
Шаҳри Хуҷанд мизбони ду чорабинии тобистонаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» буд. Намояндагони 
корхонаҳои коркарди мева ва сабзавот, сохторҳои марбутаи давлатӣ ва ниҳодҳои хадамотрасон дар ин чорабиниҳо 
иштирок карданд.  

Дувоздаҳ бозраси сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои Тоҷикистон пас аз муваффақона супоридани 
имтиҳон соҳиби гувоҳномаи байналмилалии ширкати бритониёии “Найҷел Бауер энд 
Ассошиэтс” шуданд. Ин гувоҳномаҳо бозгӯи онанд, ки бозрасон ва ё худ аудиторҳои тоҷик 
меъёрҳои Созмони байналмилалии стандартизатсия (ISO)-ро оид ба низоми мудирияти 
бехатарии маводи ғизоӣ омӯхтаанд. 
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ДАР ИН ШУМОРА  
 

1.Бозрасони тоҷик гувоҳномаҳои байналмилалӣ 
гирифтанд  
   Онҳо давраи махсуси омӯзишро хатм карданд 
 

3. Ҳамкорони мо: ҶММ “Элита” 

    …дар Афғонистон муштарӣ меҷӯяд 
 

 

       
 
 

2. Хуҷанд мизбони ду давраи омӯзишии тобистонаи 
МБТ буд     
   НМС ва МЗТ ба ҳамкорони МБТ дарс дода шуд      
 
 

4. МБТ гузориш оид ба ЗМС-ро нашр кард  
  Он таҳлил ва тавсияҳоро дар бар мегирад 

  1. Бозрасони Тоҷикистон муҷаввизҳои байналмилалӣ гирифтанд  
 

 

Барои нахустин бор буд, ки дар Тоҷикистон, дар чаҳорчӯби барномаи “Пешбурди тиҷорат дар 
Тоҷикистон” давраи омӯзишии вижа барои бозрасон дар мавриди стандарти ISO 22000 баргузор шуд. 
 

Дар ҷараёни давраи омӯзишӣ ширкаткунандагон бо ҳадафҳои аслии низоми мудирияти бехатарии 
маводи ғизоӣ шинос шуда, ҳамчунин роҳҳо, равандҳо ва асосҳои баҳогузорӣ ва бартарафсозии 
омилҳои хатарро омӯхтанд. 
 

Субҳаш Арора ва хонум Намрата Вакҳалу, мушовирони байналмилалии МБТ, ки мударрисони ин давра буданд, гуфтанд, 
иштирокчиёни он  мувофиқсозии меъёрҳои ISO-ро дар доираи бозрасии низоми мудирияти бехатарии маводи ғизоӣ аз худ 
карданд. Онҳо ҳамчунин бо нақши бозрасӣ дар тарҳрезӣ ва баргузории фаъолиятҳои марбут ба стандарти ISO 19011 шинос 
шуданд.  
 

Гувоҳномаҳое, ки пас аз анҷоми ин давра ба ширкаткунандаҳои он дода шуд, тӯли се сол эътибор хоҳад дошт.  
 

  2. Тренингҳои тобистонаи МБТ дар ш. Хуҷанд доир шуданд   

 

Чорабинии нахуст давраи 
омӯзишие буд дар мавзӯъи  
«Татбиқи низоми 
мудирияти сифат дар асоси 
стандарти ISO 9001», ки дар 
охири моҳи июн баргузор 
гардид.  
 

Дар ин давра мушовирони 
байналмилалии МБТ Шиям Кумар Гуҷадур ва Субҳаш 
Арора дарс гуфтанд.  
 

Ҳадафи аслии чорабинии мазкур ироаи иттилоот оид ба 
асосҳои низоми мудирияти сифати маҳсулот аз рӯи 
стандарти ISO 9001 ва роҳандозии усули он буд. 
 

Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари Маркази 
байналмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон гуфт, баргузор 
кардани чунин давраҳои омӯзишӣ барои боло бурдани 
сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти корхонаҳои коркарди 
меваву сабзавот дар бозорҳои маҳаллӣ ва ҷаҳонӣ мусоидат 
мекунад.  
 

Ҳамчунин, бо ҷорӣ намудани ин низоми нав,  сифати 
маҳсулот беҳтар мешавад ва табиист, ки сифати баланд 
эътимоди харидор ва шариконро ба маҳсулоти корхона 
бештар менамояд.  
 

Чорабинии дуввум дар авоили 
моҳи август доир шуд ва ин 
навбат мавзӯъи давраи омӯзишӣ 
“Мудирияти занҷираи таҳвилии 
содирот” буд.  

 

Ин давраи омӯзишӣ ба хотири 
нишон додани тарзи идора ва 
тавсеаи занҷираи таҳвилӣ 
мутобиқ ба талаботи муштариён доир гардид. Тақвияти 
омодагии содиротии шаш корхонаи маҳаллӣ дар соҳаи тиҷорати 
кишоварзӣ ва боло бурдани маҳорат ва кордонии як гурӯҳ 
сарварон аз корхонаҳои мунтахаб дар идораи занҷираи таҳвилӣ 
аз аҳдофи дигари давраи омӯзишӣ буд.  
 

Иштирокчиёни давра тарзи амалисозии иқдомоти беҳтарро 
омӯзиш диданд ва дар оянда метавонанд аз донишҳои худ дар ин 
самт дар корхонаҳояшон истифода баранд. 
 

Тренинг ҳамчунин ҷанбаъи амалӣ дошт ва дар он таваҷҷӯҳи асосӣ 
ба усуле бо номи «омӯзиш дар асоси таҷриба» равона шуда буд. 
Яъне, ҳамзамон бо давраи омӯзишӣ, коршиносони самти 
занҷираи таҳвилӣ аз корхонаҳои ҳамкори МБТ дар шаҳри 
Душанбе ва вилояти Суғд боздид намуданд. Мақсад аз ин 
боздидҳо таҳлили раванди кори занҷираи таҳвилӣ дар ин 
корхонаҳо буд. 
 

Тренинг аз ҷониби коршиносони МБТ Ҳенри Гришак, Оливер 
 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН 



Афғонистон пас аз Қазоқистон бозори баъдии хориҷии ҶММ «Элита 
Истаравшан» хоҳад буд. Ба қавли Наим Нарзуллоев, муовини роҳбари ҶММ 
«Элита», онҳо дар бозорҳои аксари манотиқи Тоҷикистон маҳсулоти 
худро ба фурӯш баровардаанд, ба Қазоқистон содиротро ба роҳ мондаанд ва 
акнун ба бозори Афғонистон низ ворид шудан мехоҳанд.  
 

ван Лишаут ва Катрин Топика ва бо истифода аз усулҳое мавсум 
ба «идораи куллии сифат» ва «идораи мабнӣ бар дониш» 
гузаронида шуд. 

 

Ҳамчунин, он барои боло бурдани имиҷи корхона ва аз 
нигоҳи сармоягузорӣ ҷолиб будани он мусоидат мекунад. 

 
 

 
 

3. Ҳамкорони мо: ҶММ “Элита”  

ҶММ «Элита» меҳмони дуюми гӯшаи вижаи ҳамкорони мост. Ин ширкат дар 
соли 1995 таъсис ёфта, ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошад ва 
намудҳои гуногуни нӯшобаҳо ва шарбатҳои мевагию сабзавотӣ истеҳсол 
менамояд. Ҷаноби Нарзуллоев мегӯяд,  «Элита» беш аз 60 нафарро бо ҷои кори 
доимӣ таъмин кардааст ва онҳо ҳатто дар фасли зимистон бо истифода аз меваву сабзавоти захирашуда маҳсулот мебароранд. 
Корхона хоҷагии деҳқонии худро дорад ва дар он меваю сабзавот парвариш менамояд.  
 

ҶММ «Элита» ҳамкории худ бо МБТ-ро соли 2004 оғоз карда буд ва дар ҳоли ҳозир талош дорад, то бо кӯмаки МБТ низоми 
ХАССП-ро ҷорӣ намояд. Муовини роҳбари ширкат таъкид мекунад, ки ҳамкорӣ бо МБТ барои онҳо манфиатҳои зиёд 
овардааст. Ӯ ҷорӣ намудани низоми ХАССП -ро мисол оварда мегӯяд: «Ин низом имиҷи корхонаро боло мебарад ва дар пайи он 
эътимоди ҳамкорон ва муштариёнро ба даст меорад. Агар маҳсулоти корхона ба меъёрҳои байналмилалӣ посухгӯ бошад, тиҷорат рушд 
хоҳад кард ва мо ҳузури худро дар бозори ҷаҳонӣ бештар хоҳем кард» .  
 

Аммо барои таъмини пайваста ва босуботи корхонаҳо бо меваю сабзавот хоҷагиҳои деҳқониро низ бояд дастгирӣ кард, мегӯяд 
ҷаноби Нарзуллоев. Ба гуфтаи ӯ, бо назардошти он ки шумораи корхонаҳои коркарди мева ва сабзавот дар ҳоли зиёдшавист, 
пайдо кардани мева ва сабзавот ба қадри кофӣ торафт душвортар мешавад. 

4. Гузориши МБТ оид ба Зерсохтори миллии сифат дар Тоҷикистон  
 
 

Мартин Келлерманн, мушовири байналмилалии МБТ пас аз боздиди худ аз Тоҷикистон дар тобистон як гузорише бо номи «Тавсияҳо ҷиҳати 
беҳбудсозии Зерсохтори миллии сифат (ЗМС) дар Тоҷикистон» таҳия кард. Гузориши мазкур таҳлили вазъи ЗМС дар Тоҷикистон ва як силсила 
тавсияҳоро дар робита ба беҳбудсозии ин зерсохтор ва ҳамчунин ниҳодҳои танзимкунанда ва назораткунандаи бозор дар бар мегирад.   
 

Дар гузориши мазкур таъкид шудааст, ки Тоҷикистон ба мисли кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ пас аз фурӯпошии Шӯравӣ ҳамон низоми 
қаблии стандартҳои ҳатмиро ба мерос гирифтааст. Аммо, аз рӯи Муоҳадаи Созмони ҷаҳонии тиҷорат оид ба монеъаҳои фаннӣ дар роҳи 
тиҷорат ( TBT) ин стандартҳо «ихтиёрӣ» дониста шуда, танҳо танзимоти фаннӣ ҳатмист.  
 

Келлерманн навиштааст, тавсияҳои дар ин гузориш овардашуда аз бисёр ҷиҳат аз низоми кунунии стандартҳо дар Тоҷикистон тафовути комил 
дорад. Келлерманн низоми феълиро хуб ва бо аҳдофи нек ба роҳ мондашуда ва аммо маъмулан ғайримуассир ва кӯҳна номидааст.  
 

Барои боло бурдани сатҳи самаранокии ЗМС Келлерманн дар гузориши худ чандин тавсияҳоро баён намудааст ва баъзеи онҳоро ин ҷо иқтибос 
меорем: 
 

• Таҳия ва қабули стротежии умумии ислоҳоти низоми ЗМС; 
• Таҳия ва роҳандозии системаи танзими фаннӣ аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон ва бо иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор; 
• Мақомоти Тоҷикистон бояд ҷиддан сари ҷудо кардани вазифаи аккредитатсия аз Тоҷикстандарт ва таъсиси ниҳоди миллии мустақили 

аккредитатсионӣ андеша кунанд; 
• Ниҳоди аккредитатсионӣ бояд муқаррароте таҳия ва амалӣ созад, ки ба талаботи стандарти ISO/IEC 17011 мутобиқ бошанд; 
• Тоҷикстандарт бояд дар пайи низоми замонавии таҳия ва амалисозии стандартҳо бошад, онро бояд дар асоси шаффофият ва 

тавофуқот бо ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор таҳия намояд ва кумитаҳои фаннии миллӣ, матолиби марбут ба он ва механизмҳои 
бозорёбии стандартҳоро ба он илова намояд; 

• Тоҷикстандарт бояд як барномаи саросарие дар мавриди бознигарии шароит ва стандартҳои метрологияи миллиро оғоз бикунад ва  
ин барнома бояд дастгирии соҳа ва мақомоти марбут ба хадамоти метрологиро ҳадаф қарор бидиҳад; 

• Таҳия ва роҳандозии низоми замонавӣ ва қонунии метрология мабнӣ бар тавсияҳои OIML.  
 

Мавриди зикр аст, ки гузориши Келлерманн миёни вазорату идораҳои дахлдори давлатӣ ва созмонҳои марбутаи байналмилалӣ паҳн карда 
шуд. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Тамос бо мо: 
Дафтари миллии Лоиҳаи Пешбурди тиҷорат 

дар Тоҷикистон, МБТ 
Кӯчаи Айни 14- a., 734043, Душанбе, 

Тоҷикистон 
Тел.: (+992 48) 701 10 78;  

 Teл/Факс: (+992 37) 223 20 57 
E-mail: saidmumin_itc@tajnet.com 

Website: www.intracen.org 


