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    Варақаи иттилоотк #4 (октябр –декабри с. 2010) 
 

1. Ифтитоци дигарбораи роци абрешим Як ҷацон 

таассурот аз Чин Ҳайъати Тоҷикистон иборат аз намояндагони соцаи нассоҷк ва дӯзандагии кишвар, 

дар чацорчӯби барномаи мо аз 17-ум то 23-юми октябр аз Чин боздид кард.   
 

Дар ҷаражни ин сафар цайъати Тоҷикистон аз 

яке аз маъруфтарин намоишгоццои ҷацонии 

нассоҷк – намоишгоци матоъ ва тавлидоти 

нассоҷии мавсум ба Интертекстайл Шонцой-

2010 боздид намуд; дар дидори тавлидгарон 

ва харидорон дар China Textile City (CTC), 

воқеъ дар шацри Кечао иштирок кард; ва 

цамчунин, аз бозорцои яклухтфурӯшии матоъ 

ва аксессуарцо дидан намуд.  
 

Цадафи аслии ин сафар омӯзиш ва хариди 

намудцои лозимаи матоъ ва дигар маводи 

хоми нассоҷк буд. Цамчунин, ин сафар барои 

намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон имкон фароцам овард, то 

талаботи бозори ҷацониии мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагиро биомӯзанд ва бо тамоюлцои 

замонавии ин бозор шинос бишаванд, бо тавлидкунандагони дигар кишварцо дидорцо 

баргузор намуда, робитацои тиҷоратк барқарор кунанд.      

 

Дар намоишгоц цайъати Тоҷикистонро гурӯци мутахассисони МБТ роцбаладк карда буд. Дар 

он ширкатцои маъруф мацсулоти худро, сар карда аз намудцои гаронбацои матоъ ба мисли 

кашмирк ва абрешим, то ба матоъцои пахтагин ва аз ҷинс, мацсулоти лозима барои нассоҷк 

монанди нах ва ришта, аксессуарцо ба монанди навъцои гуногуни тугмаву занҷирак ва 

ғайраро ба маърази тамошо гузошта буданд.  

Дар ду нишасте, ки пас аз бозгашти цайъати Тоҷикистон аз Чин дар Хуҷанд ва дар Душанбе 

мутаносибан дар рӯзцои 3-юм ва 11-уми 

ноябр доир гардид, аъзои цайъат аз таассурот 

ва дидацову шунидацои худ дар Чин ба 

цамкорони дигарашон аз корхонацои нассоҷк 

ва дӯзандагии кишвар, масъулони соца ва 

омӯзгорону донишандӯзони Донишгоци 

технологии Тоҷикистон нақл карданд. Онцое, 

ки ба Чин рафта буданд, цамчунин, ба МБТ 

барои барномарезии хуби сафар ва ироаи 

маълумоти жридицанда барои омодагк ба 

сафар изцори сипос карданд ва таъкид 

карданд, ки боздид аз Чин барои ояндаи 

ширкатцояшон пур аз манфиат буд.  

“Иттилоъе, ки мо оид 

ба тамоюлцои ҷацонии 

соцаи нассоҷк, либосворк 

ва аксессуарцо ба даст 

овардем, барои 

Цукумати ҶТ ва 

вазорати мо ацаммияти 

зижд дорад, зеро ин 

маълумот ба мо дар 

тацияи барномацо 

ҷицати рушди соцаи 

нассоҷии кишвар 

мусоидат мекунад.Ман 

ба мубтакирони 

баргузории ин сафар 

сипос мегӯям.”  

Дилшод Расулов, 

сардори ражсати 

саноати сабуки 

Вазорати энержк 

ва саноати 

Тоҷикистон 
 

“Хушбахтона, барои 

ман имкон фароцам 

омад, ки бо 

тавлидгарони чиноии 

барои мо лозим тамос 

барқарор намоям. Ман 

цамчунин таҷцизоти 

зарур барои озмоишгоци 

ширкатамонро даржфт 

кардам.”  

Mирзоқодир 

Бақоев, мудири 

кулли «Спитамен 

Текстайл» 

 “Аз сафарам ба 

намоишгоци 

Интертекстайл 

Шонцой-2010 

таассуроти хуб боқк 

монд. Ман барои 

донишгоцамон ва 

донишҷӯжнамон маводи 

зижди фоидаовар ҷамъ 

овардам.”       

Давлатжр 

Шералиев, 

омӯзгори аршади 

Донишгоци 

технологии 

Тоҷикистон 

 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 
 

Феълан, Чин бузургтарин истецсолкунандаву содиркунандаи либос ва мацсулоти дигари нассоҷк дар ҷацон 

мебошад. Дар шацри Кечаои вилояти Шаоҷин маркази асосии тавлиди мацсулоти нассоҷиву дӯзандагк ва 

аксессуарцо дар Осиж – China Textile City (CTC) қарор дорад. CTC дар цудуди тақрибан 3 миллион метри 

квадратк ҷойгир аст ва дар он бештар аз 30.000 намуди матоъ ба фурӯш гузошта шудааст. Аз ин маркази 

нассоҷии Осиж ва ҷацон ба 187 кишвари ҷацон мацсулот мебаранд ва цар рӯз бештар аз 100 000 харидор аз ин 

марказ дидан мекунад. 
 

Шонздацумин намоишгоци байнулмилалии матоъ ва тавлидоти нассоҷк – Интертекстайл Шонцой-2010 

бузургтарин цамоиши тавлидкунандагони мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагк аз саросари дунж ба цисоб 

меравад ва тақрибан 2500 ширкат аз Чин, Циндустон, Индонезия, Олмон, Итолиж, Ҷопон, Курижи Ҷанубк, 

Таиланд, Туркия, Тайван – дар маҷмӯъ, аз 20 кишвар, бо шумули брэндцои маъруфи ҷацонк ва 

иттицодияцо, дар ин намоишгоц мацсулоти худро ба харидорони эцтимолии худ пешницод хоцанд кард. 

Бояд инро низ гуфт, ки Чин, дар цоли цозир, манбаъи асосии матоъ ва маводи хом барои корхонацои 

нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон мацсуб мегардад ва намояндагони бархе аз корхонацо дар чандин вохӯрицо 

зарурати ин сафарро таъкид карда буданд. 
 



Ҷаласаи нахустини Гурӯци кории тозатаъсис ҷицати 

таъмини шаффофияти Қарордодцои Созмони ҷацонии 

тиҷорат оид ба Монеъацои техникк дар тиҷорат (ТБТ) 

ва Чорацои санитарк ва фитосанитарк (СФС) рӯзи 9-

уми ноябр, дар шацри Душанбе баргузор шуд.  
 

Таъсиси Гурӯци корк оид ба ТБТ ва СФС ва баргузории 

ҷаласаи нахустини он бо ибтикори Маркази 

байнулмилалии тиҷорат (МБТ) дар чацорчӯби Барномаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» ва бо цамкории 

наздики Вазорати рушди иқтисодк ва савдои кишвар сурат 

гирифт. Намояндагони вазорату идорацои марбутаи 

давлатк ва бахши хусуск дар ҷаласаи мазкур иштирок 

карданд.  
 

Шиам Кумар Гуҷадур, мушовири аршади МБТ дар масоили 

марбут ба меъжрцо ва идораи сифат, ва Дигбк Гаскойн, 

мушовири байнулмилалии МБТ оид ба СФС, цамроц бо ширкатдорони ҷаласа роццои гирдоварк ва интишори 

иттилоот дар чацорчӯби Қарордодцои Созмони ҷацонии тиҷорат оид ба ТБТ ва СФС-ро барраск карданд. Дар ин 

нишаст цамчунин сохтор ва салоциятцои Гурӯци корк барраск шуд. 
 

Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди иқтисод ва савдо, ки ин нишастро раиск мекард, гуфт, вазорат бо 

жрии барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” масъулияти сохторбандии Гурӯци корк оид ба ТБТ ва СФС-

ро ҷицати мусоидат ба вуруди Тоҷикистон ба Созмони ҷацонии тиҷорат бар дӯш мегирад. 
 

Шиам Кумар Гуҷадур, мушовири аршади МБТ дар масоили марбут ба меъжрцо ва идораи сифат, бо таъкид ба 

муциммияти Гурӯци корк гуфт: “Эцсоси дарки масъулияти риояи Қарордодцои Созмони ҷацонии тиҷорат оид ба ТБТ 

ва СФС ва огацк аз манфиатцои роцжбк ба бозорцои берунаро 

бояд боло бурд. Арзжбии тақсими нақш ва масъулияти 

ницодцои гуногуни давлатиро, ки дар самти СФС фаъолият 

мебаранд, бояд анҷом дод.» 
 

Дар ҷаражни сафари худ коршиносони МБТ бо мақомоти 

расмии вазорату идорацои марбутаи Тоҷикистон ва 

созмонцои байнулмилалии мустақар дар кишвар мулоқот 

карда, аз Пойгоци назорати бецдоштии ноцияи Турсунзода 

низ дидан карданд. Бино бар царфцои Дигбк Гаскойн, 

мушовири байнулмилалии МБТ оид ба СФС, иқдомоти 

зерин низ ба назар гирифта шудааст: Тацрики пажӯцише 

ҷицати тацлили, аз ҷумла, роццои тақсими мантиқии 

масъулиятцои ницодцои гуногуни фаъол дар соцаи СФС ба 

хотири коциши такроржбии фаъолиятцо ва боло бурдани 

муассирияти барномацои СФС; ва цамчунин ироаи жрии 

фаннк ва омӯзишк ба Марказцои иттилоотк оид ба ТБТ ва 

СФС.   

2. Боз як қадами дигари Тоҷикистон ба сӯи Созмони ҷацонии тиҷорат   

3. Баррасии натиҷацои лоица ва нақшацои ояндаи он  
 

Раванди иҷрои марцилаи саввуми Барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” рӯзи 7-уми декабр дар 

нишасти дуввуми Кумитаи назоратии лоица (КНЛ) дар шацри Душанбе барраск шуд. 
 

Кумитаи назоратии лоица бо цадафи кӯмак дар фаъолияти лоица, шаффофият дар кори амалигардонии он ва 

замонати посухгӯ будани натоиҷаш ба афзалиятцои кишвар ташкил шудааст. Намояндацои як силсила ницодцои 

давлатк, СЕКО, МБТ ва бахши хусуск узви Кумитаи мазкур мебошанд.  
 

Дилшод Расулов, сардори ражсати саноати сабуки Вазорати энержк ва саноати Тоҷикистон, ки нишастро раиск 

мекард, бар муцим будани КНЛ дар иҷрои муассир ва шаффофи лоица таъкид кард. Ҷаноби Расулов цамчунин, 

аз сацми лоица дар роци рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагк дар Тоҷикистон қадрдонк намуд. 

Расонаҳои маҳаллк ва байнулмилалк ба хабари таъсиси Гурӯҳи 

корк оид ба ТБТ ва СФС таваҷҷӯҳи зижд зоҳир карданд  

Ҷаноби Гуҷадур ҳозирини нишастро бо Қарордодҳои СҶТ оид 

ба ТБТ ва СФС шинос кард 



Вазоифи аслии КНЛ: 
 

 Таъмини шаффофияти чорабиницои тарцрезишуда ва иҷрошаванда дар 

доираи Лоица; 

 Замонати он ки натоиҷи Лоица дар давраи фаъолияташ ба 

афзалиятцои кишвар посухгӯ мебошад;   

 Замонати он ки цар як хулосаи комжбии Лоица дар нақшаи корк 

инъикос жфтааст.  
 

Анна Швартс, намояндаи СЕКО, созмони маблағгузори лоица, 

фаъолияти онро пурсамар номид. Ӯ дар тақвияти бацои худ ба 

фаъолияти лоица аз мацсули кори он мисолцо овард, аз ҷумла он 

ки бо мусоидати лоица Стротежии рушди содирот барои соцаи 

нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон омода гардид; корхонацои 

соца дар намоишгоццои байнулмилалк дар Порис ва Шонцой 

иштирок карданд; тацқиқоти бозори мацсулоти нассоҷк ва 

дӯзандагии Русия анҷом шуд; озмоишгоццои маводи ғизоии 

Тоҷикстандарт дар шацрцои Душанбеву Хуҷанд мувофиқи 

меъжри ISO/IEC 17025 аккредитатсия шуданд ва ғ. 
 

Фарзона Тилавова, намояндаи ширкати консалтингии «Камолот-

1», гуфт, цамкорк бо лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон» ба онцо имкон дод, то ширкати худро таъсис 

бидицанд. Ин ширкат хадамоти таълим ва татбиқи меъжрцои ИСО-ро ба мизоҷон пешницод мекунад ва аввалин 

ширкати ироагари чунин хадамот дар Тоҷикистон мебошад. 
 

Цамчунин, нақшацои лоица барои соли оянда низ дар нишасти 

мазкур барраск шуданд.  
 

 

4. Ҳамкорони мо: Ширкати ҷавон ва фаъол – раиси ҷавон ва фаъол 
 

Варақаи иттилоотии дафтари МБТ дар Тоҷикистон муаррифии корхонацои цамкори худ ва шиносок бо 

фаъолияти онцо, дастовардцо ва нақшацои ояндаашонро идома медицад. Мецмони навбатии мо ҶММ 

“Лидер” мебошад.  
 

“Як миқдор мацсулоти бастабандк, ки ман цини боздид аз Шонцой 

харидорк намудам, аллакай ба Тоҷикистон оварда шудааст. Ман 30 

дарсади маблағи мацсулотро цангоми имзои шартномаи цамкорк дар 

Чин пешпардохт кардам.” 
 

Саидамон Исомаддинов, мудири кулли ширкати “Лидер” дар 

шацри Хуҷанд, собиқ социбкории инфиродии “Султонов”, аз 

мижни цайъати Тоҷикистон, ки ахиран аз Чин боздид намуда 

буд, аввалин шуда, фоидацои ин сафарро мечашад – 

цамкорицои тиҷоратк барқарор кард, шартнома имзо намуд ва 

мацсулоти лозима харидорк кард. Ҷаноби Исомаддинов мегӯяд: 

“Сафар ба Чин барои ширкати мо дари нави имкониятцоро боз кард. 

Ман дар он ҷо он гуна намудцои матоъцоеро дидам, ки қаблан дар 

бораашон намедонистам ва дар оянда мо метавонем он матоъцоро 

дар истецсолотамон истифода барем. Ман цамчунин матоъцоеро дидам, ки қаблан бо нархцои гаронтар харидорк 

мекардем.” 
 

ҶММ “Лидер” як шохае аз гурӯци ширкатцои “Амид” ва цамчунин яке аз ҷавонтарин (ба мисли молик ва мудири 

кулли 38-солааш) корхонацои нассоҷии Тоҷикистон мебошад. Тавлиди мацсулоти дӯзандагк нахустин тиҷорати 

ширкат мебошад, ки цанӯз дар соли 1992 оғоз кардааст. Дар муқоиса бо корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии дигари 

кишвар, “Лидер” кори худро аз сифр оғоз кардааст ва цеҷ чизе аз корхонацои Шӯравк мерос нагирифтааст. 

Феълан, корхона социби торнамои расмии худ мебошад: www.amidgroup.tj. Молики ҷавон ва фаъоли корхона 

ҷавононро ба мудирияти ширкат ҷалб карда, дар цоли цозир, дар корхонаи нассоҷии худ барои тақрибан 40 

нафар ҷойи корк муцайж кардааст.  
 

   

ҶММ "Лидер" аввалин узви ҳайъати Тоҷикистон 

аст, ки аз Чин бо шартномаи имзошуда баргашт 

http://www.amidgroup.tj/


Феълан, “Лидер” асосан либоси варзишк, ба мисли кимоно барои варзиши карате, 

таэквондо, самбо, дзюдо ва навъцои дигари яккамуцорибацои шарқк, цамчунин, 

либоси корк барои бинокорон ва коргарони дигар соцацо истецсол мекунад. Феълан, 

тавлидоти корхона то 7.000 дона либоси варзишк дар як моц вобаста аз фармоишот 

буда, асосан ба Русия содир мешавад. “Лидер” аллакай чандин сол боз ба Русия либоси 

варзишк содир мекунад ва цоло ширкат мехоцад, цузурашро дар бозори Русия бештар 

кунад. Бино бар царфцои ҷаноби Исомаддинов, ширкат ба брэнди худ нижз дорад, то 

дар бозорцои беруна бештар рақобатпазир бошад ва аз мушовирони МБТ дархости 

мусоидат дар цалли ин мушкил кардааст.   
 

Молики корхона аз сатци цамкорицояш бо барномаи МБТ хушнуд аст ва ҷиддан ва 

фаъолона дар чорабиницои лоица иштирок мекунад. Ӯ мегӯяд, хушцол аст, ки МБТ 

ҷицати бецтар кардани мудирияти сифат ва дизайн ба корхонацои нассоҷиву 

дӯзандагии кишвар жрк медицад, ва цамчунин, ба МБТ пешницод дорад, ки дар 

омӯзиши бозоржбк (маркетинг) ба ширкатцои мацаллк дасти жрк дароз намояд, то 

ширкатцо тавони боз кардани дари бозорцои беруна ва даржфти мавқеъи худро дар он 

ҷойцо дошта бошанд. Раиси корхонаи “Лидер” вуҷуд доштани мушкилот дар 

ширкаташро иқрор мекунад ва мегӯяд, онцо ният доранд, то дар ояндаи наздик сехи рангубордицк ва таҷцизоти дигари худро 

нав кунанд. Цамчунин, онцо ният доштаанд, то соли оянда дар намоишгоццои дӯзандагии Русия, бозори асосияшон, иштирок 

бикунанд.  

5. Барномаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон дар расонацо 
 

Фаъолияти Барномаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон – яке аз матлабцои асосии шумораи тозатарини маҷаллаи рақами 

яки вижаи занони Тоҷикистон - «Бонувони Тоҷикистон» мебошад. Ин маҷаллаи цармоца бо тиражи 9.000 нусха, ки аз ҷониби 

раисҷумцури ҶТ таъсис шудааст, хонандагони худро бо барномаи МБТ ва дастовардцои он шинос карда, аз нақши ин барнома 

ва сацми он дар рушди соцаи нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон тавсиф мекунад. Дар мақола бо ишора ба ацаммияти ин соца 

дар цажти занони кишвар, таъкид мешавад, ки дар ин соца асосан занцо ба кор машғуланд.  
 

Дар чацор соли охир, барномаи “Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон” яке аз хабарсозтарин созмонцои байнулмилалии 

фаъъол дар кишвар мацсуб мегардад. Дар соли 2010 чорабинк ва дастовардцои барнома аз ҷониби расонацои мацаллк ва 

байнулмилалк бо забонцои тоҷикиву руск ва англиск ба таври васеъ пӯшиш жфта буданд. Сербоздидтарин торнамои 

Тоҷикистон – Ozodi.tj (торнамои бахши тоҷикии Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодк) зуд-зуд чорабиницои барномаи МБТ-

ро ба сархати хабарцояш дохил мекунад. Оҷонсии хабарии рақами яки Тоҷикистон – «Азия-Плюс», оҷонсии хабарии давлатк 

– «Ховар», оҷонсии маъруфи мустақили хабарк - «Авеста», дар баробари чунин оҷонсицои байнулмилалии хабарк, ба мисли 

“Central Asia News” ва “Times of Central Asia” низ ғолибан хабарцои лоицаи моро ба муштарижнашон мерасониданд ва 

цамчунин, ин хабарцоро дар торнамоцои худ нашр мекарданд. Бинандацои шабакацои телевизионии давлатк – «Шабакаи 

аввал», “Сафина” ва «Ҷацоннамо», ва шабакаи телевизионии минтақавии “K+”, ки дафтари марказияш дар Бишкек ҷойгир 

шудааст, низ аз баъзе аз чорабиницои мо дар имсол огоц буданд.  Радиоцои мацаллии мавҷи ФМ – «Имрӯз» ва «Ватан», ва 

нашрияцои маъруфтарини мацаллк– «Имрӯз News”, “Миллат”, “Tajikistan Times”, “Ҷавонони Тоҷикистон”, “Пайкон”, 

“Озодагон”, “Дайҷест Пресс”, “Тоҷикистон”, “Чархи Гардун”, “Оила”, “Пажвок”, “Истиқлол”, ва ғайра низ дар фецраси 

расонацое шомиланд, ки дар соли 2010 чорабиницои моро пӯшиш дода буданд.  
 

Барномаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон аз чунин таваҷҷӯци расонацо ба 

фаъолияти худ мутаассир буда, онро қадр мекунад. Мо ба расонацо барои 

мусоидаташон дар пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон ва рушди иқтисоди 

кишвар аз самими дил сипос мегӯем.   
 

         Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, МБТ 
Варақаи иттилоотии №4, октябр-декабри с. 2010  
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