
ББААРРННООММААИИ  ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  

30-уми августи соли 2011, шацри Душанбе  
 

МАҲСУЛИ ҲУНАРҲОИ  ДАСТИИ МАРДУМИ ТОҶИК ДАР НАМОИШГОҲИ ПОРИС 

Ду ширкати Тоҷикистон бо намояндагк аз соцаи цунарцои дастии мардуми 

тоҷик дар намоишгоци байнулмилалии тиҷоратии Ethical Fashion Show дар 

шацри Порис, ки якуми сентябр, дарцои худро боз мекунад, иштирок 

хоцанд кард. «Суман» ва «Ҳафт Пайкар» либосцои миллии тоҷикон, 

гулдӯзиву зардузк ва дигар мацсулоти миллии худро дар чацорчӯби яке аз 

маъруфтарин намоишгоццои Аврупо, ки дар пойтахти Фаронса то 4-уми 

сентябр идома мекунад, ба намоиш мегузоранд.  
 

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. Дар ин намоишгоц цайъати Тоҷикистонро гурӯци 

мутахассисони МБТ роцбаладк мекунад.  
 

Дар Ethical Fashion Show, ки дар соли 2004 таъсис шудааст, ба тарроции замонавк 

дар чацорчӯбаи ахлоқу маънавижт ва бо назардошти масъулияти иҷтимок ва муцитзистк ацаммияти вижа 

дода мешавад. Ethical Fashion Show – намоишгоци байнулмилалии мӯд ва лавозимоти либос барои тарроцони 

касбиву бозигарони аслии соца буда, дар он, цамчунин, социбони лоицацои мӯд, расонацо ва мардуми оддк 

низ иштирок мекунанд. Цафт сол қабл дар нахустин EFS цамагк 20 тарроци мӯд иштирок карда буд. Дар соли 

2010 ин намоишгоц мизбони тақрибан 100 тарроци мӯд аз саросари Аврупо буд. 
 

Саидмӯъмин Камолов,  рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, мегӯяд: «Иштироки корхонацои Тоҷикистон дар 

намоишгоци Порис имкони хубест, то онцо мацсулоти худро дар сацнаи байнулмилалк намоиш бидицанд ва бо 

харидорони эцтимолк робитаи мустақим барқарор намоянд. Ин намоишгоци касбк дар қалби Аврупо доир мешавад ва 

дар он аз саросари ҷацон мацсулоте, ки бо назардошти меъжрцои иҷтимок ва муцитзистк истецсол шудаанд, ба 

маърази тамошо гузошта мешаванд. Барои мецмонони ин намоишцгоц муцим аст, ки таърихчаи офаридани цар як 

мацсулотро бидонанд. Онцо цамчунин ба чунин ҷанбаъцои мацсулот, ба мисли назокату нафосат ва зебоии он ва 

имкони истецсоли он мувофиқ ба табъи харидори замонавк ва таҷрибадор ацаммият хоцанд дод.» 
 

Райлк Салярдс, мутахассиси МБТ оид ба тарроцк ва коркарди мацсулот, ки чанде пеш бо цадафи жрк ба 

корхонацо ҷицати омодагк ба намоишгоци Порис ба Тоҷикистон омада буд, бар ин бовар аст, ки Ethical 

Fashion Show ба ширкатцои тоҷик имкон фароцам меорад, то «бозори байнулмилалии фурӯши мацсулоти 

цунарцои дастиро омӯзанд ва бецтар воридаш шаванд, мацсулоти худро бо тавлидоти ширкатдорони дигари 

намоишгоц муқоиса намоянд, бо харидорони эцтимолк аз тамоми минтақацои Аврупо, Амрико ва Австралия тамос 

барқарор намоянд.» 
 

Бону Салярдс зимни сафараш ба Тоҷикистон дар моци июл цамчунин 

як давраи омӯзишк доир кард, бо ҷалби моделерцои мацаллк барои 

омода кардани маводи рекламавк аксцо гирифт, дар тацияи маводи 

иттилотк оид ба корхонацо жрк расонид. Ба гуфтаи Рупа Гангулк, 

мушовири байнулмилалии МБТ ва мутахассиси соца, ки цайъати 

Тоҷикистонро дар Порис цамроцк хоцад кард, «корхонацои Тоҷикистон 

цунару малакаи хуб ва мацсулоти онон вижагицои хоси худро дорад, ки бо 

истифода аз он харидорони сатци олии байнулмилалиро метавон ҷалб кард. 

Аз ин рӯ, корхонацои Тоҷикистон бояд чунин имкони мусоид барои барқарор 

намудани робитаи мустақим бо харидорони байнулмилалиро хуб истифода 

баранд, ба сатци ҷацонк бароянд, мацсулоташонро вобаста ба фармоишот 

гуногун созанд ва аз ӯцдаи иҷрои амалижт ва тартиби содиротк, ба мисли ирсоли мацсулот то ба макони харидор ва ғ. 

бе ягон мушкилк бароянд.»   
 



Файзимоц Иброцимова, мудири кулли корхонаи «Суман», умедвор аст, ки сафар ба Порис ба ӯ ва ба 

тавлидгарони дигари тоҷик имкон медицад, то «то аз тамоюлот, рангу усулцои навин, матоъ ва либосвории 

замонавк дар бозорцои ҷацонк огоц бошанд.»  

 

Дар аксцо: 1) Куртаи занона аз “Ҳафт Пайкар”; ) Сӯзанк аз «Суман». 

Ҳадафи умумии Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» дастгирк намудани рушди устувор ва гуногунсози 

(диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути боло бурдани рақобатпазирии мацсулоти 

саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва бецтар кардани зерсохтори идораи сифат мебошад. Ин тарц аз ҷониби 

Ҳукумати Швейтсария тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад. 

Сипосгузорем, ки ин иттилоотро хондед. Хушцол хоцем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва барояш дар расонаи Шумо ҷой 

пайдо шавад. Маълумот ва аксцои иловагк цам тариқи телефон ва ж интернет дастрас хоцад буд. 

Барои тамос: 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома, 

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат ЮНКТАД/СҶТ (МБТ)   

Шумораи мобил: +992 918 719685 

Имейл: kamolov@intracen.org  

Веблог: www.itctj.wordpress.com 

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат, (ЮНКТАД/СҶТ) 

Шумораи мобил: + 992 98 808 88 11 

Имейл и M-Aгeнт: abdulfattoh@inbox.ru 

Фейсбук: Abdulfattoh Shafiev 

Веблог:www.itctj.wordpress.com
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