
Ҳайъате иборат аз корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон аз 20–ум то 23–юми сентябр дар бузургтарин 
намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷӣ ва либосвории 
Федератсияи Русия – намоишгоҳи “Текстиллегпром” дар 
шаҳри Маскав иштирок кард. 
 

Корхонаҳои Тоҷикистон барои ҳафтумин бор бо мусоидат ва 
дастгирии Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) меҳмони 
намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки азимтарин 
намоишгоҳи махсус дар Русия мебошад, гардиданд. Имсол 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони густариши 
бозори берунаи худро пайдо карданд: «Ваҳдат» (ҷӯроб ва 
ришта), “ХИМА-Текстил” (ришта), “Мафтуна” (либоси занонаву 
кӯдакона), “Меҳровар” (либоси махсус ва либосворӣ), 
“Нафиса” (ҷӯроб), «Ноҳид» (трикотаж, либоси тагпӯши 

мардонаву занона),  “Олим Текстайл” (ришта, матоъи пахтагин), ва «РБТ Тоҷикистон» (ришта). 
 

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи тиҷоратии федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти саноати сабук шинохта 
мешавад, соле ду бор тақрибан 2000 ширкати тиҷоративу саноатиро ҷамъ меоварад. Теъдоди меҳмонони намоишгоҳ то ба 
37000 нафар мерасад, ки дар майдони бештар аз 65000 метри мукааб бо маҳсулоти замонавии беш аз 2500 ширкат шинос 
мешаванд. 
 

“Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам меорад, ки имкони хуби 
шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад. Аз ин рӯ, ин намоишгоҳ барои корхонаҳои содиркунандаи Тоҷикистон имкони хубе 
буд, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байнулмилалӣ намоиш бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақим 
барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозори худро тавсеа бахшанд.   
 

Намояндагони шаш корхонаи истеҳсолкунандаи маҳсулоти 
ҳунарҳои дастӣ аз Тоҷикистон рангпардозии мувофиқ ба 
меъёрҳои қабулшудаи Иттиҳоди Аврупоро омӯхтанд. 
Давраи омӯзишӣ аз 15-ум то 17-уми сентябри соли ҷорӣ 
дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон баргузор гардид. 
 

МТБ ин давраи омӯзиширо бо ҳадафи мусоидат ба 
истеҳсолкунандаҳои маҳсулоти дастӣ аз Тоҷикистон дар 
дарёфти роҳашон ба бозорҳои аврупоӣ ва тақвияти 
рақобатпазирии содиротияшон баргузор кард. Ширкати 
маъруфи ҳунармандии қирғиз – Тумар ба лоиҳа ҷалб шуда, 
ин давраи омӯзишӣ доир ба рангпардозиро гузаронид. 
 

Ин давраи омӯзишӣ ҷузве аз омодагиҳо ҷиҳати иштирок 
дар намоишгоҳи байналмилалии Ambiente буд, ки соли 
оянда дар шаҳри Франкфурти Олмон баргузор мегардад. Ҳадаф аз он ҳам баррасии сабақҳои омӯхташуда аз иштирокҳои 
қаблӣ дар намоишгоҳи Франкфурт ва кор сари дарк ва офариниши рангҳои мавриди писанди аврупоиҳо буд. 
 

Бар иловаи омӯзиши рангпардозӣ ва василаҳои гуногуни он, иштирокчиёни давраи омӯзишӣ  аз бозорҳо, фурӯшгоҳҳо, ва 
корхонаҳои шаҳри Бишкек дидан карданд. Дарси комили амалии рангпардозӣ низ ҷузви ҳатмии давраи омӯзишӣ буд.  
 

  

 
Дар ин шумора: 
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Омодагиҳои Кумита оид ба соддагардонии расмиёти савдо ба фаъолият 
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Бозоршиносон, тарроҳон, соҳибкороне, ки дар самти мӯд 
фаъолият мебаранд, ва намояндагони корхонаҳои дӯзандагӣ 
дар як давраи омӯзишии дурӯза доир ба бозорёбӣ (маркетинг) 
дар саноати мӯди замонавӣ ва нақши он барои корхонаҳо, ки 
3-4-уми август дар Хуҷанд баргузор гардид, иштирок карданд. 
 

Давраи омӯзишии мазкурро ширкати маъруфи русӣ Fashion 
Consulting Group дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи Маркази тиҷорати 
байнулмилалӣ (МТБ) 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. 
 

Анӯш Гаспарян, ҳаммуассис ва мудири тиҷоратии Fashion Consulting Group, ки давраи мазкурро ба намояндагони корхонаҳои 
нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон таълим дод, чунин гуфт: “Дар ин давраи омӯзишӣ махсусан ба бозори мӯд дар Русия 
таваҷҷуҳ кардем, чун вуруд ба он барои корхонаҳои Тоҷикистон осонтар аст. Бозори Русия ҳамеша барои корхонаҳои 
дӯзандагии Тоҷикистон самти асосии содирот буд, вале саҳми маҳсулоти дӯзандагии Тоҷикистон дар ин бозор дар муқоиса 
бо кишварҳои дигар камтар аст. Тоҷикистон барои афзоиши содироти маҳсулоти дӯзандагияш ба кишварҳои ИДМ, 
махсусан Русия, иқтидори хубе дорад, вале бар иловаи сифати хуб, дарки беҳтари талаботи бозор лозим аст”.   

 

Омодагиҳо ба оғози фаъолияти Кумита оид ба 
соддагардонии расмиёти савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар як мизи мудавваре дар Вазорати рушди иқтисодӣ ва 
савдои кишвар, 27-уми июл, дар шаҳри Душанбе баррасӣ 
шуд. 
 

Кумита оид ба соддагардонии расмиёти савдо комиссияи 
ҳукуматии байниидоравӣ буда, ба ҳамоҳангсозии 
фаъолияти мусоидатнамоии соддагардонӣ, мутобиқсозӣ 
ва стандартизатсияи расмиёти савдои хориҷӣ ва расмиёти 
боркашонӣ дар савдои хориҷӣ равона гардида, инчунин 
ба ҳамоҳангсозии манфиатҳои давлат ва бахши хусусӣ дар 
соҳаи мазкур равона шудааст. Бо ҷамъории ниҳодҳои 
калидии давлатӣ ва бахши хусусӣ, ин Кумита дар 
роҳандозии ислоҳот ҷиҳати сарфаи замонӣ ва молӣ 
ҳангоми фаъолиятҳои фаромарзӣ ва боз кардани дари 

имкониятҳои нави тиҷоратӣ барои бахши хусусии Тоҷикистон нақши муҳимме хоҳад дошт. 
 

Дар нишаст шароити фаъолияти Кумита, вазифаҳои он, талабот барои нишасти нахустинаш, узвият дар он ва муносибот 
миёни аъзо, ҳамкорӣ бо расонаҳои хабарӣ, ва ҳамчунин, нахустин нақшаи корӣ баррасӣ шуд. 
 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати роҳандозии фаъолияти Кумита оид ба соддагардонии 
расмиёти савдо ёрӣ мерасонад. Таъсиси чунин як ниҳод талаби ҳатмии Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) дар чаҳорчӯбаи 
Созишномаи СТҶ доир ба соддасозии тиҷорат мебошад.  
 

Ҳамчун бахше аз ин ёриҳои фаннии МТБ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, коршиноси МТБ Амир Дурронӣ дар ҷараёни сафараш ба 
Тоҷикистон бо намояндагони мақомоти марбутаи Тоҷикистон, бахши хусусӣ, созмонҳои байнулмилалӣ ва аъзои Кумита 
дидор карда, қадамҳои нахустини ин Кумита пас аз оғози фаъолияташро баррасӣ намуд.  
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