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ҚАДАМ БА ҚАДАМ БА СӮИ РУШД 

 

Чанде пеш шаш корхонаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон аз намоишгоҳи 

байнулмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба ПродЭкспо – 2008 дар Маскав 

баргаштанд. ПродЭкспо - бузургтарин намоишгоҳи саноати ғизо ва нӯшока дар хоки собиқ 

Шӯравӣ мебошад. Дар ПродЭкспо - 2008 ҳудуди дуввуним ҳазор корхонаву ширкатҳои беш 

аз 60 кишвари қораҳои Аврупову Осиё, Африқову Амрико, Австралия ширкат варзиданд. 

Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон ва ҷойгир кардани стенди махсуси кишвар дар ин 

намоишгоҳ бо кӯмаки молӣ ва фаннии Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) ва Оҷонсии 

олмонии ҳамкории фаннӣ (GTZ), инчунин саҳми худи корхонаҳо имконпазир гаштааст. 

Раҳбарони лоиҳаи марбутаи ин созмонҳо Саидмӯьмин Камолов (ITC) ва Маттиас Ҳалдер 

(GTZ) пас аз бозгашт аз Маскав ҳозир шуданд, то ба чанд суоли “Миллат” посух бигӯянд:  

 

- Агар иҷозат бошад, сӯҳбати худро аз ахбори тозатарин, аз натоиҷи иштирок дар ин 

намоишгоҳ оғоз бикунем. Оё комёбие дар пайи иштирок дар ин намоишгоҳ ҳосил шудааст? 

Кӣ оғоз мекунад? 

 

С. Камолов: - Бо иҷозаи ҷаноби Ҳалдер, ташаккур ба нашрияи шумо, ки ба ин мавзӯъ 

таваҷҷӯҳ зоҳир намудед. Дар посух ба суоли Шумо мехоҳам бигӯям, ки комёбии нахустин 

ин худи иштироки корхонаҳои мо дар ин намоишгоҳи байнулмилалӣ мебошад. Бо иштирок 

дар чунин намоишгоҳҳо, корхонаҳои мо аз навгониҳои зиёде дар самти фаьолияти худ огоҳ 

мешаванд ва аз ҳама муҳиммаш, имкони муаррифии маҳсулоти худро дар бозорҳои хориҷӣ 

пайдо мекунанд. Яъне, дар ҷаҳони имрӯз иштирок дар намоишгоҳҳо як навъи 

сармоягузорӣ, як навъи таблиғ, як навъи омӯзиш аст. Ва аммо агар аз дастовардҳои 

мушаххастар ҳарф бизанем, корхонаҳои мо тавонистанд, ки чандин ширкатҳои хориҷиро 

мутақоид ба ҳамкорӣ бисозанд ва мо чанд тавофуқоти аввалияи ҳамкорие низ бо худ 

овардем.  

 

М. Ҳалдер: - Ҳақиқатан ҳам, ҳар шаш корхона дар ин самт муваффақиятҳои назаррасеро, 

то андозае бештар аз интизороти мо, ба даст оварданд. Аммо бояд инро низ таъкид 



бикунем, ки ҳанӯз ҳам мушкилоте зиёде вуҷуд доранд, масалан, чӣ гуна  маҳсулоти 

тоҷикиро бидуни масрафоти зиёди роҳ, ки фоидаи тиҷорати шуморо ба коми худ мекашад, 

бифиристод. Доштани стенди вижа воқеан ҳам нақши боризеро бозид, он ҷо харидорони 

эҳтимолӣ метавонистанд маҳсулоти моро бубинанд, ламс бикунанд ва таъмашро 

бичашанд.  

 

- Чаро маҳз Маскав? Чаро тасмим бигирифтед, ки ин қадар маблағро барои намоишгоҳи 

маҳз Маскав сарф бикунед, на барои мисол намоишгоҳе дар Аврупо ё шояд Амрико, ё 

Осиёи Ҷанубу Шарқӣ?  

 

М. Ҳалдер: - Русия ва Қазоқистон ҳамоно барои корхонаҳои коркарди мева ва сабзавоти 

Тоҷикистон чун бозорҳои худӣ мебошанд, ҳарчанд қисми зиёди ин бозорҳо аллакай аз даст 

дода шудаанд ва ПродЭкспо бо назардошти теъдоди зиёди иштирокчиёнаш аз тамоми 

ҷаҳон муҳимтарин макони муаррифии маҳсулот ва таблиғи он мебошад. Бозорҳои Осиёи 

Ҷанубу Шарқӣ низ ҷолибанд, аммо корхонаҳоро лозим меояд, ки корро дар ин замина бояд 

аз сифр оғоз кунанд. Бо назардошти мавқеи сусти имрӯзаи корхонаҳои Тоҷикистон дар ин 

бозорҳо, ин ақида ҳанӯз чандон қобили дастгирӣ нест, дастикам барои аксари ин 

корхонаҳо.  

 

- Дар мавриди заъфи корхонаҳои мо. Оё фикр намекунед, ки иштирок дар намоишгоҳҳо ва 

намоиши ин гуна заъфҳои молӣ, истеҳсолӣ, тарғиботӣ дар баробари рақибон ба ҷои фоида 

зарар, яъне таъсири баръакс, таъсири манфӣ намерасонад?  

 

С. Камолов: - Ин бори аввал нест, ки мо корхонаҳои Тоҷикистонро ба ПродЭкспо мебарем 

ва ҳамон таҷрибаи солҳои кӯҳанро ба инобат гирифта ман гуфта метавонам, ки корхонаҳои 

мо сол то сол мо рушд меёбанд. Таблиғи беҳтари нодир будани маҳсулоти Тоҷикистон аз 

нигоҳи тозагии эколожӣ ва таъми хуши онҳо ба корхонаҳои мо имкон хоҳад дод, то 

ҳамкорону шарикон ва харидорони нав сӯи Тоҷикистон дида биандӯзанд. Мо мебинем, ки 

насли ҷавон ва пӯёи раҳбарон аҳамияти ин гуна чорабиниҳоро мефаҳманд ва аз он ҳадди 

аксар истифода мебаранд.  

 

М. Ҳалдер: Дар тақвияти гуфтаҳои ҷаноби Камолов метавон бастабандии маҳсулоти 

корхонаҳои Тоҷикистонро намуна овард. Ба истилоҳ он «банкаҳои маъмулӣ» тадриҷан аз 

байн рафта истодаанд. Ҳамакнун, шумо метавонед бархе маҳсулоти тоҷикиро дар тетрапак 

(бастаи коғазӣ) ва ё дар бастаҳои шишагие, ки сарпӯши замонавии твист доранд, бубинед. 

Аз баҳори имсол оғоз ёфтани истеҳсоли банкаҳои твистӣ дар Хуҷандро низ метавон 

қадами ҷиддӣ дар пешрафти ин соҳа донист. Аммо бо вуҷуди ин пешравиҳо, корхонаҳои 



Тоҷикистон ҳанӯз ҳам дар ин самт то андозае қафо мондаанд. Ва ҳол он ки, бидуни шак, 

бастабандӣ ва дизайни он дар фуруши маҳсулот нақши муҳим мебозанд.    

 

- Дар мавриди рақибони корхонаҳои Тоҷикистон чӣ гуфта метавонед? Оё танг кардани 

дӯконҳои онҳо дар бозорҳои хориҷӣ душвор хоҳад буд? 

 

М. Ҳалдер:  - Харидорро аз дасти рақиб метавон танҳо бо пешниҳоди маҳсулоти сифатан 

беҳтар бо нархи арзонтар кашида гирифт. Корхонаҳои Тоҷикистон бояд сифати маҳсулот 

ва бастабандии худро беҳтар намоянд. Барои расидан ба ин мақсад, ашёи хоми хушсифат 

ва сармоягузорӣ ҷиҳати хариди дастгоҳу таҷҳизоти наву муосир низ лозим аст. Ҳар дуи ин 

омил бешак боиси боло рафтани хароҷоти истеҳсолот ва арзиши маҳсулот мегардад, ки 

онро метавон бо роҳи афзоши ҳаҷми  маҳсулот кам намуд. Дар ин маврид ҳаҷми  маҳсулот  

аҳамияти бештар дорад. Корхонаҳои Тоҷикистон бошанд ҳанӯз ба истилоҳ «бозигарони 

хурд» ҳастанд ва муттаҳидшавии онҳо барои пешрафти ин соҳа дар оянда як амри ногузир 

ба назар мерасад.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Назари худи корхонаҳо дар бораи натиҷаи ширкаташон дар ПродЭкспо: 

Абдулаҳад Раҳимов, ноибмудири ширкати «Нур»: 

«Барои ба роҳ мондани таблиғи маҳсулоти худ дар Маскав тавофуқот бастем, барои 

коркарди шир таҷҳизот пайдо кардем. Чанд ширкати русӣ ба маҳсулоти мо таваҷҷӯҳ зоҳир 

кард, моҳи оянда намояндаҳояшон бо ҳадафи шиносоӣ ва шояд бастани шартнома ба 

Тоҷикистон меоянд» .  

Фурқат Баҳодиров, мудири корхонаи «Нек»: 

«Ба маҳсулоти корхонаи мо таваҷҷӯҳи зиёде зоҳир шуд, бо беш аз 25 ширкат тавофуқоти 

ҳусни ният бастем. Ҳадди ақал ду тарҳи ҳамкорӣ ба миён гузошта шуд». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Лоиҳаи «Дастгирии соҳибкории хурду миёна дар Тоҷикистон», GTZ 

«Ҳадафи ин лоиҳа дастгирии соҳибкории хурду миёна бо роҳи мусоидат ҷиҳати рушди 

бозори хадамоти машваратӣ дар Тоҷикистон мебошад. Феълан, лоиҳа дар баробари 

фаъолиятҳои зиёди дигар, ба ширкатҳои ходими машваратӣ ва корхонаҳои коркарди мева 

ва сабзавот ҷиҳати рушди тиҷораташон кӯмакҳо мерасонад. Фаъолияти лоиҳа то соли 2014 

ба нақша гирифта шудааст.» 

Лоиҳаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», ITC 



«Самти аслии фаъолияти лоиҳа - дастгирии соҳаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон, 

боло бурдани имконоти рақобатпазирии корхонаҳои соҳа ва мусоидат ба боло бурдани 

иқтидори содиротии кишвар дар ин росто мебошад. Лоиҳа аз ҷониби СЕКО маблағгузорӣ 

шуда, дар ҳоли ҳозир, давраи дуввум ва ниҳоии он дар ҳоли иҷро қарор дорад ва то охири 

соли 2008 идома хоҳад кард.» 

 

 


