
 
 

Варақаи иттилоотии #2 (18) (апрел – июни 2012) 
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 карданд.  
 

Ин нахустин иштироки корхонаҳои нассоҷии Тоҷикистон дар намоишгоҳи мазкур 
буд. 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 гирифт. 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 мекард, 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 гузоштанд. Ин намоишгоҳ, ҳамчунин, мизбони беш аз 25 000 
боздидкунанда аз тақрибан 50 кишвари ҷаҳон буд. Нӯҳумин намоишгоҳи 
байнулмилалии нассоҷии Истанбул ҳамроҳ бо Текспо Авруосиё-2012 – намоишгоҳи 
29-умини таҷҳизоти нассоҷиву дӯзандагӣ ва маҳсулоти кимиёӣ баргузор гардид. Дар 
Истанбул нахи пахтагин ва пӯстӣ, таҷҳизоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, матоъҳо, риштаҳо 
ва ғайра ба намоиш гузошта шуд.  
 

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 хубе буд, 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 манфиатҳои беназир хоҳанд ёфт. 
Ҳамаи ширкатҳо бо мувофиқаҳои тиҷоратӣ баргаштанд, бархе ҳам шартномаҳои 
ҳамкорӣ бастанд. 
 

Аксарияти харидорон ва тавлидгарон аз Туркия, Ховари Миёна (Тунис, Миср, Эрон, 
Урдун), Аврупо (Швейсария, Лаҳистон, Итолиё, Олмон, кишварҳои соҳили Балтик), ва 
ҳамчунин, ҷамоҳири собиқ Шӯравӣ (Русия, Беларус, Гурҷистон) буданд. Ҳайъати 
Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ITM Texpo Eurasia 2012 ва HIGHTEX 2012 низ дидан карданд, ки 
барояшон имкони барқарории тамосҳои мустақим бо истеҳсолгарони таҷҳизот, қисмҳои 
эҳтиётӣ, ашёи хом ва аксессуарҳо аз тамоми оламро фароҳам овард ”. 
 

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. 
 
 
 
 

Бозхӯрдҳои ширкатҳо Натиҷаҳои аввалия 

Бахтиёр Муҳиддинов, 
Нику Хуҷанд: 
 

“Бароям маълум шуд, 
ки нахи пахтагини мо 
бо сифати баландаш дар 
бозори ҷаҳонӣ харидори 
зиёд дорад. Мо метавонем 
бо истеҳсолгарони нахи 
пахтагин аз Узбакистон, 
Ҳиндустон, Туркия ва 
кишварҳои дигар рақобат 
бикунем”. 
 

Хайём Қулов,  
ХИМА Текстайл: 
 

“Иштирок дар ин 
намоишгоҳ барои 
ширкати мо хеле муфид 
буд. Фаҳмидам, ки ба 
маҳсулоти мо ниёз ҳаст. 
Дар намоишгоҳ 
иттилооти зиёди 
лозима оид ба таҷҳизоти 
замонавӣ, аз ҷумла, 
таҷҳизоти озмоишгоҳҳо 
гирифтем. Ба 
созмондиҳандагони ин 
сафар сипоси бекарон 
мегӯям”.  
 

Шаҳло Абиджанова,  
Олим Текстайл:  
 

“Мо ният дорем бо чанде 
аз ҳамкоронамон аз 
Туркия қарордод бибандем. 
Дар ояндаи наздик аз 
миёни он ширкатҳои 
сершуморе, ки дидор 
карда будем, барои худ 
ҳамкорони собит ва 
ҳамешаро интихоб хоҳем 
кард. Ба тими МБТ 
ташаккур мегӯям!” 

Дар ҷараёни намоишгоҳ 
тӯли 4 рӯз намояндагони 
ширкатҳои тоҷикӣ беш 
аз 270 дидор анҷом 
доданд.  
 

ХИМА Tекстайл ба 
маблағи умумии 750,000 
доллари омрикоӣ 
қарордодҳои пешакӣ 
баст. Нахустин бастаҳои 
ҳомили нахи пахтагин 
аллакай ба ширкати 
туркии СИДА Текстайл 
ирсол гардидаанд. 
Ҳамчунин, бо ду 
ширкати истанбулӣ - 
ФИЛО Трэйд ва Кумас 
А.С. созишнома бастааст. 

Нику Хуҷанд аз 
ширкати чиноии Фуҷан 
Ҷинҷианг Текнолоҷӣ 
барои истеҳсоли ҷӯроб 20 
тонна нахи полиамидӣ 
харидорӣ хоҳад кард. 
Қаблан, ширкати тоҷикӣ 
нахи полиамидиро аз як 
кишвраи дигар се 
баробар гаронтар 
мехарид. 
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Ҳамкори лоиҳа шартномаи ниммиллиондоллара имзо кард 
Ширкати «Текстил Ситӣ» аз Хуҷанд, ки бо коркарди худии нахи пахта либос истеҳсол мекунад, бо ширкати маскавии  Jeansmakers як 
шартномаи фурӯши либос ба маблағи 500 000 доллари омрикоӣ имзо кард. Дар чаҳорчӯбаи ин шартнома ширкати хуҷандӣ аллакай 
дар моҳи апрел бахши аввали шим ва куртаҳои мардонаашро ба Маскав фиристод.  
 

Имзои шартномаи мазкур натиҷаи мустақими иштироки “Текстил Ситӣ” дар маъруфтарин 
намоишгоҳи нассоҷии Русия - Текстиллегпром дар тирамоҳи гузашта мебошад. «Текстил Сити» яке аз 
ҳафт ширкати тоҷикӣ буд, ки бо ёрии МБТ дар он намоишгоҳ иштирок карданд.   
 

Дар як соли ахир ин дуввумин шартномаи ширкати мазкур бо ширкатҳои маскавӣ мебошад. 
Шартномаи аввал бо маблағи як миллион доллар пас аз намоишгоҳи Маскав бо ширкати 
«Швейпромсервис» баста шуда буд. Насим Каримов, мудири кулли “Текстил Сити”, бозори Русияро 
маркази таваҷҷӯҳи содироти ширкаташ медонад. Ӯ мегӯяд: “Дар намоишгоҳи Маскав ман бо намояндагони 
бештар аз 50 ширкат аз Маскав ва шаҳрҳои дигари Русия, ба мисли Чита, Краснодар ва Аштархон вохӯрдам. 
Харидорони рус ба маҳсулоти мо, махсусан, ба куртаву шимҳои ҷинси мардонаву кӯдакона ва наврасона 
таваҷҷӯҳи хос зоҳир карданд”.  

 

ҶММ “Текстил-Сити” яке аз маъруфтарин корхонаҳои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон 
аст. Ин ширкат меросбари корхонаи шӯҳратёри абрешими Ленинобод буда, беш аз 75 сол боз ба 
саноати Тоҷикистон хидмат мекунад. Феълан, корхона асосан ба истеҳсоли намудҳои гуногуни 
курта ва шалворҳои пахтагин, пероҳанҳои пешкушод, либосҳои кӯдакона, ҳамчунин, суфраи рӯи 
миз, дастпоккун, хилъат, матоъи ҷойи хоб ва ришта машғул аст.  
 

Феълан, корхона маҳсулоти худро зери брэндҳои тиҷоратии IOTA и PROTO ба бозори Русия мебарорад. Корхона таҷрибаи беш аз даҳсолаи 
ҳузур дар бозори аврупоӣ, махсусан Италияро дорад, зеро, қаблан, тақрибан тамоми маҳсулоти он зери брэнди ширкати итолиёвии “Carrera” 
ба Италия содир мешуд. Пас аз рафтани итолиёвиҳо, мегӯяд ҷаноби Каримов, корхона брэнди худро бо номи “Beauty,” ба бозор баровард. Ба 
қавли Насим Каримов, мудири кулли корхона, дар ҳоли ҳозир, тақрибан 50 дарсади тавлидоти ширкат барои содирот ба хориҷ аз кишвар 
нигаронида шудааст. 
 

Дар ҳоли ҳозир, дар корхона беш аз 340 нафар кор мекунанд. Мудирон ва мутахассисони ширкат қаблан 
имкон доштанд, то донишу малакаи худро дар корхонаҳои пешрафтаи нассоҷии Италия, Куриёи 
Ҷанубӣ ва Швейтсария боло бибаранд. 
 

Мудири кулли “Текстил-Сити” аз ҳамкориҳои ширкаташ бо барномаи МБТ изҳори қаноатмандӣ намуд 
ва ба МБТ барои машваратҳои муфид ва чорабиниҳои муассир арзи сипос кард. Ба гуфтаи ӯ, ёриҳои 
МБТ ба корхонааш дар фаҳмиши бештари шароит ва талаботи феълии бозорҳои ҷаҳонӣ мусоидат 
кардааст. Ҷаноби Каримов бавижа бар муассирияти мусоидат ба корхонаҳои Тоҷикистон ҷиҳати 
иштирок дар намоишгоҳҳои байнулмилалӣ таъкид кард ва гуфт, ки «ин иқдомҳо барои дарёфти 
харидорони нав ва роҳкушоӣ ба бозорҳои ҷадид хеле муҳимманд».       
Ҳамкорони мо: Ҷаҳони имкониятҳо барои занони моҳиру ҳунарманд 

Мо муаррифии корхонаҳои ҳамкори худ ва шиносоӣ бо фаъолияти онҳо, дастовардҳо ва 
нақшаҳои ояндаашонро идома медиҳем. Меҳмони навбатии мо ҶДММ «Дилором» мебошад.  
 

Ҷамъияти давлатии масъулияташ маҳдуди «Дилором», ки дар шаҳри Душанбе мустақар аст, дар соҳаи 
дӯзандагии Тоҷикистон бо истифода аз услубҳои замонавию қадимаи миллӣ дар тавлидоти худ, ба 
мисли зардӯзиву гулдӯзӣ маъруф аст. Маҳсулоти корхона бо истифодаи моҳирона аз гуногунии рангҳо, 
печидагии ҳайратбори зардӯзӣ ва зебоии ҳунари тоҷикӣ шӯҳратёр гаштааст. Дӯзандаҳои чирадасти 
корхона ба дӯхтан ва оро додани либосу сарпӯшҳои миллӣ, ҳадяҳо, болиштҳои пахтагин, либосҳои 
низомӣ ва корӣ ва ғайра машғуланд.   
 

Корхонаи дӯзандагии «Дилором» дар соли 1976 бо ҳадафи ҷалби занон, махсусан, занони хонашини 
шаҳри Душанбе ба кор таъсис гардида буд. Дар замони Шӯравӣ корхона дар саросари ҷумҳурӣ бахшҳои 

худро дошт. Пас аз хусусисозӣ дар соли 1999, дар ихтиёри ширкат чанд корхонаи хурд бо таҷҳизоти нав он қадар нав боқӣ монд. Бино ба гуфтаи 
ҷаноби Шовалӣ Давлатов, мудири кулли  ҶДММ “Дилором”, корхона ҳанӯзам ба ҳадафи аввалияи худ – ба занони маҳаллӣ фароҳам овардани 
имкони амалии орзуҳои эҷодӣ, нишон додани маҳорати худ, ва бад-ин васила баланд бардоштани сатҳи зинадгии онҳо содиқ мондааст. Вале, 
мегӯяд ӯ, «шумори кормандони мо аз ҳаҷми фармоишот вобаста аст. Мо бо ҷону дил мехоҳем, ба занони бештар имкони кор бидиҳем, вале, 
мутаассифона, дар иҷроиши ҳамаи ҳадафҳоямон дастамон кӯтоҳӣ мекунад».  
 

Дар ҳоли ҳозир, корхона таваҷҷӯҳи худро ба бозори маҳаллӣ равона кардааст ва маъмулан, аз фармоишоти ниҳодҳои ҳукуматӣ вобаста аст. 
Ширкат таҷрибаи содиротро надорад, вале ба сӯи орзуи худ – боз кардани даре ба бозорҳои беруна қадам мезанад. Намояндагони ширкат дар 
чорабиниҳои МБТ фаъолона иштирок мекунанд. Онҳо дар чанд намоишгоҳи байнулмилалӣ ҳам иштирок кардаанд ва ба таъкиди ҷаноби 
Давлатов, донишҳои нав аз ҷаҳони мӯд муассиртарин василаи пешбурди корхонаҳои хурди дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. Ӯ мегӯяд: “Ман аз 
ҳамкориҳои ширкатамон бо барномаи МБТ қаноатмандам ва ба МБТ барои машваратҳои муфид ва чорабиниҳои муассир ташаккур мегӯям. Ман 
мутмаинам, ки талошҳои МБТ дар болоравии рақобатпазирии корхонаҳои Тоҷикистон, фаҳмиши бештари шароит ва талаботи феълии бозорҳои ҷаҳонӣ 
мусоидат мекунад“.   
 

МБТ, дар навбати худ, мутмаин аст, ки «Дилором» бо назардошти ҳунари воло ва таҷрибаи ғании зардӯзияш барои роҳ ёфтан ба бозорҳои 
беруна имконоти хуб дорад. Барои комёбӣ дар бозорҳои маҳаллӣ ва хориҷӣ «Дилором» ба барномарезии вижаи бозорёбӣ, сомонаи интернетӣ 
омода намудани макони махсус барои намоиши маҳсулоташ ва роҳандозии василаҳои замонавии қабулу иҷрои фармоишоту ҷустуҷӯи маводи 
хом, ниёз дорад.                                                                      
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