
Як гуруҳи соҳибкорон ва мутахассисони соҳаи саноати сабуки 
Русия аз 18-ум то 23-уми апрел бо ҳадафи шиносоӣ бо корхонаҳои 
нассоҷиву дӯзандагии кишвар ва баррасии масоили ҳамкорӣ аз 
Тоҷикистон дидан карданд. 
 

Сафари мазкур дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ (МТБ) ва дар ҳамкорӣ бо ширкати ташкилкунандаи 
намоишгоҳҳо - “Текстилэкспо” ва оҷонси хабарии “РИА Мода”-и 
Русия баргузор гардид.  
 

Ба ҳайъати мазкур шомил буданд: Соҳибони корхонаҳо, ки ба 
хариди риштаи пахтагин, матоъи трикотажӣ ва маҳсулоти дигари 
нассоҷиву дӯзандагӣ таваҷҷуҳ доранд, намояндагони ширкатҳои 
хариди яклӯхт ва шабакаҳои тиҷоратӣ, ки ба аутсорсинги 
истеҳсолотӣ алоқаманданд, намояндагони ширкатҳои фурӯши 
таҷҳизоти нассоҷӣ, ва намояндагони ширкати “Текстилэкспо” ва 
оҷонси хабарии “РИА Мода”. 
 

Барномаи сафар аз Хуҷанд шурӯъ шуда, он ҷо ҳайъати Русия бо 
корхонаҳои «Нассоҷи Хуҷанд», «Ортекс», «Раҳимов А.А.», 
«Лидер», «РБТ Тоҷикистон» ва «Фирӯз» шинос шуд. Меҳмонон, 
ҳамчунин, дар Истаравшан аз «Ноҳид», дар Мастчоҳ аз «Олим 
Текстайл», дар Ёвон аз «ХИМА-Текстил» ва «Ваҳдат», ва дар шаҳри 
Душанбе аз «Нафиса» ва «Гулистон» дидан карда, бо рафти 
истеҳсолот ва шароити корӣ дар корхонаҳо шинос шуданд.  
 

Ҳамчунин, онҳо бо намояндагони Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав ва Ҳукумати вилояти Суғд мулоқот карда, рӯзи 
22-юми апрел дар вохӯрии васеъи кории намояндагони соҳаи 
нассоҷӣ ва дӯзандагии Русия ва Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе 
иштирок карданд. 

  

 
Дар ин шумора: 

Шиносоии соҳибкорони Русия бо нассоҷӣ ва дӯзандагии ҶТ 
Соҳибкорони тоҷик таҷрибаи Қирғизистонро меомӯзанд 
“Ресандаи Тоҷикистон РБТ” дар намоишгоҳи Истанбул 
Омӯзиши бренд ва мудирияти он 
Таълими бозорёбии мӯди замонавӣ 
Давраи омӯзишӣ доир ба ҳузур дар интернет 
Омодагӣ ба сафар ба Франкфурт  
Мӯди “нафис” бо “меҳр” аз Тоҷикистон 

Бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария 
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Владимир Хабаров, “Фактория Ҷинс”, раҳбари корхона:  
“Шиносоӣ бо корхонаҳои бофандагӣ ва истеҳсолкунандаи 
сарулибоси ҷинсии Тоҷикистон таъсири мусбате дод. Дар ин ҷо 
корхонаҳорое дидем, ки барояшон бозори фурӯш лозим аст. Дар як 
маҳал, дар як корхона ё шаҳр, аз коркарди маводи хом сар карда, 
то ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоироташкил кардан мумкин аст. 
Истеҳсолкунандаҳои Тоҷикистон омодаанд, намунаҳои дархостии 
моро ба миқдори дилхоҳ тавлид кунанд”. 

Наталя Малихина, «Малахит», мудир: 
«Бартарии ширкатҳои тоҷик дар он аст, ки онҳо манбаъи ашёи 
хоми худӣ, яъне пахта доранд. Айни замон, мо имконоти ҳамкорӣ 
ҷиҳати таъмини истеҳсолотамон бо ашёи хомро баррасӣ дорем”. 

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/


Як ҳайъате аз Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи як сафар аз 25-ум то 
29-уми май таҷрибаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагии 
Қирӯизистонро омӯхт. Ҳайъати Тоҷикистон аз намояндагони 12 
корхонаи нассоҷиву дӯзандагӣ ва ду донишгоҳи кишвар иборат 
буд. 
 

Соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар солҳои ахир дар Қирғизистон 
басуръат рушд мекунад ва феълан, ҳудуди 100 000 то 150 000 
нафар дар тақрибан 1 500 корхонаи нассоҷиву дӯзандагӣ дар 
ин кишвар бо кор фаро гирифта шудаанд. Солона дар 
Қирғизистон ба маблағи наздик ба 190 миллион доллари  
амрикоӣ маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ истеҳсол мешавад, ки 
қариб ҳамааш ба Русияву Қазоқистон содир мегардад.  

Дар солҳои ахир, корхонаҳои дӯзандагии 
Тоҷикистон низ мутахассисони қирғизро 
ба кор даъват намуданд.  
 

Дар чаҳорчӯбаи ин сафар ҳайъати 
Тоҷикистон аз намояндагони беҳтарини 
саноати нассоҷиву дӯзандагии 
Қирғизистон – ба монанди корхонаҳои 
“Лариса Фэшн”, “Светланка”, “Зорин”, 
“Ардамина”, “Назик”, “ВИВА ТЕКС”, 
“Текстил Транс”, “Салкин” ва “Касийет” 
боздид ба амал оварда, бо намояндагони 
Вазорати иқтисоди Қирғизистон ва 
иттиҳодияҳои саноати сабуку тарроҳони 

мӯд ва донишгоҳҳоии Қирғизистон мулоқот карданд.  Корхонаҳои барои боздид интихобшуда ба истеҳсоли 
маҳсулоти гуногун, ба монанди сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона, ҷӯроб, ва ғайра машғуланд. 
 

Ин сафар ба ҳайъати Тоҷикистон имкон фароҳам овард, то аз 
таҷрибаи шарикони қирғиз маълумоти нав бигиранд, омилҳои 
калидии рушди саноати дӯзандагӣ дар кишвари ҳамсояро 
биомӯзанд, бо низоми андозбандӣ ва танзими соҳа шинос 
шаванд, ва бо ҳамкорони қирғиз робитаҳои нави тиҷоратӣ ва 
ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд барқарор кунанд.   
 

Яке аз натиҷаҳои аввалия ва судманди ин сафар имзои ду 
Ёддошти ҳусни тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии техникии 
Қирғизистон ва Донишгоҳи давлатии сохтмон, нақлиёт ва 
архитектураи Қирғизистон мебошад. 
 

Ҳамкори нави мо, ширкати тозатаъсиси “Ресандаи Тоҷикистон РБТ” дар 
Намоишгоҳи 21-умини маҳсулоти нассоҷӣ барои хона “EVTEKS”, ки дар Истанбул аз 
17 то 21-уми май баргузор гардид, иштирок намуд. Барои аввалин бор аст, ки як 
ширкати тоҷикӣ мустақилона ва мустақим дар ин намоишгоҳи байнулмилалӣ 
иштирок мекунад. Аксарияти кулли масрафоти иштирок бар дӯши худи ширкат буд, 
ки аз МБТ танҳо ёрии каме дархост намуд.  
 

Намояндагони ширкат мегӯянд, онҳо муҳиммияти намоишгоҳҳои байнулмилалиро 
пас аз иштирок дар Намоишгоҳи 13-уми байнулмилалии нассоҷии Истанбул дар 

моҳи феврали соли ҷорӣ, ки ин ширкат дар он бо ёрии МТБ иштирок карда буд, дарк карданд. Ширкати мазкур аз он 
намоишгоҳ пурбор, бо даҳ шартномаи нави ҳамкорӣ баргашта буд. “Ресандаи Тоҷикистон РБТ” девораи худро дар “EVTEKS - 
21st Istanbul Home Textiles Exhibition” фармоиш дода, онро тарроҳӣ намуд ва маводи иттилоотӣ нашр карда, ҳамроҳаш бурд. 
Ширкат натиҷаҳои аввалияи иштирок дар он намоишгоҳро муваффақ медонад.  
 

Шаҳло Абиджанова, “Олим Текстайл”, мудири фурӯш: 
“Сафар хеле муфид ва пурмаҳсул буд, чунки табиати омӯзишӣ 
ва тадқиқотиро дошт. Аз муваффақиятҳои ширкатҳои 
қирғизӣ ман ба ваҷд омадам. Ин чаҳор рӯзи сертараддудморо 
мутмаин сохтанд, ки дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон низ бояд аз таҷрибаи Қирғизистон кор бигирем. 
Ман махсусан аз дастовардҳои ширкатҳои хурд ангушти 
ҳайрат газидам, ки бо фармоишҳои бузургҳаҷм муваффақона 
сарукор доранд. Маҳсулоти онҳо берун аз Қирғизистон низ 
харидори зиёд дорад”. 



 

Бренд ва мудирияти он 

Бозоршиносон (маркетолог), тарроҳон, соҳибкороне, ки дар 
самти мӯд фаъолият мебаранд, ва намояндагони корхонаҳои 
дӯзандагӣ аз як давраи омӯзишии серӯза доир ба сохтани 
бренд ва мудирияти он баҳра бурданд. Ин давраи омӯзишӣ аз 
13-ум то 15-уми апрел дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид.  
 

Давраи омӯзишии мазкурро ширкати маъруфи сингапурӣ 
Textile and Fashion Industry Training Center омода ва баргузор 
кард.  
 

Давраи таълимии “Сохтани бренд ва мудирияти он” ҳам 
назария ва ҳам амалияро дарбар гирифта, мавзӯъҳои сохтани 
бренд ва қабули он аз ҷониби муштарӣ, истифодаи василаҳои 
бозорёбӣ ба ҳайси асос ҳангоми брендсозӣ, мудирияти он ба 
воситаи тарғибот ва мустаҳкамгардонии мавқеъи он дар 
бозорро фаро гирифт. Ин барнома ба иштирокдоронаш имкон 
фароҳам овард, то донишҳои худ доир ба тарҳрезӣ ва иҷрои 
тарҳи брендсозии худро аз оғози пайдоиши идея то ба анҷом - 
пешниҳоди бренд ба ҷомеа, тақвият диҳанд. Ба иштирокдорон 
гувоҳномаҳо супурда шуд.  

Бозорёбии мӯди замонавӣ 

Мутахассисони соҳаи дӯзандагӣ ва мӯди Тоҷикистон дар 
як давраи омӯзишии дурӯза доир ба бозорёбӣ 
(маркетинг) дар саноати мӯди замонавӣ, ки рӯзҳои 18-19-
уми май дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иштирок 
карданд. 
 
Давраи омӯзишии мазкурро ширкати маъруфи русӣ 
Fashion Consulting Group омода ва баргузор кард. 
 

Ҳадафи давраи таълимии мазкур тақвияти дониши 
иштирокдоронаш доир ба васила ва роҳҳои муваффақи 
бозорёбӣ дар саноати мӯди замонавӣ буда, 
иштирокдорон дар он доир ба тарзи дурусти роҳандозии 
тиҷорат дар саноати мӯд, тарҳрезии рушди тиҷорат бо 
назардошти имконияту чолишҳои худӣ дар муқоиса бо 
рақибон, стратегияи нархгузорӣ ва роҳҳои ҷалби 
муштариёни эҳтимолӣ  маълумот гирифтанд. 

Дар як ибтикори муштарак бо Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд (БАТР), рӯзи 28-уми апрел дар шаҳри Душанбе ва 3-юми май 
дар Хуҷанд давраи омӯзишие дар мавзӯъи тарроҳии сомонаи интернетӣ (веб-сайт) барои корхонаҳои соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин чорабинии муҳим доир ба аҳаммияти бозорёбии интернетӣ ва сохтани 
сомонаҳо ва фурӯшгоҳҳои онлайни замонавӣ дониш ва маълумот пешниҳод шуд. Ҳадаф аз он мусоидат ба корхонаҳои миёна 
ва хурд дар афзоиши фурӯшҳои онлайн ва пайдоиши муштариёни нав дар даруни кишвар ва берун аз он мебошад. Далер 
Каримов аз ширкати  машваратии маҳаллии Исм ба иштироккунандагони давра роҳҳои ҷолибтар гардонидани сомонаҳои 
расмияшон барои бинандагон ва роҳаттар гардонидани истифодаи сомонаҳоро таълим дод. Ӯ василаҳои одӣ ва содаи 
бозорёбӣ дар интернетро нишон дода, иштироккунандагони давраи омӯзиширо бо намунаҳои муваффақи фурӯшгоҳҳои 
интернетӣ ва сомонаҳои ширкатҳо шинос намуд. Ҳамчунин, ӯ нишон дод, то чӣ гуна сомонаро барои бинандагон ҷолиб ва 
дилкаш гардонид.    

Делла Нг, тренери ширкати TaF.tc International: 
«Иштирокдорони давраи омӯзишии мо муайян 

кардани ҷанбаъҳои қавӣ ва заифи брэндсозӣ, муайян 
кардани қишри муштариёни ҳадафнок, сохтани 

брэнди нодир, таҳияи исм ва нишонии мантиқиву 
мақсаднок барои брэнд, ва пайванди ҳамаи ин 

донишҳо бо стратегияи фурӯш ва роҳёбӣ ба бозорро 
омӯхтанд». 

Анӯш Гаспарян, ҳаммуассису мудири тиҷоратии FCG: 
“Дар ин давраи омӯзишӣ мо доир ба тамоюл ва 

равандҳои иҷтимоӣ дар саноати мӯд, ба монанди 
фанновариҳои нав, тағйироти тасаввуроти гендерӣ, 
арзишҳои нав доир ба масъулиятҳои муҳитзистӣ ва 

сиҳҳатии кормандон ҳарф задем. Ҳамчунин, фарқият 
миёни брендҳои люксу олӣ ва бозори омро нишон 

додем, ва брендсозӣ, тиҷорати онлайн ва муҳиммияти 
расонаҳои хабариро низ баррасӣ кардем”. 

 



ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи 33. Шаҳри Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com     

 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Торнигор: www.itctj.org; www.itctj.wordpress.com     

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

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

Барои савумин бор маҳсулоти ҳунарҳои дастии Тоҷикистон дар намоишгоҳи маъруфи байнулмилалии молҳои 
истеъмолӣ – Ambiente, ки моҳи феврали соли оянда дар шаҳри Франкфурти Олмон баргузор мегардад, ба 
намоиш гузошта мешавад. Рӯзи 21-уми июн, дар як давраи омӯзишие дар шаҳри Душанбе намояндагони 
Тоҷикистон дар намоишгоҳи Франкфурт бо роҳҳои омодагӣ ба намоишгоҳ ва иштироки фаъолу манфиатнок дар 
он  шинос шуданд. Дар он мушовири байнулмилалии МТБ доир ба тарроҳӣ ва бозорёбӣ Габриэла Бёрде 
ширкаткунандагонро бо имкониятҳои бозорёбӣ ва равандҳои байнулмилалии тарроҳӣ, ҳамчунин, бо натиҷаҳои 
охирини иштироки ҳайъати Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ шинос кард. Ширкатдорони давраи омӯзишӣ бо 
намоишгоҳ, маҳсулоти қобили намоиш, ва роҳҳои дарёфту қабули фармоишҳо ошно шуданд. Равандҳои 
тарроҳӣ, ва рушди тарроҳӣ, ҳамчунин, василаҳои истифодаи беҳтари иштирок дар намоишгоҳ барои рушди 
бозорёбии ширкат низ дар маркази таваҷҷӯҳ буд. 
 

Хонум Бёрде дар ҷараёни боздиди худ аз Тоҷикистон ҳамчунин аз корхонаву муассисаҳоиҳунармандӣ дар 
Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Суғд дидан карда, интихоби маҳсулот ва 
омодасозии онро бо иштироккунандагони эҳтимолии намоишгоҳ 
баррасӣ намуд. Ҳамасола, дар намоишгоҳи Ambiente 4700 ширкат аз 
қариб 90 кишвар, ва тақрибан 145000 меҳмон аз 160 кишвари ҷаҳон 
иштирок мекунанд.  
 

Навиштаи Нафиса Имронова 
Ман Нафиса Имронова ном дорам. 25 сола мебошам ва студияи 
муваффақи тарроҳии худро дар ватанам, Тоҷикистон, дорам. Ман 
боварӣ дорам, ки либосҳои ман, ки миёни ҳам мардуми хос ва ҳам ом 
маҳбубият доранд, зебо ва ҷолиб мебошанд. Маро барои иштирок дар 
озмунҳо ва намоишгоҳҳои мӯд даъват мекунанд, дар бораам дар 
расонаҳо менависанд, ва дар кӯча аз ман соядаст мепурсанд. Ман фикр 
мекунам, ман машҳурам.  
  

Аммо ин муваффақият ба осонӣ ба даст наомадааст. Ман маҷбур будам, 
ки бисёр кор кунам, бисёр омӯзам, ва барои тифли шабҳои бехобиву 
талошҳои беандозаам “Fashion Jivj” нерӯ ва вақти зиёд сарф кунам. 
 

Ман тарроҳи касбии либосҳо мебошам. Дар ин самт диплом ҳам дорам, ва вақте донишҷӯ будам, зуд-зуд ба 
давраҳои омӯзишие, ки аз сӯи Маркази тиҷорати байнулмилалӣ баргузор мекард, мерафтам. Лоиҳаи МТБ, ки 
онро Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мекунад, ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон кӯмак 
мерасонад, то мавқеи худро дар бозорҳои беруна мустаҳкам намояд. Ман хурсандам, ки дар баробари соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагӣ, мӯд ва маҳслуоти ҳунарҳои дастӣ низ ба ин лоиҳа роҳ ёфтанд. Ҳамчун донишҷӯ ва 
иштирокчии давраҳои МТБ, нигоҳи ман ба саноати мӯд тағйир ёфт, фаҳмишам доир ба тарзу шеваи либосдӯзӣ ва 
талаботи бозор амиқтар гардид, омодасозии коллексияи либосҳо ва пешбурди брендро омӯхтам ва донишҳои 
зиёди дигар низ аз худ кардам. Ман ин ҳамкориро хеле зиёд арҷ мегузорам, аз ин рӯ, пас аз хатми донишгоҳ низ 
ба ҳайси соҳиби студияи мӯди хусусӣ ман робитаамро бо лоиҳаи МТБ нигоҳ доштам. 
 

Хушбахтона, маро ба ҳайъати Тоҷикистон барои иштирок дар давраи омӯзишӣ дар Сингапур дар соли 2014 
ворид карданд, ки аз он бо омӯзиши василаҳои нави омодасозии коллексия ва истифодаи матоъу аксессуарҳову 
бозӣ бо рангҳову тарҳҳо баргаштам. 
 

Ман Нафиса ном дорам ва талош мекунам, то бо истифода аз омӯхтаҳои худ дар давраҳои омӯзишии МТБ барои 
муштариёнам либосҳои нафис таҳия бикунам. Ин донишҳо ба ман имкон медиҳанд, то аз нақшу нигорҳое кор 
бигирам, ки тавассути методи графикӣ иҷро карданашон имконнопазир аст. Вожаи дувум дар номи студияи ман 
“живч” – дар забони модарии ман – шуғнӣ маънои “ишқ” ва “меҳр”-ро дорад. Либосҳои ман бояд дилҳоро 
тасхир кунанд ва дӯстдоштанӣ бошанд. То ки кори ман ба номи ману номи студияам сазовор бошад, ман талош 
мекунам, то бо ҳама равандҳои наву таҷрибаҳои тоза дар олами мӯд ҳамқадам бошам ва дар ин роҳ лоиҳаи 
МТБ бо ёрии Ҳукумати Швейтсария ба ман ёрӣ мерасонанд. 
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