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НАМОЯНДАГОНИ СОҲАИ НАССОҶИВУ ДӮЗАНДАГИИ ТОҶИКИСТОН ДАР 

ШОНҲОЙ 

 (ИФТИТОҲИ ДИГАРБОРАИ РОҲИ АБРЕШИМ) 

Ҳайъати Тоҷикистон иборат аз намояндагони корхонацои 

нассоҷк ва дӯзандагии кишвар барои боздид аз яке аз 

маъруфтарин намоишгоццои ҷацонии нассоҷк – намоишгоци 

матоъ ва тавлидоти нассоҷии мавсум ба Интертекстайл 

Шонцой-2010 вориди шацри Шонцой гардид. 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.  

Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, мегӯяд: «Ҳадафи аслии ин сафар 

омӯзиш ва хариди намудцои лозимаи матоъ ва дигар маводи хоми нассоҷк мебошад. Ҳамчунин, ин сафар 

барои намояндагони корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон имкон фароцам меорад, то талаботи 

бозори ҷацониии мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагиро биомӯзанд ва бо тамоюлцои замонавии ин бозор шинос 

бишаванд, бо тавлидкунандагони дигар кишварцо дидорцо баргузор намуда, робитацои тиҷоратк барқарор 

намоянд».      

Шонздацумин намоишгоци байнулмилалии матоъ ва тавлидоти нассоҷк – Интертекстайл Шонцой-

2010 давоми чацор рӯз аз 19-ум то 22-юми октябри соли равон дар шацри Шонцойи Чин баргузор 

мешавад. Дар цоли цозир, Чин бузургтарин истецсолкунандаву содиркунандаи либос ва мацсулоти 

дигари нассоҷк дар ҷацон мебошад. Намоишгоци Интертекстайл Шонцой-2010 бузургтарин 

цамоиши тавлидкунандагони мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагк аз саросари дунж ба цисоб меравад ва 

тақрибан 2500 ширкат аз Чин, Ҳиндустон, Индонезия, Олмон, Итолиж, Ҷопон, Курижи Ҷанубк, 

Таиланд, Туркия, Тайван – дар маҷмӯъ, аз 20 кишвар, бо шумули брэндцои маъруфи ҷацонк ва 

иттицодияцо, дар ин намоишгоц мацсулоти худро ба харидорони эцтимолии худ пешницод хоцанд 

кард. 

Дилшод Расулов, сардори ражсати саноати сабуки Вазорати энержк ва саноати Тоҷикистон, ки дар 

ин сафар цайъати Тоҷикистонро цамроцк мекунад, мегӯяд: «Ин нахустин сафари чунин цайъате аз 

Тоҷикистон ба намоишгоци мазкур мебошад ва ин сафар ба намояндагони соцаи нассоҷк ва дӯзандагии 

кишвар имкони хубе фароцам меорад, то бо истецсолкунандагони матоъ ва дигар ашжи хоми нассоҷк ва 

дӯзандагк шахсан вохӯрда, бо онцо имконоти цамкорицои тиҷоратиро барраск намоянд».  

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

ширкатцои маъруф мацсулоти худро, сар карда аз намудцои гаронбацои матоъ ба мисли кашмирк 

ва абрешим, то ба матоъцои пахтагин ва аз ҷинс, мацсулоти лозима барои нассоҷк монанди нах ва 

ришта, аксессуарцо ба монанди навъцои гуногуни тугмаву занҷирак ва ғайраро ба маърази тамошо 

мегузоранд. 

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. 
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