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ДАР ИН ШУМОРА: 
 

1. Сардиҳои камназир ва бӯҳрони энержӣ дар 
Тоҷикистон 

… ба соҳаи кишоварзӣ ҳудуди 130 миллион доллари 
амрикоӣ зарар расониданд 
  

3. Боло бурдани сатҳи қонеъсозии 
муштариён  

    … мавзӯъи асосии давраи омӯзишӣ дар Душанбе буд 

 

       
 
 

2. Корхонаҳои Тоҷикистон дар ПродЭкспо-2008 
иштирок карданд 

     … ва бо идеяҳои нав, тарҳҳои нав ва пешниҳодоти    
       ҳамкорӣ баргаштанд 
 

4. Ҳамкорони мо: КММ “Шарбатҳо”  
      … беш аз 40 намуди маҳсулот мебарорад  
 

  1. Зимистони қаҳратун «меҳмон»-и Тоҷикистон буд  
 
 

Сардиҳои камназире, ки зимистони имсол дар Тоҷикистон шоҳидаш шуданд, қаблан, 
танҳо тақрибан се даҳсола пеш «меҳмон»-и ин кишвари офтобрӯя гардида буд, 
мегӯяд Оҷонсии ҳавошиносии Тоҷикистон. Зимистони с. 2008 дараҷаи ҳавосанҷак дар 
қисмати аъзами Тоҷикистон то ба 20 - 25 зери сифр фаромада буд. Ин зимистон 
кишвар ҳамчунин ба мушкили шадиди энержӣ рӯбарӯ шуд. Ҳатто дар пойтахти 
Тоҷикистон низ нерӯи барқро ба реҷа интиқол мекарданд. Аксари корхонаҳои 
саноатӣ бино бар набуди нерӯи барқ дар моҳҳои январ – феврал аз фаъолият 
бозмонда буданд.  

 
 

Мо чанд мутахассиси тоҷикро хоҳиш кардем, то назарашонро дар мавриди таъсир ва 
оқибати сардиҳо ва бебарқиҳои имсола бигӯянд. 
 

Ҳикматулло Назиров, муовини раҳбари Иттиҳодияи илмӣ-истеҳсолии 
«Боғпарвар»: «Зимистони сарди имсол пайомадҳои баде барои меваҳои гармидӯст ва 
ё ба истилоҳи дигар, субтропикӣ дошт. Бино бар натоиҷи як пажӯҳиши мо, ҳосили 
анор ва анҷир аз 50 % то 80 %, хурмо аз 50 % то 70 %, лимӯ (дар гармхонаҳо) аз 80 % то 
100 %, ангурзор аз 15 % то 20 % зарар дидааст». 
 

Наим Нарзуллоев, муовини раиси ҶММ «Элита-Истаравшан»: «Сардиҳо ва 
бебарқиҳои зимистони имсола ба корхонаи мо зарари зиёд овард. Бебарқӣ корхонаи 
моро се моҳ аз фаъолият бозмононд. Маҷбур шудем, аз беруни кишвар генератор 
харида орем. Аз сардии шадид қубурҳои обгузар ях карда кафиданд ва барқарории онҳо низ масрафоти «зимистона»-и моро 
афзуд». 
 

Маҳмуд Шодиев, деҳқон аз водии Рашт: «Хурмоҳоямонро сармо зад. Аммо агар имсол дигар ягон офати табиӣ, мисли борони 
сел ва ё шамоли сахт нашавад,  иншоаллоҳ, ҳосили хуби себ, нок ва зардолу хоҳем гирифт. Дар бораи ҳосили помидор ва 
бодиринг чизе гуфтан ҳанӯз барвақт аст». 
 

  2. Аз ПродЭкспо-2008 бо манфиати зиёд  

Шаш корхонаи коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон дар намоишгоҳи 
байнулмилалии саноати ғизо ва нӯшока мавсум ба ПродЭкспо-2008, ки аз 11 то 15 
феврал дар шаҳри Маскав баргузор шуд, аз ин кишвар намояндагӣ карданд. Ин 
корхонаҳо “Шарбатҳо” ва “Иттиҳодияи илмӣ-истеҳсолӣ” (собиқ Гули Кӯҳсор”) аз 
шаҳри Душанбе ва “Корхонаи консервбарории Ҳасанов”, “Элита-Истаравшан”, 
“Нек” ва “Нур” аз вилояти Суғд мебошанд. Имсол, дар ин намоишгоҳ беш аз 2500 
ширкату корхона аз 60 кишвари ҷаҳон иштирок доштанд.   

Бешубҳа, иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар чунин як намоишгоҳ барои онҳо 
имкони хуберо барои вуруди сареътар ба бозори кишварҳои дигар, қабл аз ҳама 
Русия ва Қазоқистон, муаррифии маҳсулоти худ ва дарёфти харидорон ва ҳамкорони 

нав дар хориҷ аз кишвар фароҳам овард.  

Иштироки корхонаҳои Тоҷикистон дар намоишгоҳи мазкур бо кӯмаки молӣ ва фаннии Маркази байнулмилалии тиҷорат (ITC) 
ва Оҷонсии олмонии ҳамкории фаннӣ (GTZ) имконпазир гардид. Ҳамчунин, худи корхонаҳо низ саҳми худро барои иштирок 
дар намоишгоҳи Маскав гузоштанд. 

 
 
 
 
 
 
 

Бар асоси омори Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардиҳои 
ғайримаъмулӣ ва бӯҳрони энержӣ ба соҳаи кишоварзии кишвар ҳудуди 130 
миллион доллари амрикоӣ хисорот ворид сохт. 

БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН



 Фурқат Баҳодиров, мудири ҶММ «Нек»: 
«Корхонаи мо аввалин бор аст, ки дар чунин як намоишгоҳи бузург иштирок мекунад. Метавонам бигӯям, ин иштирок 
бароямон хеле муфид буд. Ба маҳсулоти корхонаи мо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир шуд, бо беш аз 25 ширкат тавофуқоти ҳусни ният 
бастем. Ҳадди ақал ду тарҳи муштараки ҳамкорӣ ба миён гузошта шуд». 

Маттиас Ҳалдер, раҳбари лоиҳаи «Дастгирии соҳибкории хурду миёна дар Тоҷикистон» (GTZ) бар ин назар аст, ки намоишгоҳ 
барои корхонаҳои Тоҷикистон имкони хубе буд, то маҳсулоти худро ба доираи васеъи истеъмолкунандагон, қабл аз ҳама дар 
Русияву Қазоқистон нишон бидиҳанд. Саидмӯъмин Камолов, раҳбари лоиҳаи Маркази байнулмилалии тиҷорат дар 
Тоҷикистон таъкид мекунад, ки корхонаҳо дар муқоиса бо иштироки соли гузаштаашон дар ин намоишгоҳ қадами бузурге ба 
сӯи пеш гузоштаанд. Ҷаноби Камолов мегӯяд, доштани бастабандии беҳтари маҳсулот, муносибати хуб бо боздидкунандагон ва 
иттилооти тиҷоратии беҳтар роҳи осонтар ва муваффақтари дарёфти муштариён ва ҳамкорони навро нишон дод.  
 

3. Чӣ гуна сатҳи қонеъсозии муштариёнро боло бибарем? 
   

Натоиҷи пажӯҳиши бозор оид ба шарбати зардолу, ки ахиран 
миёни 360 нафар дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд, ҳокӣ аз он 
буд, ки дизайн ва бастабандии шарбатҳои истеҳсоли Тоҷикистон 
дар муқоиса бо таъм ва сифаташон беҳбудии бештар талаб 
мекунанд. 
 

Ин маънои онро дорад, ки ҳарчанд корхонаҳои Тоҷикистон 
маҳсулоти хуштаъм ва баландсифат истеҳсол мекунанд, ки 
ҳатто аз маҳсулоти бархе ширкатҳои машҳури русӣ 
беҳтаранд, вале бастабандӣ ва дизайнашон таваҷҷӯҳи кам 

касеро ба онҳо дар дӯконҳо ҷалб мекунад.  
 

Натиҷаҳои пажӯҳиши бозор оид ба шарбати зардолу ва роҳҳои боло бурдани сатҳи қонеъсозии 
муштариён мавзӯъи асосии давраи дурӯзаи омӯзишӣ дар пойтахти Тоҷикистон дар таърихи 15 - 16 апрел буд. Мушовири 
байнулмилалии МБТ дар масоили бозорёбӣ Оливер ван Лисхаут ва мушовирони миллӣ Роман Погожев ва Артур Алиев 
мударрисони ин давраи омӯзишӣ буданд. 
 

Ширкатдорони давраи омӯзиширо ҳамчунин бо тариқаҳои боло бурдани сатҳи қонеъсозии харидорон, роҳҳои ҷустуҷӯ ва 
дарёфти муштариён, ҳамчунин, усулҳои таъсиси гурӯҳи таъмсанҷӣ дар корхонаҳо шинос карданд. Ба масъулини корхонаҳо 
тавсия дода шуд, ки ҷиҳати бештар қонеъ гардонидани харидорон бояд ба фикру андешаи онҳо ба маҳсулоташон ҷиддитар 
муносибат кард. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, агар харидор ба андозаи кофӣ қонеъ нагардад, афзоиши фоидаи ширкат низ 
мушкил хоҳад шуд. Ва аз ин рӯ, корхонаҳои тавлидкунандаи шарбати Тоҷикистонро зарур аст, ки ба завқ ва хостаҳои 
муштариён бештар таваҷҷӯҳ намоянд.  
 

Тафсилоти натоиҷи тадқиқотро оид ба шарбати зардолу дар шумораи ояндаи варақаи иттилоотиамон нашр хоҳем кард. 
 

4. Ҳамкорони мо: КММ “Шарбатҳо” 
 

КММ «Шарбатҳо» яке аз корхонаҳои калон ва пешрафтаи коркарди мева ва сабзавот дар Тоҷикистон 
буда, аз соли 2005 бо лоиҳаи мо ҳамкорӣ мекунад. 
 

Корхона соли 1972 таъсис ёфта, имрӯз дорои зиёда аз 2 ҳектор замин дар пойтахти Тоҷикистон 
мебошад. 
 

«Шарбатҳо» ҳам аз нигоҳи ҳаҷми истехсол ва ҳам сифати маҳсулот дар қатори беҳтарин корхонаҳои 
коркарди мева ва сабзавоти Тоҷикистон қарор дорад. КММ «Шарбатҳо» ширкати хусусӣ буда, беш аз 
60 корманд дорад ва зиёда аз 40 намуд консерва ва шарбати меваву сабзавот, ҳамчунин нӯшобаҳои 
табиии беҳдоштӣ истеҳсол мекунад. Раҳбарияти корхона мегӯяд, онҳо ҳамаи имконоти фаннии 
истеҳсоли маҳсулоти баландсифатро доранд. 
 

Намояндагони КММ «Шарбатҳо» дар давраҳои омӯзишӣ ва дигар чорабиниҳои МБТ фаъолона иштирок мекунанд. Раҳбарони корхона бо кӯмаки МБТ дар 
намоишгоҳҳои байнулмилалӣ дар Таиланд, Афғонистон ва Русия ширкат карда, маҳсулоти худро ба намоиш гузоштаанд.  
 

Дар ҳоли ҳозир, корхона барои татбиқи принсипҳои ИСО 22000 ва низоми ХАССП кӯшиш дорад ва ҳамчунин, барои беҳтар намудани сатҳи 
қонеъсозии харидоронаш пайваста талош мекунад. Дар ояндаи наздик «Шарбатҳо» мехоҳад ҳаҷми истеҳсолотро афзоиш бидиҳад, ҳамкорони 
навро ба тарҳҳои муштараки тиҷорӣ ҷалб бикунад, ба истеҳсоли навъҳои нави маҳсулот оғоз намояд ва содироти худро ба кишварҳои ҳамсоя 
бештар бикунад. 

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 
 

 
 

 


