
 

ТАҚВИЯТИ РАҚОБАТПАЗИРИИ СОДИРОТИИ КОРХОНАҲОИ ХУРДУ МИЁНАИ СОҲАИ 
НАССОҶИВУ ДӮЗАНДАГӢ ВА РУШДИ ТАВОНОИИ НИҲОДҲОИ ПУШТИБОНИ ТИҶОРАТ 

ДАР ТОҶИКИСТОН  
 
1-уми феврали соли 2017, шаҳри Истанбул 

ИШТИРОКИ АНЪАНАВИИ ТОҶИКИСТОН ДАР НАМОИШГОҲИ БАЙНУЛМИЛАЛИИ РИШТА ДАР ИСТАНБУЛ  
 

 

Инфографикаро ин ҷо бибинед ва рамзи гузоштан дар торнаморо дар поин дарёбед: https://infogr.am/aa406f78-d0ad-4b88-
9618-f64fe86b8eab 
 
Барои шашумин бор пайидарҳам Тоҷикистон риштаи пахтагини худро дар Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи Истанбул, 
ки аз 2-юм то 5-уми феврал баргузор мегардад, ба доираи васеъи харидорони байнулмилалӣ нишон медиҳад. 
 
Шаш корхонаи ресандагӣ – “Ваҳдат Текстил”, “Ноҳид”, “Олим Текстайл”, “РБТ 
Ресандаи Тоҷикистон”, “Файзи Истиқлол - 2011” ва “ХИМА Текстил” анъанаи хуби 
иштироки корхонаҳои Тоҷикистонро дар ин намоишгоҳи бузурги соҳавӣ идома 
медиҳанд. “Ноҳид” ба намоишгоҳ барои дарёфти манобеъи нави маводи хом 
меравад ва панҷ корхонаи дигар маҳсулоти худро ба харидорони эҳтимолӣ 
пешниҳод мекунанд. Ба мисли солҳои қабл, ин сафари ҳайъати Тоҷикистон ва 
иштирок дар намоишгоҳи мазкур бо мусоидати Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 
(МТБ) ва бо маблағгузории Ҳукумати Швейтсария дар чаҳорчӯбаи Барномаи 
ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат дар Тоҷикистон сурат мегирад. 
 

Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи Истанбул мизбони беш аз 8000 
боздидкунанда аз тақрибан 80 кишвари ҷаҳон хоҳад буд. Дар он, ки ҳамчун “қалби 
саноати ришта дар АвруОсиё” шуҳрат ёфтааст, нахи пахта, ришта, таҷҳизоти 
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, маҳсулоти нассоҷӣ ва ғайраро ба маърази тамошо 
мегузоранд. Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар Тоҷикистон, бар ин 
бовар аст, ки: “Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи Истанбул ба ширкатҳои мо 
имкон фароҳам меорад, то бо истеҳсолкунандагони пештози маҳсулоти 
нассоҷӣ аз минтақа вохӯранд, бренди худро дар бозори минтақавӣ тақвият 
диҳанд, бо ширкатҳои истеҳсолӣ, воридоткунанда, ва тоҷирон тамос барқарор 
кунанд, бо талаботу интизориҳои бозор ва равандҳои ҷорӣ дар он шинос шуда, 
барои худ маҳсулоти нав ва навовариҳоро кашф кунанд”. 
 

Аъзои ҳайъати Тоҷикистон мутмаинанд, ки иштирок дар ин намоишгоҳ 
имкониятҳои навро барояшон боз мекунад. Баҳром Мамадҷонов, мудири ширкати 
“РБТ Ресандаи Тоҷикистон”, мегӯяд, “соли гузашта, вақте мо дар ин намоишгоҳ 
барои нахустин бор иштирок кардем, аз он бо панҷ шартнома баргаштем, ки 
барои ширкати ҷавони мо муваффақияти бузурге буд. Имсол, ман мутмаинам, 
ки иштирок дар ин намоишгоҳ бароямон хеле ҳам муфидтар хоҳад буд. Ин 
намоишгоҳ имкони хубест, то мо бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақим 
барқарор намоем ва ҷуғрофиёи бозори худро тавсеа бахшем”. 
 

Ҷиҳати рушди тавоноии корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон дар самти 
беҳтар кардани маҳсулот ва бозорёбӣ, МТБ ба ширкатҳо дар омодагии иштирок ба 
намоишгоҳҳои байнулмилалӣ мусоидат менамояд. МТБ бар ин бовар аст, ки 
иштирок дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ барои корхонаҳои ҳамкори лоиҳа 
ҷиҳати ба намоиш гузоштани маҳсулоташон, шиносоӣ бо харидорони эҳтимолӣ ва 
барқарор кардани тамосҳои нави тиҷоратӣ, дарёфти маълумот доир ба таҷҳизоти 
замонавӣ, ва талаботи бозори ҷаҳонӣ имкониятҳои фаровонро фароҳам меорад. 
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Маркази тиҷорати байнулмилалӣ бо мусоидати Ҳукумати Швейтсария ҳадаф дорад, то сатҳи рақобатпазирии соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистонро боло барад. Барои иҷрои ин ҳадаф ба корхонаҳои хурду миёна ва ниҳодҳои марбути 
пуштибони тиҷорат ёрии вижаи соҳавӣ расонида мешавад. 
 
Барои иттилоъи бештар доир ба фаъолиятҳои МТБ ба торнамои мо ва сафҳаи расмии мо дар Фейсбук сар бизанед.  
 
Барои тамос: 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) 
Шумораи телефон: (+992 37) 2219870 
Имейл: itc.tajikistan@gmail.com  
Торнамо: www.itctj.org  

 

****** 

Инфографикаро ин ҷо бибинед ва дар сафҳаҳои худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба иштирок бигзоред: 

https://infogr.am/aa406f78-d0ad-4b88-9618-f64fe86b8eab 

**** 

Рамзи гузоштан дар торнамо: 

<div class="infogram-embed" data-id="aa406f78-d0ad-4b88-9618-f64fe86b8eab" data-type="interactive" data-
title="Таджикские компании на Международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле (2012-
2017)"></div><script>!function(e,t,n,s){var 
i="InfogramEmbeds",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?"http:":"https:";if(/^\/{2}/.test(s)
&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var 
r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,"script","infogram-
async","//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js");</script><div style="padding:8px 0;font-
family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid 
#dadada;margin:0 30px"><a href="https://infogr.am/aa406f78-d0ad-4b88-9618-f64fe86b8eab" 
style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" rel="nofollow">Таджикские 
компании на Международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле (2012-2017)</a><br><a 
href="http://charts.infogr.am/bar-chart?utm_source=embed_bottom&utm_medium=seo&utm_campaign=bar_chart" 
style="color:#989898!important;text-decoration:none!important;" target="_blank" rel="nofollow">Create bar 
charts</a></div>  
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