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МАСКАВ 

 

Шумораи рекордии 

корхонаҳои нассоҷиву 

дӯзандагии Тоҷикистон аз 23-

юм то 26-уми сентябри соли 

2014 дар бузургтарин 

намоишгоҳи байнулмилалии 

нассоҷӣ ва либосвории 

Федеросюни Русия - 

намоишгоҳи 

“Текстиллегпром” дар шаҳри Маскав иштирок мекунанд.  
 

Корхонаҳои Тоҷикистон барои чаҳорумин бор пайдарпай бо мусоидат ва дастгирии 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) меҳмони намоишгоҳи байнулмилалии 

“Текстиллегпром”, ки азимтарин намоишгоҳи махсус дар Федеросюни Русия мебошад, 

мегарданд. Шумораи иштирокдорони ин намоишгоҳ аз  Тоҷикистон  аз 7 корхона дар соли 

2011 то ба 12 корхона дар соли 2014 афзоиш ёфт. Имсол корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии 

зерин дар ду девораи Тоҷикистон дар намоишгоҳ маҳсулоти худро ба намоиш мегузоранд: 

«Лидер», “Нассоҷии Хуҷанд”, «Нафиса», «Неку Хуҷанд», «Ноҳид», «Ортекс», «Раҳимов А.А.», 

«Ресандаи Қурғонтеппа», «Текстил Сити», «Тента Кӯлоб», “Файзи истиқлол-2011”, ва 

“Фирӯз”.  
 

Ин сафар дар чаҳорчӯбаи барномаи тозатаъсиси “Тақвияти рақобатпазирии содиротии 

корхонаҳои хурду миёнаи соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ ва рушди тавоноии ниҳодҳои пуштибони 

тиҷорат дар Тоҷикистон” сурат мегирад. Барномаи мазкур аз ҷониби Маркази тиҷорати 

байнулмилалӣ (МТБ) амалӣ ва аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод 

(СЕКО) маблағгузорӣ мешавад.  
 

“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 35000 нафар мерасад. Бино бар 

гуфтаи Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон, намоишгоҳи мазкур пас аз 

таҳлили амиқи таъсири эҳтимолии мусбати он ба фаъолияти корхонаҳои Тоҷикистон аз нигоҳи 

замон ва макони баргузорӣ интихоб гардид.  
 

Ба андешаи ҷаноби Камолов, «иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Маскав имкони 

хубест, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байнулмилалӣ намоиш бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ 

робитаи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозори худро тавсеа бахшанд. Иштирок дар ин 

намоишгоҳ бар иловаи афзудани имкониятҳо, боз корхонаҳои Тоҷикистонро ба чолишҳое бинобар 

рақобати шадид дар бозор рӯбарӯ хоҳад кард. Русия муҳимтарин ва ҷолибтарин бозор барои содироти 

маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Сабабаш ҳам имкониятҳои ин бозор, мавқеъи 

ҷуғрофӣ, муносибатҳои наздики иқтисодӣ миёни ду кишвар, мавҷудияти тамосҳои фарҳангӣ ва аз ҳама 

муҳиммаш – шароити нисбатан мусоиди вуруд ба бозори Русия мебошад. “Текстиллегпром” 

истеҳсолкунандагон ва харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам меоарад, ки имкони хуби 



шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад. Аз ин рӯ, ин намоишгоҳ барои корхонаҳои содиркунандаи Тоҷикистон 

имкони хубест, то бозори Русия ва талаботи онро бештар омӯзанд ва беҳтар шиносанд ва бо шарикони 

эҳтимолӣ аз тамоми минтақаҳо тамосҳо барқарор намоянд.” 

 
Лоиҳаи мазкури МТБ ҷузъе аз Бахши чаҳоруми Барномаи ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат дар Тоҷикистон 
буда, таваҷҷӯҳи худро ба боло бурдани сатҳи рақобатпазирии соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон 
равона мекунад ва барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути пуштибони 
тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида, ҳамчунин, ба ҷонибҳои манфиатдор дар коргирӣ аз равиши 
стротежӣ барои рушди соҳа ёрӣ медиҳад. Ин лоиҳа, ҳамчунин, чолишҳо ва иқтидор барои рушди соҳаҳои 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистонро омӯхта, самтҳои бартари ниёзманди ёриҳои фанниро, ки 
марбут ба соҳибкорӣ ва тиҷоратанд, муайян мекунад. 
 
Дар бораи ёриҳои Швейтсария: Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Дурнамои Ҳамкории худ барои солҳои 2012 -
2015 таваҷҷуҳи худро дар Тоҷикистон ба чаҳор соҳа: саломатӣ, авлавияти қонун, ироаи оби ошимиданӣ 
ва беҳдоштӣ, ва рушди бахши хусусӣ равона кардааст. Ҳадафи умумии барномаҳои ҳамкории Швейсария 
дар Тоҷикистон пуштибонӣ аз раванди гузариш дар кишвар ба василаи саҳмгузорӣ дар рушди иқтисод 
мебошад, ки барои расидан ба ин ҳадаф аз мусоидат дар бунёди сохтор ва низомҳои посухгӯи ниёзҳои 
мардум кор гирифта мешавад. http://www.swisscoop.tj, http://www.deza.admin.ch, www.seco-
cooperation.admin.ch   
 

 

Барои тамос: 

 
Саидмӯъмин Камолов, 
Раҳбари миллии барнома, 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) 

Шумораи телефон: (+992 37) 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 
Веблог: www.itctj.wordpress.com  
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