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Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии Маркази тиҷорати байналмилалӣ (МТБ) ва ҳамкорони дигар 
аз шумули ниҳодҳои давлатӣ ва шарикони рушд рӯзи 10-уми июни соли 2021 дар як маросиме дар шаҳри Душанбе ғолибони озмуни солонаи соҳавии худро бо 
ҷоизаҳо қадрдонӣ кард. Ғолибони озмун дар чаҳор номинатсия бо нишону дипломҳо ва ҷом сарфароз гардонида шуданд. 
 
Маҳсулоти ғолибони номинатсияҳои соҳибкори беҳтарини соҳа дар ҳамон ҷараёни маросим ба маърази тамошо гузошта шуд. Ҳунари ғолибони номинатсияҳои 
тарроҳӣ бошад, пештар, 28-уми апрели соли 2021, дар як намоиши вижаи мӯду маҳсулот, баҳогузорӣ гардида буд. МТБ низ ҷузви ҳайъати доварони озмун буд. 
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МТБ дувумин Маркази омӯзишӣ – таълимӣ оид ба 
дӯзандагиро дар Тоҷикистон боз кард. Маркази омӯзишӣ-
таълимӣ оид ба дӯзандагӣ дар назди Донишкадаи 
политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи 
академик М. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд (ДПДТТХ), ки дар 
ҳамкорӣ бо ин донишкада кушода шуд, сар аз 24-уми май 
дари худро ба рӯи донишомӯзон боз кард. 
 
Ҳадаф аз боз кардани Маркази омӯзишӣ – таълимӣ оид ба 
дӯзандагӣ тақвият ва рушди маҳоратҳои асосие мебошад, ки 
мутобиқи трендҳои замонавии соҳа аз ҷониби соҳаи 
дӯзандагии кишвар талаб мешавад. Таълими тарроҳии 
компютерӣ, сохтани қолабҳо, андозагирӣ, ва ҷобаҷогузории 
сарфакоронаи қолабҳо ва дӯхти либос аз ҷумлаи 
фаъолиятҳои асосии маркази мазкур мебошад. Дастрасӣ ба 
таҷҳизот ва технологияи навтарини соҳа, ки аз ҷониби МТБ тақдим шудааст, ба донишомӯзон фароҳам оварда шудааст. 

 
Соҳаи дӯзандагӣ ҳамеша дар ҳолати тағйир аст ва корхонаҳои Тоҷикистон 
низ бояд пайваста ин равандҳоро пайгирӣ намоянд ва ҷараёни 
истеҳсолоти худро ба талаботи нав мутобиқ созанд. Маркази омӯзишӣ – 
таълимӣ оид ба дӯзандагӣ холигӣ миёни бахши хусусӣ ва муассисаҳои 
таълимиро пур хоҳад кард. Бо таълим ва технология марказ ҳадаф дорад, 
ки ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ нерӯи кории таълимдидаву тамриндида 
пешниҳод кунад. Дар  баробари ин, марказ ҷиҳати роҳандозии ҳамкории 
пурсамар миёни соҳа ва муассисаҳои таълимӣ дар вилояти Суғд, ки яке аз 
минтақаҳои аз нигоҳи саноатӣ рушдкардаи кишвар мебошад, нақши 
муҳимро хоҳад бозид. 
 
Маркази омӯзишӣ – таълимӣ оид ба дӯзандагӣ дар Хуҷанд дувумин чунин 
марказ дар Тоҷикистон мебошад, ки аз ҷониби МТБ дар ҳамкорӣ бо 
муассисаҳои таълимии кишвар таъсис ёфтааст. Як чунин марказ соли 

гузашта дар назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар Душанбе низ ба фаъолият шурӯъ намуда буд. Ин марказҳо дар самти ба роҳ мондани 
ҳамкории беҳтару қавитар миёни соҳа ва муассисаҳои таълимӣ нақши муҳимро хоҳанд бозид. 

“Дар замоне, ки фазои рақобатпазирӣ васеъ мегардад, рушди 
муваффақонаи ҳар соҳаеро мутахассисони соҳибтаҷриба 
таъмин мекунанд. Маркази омӯзишӣ-таълимӣ оид ба дӯзандагӣ, 
ки ба рушди соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон ва ворид 
кардани технологияҳои нав ҳам ба раванди таълим ва ҳам ба 
истеҳсолот мусоидат мекунад, алоқаи байни муассисаҳои 
таълимӣ ва истеҳсолотро таъмин карда, ба роҳ ёфтани 
маҳсулоти миллӣ ба бозорҳои нав саҳм мегузорад”. 
Доктор Дилафрӯз Саидӣ, Директори ДПДТТХ 

 



 

Сенздаҳ намояндаи муассисаҳои таълимӣ ва корхонаҳои дӯзандагии 
вилояти Суғд як давраи омӯзишӣ оид ба тарроҳии муосири либос бо 
истифода аз барномаи компютерии “GRAFIS 12”-ро хатм карданд. 
 
Ин тренинги сеҳафтаина барои тренерон (ToT) аз ҷониби МТБ аз 26-уми май 
то 15-уми июни соли 2021 дар Маркази омӯзишӣ – таълимӣ оид ба 
дӯзандагӣ дар назди Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 
Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд (ДПДТТХ) 
баргузор шуда, онро ширкати иттилоотӣ-технологии “Кадрус”-и шаҳри 
Маскав гузаронид. Барномаи компютерии “GRAFIS 12” дар чаҳорчӯбаи 
лоиҳаи GTEX махсус барои Маркази омӯзишӣ-таълимӣ харидорӣ шудааст. 
 

Ин давраи омӯзишӣ ҳам назария ва ҳам амалияи тарроҳии либосро тавассути 
барномаи “GRAFIS” фаро гирифт. “GRAFIS” барномаи нодири компютериест, 
ки фаъолияти эҷодкорӣ ва интеллектуалиро ба ҳам тавъам намуда, ҷараёни 
эҷоди тарроҳии либосро суръат мебахшад. Ин барнома ҳангоми омода 
сохтани намунаҳои либос вақтро сарфа ва кори тарроҳро осон намуда, 
сифати тарҳу қолабҳоро беҳтар мекунад ва шумораи намуди маҳсулотро 
афзоиш медиҳад. 
 
Иштирокчиёни давраи омӯзишӣ дониши амалӣ ва эҷодии тарроҳии либосҳои 
гуногунро тавассути компютер сайқал доданд ва баъдан ин донишҳоро ба 
шогирдону ҳамкорон ва дигар хоҳишмандон интиқол хоҳанд дод. 
 
Ин нахустин давраи омӯзишии кӯтоҳмуддатест, ки дар Маркази омӯзишӣ – 
таълимӣ оид ба дӯзандагӣ, ки ибтикори навтарини муштараки МТБ ва 
ДПДТТХ буда, дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи GTEX таъсис ва муҷаҳҳаз гардонида шудааст, баргузор гардид.  



 

Шартномаҳои имзошуда дар ҳаҷми бештар аз 1,6 миллион доллари ИМА, 
қарордодҳои пешакӣ дар ҳаҷми як миллион доллари ИМА, ва иловатан, 
280 тамоси нави тиҷоратии барқароршуда – ҳайати соҳибкорони 
Тоҷикистон аз Рӯзҳои ҷаҳонии нассоҷӣ аз Тошканд бо чунин натиҷаҳои 
пешакӣ баргаштанд. 
 
Ҳайати Тоҷикистон, иборат аз 11 ширкати нассоҷиву дӯзандагӣ ва 2 
ширкати консалтингӣ, аз 26-ум то 29-уми май, дар чаҳорчӯбаи Рӯзҳои 
ҷаҳонии нассоҷӣ дар шаҳри Тошканд аз Намоишгоҳи сеюми 
байналмилалии UzTextile Expo дидан кард. Барномаи Рӯзҳои ҷаҳонии 
нассоҷӣ, бар иловаи ин намоишгоҳ ва чорабиниҳои гуногун, ҳамчунин, аз 
вохӯриҳои b2b бо ҳадафи барқарор кардани робитаҳои мустақими 
тиҷоратӣ ва тавсеаи имкониятҳои ҳамкорӣ иборат буд. 
 
UzTextile Expo – намоишгоҳи байналмилалии нодир ва вижаи соҳаи 
нассоҷӣ ва мӯд дар Осиёи Марказӣ мебошад. Ҳар сол аз он бештар аз 
9000 коршинос, соҳибкор ва тоҷир боздид мекунанд. Дар намоишгоҳ 
дастовардҳои соҳаи нассоҷӣ ва мӯд аз истеҳсолкунандагони пешсафи 
ҷаҳонӣ дар тамоми занҷираи истеҳсолот – аз нахи пахта то ба либоси 
омода ба маъраз гузошта мешавад. Чорабинӣ ҷиҳати дарёфти шарикон 
дар Ӯзбекистон, бозори калонтарини Осиёи Марказӣ, кумак мекунад. 

 
Ҳайати Тоҷикистон, ҳамчунин, имкон дошт, то аз барномаи васеъи 
тиҷоратӣ, аз ҷумла, иштирок дар Ҳамоиши байналмилалии нассоҷии 
Ӯзбекистон, вохӯриҳои сершумори тиҷоратӣ, намоишҳои мӯд, мастер-
классҳо аз тарроҳони маъруф ва коршиносони соҳа ва ғайра баҳра 
бардорад.   
 
Боздид аз Тошканд ибтикори муштараки Маркази тиҷорати байналмилӣ 
(МТБ), ҳукуматҳои Олмон (GIZ) ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (USAID), ва 
Созмони рушди саноатии СММ (UNIDO) дар ҳамоҳангӣ бо Вазорати саноат 
ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаҳои савдо ва 
саноати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мебошад.  

“Иштирок дар ин намоишгоҳ бароямон хеле ҳам муфид буд. Ин 
намоишгоҳ имкони хубе фароҳам овард, то мо бо шарикон 
робитаҳои мустақим барқарор намоем ва ҷуғрофиёи бозори худро 
ва бозори маҳсулоти хом барои худамонро тавсеа бахшем. Дар 
намоишгоҳ иттилооти зиёди лозима доир ба трендҳои замонавии 
соҳа низ дарёфт кардем”. 
Абдурашид Абдуҳамидов, мудири иҷроияи ширкати “ТоҷТекс” 



Форуми сеюми миллии корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии аъзои 
Иттифоқи рушди бахши хусусии Тоҷикистон (ИРБаХТ) рӯзи 10-уми июни 
соли 2021 дар Душанбе баргузор гардид. Форум аз тарафи ИРБаХТ дар 
ҳамкорӣ бо Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагии МТБ ва ҳамкорони 
дигар аз шумули ниҳодҳои давлатӣ ва шарикони рушд гузаронида шуд. 
 
Дар форум намояндагони корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, вазорату 
идораҳои марбутаи давлатӣ, шарикони байналмилалии рушд ҷамъ 
омада, мушкилоти ҷойдошта ва роҳҳои рушди ҳамаҷонибаи соҳаи 
нассоҷӣ ва дӯзандагиро дар кишвар баррасӣ карданд. Аз ҷумла, 
барномаҳои соҳавии давлатӣ, вазъи ҳозираи корхонаҳо, истифодаи 
иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ, сифат ва арзиши маҳсулот ва таъсири он 
ба рақобатпазирии корхонаҳо дар бозорҳои дохилӣ ва байналмилалӣ, 
талаботи бозори кор ва сифати омодасозии кадрҳои баландихтисос 
барои соҳа баррасӣ шуд. 

 
Фарҳод Билолзода, муовини Вазири саноат ва технологияҳои 
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, қайд намуд, ки чунин чорабиниҳо 
дар амалигардонии самтҳои асосии сиёсати дастгирикунандаи 
соҳаи соҳибкорӣ мусоидаткунанда мебошанд. 
 
Файзалӣ Раҷабов, раиси Шӯрои ИРБаХТ, бо тамҷид аз саҳми 
корхонаҳои соҳа дар муқовимат ба пандемия гуфт, онҳо 
тавонистанд, ки саривақт ба талабот ва воқеиятҳои нави бозор 
мутобиқ гарданд ва истеҳсоли ниқобу либоси муҳофизатии 
тиббиро ба роҳ монанд. 
  

Бунёди 
фазои 

мусоиди 
тиҷоратӣ 

Беҳтар 
гардонидани 

дастрасии 
корхонаҳои 

соҳа ба 
маблағгузор

ӣ 

Пешгирӣ аз 
воридоти 

ғайриқонуни
и либос аз 
кишварҳои 

ҳамсоя 

Омода ва 
таълими 

мутахассисо
ни соҳибкасб 

ва 
кормандони 

самтҳои 
калидӣ  

Истифодаи 
оқилонаи 

иқтидорҳои 
мавҷудаи 

истеҳсолотӣ 

Рақобатпази
р 

гардонидани 
маҳсулот 

Барои рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон чӣ кор бояд кард? 



 
 

Барномаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Маркази тиҷорати байналмилалӣ  (GTEX) – барномаи 
чаҳорсола буда, аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мегардад. Дар доираи 
он ба ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар Осиёи Марказӣ (Қирғизистон ва Тоҷикистон) 
ва Ховари Миёна ва Африқои Шимолӣ (Миср,  Марокаш ва Тунис) кӯмак расонида 
мешавад. Ҳадафи барнома пешбурди содироти маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва 
фароҳам овардани шароит барои дарёфти имкониятҳои даромад ва ҷойи кор дар 
тамоми занҷираи арзиш мебошад. 

 

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com 

Торнигор: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/itc.tajikistan 

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

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 

 

(Аксҳо: МТБ, ИРБаХТ) 
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