
 

 

Радиои маъруфи “Ватан” дар моҳи август даҳ барнома дар мавзӯъи 
манфиатҳо ва чолишҳои Тоҷикистон аз узвият дар Созмони 
тиҷорати ҷаҳонӣ таҳия кард ва ҳар субҳу бегоҳ пахш намуд. 
 

Ин силсилабарномаҳои вижаи радиоӣ зери унвони “Тиҷорати 
байнулмилалӣ”, ки бо забони тоҷикӣ садо доданд, аз ҷониби 
журналисти шинохтаи тоҷик Субҳон Ҷалилов ва дар ҳамкорӣ бо 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ, Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, коршиносони мустақил, олимон ва шунавандагони одӣ 
омода шуданд. 
 

Ҳар як барнома аз 10 то 15 дақиқа тӯл кашида, мавзӯъҳои 
мухталифи марбут ба узвияти Тоҷикистон дар СТҶ-ро фаро 

мегирифт. Манфиатҳову чолишҳои эҳтимолии кишвар аз узвият дар ин созмони бонуфуз, уҳдадориҳо, ёриҳои 
СЕКО ва МТБ дар ин самт, вазъи соҳаҳои кишоварзиву мухобиротӣ, ва нассоҷиву дӯзандагӣ дар ин бастагӣ аз 
ҷумлаи мавзӯъҳои ин барномаҳои радиоӣ буданд. 
 

Субҳон Ҷалилов, мудири барномаҳои радиои “Ватан”, мегӯяд, пас аз ҳар барнома даҳҳо занги телефонӣ 
мегирифт. Ӯ мегӯяд: “Мо талош кардем, то шунавандаҳои худро бо забони содаву фаҳмо бо кӯшишҳои 
Тоҷикистон ҷиҳати узвият дар СТҶ, манфиатҳову чолишҳои ин узвият, ва уҳдадориҳои кишвар дар ин 
самт шинос кунем. То имрӯз танҳо гуруҳи хурди коршиносоне, ки бо чорабиниҳои марбут ба СТҶ фаро 
гирифта шуда буданд, аз ин мавзӯъҳо огаҳӣ доштанд ва аксари мардум ба ин гуна иттилоъ дастрасии 
маҳдудтар дошт. Сипос ба МТБ, ки ин халоро пур кард”. 
 

Силсилаи барномаҳои радиоӣ, ҳамчунин, дар сафҳаи интернетии МТБ Тоҷикистон, дар сафҳаи фейсбукии он, 
ва дар сафҳаи вижа дар СаундКлауд низ нашр гардидаанд. Ин барномаҳо дар рӯйхати зерин ва бо як пахше 
рӯи исми он қобили дастрасиянд.  
 

 

1. Таърихи СТҶ, мухтасари талошҳои Тоҷикистон барои узвият ба СТҶ. 14-уми август 

2. Манфиатҳову чолишҳои Тоҷикистон аз узвият дар СТҶ. 18-уми август 

3. Нақши СЕКО ва МТБ дар вуруди Тоҷикистон ба СТҶ. 19-уми август 

4. Узвияти Тоҷикистон дар СТҶ: Манфиатҳову чолишҳои соҳаи кишоварзӣ. 20-уми август 

5. Узвияти Тоҷикистон дар СТҶ: Манфиатҳову чолишҳои соҳаи мухобирот. 21-уми август 

6. Тарҳи Иттиҳоди Аврупо доир ба низоми умумии имтиёзҳо. 22-юми август 

7. Тоҷикистон дар СТҶ: Манфиатҳову чолишҳои соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ. 25-уми август  

8. Роҳнамои тиҷоратӣ оид ба ӯҳдадориҳои Тоҷикистон дар доираи СТҶ. 26-уми август 

9. Пажӯҳиш дар бораи монеаҳо дар тиҷорат, ки бахши хусусии 

Тоҷикистон дар бозорҳои беруна рӯбарӯ шудааст. 27-уми август 

10. Стратегияи миллии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ. 28-уми август 
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Дар ин шумора: 
Узвияти Тоҷикистон дар СТҶ дар радиои сершунавандаи Тоҷикистон 
Шумораи рекордии корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи Текстиллегпром  
Давраи омӯзишӣ доир ба стандарти ISO 9001:2008 барои бозрасони аршад  
Манфиатҳо ва чолишҳои саноати хӯроквориву кишоварзии тоҷикистон аз узвият дар СТҶ  
Тоҷикистон: Як қадам наздиктар ба Стратегияи миллии бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ 
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Шумораи рекордии корхонаҳои нассоҷиву дӯзандагии 
Тоҷикистон аз 23-юм то 26-уми сентябри соли 2014 дар 
бузургтарин намоишгоҳи байнулмилалии нассоҷӣ ва 
либосвории Русия – намоишгоҳи “Текстиллегпром” дар 
шаҳри Маскав иштирок мекунанд. Корхонаҳои Тоҷикистон 
барои чаҳорумин бор пайдарпай бо мусоидат ва дастгирии 
МТБ меҳмони намоишгоҳи байнулмилалии 
“Текстиллегпром”, ки азимтарин намоишгоҳи махсус дар 
Русия мебошад, гардиданд. Шумораи иштирокдорони ин 
намоишгоҳ аз  Тоҷикистон  аз 7 корхона дар соли 2011 то ба 
13 корхона дар соли 2014 афзоиш ёфт. Имсол корхонаҳои 
нассоҷиву дӯзандагии зерин дар ду девораи Тоҷикистон 
дар намоишгоҳ маҳсулоти худро ба намоиш гузоштанд: 
«Лидер», “Нассоҷии Хуҷанд”, «Нафиса», «Неку Хуҷанд», 
«Ноҳид», “Олим Текстайл”, «Ортекс», «Раҳимов А.А.», 
«Ресандаи Қурғонтеппа», «Текстил Сити», «Тента Кӯлоб», 
“Файзи истиқлол-2011”, ва “Фирӯз”. 
 

“Текстиллегпром”, ки боз ҳамчун Намоишгоҳи тиҷоратии 
федералии нассоҷӣ ва маҳсулоту таҷҳизоти саноати сабук 
шинохта мешавад, соле ду бор тақрибан 2000 ширкати 
тиҷоративу саноатиро ҷамъ меоварад. Теъдоди меҳмонони 
намоишгоҳ то ба 35000 нафар мерасад. Бино бар гуфтаи 
Саидмӯъмин Камолов, раҳбари дафтари МТБ дар 
Тоҷикистон, намоишгоҳи мазкур пас аз таҳлили амиқи 
таъсири эҳтимолии мусбати он ба фаъолияти корхонаҳои 
Тоҷикистон аз нигоҳи замон ва макони баргузорӣ интихоб 
гардид. Ба андешаи ҷаноби Камолов, «иштироки 
корхонаҳои Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ имкони хубест, 
то онҳо маҳсулоти худро дар саҳнаи байнулмилалӣ 
намоиш бидиҳанд, бо харидорони эҳтимолӣ робитаи 
мустақим барқарор намоянд ва ҷуғрофиёи бозори худро 
тавсеа бахшанд. Иштирок дар ин намоишгоҳ бар иловаи 
афзудани имкониятҳо, боз корхонаҳои моро ба чолишҳое 
бинобар рақобати шадид дар бозор рӯбарӯ хоҳад кард. 
Русия муҳимтарин ва ҷолибтарин бозор барои содироти 
маҳсулоти нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон мебошад. 
Сабабаш ҳам имкониятҳои ин бозор, мавқеъи ҷуғрофӣ, 
муносибатҳои наздики иқтисодӣ миёни ду кишвар, 
мавҷудияти тамосҳои фарҳангӣ ва аз ҳама муҳиммаш – 
шароити нисбатан мусоиди вуруд ба бозори Русия 
мебошад. “Текстиллегпром” истеҳсолкунандагон ва 
харидоронро аз тамоми минтақаҳои Русия гирдиҳам 
меоарад, ки имкони хуби шиносоӣ бо вазъи бозорро медиҳад.”              



 

 

 

Шаҳри Норак аз 11-ум то 16-уми август мизбони як 
давраи вижаи омӯзишӣ барои намояндагони соҳаи 
нассоҷиву дӯзандагии кишвар доир ба стандарти ISO 
9001:2008 гардид. Ҳадаф аз баргузории ин давраи 
омӯзишӣ, ки аз ҷониби Феҳрасти байнулмилалии 
бозрасони муҷаввиздор (IRCA) тасдиқ шудааст, омода 
кардани бозрасон (аудитор)-и аршад доир ба ISO 9001 
дар Тоҷикистон буд. 
 

Давраи омӯзишӣ имкон фароҳам овард, то 
намояндагони соҳаи нассоҷиву дӯзандагии кишвар ва 
ниҳоду ширкатҳои хадамотрасон бо асос ва усулҳои 
роҳандозии низоми мудирияти сифат мутобиқ ба 
меъёри байнулмилалии мавсум ба ISO 9001 шинос 
шаванд. Ширкатдорони ин давра, ҳамчунин, раванди 
бозрасӣ (аудит), бо шумули барномарезӣ, таҳияи ҳисобот ва иқдомҳои баъдии мутобиқ ба стандарти  ISO 
9001-ро омӯхтанд.  
 

Мушовири байнулмилалии МТБ Субҳаш Арора, мударриси давраи мазкур, мегӯяд, низоми мудирияти 
сифати ISO 9001 умумӣ буда, ба ҳамаи ширкатҳо, сарфи назар аз андозаву навъи фаъолият ба ҳама намуди 
молу хидматрасониҳо дахл дорад. Ӯ мегӯяд, “Яке аз бартариҳои асосии стандарти  байнулмилалии ISO 
9001:2008, мудирияти ба истилоҳ “ҷараёнҳо”, идораи фаъолият ва расидагии фарогир ба таъмини 
сифати он мебошад. Роҳандозии талаботи стандарти  мазкур имкон медиҳад, то корхона дар мудирият 
ба сатҳи сифатан нав расида, ва дар кор низоми идориеро истифода барад, ки ҳосилнокии кор ва рушди 
муназзами онро дар корхона таъмин мекунад.” 
 

Ширкатдорони давраи омӯзишӣ, пас аз муваффақона супоридани имтиҳони хаттӣ соҳиби гувоҳномаи 
байнулмилалии ширкати олмонии “TUV NORD CERT CmbH” гардиданд. 

 

 

Таъсири узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ба соҳаҳои саноати 
хӯроквориву кишоварзии ин кишвар дар шаҳри Душанбе 
баррасӣ шуд. Рӯзи 30-уми сентябр дар шаҳри Душанбе 
як давраи омӯзишӣ ва пас аз он пресс-кафе дар мавзӯъи 
узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва таъсири он ба соҳаи 
хӯроквориву кишоварзӣ баргузор гардид. Намояндагони 
соҳаҳои мазкур, ниҳодҳои марбутаи давлатӣ, созмонҳои 
байнулмилалӣ ва расонаҳои хабарӣ талаботи СТҶ дар 
робита бо саноати хӯроквориву кишоварзӣ, манфиатҳо 
ва чолишҳое, ки ин соҳаҳо аз узвияти кишвар дар СТҶ 
мебардорад, ва таъсири узвияти Тоҷикистон ба СТҶ ба 
ин соҳаҳоро баррасӣ карданд.  
 

Паоло Вергано, коршиноси тиҷорати байнулмилалӣ ва 
тренери давраҳои омӯзишии мазкур, ҳангоми 
муаррифии феҳрасти созишномаҳои марбут ба СТҶ ба 
иштирокдорони давраи омӯзишӣ ва пресс-кафе, дар мавриди таъсири узвияти СТҶ ба соҳаҳои саноати 
хӯроквориву кишоварзии кишвар чунин ибрози назар кард: “Сарфи назар аз эҳтимоли паёмади манфӣ 
доштан ба бахши хусусӣ дар давраи кӯтоҳмуддат пас аз узвият дар СТҶ, пиёда кардани чаҳорчӯба ва 
қоидаҳои 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 соҳаҳои хӯроквориву кишоварзии кишвар ба эътибор гирифта шаванд. 
Барои ин, намояндагони ин соҳаҳоро бояд ба гуфтушунидҳои тиҷоратӣ ва баҳсҳои фаннӣ пайваста ҷалб 
кард ва ҳамзамон, барояшон дастрасӣ ба механизм ва василаҳои СТҶ-ро фароҳам овард”. 



 

 

 

Унсурҳои асосии Стратегияи миллии таъмини бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ мавзӯъи мизи гирди муштараки 
МТБ ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ буд, ки 
рӯзи 23-юми сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор 
гардид. Намояндагони ҷонибҳои нафъдор, аз ҷумла 
Гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи Стратегияи миллии таъмини 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, ки аз намояндагони 
масъули вазорату идораҳои давлатӣ ва ғайридавлатии 
Тоҷикистон иборат аст, дар ин мизи гирд сохтор, унсуру 
бахшҳои асосӣ ва диду нигоҳҳои пешниҳодии 
Стратегияро баррасӣ карданд. Таҳияи стратегияи мазкур 
яке аз бандҳои муҳими Барномаи  Ҳукумати ҶТ дар 
мавриди мутобиқ сохтани низоми савдо дар давраи 
баъд аз вуруд ба СТҶ мебошад. Доктор Намрата 
Вакҳалу, мушовири байнулмилалии МТБ доир ба 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, мегӯяд: “Стратегияи 
мазкур дар оянда ҳамчун раҳнамо бо чорабиниҳои мушахас барои Ҳукумати Тоҷикистон дар ҷиҳати 
таъсис додани низоми самаранок ва амалкунанда, ки талаботи истеъмолкунандагонро дар бозори 
дохилӣ ва бозорҳои содиротӣ қонеъ мегардонад, хизмат хоҳад кард. Сохтори пешниҳодии Стратегия, бар 
иловаи инъикоси мушкилоти мавҷуда дар ҷиҳати таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳамчунин, 
низоми феълии назорати хӯрокворӣ дар кишварро таҳлил мекунад, то халои мавҷударо муайян карда, 
онро дар низоми нави бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ба инобат гирифта шавад. Ин сохтор, ҳамчунин, 
чораву иқдомоти асосӣ ва муддати иҷроиши онҳоро ҳам барои расидан ба сиёсати самараноки 
маҳсулоти бехатари хӯрокворӣ дар бар мегирад”. 
 

Дар ин мизи гирд намояндагони масъули ниҳодҳои 
марбутаи давлатӣ, ҳамчунин, механизми сохторӣ ва 
ҳамоҳангии иҷрои стратегияро баррасӣ намуда, 
чораву иқдомоти заруриро ҳамроҳ бо масъалаҳои 
молии иҷроиши стратегия муҳокима намуданд. Гурӯҳи 
корӣ оид ба таҳияи Стратегияи миллии таъмини 
бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар моҳи апрели соли 
ҷорӣ бо кӯшиши ва мусоидати якҷояи МТБ ва Вазорати 
рушди иқтисодӣ ва савдои Тоҷикистон таъсис ёфтааст. 
МТБ ба Гуруҳи корӣ ёрии фаннӣ, аз ҷумла роҳнамоиву 
машварат дар таҳияи стратегия мерасонад. МТБ ба 
Тоҷикистон сар аз соли  2011 дар самти бехатарии 
маҳсулоти хӯрокворӣ кӯмак мерасонад. Ин кӯмакҳо бо 
таҳияи матритсаи баҳодиҳии вазифаҳо, салоҳият ва 
фаъолияти вазорату идораҳои марбутаи Тоҷикистон 
дар соҳаи таъмини бехатарии маҳсулоти хӯроквори 

оғоз ёфта буданд. Матритсаи 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. 

 

 
 
 
 

  

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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