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Нақш ва саҳми Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) 
дар пешбурди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон, 
ҳамчунин, натиҷаҳои фаъолияти Барномаи ҷаҳонии 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (GTEX) барои солҳои 2019-2020 
рӯзи 3-юми декабри соли 2020 дар нишасти онлайнии 
Кумитаи назоратии лоиҳа (КНЛ) баррасӣ шуд. 
 

Намояндагони ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, бахши 
хусусӣ, донишгоҳҳо, донор (Ҳукумати Швейтсария) ва 
МТБ узви Кумитаи мазкур мебошанд.  Кумитаи 
назоратии лоиҳа бо ҳадафи назорати шаффофияти 
иҷрои лоиҳа ва замонати посухгӯ будани натоиҷаш ба 
афзалиятҳои рушди кишвар ташкил шудааст. 
 

Муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон – Абдураҳмонзода  Абдураҳмон Сафаралӣ 
оид ба саҳми МТБ дар фаъолияти Кумитаи ҳамоҳангсоз 
оид ба содагардонии расмиёти савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон чунин қайд намуд: “Шарикони мо аз Ҳукумати 
Швейтсария ва МТБ ҷиҳати расидан ба яке аз ҳадафҳои 
Тоҷикистон оид ба содагардонии расмиёти савдо мусоидат 
менамоянд. Яке аз дастовардҳои асосие, ки ман мехоҳам дарҷ 
намоям, таъсиси Котиботи доимоамалкунандаи Кумитаи 
ҳамоҳангсоз оид ба содагардонии расмиёти савдои Тоҷикистон 
ба ҳисоб меравад. Аз оғози фаъолияти худ, Котибот дар 
пешбурди кори Кумита саҳми назаррас гузошта, барои бахши 
хусусӣ ҳамчун маркази ҳамоҳангсоз бо бахши давлатӣ фаъолият 
менамояд. Дастоварди дигари муҳим, ки дар он нақши МТБ дида 
мешавад, таҳия ва муаррифии Портали савдои Тоҷикистон 
мебошад. Ин платформаи интернетӣ тартиб ва  расмиёти 
содиротӣ, воридотӣ ва транзитии маҳсулотро аз нуқтаи 
назари соҳибкорон қадам ба қадам шарҳ медиҳад ва ҳоло аз 
ҷониби Котиботи доимоамалкунанда идора карда мешавад. 
Мехоҳам, ба МТБ ва дӯстони швейтсариямон барои кӯмакашон 
изҳори сипос намоям ва умедворам, ки ин ҳамкории пурмаҳсул 
дар оянда низ идома мекунад”. 
 

Абдурауф Пӯлотов, сардори Раёсати саноати сабуки Вазорати 
саноат ва технологияҳои навини Тоҷикистон гуфт, барномаи GTEX 
дар тақвияти сатҳи рақобатпазирии содиротии корхонаҳои 
нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон тавассути тарҳрезӣ ва 
баргузории давраҳои омӯзишӣ дар риштаҳои муҳим ва иштирок 
дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ саҳми назаррас гузошт. Ӯ гуфт: 
“Бо назардошти дастрасии маводи хом ва нерӯи корӣ, рушди 
саноати сабук ҳамчун самти афзалиятнок дар Тоҷикистон 
шинохта шуда, дар фароҳамории ҷойҳои зиёди корӣ, махсусан 
барои занон, ва таъмини бозори маҳаллӣ бо маҳсулоти тайёр 
нақши муҳим мебозад”. 
 

Армен Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ дар кишварҳои 
Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, натиҷаҳои асосии лоиҳа дар 
рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар дар солҳои 2019-2020-
ро чунин хулоса кард: “Бо ёрии мо корхонаҳои нассоҷиву 
дӯзандагӣ ба бозорҳои нави хориҷӣ ворид гардиданд ва дар 
бозорҳои минтақавӣ бештар рақобатпазир шуданд”.  
 

Ӯ иштирок дар панҷ намоишгоҳи байналмилалӣ дар хориҷи 
кишвар ва як сафари омӯзишӣ ба Покистонро аз намунаҳои 
мусбати фаъолияти лоиҳа номида, илова намуд, ки “ҳар яке аз ин 
сафарҳо бо барқарорсозии робитаҳои тиҷоратӣ бо шарикони 
хориҷӣ ва бастани шартномаҳои корӣ барои содироти 
маҳсулот ва воридоти таҷҳизот анҷом ёфт”. 
 

Иловатан, лоиҳаи GTEX ба ниҳодҳои маҳаллии кӯмакрасони 
тиҷорат ва донишгоҳҳои вобаста ба соҳа ёриҳо расонидааст. 
Ҷаноби Заргарян мисол овард: “Имсол, мо Маркази омӯзишӣ-
таълимӣ оид ба дӯзандагиро дар назди Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон боз кардем. Ин ибтикори ҷолиб миёни донишгоҳҳо 
ва истеҳсолот пули ҳамкорӣ эҷод мекунад ва ҳамчунин, барои 
тавонмандсозии занони маҳаллӣ ҷиҳати дарёфти донишу 
малакаҳои замонавии дӯзандагӣ мусоидат менамояд”. 
 
Таъсири COVID-19 
 

Бо рӯ задани COVID-19, МТБ нақшаҳояшро ҷиҳати вокуниш ба 
чолишҳои нави бархоста аз пандемия мутобиқ кард. Дар доираи 
лоиҳа чанд вебинару давраҳои омӯзишии онлайнӣ баргузор 
гардид, ки дар ҷараёни онҳо маводи иттилоотии лозима паҳн 
карда шуда, ба ширкатҳо дар мутобиқат ба воқеъиятҳои нав кӯмак 
расонида шуд. МТБ Тоҷикистон тавассути пойгоҳҳои интернетии 
худ сатҳи огоҳии хонандагонашро доир ба таъсири COVID-19 ба 
соҳаи нассоҷии Тоҷикистон ва ҷаҳон боло бурд. 
 

Дар маҷмӯъ, таъсири COVID-19 ба корхонаҳои соҳа имконият дод, 
то иқтидорҳои худро бозбинӣ намоянд ва ба истеҳсоли маҳсулоти 
нав таваҷҷуҳ кунанд. Бо таваҷҷуҳ ба чораҳои беҳдоштӣ ва 
истеҳсоли ниқобу маҳсулоти дигари нассоҷии тиббӣ, соҳаи 
нассоҷии кишвар талаботи бозори дохилиро бароварда кард ва ба 
ҷумҳурӣ дар замони пандемия ёрии амалии худро расонид. 
 

Силван Ҳангербуҳлер, мудири барномаҳои дафтари Котиботи 
давлатии Конфедератсияи Швейтсария доир ба иқтисод (SECO) 
гуфт, COVID-19 ба чандин риштаҳои иқтисод, аз ҷумла, соҳаи 
нассоҷии ҷаҳонӣ ва маҳаллӣ зарба зад. “Сарфи назар аз ин ҳама 
мушкилиҳо, аксарияти ширкатҳои ҳамкори мо дар Тоҷикистон 
тавонистанд, ки фаъолияти худро ба буҳрон мутобиқ 
гардонанд, содиротро идома диҳанд ва дар муддати кутоҳ 
истеҳсоли либос ва ниқобҳои муҳофизатиро ба роҳ монанд”. 
 

Ӯ нақши марказии соҳаро дар ҳимояи кормандон таъкид кард, ки 
ба ширкатҳои дигар имкон дод, то бо идомаи фаъолият ҷойҳои 
корӣ ва даромадашонро нигаҳ доранд. Ба қавли ҷаноби 
Ҳангербуҳлер, санҷиши душвортарин барои бештари ширкатҳои 
нассоҷӣ дар пеш аст – вақте онҳоро лозим меояд, ки аз марҳилаи 
наҷот аз пандемия ба марҳилаи мутобиқшавӣ ба воқеъиятҳои нав 
ва рушд бигузаранд. “Швейтсария кӯмак ба 
истеҳсолкунандагони миллӣ, донишгоҳҳо, иттиҳодияҳои соҳавӣ 
ва ширкатҳои консалтингии маҳаллиро, ки дар соҳаи нассоҷӣ 
кор мекунанд, идома медиҳад, то истеҳсолот минбаъд низ 
идома ёбад ва ба буҳронҳо тобовар бошад”. 
 

Дар ин ҷаласа стратегияи баъдинаи лоиҳа ва нақшаҳои фаъолият 
барои соли 2021 бо назардошти воқеъиятҳои нави вобаста ба 
ковид-19 ва ниёзҳои ширкатҳои баҳрагиранда низ баррасӣ 
гардид. 
 



 

Ду шарики барномаи GTEX дар Тоҷикистон, 
истеҳсолкунандаи маҳаллии маҳсулоти нассоҷӣ KOTA Global 
ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон рӯзи 31-уми октябри 
соли ҷорӣ Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ имзо карданд. 

KOTA Global, ки соли 2019 аз ҷониби соҳибкорони 
Тоҷикистону Кореяи Ҷанубӣ дар заминаи собиқ корхонаи 
“Ресандаи Қурғонтеппа” таъсис шудааст, дар соҳаи саноати 
нассоҷии Тоҷикистон ширкати нав ва муҳим ба ҳисоб 
меравад. Корхона навъҳои гуногуни либос, ба монанди 
либоси мактабӣ, костюмҳои мардонаву кӯдакона, курта ва 
пероҳанҳои мардона, либосҳои корӣ ва ҳамчунин, 
маҳсулоти дигари нассоҷӣ, ба монанди ниқобҳои 
муҳофизатӣ ва ғайра истеҳсол мекунад.  
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (ДТТ) ягона муассисаи 
таҳсилоти олӣ дар кишвар мебошад, ки ба тарроҳони мӯд 

таҳсили касбӣ пешниҳод мекунад. ДТТ солиёни зиёде боз 
дар канори МТБ дар самти роҳандозии ҳамкорӣ миёни 
муассисаҳои таълимӣ ва ширкатҳои хусусии нассоҷиву 
дӯзандагӣ кор мекунад. 
 

Ёддошти ҳамкорӣ, ки онро Илҳом Амонзода, ректори ДТТ, 
ва Ким Чун Бок, директори ҶДММ “KOTA Global”, имзо 
карданд, талошҳои МТБ дар самти эҷоди пул миёни 
донишгоҳҳо ва бахши хусусиро тақвият медиҳад ва 
ҳадафаш низ омода кардани мутахассисони касбии соҳаи 
дӯзандагӣ дар бозори кори нассоҷии кишвар мебошад. Дар 
ин санад омадааст, ки ҷонибҳо ҷиҳати фароҳам овардани 
имкониятҳои таҷрибаомӯзӣ ва таъмин бо ҷойи корӣ дар 
корхонаи дӯзандагӣ, ташкили давраҳои омӯзишии 
кӯтоҳмуддат ва имкониятҳои дарозмуддати тадқиқотӣ 
барои тарроҳону дӯзандагони корхона дар донишгоҳ, 
татбиқи идеяву ибтикорҳои навоваронаву эҷодкорона дар 
амал ва ғайра талош хоҳанд кард. 
 

Қабл аз маросими имзои Ёддошти ҳамкорӣ, ки дар бинои 
донишгоҳ дар Душанбе баргузор шуд, меҳмонон аз 
марказҳои махсуси донишгоҳ боздид карданд ва бо 
муаллимону донишҷӯён вохӯрданд. Аз ҷумла, онҳо аз 
Маркази барномасозии кореягӣ, Маркази омӯзишӣ-
таълимӣ оид ба дӯзандагӣ, ки дар чаҳорчӯбаи барномаи 
GTEX таъсис шудааст, ва синфхонаҳои факултаи дизайн ва 
технология дидан карданд. Ҳангоми вуруди меҳмонон ба 
Маркази омӯзиши дӯзандагӣ дар он ҷо дарси тарроҳиву 
дӯзандагӣ ҷараён дошт ва директори KOTA Global бо сатҳи 
таълим, донишҳои появӣ ва маҳорати дӯзандагии 
толибилмон шинос шуд. 
 

KOTA Global, ҳамчунин, маҳсулоти худро дар саҳни 
донишгоҳ ба намоиш гузошт. 
 
  

 

 

Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба дӯзандагӣ дар назди Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ба ҷавонзанони маҳаллӣ имконият фароҳам меорад, то маҳорату 
малакаи худро такмил диҳанд ва бо донишу ҳунари бозоргир дар ҷомеа мавқеъи 
худро дарёбанд. 
 

Як ҳафта баъд, дар охири моҳи декабри соли ҷорӣ 13 зани ҷавони аз 18 то 25-сола 
давраи омӯзишии семоҳаро доир ба тарроҳӣ ва дӯзандагӣ, ки аз ҷониби Ҷаҳоноро 
Усмонова, мудири марказ таълим дода шуд, хатм мекунанд. Давраи омӯзишӣ 
амалӣ буд ва бонувон доир ба тарроҳии либос, нақшакашӣ, поракунӣ ва дӯхтани 
либос ҳунар ёд гирифтанд. Арзиши давраи кӯтоҳмуддат дастрас буда, ҳамагӣ 125 
сомонӣ сари одам дар як моҳ буд. 
 

Дӯзандагони ҷавон пас аз анҷоми бомуваффақи он дар охири декабри 2020 
гувоҳномаи хатм хоҳанд гирифт. 
 

Маркази мазкур ва дастгоҳу таҷҳизоти он ҷиҳати баргузории дарсҳои амалӣ барои 
донишҷӯёни ДТТ, ва ҳамчунин, баргузории давраҳои омӯзишии дӯзандагӣ ва 
тарроҳӣ истифода мешавад. Устодон дар ҷараёни таълим аз донишу таҷрибае, ки 
дар давраҳои омӯзишии GTEX омӯхтаанд, васеъ истифода мебаранд. 
 

Ин марказ охири соли 2019 муштаракан аз ҷониби ДТТ ва МТБ дар чаҳорчӯбаи 
барномаи GTEX, ки аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, таъсис 
ёфтааст.  



 

 

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 
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Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

ЮТюб: https://www.youtube.com/user/itctajikistan 
 

 

 

Омодасозии мутахассисони соҳибкасби маҳаллӣ барои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон мавзӯъи марказии мизи 
гирде буд, ки рӯзи 19-уми ноябри соли 2020, дар шаҳри Душанбе, бо ибтикори Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон 
(ИРБаХТ) баргузор гардид. Ҳамкорӣ миёни давлат, муассисаҳои таълимӣ ва бахши хусусӣ ҷиҳати дастаҷамъона эҷод 
намудани пояҳои дониш ва тавоноӣ барои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз ҷониби ҳамаи тарафҳо ва коршиносони соҳа 
баррасӣ шуд. Намояндагони корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии аъзои ИРБаХТ, муассисаҳои таълимӣ, вазоратҳои марбута ва 
созмонҳои байналмилалӣ ҳамроҳ ҷамъ омада, масоили рушди соҳаро дар кишвар, бо таваҷҷуҳи махсус ба омодасози 
мутахассисон ва роҳҳои тақвияти ҳамкорӣ миёни соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои ҳалли ин 
мушкилот баррасӣ карданд. 
 

Абдулло Муҳаммадиев, сардори шӯъбаи нассоҷиву дӯзандагии ИРБаХТ гуфт: “Дониш барои тиҷорат калиди 
муваффақият аст. Донишҳои замонавӣ имкон медиҳанд, ки корхонаҳо бо маҳсулоти хуби худ марзҳоро убур карда, аз 
тиҷорати маҳаллӣ ба бозори байналмилалӣ роҳ ёбанд. Мушкили дарёфти мутахассисон дар самтҳои асосӣ барои 
таъмини рақобатпазирии маҳсулоти саноатии мо монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунад. Ҷавобгӯ набудани донишу 
мутахассисони пешниҳодӣ ба талаботи имрӯзаи соҳа ва бозори меҳнат, дастрасӣ надоштани муассисаҳои таълимию 
омӯзишӣ ба фанновариҳои замонавӣ, мушкили ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба соҳа ва барномаҳои кӯҳнаи таълимӣ аз 
мушкилоти асосие мебошанд, ки дар ин мизи гирд баррасӣ шуданд”. 
 

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. Гуфта шуд, ки феълан 
дар муассисаҳои гуногуни таълимии кишвар тақрибан 2400 донишҷӯ дар 12 риштаи тахассусии марбут ба соҳаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ таҳсил мекунанд. Мисолҳои навтарин аз ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таълимӣ ва ширкатҳои хусусӣ таҳлил шуд. 
Ҳамчунин, стандартикунонии низоми маориф ва барномаҳо, фароҳамории имкониятҳои таҷрибаомӯзӣ барои донишҷӯён ва 
пешниҳоди корҳои рақобатпазир ва ҷолиб ҳам баррасӣ гардид. 
 
Маркази тиҷорати байналмилалӣ соли 2020-ро бо мизбонии 
силсилаи вебинарҳои кушода доир ба нассоҷиву дӯзандагӣ ба 
анҷом расонид. 30-уми ноябр, 8-ум ва 16-уми декабр ҳамаи 
хоҳишмандон аз Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҷаҳон имкон 
доштанд, ки дар вебинарҳо дар мавзӯъи “Арзиши пурраи либос” 
иштирок кунанд. Роҳнамои нави техникие, ки аз ҷониби МТБ 
омода шудааст, ба корхонаҳои дӯзандагӣ ҷиҳати дуруст ҳисоб 
намудани хароҷоти асосӣ ва арзиши пурраи либос ёрӣ медиҳад. 
Ин роҳнамо, ҳамчунин, ба ҳамаи ҷонибҳои манфиатдори соҳаи 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ниҳодҳои давлатӣ, иттиҳодияҳо ва 
соҳибкорон роҳ нишон медиҳад, ки чӣ гуна ба пешрафти соҳа 
ноил гарданд. 

Ҳамкори мо Маттиас Кнаппе дар маҷаллаи PROPARCO доир 
ба барномаи GTEX мақола нашр кард.  
 
Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (GTEX) ба ҳалли 
мушкилоти умумии соҳа, ки дар кишварҳои рӯ ба рушд 
мушоҳида мегарданд, мусоидат менамояд. Ин чолишҳо, аз 
ҷумла, аз тағйири самту равишҳои тиҷорат, ки ба тағйири 
талаботи брендҳову харидорон рабт дорад, бармеоянд. 
   
Ин мақола бо забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ дар пайванди 
зер дастрас аст.  

  
 

Хабари даргузашти Содиқҷон Рустамӣ, муовини Вазири саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо камоли андуҳ дарёфтем. 
Қалби ҷаноби Рустамӣ, рӯзи 16-уми октябри соли 2020, дар синни 56–солагӣ, 
аз тапидан бозмонд. 
 
Содиқҷон Рустамӣ ба ҳайси намояндаи масъули Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави ҷумҳурӣ бо Маркази тиҷорати байналмилалӣ 
ҳамкориҳои зич дошт, дар чорабиниҳои мо фаъолона иштирок мекард ва 
фаъолиятҳои моро, ки ба рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии кишвар равона 
шудаанд, ҳамаҷониба дастгирӣ менамуд. Аз ҳамкорӣ бо чунин фарди 
соҳибтахассус ва ботаҷриба ҳамеша қаноатманд будем. 
 
Маркази тиҷорати байналмилалӣ ба аҳли хонадони ҷаноби Рустамӣ ва ба 
тамоми ҷомеаи саноатии кишвар барои ин талафот ибрози ҳамдардӣ баён 
менамояд. Ҷояшон ҷаннат ва руҳашон ҳамеша шод бошад! 

 
(Акси саҳифаи аввал: Дӯзандагони “Гулдастон”. Аксҳои дигар: МТБ, ACT Development Group, Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба дӯзандагӣ) 

 
Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии МТБ дар Тоҷикистон аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад 
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