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ДАР ИН ШУМОРА: 
 

1. Бозрасони аршади тоҷик гувоҳномаҳои байнулмилалӣ гирифтанд 
 

2. Шарбати «Шарбатҳо» ширинтар ё сок «Добрый»?  
 

3. “Корхонаи консервбарории Ҳасанов” – фаъолтарин ҳамкори лоиҳаи МБТ 
 

  1. Бозрасони тоҷик гувоҳнома гирифтанд 

Чаҳордаҳ бозраси сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои Тоҷикистон пас аз муваффақона 
супоридани имтиҳон соҳиби гувоҳномаи байнулмилалии ширкати бритониёии “Найҷел Бауер 
энд Ассошиэтс” шуданд. Ин гувоҳномаҳо бозгӯи онанд, ки бозрасон ва ё худ аудиторҳои тоҷик 
меъёрҳои Созмони байнулмилалии стандартизатсия (ISO)-ро оид ба низоми мудирияти сифат 
омӯхтаанд. 
 

Ин барои дуввумин бор буд, ки дар чаҳорчӯбаи барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 
ба бозрасони аршади тоҷик имкон фароҳам оварда шуд, то меъёрҳои созмони ISO-ро ба таври 
касбӣ омӯзиш бинанд. Дар рӯзҳои 13-19 май барои бозрасони (аудитор) аршади кишвар давраи 
вижаи омӯзишӣ оид ба меъёрҳои ISO 9000 баргузор шуд.  
 

Давраи омӯзишӣ имкон дод, то намояндагони бахши хусусӣ, сохторҳои марбутаи давлатӣ 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 меъёри  ISO 9001-ро омӯхтанд. Яке аз нафъҳои асосии меъёри 

байнулмилалии ISO 9001:2000, мудирияти ба истилоҳ “ҷараёнӣ”, идораи фаъолият ва расидагии фарогир ба таъмини сифати он 
мебошад.  
 

Бино бар қавли Субҳаш Арора ва Намрата Вакҳалу, мушовирони байнулмилалии МБТ ва мударрисони ин давраи омӯзишӣ, 
роҳандозии талаботи меъёри 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 он дар корхонаро таъмин мекунад.  
 

Ширкатдорони зимни сипос аз МБТ ҷиҳати талошҳо барои боло бурдани сатҳи донишу таҷрибаашон изҳор доштанд, ки аз роҳу 
равиши созмондиҳӣ ва гузаронидани ин давраи омӯзишӣ комилан қонеъ мебошанд. 
 
 

  2. Шарбати «Шарбатҳо» ширинтар ё сок «Добрый»? 
 

Дар шумораи гузаштаи варақаи иттилоотии худ мо ваъда 
дода будем, ки Шуморо бо натоиҷи пажӯҳиши бозор оид ба 
шарбати зардолу шинос мекунем. Ин пажӯҳиш охири 
баҳори имсол дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд.  
 

Тавре навишта будем, натоиҷи ин пажӯҳиш ҳокӣ аз он буд, 
ки дизайн ва бастабандии шарбатҳои истеҳсоли Тоҷикистон 
дар муқоиса бо таъм ва сифаташон беҳбудии бештарро 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 ин 
пажӯҳиш нишон дод, ки дизайн, бастабандӣ ва сарпӯш то чӣ 
андоза метавонад дар тасмимгирии муштариён барои 
хариди ин ё он маҳсулот  таъсир бирасонад.  
 

Назарсанҷии афзалиятҳои муштариён дар асоси омӯзиши ҷиҳатҳои зоҳириву дохилӣ ва органолептикӣ сурат гирифт. Яъне, аз 
ширкатдорони назарсанҷӣ пурсида шуд, ки ба фикри онҳо намуди зоҳирии маҳсулот бояд чӣ гуна бошад, худи маҳсулот, таъм, 
бӯй ва ранги он бояд чӣ гуна бошад ва ғайра. Барои ин тадқиқот маҳсулоти ду ширкати қирғизӣ (“Домашний Погребок” ва 
“Дессерт”), як ширкатии русӣ (“Добрый”) ва укроинӣ (“Биола”) ва ду ширкати тоҷикӣ: («Элита Истаравшан» ва «Шарбатҳо») 
интихоб шуда буданд.  
 

Пурсидашудагон баъд аз чашидани намунаҳо, ба шарбати ширкати тоҷикии «Шарбатҳо» баҳои баландтаринро сазовор 
донистанд, ҳарчанд маҳсулоти ин ширкат қабл аз таъмсанҷӣ ба хотири бастабандӣ ва дизайни на он қадар  ҷолиб дар охири 
феҳраст меистод.   
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БАРНОМАИ ПЕШБУРДИ ТИҶОРАТ  
ДАР ТОҶИКИСТОН 



 

Ҳамчунин, натиҷаҳои назарсанҷӣ маълум кард, ки шарбати «Добрый»-и русӣ маъруфтарин бренд дар миёни 
истеъмолкунандагони шаҳри Душанбе мебошад. Бастабандии шарбати ин ширкат низ ҷолибтарин ва беҳтарин дониста шуд. 
Вале таъми шарбати «Добрый» ба ҳама хуш омад. Натиҷаҳои тадқиқоти доиршуда ҳокӣ аз он буд, ки барои харидор табиӣ 
будани маҳсулот (85%-и пурсидашудагон), мӯҳлати истифодабарӣ (81%) ва нарх (75%) аҳамияти зиёд дорад, вале ҳаҷми 
бастабандӣ ва маъруфияти исми ширкат (бренд) барои харидор камтар муҳим будаанд. (мувофиқан 44% ва 46%-и 
пурсидашудагон). Тозатарин шарбат аз нигоҳи табиӣ маҳсулоти «Шарбатҳо» ва «Дессерт» эътироф гардиданд. 
 

Аксари пурсидашудагон ҳамчунин гуфтанд, афзал мешуморанд, ки маҳсулоти дар банкаи шишагӣ бо сарпӯши твистӣ (43,4%) ва 
бастабандии коғазӣ бо сарпӯши твистӣ (20,8 %)-ро бихаранд.  
 

Бо такя ба натиҷаҳои ин пажӯҳиш, ба масъулини корхонаҳо тавсия дода шуд, ки ҷиҳати бештар қонеъ гардонидани харидорон 
бояд фикру андешаи онҳоро оид ба маҳсулоташон ба инобат гиранд. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, агар харидор ба андозаи 
кофӣ қонеъ нагардад, болоравии сатҳи фоидаи ширкат низ мушкил хоҳад гашт. Аз ин рӯ, корхонаҳои тавлидкунандаи шарбати 
Тоҷикистонро зарур аст, ки ба завқ ва хостаҳои муштариён бештар таваҷҷӯҳ намоянд. Онҳо бояд дар бораи тавлиди маҳсулоти 
баландсифат ва нархаш арзон бештар андеша бикунанд.  

3. Ҳамкорони мо: “Корхонаи консервбарории Ҳасанов” 
 

ҶММ «Корхонаи консервбарории Ҳасанов» ин тобистон ҳамкори фаъолтарини лоиҳаи 
МБТ дар Тоҷикистон буд. Ду давраи омӯзишии МБТ, ки моҳҳои июн-июл дар ин корхона 
баргузор шуд, гувоҳи ин гуфтаҳост. 
 

Ин давраҳои омӯзишии МБТ, ки мавзӯъоташон беҳсозии ҷараёни тавлиди маҳсулоти 
консервӣ буданд, намунаи ҳамкории зич миёни лоиҳаи МБТ ва корхонаи Ҳасанов 
мебошанд. МБТ ҳамкорӣ бо корхонаи Ҳасановро ҳанӯз аз марҳилаи аввали Лоиҳа оғоз 
карда буд ва тавре, ки мудири кулли корхона Мирзоҳалим Мирзокаримов мегӯяд, ин 
ҳамкориҳо барои корхона манфиати хеле зиёд дошт. Дар ҳоли ҳозир, корхона бо кӯмаки 
лоиҳаи МБТ ба татбиқи низоми ҲАССП ва ISO 22000 (низоми мудирияти бехатарии 

маҳсулот) машғул аст. 
 

Корхонаи Ҳасанов дар ноҳияи Исфара ҷойгир шудааст, ки он аз лиҳози меваву сабзавот хеле бой аст. Маҳсулоти асосии корхона 
– маҳсулоти помидорӣ ба мисли паста, пюре ва маринада мебошанд, ки ҳудуди 70 дар сади истеҳсолоти корхонаро ташкил 
медиҳанд. Сӣ дар сади боқимондаро бошад маҳсулоти мевагӣ ташкил медиҳад, ки маъмулан аз ҳосили меваҷот (асосан зардолу) 
вобаста аст.  
 

Кишварҳои асосии содиротии корхона Қазоқистон ва Русия мебошанд, ки 
тақрибан дар маҷмӯъ 80 дар сади маҳсулоти корхонаро харидорӣ мекунанд. 
Ҳаҷми боқимондаи маҳсулот дар дӯкону фурӯшгоҳҳои маҳаллӣ фурӯхта 
мешавад (5%) ва ё миёни хоҷагиҳои деҳқонӣ бар ивази ашёи хомашон 
тақсим карда мешавад (15%). 
 

Корхонаи Ҳасанов дар соли 1936 таъсис ёфта, соли 2001 хусусӣ гардонида 
шудааст. Ашёи хомро корхона асосан аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияҳои 
Исфара ва Конибодом харидорӣ менамояд. Намояндаи корхона таъкид 
намуд, ки тамоми маҳсулоти онҳо танҳо аз меваву сабзавоти тозаи табиӣ ва 
бидуни истифода аз консерванту иловаҳои сунъӣ омода мешавад. Робитаи 
зич миёни корхона ва хоҷагиҳои деҳқонӣ имкон медиҳад, ки сифати маҳсулот дар тамоми зинаҳо зери назорат гирифта шавад. 
 

Корхона пайваста миёни муштариёнаш назарсанҷиҳо гузаронида, сифат ва анвоъи маҳсулоти тавлидшударо бо пазириши 
назари харидоронаш беҳтар месозад. 
 

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 
 

 

 


