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1. Аккредитатсияи байнулмилалии озмоишгоццои Тоҷикстандарт    
Ду озмоишгоци маводи ғизоии Тоҷикстандарт дар шацрцои Душанбе ва Хуҷанд пас аз бозрасии ницоди аккредитатсионк бо 

номи DAkkS, Deutsche Akkreditierungsstelle (Олмон), мувофиқи меъжри ISO/IEC 17025 аккредитатсия шуданд. 

Аккредитатсияи байнулмилалии озмоишгоццои Тоҷикстандарт бахши ницоии жрии фаннии 

Маркази байнулмилалии тиҷорат ба ин озмоишгоццо буд, ки дар чацорчӯби барномаи 

«Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» аз соли 2006 то ба тобистони 2010 идома жфт.  
 

Ин аккредитатсия эътирофи байнулмилалии иқтидор ва салоциятдории озмоишгоццои 

Тоҷикстандарт мебошад ва ба онцо дар бозори ироаи хадамоти озмоишк бартариятцо медицад. 

Аккредитатсияи байнулмилалк ба озмоишгоццо имкон медицад, то маълумот ва санадцои онцо 

дар бозорцои беруна низ мавриди пазириш бошанд. Аккредитатсия гардидани озмоишгоццои 

Тоҷикистон хароҷоти корхонацои истецсолк ва содиротиро низ коциш хоцад дод, зеро чунин 

имконият дар Тоҷикистон фароцам омада, нижз ба озмоиши тавлидоти худ дар берун аз 

кишвар нахоцад монд.    
 

Омодасозии озмоишгоццои мазкур ҷицати даржфти эътирофи байнулмилалк бо жрии фаннии коршиносони байнулмилалк ва 

миллии МБТ, цамчунин, азму ирода ва талошцои рацбарият ва кормандони Тоҷикстандарт имконпазир гардид. Дар доираи 

барномаи МБТ барои кормандони озмоишгоццо якчанд давраи омӯзишк доир гардид, ба онцо дар ҷаражни бозрасицои муқаддамотк 

ва ницок жрк расонида шуд, асноди лозима ҷицати мувофиқатияшон ба талаботи меъжри ISO/IEC 17025 аз назар гузаронида шуда, 

тавсияцо дода шуд ва ғ. Бозрасии муқаддамотк дар мижнацои моци апрел ва бозрасии ницок дар аввали моци июни соли равон 

баргузор гардид, ки натиҷаашон асосан мусбат буд. Танцо ба озмоишгоццо тавсия гардид, то баъзе норасоицоро бартараф намоянд, 

ки онцо то пожни моци июл рафъ карда шуданд. Моци сентябр DAkkS аккредитатсияи 

озмоишгоццои мазкурро тасдиқ кард.  
 

Ба андешаи мушовирони МБТ, озмоишгоццои аккредитатсияшуда ҷицати рушди 

дарозмуддати худ ва бецтар намудани соцаи хидматрасонияшон дар Тоҷикистон бояд 

тавсияцои дигари мутахассисонро низ ба инобат бигиранд. Аз ҷумла, тавсия дода мешавад, ки 

озмоишгоццо ба боло бурдани савияи дониш ва малакаи мутахассисонашон бояд ацаммияти 

бештар дицанд, ба онцо дар сафарцои омӯзишк ба озмоишгоццои цамсон дар Қазоқистон ва 

Аврупо мусоидат бикунанд, барои рушди минбаъдаи озмоишгоццои кишвар барномацо тация 

намоянд, барои аккредитатсияи озмоишгоццои дигар жрк расонанд, аз ҷумла ташкили 

даврацои омӯзишк, боздид аз озмоишгоццои аккредитатсияшуда, ироаи машварат, жрк дар 

омода кардани аснод ва ғ.).    

 

2. Омодагк ба сафари Шонцой    
Таълими роццои даржфт ва хариди маводи хом ба корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон, цамчунин, омода кардани 

онцо ба сафари қарибулвуқӯъ ба намоишгоци тиҷоратии “Интертекстайл Шонцой-2010“ аз ацдофи аслии боздиди кории 

Дорин Тан, мушовири байнулмилалии МБТ, аз Тоҷикистон буд.  
 

Сафари кории хонум Тан аз 15-ум то 22-юми сентябр давом кард ва зимни он мушовири 

байнулмилалии МБТ аз баъзе корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии кишвар дидан карда, як 

давраи омӯзишии дурӯза низ баргузор намуд. Ба ширкатдорони давра асосцои занҷираи 

хариду тацвили маводи хом, роцу усулцои даржфти тавлидгарони маводи хоми лозим ва муайян 

кардани сифати мацсулоти онцо нишон дода шуд. Цамчунин, иштирокдорони давраи омӯзишк 

бо дацгонаи аввали кишварцои содиркунандаи матоъ ошнок пайдо карда, дар бораи талаботи 

умумк ва шартцои бастани қарордодцои байнулмилалии тиҷоратк маълумот гирифтанд. 

Цангоми дарсцои амалк ва намоиши наворцои видеоии озмоишгоци санҷишк, ба корхонацо 

услубцои мустақилона муайян кардани сифати матоъ омӯзонида шуд. 
 

Дар давраи омӯзишк мавзӯъцои зер матрац буд: 1) роццои даржфт ва хариди маводи лозима, 2) 

санҷиш ва назорати матоъ, 3) асосцои нассоҷк, 4) омодагк ва омӯзиши ацаммияти сафарцо 

ҷицати харидории матоъ, ва 5) тайжрк ба намоишгоци Интертекстайл Шонцой-2010. 
 

Дар намоишгоци Шонцой имкон хоцад буд, то намояндагони корхонацои нассоҷк ва 

дӯзандагии ҷумцурк оид ба низоми байнулмилалии хариди матоъ ва дигар маводи хоми 

лозима маълумоти бештар бигиранд, бо тавлидкунандагони шинохтаи ҷацонк вохӯрицо 

баргузор намуда, имконоти цамкорк ва бастани қарордодцои тиҷоратиро барраск бикунанд. 

Корхонацо дар оянда низ дониши андӯхтаи худро барои даржфти тавлидгарони маводи хоми 

лозима ва муайян кардани сифати мацсулоти онцо кор хоцанд фармуд.   

 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ ДАР ТОҶИКИСТОН 



3. Цамкорони мо: ҶСШК “Суман” 
Варақаи иттилоотии дафтари МБТ дар Тоҷикистон муаррифии корхонацои цамкори худ ва шиносок бо фаъолияти онцо, 

дастовардцо ва нақшацои ояндаашонро идома медицад. Мецмони навбатии мо ҶСШК «Суман» мебошад.  

Ҷамъияти сацомии шакли кушодаи «Суман» дар соцаи дӯзандагии Тоҷикистон бо истифода аз 

услубцои замонавию қадимаи миллк дар тавлидоти худ, ба мисли зардӯзиву гулдӯзк ва сӯзанк, 

маъруф шудааст. Мацсулоти корхона бо истифодаи моцирона аз гуногунии рангцо, печидагии 

цайратбори зардӯзк ва зебоии цунари тоҷикк шӯцратжр гаштааст. Дӯзандацои чирадасти 

корхона ба дӯхтан ва оро додани либосу сарпӯшцои миллк, цадяцо, болиштцои пахтагин, 

либосцои низомк ва корк ва ғайра машғуланд.   
 

ҶСШК «Суман» дар соли 1992 дар заминаи як корхонаи дӯзандагии Шӯравк таъсис шуда, 

сарфи назар аз мушкилоти давраи гузариш, тавонист, ки фаъолияташро идома бидицад. 

Феълан, дар корхона наздик ба 70 нафар бо ҷои кор таъминанд ва тақрибан цамаи кормандони 

«Суман»-ро, бо шумули рацбарияти корхона, занон ташкил медицанд. Социби корхона ва 

цамзамон мудири он хонум Файзимоц Иброцимова дар чандин намоишгоццои байнулмилалк иштирок кардааст.  
 

Боздид аз намоишгоццои байнулмилалии « Premiere Vision» ва «Texworld» дар Порис дар моци феврали соли ҷорк ва сафари 

қарибулвуқӯъ ба намоишгоци “Интертекстайл Шонцой-2010” намунае аз цамкорицои судманди корхона бо барномаи «Пешбурди 

тиҷорат дар Тоҷикистон» мебошад. Хонум Иброцимова мегӯяд, аз цамкорицои ширкаташ бо барномаи МБТ қаноатманд аст ва ба 

МБТ барои машваратцои муфид ва чорабиницои муассир сипосгузор мебошад. Ба гуфтаи ӯ, 

жрицои МБТ ба корхонааш дар фацмиши бештари шароит ва талаботи феълии бозорцои 

ҷацонк мусоидат кардааст.  
 

Мутахассисони МБТ, дар навбати худ, мутмаинанд, ки «Суман» бо назардошти цунари воло ва 

таҷрибаи ғании зардӯзияш барои роц жфтан ба бозорцои беруна имконоти хуб дорад. 

Коршиносони МБТ цангоми боздидцои худ аз корхона ба хулоса омаданд, ки барои комжбк 

дар бозорцои мацаллк ва хориҷк «Суман» ба барномарезии вижаи бозоржбк (маркетинг) нижз 

дорад. Цамчунин, корхона бояд сомонаи интернетк бисозад, макони махсус барои намоиши 

мацсулоташ омода намояд ва тартиби замонавии қабулу иҷрои фармоишоту ҷустуҷӯи 

маводи хом, ба мисли матоъ, ришта ва рангро ба роц бимонад.  

4. Зардӯзк чист? Сӯзанк кадом аст? Қомуси цунарцои мардумии тоҷикон 
Тоҷикон аз замонцои бостонк бо цунарцои волои худ шӯцрат доранд. Цунармандони ин миллат 

дар тӯли асрцо сару либос, косаву кӯза, асбоби мусиқк, қолинцо, мацсулоти заргарк ва ғайра аз 

ашжи хоми табик сохтаанд. Имрӯз бисжре аз ин мацсули ранҷи цунармандони тоҷик мавриди 

таваҷҷӯци сайжцони хориҷк гардидааст. Дар ин матлаб, Шумо, хонандагони гиромиро, бо чанд 

намунае аз цунари беназири мардуми тоҷик шинос мекунем, ки танцо қатрае аз бацр аст.   
 

Зардӯзӣ – аз маъруфтарин ва рушдкардатарин цунарцои мардумии тоҷикон мебошад. Дар 

зардӯзк ду навъи ришта истифода мешавад – сафед ва тиллок. Зардӯзк асосан дар матоъи 

махмалин истифода мешавад. Дар гузашта зардӯзиро дар дӯхтани ашж аз пӯст, пашм, матоъи 

пахтагин низ ба кор мебурданд. Ду намуди зардӯзк вуҷуд дорад ва имрӯз асосан аз намуди 

гулдӯзк ва он цам барои либосцои миллк ва цадяцо истифода мебаранд.  
 

Гулдӯзӣ – нигораест, ки аввал дар матоъ расмаш кашида мешавад ва сипас рӯи он расм ришта медавонанд. Он яке аз мушкилтарин 

намудцои зардӯзист. Дар либосцои миллк, ба мисли чакану ҷома, кафшцои арӯск, тоқк ва цадяцои гуногун гул медӯзанд. Одатан, 

риштацо то 10-20 дарсад оби тилло доранд. Асосан аз расмцову рамзцое монанди офтоб, булбул, садбарг, чашми булбул, мавҷ, ғунча, 

чаман ва ғайра фаровон истифода мешавад.  
 

Сӯзанӣ – нигораи бузург ва росткунҷаи деворк буда, дар зебок аз қолин камк надорад ва манзилцои бисжреро дар Тоҷикистон оро 

медицад. Анъанаи оро додани манзил бо сӯзанк аз замонцои қадим ба мерос мондааст. Намуди дӯхтани сӯзанк низ «сӯзанк» ном 

дорад ва маънои ин калима дар забони форск/тоҷикк «бо сӯзан дӯхтан» мебошад. Сӯзаниро дар матоъи махмалин, абрешимк ва 

пахтагин медӯзанд ва дар бисжре аз иду ҷашнцо, махсусан, дар тӯжцои арӯск цадя мекунанд. Маъмулан, сӯзанк акси бо сӯзан дар 

матоъ цаккокишудаи чамани шукуфон ва пур аз гул мебошад. Аммо чашми цамабин дар ин чаман цамчунин рамзцои сецрноки 

мунъакисгари орзуву омол ва ормонцои ин мардумро низ мебинад, ба мисли анор – рамзи фаровонк, корд – цимоя аз чашми бад, 

занҷабил – цифозат аз мавҷудоти бадтинат, шамъ – зижву равшанк, парранда – кушоиши бахт ва дигар. (тарҷума аз 

advantour.com/tajikistan) 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоицаи пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, МБТ 

Кӯчаи Рӯдакк 32, цуҷраи №33. 734025, Душанбе, Тоҷикистон 

Teл: (+992 37) 223 2057; Teл/Факс: (+992 37) 221 9870 
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