
Дар пешгуфтори ба ин феҳраст навиштаи Ғуломҷон Бобозода - вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон омадааст, ки 
Тоҷикистон дорои имконот, сарватҳои табиӣ, иқтидори бузурги обиву энержӣ ва нерӯи корӣ мебошад ва ин ҳама дороӣ дар 
тавлиди маҳсулоти рақобатпазир ва ҳамгироии иқтисоди кишвар бо иқтисоди ҷаҳонӣ нақши муҳиме мебозад. Ҷаноби вазир 
дар пешгуфтори худ гуфтааст, ин феҳраст як навъ даъват ба ҳамкорӣ аз ҷониби Тоҷикистон аст. 

 

                                                                      Варақаи иттилоотӣ #2 (апрел-июни с. 2007) 
 

ДАР ИН ШУМОРА: 
 

1. Нахустин Феҳристи корхонаҳои содиротӣ 
Барои нахустин бор дар Тоҷикистон феҳрасти 
роҳнамои корхонаҳои содиротӣ таҳия гардид 
  

2. “Низоми мудирияти бехатарии маҳсулот”  
     МБТ дар ин мавзӯъ семинар баргузор кард 
 

 

       
 

3. Ҳамкорони мо: “Карафшон”  
“Kaрафшон” - ҳамкори навтарини МБТ дар як мавсим 
то сад нафарро бо кор таъмин мекунад 
 

4. Нақшаҳои мо барои семоҳаи оянда 
     Мо ироаи нақшаҳои худро идома медиҳем 

  1. Таҳияи нахустин Феҳристи роҳнамои корхонаҳои содиротии Тоҷикистон  
 

Барои нахустин бор дар Тоҷикистон як феҳристи роҳнамо 
ва ё директорияи корхонаҳои содиротии кишвар таҳия 
гардид ва ҳамзамон сомонаи интернетии он 
(www.exportdir.tj) ба роҳ андохта шуд. Ин феҳристи 
роҳнамо дар баробари он ки дар як сомонаи вижа бо 
забонҳои англисӣ ва русӣ дастрас аст, ҳамчунин дар шакли 
китоби алоҳида ва навори CD нашр хоҳад шуд.  

 

Феҳристи корхонаҳои содиротӣ ҳам аз рӯи тартиби алифбо, ҳам аз рӯи тартиби самтҳои фаъолият ва ҳам тибқи анвоъи 
маҳсулоти корхонаҳо мураттаб гардидааст. Беш аз 160 корхона дар ин маврид таҳқиқ гардидаанд ва дар ниҳоят, дар маҷмӯъ, 78 
корхона шомили ин феҳраст шуданд. Профессор Азизулло Авезов, роҳбари ширкати таҳиягари феҳраст мавсум ба «Бизнес 
Консалтинг» мегӯяд, корхонаҳое, ки вориди феҳрист гардидаанд, дар асоси дастовардҳояшон дар самти содироти маҳсулот ба 
кишварҳои хориҷӣ ва имконоту иқтидори содиротияшон интихоб шудаанд. Ин корхонаҳо вобаста ба навъи истеҳсолоташон ба 
ҳашт бахши бузург гурӯҳбандӣ гардида, дар бораи ҳар яке аз онҳо иттилоъи лозимӣ дода шуда аст. Феҳристи роҳнамо инчунин 
маълумотномаҳои вижаеро дар бораи Тоҷикистон ва соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ дар бар мегирад. 

Феҳристи роҳнамои корхонаҳои содиротии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати маҳаллии «Бизнес Консалтинг» ва дар чаҳорчӯбаи 
барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» (Маркази байналмилалии тиҷорат) таҳия гардидааст. Саидмӯъмин Камолов, 
раҳбари дафтари Маркази байналмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон мегӯяд, ҳадаф аз таҳияи ин феҳрист, боло бурдани сатҳи 
шиносоии доираҳои тиҷоратии байналмилалӣ ва сармоягузорони хориҷӣ дар мавриди иқтидор ва имконоти содиротии 
корхонаҳои Тоҷикистон мебошад. Ин феҳрист, ба ибораи дигар муаррифиномаи корхонаҳои содиротии Тоҷикистон ва 
имконоти кишвар дар самти содирот аст, мегӯяд ҷаноби Камолов ва илова менамояд, ки он василаи хубе барои ҷалби бештари 
сармоягузорони хориҷӣ ба иқтисоди Тоҷикистон мебошад.  
 

  2. Давраи омӯзишӣ: “Низоми мудирияти бехатарии маҳсулот”  
 

Шиносоӣ бо низоми мудирияти бехатарии маҳсулот аз рӯи талаботи стандарти 
22000-и Созмони байналмилалии стандартизатсия (International Standardization 
Organization, ISO) мавзӯъи давраи омӯзишие буд, ки дар шаҳри Хуҷанд – маркази 
маъмурии вилояти Суғд баргузор шуд.  
 

Дар ин давраи омӯзишӣ, ки се рӯз идома ёфт, намояндаҳои корхонаҳои коркарди мева 
ва сабзавоти Тоҷикистон, сохторҳои марбутаи давлатӣ ва ниҳоду ширкатҳои 
хадамотрасон иштирок карданд. Хонум Намрата Вакҳалу - мушовири байналмилалии 
Маркази байналмилалии тиҷорат дар самти мудирияти бехатарии маҳсулот махсус ба 
ин семинар даъват гардида буд. Ҳадафи аслии ин чорабинӣ беҳтар гардонидани 
имконоти рақобатпазирии соҳаи коркарди мева ва сабзавот тавассути ворид намудани 

низоми мудирияти бехатарии маводи ғизоӣ дар корхонаҳо бо кӯмаки ниҳодҳои хадамотрасон буд.   
 

Пас аз давра, мушовирони байналмилалӣ ва миллии МБТ аз шаш корхонаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикиистон боздид 
карданд. Ба андешаи мушовирони МБТ, дар айни ҳол, маҳсулоте, ки корхонаҳои коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон 
истеҳсол менамоянд, бо сабаби посухгӯ набудан ба меъёрҳои байналмилалӣ оид ба бехатарӣ ва сифат дар бозори ҷаҳонӣ камтар 
рақобатпазиранд. Бино бар андешаи онҳо, мушкили дигари корхонаҳои Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ надоштани 
гувоҳиномаи мутобиқат ба низоми мудирияти сифат аз рӯи меъёри байналмилалии Созмони байналмилалии стандартизатсия 
мебошад. Ба қавли хонум Вакҳалу, доштани ин гувоҳиномаи сифат ва ҷорӣ намудани низоми мудирияти бехатарӣ аз рӯи усули 
мавсум ба ҲАССП (HACCP) яке аз шартҳои аслии иҷозаи истеҳсол ва фурӯши маводи ғизоӣ дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон  

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН



Ҷаноби Неъматуллоев дар мавриди ҳамкорӣ бо МБТ мегӯяд, “мо хеле хушҳолем, ки имкони ҳамкорӣ бо Маркази байналмилалии 
тиҷоратро дорем. МБТ бо кӯмакҳои машваратӣ ва омӯзишии худ барои рушди фаъолият ва муваффақият дар бозорҳои беруна ба 
мо мусоидат мекунад. Барои намуна, бо мадади МБТ мо чанде пеш дар Намоишгоҳи байналмилалии маводи ғизоӣ дар ш.Маскав 
иштирок кардем ва аз он ҷо бо фикрҳои наву ҷолиб ва бо ду шартномаи ҳамкорӣ бо ширкатҳои хориҷӣ баргаштем. Ҳамчунин, мо ба 
як форуми маҳсулоти ҳалол ба Малайзия, ки дар моҳи май баргузор шуд, даъват шудем ва дар он ширкат варзидем.” 

мебошад. Шумори ин кишварҳо сол то сол меафзояд ва ҷорӣ намудани ин низом дар 
корхонаҳои истеҳсолкунандаи маводи ғизоӣ дар Тоҷикистон низ хеле зарур аст. Ва ин 
барои нахустин бор аст, ки чунин як давраи омӯзишӣ дар Тоҷикистон дар ин мавзӯъ 
баргузор мегардад.  
 

Бо ҷорӣ намудани низоми нави мудирияти бехатарии маҳсулот, корхонаҳои 
Тоҷикистон як силсила мафод хоҳанд ёфт. Аз ҷумла, самаранокии низоми 
идоракунии бехатарии истеҳсоли маҳсулот боло рафта, маҳсулоти корхона дар 
бозорҳои ҷаҳонӣ ва маҳаллӣ бештар рақобатпазир хоҳад гардид. Бехатарии маҳсулот 
дар асоси ҷорӣ намудани системаи HACCP эътимоди харидор ва шариконро ба 
маҳсулоти корхона бештар намуда, барои боло бурдани имиҷи корхона ва аз нигоҳи 
сармоягузорӣ ҷолиб будани он мусоидат мекунад. 

 

3. Ҳамкорони мо: ҶММ “Карафшон”  
 

Аз ин шумора шурӯъ карда, мо ба Шумо корхонаҳои 
ҳамкорамонро муаррифӣ мекунем ва дар бораи фаъолияти 
онон, дастовардҳояшон ва нақшаҳояшон нақл менамоем. 
Меҳмони нахустини мо ширкати “Карафшон” мебошад.  
 

ҶММ “Карафшон” тозатарин шарики лоиҳаи мо буда беш аз 
ним сол аст, ки бо лоиҳа ҳамкорӣ дорад. “Карафшон” соли 
1994 ҳамчун ширкати “Ширин” таъсис ёфта, дар соли 2006 
исми худро ба “Карафшон” иваз намудааст. Ширкат дар 
ноҳияи Исфараи вилояти Суғд, ки минтақаи аз лиҳози 
захираҳои ашёи хом бойтарини Тоҷикистон маҳсуб мешавад, 
ҷойгир аст ва аз меваю сабзавот консерва истеҳсол мекунад. Дар мавсими кор ширкат то сад нафарро бо 
кор таъмин мекунад. “Карафшон” аз ҷумлаи ширкатҳое ба ҳисоб меравад, ки тадриҷан сатҳи истеҳсоли 
маҳсулоташро боло мебарад. Исмонхоҷа Неъматуллоев, раҳбари “Карафшон” мегӯяд, онҳо диққати 
худро бештар ба сифат ва гуногунсозии номгӯи маҳсулот  равона кардаанд. 
 

Бино бар гуфтаи раҳбари “Карафшон”, онҳо аз солҳои аввали фаъолият маҳсулоти худро ба 
Қазоқистону Русия содир мекарданд, аммо ин содирот натоиҷи дилхоҳ ва нишондоди мақбул надошт ва 
баъзе солҳо умуман чизе содир намешуд. Аммо имсол баъзе тавофуқҳои қаблӣ дар мавриди содироти 
маҳсулот ҳосил шудааст. Раҳбари ширкат мегӯяд, “агар шумо хоҳед, ки дар бозори беруна харидор ёбед, бояд 

маҳсулоти худро бо сифати баланд ва бастабандии муносиб истеҳсол намоед.” 

Ширкат ҳоло нақша дорад, ки истеҳсоли шакарро дар дохили корхона ба роҳ монад, то дар истеҳсоли консерваҳо аз шакари 
худӣ истифода намояд. 
 
 

4. МБТ: Нақшаҳои нав ба хотири дастовардҳои нав 
Дар семоҳаи саввуми сол низ дар чаҳорчӯбаи фаъолияти лоиҳа, дар назар дошта шудааст, то ба корхонаҳои Тоҷикистон, ки ба коркарди меваву 
сабзавот машғуланд, дар роҳи рушди тиҷораташон, раванди воридсозии усулҳои нави маркетинг ва мудирият ва бехатарии истеҳсолот 
мусоидат шавад. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои хадамотрасони маҳаллӣ, дар ин семоҳаи наздик таваҷҷӯҳи аслии худро ба корҳои зайл равона 
месозад:  

• Давраи омӯзишии шашрӯза барои бозрасон (аудитор) -ҳои аршад тибқи стандарти  ISO 22000;  
• Давраи омӯзишии чоррӯзаи гурӯҳӣ барои мудирияти занҷираи таъминот ҷиҳати содирот; 
• Бозрасии занҷираи таъминот ва оғози пешнависи лоиҳаи беҳбудии вижаи корхонаҳо; 
• Боздиди дуввуми кории мушовири байналмилалӣ роҷеъ ба бозорёбӣ; 
• Идомаи  тадқиқи бозори содиротӣ; ва  
• Масоили марбут ба рушди соҳа. 
 

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 

 


