
 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 

28-уми майи соли 2013, шаҳри Душанбе  
 

 ИШТИРОКИ ДУВВУМИ КОРХОНАҲОИ ТОҶИКӢ ДАР НАМОИШГОҲИ БАЙНУЛМИЛАЛИИ 
НАССОҶИИ ИСТАНБУЛ  

 

Панҷ корхонаи ресандагк - “Неку Хуҷанд”, “Олим Текстайл”, “Спитамен Текстайлз”, “Тента-

Кӯлоб” ва “Хима Текстайл” аз 29-уми май то якуми июни соли ҷорк дар дацумин Намоишгоци 

байнулмилалии нассоҷии Истанбул аз Тоҷикистон намояндагк мекунанд.  
 

Намоишгоци нассоҷии Истанбул бо садцо ширкаткунанда ва цазорцо боздидкунанда яке аз бузургтарин 

намоишгоццои соцавк дар минтақа мацсуб мегардад. Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) барои дуввумин 

бор пайидарцам ба иштироки корхонацои нассоҷии Тоҷикистон дар намоишгоци мазкур мусоидат мекунад. Ин 

сафар дар чацорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» сурат мегирад. Барномаи мазкур аз 

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

мешавад. Дацумин намоишгоци байнулмилалии нассоҷии Истанбул цамроц бо Текспо Авруосиж-2013 – 

намоишгоци 30-умини таҷцизоти нассоҷиву дӯзандагк ва мацсулоти кимижк ва ҲайТекс 2013 – панҷумин 

намоишгоци байнулмилалии таҷцизоти фаннии нассоҷк баргузор мегардад. Наргиза Абдумаҷидова аз Маркази 

тиҷорати байнулмилалк дар Тоҷикистон, ки цайъати кишварро дар намоишгоц роцбаладк мекунад, 

мегӯяд: “Намоишгоци байнулмилалии нассоҷии Истанбул  яке аз бецтарин маконцои дидори фурӯшандацои мацсулоти 

нассоҷк ва харидорони он мебошад. Боздидкунандагони ин намоишгоц имкон доранд, то бо пешницодцои тавлидгарони 

мацсулоти нассоҷк шинос шаванд ва бецтаринцояшро интихоб кунанд. Иштироки корхонацои Тоҷикистон дар 

намоишгоци Истанбул имкони хубест, то онцо мацсулоти худро дар сацнаи байнулмилалк, махсусан ба харидорони 

эцтимолк аз Туркия ва кишварцои дигар намоиш бидицанд. Корхонацои Тоҷикистон аз дастраск ба бозорцои нав дар 

Туркия, ки саввумин кишвари истецсолкунанда мебошад, манфиати зижд хоцанд жфт”.  
 

 

Ба андешаи Саидмӯъмин Камолов, рацбари миллии барномаи МТБ дар Тоҷикистон, намоишгоц имконияти 

даржфти цамкорон ва муштарижни нав дар бозори байнулмилалиро барои корхонацои нассоҷии Тоҷикистон 

бештар мегардонад. Корхонацои Тоҷикистон соли гузашта аз иштирок дар ин намоишгоц ба муваффақиятцои 

назаррас ноил гардиданд. Бацори гузашта се ширкати тоҷик аз намоишгоц бо шартномацо бо арзиши умумии 

беш аз як миллион доллар баргаштанд. Ҷаноби Камолов мегӯяд, “Соли гузашта дар чацор рӯзи намоишгоц бештар аз 

270 нафар аз девораи Тоҷикистон боздид карданд. Дар натиҷа, содироти риштаи ширкати “ХИМА Текстайл” ба Туркия 

афзуд, “Неку Хуҷанд” дар Чин шарикони нави тиҷорк даржфт ва “Олим Текстайл” цузураш дар бозори Туркияро 

тақвият бахшид. Бо назардошти таҷрибаи андӯхтаи мо аз иштирок дар намоишгоци соли гузашта ва афзоиши шумори 

иштироккунандацои намоишгоц, ман мутмаинам, ки имсол низ ширкатцои мо аз намоишгоц бо қарордодцои хуб 

бармегарданд”. 

  
Ин намоишгоц мизбони беш аз 25 000 боздидкунанда аз тақрибан 50 кишвари ҷацон хоцад буд. Дар он цудуди 400 

ширкат аз кишварцои гуногун мацсулоти худро, ба мисли нахи пахта, таҷцизоти нассоҷк ва дӯзандагк, матоъ, 

пӯст, мацсулоти нассоҷк, либосворк, ришта ва ғайраро ба маърази тамошо хоцанд гузошт. Аъзои цайъати 

Тоҷикистон мутмаинанд, ки иштирок дар ин намоишгоц дарцои нав ба яке аз бозорцои муцимтарини нассоҷии 

минтақаро цам барои корхонацое, ки аллакай дар ин бозор цузур доранд, ва цам барои корхонацое, ки барои роц 

жфтан ба ин бозор талош доранд, боз мекунад. Хайжм Қулов аз “ХИМА Текстайл” мегӯяд, “боварк дорам, ки 

иштироки мо дар ин намоишгоц мисли соли гузашта хеле цам муфид хоцад буд. Мо дарк кардем, ки дар минтақа ба 

мацсулоти мо нижз цаст ва иштирок дар намоишгоци Истанбул имкони хубест, то мо бо харидорони эцтимолк робитаи 

мустақим барқарор намоем ва ҷуғрофижи бозори худро тавсеа бахшем. Дар намоишгоц иттилооти зижди лозима оид ба 

таҷцизоти замонавк, аз ҷумла, таҷцизоти озмоишгоццо низ хоцем гирифт”. 
 

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 

Ҳукумати  
Ҷумҳурии Тоҷикистон 



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. Хушцол хоцем буд, агар ин хабарро ҷолиб донед ва барояш дар расонаи 

Шумо ҷой пайдо шавад.  

 

Барои маълумоти бештар: 

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) 

Тел: + 992 98 808 88 11; +992 93 540 4543; 

Имейл: abdulfattoh@inbox.ru  

 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома, 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ)  

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj  

Торнигор: www.itctj.wordpress.com  
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