
Сафир Имомуддин Сатторов:  
 

“Чанд пеш ман дар вилояти Иваново будам.  
Дар замони Шӯравӣ мо бо ин вилоят ҳамкориҳои фаъол 
доштем ва ҳоло ният дорем, ин ҳамкориҳоро тақвият 
бахшем. Мо сармоягузорони русро хайрамақдам мегӯем 
ва барои эҳёи робитаҳои анъанавӣ омода буда, 
сармоягузорони русро барои сармоягузорӣ дар рушди 
соҳа ва пахтакорӣ даъват мекунем... Аз ҷониби худ, мо, 
ҳукумат ва сиёсатмадорҳо, талош мекунем, то барои 
рушди шумо ҳама шароити мувофиқи сармоягузориро 
фароҳам оварем”. 

Ширкатҳои нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 16-уми 
феврал зимни ҳамоиши тиҷоратии 
муштараки Қирғизистон,Тоҷикистон ва 
Русия дар шаҳри Маскав муаррифӣ 
шуданд. Ҳамоиши мазкур чеҳраҳои 
калидии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии 
Русия, Тоҷикистон ва Қирғизистонро 
барои баррасии ҳамкориҳои эҳтимолӣ 
гирди ҳам овард, ва ҳамчунин, 
маҳсулоти ширкатҳои Тоҷикистону 
Қирғизистонро муаррифӣ намуд.  

Дар ин форум бештар аз сад намояндаи аршади корхонаҳои 
истеҳсолӣ, ширкатҳо, шабакаҳои фурӯши яклухт ва чакана, 
марказҳои тиҷоратӣ, пажӯҳишгоҳу донишгоҳҳо ва расонаҳои 
хабарӣ аз кишварҳои ИДМ иштирок карданд. 
 

Ҳамоишро сафири Тоҷикистон дар Федератсияи Русия 
Имомуддин Сатторов ифтитоҳ намуд ва дурнамои соҳаи 
нассоҷиро дар самти афзоиши содирот аз Тоҷикистон ва иҷрои 
нақши боризтар дар рушди иқтисоди кишвар ҷиҳати фароҳам 
овардани даромади бештар ва ҷойҳои кории иловагӣ зикр 
намуд. 
 

Дар ҳамоиши тиҷоратӣ афзалиятҳои ҳамкорӣ бо ширкатҳои 
тоҷику қирғиз ба ҳамкорони эҳтимолӣ аз Русия таъкид шуд. Ин 
афзалиятҳо иборатанд аз аз набудани монеаҳои гумрукӣ ва 

мушкили забонӣ сар карда, таърихи муштараки саноатӣ, таҷрибаи дурударози ҳамкориҳо миёни 
бахшҳои хусусӣ ва давлатӣ, ва ҳамчунин, нархҳои дастрас ва ғ.  
 

Талошҳои Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) ҷиҳати пешбурди соҳаи нассоҷии Тоҷикистону 
Қирғизистон то ба бозори байнулмилалӣ аз ҷониби 
масъулони МТБ муаррифӣ гардид.  
 

Зимни ҳамоиш раҳбарони ширкатҳои нассоҷиву 
дӯзандагии минтақа тавонистанд бевосита ширкатҳои 
худро ба ҳамкорони эҳтимолӣ аз Русия муаррифӣ 
намоянд. 
 

Ҳамоиш дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи МТБ, ки аз ҷониби 
Ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, дар 
ҳамкорӣ бо ҶСШП “ТекстилЭкспо” ва оҷонси хабарии 
“РИА Мода” баргузор гардид. 

  

Дар ин шумора: 
Корхонаҳои Тоҷикистон дар ҳамоиши тиҷоратӣ дар Маскав 
Тоҷикистон ҳузури худро дар бозори Русия тақвият медиҳад 
Омӯзиши тартиби тайёр намудани коллексияи тиҷоратии либосҳо 
Конфронси онлайни матбуотӣ барои расонаҳои русӣ 
Шинос шавед: Торнамои нави интернетӣ - The Central Asia Textile  
Ширкатҳои Тоҷикистон дар Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул 
Ҳунармандони тоҷик дар Аврупо 

ITC projects in the Republic of Tajikistan are funded by the Swiss Government 

 

Бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария 
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Муаррифии видеоии ширкатҳои 
Тоҷикистон: 

 

YouTube - Vimeo  

https://www.facebook.com/itc.tajikistan/
https://www.youtube.com/watch?v=_KtWOhL8iKs
https://vimeo.com/156969669


 

 Корхонаҳои Тоҷикистон аз 16-ум то 19-уми феврал дар Маскав 
барои шашумин бор пайдарпай бо мусоидат ва дастгирии МТБ 
меҳмони намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки 
бузургтарин намоишгоҳи махсус дар Федератсияи Русия 
мебошад, гардиданд. 

“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 боздидкунандагони ин намоишгоҳ то ба 37000 нафар мерасад, ки бо 
маҳсулоти замонавии беш аз 2500 ширкат аз 42 кишвари ҷаҳон шинос мешаванд.  

“Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия 
гирдиҳам меоварад, ки имкони хуби шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад. Русия барои 
харидорон ва истеҳсолкунандагону содироткунандагон дар саросари ҷаҳон ҳамоно бозори 
ҷолиб боқӣ мемонад, ки иқтидори рушдро дорад. Бозори маҳсулоти нассоҷиву либои 
Русия тақрибан 37 то 40 миллиард долларро ташкил дода, наздик ба 25 миллиарди он 
танҳо ба либосворӣ рост меояд. 

Дар маҷмӯъ, иштироки корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон дар ҳамоиши тиҷоратӣ ва намоишгоҳи 
“Текстиллегпром” дар Маскав барои ҳамаи иштирокдорон 
манфиатовар буд. Ширкатҳои Тоҷикистон робитаҳои нави 
тиҷоратӣ барқарор карданд, феҳрасти харидорони эҳтимолии 
худро бештар гардониданд, дар бораи таҷҳизоти замонавӣ ва 
равандҳои нав дар соҳа огоҳӣ пайдо намуда, маълумоти 
муфид дар бораи бозор ва рақибон ҷамъоварӣ намуданд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Корхонаҳои 

Тоҷикистон дар 

“Текстиллегпром”-

2016: 

«Ваҳдат Текстил», 

“ХИМА Текстил”, 

“Нафиса”,  

“Нассоҷи Хуҷанд”, 

«Ноҳид»,  

“Олим Текстайл”, 

«Ортекс»,  

«Раҳимов А.А » 

Натиҷаҳо: 

Шумори боздидкунандагон аз девораи Тоҷикистон: 500 

Шумораи робитаҳои нави тиҷоратӣ: 190 

Арзиши созишномаҳои пешакӣ: 2 156 500 дол. ИМА  

Арзиши шартномаҳои имзошуда: 500 000 дол. ИМА 

Шуҳрат Холиқов, “Нафиса”:  
 

“Ба воситаи иштирок дар ин 
намоишгоҳ, мо аз таҷҳизоти нав 

барои истеҳсоли ҷӯробҳо огоҳ шудем 
ва доир ба тарҳҳои наву замонавии 
ҷӯробҳо мълумот гирифтем. Нақша 
дорем, ки анвоъи маҳслуоти ҷӯробии 
худро нав карда, хароҷоти истеҳсоли 

маҳсулотро кам намуда,  сифати 
онро беҳтар намоем”. 

Армен Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ оид ба кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи 

Марказӣ: “Ин намоишгоҳ барои корхонаҳои содиротии Тоҷикистон имкони хубе фароҳам 

меорад то бозори Русия ва талаботи онро бештар омӯзанд ва беҳтар шиносанд ва бо 

шарикони эҳтимолӣ аз тамоми минтақаҳо робита барқарор намоянд.” 

Насим Каримов, “Нассоҷи 
Хуҷанд”:  

 

“Чун ҳамеша, иштирок дар ин 
намоишгоҳ барои ширкати мо 

манфиатовар буд. Мо тавонистем 
дар ҳаҷми беш аз ду миллион 
доллар созишномаҳои пешакӣ 

бандем ва дар ҳаҷми ним миллион 
доллар бо як ширкати русӣ 

шартнома ба имзо расонем”. 

Абдуманнон Орипов, “Ортекс”:  
 
 

“Намоишгоҳ ба мо имкон дод то доир ба 
таҷҳизоти нави истеҳсоли либос ва 

намудҳои нави ҷинсу куртаҳо маълумот ба 
даст орем.  

 
 

Ният  дорем, ки тавассути интернет аз 
моделҳои нави мавсимӣ огоҳ гардида, 

трендҳои рангро низ ҳангоми истеҳсоли 
маҳсулот ба инобат бигирем”. 



 

Барномаи сафари ҳайъати Тоҷикистон дар Маскав имсол, 
ҳамчунин, иштирок дар як давраи омӯзишии вижаи дурӯза 
дар мавзӯъи тартиби тайёр намудани коллексияи тиҷоратии 
либосҳоро низ дар бар гирифт. Ин давраи омӯзиширо 
мутахассисони ширкати консалтингии маъруфи Русия – 
Fashion Consulting Group баргузор карданд ва ҳадафаш низ 
баланд бардоштани сатҳи огаҳии иштирокдоронаш аз 
василаҳо ва имкониятҳои муваффақи тайёр намудани брэндҳо 
ва коллексияи либосҳо буд. 
 

Фанновариҳо ва  василаҳои муваффақи тайёр намудани 
коллексияи либосҳо ва ба низом даровардани  он аз тавлиди 
идея то ба истеҳсоли намуна дар ин давраи омӯзишӣ нишон 
дода шуд. Ҳамчунин, иштирокдорони давра доир ба бахшҳои 

асосии коллексияи самараноки либосҳо, сохтори он ва тақсими он ба гуруҳҳои гуногун ҷиҳати гуруҳбандии баъдӣ, 
стратегияҳои трендҳо дар мавсимҳои гуногун ва ғайра огаҳӣ пайдо карданд. 

 

Рӯзи 10-уми феврал дар иртибот ба ҳамоиши тиҷоратии Тоҷикистон,  Қирғизистон ва Русия дар доираи намоишгоҳи 
Текстиллегпром конфронси онлайни матбуотӣ баргузор гардид. Тоҷикистонро дар он Абдулло Муҳаммадиев, муовини раиси 
Иттиҳодияи саноати сабуки Тоҷикистон, Файзалӣ Раҷабов, раҳбари Иттиҳодияи рушди бахши хусусии Тоҷикистон, ва Набиҷон 
Ҳасанов, мудири ширкати “Раҳимов А.А.” намояндагӣ карданд. 
 

Маҳсулот ва хидматрасониҳои ширкатҳои Тоҷикистону Қирғизистон, дастгирии давлатии соҳаи соҳибкорӣ дар ин кишварҳо, 
нақши МТБ дар пешбурди истеҳсолкунандагони тоҷику қирғиз дар бозорҳои Иттиҳоди Авруосиё аз ҷумлаи мавзӯъҳои асосие 
буд, ки таваҷҷуҳи журналистони русро ба худ кашид. 
 

Ҳамчун, қисмате аз омодагиҳо ба ҳамоиши тиҷоратӣ ва намоишгоҳи 
Текстиллегпром дар Маскав, як торнамои вижа – Central Asia Textile сохта 
шуд, ки ба ҳайси макони виртуалии хубе барои муаррифии ширкатҳои 
нассоҷии Тоҷикистону Қирғизистон дар миёни гурӯҳҳои мақсадноки Русия 
хидмат мекунад. 
 

Ҳама иттилоот доир ба соҳаи нассоҷии Тоҷикистону Қирғизистон ва 
ширкатҳои ин ду ҷумҳурӣ, ки дар чорабиниҳои Маскав иштирок доштанд, 
дар ин торнамо гузошта шуда, ба боздидкунандагон ҳамчунин, имкон 
дода шудааст, то бо маҳслуот ва хидматрасониҳои ин ширкатҳо бо як 
пахши мушак шинос шаванд. 

Панҷ корхонаи ресандагӣ – “Ваҳдат Текстил”, “Олим Текстайл”, “Ресандаи Тоҷикистон РБТ”, “Тента-Кӯлоб” ва “ХИМА Текстил” 
анъанаи иштироки корхонаҳои Тоҷикистонро дар Намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул идома дода, аз 4-ум то 6-
уми феврали соли ҷорӣ дар ин намоишгоҳ аз Тоҷикистон намояндагӣ карданд. 
 

Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул мизбони беш аз 40 000 боздидкунанда аз тақрибан 70 кишвари ҷаҳон буда, дар он ҳудуди 200 
ширкат аз кишварҳои гуногун маҳсулоти худро, ба мисли нахи пахта, ришта, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, маҳсулоти 
нассоҷӣ ва ғайраро ба маърази тамошо гузоштанд.  
 

Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Истанбул имкони хубе буд, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи 
байнулмилалӣ намоиш бидиҳанд. Намоишгоҳ ба ширкатҳои Тоҷикистон имкон фароҳам овард, то бо истеҳсолкунандагони 
пештози маҳсулоти нассоҷӣ аз Туркия ва кишварҳои дигар вохӯранд, брэнди худро дар бозори минтақавӣ тақвият диҳанд, бо 
ширкатҳои истеҳсолӣ, воридоткунанда, тоҷирон ва созмонҳои ғайридавлатиии соҳа тамос барқарор кунанд, бо талаботу 
интизориҳои бозор ва равандҳои ҷорӣ дар он шинос шуда, барои худ маҳсулоти нав ва навовариҳоро кашф кунанд. 

Баҳром Маҳмадҷонов, мудири молиявии “Ресандаи Тоҷикистон РБТ”: 
“Мехоҳем ба МБТ барои созмон додани иштироки мо дар намоишгоҳи Истанбул сипос бигӯем. Иштирок дар ин 

намоишгоҳ барои ширкати ҷавони мо манфиатовар буд. Бештар аз сад харидори эҳтимолӣ аз девораи мо боздид 
карданд ва мо панҷ шартнома имзо намудем”. 

Шаҳло Обидҷонова, масъули фурӯш дар ширкати “Олим Текстайл”: “Иштирок дар ин намоишгоҳ бароямон хеле ҳам 
муфид буд. Ин намоишгоҳ имкони хубе буд, то мо бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақим барқарор намоем ва 
ҷуғрофиёи бозори худро тавсеа бахшем. Дар намоишгоҳ иттилооти зиёди лозима доир ба таҷҳизоти замонавӣ низ 

гирифтем”. 

http://www.centralasiatextile.ru/


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 

 

 

 Маҳсулоти ҳунарҳои дастии Тоҷикистон дар намоишгоҳи маъруфи 
байнулмилалии молҳои истеъмолӣ – Ambiente, ки аз 12-ум то 16-уми 
феврали соли ҷорӣ дар шаҳри Франкфурти Олмон баргузор гардид, ба 
намоиш гузошта шуданд. 
 

Шумори иштирокдорони ин намоишгоҳ аз Тоҷикистон аз ду 
иштирокдори соли гузашта имсол то ба чаҳор ширкату созмон расид. 
Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон, бахши ҳунармандии Иттиҳоди 
сайёҳии водии Зарафшон мавсум ба “Армуғон”, ва ширкатҳои 
“Ҷаҳоннек” ва “Рухом“ бо мусоидати Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 
(МТБ) Тоҷикистонро дар муҳимтарин намоишгоҳи тиҷоратии молҳои 
истеъмолӣ дар ҷаҳон намояндагӣ карданд. 
 

Ҳамасола, дар намоишгоҳи Ambiente 4700 ширкат аз қариб 90 кишвар, 
ва тақрибан 145000 меҳмон аз 160 кишвари ҷаҳон иштирок мекунанд.  
Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ омехтаи тарроҳии қадима бо мӯди 
ҳозиразамон, зардӯзиҳо бо нақшҳои миллӣ, кифҳо ва аксессуарҳо аз 
пӯст, маҳсулоти заргарии бо сангҳои нимақимматбаҳо ороёфта, шонаҳои 
чӯбин, пашми дастбофт, ва маҳсулоти дигари дастиро ба намоиш гузошт. 

 

 

 

 
  
 

        Маликшоҳ Неъматов, сафири Тоҷикистон дар 
Олмон: 

“Боиси ифтихор аст, ки ду соли ахир дар ин намоишгоҳи 
Франкфрут Тоҷикистон бо гӯшаи алоҳидае бо дастгирии 

Ҳукумати Тоҷикистон ва Ҳукумати Швейсария ҳунари 
дастии мардуми моро пешниҳод мекунад. Ширкатҳои 
маъруфи мо, аз қабили “Рухом”, ки мо медонем, тӯли 

чанд сол аст дар ин самт корҳои зиедеро ба анҷом 
расонидааст, фаъолона иштирок доранд. Аз таваҷҷуҳи 
мардум бармеояд, ки онҳо ба ҳунарҳои дастии мо ба 

нақшу нигорҳо ва маҳсулоте, ки аз сангҳо сохта шудааст, 
таваҷҷуҳи зиёд доранд”. 

Йохан ван Ренсбург, мудири кулли ширкти 
“Ҷаҳоннек”: 

“Боиси ифтихор аст, ки бо саъю талошҳои 
МТБ ҷиҳати дастёбии маҳсулоти 

ҳунармандони тоҷик ба бозори ҷаҳонӣ 
ширкати мо низ интихоб гардид. Ширкати мо 

барои содир кардани кифҳо аз пӯсти буз, 
гилемҳо аз пӯсти қутос, ва қолинҳои пашмии 

дастибофт дархостҳо гирифт, ки мо ҳоло 
рӯяшон кор дорем”. 

Муфарраҳ Муҳаббатов, мудири кулли ширкати 
“Рухом”:  

“Намоишгоҳ ба мо имкон дод, то ҳамкорҳо ва 
бозорҳои нав дарёфт намоем, аз мӯду ҷараёнҳои нав 
дар олами ҳунарҳои дастӣ огоҳ шавем, ва ҳамчунин, 

зебоии нодири шарқии маҳсулоти тоҷикиро ба 
муштариёни оянда намоиш диҳем. Ба МТБ барои 
фароҳам овардани ин имконияти вуруди ҳунарҳои 
миллӣ ба бозори аврупоӣ ибрози сипос менамоем”. 

Назари намояндагони дигари ҳайъати Тоҷикистонро дар  саҳфаи МТБ 
Тоҷикистон дар YouTube   
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