
                                          
                                         
                                                                                                                
 

                                        Барои расонацои хабарк 

Хуҷанд, 30 апрел  
 

Хабари имрӯз: Шиносок бо низоми мудирияти бехатарии мацсулот аз рӯи меъжрцои Созмони 

байналмилалии стандартизатсия (International Standardization Organization) мавзӯъи давраи 

омӯзишиест, ки дар шацри Хуҷанд – маркази маъмурии вилояти Суғд баргузор шуд.  
 

Дар ин давраи омӯзишк, ки се рӯз идома кард, намояндацои корхонацои коркарди мева ва 

сабзавоти Тоҷикистон, сохторцои марбутаи давлатк ва ницоду ширкатцои хадамотрасон иштирок 

карданд. Давраи омӯзишк аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат (МБТ) дар чацорчӯбаи 

барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» доир шуд ва мутахассиси ин соца  хонум Намрата 

Вакхалу, ки мушовири байналмилалии МБТ мебошад, ба он даъват гардида буд. Маблағгузори 

давраи омӯзишк цукумати Швейтсария мебошад.  
 

Ҳадафи ин чорабинк бецтар гардонидани имконоти рақобатпазирии соцаи коркарди мева ва 

сабзавот тавассути ворид намудани низоми мудирияти бехатарии маводи ғизок дар корхонацо бо 

кӯмаки ницодцои хадамотрасон мебошад. Саидмӯъмин Камолов, рацбари дафтари Маркази 

байналмилалии тиҷорат дар Тоҷикистон мегӯяд, дар цоли цозир, мацсулоте, ки корхонацои 

коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон истецсол менамоянд, бо сабаби посухгӯ набудан ба 

меъжрцои байналмилалк оид ба бехатарк ва сифат дар бозори ҷацонк камтар рақобатпазиранд. 

Бино бар қавли ҷаноби Камолов, мушкили дигари корхонацои Тоҷикистон дар бозори ҷацонк, ин 

надоштани гувоциномаи мутобиқат ба низоми мудирияти сифат аз рӯи меъжри байналмилалии 

мавсум ба ISO 22000;2005 мебошад. Доштани ин гувоциномаи сифат ва ҷорк намудани низоми 

мудирияти бехатарк аз рӯи усули мавсум ба ҲАССП (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 хеле зарур аст. Ва ин барои нахустин бор аст, ки чунин як давраи 

омӯзишк дар Тоҷикистон дар ин мавзӯъ баргузор мегардад.  
 

Бо ҷорк намудани низоми нави мудирияти бехатарии мацсулот, корхонацои Тоҷикистон як 

силсила мафод хоцанд жфт. Аз ҷумла, самаранокии низоми идоракунии бехатарии истецсоли 

мацсулот боло рафта, мацсулоти корхона дар бозорцои ҷацонк ва мацаллк бештар рақобатпазир 

хоцад гардид. Бехатарии мацсулот дар асоси ҷорк намудани системаи HACCP эътимоди харидор 

ва шариконро ба мацсулоти корхона бештар намуда, барои боло бурдани имиҷи корхона ва аз 

нигоци сармоягузорк ҷолиб будани он мусоидат мекунад. 
 

Лоица: Соцаи коркарди мева ва сабзавот дар Тоҷикистон аз соцоти афзалиятноки дастгирк унвон 

шуда ва имконоти содиротии мацсулоти мевагк ва сабзавотк ба берун аз Тоҷикистон болотар аз 

дигар соцацо мебошад. Пешрафти ин соца метавонад дигар соцацои кишоварзиро низ ба дунболи 

худ ба сӯи рушд бибарад, ацолии рустоии кишварро ба парвариши меваву сабзавот шавқманд 

созад ва тавсеъаи фаъолияти корхонацо мардумро бо ҷои кор таъмин карда дар самти коциши 

мизони фақр дар Тоҷикистон сацм бигзорад. 
 

Ба гуфтаи ҷаноби Камолов, мацз бо назардошти цамин омилцо аз ҷониби Маркази ҷацонии 

тиҷорат дар Тоҷикистон як тарце бо номи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» амалк мешавад ва 

дастгирии соцаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон, боло бурдани имконоти рақобатпазирии 

корхонацои коркард ва тавлиди мацсулоти мевагк ва сабзавотии Тоҷикистон дар бозорцои беруна 

ва  мусоидат ба боло бурдани иқтидори содиротии кишвар дар ин росто аз самтцои аслии 

фаъолияти ин тарц мебошад.  

 

Ин лоица аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария оид ба иқтисод (SECO) маблағгузорк мешавад. 

Дар цоли цозир давраи дуввуми ин лоица дар цоли иҷро қарор дорад. Ҳамкори Маркази ҷацонии 

тиҷорат дар иҷрои ин тарц аз ҷониби Тоҷикистон Вазорати рушди иқтисодк ва савдои ин кишвар 

мебошад.  

 

 



МБТ: Маркази байнулмилалии тиҷорат як ницоди муштараки Созмони Милал (UNCTAD) ва 

Созмони ҷацонии тиҷорат (WTO) буда цадаф аз таъсиси он дастгирии рушди соцаи тиҷорат ва 

сатци иқтидори содиротии кишварцои рӯ ба инкишоф ва дар цоли гузариш мебошад.  

 

Барои тамос: 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Лоицаи Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон, 

Маркази байнулмилалии тиҷорат,  

http://www.intracen.org  

Телефон: + 992 918 57 45 43 

И-мейл: abdulfattoh@inbox.ru 
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