
БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

26-уми сентябри соли 2011, шацри Душанбе 
 

КОРХОНАЦОИ ТОҶИКИСТОН МЕЦМОНИ НАМОИШГОЦИ ТЕКСТИЛЛЕГПРОМ МЕШАВАНД 

 

Барои нахустин бор, цафт ширкат аз 

Тоҷикистон дар яке аз бузургтарин 

намоишгоццои байнулмилалии нассоҷк ва 

либосвории Федеросюни Русия - дар 

намоишгоци “Текстиллегпром” дар шацри 

Маскав, иштирок мекунанд. Аз 27-ум то 30-уми сентябри соли 2011 корхонацои нассоҷиву 

дӯзандагии “Гулистон”, “Жқут-2000”, “Нафиса”, “Текстил Сити”, “Лидер”, “Зинат” ва 

“Дилором”мацсулоти худро дар 37-умин намоишгоци байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки 

азимтарин намоишгоци махсус дар Федеросюни Русия мебошад, 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 ва Вазорати энержк ва саноати Тоҷикистон 

роцбаладк мекунад. Намоишгоци мазкур пас аз тацлили амиқи таъсири эцтимолии мусбати он ба 

фаъолияти корхонацои Тоҷикистон аз нигоци замон ва макони баргузорк, интихоб гардид.  
 

Дилшод Расулов, сардори ражсати саноати сабуки Вазорати энержк ва саноати Ҷумцурии 

Тоҷикистон, мегӯяд: “Русия муцимтарин ва ҷолибтарин бозор барои содироти мацсулоти нассоҷиву 

дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Сабабаш цам имкониятцои ин бозор, мавқеъи ҷуғрофк, муносибатцои 

наздики иқтисодк мижни ду кишвар, мавҷудияти тамосцои фарцангк ва аз цама муциммаш – шароити 

нисбатан мусоиди вуруд ба бозори Русия мебошад. “Текстиллегпром” истехсолкунандагон ва харидоронро 

аз тамоми минтақацои Русия гирдицам меоарад, ки имкони хуби шиносок бо вазъи бозорро медицад. Аз 

ин рӯ, ин намоишгоц барои корхонацои содиркунандаи Тоҷикистон имкони хубест, то бозори Русия ва 

талаботи онро бештар омӯзанд ва бецтар шиносанд ва бо шарикони эцтимолк аз тамоми минтақацо 

тамосцо барқарор намоянд.” 
 

“Текстиллегпром”, ки боз цамчун Намоишгоци тиҷоратии федералии нассоҷк ва мацсулоту 

таҷцизоти саноати сабук шинохта мешавад, соле ду бор тақрибан 3000 ширкати тиҷоративу 

саноатиро ҷамъ меоварад. Теъдоди мецмонони намоишгоц то ба 35000 нафар мерасад.  

Ба андешаи Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, «Иштироки корхонацои 

Тоҷикистон дар намоишгоци Маскав имкони хубест, то онцо мацсулоти худро дар сацнаи байнулмилалк 

намоиш бидицанд, бо харидорони эцтимолк робитаи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофижи бозори 

худро тавсеа бахшанд.” 

Ҷаноби Камолов, цамзамон, таъкид мекунад, ки “иштирок дар ин намоишгоц бар иловаи афзудани 

имкониятцо, боз корхонацои Тоҷикистонро ба чолишцое бинобар рақобати шадид дар бозор рӯбарӯ хоцад 

кард.” 

Хонум Илария Маскунелк, коршиноси МБТ дар масъалацои тарроцк ва бозоржбк, чанде пеш бо 

цадафи жрк ба корхонацо ҷицати омодагк ба намоишгоци Маскав ба Тоҷикистон омада буд. Ӯ бар 

ин бовар аст, ки барои бардоштани нафъи царчк бештар аз “Текстиллегпром” корхонацои 

кишварро зарур аст, то ба намоишгоц хуб омодагк бигиранд ва дар рафти ону пас аз он масъулият 

цис кунанд. Хонум Маскунелк шарц медицад: “Корхона бояд маводи чолиби тарғиботк бо иттилооти 

лозима дар бораи ширкат ва мацсулоти он дошта бошад, ва цамчунин, аз цунари гуфтушуниду баркарор 



сохтани муносибати тиҷоратк хуб бацравар бошад. Пас аз бозгашт аз намоишгоц низ корхона бояд фаъол 

бошад ва ба цама саволу дархостцои харидор сари вакт посух бидицад.”  
 

Бону Паскунелк, 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 ва ғайра.  

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

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

боло бурдани рақобатпазирии маҳсулоти саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар кишвар ва 

беҳтар кардани зерсохтори идораи сифат мебошад. Ин тарҳ аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария 

тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорӣ 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 интернет дастрас хоцад 

буд. 
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