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Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 
Хиёбони Рӯдакӣ 15/1, ҳуҷраи 4.  
Шаҳри Душанбе, 734012, 
Тел.: (+992 37) 2219870.  
Факс: (+992 37) 223 20 57 

 

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com  
Торнигор: itctj.wordpress.com  
Facebook: facebook.com/itc.tajikistan 
YouTube: https://www.youtube.com/itctajikistan 

Барномаи GTEX аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария 
маблағгузорӣ мегардад. Ҳадафи ин барнома афзоиши 

содироти маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз кишварҳои рӯ 
ба рушд ҷиҳати таъмини ҷойҳои корӣ ва ташкили даромад 

дар тамоми занҷираи арзишӣ мебошад. 
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Барои аввалин бор, ширкатҳои дӯзандагии Тоҷикистон маҳсулоти варзишии худро дар Internationale Fachmesse 
für Sportartikel und Sportmode (ISPO Munich), бузургтарин намоишгоҳи маҳсулот ва либоси варзишӣ дар ҷаҳон, ба 
намоиш гузоштанд. 

“Ваҳдат Текстил”, “Гулистони Душанбе”, “Ноҳид” ва “Раҳимов A.A.” дар ин намоишгоҳ ҷӯробҳои варзишӣ, 
футболка ва поло, либоси муҳорибаҳои танбатан (кимоно, либоси муштзанӣ, кафшҳои муҳорибавӣ ва ғ.), либоси 
махсуси дастаҳои варзишӣ, жемпер ва костюмҳои варзишӣ, бастаҳои либосаи варзишӣ ва ғайраро ба маъраз 
гузоштанд. Онҳо, ҳамчунин, бо навтарин ва замонавитарин таҷҳизот, пойафзол ва либоси варзишии истеҳсоли 
брендҳои маъруфи ҷаҳонӣ  ва бо тамоюлоти пешқадамтарини соҳаи варзиш ва тандурустию фитнес дар дунё 
ошноӣ пайдо карданд. 

Гокхан Эмре, менеҷери истеҳсолӣ ва мушовири “Ваҳдат Текстил”: “Ман боварӣ дорам, ки ин намоишгоҳ ба яке аз пойгоҳҳои муҳимми барқаросозии тамосҳои 
тиҷоратӣ бо брендҳо ва харидорони аврупоӣ мегардад”. 

ISPO Munich намоишгоҳи тиҷоратии B2B (тамоси мустақими бизнес бо бизнес) буда, дар миёни 
коршиносони тиҷорати варзишӣ ҳамчун муҳимтарин чорабинии соҳа шинохта шудааст. Аз ин рӯ, ин 
намоишгоҳ пойгоҳи муҳими роҳандозии робитаҳои тиҷоратӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Феълан, 
бархе аз истеҳсолгарони либосҳои варзишии Тоҷикистон бо брендҳои маъруфи олами варзиш ва 
шабакаҳои фурӯш, ба монанди Greenhill ва Decathlon кор мекунанд. Дар қадами баъдӣ, ширкатҳои 
тоҷик мехоҳанд мустақиман бо брендҳои варзишӣ робита барқарор карда, доираи 
муштариёнашонро фарохтар созанд. 

Саидмӯъмин Камолов, роҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон: “Муҳим аст, то корхонаҳои 
Тоҷикистон бозори содироташонро гуногун созанд, сифати маҳсулоташонро беҳтар намуда, ба 
талаботи бозорҳо ва муштариёни беруна мувофиқ кунанд, ва ҳаҷми содиротро афзоиш дода, 
ҷойҳои бештари корӣ дар дохили кишвар ташкил намоянд”. 

Taҳмина Саидаҳмадзода, мушовири лоиҳаи IRDP/TRIGGER дар GIZ доир ба ҳамкорӣ бо бахши 
хусусӣ: “Иштирок дар яке аз бузургтарин намоишгоҳҳои варзишии ҷаҳон – ISPO Мюнхен ба 
ширкатҳои Тоҷикистон имконият фароҳам овард, то маҳсулоти худро намоиш бидиҳанд, ба 
бозорҳои нав роҳ ёбанд, ва робитаҳои мустақими тиҷоратӣ барқарор намоянд”. 

Иштирок дар намоишгоҳи ISPO ибтикори муштараки МТБ (бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария) 
ва GIZ (бо маблағгузории муштараки Иттиҳоди Аврупо ва Ҳукумати Олмон) буд. Омодагии ширкатҳо 
ба намоишгоҳ ва сафари мазкурро ширкатҳои машваратии “ACT Development” ва “Business Consulting 
Group”  – шарикони лоиҳа танзим ва ҳайати кишварро роҳбарӣ ва роҳбаладӣ карданд.  

4 ширкат 

Созишномаҳои 
пешакӣ дар ҳаҷми 

1,8 миллион 
доллари ИМА 

400 тамоси нави 
тиҷоратӣ 



Истеҳсолкунандагони либос дар Тоҷикистон содиротро яке аз василаҳои асосии рушди тиҷораташон 
мебинанд. Ҳукумати кишвар барои рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ стратегияи наверо таҳия хоҳад 
кард ва як муколамаи озод дар шаҳри Душанбе ба пешсафони соҳа имкон дод, то пешниҳодҳояшонро 
мустақиман ба вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон ироа намоянд. 
 
Шералӣ Кабир, вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон: “Дар ин вохӯрӣ роҳбарони 
корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон чолишҳо ва имкониятҳои рушди соҳаро ба миён 
гузоштанд”. 
 
Муколамаи озод 16-уми декабри соли 2022 дар пойтахти кишвар бо ибтикори Иттифоқи рушди бахши 
хусусии Тоҷикистон, шарики Маркази тиҷорати байналмилалӣ, ки соҳибкоронро намояндагӣ мекунад, 
баргузор шуд. 
 

Вазири тоҷик нақши 
саноати нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ дар рушди содироти маҳсулот аз Тоҷикистонро муҳим хонд ва гуфт, ки 
стратегияи нави соҳа ниёзҳои бахши хусусиро ба инобат хоҳад гирифт.  
 
Аз фурсат истифода бурда, соҳибкорон доир ба фаъолияти корхонаҳояшон, нақшаҳои 
истеҳсоли маҳсулоти босифат ва роҳёбӣ ба бозорҳои анъанавӣ ва нави берунӣ суҳбат 
карданд. Афзоиши истеҳсолот имкон медиҳад, то ҷойҳои нави корӣ, махсусан барои занон, 
ки бештар аз 80%-и нерӯи кории соҳаро ташкил медиҳанд, ташкил карда шавад. 
 
Пуштибонии бештари ҳукумат натиҷаи талошҳои соҳибкоронро беҳтар мегардонад. Онҳо 
пешниҳод карданд, то барномаҳои таълимӣ дар донишгоҳҳову донишкадаҳои соҳавӣ ба 
талаботи имрӯза мутобиқ гардонида шаванд, барои таҷдиди дастгоҳу таҷҳизоти корхонаҳо 
мусоидат карда шавад, ҷиҳати истифодаи нерӯи барқ ва пардохти андозҳо имтиёзҳо 
фароҳам оварда шавад  ва ғайра. 
 
Ин бори аввал нест, ки лоиҳа вохӯрии вазири соҳавиро бо соҳибкорон ташкил мекунад – 
вохӯрии якум моҳи апрели соли 2021 баргузор шуда буд. Шералӣ Кабир ваъда дод, ки 
барои идомаи муколамаҳо омодаи пойгоҳҳои дигар ҳам хоҳад буд. 

 
 
 



Наздик ба 50 мутахассиси соҳаи мӯд ва дӯзандагӣ аз корхонаҳои дӯзандагӣ 
ва муассисаҳои таълимии Тоҷикистон давраи омӯзишии дӯзандагии 
“Тарроҳӣ ва дӯхти либос: Пиҷаки мардона”-ро бо истифода аз 
технологияҳои замонавии тарроҳӣ бомуваффақ хатм карданд. 
 
Ҷаҳоноро Усмонова, омӯзгори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва 
хатмкардаи ин давраи омӯзишӣ: “Сохтани қолаби либос дар тарроҳии 
мӯд ва таҳияи либос марҳилаи калидист. Ин давраи омӯзишӣ ба мо 
имкони хуб фароҳам овард, то либосдӯзиро ҳамаҷониба барои сохтани 
қолаб омӯзем”. 
 
Давраи омӯзиширо дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд Ирина Филичкина, 
коршиноси МТБ ва намояндаи расмии мактаби олмонии либосдӯзии 
“M.Müller & Sohn” дар Федератсияи Россия, баргузор кард. Он ҳам назария 
ва ҳам амалияи қолабсозиву таҳияи либос ва дӯхти онро фаро гирифт. 
Иштирокчиёни он қолабсозӣ ва дӯхтҳои гуногуни либосро мувофиқ бо 
тарроҳии мӯди замонавӣ омӯхтанд ва тарроҳиву дӯхти гуногуни пиҷакро таҷриба карданд. 
 
Ба иштирокчиёни давраи омӯзишӣ донишҳои лозимаи андозагирӣ ва мувофиқсозии андозаи либос таълим дода шуд. Раванди тарроҳӣ ва дӯхти пиҷак, аз 
ҷумла, дӯхтани кунҷу канорҳо, хатҳои рост ва пурра такмил кардани он қадам ба қадам ба иштирокчиён нишон дода шуд. 
 
Тренер Ирина Филичкина: “Донишҳоеро, ки иштирокчиёни ин давраи омӯзишӣ аз бар карданд, ба онҳо имкон медиҳанд, то раванди қолабсозиву 
либосдӯзиро замонавӣ карда, дар истеҳсоли  инфиродӣ ва умумӣ истифода баранд”. 
 
Ҳангоми дарсҳо аз методҳои гуногуни таълимӣ, ба монанди презентатсияҳо, лексияҳо, ва корҳои амалии гуруҳиву инфиродӣ истифода шуд ва ба 
иштирокчиёнаш имконияти фавқулодае барои сайқал додани маҳорату дониши тарроҳӣ ва либосдӯзиро фароҳам овард. 
 
Дар анҷоми давраи омӯзишӣ ба иштирокдорони он гувоҳномаи иштирок ва хатми бомуваффақи он супурда шуд. 

 
 




