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8-уми феврали соли 2010. Душанбе   
 

НАМОЯНДАГОНИ СОҲАИ НАССОҶИВУ ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

ПАРИЖ  

Ҳайъате аз Тоҷикистон иборат аз намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии кишвар аз ду 

намоишгоци байнулмилалк дар Париж, пойтахти Фаронса, дидан мекунад. Ин сафар дар 

чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сурат мегирад. Барномаи мазкур аз 

ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) амалк ва аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария 

дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад.  

Сафар ба Париж аз 8-ум то 12-уми феврал сурат мегирад ва цадафи аслии он омӯзиши бозори 

ҷацонии либос мебошад. Дар ин сафар, интизор меравад, цайъати Тоҷикистон бо талаботи 

калидии бозори ҷацонк дар мавриди сифати мацсулот ошно бишавад ва цамчунин бубинад, ки 

тавлидкунандагони дигар ва рақибони эцтимолк ба бозор чк мацсулотеро пешницод мекунанд. 

Мушовирони МБТ ба корхонацои нассоҷии кишвар ҷицати татбиқи таҷрибаи андӯхтаашон аз 

сафари Париж жрк хоцанд расонид.   

Дар Париж намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон аз ду намоишгоци 

байнулмилалк дидан хоцад кард: - 1) «Ҷацони нассоҷк» (Texworld): намоишгоци матоъ, лавозимот 

ва манбаъцои тацвили мацсулот; ва 2) «Премйер Вижн Плуриел» (Premier Vision Pluriel), ки дар он 

гароишцои имрӯзи мӯди либос ва марцилацои занҷираи арзиши изофа дар ҷацони мӯд ба намоиш 

гузошта шудаанд. 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, мегӯяд: «Ин нахустин сафари 

цайъате аз Тоҷикистон ба намоишгоццои мазкур мебошад ва ин сафар барои нассоҷону 

дӯзандагони тоҷик имкони хубе фароцам меорад, то бубинанд, ки чк гуна метавон дар чунин 

намоишгоццо иштирок кард ва аз кадом усулцои намоиши мацсулоти худ кор бояд гирифт. Ин 

сафар цамчунин имкон медицад, то бо цамкорони эцтимолк тамосцои тиҷоратк барқарор кунанд. 

Намояндагони корхонацои Тоҷикистон боз метавонанд арзиш ва сифати мацсулотро муқоиса 

кунанд, матоъцои гуногун ва лавозимоти мӯди имрӯзаро бубинанд ва дар бораи талаботи 

муштарижни эцтимолк маълумот ба даст биоранд.» 

Дар ин намоишгоц цайъати Тоҷикистонро гурӯци мутахассисони МБТ роцбаладк мекунад. Рупа 

Гангулк, мушовири байнулмилалии МБТ, мутахассиси соцаи нассоҷк ва дӯзандагк ва яке аз 

роцбаладони цайъати Тоҷикистон, мегӯяд: «Дар чацорчӯбаи ин сафари омӯзишк мо цамчунин ба 

мацаллацои маъруфи Париж меравем, ба он ҷойцое, ки дӯконцои гуногуни фурӯши либосцои мӯди 

замонавк ҷойгир аст. Намояндагони корхонацои Тоҷикистон имкон доранд, дар ин мацаллацо 

мацсулоти матлуби бозори имрӯз ва тамоюлцои мӯди замонавиро пажӯциш кунанд. Омӯзиши 

«кӯчацои мӯд» ба социбкорони тоҷик имкон медицад, то аз рангу услубцои нав, матоъ ва 

либосвории замонавк дар дӯконцои ҷацонк огоц бошанд.» 

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дастгирӣ намудани рушди 

устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути 

боло бурдани рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар кишвар ва 

бецтар кардани зерсохтори идораи сифат мебошад.  
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