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Хонандагони гиромӣ, 
 

Дар оғоз Шуморо бо Наврӯзи оламфарӯз 
табрик мегӯям ва дар Соли Нави аҷдодӣ 
бароятон муваффақият ва хушбахтӣ орзу 
менамоям. 
 

Мо шумораи нахустини баргаи иттилоотиямон 
дар соли ҷориро омода кардем, то бо 
бозгаштатон пас аз таътилҳои наврӯзӣ он рӯи 
мизи кории шумо бошад.  
 

Оғози имсол барои соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии Тоҷикистон пурбор буд, чун 14 
ширкати хусусӣ нақшу нигори зебои тоҷикӣ ва 
маҳсулоти босифати худро ба се абаршаҳри 
аврупоӣ бурданд. Дар ин шумора, мо шуморо 
бо натиҷаҳои иштирокамон дар намоишгоҳҳои 
тиҷоратии байнулмилалӣ дар Маскав, 
Истанбул ва Франкфурт шинос мекунем ва 
ҳамчунин, доир ба мусоидатамон ба 
корхонаҳои тоҷик ҷиҳати афзоиши фурӯшашон 
ва роҳёбӣ ба бозорҳои нав  маълумот 
медиҳем.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бо истифода аз фурсат, ба ҳамкоронамон аз 
ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ ибрози 
сипос менамоям. Ҳамчунин, мехоҳам ба 
Ҳукумати Швейтсария низ, ки тӯли ин даҳсола 
барномаҳои моро дастгирӣ мекунад, ташаккур 
бигӯям. Дар анҷом, барои шиносоии бештар 
бо навгониҳои мо ба сафҳаи мо дар Фейсбук 
ворид гашта, онро “лайк” гузоред ва инчунин 
онро ба ёрону наздиконатон низ тавсия 
намоед. 

 
 
 

Саидмӯъмин Камолов 
Раҳбари дафтари МТБ дар 
Тоҷикистон 
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Ҳаҷми умумии қарордодҳои ба имзорасида ва созишномаҳои 
пешакии корхонаҳои Тоҷикистон дар Намоишгоҳи байнулмилалии 
риштаи Истанбул дар соли 2017 1,5 миллион доллари ИМА-ро 
ташкил дод. 
 

Барои шашумин бор, Тоҷикистон риштаи пахтагини худро дар 
дуввумин намоишгоҳи бузурги ришта дар ҷаҳон, ки аз 2-юм то 5-
уми феврали соли 2017 дар шаҳри маъруфи Туркия баргузор 
гардид, ба доираи васеъи харидорони байнулмилалӣ  ба маърази 
тамошо гузошт. 
 

Панҷ корхонаи ресандагӣ – “Ваҳдат Текстил”, “Ноҳид”, “Олим 
Текстайл”, “Файзи Истиқлол – 2011” ва “ХИМА Текстил” анъанаи 
иштироки корхонаҳои Тоҷикистонро дар ин намоишгоҳи бузурги 
соҳавӣ идома доданд. “Ноҳид” ба намоишгоҳ барои дарёфти 
манобеъи нави маводи хом рафт ва чаҳор корхонаи дигар 
маҳсулоти худро ба харидорони эҳтимолӣ пешниҳод карданд.  
 

Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи Истанбул мизбони беш аз 
8000 боздидкунанда аз тақрибан 80 кишвари ҷаҳон буд. Дар он, ки 
ҳамчун “қалби саноати ришта дар АвруОсиё” шуҳрат ёфтааст, нахи 
пахта, ришта, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, маҳсулоти нассоҷӣ ва 
ғайраро ба намоиш мегузоранд. Намоишгоҳ 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. 

- Намоишгоҳи имсола дар муқоиса бо солҳои қабл фаъолтар ва ғанитар буд. Ноҳид 
- Риштаи пахтагини мо маъруфтар мегардад ва ширкатҳои нассоҷии зиёде онро истифода карда, аз 
сифаташ қаноатманданд. Мо мехоҳем истеҳсолотро тақвият дода, ирсоли маҳсулотро ба кишварҳои дигар 
тавассути бандари Мерсин дар Туркия ба роҳ бигзорем. Олим Текстайл 
- Мо бо бозорҳо ва муштариёни нав аз кишварҳое назири Тунис, Алҷазоир, Руминия ва дигар шинос шудем. 
Боварӣ ҳосил кардам, ки маҳсулоти мо дар бозорҳои беруна рақобатпазир мебошад. Ваҳдат Текстил 
- Ман ин ҷо воситаҳои нави омода кардан ва зинат додани девораи намоишгоҳро омӯхтам. Файзи Истиқлол – 
2011 

         Ҳайъати Тоҷикистон дар 
Намоишгоҳи байнулмилалии риштаи 

Истанбул – 2017: 

$ 

Файзи Истиқлол - 2011 

ХИМА Текстил 

Ноҳид 

Олим Текстайл 

Ваҳдат Текстил 



Тақрибан 2 миллион доллари амрикоӣ аз шартномаҳои имзошуда ва созишномаҳои қаблӣ, беш аз 800 боздид 
аз девора, ва наздик ба 450 тамоси нави тиҷоратӣ – чунин буд натиҷаи иштироки ҳаштумини  корхонаҳои 
Тоҷикистон дар намоишгоҳи байнулмилалии “Текстиллегпром”, ки бузургтарин намоишгоҳи махсус дар 
Иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ мебошад. Намоишгоҳ аз 14-ум то 17-уми феврали соли 2017  дар 
шаҳри Маскав баргузор гардид.  
 

Аз соли 2011 бад-ин сӯ, беш аз 20 корхона аз Тоҷикистон бо мусоидати МТБ дар ин намоишгоҳ иштирок 
кардаанд, аксарашон се бор ва баъзеяшон низ то шаш маротиба ба ин намоишгоҳ рафтаанд. Корхонаҳои 
Тоҷикистон аз ин намоишгоҳ бо қарордодҳои чандсадҳазору чандмиллиондоллара баргаштаанд. Имсол 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии зерин имкони густариши бозори берунаи худро пайдо кардаанд:  

Намоишгоҳи тиҷоратии федералии “Текстиллегпром”  имконияти нодири намоиши маҳсулоти худ ва шиносоӣ 
бо тамоми бастаи маҳсулоти нассоҷӣ, сар карда аз ашёи хом ва таҷҳизот то ба маҳсулоти тайёр мебошад. 
Намоишгоҳ ба ҳайси макони дидори харидорон ва коршиносон низ хидмат мекунад.  
 
Армен Заргарян, ҳамоҳангсози барномаҳои МТБ дар кишварҳои Аврупо Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, мегӯяд: 
“Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам меорад, ки 
имкони хуби шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад. Аз ин рӯ, ин намоишгоҳ барои корхонаҳои содиркунандаи 
Тоҷикистон имкони хубест, то бозори Русия ва талаботи онро бештар омӯзанд ва беҳтар шиносанд ва бо 
шарикони эҳтимолӣ аз тамоми минтақаҳо тамос барқарор намоянд”. 
 
Шаҳло Абиджанова, масъули фурӯшҳо дар ширкати “Олим Текстайл”, мегӯяд: “Иштирок дар ин намоишгоҳ ба 
мо имкон дод, то бо ширкатҳои хориҷӣ шартномаҳои корӣ бандем. Бозори Русия пас аз буҳрон ба ҳолати 
фаъол бармегардад ва талабот ба маҳсулот низ афзуда истодааст. Бояд ба бозори ин кишвар матоъ ва ё 
риштаи рангшударо пешниҳод намуд”. 
 
Ҳайъати Тоҷикистон, ҳамчунин, аз павилйонҳои дигар низ дар намоишгоҳ бо ҳадафи шиносоӣ бо ҳамкорони 
эҳтимолии тиҷоратӣ ва фанновариҳои замонавию маҳсулоти навин дидан кард. Ҳайъати Тоҷикистон, боз, дар 
давраҳои омӯзишӣ иштирок намуд. 
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Панҷ созмони ҳунармандии Тоҷикистон дар намоишгоҳи маъруфи байнулмилалии молҳои истеъмолӣ – 
Ambiente, ки аз 10-ум то 14-уми феврали соли 2017 дар шаҳри Франкфурти Олмон баргузор гардид, иштирок 
карданд. Барои савумин сол пайидарҳам Маркази тиҷорати байнулмилалӣ иштироки ҳайъати Тоҷикистонро дар 
ин намоишгоҳи маъруфи сатҳи ҷаҳонӣ созмон дод.  
 

Ҳамасола, дар намоишгоҳи Ambiente 4700 ширкат аз 
қариб 90 кишвар ва тақрибан 145000 меҳмон аз 160 
кишвари ҷаҳон иштирок мекунанд. Дар ҷараёни он, 
чандин чорабиниҳои дигар гузаронида шуд, ки дар 
онҳо равандҳои тозатарини соҳаи саноат ба маъраз 
гузошта шуда, ҳамчунин, имконияти барқарор кардани 
тамосҳои нав фароҳам омад.  
 

Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ омехтаи тарроҳии 
қадима бо мӯди ҳозиразамон, сӯзаниву зардӯзиҳо бо 
нақшҳои миллӣ, кифҳо ва аксессуарҳо аз пӯст, 
маҳсулоти заргарии бо сангҳои нимақимматбаҳо 
ороёфта, шонаҳои чӯбин, маҳсулоти дастбофт аз пашм, ва маҳсулоти дигари дастиро ба намоиш гузошт. 
 

Нигина Икромова, мудири иҷроияи Иттиҳоди ҳунармандони Тоҷикистон, мегӯяд, “мо дар намоишгоҳ ҳамкорҳо 
ва бозорҳои нав дарёфта, бо мӯду ҷараёнҳои нав дар олами ҳунарҳои дастӣ ошноӣ пайдо кардем. Ҳамчунин, 
зебоии нодири шарқии маҳсулоти тоҷикиро ба муштариёни оянда нишон додем. Ба МТБ ва Ҳукумати 
Швейтсария барои фароҳам овардани ин имконияти вуруди ҳунарҳои миллӣ ба бозори аврупоӣ ибрози сипос 
менамоем”.  
 

Намояндагони ширкатҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон дониши худро доир ба фурӯши яклухти самаранок 
дар ҷараёни давраи омӯзишӣ, ки рӯзҳои 15 ва 16-уми март дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, боло бурданд. 
 

Давраи омӯзишии мазкурро Наталия Чиненова, коршинос ва тренери ширкати русии Fashion Consulting Group 
доир ба технологияҳои тиҷоратии фурӯши яклухт омода ва баргузор кард.  

 

Дар давоми ду рӯзи давраи омӯзишӣ ва дар ҷараёни 
машваратҳои алоҳида пешсафони соҳаи нассоҷӣ ва 
дӯзандагии Тоҷикистон доир ба роҳандозии фурӯши яклухт, 
мудирияти он, беҳтар гардонидан ва назорати он маълумот 
гирифта, ҳамчунин, бо василаҳои ҳавасмандгардонии рушд 
ва пешбурди  фурӯши яклухт ошно гардиданд. 
Иштирокдорони давраи омӯзишӣ, ҳамчунин, таҳлил 
кардани пойгоҳи иттилоотӣ доир ба харидорони эҳтимолӣ 
ва муайян кардани нархгузориро омӯхтанд. Дар анҷом, ба 
иштирокдорони давраи омӯзишӣ гувоҳномаҳои анҷоми 
давраи омӯзишӣ супурда шуд. 


