
 

 

Намояндагони соҳаи гардишгарии Тоҷикистон рӯзи 19-уми майи соли 2014 барои 
баррасии муҳтаво ва тавсияҳои пажӯҳиши МТБ доир ба сайёҳии ҳамагонӣ (дастрас ба 
ҳама) ва созмонҳои минтақавии мудирияти сайёҳӣ (СМС) гирди як миз дар шаҳри 
Душанбе ҷамъ омаданд. 
 

Тадқиқоти имкониятҳои гардишгарии ҳамагонӣ ва созмонҳои мудирияти сайёҳӣ (СМС) 
дар Тоҷикистон аз ҷониби мушовири байнулмилалии МТБ доир ба сайёҳӣ Франсуа Лоран 
дар ҳамдастӣ бо мушовирони миллӣ гузаронида шудааст. Ҷаноби Лоран соли гузашта дар 
ҷараёни сафарҳояш ба Тоҷикистон тавоноии соҳаи сайёҳӣ бо пайванди он ба ҳунарҳои 
дастӣ ва самтҳои рушди ин соҳаро омӯхта ва арзёбӣ карда буд. Ӯ мегӯяд, “пажӯҳиши 
мазкур вазъи феълии соҳаи гардишгарии Тоҷикистон ва имкониятҳои он барои рушдро 
таҳлил кардааст. Мо, ҳамчунин, занҷираи арзишии соҳаро бо шумули имкониятҳои 
бадастории даромад дар ду минтақа – водии Зарафшон ва Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон муайян кардем. Дар ин тадқиқот, ҳамчунин, самтҳои 
афзалиятдори соҳаи гардишгарӣ, ки ба ёрии фаннӣ эҳтиёҷ доранд, муайян шудаанд, ва 
ҳадафи ниҳоӣ низ бунёди ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои ба даст 
овардани даромад барои қишрҳои ниёзманд мебошад”. 
 

Бо такя ба натиҷаҳои арзёбии мазкур, тарҳрезии як лоиҳаи нав ҷиҳати дастгирии соҳаи 
сайёҳӣ дар Тоҷикистон дар назар аст. Пешниҳоду тавсияҳо аз мизи гирд барои илова ба 
лоиҳаи нав гирдоварӣ шуданд. Назару пешниҳодҳои шумо низ барои таҳияи лоиҳаи нав 
муҳим мебошанд. Тадқиқоти мазкур бо забони русӣ тарҷума шуда, ин ҷо дастрас аст.  
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Як гуруҳи коршиносони Маркази тиҷорати байнулмилалӣ 
(МТБ) бо ҳадафи баҳогузорӣ ба вазъи дастрасии соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон ба захираҳои молиявӣ 
аз ин кишвар боздид карданд. 
 

Ин сафар қадами нахустин дар роҳи анҷоми як пажӯҳише 
ба хотири баҳогузории вазъ ва пешниҳоди тавсияҳои 
гуногун ҷиҳати боло бурдани имкониятҳои 
маблағгузории соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон 
маҳсуб мегардад.  
 

Барои гузаронидани тадқиқоти мазкур як гуруҳи иборат 
аз коршиносони байнулмилалӣ – Кристоф Кордонйе, 
Тариқ Фарҳодӣ, ва Жил Уолтер, ки аз ҷониби 
мушовирони миллии МТБ мусоидат мебинанд, ҷалб 
шудаанд. Ин гуруҳи коршиносон аз 28-уми апрел то 4-
уми май дар Тоҷикистон қарор дошт ва бо намояндагони 
Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Бонки миллӣ, бонкҳои 
тиҷоративу созмонҳои хурди молиявӣ, созмонҳои 
байнулмилалии молиявӣ, ва корхонаҳои нассоҷиву 
дӯзандагӣ дидорҳо баргузор кард.  
 

Бино бар гуфтаи Саидмӯъмин Камолов, раҳбари 
барномаҳои МТБ дар Тоҷикистон, дастрасӣ ба захираҳои 
молиявӣ ва маблағгузорӣ яке аз мушкилоти аслии 
корхонаҳои ин соҳа дар кишвар шинохта шудааст.  
 

Ҷаноби Камолов мегӯяд: “Мо ин пажӯҳишро бо ҳадафи 
шинохти имкониятҳо ва хидматрасониҳои феълии 
молиявӣ барои соҳибкории хурду миёна, ниёзҳои 
корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагӣ дар мавриди дастрасӣ 
ба маблағгузорӣ ва хидматрасониҳои молиявӣ, 
мушкилоти онҳо ҳангоми дастрасӣ ба маблағгузориҳо, 
мушкилоти бонку ниҳодҳои молиявӣ ҳангоми 
пешниҳоди хидматрасониҳои молиявӣ ва амсоли ин 
гуна мавзӯъҳо роҳандозӣ мекунем. Мо фазои 
танзимотии хидматрасониҳои молиявиро баҳо дода, 
муҳимтарин монеаҳоро дар ин самт муайян мекунем 
ва ба тавоноии созмонҳои молиявии Тоҷикистон 
ҷиҳати беҳтар кардани дастрасии ширкатҳои 
нассоҷиву дӯзандагӣ ба хидматрасониҳои молиявӣ баҳо 
медиҳем”. 
 

Интизор меравад, хулосаҳои ин пажӯҳиш ва тавсияҳои он 
ниёз ба навъҳои ёрии фаннӣ ва тарзи маблағгузорӣ 
(қарздеҳӣ, замонатҳо)-ро муайян ва маҳсулоти нави 
молиявиеро таҳия ва муаррифӣ бикунад, ки посухгӯи 
эҳтиёҷоти соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон дар 
бастагӣ ба маблағгузорӣ бошад. 
      

МТБ дар ҳамкорӣ бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
ҶТ ба вазорату идораҳои давлатӣ ва ғайридавлатии 
Тоҷикистон дар таҳияи Стратегияи миллии таъмини 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣёрии фаннӣ мерасонад. 
Қобили зикр аст, ки таҳияи стратегияи мазкур яке аз 
бандҳои муҳими Барномаи Ҳукумати ҶТ дар мавриди 
мутобиқ сохтани низоми савдо дар давраи баъд аз вуруд 
ба СТҶ мебошад. 
 

Барои оғози ибтикорҳо ҷиҳати таҳияи Стратегияи мазкур, 
МТБ рӯзи 17-уми апрели соли ҷорӣ мизи гирде зери 
унвони «Стратегияи миллиии таъмини бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ дар ҶТ» баргузор кард. 
Намояндагони сатҳи баланди ниҳодҳои марбутаи 
вазорату идораҳои давлатӣ, созмонҳои байнулмилалӣ, 
ва ҷонибҳои манфиатдори дигар дар гирди ин миз ҷамъ 
омаданд, то чолишҳо ва масъалаҳои соҳаи бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ дар Тоҷикистон ва муҳиммияти 
таҳияи Стратегияи таъмини бехатарии маҳсулоти 
хӯроквориро баррасӣ бикунанд. Доктор Намрата 
Вакҳалу, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, мегӯяд: “Таҳияи 
стратегияе, ки ҷавобгӯи талаботи рӯзафзуни 
истеъмолкунандагон дар мавриди бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ бошад, ҳама гуна навгониҳоро 
дар саноати хӯрокворӣ ба инобат гирифта, дар 
таъсиси низоми муассири таъмини бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ мусоидат менамояд. Таҳияи 
Стратегияи миллӣ ба Ҳукумати ҶТ дар ҷиҳати муайян 
кардани самтҳои гузариш аз низоми мавҷуда ба низоми 
наву самаранок кӯмак намуда, барои  ворид кардани 
таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. 
Амалигардонии ин стратегия барои беҳтар намудани 
таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хӯроквории 
бехатар, ҳифзи саломатии истеъмолкунандагон ва 
дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ ва содироти 
маҳсулоти хӯрокворӣ мусоидат хоҳад кард”.     
 

Дар соли  2011 МТБ ҷадвали баҳодиҳии вазифаҳо, 
салоҳият ва фаъолияти вазорату идораҳои марбутаи 
Тоҷикистон дар соҳаи таъмини бехатарии маҳсулоти 
хӯроквориро таҳия карда буд. Ҷадвали мазкур барои 
муайян кардани ҳолатҳои такроршавии фаъолият ва 
норасоиҳои ҷойдошта кӯмаки амалӣ намуда, дар таҳияи 
пешниҳоду тавсияҳо оид ба бознигарӣ ва таҳияи 
чорабиниҳо ҷиҳати аз байн бурдани такроршавии 
фаъолиятхо дар байни вазорату идораҳо ва ҳалли 
масоили ҷойдошта бо назардошти принсипҳои 
идоракунии самаранок заминаи муҳим гардид. 
Машварати мазкур мавҷуд будани ҳолатҳои такрорёбии 
баъзе фаъолиятҳои вазорату идорахои марбутаро, ки дар 
самти таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ фаъолият 
мекунанд, ошкор намуд. Дар соли 2012, МТБ дар доираи 
ҳалли масъалаҳои мазкур ёрии амалии худро бо 
саҳмгузорӣ дар таҳияи лоиҳаи Қонуни ҶТ  «Дар бораи 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ» ва  ворид намудани он 
тавсияҳои  муфиде, ки зимни мизи мудаввари соли 2011 
пешниҳод гардида буданд, идома дод.  



 

 

Барои нахустин бор, намояндагони ниҳодҳои давлатӣ ва бахши 
хусусии Тоҷикистон, ҳамчунин, намояндагони расонаҳои хабарии 
кишвар, бо тарҳҳои Иттиҳоди Аврупо доир ба Низоми умумии 
имтиёзҳо (Generalised System of Preferences – GSP) ва манфиатҳои 
эҳтимолие, ки метавон аз ин низом бардошт, шинос шуданд. МТБ 
рӯзи 14-уми майи соли 2014, дар шаҳри Душанбе як давраи 
омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе барои журналистон дар мавзӯъи 
мазкур баргузор кард.  
 

Низоми умумии имтиёзҳо (Generalised System of Preferences – GSP) 
– низоми имтиёзҳои чандҷонибаи тиҷоратӣ мебошад, ки 
таъруфаҳоро барои баъзе аз маҳсулоти содиротӣ аз кишварҳои дар 
ҳоли рушд ва кишварҳои камрушдкарда коҳиш медиҳад ва ё 
умуман аз миён мебардорад.  
 

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ, мегӯяд: “Ҳадаф аз роҳандози ин низом баланд бардоштани ҳаҷми 
даромад аз содирот дар кишварҳои дар ҳоли рушд мебошад, то ба ин васила дар коҳиши фақр, пешбурди рушди 
пойдор, ва мудирияти беҳтар дар сатҳи ҳукумат саҳм гузошта шавад. Тарҳи феълии низоми мазкур сар карда аз 
якуми январи соли 2014 дар амал аст. Таваҷҷӯҳи асосӣ дар низоми нав ба сатмҳои зерин равона шудааст: 
имтиёзҳои таърифавӣ барои кишварҳои ниёзманд, тақвияти GSP+ ба ҳайси як василаи дастгирии кишварҳои 
шарике, ки тасмим доранд, паймонҳои байнулмилалии ҳуқуқи башар ва ҳуқуқи коргарро риоя бикунанд, саҳмгузорӣ 
дар рушди пойдору мудирияти беҳтар, ва таъмини шаффофияту бештар гардонидани имкониятҳои пешгӯӣ барои 
ширкатҳо”. 
 

Ҷаноби Вергано, ҳамчунин, аз таърих ва таҳаввули Низоми умумии имтиёзҳо ёдовар шуд, тарҳҳои имтиёзиро муаррифӣ 
намуд, ва роҳҳои манфиат бардоштан аз ин низомро нишон дод. Ӯ гуфт: “Ҳарчанд, тасвиб ва иҷрои паймонҳо ва 
мутобиқат бо талаботи пойдориву назорати механизм вақт ва нерӯ металабад, ин низом дар умум 
манфиатҳоеро ба монанди имтиёзҳои чашмраси таърифавӣ ва пурра аз миён бардоштани таърифаҳоро дар пай 
дорад. Маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагӣ ва алюминӣ дар миёни маҳслуоти асосии содиротӣ аз Тоҷикистон ба 
Иттиҳоди Аврупо мебошад. Дар ҳоле, ки алюминиюми коркарднашуда ба феҳрасти маҳсулоти қобили дастгирӣ дар 
чаҳорчӯбаи низомҳои GSP ё GSP+ ворид намешавад, ин тарҳҳои Иттиҳоди Аврупо метавонанд содирот дар соҳаҳои 
гуногуни дигарро беҳтар бикунанд ва барои гуногунӣ дар содирот як заминае бигарданд”. 
 

 

Таъсири узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати 
ҷаҳонӣ (СТҶ) ба соҳаи нассоҷиву дӯзандагии ин кишвар 
рӯзи 16-уми майи соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар як 
давраи омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе барои 
журналистон баррасӣ шуд.  
 

Намояндагони соҳаи нассоҷиву дӯзандагӣ, ниҳодҳои 
марбутаи давлатӣ, созмонҳои байнулмилалӣ ва 
расонаҳои хабарӣ талаботи СТҶ дар робита бо саноати 
нассоҷиву дӯзандагӣ, манфиатҳо ва чолишҳое, ки ин 
соҳа аз узвияти кишвар дар СТҶ мебардорад, ва 
таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ ба соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии кишварро баррасӣ карданд.   
 

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ ва 
мударриби давраи омӯзишии мазкур, гуфт, пас аз қатъи 
Созишномаи СТҶ доир ба нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар 
соли 2004, маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии кишварҳои 
узви созмон зери таъсири низоми тиҷорати чандҷониба 
қарор мегирад.  
 
 
 
 
 

Ҳангоми муаррифии феҳрасти созишномаҳои марбут ба 
СТҶ ба иштирокдорони давраи омӯзишӣ ва пресс-кафе, 
ҷаноби Вергано дар мавриди таъсири узвияти СТҶ ба 
соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон чунин ибрози 
назар кард: “Сарфи назар аз эҳтимоли таъсири манфӣ 
расонидани узвият дар СТҶ ба бахши хусусӣ дар 
давраи кӯтоҳмуддат , пиёда кардани чаҳорчӯбаҳои 
тиҷоратии шаффофтар, амнтар ва қобили пешгӯӣ 
дар дарозмуддат натиҷаҳои мусбат ба бор меорад.  
 

Ман тавсия медиҳам, ки шиносоии доираҳои 
тиҷоратии Тоҷикистон бо имкониятҳо ва захираҳои 
СТҶ идома дода шуда, манфиатҳои соҳаи нассоҷиву 
дӯзандагии кишвар ба эътибор гирифта шаванд.  
 

Барои ин, намояндагони ин соҳаро бояд ба 
гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳои фаннӣ 
пайваста ҷалб кард ва ҳамзамон, барояшон дастрасӣ 
ба механизм ва василаҳои СТҶ-ро фароҳам овард”. 

 
 
 
 



 

 

Иҷрои Созишномаи Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) доир ба мусоидат ба 
тиҷорат – мавзӯъи давраи миллии омӯзишии дурӯзае буд, ки рӯзҳои 17-18-
уми июн дар шаҳри Душанбе доир гардид. МТБ намояндагони ниҳодҳои 
давлатӣ ва бахши хусусиро, ки дар самти мусоидат ба тиҷорат фаъолият 
мебаранд, гирди ҳам овард, то гурӯхбандӣ (категоризатсия)-и 
уҳдадориҳои Тоҷикистон дар мавриди Созишномаи мусоидат ба 
тиҷоратро ҷиҳати огоҳ сохтани СТҶ муайян кунанд ва раванди тарҳрезии 
дархости ёрии фанниву молӣ барои иҷрои чораҳои бахши С-ро оғоз 
бахшанд. 
 

Доктор Муҳаммад Саид, мушовири аршади МТБ доир ба мусоидат ба 
тиҷорат, Созишномаи мазкурро, ки аз 37 тадбиру чорабиниҳо иборат аст, чунин шарҳ дод: “Созишномаи мусоидат ба 
тиҷорат аъзои СТҶ-ро муваззаф мекунад, то тартибу муқаррароти гумрукиро беҳтар карда, шаффофият ва 
самаранокии онро боло бибаранд, ва ҳамчунин, ҳамкориро миёни ниҳодҳои фаъол дар марз ва бахши хусусӣ ба роҳ 
бимонанд. Кишварҳои пешрафта ва дар ҳоли рушд, ки аъзои СТҶ мебошанд, бояд худ бо назардошти ҳолати 
инфиродии худ ин чораҳоро ба Гурӯҳи А (ки бояд ба зудӣ пас аз қабули Созишнома иҷро бишавад), Гурӯҳи B (пас аз 
гузашти як мӯхлати муйян иҷро бишавад) ва Гурӯҳи C (иҷроиш пас аз гузашти як мӯхлати муйян ва дарёфти ёриҳои 
фаннӣ ва дастгирирӣ ҷиҳати боло бурдани иқтидори кишвар вобаста аст) гурӯҳбандӣ намуда, муҳлати иҷрои 
чораҳо барои худ муайян намоянд”.   
 

Ширкатдорони давраи омӯзишӣ бо такя ба дониши худ аз қонунгузориҳо ва сатҳи феълии иҷроиши чораҳо, тавсияҳо 
доданд, ки чораҳои Созишномаи мусоидат ба тиҷорат ба кадом гурӯҳҳо ворид карда шаванд. Ишитирокдорон, 
ҳамчунин, муайян карданд, ки барои иҷрои талаботи Созишнома, Тоҷикистон бояд чӣ корҳоеро ба анҷом расонад, чи 
муҳлате, чӣ манбаъҳое ва чӣ ниёзе ба ёрии беруна лозим аст. Нигоҳи намояндагони бахши хусусӣ низ ба эътибор 
гирифта мешавад, то эхтиҷоти соҳибкорон низ аз мадди назар дур наафтад. 
 

 

Ниҳодҳои давлатӣ ва бахши хусусии Тоҷикистон бо 
абзору василаҳои ҳимояи тиҷорат дар чаҳорчӯбаи 
узвият дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ), ба мисли 
чораҳои зиддидемпингӣ ва зидди субсидияҳо, чораҳои 
ҷубронӣ ва чораҳои вижа шинос шуданд. Ин шиносоӣ 
ҳангоми давраи омӯзишии дурӯзае, ки рӯзҳои 6-ум ва 
7-уми май дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, сурат 
гирифт. 
 

Иштирокдорони давраи омӯзиширо ҳамчунин бо 
мафҳумҳои асосии абзору василаҳои ҳимояи тиҷорат 
бо баррасии намунаҳои истифода аз ин василаҳо дар 

Укроин ва кишварҳои узви Иттиҳоди гумрукӣ – Белорус, 
Қазоқистон ва Русия ошно карданд. 
 

Юрий Рудюк, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба 
масоили узвият дар СТҶ ва тренери семинари мазкур, 
мегӯяд, «ҳангоми баррасии мисолҳои мушаххас, мо 
таваҷҷӯҳи худро ба сабақҳо ва равандҳои имрӯзаи 
низоми василаҳои ҳимояи тиҷорат дар кишварҳои 
мунтахаби ИДМ равона кардем. Инчунин, мо дар 
бораи низоми ҳуқуқии Иттиҳоди Аврупо (ИА) марбут 
ба ҳимояи тиҷорат бо овардани мисол аз 
тафтишоти тиҷоратӣ дар ИА дар робита ба 
воридоти алюминиюм ҳарф задем». 

  

Як гуруҳ намояндагони Вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо ва кишоварзии Тоҷикистон дар давраи омӯзишии 
“Оқибатҳои низоми тиҷорати чандҷониба”, ки аз 7-ум то 11-уми апрел дар шаҳри Женеваи Швейтсария баргузор шуд, 
иштирок карданд. 
 

Давраи омӯзишии мазкур ба ҳайси дарси муқаддимавӣ бо мақсади шиносоии доираҳои соҳибкорӣ ва кормандони 
давлатӣ бо низоми тиҷорати чандҷониба ва қоидаҳои тиҷоратии СТҶ истифода шуд. Суҳроб Одинаев, сармутахассиси 
Раёсати ҳамкориҳо бо СУС дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ва яке аз шунавандагони давраи 
омӯзишии мазкур, мутмаин аст, ки ҳайъати Тоҷикистон аз ин давраи омӯзишӣ “бо дониши бештар аз низом ва 
қоидаҳои тиҷорати чандҷониба, ва ҳамчунин, равандҳои ҳалли баҳсҳо дар тиҷорати байнулмилалӣ баргашт”. 
 

Коршиносон аз созмонҳои гуногуни байнулмилалӣ ва мутахассисони қонунгузориҳои тиҷоратӣ аз ширкатҳои маъруфи 
ҷаҳонӣ шунавандагони ин давраи омӯзиширо бо василаҳои таърифавии дастрасӣ ба бозор, мудирияти гумрук ва 
танзими он дар чаҳорчӯбаи қоидаҳои ГАТТ, қоидаҳои СТҶ дар мавриди маҳдудиятҳои миқдории содирот ва воридот, 
муқаррароти зиддидемпингӣ ва истифода аз чораҳои зиддидемпингӣ, кӯмакҳои молӣ ва мусоидат ба соҳибкорони 
дохилӣ, баҳогузории мувофиқатии ин мусоидатҳо ба қоидаҳои СТҶ ва ғайра шинос карданд.  

  



 

  

Давраи омӯзишӣ дар мавзӯъи «Татбиқи низоми мудирияти сифат дар асоси стандарти 
байнулмилалии ИСО 9001», ки рӯзи 10-уми апрел, дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, 
як силсилаи чунин давраҳои омӯзишии якрӯзаро дар Тоҷикистон ба анҷом расонид. Ду 
давраи омӯзишии дигар қаблан дар шаҳрҳои Қурғонтеппа рӯзи 3-юми апрел, ва Хуҷанд, 
рӯзи 8-уми апрели соли ҷорӣ, баргузор гардида буданд. 
 

Намояндагони корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии Хатлону Суғд ва Душанбе, ҳамчунин, 
намояндагони ниҳодҳои давлатӣ ва ширкатҳои хидматрасон бо низоми мудирияти 
сифат дар асоси стандарти ИСО 9001 шинос шуданд. 
 

Барои нахустин бор дар Тоҷикистон ҳангоми таълими стандартҳои ИСО ба соҳибкорони 
маҳаллӣ аз донишу таҷрибаи мутахассиси маҳаллӣ истифода шуд. Барои гузаронидани 
ин давраҳои омӯзишӣ Фарзона Тилавова, мушовири миллии МТБ, бозрас (аудитор)-и 
аршад оид ба ИСО 9001, ва раҳбари ширкати консалтингии “Камолот-1” ҷалб гардид.  
 

Хонум Тилавова мегӯяд, “ҳадафи аслии ин давраҳо ироаи иттилоот ба ширкатҳои 
нассоҷиву дӯзандагии кишвар оид ба асосҳои низоми мудирияти сифати маҳсулот аз 
рӯи стандарти ИСО 9001 ва роҳу равиши амалисозии он буд”. Хонум Тилавова 
мутмаин аст, ки “баргузор кардани чунин давраҳои омӯзишӣ барои боло бурдани 
сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти корхонаҳо 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”. 
 

Ширкатдорони давраи омӯзишӣ бо мӯҳтавои низоми мудирияти сифат, нақши сатҳи болоии раҳбарият дар ин низом, 
муҳиммияти сифати маҳсулот, стандарти ИСО 9001, мудирияти сифат дар бозорёбӣ (маркетинг), тарроҳӣ (дизайн), 
харидорӣ, ва истеҳсолот, такмили пайвастаи низоми мудирияти сифат, усулҳои санадсозӣ ва иҷрои он, бозраси (аудит)-
и дохилӣ ва сертификатсияи низоми мудирияти сифат бо ҷалби тарафи савум шинос шуданд. 

  

 

Тақрибан бист тренер ва корбарони мошинаҳои дӯзандагии 
ширкатҳои дӯзандагии Тоҷикистон бо усули нодиру муосири 
омӯзишии “3G Tailor” аз ироагари маъруфи хадамоти машваратӣ 
дар саноати дӯзандагӣ дар Осиё – Rajesh Bheda Consulting, 
шинос шуданд.  
 

Ин усул замони омӯзишро то ба 75% коҳиш дода, самаранокии  
кори коромӯзонро беҳтар месозад. 
 

Давраи омӯзишии “Тамрини мураббӣ” (“Train the Trainer”) бо 
усули “3G Tailor” аз 12-ум то 16-уми июн дар шаҳри Хуҷанд 
баргузор шуд ва дар чаҳорчӯбаи он тренерони оянда аз 
коршиноси аршади ширкати Раҷеш Бҳеда Консалтинг ҷаноби 
Пол Колйер омӯзиш гирифтанд. Ҷаноби Колйер таҷрибаи беш аз 
чиҳилсолаи кор дар саноати дӯзандагиро дорад.  
 

Яке аз мушкилоти асосие, ки феълан корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон ба он рӯбарӯ ҳастанд, камбуди 
мутахассисон, хусусан дӯзандашони моҳиру таҷрибадор мебошад ва бино бар сабабҳои молӣ наметавонанд 
кормандони навро омӯзиши кофӣ бидиҳанд.  
 

Раҷеш Бҳеда, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба мудирияти сифат ва маҳсулнокӣ ва мудири иҷроияи ширкати 
консалтингии “Раҷеш Бҳеда Консалтинг”, мегӯяд, давраи омӯзишии “3G Tailor” бо ҳадафи талоше ҷиҳати рафъи ин 
мушкил баргузор гардид. Ӯ гуфт: “Мақсуди ин усул омода кардани мутахассисонест, ки дар тӯли камтар аз як ҳафта 
дигаронро омӯзиш дода тавонанд, ки чӣ гуна аз таҷҳизоти навтарин истифода бояд бурд. Ин усул дар корхонаҳои 
пешрафтаи дӯзандагии  Бритониёи Кабир, Чин, Ҳиндустон ва Шри-Ланка натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст. 
Иштирокдорони давраи омӯзишӣ бо асосҳои омӯзонидани калонсолон, муоширати муассир ва маҳорати тренерӣ 
шинос шуданд. Наворҳои видеоии таҷрибаҳои беҳтарини ҷаҳонӣ барои таҳлили усулҳои тренерӣ ва таҳияи 
барномаҳои омӯзишӣ намоиш дода шуд”. 

 



 

  

МТБ намояндагони корхонаҳои мунтахаби нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон, омӯзгорони донишгоҳҳо ва ҷонибҳои 
дигари манфиатдорро гирди ҳам овард, то дар мавриди роҳҳои афзоиши маҳсулнокӣ ва сифати маҳсулот бо ҳадафи 
боло бурдани сатҳи рақобатпазирӣ дар соҳаи нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон фаҳмиши бештар ҳосил шавад. 
 

Ду давраи омӯзишӣ дар мавзӯъи “Маҳсулнокӣ, фоиданокӣ ва рақобатпазирӣ дар саноати нассоҷиву дӯзандагӣ” дар 
шаҳрҳои Хуҷанд (22-23-юми апрел) ва Душанбе (28-29-уми апрел) баргузор гардид. Барои баргузории семинарҳо 
доктор Раҷеш Бҳеда, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба мудирияти сифат ва маҳсулнокӣ ва мудири иҷроияи 
ширкати консалтингии “Раҷеш Бҳеда Консалтинг”, даъват шуда буд. Ҷаноби Бҳеда мегӯяд: “Барномаи омӯзиш ба 
муайян кардани фаъолиятҳое дар раванди кор равона шуда буд, ки ба занҷираи арзиши иловагӣ рабте надоранд. 
Мунтазам аз байн бурдани ин гуна фаъолиятҳо маҳсулнокӣ ва сифатро ба таври қобили мулоҳиза беҳтар 
мегардонад. Дар давраҳои омӯзишӣ, ҳамчунин, мо василаҳоеро ҷиҳати ҳалли мушкилот таҷриба кардем, ки барои 
муайян кардани решаи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо истифода шуда метавонанд”. 
 

Ширкатдорони семинарҳо бо усулҳои навтарини боло бурдани маҳорати дӯзандагӣ, истифодаи низоми насли саввум 
дар саноати дӯзандагӣ, ворид сохтани барномаҳои “бидуни нуқсоне” ва истеҳсоли каммасрафу бепартов, кам кардани 
ҳолатҳои зоеъ шудани маҳсулот ва таҳияи нақшаи иқдомҳо ҷиҳати беҳтар кардани маҳсулнокӣ ва ғайра шинос шуданд. 
 

Ин давраҳои омӯзишӣ имкони хуберо барои омӯзиш аз мутахассиси сатҳи ҷаҳонии консалтинг дар соҳаи беҳсозии 
маҳсулнокии саноати дӯзандагӣ фароҳам оварданд. Доктор Раҷеш Бҳеда ба ширкатҳои дӯзандагӣ, брендҳои маъруфи 
ҷаҳонӣ, ва иттиҳодияҳои соҳавӣ дар саросари ҷаҳон дар роҳи посух ба чолишҳои камбуди донишу маҳорат ва 
ҳавасмандсозии коргарон мусоидат кардааст. Лоиҳаҳои рушди маҳсулнокӣ ва сифати ширкати “Раҷеш Бҳеда 
Консалтинг” маҳсулнокӣ ва сифатнокии ширкатҳои дӯзандагиро то ба 25 дарсад боло бурдаанд. Дар гузашта ширкатҳои 
нассоҷӣ ва дӯзандагии Тоҷикистон низ аз семинарҳои доктор Бҳеда, ки аз ҷониби МТБ баргузор шуда буданд, баҳра 
бурда ва сифату маҳсулнокии худро беҳтар кардаанд. 
 

Доктор Бҳеда дар ҷараёни сафари худ ба Тоҷикистон, ҳамчунин, ба як силсила корхонаҳои ҳамкори МТБ машваратҳо 
дод. 
 

 

Шабакаи телевизионии “Сафина” рӯзи 24-уми апрели 
соли 2014 барномаи чаҳорум аз силсилаи “Савдои 
бузург”-ро, ки ба узвияти Тоҷикистон дар Созмони 
тиҷорати ҷаҳонӣ бахшида шудааст, пахш кард.  
 

Мавзӯъи ин барнома соҳаи мухобирот, ислоҳот ва 
озодсозиҳо дар ин соҳа буд. Дар ин барнома, ҳамчунин, 
гузориши телевизионӣ аз пресс-конфронси мушовири 
байнулмилалии МТБ дар соҳаи мухобирот аз таърихи 19-
уми марти соли 2014 низ намоиш дода шуд. 
 

“Сафина” дуввумин бузургтарин шабакаи давлатии 
телевизионӣ дар кишвар буда, барномаҳои худро бо 
забони тоҷикӣ пахш мекунад. Ин шабака дар саросари 
ҷаҳон тавассути моҳвора ва дар тамоми ҳудуди 
Тоҷикистон ба воситаи антеннаҳои маҳаллӣ дастрас аст. 
Ин силсилаи барномаҳои телевизионӣ дар чаҳорчӯбаи 

лоиҳаи МТБ доир ба СТҶ, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Швейтсария маблағгузорӣ мешавад, таҳия мешаванд. 
 

Ин барномаро метавонед дар сафҳаҳои расмии МТБ 
Тоҷикистон дар ЮТюб, Фейсбук ва торнамо бибинед.

  
 

 

 

ТАМОС 

Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, лоиҳаҳо дар ҶТ 

Кӯчаи Рӯдакӣ 32, ҳуҷраи 33. Шаҳри Душанбе, 734025,  

Тел.: (+992 37) 2219870. Факс: (+992 37) 223 20 57  

Имейл: itc.tajikistan@gmail.com     

 

ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ 
 

Торнигор: itctj.wordpress.com 

Фейсбук: facebook.com/InternationalTradeCentre      

ЮТюб: 

youtube.com/channel/UCGAeI1iA61FIqHUUwxP7xWA  
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