
 

 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

20-уми апрели соли 2012, шаҳри Душанбе  
 

 КОРХОНАҲОИ ТОҶИКӢ БА БОЗОРИ ТУРКӢ РОҲ МЕҶӮЯНД  

 

Се корхона аз Тоҷикистон - “Олим Текстайл”, “Хима Текстайл” ва “Неку Хуҷанд” аз 21-ум то 

24-уми апрели соли ҷорӣ дар нӯҳумин намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул 

иштирок мекунанд.  
 

Ин нахустин иштироки корхонаҳои нассоҷии 

Тоҷикистон дар намоишгоҳи мазкур мебошад. 

Намоишгоҳи нассоҷии Истанбул бо садҳо 

ширкаткунанда ва ҳазорҳо боздидкунанда яке 

аз бузургтарин намоишгоҳҳои соҳавӣ дар 

минтақа маҳсуб мегардад. Ин сафар дар 

чаҳорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат 

дар Тоҷикистон» сурат мегирад. Барномаи мазкур аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) амалӣ 

ва аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорӣ мешавад. Саидмӯъмин 

Камолов, роҳбари дафтари МБТ дар Тоҷикистон, ки ҳайъати Тоҷикистонро дар намоишгоҳ роҳбаладӣ 

мекунад, мегӯяд: “Намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул  яке аз беҳтарин маконҳои дидори фурӯшандаҳои 

маҳсулоти нассоҷӣ ва харидорони он мебошад. Боздидкунандагони ин намоишгоҳ имкон доранд, то бо пешниҳодҳои 

тавлидгарони маҳсулоти нассоҷӣ шинос шаванд ва беҳтаринҳояшро интихоб кунанд”.  
 

Ҳудуди 400 ширкат аз кишварҳои гуногун дар намоишгоҳи мазкур маҳсулоти худро ба маърази тамошо 

хоҳанд гузошт. Ин намоишгоҳ, ҳамчунин, мизбони беш аз 25 000 боздидкунанда аз тақрибан 50 кишвари ҷаҳон 

хоҳад буд. Нӯҳумин намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷии Истанбул ҳамроҳ бо Текспо Авруосиё-2012 – 

намоишгоҳи 29-умини таҷҳизоти нассоҷиву дӯзандагӣ ва маҳсулоти кимиёӣ баргузор мегардад. Дар Истанбул 

нахи пахтагин ва пӯстӣ, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, матоъҳо, риштаҳо ва ғайра ба намоиш гузошта 

мешавад. Ба гуфтаи ҷаноби Камолов, намоишгоҳ имконияти дарёфти ҳамкорон ва муштариёни нав дар 

бозори байнулмилалиро барои корхонаҳои нассоҷии Тоҷикистон бештар мегардонад. Ӯ мегӯяд, “иштироки 

корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Истанбул имкони хубест, то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи 

байнулмилалӣ намоиш бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ робитаи мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозори 

худро тавсеа бахшанд. Корхонаҳои Тоҷикистон аз дастрасӣ ба бозорҳои нав дар Туркия, ки саввумин кишвари 

истеҳсолкунанда мебошад, манфиатҳои беназир хоҳанд ёфт”. 
 

Аъзои ҳайъати Тоҷикистон мутмаинанд, ки иштирок дар ин намоишгоҳ дарҳои нав ба яке аз бозорҳои 

муҳимтарини нассоҷии минтақаро ҳам барои корхонаҳое, ки аллакай дар ин бозор ҳузур доранд, ва ҳам барои 

корхонаҳое, ки барои роҳ ёфтан ба ин бозор талош доранд, боз мекунад. Шаҳло Обидҷонова, менеҷер оид ба 

бозорёбии ширкати «Олим Текстайл», мегӯяд, “боварӣ дорам, ки намоишгоҳ барои мо хеле ҳам муфид хоҳад буд. 

Сарфи назар аз он ки аксарияти мо зуд-зуд ба Истанбул сафарҳои корӣ анҷом медиҳем, ба андешаи ман, дар 

намоишгоҳи мазкур мо метавонем ҳамкорони нав дарёфт намоем”. 
 

МБТ ба корхонаҳои Тоҷикистон дар омодагӣ ба намоишгоҳ ҳамаҷониба мусоидат намуд. Мутахассисони 

лоиҳаи МБТ намояндагони корхонаҳоро бо роҳҳои дарёфти нафъи ҳарчӣ бештар аз намоишгоҳ, сар карда аз 

тарҳрезии иштирок то ба имзои созишномаҳои нав шинос карданд. МБТ бо ҳадафи боло бурдани тавоноии 

корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон, ба иштироки онҳо дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ 

мусоидат менамояд. МБТ бар ин бовар аст, ки иштирок дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ ба корхонаҳои 

ҳамкори лоиҳа имкон медиҳад, то маҳсулоти худро ба намоиш бигзоранд, ҳамкорон ва муштариёни нав 

биёбанд, тамосҳои навро роҳандозӣ намоянд ва ҳамчунин оид ба бозорҳо, талаботи бозорҳо ва рақибонашон 

иттилооти муҳим ва лозимаро дарёфт намоянд. 
  

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 

Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон 



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 иттилоъро хондед. Хушҳол хоҳем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва барояш дар 

расонаи Шумо ҷой пайдо шавад.  

 

Барои тамос: 
 

Саидмӯъмин Камолов, 
Раҳбари миллии барнома, 

Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат ЮНКТАД/СҶТ (МБТ) 

Шумораи мобил: +992 372 2219870 ; +992 372 2232057 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com 
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