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Корхонаҳои Тоҷикистон дар меҳмонии Маскав 

Назарцо ва таассуроти ширкатцо Дац ширкат аз Тоҷикистон дар яке аз 

бузургтарин намоишгоццои байнулмилалии 

нассоҷк ва либосвории Федеросюни Русия - 

дар намоишгоци “Текстиллегпром”, дар 

шацри Маскав, иштирок карданд.  

 

Аз 25-ум то 28-уми сентябри соли 2012 

корхонацои нассоҷиву дӯзандагии 

«Гулистон», «Дилором», «Зинат», «Лидер», 

«Неку Хуҷанд», «Ноцид», «Олим Текстайл», 

«Спитамен Текстайлз», «Текстил Сити» ва 

«ХИМА Текстайл» мацсулоти худро дар 39-

умин намоишгоци байнулмилалии 

“Текстиллегпром”, ки азимтарин намоишгоци 

махсус дар Федеросюни Русия мебошад, ба 

намоиш гузоштанд. 

  

Намоишгоци “Текстиллегпром” соли дуввум 

пайидарцам мизбони корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон гардид.  

 

Намоишгоци мазкур пас аз тацлили амиқи 

таъсири эцтимолии мусбати он ба фаъолияти 

корхонацои Тоҷикистон аз нигоци замон ва 

макони баргузорк, интихоб шудааст.  

 

Ба андешаи Саидмӯъмин Камолов, рацбари 

дафтари МБТ дар Тоҷикистон, «иштироки 

корхонацои Тоҷикистон дар намоишгоци Маскав 

имкони хубе буд, то онцо мацсулоти худро дар 

сацнаи байнулмилалк намоиш бидицанд, бо 

харидорони эцтимолк робитаи мустақим барқарор 

намоянд ва ҷуғрофижи бозори худро тавсеа бахшанд.”  

 

Ҷаноби Камолов цамзамон таъкид кард, ки 

“иштирок дар ин намоишгоц бар иловаи афзудани 

имкониятцо, боз корхонацои Тоҷикистонро ба 

чолишцое бинобар рақобати шадид дар бозор рӯбарӯ 

хоцад кард.” 

 

“Текстиллегпром”, ки боз цамчун Намоишгоци 

тиҷоратии федеролии нассоҷк ва мацсулоту 

таҷцизоти саноати сабук шинохта мешавад, соле 

ду бор тақрибан 3000 ширкати тиҷоративу 

саноатиро ҷамъ меоварад. Теъдоди 

боздидкунандагони намоишгоц то ба 34000 нафар 

мерасад.  

 

Абдулло Муцаммадиев, муовини рацбари 

Иттицоди корхонацои саноати сабуки 

Тоҷикистон, мегӯяд: “Русия муцимтарин ва 

ҷолибтарин бозор барои содироти мацсулоти 

нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Сабабаш 

цам имкониятцои ин бозор, мавқеъи ҷуғрофк, 

муносибатцои наздики иқтисодк мижни ду кишвар, 

мавҷудияти робитацои фарцангк, адами мушкилоти 

забонк ва аз цама муциммаш – шароити нисбатан 

мусоиди вуруд ба бозори Русия мебошад.  

 

“Текстиллегпром” истецсолкунандагон ва 

харидоронро аз тамоми минтақацои Русия гирдицам 

меоарад, ки имкони хуби шиносок бо вазъи бозорро 

медицад.  

 

Аз ин рӯ, ин намоишгоц барои корхонацои 

содиркунандаи Тоҷикистон имкони хубест, то 

бозори Русия ва талаботи онро бештар омӯзанд ва 

бецтар шиносанд ва бо шарикони эцтимолк аз 

тамоми минтақацо тамосцо барқарор намоянд.”  

 

 

 

 
 

Насим Каримов, “Tекстайл Сити”: “Мж кж тиздаии 

еасдавии “ДВИГап” ка еакоағи яд еиооижн лжооаз 

ва кж тиздаии лигази еасдавии “Швейпзжесезвис” 

ка еакоағи 500 000 лжооаз, ҳаесйнин, кж тиздаии 

қизғинии “E-Line moda” лаз ҳаҷеи 100 000 лжооаз 

дазжзлжли петадӣ казжи изсжои ежо касиее. Мж кжял 

нигжҳҳжи дӯҳнаи хйлзж ка жоаеи еӯл лигаз дйнее ва 

ҷиҳати казиазар дазлани даекйлиҳжи хйл иаожт 

вазнее. Маҳсйожи ан нигжҳи сираии еаижъ ва 

ежлео кжял ка заванлҳжи наежнавии еӯл ейижкиқ 

кжтал”. 

Шаҳло Абиджанова, “Олим Текстайл”: “Сипжси ниёл ка 

МБТ казжи ейсжилаи лаз итиизжд лаз наежитгжҳи 

“Тедсииооегпзже”. Мж ан жн ҷж кж се тазинжеаи 

петадӣ жил ка изсжои лаз еаҷеӯъ 700 ижнна нахи 

пахиа казгатиее, ди кахте ан жн казжи исиеҳсжои 

еаижъ казжи такадаи еаъзйри ииҷжзаиии 

“ИКЕА” исииржла хжҳал тйл”. 

Қиёмиддин Садриддинов, “ХИМА Текстайл”: “Наежитгжҳ 

ка еж иеджн разжҳае жвазл, иж лаз кжзаи 

хазилжзжни нахи пахиа ва иавоилдйнанлагжни 

еаҳсйожии изиджиамивй иаоакжии жнҳж жгаҳии 

кетиаз пайлж дйнее. Бж тиздаиҳжи “Olimpex” ва 

“AGM” (ҳаз лй ан Тйздия), “Imlitex Textile” (Лиива) 

ва “Schoeller” (Авсизия) иаежс казқазжз наейлее”. 

Мирсаид Қодиров, “Ноҳид”: “Бетиазе ан ееҳежнжни 

левжзаи еж каз ейҳие кйлани еавҷйлияии 

наежянлагии еж лаз Масдав иаъдил еедазланл, иж 

ҳаеджзӣ жсжниаз тавал. Ҳаесйнин, казжяежн 

ҷаеъжвазии ииииожжи жил ка азнит ва еаҳсйожии 

зақикжни кевжсииааежн ан Ункадисижн казжи 

ейқжиса ҷжоик кйл”. 

Мунир Султонов, “Лидер”: “Даз ин наежитгжҳ 

ейтиазиёни эҳииежоии ниёле налилее, тжял ан 

еавқеъи ҷжйгизтавии левжза вжкасиа кйл. Ба 

анлетаае, кеҳиаз еекйл агаз лаз ягжн наежитгжҳи 

вимаи вазнитӣ итиизжд кидйнее. Ба ҳаз навъ, 

иавжнисиее, ди лаз наежитгжҳи Масдав санл 

иаежсе казқазжз дйнее”. 

Аслан Нуриддинов, “Гулистон”: “Мж нақта лжзее, ди лаз 

Масдав наежянлагӣ кжн кидйнее ва санл анкжзезж 

ҳае казжи еаҳсйожии хйлаежн ка иҷжза кигизее. 

Ин наежитгжҳ казжяежн ейрил кйл, сйн кж 

раъжоияиҳжи тиздаиҳжи лӯнанлагии зйсӣ ва ийздӣ 

жтнжӣ пайлж дазлее. Ҳаесйнин, кж тиздаии 

“Аиежсреза” казжи изсжои еаҳсйожи ка Беоазйс яд 

сжнитнжеаи ейқаллаежиӣ нин иенж дазлее”. 

Бахтиёр Муҳиддинов, “Неку Хуҷанд”: “Даз ҷазаёни 

наежитгжҳ ка сйнин хйожса жеалее, ди лаз Рйсия 

наежянлагии хйлзж кжн дйнее ва ҳйнйзи хйлзж лаз 

кжнжзи жн ҷж кж арнйлани сжлизжии нахи пахиа ва 

ҷӯзжкҳж иақвияи кахтее. Джиз ка иавоилгазжни 

ҷӯзжкй еаҳсйожии нассжҷӣ нин ииииожжии ниёле 

гизириее. Бж санл тиздаии зйсивй ийздӣ лаз 

еавзили ҳаеджзиҳж лаз жянла ка иавжрйқи қакоӣ 

засилее”. 

  

 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 



Мусоидат ба Тоҷикистон дар мутобиқат ба талаботи СҶТ 
Ду давраи омӯзишк, як мизи гирд ва вохӯрицо бо мақомоти тоҷик – чунин буд барномаи боздиди дуцафтаинаи мушовирони байнулмилалии МБТ оид ба 

ТБТ ва СФС Шиям Кумар Гуҷадур ва Эдил Калашев ба Душанбе, ки аз 23-юми август то 5-уми сентябр ҷаражн дошт. 

Рӯзи 24-уми август давраи омӯзишии якрӯза дар мавзӯъи «Созишномаи СҶТ 

оид ба монеацои техникк дар савдо (ТБТ) аз нигоци тиҷорат» баргузор гардид.  

 

Ҷаноби Гуҷадур мегӯяд, ин давраи омӯзишк цадаф дошт, то “ницодцои давлатк 

ва бахши хусусиро аз чорацое, ки СҶТ ва аъзои он ҷицати тиҷорати озод ва одилона 

дар сатци байнулмилалк ва коциши монеацои бюрократк қабул кардаанд, 

мутталеъ бисозад. Ин цама қадамцо расман дар Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ 

инъикос жфтаанд ва мавзӯъи асосии бацс дар давраи омӯзишк буданд”. 

 

Иштироккунандацои давраи омӯзишк бо асосцо ва қоидацои Созишномаи 

СҶТ оид ба ТБТ, меъжрцо ва қоидацои фаннк, бацогузории мувофиқат, 

василацои даржфти иттилоъ оид ба мавзӯъцои марбут ба ТБТ ва танзими 

бацсцо шинос шуданд. 

Ҳашт тренерони мацаллк пас аз интихоб шудан тӯли як давраи чацоррӯзаи 

омӯзишк аз 28-ум то 31-уми август мавзӯъцои марбут ба Созишномаи СҶТ оид ба 

ТБТ-ро омӯхтанд. Давраи омӯзишк бо цадафи боло бурдани сатци огации 

тренерони баргузида аз тафсилоти Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ баргузор гардид. 

Ширкаткунандагони давраи омӯзишк дар ҷаражни он фаъолона таҷрибаи соцавк ва 

роццои мутобиқ кардани барномаи таълимк барои соцаи вижа ва бо назардошти 

нижзцои кишварро омӯхтанд. Тренерон бо Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ ва 

методологияи МБТ муфассалтар шинос шуданд ва дониши омӯзгории худро боло 

бурдаву, дар анҷоми давра социби сертификат гардиданд. 
 

Ба гуфтаи ҷаноби Калашев, «тренерони миллк оид ба ТБТ ба зергурӯццо тақсим шуда, 

доир ба Созишномаи СҶТ оид ба ТБТ дар моццои ноябр-декабри соли 2012 дар 

минтақацои гуногуни Тоҷикистон шаш давраи омӯзишк баргузор хоцанд кард ва дар он 

даврацо аз барномаи таълимии мутобиқкардашуда истифода хоцанд кард». 

Ҳадафи дигари боздиди мушовирони МБТ аз Тоҷикистон баргузории мизи мудаввар дар мавзӯъи “Бецсозии зерсохтори СФС оид ба бехатарии мацсулоти 

хӯрокворк” буд, ки рӯзи 4-уми сентябр дар Вазорати рушди иқтисодк ва савдои кишвар баргузор гардид. Рацбарони сатци олии ницодцои давлатк, намояндагони  

бахши хусуск ва ҷонибцои дигари дахлдор, ки дар самти тиҷорат, бехатарии мацсулоти хӯрокворк ва солимии цайвоноту наботот фаъолият мебаранд, ба ин нишаст 

даъват шуда буданд. Ҳадаф он буд, ки барои ницодцои давлатк имконият фароцам оварда шавад, то онцо дар мавриди қадамцои баъдк ба сӯи бунжди зерсохторе дар 

Тоҷикистон ба як созиш биоянд ва бо ин роц нижзцои Тоҷикистонро аз таъмини бехатарии мацсулоти хӯрокворк дар воридот, тавлидоти дохилк ва содирот 

бароварда созанд. Қосим Қурбонов, мушовири миллии МБТ оид ба СФС, ждовар мешавад, ки “соли гузашта МБТ вобаста ба ин мавзӯъ мизи мудавваре тацти унвони 

“Тадбирцои ташкилк оид ба низоми идоракунии бехатарии мацслуоти хӯрокворк дар Тоҷикистон” баргузор карда буд. Дар ин мижн қонуни наве оид ба бехатарии мацсулоти 

хӯрокворк қабул гардид, ки татбиқи он аз 1-уми январи соли 2013 шурӯъ хоцад шуд”. 
 

Ин қонун ва мутобиқатии он ба талаботи Созмони ҷацонии ғизо ва тавсияцои МБТ низ дар мецвари барномаи мизи мудаввар буд, то халои мавҷуда ва такрори 

вазифацо ва фаъолиятцо дар самти мазкур барраск гарданд. Ҳамчунин, иштирокдорони нишаст стратегияи бецсозк ва таъсиси низоми самараноки бехатарии 

мацсулоти хӯрокворк дар Тоҷикистонро низ барраск карданд. 

Ҳангоми боздиди худ Шиям Кумар Гуҷадур ва Эдил Калашев аз Ницодцои миллии огоцсозк (NNA) ва Марказцои миллии иттилоотк (NEP) оид ба ТБТ ва СФС, 

цамчунин, аз Иттицоди социбкорон ва содироткунандацои Тоҷикистон дидан карданд. 

Ҳамкорони мо: Оғози пӯё ва тарҳҳои хушбинона 
Мо муаррифии корхонацои цамкори худ ва шиносок бо фаъолияти онцо, дастовардцо ва нақшацои 

ояндаашонро идома медицем. Мецмони навбатии мо ҶСШП «Олим Текстайл» мебошад.  
 

Сарфи назар аз он ки корхонаи нассоҷии “Oлим Текстайл” 

(www.olimtextile.tj) цамагк якуним сол қабл бунжд жфтааст, 

он бо боварии том ва қадамцои устувор ба бозори нассоҷии 

Тоҷикистон ворид гардида, мақоми хешро пайдо кард ва ба 

соцаи нассоҷии кишвар ғояцои нав оварда, сабқати нави 

рақобатро ба роц андохт. Корхона, ки дар моци марти соли 2011 бунжд жфтааст, дар муқоиса бо цамтожни 

зижди худ тасмим гирифт, то барои сокинони ноцияи дурдасти Мастчоц дар вилояти Суғд ҷойцои корк 

созад. Ҳамин гуна, аввалин корхонаи бузурги нассоҷк дар водии Зарафшон гардид. Ширкат назди худ 

цадаф гузоштааст, ки коркарди пурраи пахта то ба мацсулоти тайжр – либосвориро ба роц монад. Вале, 

феълан, корхона риштаи пахтаи саддарсадаро дар навъцои цалқак ва шонак истецсол карда, 300 сокини 

мацаллк, аксаран, занонро бо ҷои кор таъмин кардааст. 
 

Шацло Абиджанова, мудири тиҷоратии «Олим Текстайл», ба ин назар аст, ки пуштибонии томи 

мақомот, доштани корхонаи худии пахтатозакунк ва таҷцизоти замонавии аврупок ҷицатцои мусбати 

ширкат мебошад. Ба царфи ӯ, дар ин фецрас хоциши қавии роцжбк ба бозор бо брэнди худ мақоми махсус дорад. Ӯ мегӯяд, номи «Олим Текстайл» дар бисжре аз 

минтақацои Туркия аллакай маъруф аст ва сарфи назар аз он ки мацсулоти назири онцо аз Ҳиндустону 

Узбакистону Туркманистон дар бозорцои туркк зижданд, ширкати онцо дар ин бозор пойи худро мустацкам 

гузоштааст. Бону Абиджанова мегӯяд: “Дар баробари содироти мацсулот ба Итолиж, Беларус, Лацистон, Литва, 

Туркия, мо ба сифати мацсулоти худ ацаммияти зижд медицем ва аллакай дар ин кишварцо мақоми худро цамчун як 

ширкати социбном пайдо кардаем. Ширкат талош дорад, то даромади бештаре ба даст орад, ки барои рушди он ва 

таъмини сатци баланди зиндагк барои кормандонаш ва ацли хонадони онцо имкон бидицад». 
 

Намояндагони «Олим Текстайл» дар цамаи чорабиницои МБТ, ки ба боло бурдани иқтидори содиротии 

ширкатцои кишвар равона шудаанд, фаъолона цузур доранд. Бо мусоидати МБТ намояндагони ширкат дар 

чандин намоишгоццои байнулмилалк ширкат намуданд. Аз ҷумла, слои ҷорк корхона дар намоишгоццои 

байнулмилалк дар Истанбул ва Маскав цузур дошт. Ба гуфтаи Шацло Абиджанова, донишцои нав аз ҷацони 

нассоҷк муассиртарин василаи рушди корхонацои тоҷикк мебошанд. Ӯ мегӯяд: “Ба МБТ барои жрицояш ва 

тавсияцои муфид ба ширкати мо сипосгузорем. Ман шахсан шоциди муфид ва самаранок будани талошцои МБТ дар роци 

боло бурдани сатци рақобатпазирии ширкат ва мутобиқат намудан ба талаботи бозор мебошам». 
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Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj; Торнигор: www.itctj.wordpress.com 
 

 

Ин ҷоро пахш бикун  ва аз цоли 

корхонацои дигари цамкори мо 

огац бишав 
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