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КОРХОНАЦОИ НАССОҶӢ ВА ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН МЕЦМОНИ НАМОИШГОЦИ 

ТЕКСТИЛЛЕГПРОМ МЕШАВАНД 

 

Дац ширкат аз Тоҷикистон дар яке 

аз бузургтарин намоишгоццои 

байнулмилалии нассоҷк ва 

либосвории Федеросюни Русия - 

дар намоишгоци “Текстиллегпром” 

(www.textilexpo.ru), дар шацри Маскав, иштирок мекунанд. Аз 24-ум то 27-уми сентябри соли 

2012 корхонацои нассоҷиву дӯзандагии «Зинат», «Лидер», «Нафиса», «Неку Хуҷанд», «Ноцид», 

«Ортекс», «Рацимов А.А.», «Спитамен Текстайлз», «Текстил Сити» ва «Тента Кӯлоб» 

мацсулоти худро дар 41-умин намоишгоци байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки азимтарин 

намоишгоци махсус дар Федеросюни Русия мебошад, ба намоиш мегузоранд.  
 

Ин сафар дар чацорчӯбаи барномаи тозатаъсиси “Тақвияти рақобатпазирии содиротии 

корхонацои хурду мижнаи соцаи нассоҷиву дӯзандагк ва рушди тавоноии ницодцои пуштибони 

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

байнулмилалк (МТБ) амалк ва аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод 

(СЕКО) маблағгузорк мешавад.  

Намоишгоци “Текстиллегпром” соли савум пайидарцам мизбони корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии Тоҷикистон мегардад. Намоишгоци мазкур пас аз тацлили амиқи таъсири эцтимолии 

мусбати он ба фаъолияти корхонацои Тоҷикистон аз нигоци замон ва макони баргузорк интихоб 

гардид. Ба андешаи Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МТБ 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.” 
 

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

таҷцизоти саноати сабук шинохта мешавад, соле ду бор тақрибан 2000 ширкати тиҷоративу 

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

Ҷаноби Насим Каримов, мудири кулли ширкати “Текстил Сити”, аз таҷрибаи иштироки ширкати 

худ дар намоишгоци “Текстиллегпром”-и тирамоци гузашта нақл мекунад: “Иштирок дар ин 

намоишгоц дар соли гузашта ба мо имкон дод, то бо ду ширкати маскавк – “ДВИГап” ва 

“Швейпромсервис”, ва цамчунин, ширкати қирғизии “И-лайн Мода” шартномаи корк бандем. Ин 

шартномацо ба мо имкон доданд, то барои занони мацаллк ҷойцои корк фароцам оварем. Талош дорем, то 

тавассути иштирок дар намоишгоццои дигари нассоҷиву дӯзандагк цузури худамонро дар бозори Русия 

тацким бахшем”. 
 

Бахтижр Муциддинов аз “Неку Хуҷанд” намояндаи дигари цайъати Тоҷикистон дар намоишгоци 

соли гузашта мебошад: “Дар ҷаражни он намоишгоц ба чунин хулоса омадем, ки дар Русия намояндагии 

худро боз кунем ва цузури худро дар бозори он ҷо бо афзудани содироти нахи пахта ва ҷӯробцо тақвият 

http://www.textilexpo.ru/


бахшем. Доир ба тавлидгарони ҷӯробу мацсулоти нассоҷк низ иттилооти зижде гирифтем. Бо чанд 

ширкати русиву туркк дар мавриди цамкорицо дар оянда ба тавофуқи қаблк расидем”. 

 

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МТБ дар 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” истецсолкунандагон 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.” 
 

 

Ҳадафи умумии ин Барнома боло бурдани рақобатпазирии содиротии саноати нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон бо роҳи ёрӣ ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбутаи 
пуштибони тиҷорат, ҳамчунин, тавассути мусоидат ба ҷонибҳои нафъдор дар коргирӣ аз 

равиши стротежӣ барои рушди соҳа мебошад. Ин тарҳ аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария 

тавассути Идораи давлатии он кишвар дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорӣ мешавад. 
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