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“Лидер”, ки дар соли 1999 таъсис ёфтааст, яке аз ҷавонтарин ширкатҳои дӯзандагӣ 
дар Тоҷикистон маҳсуб гардида, либосҳои варзишӣ, ба монанди кимоно барои 
дзюдо, карате, таеквондо ва ғайра истеҳсол ва содир мекунад. 

МТБ қариб як даҳсола боз бо “Лидер” ҳамкорӣ мекунад. Бо тағйири дизайн ва 
раванди истеҳсолот дар корхона, ин ҳамкориҳо сифати маҳсулоти ширкатро беҳтар 
карда, ҳамчунин, кӯмак кардаанд, то бренди ширкат дар бозорҳои беруна шинохта 
гардад. 

 

 

 

 

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com 

Торнигор: www.itctj.org; 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 
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Барои ҳафтумин бор, Тоҷикистон риштаи пахтагини 
худро ба Намоишгоҳи байналмилалии ришта ба 
Истанбул бурд, ки дувумин намоишгоҳи бузурги 
ришта дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад.  
 
Намоишгоҳи байналмилалии ришта дар Истанбул 
аз 14-ум то 17-уми феврал баргузор гардид. Ин 
намоишгоҳ ба ҳайси як пойгоҳи муҳим ҷиҳати  
ошноӣ ва табодули маълумот барои тақрибан 8000 
меҳмон аз 80 кишвари дунё хидмат мекунад.  
 
Иштирокдорони намоишгоҳ бренди худро ба 
бозорҳои минтақавӣ муаррифӣ мекунанд, 
робитаҳои нави тиҷоратӣ барқарор мекунанд, ва бо 

навгониҳои саноат шинос мегарданд. 
 
Имсол, аз Тоҷикистон панҷ ширкати нассоҷӣ – 
“Ваҳдат Текстил”, “Ноҳид”, “РБТ Ресандаи 
Тоҷикистон”, “Спитамен Текстайлз”, ва “ХИМА 
Текстил”дар намоишгоҳ иштирок карданд.  
 
Ин ширкатҳо, дар маҷмӯъ, созишномаҳои пешакии 
фурӯши маҳсулот ба маблағи 2,5 миллион доллари 
амрикоӣ имзо карданд ва тақрибан 600 тамоси 
нави тиҷоратӣ барқарор намуданд.  
 
Мирзоқодир Бақоев, мудири «Спитамен Текстайлз», дар мавриди манфиати корхонаҳои Тоҷикистон 
аз намоишгоҳ чунин гуфт: «Дар минтақа маҳсулоти мо талаботи зиёд дорад ва ин намоишгоҳ ба мо 
имкон дод, то бо муштариёни эҳтимолӣ тамосҳои мустақими корӣ барқарор намоем ва 
фармоишоти худро гуногун созем”. 
 
Ширкатҳои тоҷикӣ, ҳамчунин, дар Истанбул, аз Намоишгоҳи байналмилалии дастгоҳ ва таҷҳизоти 
нассоҷӣ низ боздид карданд ва дар он ҷиҳати харидории ашёи хом ва таҷҳизот ба маблағи умумии 
тақрибан 100 ҳазор доллар шартномаҳо бастанд.   

 

Маркази тиҷорати байналмилалӣ бо чанд созмони кӯмакрасон ва пуштибони тиҷорат ва сармоягузорӣ 
дар Тоҷикистон созишномаҳои ҳамкорӣ имзо кард. 
 
Яке аз ин санадҳо Созишномаи ҳусни тафоҳум мебошад, ки бо Иттифоқи рушди бахши хусусии 
Тоҷикистон (ИРБХТ) имзо шуд. Дар чаҳорчӯбаи ин созишнома, МТБ иқтидори институтсионалӣ, 
фаъолияти ҳаррӯзаи корбарӣ ва мудириятии ИРБХТ-ро тақвият медиҳад ва дар таҳияи нақшаи 
стратегия, сохтани сомонаи интернетӣ, беҳтар кардани пӯшиши расонаии фаъолияти он ва баргузории 
чорабиниҳо ёрӣ мерасонад.  
 



Дар чаҳорчӯбаи як Созишномаи дигари ҳусни тафоҳум, ки миёни МТБ ва ширкати машваратии ISD 
Consulting имзо шуд, ин ширкати маҳаллӣ ба Иттифоқи рушди бахши хусусӣ дар таҳияи нақшаи 
стратегӣ ва нақшаҳои корӣ мусоидат мекунад. 

 
МТБ, ҳамчунин, бо ду ширкати маҳаллии 
консалтингӣ: ACT Development Group ва 
Business Consulting Group ҳамкориашро 
идома медиҳад. Ҳар ду ширкат доир ба 
фаъолияти корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ 
маълумоти зарурӣ ҷамъ меоранд, 
фаъолияти онҳоро пайгирӣ мекунанд,  
гузоришҳо омода мекунанд, ҷиҳати 
иштироки корхонаҳо дар намоишгоҳҳои 
байналмилалӣ ва сафарҳои омӯзишӣ кӯмак 
мерасонанд ва барояшон давраҳои 

омӯзишӣ доир мекунанд. 
 

 

Рӯзи 19-уми июни соли ҷорӣ, 16 узви Иттифоқи 
рушди бахши хусусии Тоҷикистон дар давраи 
омӯзишӣ доир ба банақшагири (тарҳрези)-и 
стратегӣ, ки онро ширкати ISD Consulting баргузор 
кард, иштирок намуданд. Иштирокдорони ин 
давраи омӯзишӣ бо сохтор ва методологияи 
таҳияи нақшаҳои стратегӣ шинос шуданд.  
 
Илова бар ин, шарики дигари МТБ, “Business 
Consulting Group” доир ба ҳамин мавзӯъ барои 33 
иштироккунанда аз корхонаҳои нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Душанбе ва Хуҷанд ду давраи омӯзишӣ 
баргузор намуд. Дар ин семинарҳо иштирокдорон 
ҳамчунин бо барномаи “Машваратҳо барои тиҷорати хурд”-и Бонки аврупоии таҷдид ва рушд шинос 
шуданд. Ин барнома лоиҳаҳои хидматрасонии консалтингии ширкатҳоро маблағгузорӣ мекунад.  
 
Давраҳои омӯзишии баргузоршудаӣ ба таври интерактивӣ сурат гирифта, дар онҳо мисолҳои мушаххас аз 
фаъолияти  ширкатҳои дигар, мубодилаи афкор, баҳсҳои гуруҳӣ ва ғ.  хеле зиёд истифода бурда шуд. 
Таҳлили фикру мулоҳизаҳои  иштироккунандагон бозгӯи он аст, ки онҳо дониши андӯхтаашонро дар 
фаъолияти минбаъдаашон истифода хоҳанд кард. 

 

Армен Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ дар кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, 
ҷиҳати муаррифии Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Global Textiles and Clothing programme – 
GTEX) ба ҳамкорони маҳаллӣ дар моҳи апрел бо сафари расмӣ дар шаҳри Душанбе қарор дошт. 
Барномаи нави чаҳорсола ҳадаф дорад, то содирот аз Тоҷикистонро боло бибарад ва ба ин васила, дар 
кишвар ҷойҳои нави корӣ ва имконияти дарёфти даромад барои тамоми соҳаро фароҳам биорад. Дар 
ҷараёни ин боздид ҷаноби Заргарян, ҳамчунин, чорабиниҳо ва бахшҳои калидии барнома, механизм ва 



равишҳои иҷрои онро бо ҳамкорон аз ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, бахши хусусӣ, ва созмонҳои 
байнулмилалӣ баррасӣ кард.  
 
Намояндагони ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон интизороташонро аз барномаи 
GTEX бо Рафаэл Ҷеннӣ, мудири барномаҳои Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО), ки 
моҳи май бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дошт, ба миён гузоштанд. Ҷаноби Ҷеннӣ, ҳамчунин, бо 
шарикони МТБ дар Душанбе вохӯрда, бо натиҷаҳои муқаддамотии барномаи GTEX шинос шуд. 

 

Алина Фетисова, мушовири МТБ доир ба 
соддагардонии расмиёти савдо дар моҳҳои май ва 
июн ду сафари корӣ ба Душанбе анҷом дод. Бону 
Фетисова ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Тоҷикистон дар ҷиҳати интихоби кормандон барои 
Котиботи доимоамалкунандаи назди Кумитаи 
ҳамоҳангсоз оид басоддагардонии расмиёти савдои 
Тоҷикистон мусоидат намуда, кормандони 
интихобшударо доир ба роҳандозии фаъолияти 
Кумита омӯзиш дод, онҳоро ба шарикон  аз бахши 
хусусӣ муаррифӣ намуд, ва ҳамроҳ бо онҳо 
нақшаҳои кории Кумитаро барои соли 2018 баррасӣ 
намуд. 

 
Дар ҳамин иртибот, як сафари дигари корӣ аз ҷониби Кяртан 
Соренсен, мушовири байналмилалии МТБ доир ба портали 
иттилоотӣ оид ба соддагардонии расмиёти савдо, дар моҳи 
июн анҷом пазируфт. Дар ҷараёни он, ҷаноби Соренсен 
мушовирони маҳаллиро бо портали навтарини соддагардонии 
расмиёти савдо шинос кард ва ҳамчунин, бо онҳо роҳҳои 
мутобиқ кардани портали Тоҷикистонро бо муҳтаво ва сохтори 
портали умумии МТБ баррасӣ намуд. Ӯ, ҳамчунин, бо 
масъулони Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон 
вохӯрда, онҳоро аз ҳолати кунунии торнамо (портал)-и 
иттилоотӣ оид ба соддагардонии расмиёти савдои Тоҷикистон 
огоҳ намуд ва ҷалби бештари вазоратро дар навсозии портал 
баррасӣ кард. 


