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ББААРРННООММААИИ  ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  
 

 

Маълумот барои матбуот  

Шаҳри Душанбе, 20-уми апрели соли 2009  
 
Барои нахустин бор дар минтақаи Осижи Марказк ду корхонаи коркарди меваву сабзавот аз 

Тоҷикистон пас аз анҷоми бозраси (аудит)-и беруна социби гувоцномаи  мутобиқат ба меъжри 

байнулмилалии ISO 22000–Низоми мудирияти бехатарии маводи ғизок гардиданд. Ин корхонацо 

ҶММ «Элита Истаравшан» ва ҶММ «Илмк-истецсолии иттифоқи Тоҷикматлубот» мебошанд ва 

даст жфтанашон ба ин комжбк дар чацорчӯби Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 

сурат гирифт. Ин Барнома аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) пижда шуда, онро 

созмони СЕКО (Цукумати Швейтсария) маблағгузорк мекунад. 
 

Бозрасии ин корхонацо ва додани гувоцнома аз ҷониби ширкати Det Norske Veritas AS (DNV, 

Норвегия) сурат гирифт. Ширкати мазкур оҷонси мустақили гувоцномадец буда, дафтари 

марказиаш дар кишвари Норвегия мебошад. DNV ширкати маъруфи байнулмилалк буда, соли 

1864 таъсис жфтааст ва дар 100 кишвари ҷацон 300 дафтар ва тақрибан 9000 корманд дорад. 

Бозрасии корхонацои Тоҷикистонро хонум Сапна Шукла, бозраси аршади дафтари циндустонии 

ширкати Det Norske Veritas AS ба ӯцда дошт.  
 

Дар ҷаражни бозраск ӯцдадорицои корхонацои мазкур дар бораи истецсоли мацсулоти босифат ва 

барои саломатии истеъмолкунандагон бехавфу безарар ва татбиқи амалии ин ӯцдадорицо 

мавриди барраск қарор гирифтанд. Цамчунин, ҷалби роцбарияти корхона ва кормандони он дар 

ҷицати пайваста бецбуд бахшидани низоми мудирият ва тацияи барномахо бо назардошти вазъи 

тагйиржбандаи соца ва  кафолати бехатарии мацсулот арзжбк гардиданд.  
 

Бешубца, сазовор гаштан ба чунин гувоцномаи байналмилалк имиҷ ва эътибори корхонацои 

мазкурро боло бурда, мавқеъашонро дар бозор боз цам мустацкамтар мегардонад. Хусусан 

даржфти он аз чунин як созмони бонуфузи байналмилалие чун DNV ба имиҷи ин корхонацо 

арзиши бештар зам менамояд. Бояд таъкид намуд, ки дар цоли цозир бештари маводи ғизоие, ки 

дар корхонацои коркарди меваву сабзавоти Тоҷикистон тавлид мешаванд, дар бозорцои ҷацонк 

рақобатпазир нестанд, зеро онцо ба меъжрцои байнулмилалии бехатарии мацсулот ва сифат 

чандон мутобиқат намекунанд. 
 

Бино бар қавли хонум Намрата Вакцалу, мушовири байнулмилалии МБТ, ҷорк намудани низоми 

мудирияти бехатарии маводи ғизок тибқи талаботи меъжри ISO 22000 ва усули ЦАССП (HACCP), 

яке аз шартцои аслии иҷозаи истецсол ва фурӯши маводи ғизок дар кишварцои пешрафтаи ҷацон 

мебошад. Шумори ин кишварцо рӯз ба рӯз меафзояд ва ҷорк намудани ин низом дар корхонацои 

истецсолкунандаи маводи ғизок дар Тоҷикистон низ зарур аст. Татбиқ намудани меъжри 

байнулмилалии ISO 22000 боиси боло рафтани сатци бехатарк ва сифати мацсулот гардида, 

мацсулоти корхонаро дар бозорцои ҷацонк ва мацаллк бештар рақобатпазир менамояд.   
 

Ҷаноби Бацриддин Хоҷаев, муовини мудири кулли ҶММ «Илмк-истецсолии иттифоқи 

Тоҷикматлубот» бо қадрдонк аз мафоде, ки аз цамкорк бо МБТ даржфт кардаанд, гуфт, умедвор 

аст, ки даржфти гувоцномаи ISO 22000 имиҷи корхонаашонро ба маротиб боло бурда, эътимоди 

харидорон ва шариконашонро ба мацсулоти корхона бештар месозад ва дар натиҷа, барои 

содироти мацсулот ба берун аз кишвар имкониятцои наверо фароцам хоцад овард. 
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МБТ: Маркази байнулмилалии тиҷорат як ниҳоди муштараки Созмони Милал (UNCTAD) 

ва Созмони ҷаҳонии тиҷорат (WTO) буда, ҳадаф аз таъсиси он дастгирии рушди соҳаи 

тиҷорат ва истифодаи ҳамаҷонибаи иқтидори содиротии кишварҳои рӯ ба инкишоф ва дар 

ҳоли гузариш мебошад.  

 

Барои маълумоти бештар:  

 

Саидмӯъмин Камолов 

Роцбари миллии Барнома 

Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон  

Кӯчаи Айнк 50, хонаи. №56, 734024,  

Ш. Душанбе, Тоҷикистон 

Teл/Факс: (+992 37) 226 06 26  

Нишонии электронк: saidmumin_itc@tajnet.com 

Торнамо: www.intracen.org  
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