррифии 

расмии худ имкон медиҳад, маҳсулоташро низ тариқи фурӯшгоҳи онлайн ба бозор барорад. Ҷаноби Камолов мӯътақид аст, ки «дар марҳилае, ки 

ширкатҳои нисбатан хурд имкони маҳдуди молӣ доранд, барои тахсиси маблағҳои алоҳида ҷиҳати харидории домен, пардохти ҳостинг ва сохтани 

торнамо (веб-сайт) зарурати ҷиддие нест, чунки ҳамаи амалҳои лозима тариқи ироагарони хадамоти торнигорӣ ройгон дастрасанд. Мо ҳадаф доштем, 

ки корхона дар интернет ҳузури расмӣ пайдо кунад ва ҳамзамон, қадамҳои нахусти худро ба сӯи бозори интернетӣ бигзорад».  
 

Торнигор бо се забон – инглисӣ, тоҷикӣ ва русӣ дастрас аст. Дар он метавон оид ба таъриху дастовардҳои ширкат ва маҳсулоту хадамоташ 

иттилоъ дарёфт ва ҳамзамон пас аз шиносоӣ бо мушаххасоти вижаи ҳар маҳсулоти пешниҳодие метавон онро фармоиш дод.  

 

Ҳамин гуна, хонумони азиз ва ҷанобони гиромӣ, ба олами интернетии зардӯзиву гулдӯзиҳои тоҷикӣ лутф фармоед! Марҳабо, нури дида, тоҷи 

сар! Акнун, фармоиши маҳсулоти зебову нодири зардӯзиву гулдӯзӣ ба маротиб роҳаттар ва осонтар аст. 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

Марҳабо ба  

Роҳнамои корхонаҳои 

содиротии Тоҷикистон 

Олами виртуалии 
зардӯзиву гулдӯзии 

тоҷикӣ 
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Ҳамкори МБТ соҳиби ҷоизаи “Лоиҳаи консалтингии сол”- гардид 

Ширкати консалтингии «Камолот-1», ҳамкори барномаи “Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон”, соҳиби ҷоизаи байнулмилалии “Дастовардҳои олӣ дар консалтинг” 

ба номи Габриэл ал-Салем гардид.  

 

Ҷоизаи байнулмилалии ба номи Габриэл ал-Салем ҷоизаи мустақил буда, барои 

дастовардҳои мумтоз дар соҳаи консалтинги мудирият эъто мегардад. Ҳадаф аз таъсиси 

ин ҷоиза мусоидат ба иҷрои меъёрҳои касбӣ ва ахлоқӣ аз ҷониби ширкатҳои 

консалтингӣ, пешбурди касби мушовирӣ дар ҷомеа, беҳсозии фазои тиҷоратӣ ва дар 

маҷмӯъ, мусоидат ба рушди иқтисоди бозорӣ мебошад. 
  

Маросими ҷоизасупорӣ якуми феврали ҳамин сол дар нахустин рӯзи ҳамоиши 

байнулмилалии “Консалтинги бидуни марз” дар шаҳри Алмати сурат гирифт. Габриэл 

ал-Салем дар соли 2001-2010 барномаи BAS-и Бонки аврупоии таҷдид ва рушдро дар 

Осиёи Марказӣ раҳбарӣ мекард ва дар як ҳодисаи нохуше дар моҳи ноябри соли 2010 

ҳалок гардид. Дар ин ҳамоиш дурнамои соҳаи консалтинги мудирият дар Осиёи Марказӣ, имконияти ҳамкории ширкатҳои консалтингӣ бо 

барномаҳои давлатии Қазоқистон ва созмонҳои байнулмилалӣ, ҳамчунин, имконияти фаъолият аз рӯи CMC (Certified Management Consultant) 

баррасӣ гардид. Дар ҳамоиш ниҳодҳои давлатии Қазоқистон, созмонҳои байнулмилалӣ, намояндагони ICMCI – Шӯрои байнулмилалии 

созмонҳои марбут ба консалтинги мудирият, коршиносони байнулмилалӣ, иттиҳодияҳои касбии мушовирон аз кишварҳои гуногун, 

донишгоҳҳову пажӯҳишгоҳҳо ва соҳибкорон иштирок карданд. 
 

Ширкатҳои консалтингии Тоҷикистон дар ин ҳамоиш бо пуштибонии барномаи BAS-и Бонки 

аврупоии таҷдид ва рушд иштирок карданд. Фарзона Тилавова, муассис ва мудири ширкати 

“Камолот-1” ва ҳамзамон мушовири миллии МБТ оид ба монеъаҳои фаннӣ дар тиҷорат (ТБТ), аз 

пирӯзӣ дар ин озмун ва иштирок дар ҳамоиш хушнуд аст. Бону Тилавова мегӯяд, «аз сатҳи волои 

касбияти баргузории чорабинии мазкур мутаассир ҳастам. Иштирок дар ин ҳамоиш ба ман имкон 

медиҳад, то дар соҳаи фаъолияти худам дурнамои беҳтареро таҳия бикунам. Ҷоизае, ки ширкати мо соҳиб 

гардид, эътимоди маро ба нерӯи худ ва тими худам боз ҳам бештар аст. Ман аллакай чандин пешниҳодҳое оид ба ҳамкорӣ аз беруни Тоҷикистон дарёфт 

кардаам, ки боиси хушҳолиям аст». 
 

Ширкати консалтингии «Камолот 1» ба корхонаву ширкатҳо дар ҷиҳати татбиқи усулҳои замонавии мудирият мусоидат менамояд. Ин усулҳо 

ба ҳадафҳои стротежӣ ва вижагиҳои корхонаҳои муштарӣ мутобиқ гардонида мешаванд. «Камолот-1» талош мекунад, то тавоноии 

рақобатпазирии корхонаҳои маҳаллиро ба воситаи ироаи хадамоти босифати консалтингӣ ва амалисозии стандартҳои банулмилалии ИСО 

боло бибарад. Ширкати “Камолот-1” собиқаи хуби корӣ ва ҳамкории зич бо барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон”-ро дорад. 

Муассисон ва бозрасони ширкат дар чаҳорчӯбаи барномаи МБТ омӯзиш дидаанд ва аз ҷониби мушовирони байнулмилалии МБТ мунтазам ба 

иқдомҳои марбут ба воридсозии стандартҳои ИСО ҷалб мешуданд. Дар ҳоли ҳозир, ширкати “Камолот-1” пешоҳанги бозори консалтингии 

Тоҷикистон дар мавриди омӯзиш ва татбиқи стандартҳои ИСО 22000 ва ИСО 17025 мебошад. 

Омӯзиши асосҳои бозорёбӣ ба корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон 

Ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон бо асосҳои бозорёбӣ шинос шуданд.  
 

Ду давраи омӯзишӣ оид ба асосҳои бозорёбӣ рӯзи 2-юми марти соли ҷорӣ дар шаҳри 

Душанбе ва Хуҷанд аз ҷониби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” баргузор 

шуд. Оҷонсии брендингии “Промоушн” дар Душанбе ва ширкати сонсалтингии «Бизнес 

Консалтинг Групп» дар Хуҷанд масъули таҳияи барнома ва таълим дар ин давраҳо буданд 

ва дар маҷмӯъ тақрибан 40 намояндаи ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар дар онҳо 

иштирок карданд.  
 

Иштирокдорони давраҳо бо асосҳои бозорёбӣ, усулҳои таҳлили бозорёбӣ ва стротежии 

бозорёбӣ шинос шуданд. Пӯлод Амирбеков, муассис ва мудири оҷонсии «Промоушн» ва 

мударриси давраи омӯзишӣ дар Душанбе, мӯътақид аст, ки бозорёбии хуб калиди 

муваффақиятҳои ҳар ширкате мебошад. Ӯ мегӯяд, «Бидуни бозорёбии хуб барои ширкатҳои 

тоҷикӣ рақобатпазир будан ҳатто дар бозори дохилӣ мушкил хоҳад буд, чунки сатҳи рақобат дар 

кишвари мо низ боло рафта истодааст. То ки ширкатҳо муштариёни феълияшонро аз даст надиҳанд ва ҳам, ба бозорҳои нав роҳ биёбанд, бояд ҷиддан дар 

пайи беҳсозии бозорёбии худ шаванд ва брэнди худро сохтаву, пеш бибаранд».     
 

Ардашер Иброҳимов , муовини мудири кулли ширкати «Бизнес Консалтинг Групп» ва мударриси давраи омӯзишӣ дар Хуҷанд, мегӯяд, дар ин 

давраҳо усулҳои интернактивӣ, лексияҳои хурд, ва машқҳои вижа васеъ истифода шуданд. Ба қавли ӯ, иштирокдорон ҳангоми баррасии вазъи 

бозорёбӣ дар кишвар фаъол буданд. Ҷаноби Иброҳимов, ки ҳамзамон мушовири миллии МБТ оид ба соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ мебошад, 

мегӯяд, «давраҳои омӯзишӣ дар асоси дархостҳои ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагӣ ва дар натиҷаи баҳогузориҳои ниёзҳо, ки аз ҷониби мушовирони 

байнулмилалии МБТ гузаронида шуда буданд, доир гардиданд. Дар оянда, лоиҳа дар самти болобарии сатҳи огоҳии раҳбарият ва мутахассисиони 

ширкатҳо оид ба бозорёбӣ ва брэндинг таваҷҷӯҳи бештар ихтисос хоҳад дод». 
 

Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” 

Варақаи иттилоотӣ #1 (17) январ – марти соли 2012 
Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷ. 33. Душанбе, 734025. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Шумораи тeл.: (+992 37) 2219870. Шумораи тeл/факс: (+992 37) 223 20 57 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj; Торнигор: www.itctj.wordpress.com 
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