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Мақсадҳо
Таълимгирандагон дар самтҳои зерин 
салоҳиятнокӣ нишон медиҳанд 
1. Шарҳ додани бизнес-нақша
2. Шарҳ додани бизнес-нақшаи Canvas
3. Омодасозии ҳадафи лоиҳа
4. Шарҳ додани хусусиятҳо ва манфиатҳои асосии 

маҳсулот ва хизматрасониҳо
5. Шарҳ додани Таҳлили БКИТ (SWOT)
6. Тайёр намудани нақшаи маркетингӣ барои 

мизоҷони мақсаднок 
7. Шарҳ додани нақшаи молиявӣ ба талабот 

нисбат ба сармоя, ҷараёнҳои асосии даромад ва 
сохтори хароҷот

Барномаи 
омодагии 

соҳибкорӣ барои 
кишоварзони 

ҷануби 
Тоҷикистон1

1 Манбаъҳо: Барномаи EMWOFA, силсилаи бизнес-моделҳои Strategyzer.
Таҳияшуда аз ҷониби профессор Ариана Торрес, Донишгоҳи Пердю, Индиана, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
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БИЗНЕС-НАҚША
Бизнес-нақша ин нақшаи 
он аст, ки соҳиби бизнес чӣ 
тавр мехоҳад фаъолияти 
соҳибкории худро ташкил 
намояд ва тадбирҳои барои муваффақияти 
корхона заруриро амалӣ намояд. Дар асоси 
ҳадафи лоиҳа ин як воситаи муҳим барои 
банақшагирӣ, роҳнамоӣ ва пешбурди фаъолияти 
соҳибкорӣ мебошад. Он мақсадҳои амалиётӣ ва 
молиявии бизнесро шарҳ медиҳад ва  нақшаҳо 
ва буҷаҳои муфассалро дар бар мегирад, ки онҳо 
роҳҳои татбиқи ин мақсадҳоро нишон медиҳанд. 
Он ҳамчун восита барои арзёбии имкониятҳои 
муваффақшавии соҳибкорӣ хизмат мекунад. Он 
аз хулосаи хаттии фаъолияти бизнес-корхона, 
имкониятҳои амалиётӣ ва маркетингӣ ва 
стратегия, инчунин малакаҳо ва қобилиятҳои 
роҳбар ва кормандон иборат мебошад.

Чаро кишоварзон бояд бизнес-нақша 
дошта бошанд?
1. Онҳоро водор 

месозад, 
ки бизнеси 
хоҷагидории 
худро муайян кунанд/такмил диҳанд

  a. Вазъиёти чориро арзёбӣ намоянд:  
  Ман ҳоло дар куҷо қарор дорам?

  b. Мақсадҳоро барои бизнеси худ муайян   
  кунанд: Ман ба кадом самт равонам?

  c. Ҳадаф ва чашмандози хоҷагиҳои худро   
  муайян кунанд

2. Бизнес-нақшаҳо ба кишоварзон кӯмак 
мекунанд, то онҳо дар назди хоҷагиҳои худ 
мақсадҳоро гузоранд

  a. Банақшагирии кутоҳмуддат ва    
  дарозмуддатро муайян созанд

  b. Шароитҳои бозорро баҳо диҳанд
  c. Таърих ва самти фаъолияти хоҷагиҳои   

  худро муайян кунанд 
  d. Бозигарони асосиро дар самти    

  фаъолияти худ муайян кунанд 
  e. Малакаҳо, истеъдод, захираҳои худ ва   

  ғайраро баҳодиҳӣ кунанд 
3. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳадафҳо 

ва чашмандози хоҷагиҳои худро ба таври 
самаранок бо дигарон мубодила намоянд ва 
шарҳ диҳанд. 

  a. Бонкҳо ва сармоягузорон метавонанд   
  пеш аз қарздиҳӣ ё маблағгузорӣ  
  бизнес-нақшаро талаб намоянд

  b. Пеш аз он ки лидерони ҷамоатҳо барои   
  тарғиб ва дастгирӣ намудани хоҷагиҳо   
  кӯмак намоянд, онҳо бояд дарк намоянд,   
  ки барои чӣ гуна корҳо талош доранд 

  c. Ниҳодҳои ғайритиҷоратӣ/грантдиҳанда   
  метавонанд бизнес-нақша талаб намоянд  

  d. Ба ягон кас / ба худ исбот кунед, ки   
  чашмандози шумо воқеъбинона мебошад 

4. Бизнес-нақша кӯмак карда метавонад, то 
мушкилоти эҳтимолӣ/домҳо, ба монанди 
рақобат, мушкилоти ҳуқуқӣ, масъалаҳои 
масъулият ва талабот ба қувваи корӣ, пеш аз 
он ки ба миён биёянд, ошкор карда шаванд. 

5. Бизнес-нақша метавонад занон-кишоварзони 
ояндаро аз идеяҳои номуваффақи 
соҳибкорӣ ҳифз кунад. Ғайр аз ин, дарки 
пешакии мушкилоти эҳтимолӣ метавонад  
банақшагирии дурустро таъмин созад. 

6. Он воситаҳоро барои арзёбии миқдории 
муваффақияти бизнеси шумо таъмин месозад. 

  a. Фурӯши мавриди ҳадаф 
  b. Рушд ва тавсеа  
  c. Ҳисса дар бозор  
  d. Фоида 

Ҷузъҳои бизнес-нақша
Бизнес-нақша бояд  шарҳ диҳад ва муайян кунад, 
ки киҳо ба кор ҷалб карда мешаванд,  кадом 
талаботи мизоҷон қонеъ карда мешаванд, мол/
хизматрасониҳои мавриди фурӯш кадомҳоянд 
ва муҳити бозор чӣ гуна аст. Он ҳамчунин 
бояд нақшаи истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот/
хизматрасониҳо, номгӯи захираҳои зарурӣ барои 
иҷрои нақша ва хулосаи натиҷаҳои дилхоҳро 
дар бар бигирад. Ҳамин тариқ он аз хулосаи 
хаттии фаъолияти бизнес-корхона, имкониятҳои 
амалиётӣ ва маркетингӣ ва стратегия, инчунин 
малакаҳо ва қобилиятҳои роҳбар ва кормандон 
иборат мебошад. Аксарияти бизнес-нақшаҳо 
дорои бахшҳои зерин мебошанд: 
1. Моҳияти пешниҳод 
2. Ҳадафи лоиҳа
3. Шарҳи бизнес 
4. Нақшаи идоракунӣ 
5. Нақшаи истеҳсолӣ 
6. Нақшаи маркетингӣ 
7. Нақшаи молиявӣ   

Агар шумо 
нақшаи олӣ 

дошта бошед, 
бизнес-нақша - 
ин бизнес аст!

Нақшаи хуб нақшаи 
амалҳо барои ноил 
шудан ба бизнес-

мақсадҳо ва талошҳоро 
нишон медиҳад

Бизнес-нақша 
бояд ба сифати 

харитаи роҳ барои 
бизнеси кишоварзӣ 

хизмат кунад.
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Ғайр аз ин, он бояд маълумотеро дар бар бигирад, 
ки он барои ба самти дуруст пеш бурдани бизнес 
муҳим аст. Аммо он набояд маълумотеро дар 
бар гирад, ки барои пешбурди бизнес кӯмак 
намекунад. Бояд қайд кард, ки ҳар як нақша 
хусусиятҳои хоси худро дорад. Ҳар як нақшаи 
хоҷагӣ бояд ба ҳадафи муайяни худ марбут бошад 
ва мутобиқи он амалӣ шавад. Мақсадҳо бояд 
воқеъбинона бошанд. Арзиши воқеӣ дар раванди 
таъсис додани он мебошад. 

1. Мақсади пешниҳод   
Шарҳи мухтасари вазъияти ҷорӣ ва ҳадафҳо дар 
ояндаро дар бар мегирад. Ин яке аз муҳимтарин 
бахшҳои бизнес-нақша мебошад. Дар на бештар 
дар ду саҳифаҳо бояд тамоми маълумоти дорои 
аҳамияти ҳалкунанда дарқ карда шавад. Пеш аз 
ҳама бояд  хизматрасониҳои пешниҳодшаванда 
ва манфиатҳо, ки муштариён дар натиҷаи онҳо ба 
даст меоранд, ба таври дақиқ шарҳ дода шавад. 
Шарҳи мухтасари иқтидори бозор,  талабот ба 
сармоя ва даромаднокии дилхоҳ набояд сарфи 
назар карда шавад. Агарчи ин фасл дар аввали 
бизнес-нақша оварда мешавад, он одатан баъд 
аз омода шудани ҳамаи дигар фаслҳо навишта 
мешавад, зеро дар он хулосаи умумии бизнес-
нақша пешниҳод карда мешавад ва он маълумоти 
асосиеро дар бар мегирад, ки ба хонанда имкон 
медиҳанд, то бо тарафҳои қавӣ ва омилҳои 
муҳимтарини муваффақияти корхона шинос 
шавад. Дар ҳолате, ки агар хонанда танҳо ҳамин 
фасли бизнес-нақшаро хонад, он бояд дар бораи 
он, ки шумо чӣ корҳоро анҷом додан мехоҳед ва 
чӣ тавр ба он ноил мегардед, шарҳи мухтасарро 
дар бар бигирад. 

2. Ҳадафи лоиҳа
Ҳадафи лоиҳа мақсадҳо ва стандартҳоро 
муқаррар мекунад.  Ин ба оянда назар меандозад 
ва муайян мекунад, ки шумо чӣ гуна бизнесро ба 
роҳ мондан мехоҳед.   Он сарчашмаи илҳом аст. 
Ғайр аз ин, он меъёрҳои дақиқро барои қабули 
қарорҳо пешниҳод мекунад.   Ҳадаф ё миссияи 
хоҷагӣ: 
• Аз шарҳи мухтасари мақсади асосии 

фаъолияти соҳибкорӣ иборат аст 
• Нуқтаи ибтидоӣ барои қабули қарорҳо 

мебошад 
• Ба худи бизнес тамаркуз мекунад 
• Ҳадафҳои васеъро номбар мекунад 
• Маҳсулот, хизматрасониҳо ва ба муштариёни 

корхонаро муайян месозад 
• Шарҳ медиҳад, ки кадом талаботи мизоҷон 

қонеъ карда хоҳанд шуд 
• Бояд ба қадри кофӣ кӯтоҳ бошад, то ки одамон 

тавонанд онро ба осонӣ дар хотир бигиранд 

Ҳадафи хуб таҳияшудаи лоиҳа: 
• Камтар ба он тамаркуз мекунад, ки дар хоҷагии 

шумо чиҳо рӯй медиҳад, ва бештар ба он диққат 
медиҳад, ки бизнес барои мизоҷон, кормандон 
ва соҳибони он чӣ корҳоро анҷом медиҳад. 

• Ҳолат ва вазъияти  хоҷагии шуморо нишон 
медиҳад, масалан: 

• Усули истеҳсолт, масалан, кишоварзии 
органикӣ 

• Маҳсулоти мушаххас, масалан, помидор аз 
гармхона. 

• Бозори мақсаднок, масалан мизоҷони маҳаллӣ.  

3. Шарҳи бизнес 
Ин аз шарҳи мухтасари бизнес ва маҳалли 
ҷойгиршавии он иборат аст ва инчунин дар 
бораи он маълумот медиҳад, ки кадом маҳсулот  
ё хизматрасониро занони кишоварз мехоҳанд ба  
мизоҷони худ пешниҳод намоянд.  Он васеътар 
мебошад ба хонандагон ва сармоягузорони 
эҳтимолӣ имкон медиҳад, ки бо ҳадафи бизнес 
ва пешниҳоди беназири он худ шинос шаванд. 
Ин қисм бояд муқаддима ва ҳадафҳоро дар бар 
бигирад. Дар ин бахш занҳои кишоварз бояд 
зикр намоянд, ки масалан, оё онҳо мехоҳанд ба 
кишоварзӣ дар мавсими кишт машғул шаванд ва 
ё дар мавсими ҳосилғундорӣ.  Дар қисмати шарҳи 
бизнес бояд ҷавобҳо ба саволҳои зерин пешниҳод 
карда шаванд
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• Ҳолати ҷории 
бизнеси 
хоҷагидории шумо 
чӣ гуна аст?

• Хоҷагии шумо аз 
дигар хоҷагиҳо бо  
чӣ фарқ мекунад?

• Тахассусҳои асосии соҳиби (соҳибони)  
хоҷагӣ кадомҳоянд?

• Тахассусҳои асосии кормандони хоҷагӣ 
кадомҳоянд? 

• Бартарии дарозмуддати рақобатпазирии 
хоҷагӣ чист? 

• Чӣ гуна дороиҳои асосӣ (гармхонаҳо, биноҳо,  
мошинҳо, боғҳо ва ғайра) дар хоҷагӣ мавҷуданд? 

• Ба бизнеси хоҷагидорӣ барои комёб шудан  
чӣ лозим аст? 

• Дар мавриди ташкили бизнес, сохтори 
моликият бояд ба таври равшан маълум бошад 

4. Нақшаи идоракунӣ
Ин самти фаъолияти бизнес-нақшаи шумо 
мебошад. Шумо дар он бояд стратегияи хоҷагии 
худро барои панҷ соли оянда ва ё тақрибан барои 
чунин мӯҳлат муайян намоед ва он бояд аз ҷумла 
ҷанбаҳои зеринро дар бар гирад:
• Ҷамъоварии маълумот ва омӯзиши бозорҳо. 
• Тадқиқот ва таҳлили тамоюлҳои соҳа, 

муайянсозии рақибон ва харидорон.
• Анҷомдиҳии Таҳлили БКИТ Ин воситаи 

таҳлилие мебошад, ки шумо метавонед 
онро ҳангоми қабули қарорҳо истифода 
баред. Таҳлили БКИТ тарафҳои қавӣ ва заиф, 
имкониятҳо ва таҳдидҳоро нишон медиҳад. 

• Аз назар гузаронидани ҳамаи стратегияҳои худ 
ва сипас дубора хондани ҳадафи лоиҳа. Нақшаи 
идеалии хоҷагӣ бо ҳадафҳои шумо мувофиқат 
мекунад.

• Навиштани нақшаи татбиқ. Дар он шумо 
нақшаеро менависед, ки он имкон медиҳад, то 
стратегияи нави худро татбиқ созед.

5. Нақшаи истеҳсолӣ
Нақшаи истеҳсолӣ ва амалиётии шумо шарҳи 
онро дар бар мегирад, ки шумо чӣ гуна 
зироатҳоро парвариш хоҳед кард, чӣ тавр 
шумо онҳоро парвариш хоҳед намуд ва кадом 
технология ва таҷҳизотро истифода хоҳед бурд.  
Он ҳамчунин бояд дигар намудҳои фаъолияти 
тиҷоратӣ, аз ҷумла дигар намудҳои зироатҳо, 

фурӯши маҳсулот ба дигар истеҳсолкунандагон; 
фурӯши маҳсулот дар бозор; ё оғоз намудани 
корхонаҳои аграриро дар бар гирад.

6. Нақшаи маркетингӣ
Нақшаи маркетингӣ - ин муайян намудани 
муштариёни худ ва ё бозори мақсаднок мебошад. 
Шумо инчунин бояд маҳсулоти худ, нархҳо, 
тақсимоти маҳсулот ва стратегияи тарғиби 
маҳсулоти худро барои қонеъ намудани мизоҷони 
худ мутобиқ гардонед.

Агар дар хоҷагии шумо таваҷҷӯҳ ба парвариши 
маҳсулот равона шуда бошад (шумо маҳсулотеро 
истеҳсол менамоед, ки парвариши он ба шумо 
маъқул аст, на ин ки муштариёни шумо онро 
мехоҳанд), хавфият вуҷуд хоҳад дошт, ки шумо 
зироатеро парвариш хоҳед кард, ки ба фурӯш 
нахоҳад рафт ва бо нархи хуб фурӯхта нахоҳад 
шуд. Аз ин рӯ, аксари бизнесҳои муваффақ дар 
соҳаи кишоварзӣ ба талаботи муштариён равона 
шудаанд: нақшаи маркетингӣ дар талаботи 
мизоҷон таҳия карда мешавад.

7. Нақшаи молиявӣ  
Таҳлил ва банақшагирии молиявӣ ин як 
қисми муҳими тавсифи бизнеси шумо ба 
дигарон мебошад. Пешгӯиҳои молиявӣ  баъзе 
тасаввуротро дар бораи ояндаи бизнеси шумо дар 
давоми якчанд соли дигар таъмин мекунанд ва 
пайомадҳои молиявии тағйиротеро, ки шумо ба 
нақша мегиред, шарҳ медиҳанд. Ин ба шумо кӯмак 
мекунад, то сармоягузориҳои алтернативии 
бизнеси худро муайян кунед. Қисмати молиявӣ 
инчунин бояд тахминҳои ҳангоми таҳияи 
дурнамоҳои молиявӣ истифодашударо дар 
бар гирад. Ин тахминҳо метавонанд нархҳои 
пешгӯишуда, 
хароҷоти 
истеҳсолӣ ё ҳаҷми 
истеҳсолотро 
дар бар гиранд. 
Шумо бояд ин 
пешгӯиҳоро ҳифз 
кунед ва онҳоро 
бо натиҷаҳои 
воқеии бизнеси 
худ муқоиса 
намоед.

Баёнияи ниҳоии 
қонеъкунанда 

мефаҳмонад, ки 
чаро муаллиф гумон 
мекунад, ки бизнеси  

ӯ муваффақ аст
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ КАНВАС
Бизнес-модели Канвас ин як воситаи таҳияшуда 
аз ҷониби ширкати Амрикоии “Strategyzer” 
мебошад, ки барои кӯмак намудан ба соҳибони 
бизнесҳо дар шарҳдиҳӣ ва тарҳрезии бизнес-
модели хоҷагиҳои онҳо, рақибони онҳо ва ё ҳар 
гуна бизнеси кишоварзӣ пешбинӣ гардидааст. Ин 
восита дар саросари ҷаҳон истифода ва санҷида 
шудааст ва дар чунин ташкилотҳо, ба монанди 
IBM ва бисер ширкатҳои дигар ба кор бурда 
мешавад. 

Аксарияти соҳибони бизнесҳо боварӣ доранд, 
ки ҳангоми таҳия намудани бизнес-нақшаҳо аз 
раванди визуалӣ истифода кардан беҳтар аст.  
Модели Канвас дар 9 бахши асосӣ шарҳ дода 
мешавад ва мантиқи онро нишон медиҳад, ки чӣ 
гуна як тиҷорат бояд даромад ба даст биёрад.  
Ин 9 бахш 4 соҳаҳои бизнесро фаро мегиранд, 
аз ҷумла: мизоҷон, маҳсулот / хизматрасониҳо, 
инфрасохтор ва устувории молиявӣ. 

Сохтори хароҷот

Шарикони асосӣ

Фаъолиятҳо асосӣ
Муносибатҳо бо мизоҷон

Пешниҳодҳои арзишманд

Сегментҳои мизоҷон

Каналҳо

Ҷараёнҳои даромад

Захираҳои асосӣ
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Шарикони асосӣ
• Шарикони асосии  
 мо киҳоянд?
• Таъминкунандагони  
 асосии мо киҳоянд?

Фаъолиятҳои 
асосӣ
Кадом фаъолиятҳоро 
пешниҳодҳои 
• мо оиди нархҳо  
 талаб мекунанд?
• Каналҳои паҳнкунӣ?
• Муносибатҳо бо  
 мизоҷон?
• Ҷараёнҳои   
 даромад?

Захираҳои асосӣ
Кадом захираҳои 
асосиро ______ мо 
талаб мекунад?
• Нархҳои   
 пешниҳодии мо
• Каналҳои паҳнкунии  
 мо
• Муносибатҳо бо  
 мизоҷон
• Ҷараёнҳои даромад

Пешниҳодҳои 
арзишманд
• Кадом нархҳоро  
 мо ба мизоҷон  
 пешниҳод   
 мекунем?
• Мо барои   
 ҳалли кадом  
 мушкилоти  
 мизоҷони худ  
 кӯмак мекунем?
• Кадом бастаҳои  
 маҳсулот ва   
 хизматрасониҳоро  
 мо ба ҳар як  
 сегменти мизоҷон  
 пешниҳод  
 мекунем?
• Кадом талаботи  
 мизоҷонро мо  
 қонеъ  
 мегардонем?
• Маҳсулоти  
 ҳадди ақали  
 рақобатпазир  
 кадом аст?

Муносибатҳо бо 
мизоҷон
• Чӣ тавр мо мизоҷонро  
 ба даст меорем, нигоҳ  
 медорем ва бештар  
 мекунем?
• Кадом муносибатҳоро  
 бо мизоҷон мо ба роҳ  
 мондаем?
• Чӣ тавр онҳо бо  
 қисмати боқимондаи  
 модели бизнеси  
 мо ҳамгиро карда 
 шудаанд?
• То чӣ андоза онҳо  
 нархи гарон доранд?

Каналҳо
• Тавассути кадом  
 каналҳо мо мехоҳем  
 ба сегментҳои  
 мизоҷони худ  
 дастрасӣ пайдо  
 кунем?
• Ширкатҳои дигар  
 ҳоло чӣ тавр ба  
 онҳо дастрасӣ пайдо  
 мекунанд?
• Кадоме аз онҳо ин  
 корро беҳтар анҷом  
 медиҳад?
• Кадоме аз онҳо  
 аз ҳама бештар  
 камхароҷот аст?
• Чӣ тавр мо онҳоро  
 бо тартиби рӯзмарраи  
 мизоҷон ҳамгиро  
 месозем?

Сегментҳои 
мизоҷон
• Барои кӣ  
 мо нархҳоро  
 муқаррар  
 мекунем?
• Мизоҷони аз  
 ҳама муҳими  
 мо киҳоянд?
• Архетипҳои  
 мизоҷон чӣ  
 гунаанд?

Сохтори хароҷот
• Хароҷоти аз ҳама муҳими барои модели  
 бизнеси мо хос кадомҳоянд?
• Кадом захираҳои асосӣ аз ҳама бештар нархи  
 гарон доранд?
• Кадом фаъолиятҳои асосӣ аз ҳама бештар  
 нархи гарон доранд?

Ҷараёнҳои даромад
• Барои пардохт намудани кадом нарх мизоҷони  
 мо омода мебошанд?
• Кадом нархро онҳо айни замон пардохт  
 мекунанд?
• Модели даромад чӣ гуна аст?
• Тактикаҳои нархгузорӣ чӣ гунаанд?

The Business Model Canvas
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ТАҲИЯИ ҲАДАФҲОИ ЛОИҲА
Барои таҳияи ҳадафҳои лоиҳаи худ аввал шумо 
бояд талаботи бозорро муайян кунед ва сипас 
маҳсулот ва хизматрасониҳоеро, ки ин талаботро 
қонеъ мегардонанд, пешниҳод намоед. Нархҳои 
муқаррарнамудаи шумо бояд то ҳадде бошанд, 
ки мизоҷон тавонанд онҳоро пардохт намоянд ва  
бизнеси шумо даромад ба даст биёрад.  Ҳадафҳои 
дуруст омодашудаи лоиҳа бояд тавзеҳ диҳанд, 
ки чӣ гуна маҳсулот 
ё хизматрасониҳоро 
хоҷагии шумо 
пешниҳод 
мекунад ва чаро 
истеъмолкунандагон 
мехоҳанд, ки 
ин маҳсулот ё 
хизматрасониҳоро 
харидорӣ намоянд.

Намунаҳо:

Хоҷагии “Дот” ба 
истеҳсоли устувори меваҳои тару тоза, ширин 
ва табиӣ машғул мешавад.  Мо захираҳои 
худро қадр мекунем ва ба дарахтони мева ягон 
дорувории кимиёӣ намезанем, ки дар натиҷа 
замин муҳофизат мешавад ва мизоҷони мо 
метавонанд ба меваҷоти бомазза ва солим 
дастрасӣ пайдо кунанд.

Хоҷагиҳои “Ҷалма” ба таъсиси боғи меваҳои 
устувори маҳаллӣ машғул мешаванд ва 
ҳамзамон майдони кушодаро ҳифз менамоянд 
ва бо ин роҳ экосистемаҳои ҳассоси оби нӯшокӣ 
ва намакдорро муҳофизат мекунанд.

ҶДММ “Хоҷагии молпарварии БваБ” ин як 
хоҷагии нодири оилавӣ мебошад, ки барои 
қонеъ гардонидани талаботи мизоҷони 
маҳаллӣ ба маҳсулоти солим, олисифат ва 
табиӣ пешбинӣ шудааст. Стандартҳои баланд 
ва ӯҳдадориҳои мо нисбати тозагӣ, саломатии 
ҳайвонот ва ҳифзи муҳити зист имкон 
медиҳанд, ки як муҳити зисти ором ва озод 
аз фишорҳо ҳам барои ҳайвонот ва ҳам барои 
меҳмонон таъмин карда шавад.

Мо маҳсулоти солимро барои одамони солим 
парвариш мекунем.

Ҳадафи лоиҳаи худро нависед:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ШАРҲИ МАҲСУЛОТ ВА/Ё 
ХИЗМАТРАСОНИҲОИ АСОСӢ
Нақшаи истеҳсолӣ ва амалиётии шумо шарҳи 
онро дар бар мегирад, ки шумо чӣ гуна 
зироатҳоро парвариш хоҳед кард, чӣ тавр 
шумо онҳоро парвариш хоҳед намуд ва кадом 
технология ва таҷҳизотро истифода хоҳед бурд.  
Он ҳамчунин бояд дигар намудҳои фаъолияти 
тиҷоратӣ, аз ҷумла дигар намудҳои зироатҳо, 
фурӯши маҳсулот ба дигар истеҳсолкунандагон; 
фурӯши маҳсулот дар бозор; ё оғоз намудани 
корхонаҳои аграриро дар бар гирад.

 

Аз худ бипурсед:
- Бизнеси кишоварзии 

ман барои чӣ вуҷуд 
дорад?

- Мақсади он чист?
- Бизнеси кишоварзии 

ман ба чӣ гуна корҳо 
машғул аст?

Аз худ бипурсед:
- Нақшаи истеҳсолии ман чӣ гуна аст?
- Кадом маҳсулотро бизнеси кишоварзии 

ман парвариш хоҳад кард?
- Он чӣ тавр ин маҳсулотро парвариш 

хоҳад кард?
- Кадом технология ва таҷҳизотро мо 

истифода хоҳем кард?
- Кадом навъҳоро мо истеҳсол хоҳем кард?
- Кадом фаъолиятҳои дигарро бизнеси ман 

анҷом хоҳад дод: нуқтаи савдо, бозор, 
хизматрасонӣ барои дигар кишоварзон, 
фурӯши дигар маҳсулот
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Фаъолиятҳои хоҷагии ман аз инҳо иборат  
 хоҳанд буд: 

Пешбурди баҳисобгирии хоҷагӣ
Хоҷагиҳои кишоварзӣ пешбурди баҳисобгириро 
талаб мекунанд, то ки муваффақиятҳо ва 
комёбиҳо сол аз сол истифода бурда шаванд. Пеш 
аз парвариши ягон зироат ё чорво  шумо бояд 
қарор қабул кунед, ки кадом маълумотҳоро ба 
қайд бигиред. Яке аз маҷмӯаро  баҳисобгирии 
молиявӣ, аз ҷумла хароҷоти растаниҳо, 
тухмиҳо, нуриҳо, контейнерҳо, қувваи корӣ ва 
хизматрасониҳо коммуналӣ, дар бар мегирад. 
Маълумотҳо дар бораи зироатҳо ва ҳаҷми 
истеҳсоли онҳоро низ ба қайд гирифтан муҳим аст. 

Сабтҳо дар бораи зироатҳо. 
Шумо бояд сабтҳо дар бораи зироатҳоро бо 
мақсадҳои зерин нигоҳ доред: (1) пешниҳоди 
нақша барои такрор кардани зироатҳои 
муваффақ ва (2) ошкор кардани сабабҳои 
номуваффақиятҳо дар кишти пешина бо мақсади 
ислоҳ намудани онҳо дар кишти оянда. Хеле 
пештар аз он, ки шумо ягон намуди зироатро 
кишт мекунед, бояд ҷадвали киштро омода 
намоед ва дар он рӯзҳои корҳо ва буҷаҳо барои 
кишт, пошидани нуриҳо, истифодаи пеститсидҳо, 
чамъоварии ҳосил ва тозакунии ҳосилро  дарҷ 
намоед. Чунин ҷадвал ҳар рӯз  шуморо дар бораи 
вазифаҳои гуногун, ки бояд иҷро шаванд, огоҳ 
хоҳад кард. 

Сабтҳо дар бораи ҳосил. 
Шумо инчунин бояд  маҷмӯи сабтҳоро дар бораи 
ҳосили зироатҳо нигоҳ доред. Шумо бояд ин 
сабтҳоро дар давоми парвариши зироат ба қайд 
бигиред. Шумо бояд ҳолати ҳар як зироат ва 
шароити боду ҳаворо ҳар ҳафта ба қайд бигиред. 

Мушоҳидаҳои визуалиро навишта гиред, аз 
ҷумла чунин нишонаҳоро, ба монанди намудҳо, 
рушдкунӣ, пухта расидани зироат ва ҳар гуна 
бемориҳо. Ин маълумот имкон медиҳад, ки 
зироати имсола бо зироатҳои солҳои қабл 
муқоиса карда шавад. Масалан, ҳангоми ба даст 
овардани ҳосили кам шумо метавонед муайян 
кунед, ки дар кадом марҳила кадом мушкил 
сабабгори чунин ҳосил гардидааст. Сабтҳо оиди 
ҳосил инчунин бояд маълумотро дар бораи 
ҳосилнокӣ, санаи ҷамъоварии ҳосил ва сифати 
ҳосил дар бар гиранд. Ин сабтҳо барои таҳияи 
буҷа муфид мебошанд.

Намуна

Ман барои ҳар як намуди зироат сабтҳо оиди 
худи зироат ва ҳосили онро ба қайд хоҳам 
гирифт. Ин сабтҳо ҷадвал барои зироат, 
рӯйхати рӯзҳо ва соатҳои корӣ барои ҳар 
як амалиёт, аз қабили омодасозии тухмиҳо, 
кишт, порузанӣ, истифодаи пестисидҳо, 
тозакунӣ, қаламчакунӣ, танзими рушди 
химиявӣ,  ҷамъоварӣ ва тозакунии ҳосилро 
дар бар хоҳанд гирифт.  Ин ҷадвали зироат  
дар гармхона пур карда хоҳад шуд ва дар 
утоқи роҳбари хоҷагӣ нигоҳ дошта хоҳад 
шуд. Ҳар рӯз нафари масъул ҳолати ҳар як 
зироатро баҳодиҳӣ хоҳад кард ва шароити 
боду ҳаворо ба қайд хоҳад гирифт. 

Баъд аз он, ки ҳосил ҷамъоварӣ шуд ва 
ба бозор фиристода шуд, мо амалиётҳои 
фурӯшро ба сабтҳо илова мекунем. Мо 
ҳамчунин ба қайд мегирем, ки моддаҳои 
кимиёвӣ кай истифода бурда мешаванд ва 
дубора кай бояд истифода бурда шаванд, ва 
кай бояд бехатарии ҳамаи ҷузъҳои системаи 
мо санҷида шавад.

Кадом маълумотҳоро ман бояд ба қайд 
бигирам?
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ТАҲЛИЛИ БКИТ (SWOT)
БКИТ ин як таҳлили муфид аст, ки барои 
фаҳмидани бартариҳо ва камбудиҳои лоиҳаи 
шумо ва инчунин барои ошкор намудани 
имкониятҳо ва таҳдидҳо, ки шумо метавонед 
бо онҳо рӯ ба рӯ шавед, кӯмак мекунад. Таҳлили 
БКИТ махсусан барои он муфид аст, ки ба шумо 
имкон медиҳад, то имкониятҳоро барои бизнеси 
худ ошкор ва истифода намоед.  Бо дарк намудани 
камбудиҳои бизнеси худ шумо метавонед 
таҳдидҳоро бартараф намоед, ки дар акси ҳол 
бизнеси шумо аз онҳо зарар хоҳад дид. 

Хоҷагиҳо бо имкониятҳо ва таҳдидҳо беруна 
рӯ ба рӯ мешаванд, берун аз контроли онҳо 
мебошанд. Хоҷагиҳо ҳамчунин бартариҳо 
ва камбудиҳои худро доранд, ки масоили 
дохилии онҳо мебошанд, ба монанди маҳалли 
ҷойгиршавӣ, малакаҳои аъзои оила ва вазъи 
ҷараёни даромадҳои хоҷагӣ. Таҳлили бартариҳо 
ва камбудиҳои дохилӣ ва инчунин имкониятҳо ва 
таҳдидҳои берунии як бизнес метавонад  барои 
ошкор намудани хатарҳо мусоидат кунад. 

Барои самаранок будан, таҳлили Бартариҳо ва 
Камбудиҳо, Имкониятҳо ва Таҳдидҳои (БКИТ) 
бояд баҳодиҳии хеле кушода ва воқеъбинонаи 
бинес бошад. Ҳамеша дар хотир, ки баъзе хатарҳо 
низ метавонанд ҳамчун имконият хизмат кунанд. 
• Бартариҳо ин хусусиятҳои шахс ё бизнесе 

мебошанд, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳо 
мусоидат мекунанд. 

• Камбудиҳо ин хусусиятҳои шахс ё бизнесе 
мебошанд, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳо 
мусоидат намекунанд. 

• Имкониятҳо ин шароитҳои беруние мебошанд, 
ки ба ноил шудан ба ҳадафҳо мусоидат 
мекунанд.  

• Таҳдидҳо ин шароитҳои беруние мебошанд, ки 
ба ноил шудан ба ҳадафҳо мусоидат мекунанд.  

Бартариҳо ва камбудиҳо омилҳои дохилии 
бизнес мебошанд ва таҳти назорати роҳбарияти 
он қарор доранд. 
• Имкониятҳо ва маҳдудиятҳои роҳбар ва 

кормандони асосӣ кадомҳоянд? 
• То чӣ андоза объект муосир ва самаранок 

мебошад? 
• Замин дар чӣ ҳолат қарор дорад? 
• То чӣ андоза шумо ба бозор наздик ҳастед? 
• Шумо чӣ корҳоро беҳтар аз рақибон анҷом 

дода метавонед? 
• Мавқеи ҷараёни маблағҳои пулӣ дар бизнес чӣ 

гуна аст? 

Имкониятҳо ва таҳдидҳо омилҳои берунаи 
бизнес мебошанд, ки таҳти контроли роҳбарияти 
он қарор надоранд. 
• Тамоюлҳои бозор 
• Талабот, демография, тарзи ҳаёти мизоҷон,  
• Асъори қавӣ ва заиф 
• Меъёри фоизӣ, сатҳи таваррум  
• Сиёсат ва санадҳои меъёрии давлат  
• Бозори меҳнат 

Мақсадҳои таҳлили БКИТ аз инҳо иборат аст:
1. Муқоисаи бартариҳо ва камбудиҳои хоҷагӣ бо 

имкониятҳо ва таҳдидҳои беруна. 
2. Таҳлили омилҳои асосӣ барои муваффақият ва 

таҳлили рақобат. 
3. Бунёди бизнеси муваффақ бо тақвияти 

бартариҳо ва бартараф кардани камбудиҳо. 



15

- Истеҳсолоти шумо дар ҳоли ҳозир дар кадом сатҳ қарор дорад ва ё шумо кадом сатҳро 
ноил шудан мехоҳед?

- Маҳалли ҷойгирии шумо дар куҷост? 
- Оё он барои маркетинги мустақим ё яклухт мувофиқ аст? 
- Шумо чӣ қадар замин доред ва ё ба чӣ қадар замин дастрасӣ доред? 
- Шумо чӣ гуна техника ва таҷҳизот доред? 
- Синнусол ва ҳолати онҳо чӣ гуна аст? 
- Оё онҳоро метавон беҳтар истифода кард? 
- Ҳолати молиявии шумо чӣ гуна аст? 
- Оё шумо ба қадри кофӣ пули нақд доред? 
- Соҳиб/роҳбари бизнес чӣ гуна малакаҳо дорад? 
- Малакаҳо ва захираҳои шумо истифодаи алтерантиваҳоро маҳдуд мекунанд? 
- Кадом имкониятҳои маркетингӣ ва истеҳсолӣ мавҷуданд? 
- Афзалиятҳои шахсии шумо ё эҳсоси масъулияти иҷтимоии шумо алтерантиваҳоро маҳдуд 

мекунанд? 
- Оё шумо метавонед бо  дигар бизнесҳо иттиҳодия ташкил кунед, то ки онҳо кори шуморо 

пурратар созанд? 
- Кадом каналҳои маркетингӣ имконпазиранд? 
- Оё нақшаи стратегии шумо салоҳиятҳо ва захираҳои бештар аз онро, ки шумо дар айни 

замон доред, талаб мекунад? Кормандони шумо чӣ гуна малакаҳо ва истеъдодҳоро 
доранд? 

- Кадом аъзои оилаи шумо барои иштирок дар бизнеси кишоварзии шумо ҷалб карда 
хоҳанд шуд ва онҳо чӣ гуна истеъдодҳо ва  манфиатҳои нодир доранд? 

- Насли ояндаи идоракунӣ чӣ гуна хоҳад буд? 
- Чӣ тавр сохтори хоҷагии кишоварзӣ ба самаранокии истеҳсолот таъсир мерасонад? 
- Оё шумо ба қадри кофӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок бо об таъмин мебошед? 
- ? 

Аз худ бипурсед:

Бартариҳо Камбудиҳо

Таҳдидҳо Имкониятҳо
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БИЗНЕС-НАҚША
Нақшаи маркетингӣ хеле муҳим аст; дар бораи 
он маълумот медиҳад, ки бизнеси шумо чиро 
истеҳсол мекунад ва то кадом андоза он нодир 
хоҳад буд; кай чӣ гуна шумо маҳсулоти худро 
хоҳед фурӯхт (паҳнкунӣ ва бастабандӣ); кадом 
канали паҳнкуниро шумо истифода мекунед 
(маҳал); ба кӣ (мизоҷони мақсаднок) ва бо 
кадом нарх шумо маҳсулоти худро мефурӯшед; 
дар бораи чӣ ва чӣ гуна шумо бо мизоҷон 
коммуникатсияро ба роҳ мемонед (рекламаи 
маҳсулот).

Инҳо чор ҷанбаи асосии маркетинг мебошанд: 
маҳсулот, нарх, маҳал ва реклама. Агар хоҷагии 
шумо хизматрасониҳоро пешниҳод кунад, шумо 
бояд онҳоро ҳамчун “маҳсулот” барои нақшаи 
маркетингӣ баррасӣ кунед.

Аз худ бипурсед: “Чӣ тавр ман 
нақшаи маркетингии худро таҳия 
хоҳам кард?

- Маҳсулот: Кадом маҳсулот пешниҳод 
карда мешавад ва то кадом андоза 
он нодир аст? Мизоҷони мақсаднок 
киҳоянд ва чиҳо ба онҳо маъқул аст?

- Маҳал: Мизочон дар куҷо маҳсулот 
ё хизматрасониҳои шуморо ҷустуҷӯ 
мекунанд?  Чӣ тавр шумо метавонед 
ба каналҳои дурусти тақсимоти 
маҳсулот дастрасӣ пайдо кунед? Оё 
ба шумо фурӯшандагони чакана 
лозиманд? Рақибони шумо киҳоянд 
ва чӣ тавр шумо рақобат хоҳед кард? 
Оё метавонанд рақибони нав пайдо 
шаванд?

- Нарх: Шумо чӣ гуна нархи маҳсулот 
ё хизматрасониро муайян мекунед?  
Нархи пешниҳодии маҳсулоти шумо 
барои мизоҷон чанд аст?  Оё нархи 
шумо бо нархи бозор мувофиқ аст?

- Реклама: Чӣ гуна бо харидорон ё 
мизоҷон коммуникатсияро ба роҳ 
мемонед?  Оё шумо стратегияи 
маркетингӣ бо стратегияҳои хуби ба 
роҳ мондани реклама ва брендингро 
доред?

- Паҳнкунӣ: Чӣ гуна ва кай шумо 
маҳсулоти худро ба бозор мебароред?  
Шумо кадом каналҳои бозорро 
истифода мебаред? Бастабандӣ: Чӣ 
тавр шумо маҳсулотро ба муштарӣ 
пешниҳод мекунед?

Мизоҷони мақсаднок киҳоянд ва онҳо 
чиро меписанданд?  
Барои фаҳмидани бозори мақсаднок ва 
стратегияи маркетингии худ шумо аввал бояд 
сегменти бозор (мизоҷон киҳоянд ва онҳо чиро 
меписанданд) ва иқтидори харидкунии онҳоро 
(ин муштариён имкони чӣ қадар харидани 
маҳсулотро доранд) муайян кунед.  Бозорҳои 
мақсаднок одатан хоҷагиҳои алоҳида (маркетинги 
мустақим) ва ё корхонаҳо (маркетинги яклухт) 
мебошанд.  Маркетинги мустақим одатан аз 
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Андозаи бозор
Барои оғоз намудани бизнеси худ шумо бояд аз 
худ пурсед, ки “Чӣ қадар мизоҷони эҳтимолӣ 
вуҷуд доранд?  Чӣ қадар маҳсулотро онҳо 
харидорӣ мекунанд?  Андозаи умумии бозор чӣ 
қадар аст?  Оё бозор афзоиш меёбад, бузургтар 
мешавад ё хурдтар мешавад?  Оё ин бозор фурӯши 
кофиро таъмин мекунад?” Шумо метавонед ба 
ин саволҳо бо роҳи таҳлил кардани омори расмӣ, 
вохӯрӣ бо харидорони эҳтимолӣ ва иштирок дар 
вохӯриҳои соҳавӣ ҷавоб пайдо кунед. 

Агар шумо фурӯши яклухти маҳсулотро ба нақша 
гирифта бошед,  барои интиқоли маҳсулот бояд  
масофа то ммаҳалли муштариёнро ба инобат 
гиред ва бояд мошинҳои боркаши шумо тавонанд 
дар як рӯз бозпас гарданд.  Истеҳсолкунандагони 
нав бояд аз мизоҷони эҳтимолӣ (одатан дигар 
бизнесҳо) дидан ба амал оранд, то муайян созанд, 
ки чӣ қадар маҳсулотро онҳо харидорӣ хоҳанд 
кард. Ҳангоми муроҷиат намудан ба харидорони 
яклухт шумо бояд дар бораи бозор огоҳ бошед, 
варақаи нархҳо ё сомонаи худро омода кунед, 
имиҷи касбии худро тарҳрезӣ намоед, тафсилоти 
фурӯшро бо харидорро баррасӣ кунед ва бо 
харидор доимо дар тамос шавед. 

Агар шумо маркетинги мустақимро ба нақша 
гирифта бошед, метавонед андозаи эҳтимолии 
бозорро бо роҳи назар андохтан ба харита ва 
муайян намудани ноҳияҳо ва шаҳрҳои дар масофаи 
наздик аз хоҷагии шумо қарордошта муайян 
кунед.  Агар шумо аҳолии ин шаҳру ноҳияҳоро 
медонед, шумо метавонед муайян созед, ки чӣ 
қадар муштариёни эҳтимолӣ вуҷуд доранд ва 
ин муштариён чӣ қадар маблағро барои хариди 
маҳсулоти шумо сарф карда метавонанд.

  Таҳлили худро дар бораи бозор нависед

маркетинги яклухт фоидаовартар аст.  Таҳияи 
профилҳои муштариён ё ба сегментҳо тақсим 
кардани бозор метавонад ба шумо кӯмак кунад, 
то муайян созед, ки оё сегменти бозор барои 
фоидаовар будан ба қадри кофӣ бузург аст ё не.  
Агар шумо сегменти мушаххаси бозорро муайян 
кунед ва фурӯши маҳсулотро ба ин сегмент равона 
созед, пас шумо инчунин метавонед стратегияҳои 
бастабандӣ, нархгузорӣ ва омодасози маводҳои 
рекламавиро тарзе таҳия кунед, ки маҳсулот 
барои ин гурӯҳи муштариён ҷолиб бошад.

Сегментҳои бозор
Бозорҳоро метавон ба сегментҳо ҷудо кард ва ё бо 
дигар усулҳо тақсим намуд. Маъмултарин усули 
ба сегментҳо ҷудо кардани бозор ин гурӯҳбанди 
аз рӯи нишонаҳои демографӣ (синну сол, ҷинс, 
даромад, нажод, қавм, маъюбият, сайёҳон, 
таҳсилот, соҳибони хона ва мансаб) мебошад.  
Бозорро инчунин метавонад аз рӯи нишонаҳои 
ҷуғрофӣ, масалан, мизоҷони дохилӣ ва хориҷӣ, 
маҳаллаҳои гуногун, ё маҳалли ҷойгиршавии 
мағозаҳои гуногуни марбут ба харидорони яклухт, 
тақсим кард.  Муҳим аст, ки аз худ бипурсед: 
«Ба мизоҷони мо чӣ лозим аст?»  Ин суол ба он 
вобаста аст, ки оё маҳсулоти шумо бевосита ба 
истеъмолкунандаи ниҳоӣ мерасад ё не.  Ба онҳо 
маҳсулоти роҳаттар лозим аст? Ё ягон андозаи 
муайян? Дастрасии бештар? Маҳсулоти нодир? 
Маҳсулоти баландсифат? Дар ҳаҷмҳои калон?

Як роҳи муҳим барои ба сегментҳо ҷудо кардани 
бозор ин тақсимбандӣ аз рӯи синну сол аст.  Шумо 
бояд дарк кунед, ки бо наслҳои гуногун ба таври 
мухталиф бояд коммуникатсияро ба роҳ монд. 
Бо насли ҷавонтар метавон (баъзан афзалтар 
аст) тавассути интернет - расонаҳои иҷтимоӣ, 
почтаи электронӣ, матнҳо ва ҳатто рекламаҳо дар 
сомонаҳо коммуникатсияро ба роҳ монд.  Бо дигар 
наслҳо метавон тавассути мактубҳо, зангҳои 
телефонӣ ва реклама дар рӯзномаҳо ё маҷаллаҳо 
коммуникатсияро амалӣ кард. Арзишҳо ва 
афзалиятҳои ҳар як наслро, ки шумо барои фаро 
гирифтани он талош мекунед, ба инобат гиред ва 
нақшаи маркетингии худро тарзе таҳия кунед, ки 
барои ҳар як насл мувофиқ бошад.  Нақшаи ягонаи 
маркетинг наметавонад барои ба ҳамаи мизоҷони 
эҳтимолии шумо мувофиқат кунад.
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Огоҳ гаштан дар бораи вазъи бозор
1. Бо дигар кишоварзон, ки дар ин бозор ба 

фурӯши маҳсулот машғуланд, сӯҳбат кунед.  
Кӯшиш кунед, ки интизороти харидорони 
ҷудогонаро дар бораи ҳаҷм ва нархҳо муайян 
кунед, то ошкор намоед, ки оё онҳо бо шароити 
шумо мувофиқат мекунанд ё не. 

2. Харидоронеро интихоб кунед, ки интизориҳои 
онҳо бо он чи, ки шумо пешниҳод менамоед, 
муовифқат мекунанд. Харидорон аксар вақт 
мехоҳанд, ки рӯйхати маҳсулоти дастрасро 
бубинанд 

3. Хуб огоҳ будан дар бораи истеҳсолот, 
таъминот ва сифатнокӣ ва боварӣ доштан 
ба имкониятҳои бизнес  талаботи харидорро 
қонеъ мекунад

Рақибони шумо киҳо ҳастанд 
ва бизнеси шумо худро чӣ гуна 
муаррифӣ мекунад?
Қариб ҳар як бизнес ё маҳсулот рақиби худро 
дорад. Муҳим ин аст, ки шумо тавонед бизнеси 
худро аз дигарон фарқ кунед. Агар шумо ошкор 
карда тавонед, ки рақибонатон дар бозор чиҳоро 
пешниҳод мекунанд ва чӣ гуна онҳоро пешниҳод 
менамоянд, ин ба шумо кӯмак мекунад, то ҷойи 
худро дар бозор пайдо кунед.    

Дидор намудан аз хоҷагии ҳамсоя, мағозаи 
хӯрокворӣ ва бозор барои таҳқиқи он чи, 
ки рақибони шумо ба харидорон пешниҳод 
менамоянд, ба шумо кӯмак мекунад, то ба саволҳои 
худ ҷавоб пайдо намоед.  Ҳадаф ин аст, ки шумо 
ҳамаи маълумоти имконпазирро оид ба бизнеси 
рақибон ва ё харидорони онҳо пайдо кунед. 

Аз худ бипурсед: Рақибони шумо 
киҳо ҳастанд ва онҳо чӣ гуна 
маҳсулотро пешниҳод мекунанд?

- Маҳалли ҷойгиршавии онҳо дар куҷост?

- Ҳиссаи онҳо дар бозор чӣ қадар аст?

- Бозигарони асосӣ дар байни онҳо  
 кадомҳоянд?

Намуна

Маълумот дар бораи ғизои соли барои 
одамон дар саросари Туркия дастрас 
мебошад ва имрӯз сокинони ин кишвар  
дар бораи оқибатҳои ғизои солим 
бештар аз ҳар вақти дигар медонанд. 
Дар кишварҳои ҳамҳудуди Туркия 
шумораи хеле зиёди аҳолӣ ба кишоварзӣ 
машғул аст ва агар бозорҳои Туркия  
маҳсулоти кишоварзии ин кишварҳои 
ҳамсояро харидорӣ кунанд, онҳоро дар 
Туркия нигоҳ доранд ва ба кишварҳои 
дигар ба фурӯш гузоранд, кишоварзон 
ва ҳукумат аз ин манфиат мебинад.  
Ин навъи бозор аллакай дар кишвар 
вуҷуд дорад, аммо агар он дар миқёси 
калон ба роҳ монда шавад, бизнеси хеле 
хуб амалӣ хоҳад шуд.  Азбаски дар ин 
кишвар парвариши навъҳои гуногуни 
растаниҳо имконпазир аст, истифодаи 
биотехнологияи кишоварзӣ барои 
парвариш додани намудҳои тобовартар 
ва солимтари растаниҳо муассир хоҳад 
буд. Агар ин тамоюл идома пайдо кунад, 
маҳсулоти кишоварзии содиротии Туркия 
метавонанд дар муддати тӯлонитар 
нигоҳ дошта шаванд, онҳо метавонанд 
витаминҳо ва ғизонокии бештар дошта 
бошанд ва умуман ба маҳсулоти беҳтар 
табдил ёбанд, ки ин боиси афзоиш 
ёфтани талабот ба маҳсулоти кишоварзии 
Туркия хоҳад гашт.  Маҳсулоти 
кишоварзии Туркия дар ҷаҳон мақоми 
хос доранд ва дар байни харидорони 
маҳсулоти баландсифат талаботи зиёд 
доранд. 

Тибқи маълумоти варақа матбуотии 
вазорати оғуқаворӣ, кишоварзӣ ва 
чорводории Туркия аз соли 2016, 
ҳаҷми истеҳсоли меваҷот 6,4 фоиз 
афзудааст.  Агар талабот бо афзоиши 
истеҳсоли меваҷот мувофиқ бошад, он 
гоҳ дар фурӯши он чи, ки мо истеҳсол 
мекунем,  мушкиле нахоҳад буд.  Агар 
талабот мисли пештара боқӣ бимонад 
ва ҳамзамон истеҳсоли меваҷот 
афзоиш меёбад, фурӯши маҳсулоти 
ҷамъоваришуда мушкил хоҳад гашт.
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Нархгузорӣ: Нархи маҳсулот чӣ гуна 
муайян карда мешавад? 
Стратегияи нархгузорӣ аз он вобаста аст, ки оё 
шумо маҳсулоти худро бевосита мефурӯшед ва 
ё ба таври яклухт. Дар баъзе бозорҳо (махсусан 
яклухт) шумо таъинкунандаи нарх нахоҳед буд. 
Ба ибораи дигар, бозор нархро таъин мекунад. 
Дар дигар бозорҳо, ба монанди савдои чакана, 
шумо метавонед нархро худатон дар асоси 
омодагии муштарӣ ба пардохт муайян намоед. 
Ҳатто таъинкунандагони нархҳо низ талош 
мекунанд, ки нархи баландтарро таъин созанд.  
Барои бештар назорат намудани нархгузорӣ, 
ба шумо лозим аст, ки маҳсулоти худро 
дифференсиатсия кунед. 

Нархҳо одатан бо роҳи муайян кардани он, 
ки истеҳсоли маҳсулот чӣ қадар арзиш дорад 
ва сипас бо илова кардани арзиши одилонаи 
иловагӣ барои ба даст овардани фоида, ки барои 
муштарӣ дастрас мебошад, муқаррар карда 
мешавад. Арзиши истеҳсол/истифода хеле 
пасттар муқаррар карда мешавад. Нархи ҳадди 
аксар ин нархест, ки мизоҷон барои пардохти 
он вобаста ба нархи он қодир ҳастанд. Бештари 
мизоҷон  барои пардохти нархи миёна, яъне 
байни сатҳи ҳадди ақал ва ҳадди аксари нархҳо, 
омода мебошанд. 

Барои барои муддати дуру дароз боқӣ мондан 
дар бизнес, нархи шумо бояд хароҷоти шуморо 
пӯшонад. Барои шурӯъ намудан ба муқаррарсозии 
нарх, аввал ба шумо лозим аст, ки хароҷоти 
истеҳсоли маҳсулот ё пешниҳоди хизматрасониро 
ҳисоб кунед. Хароҷот ҳамаи масрафоти доимӣ ва 
ва тағйирёбанда, аз ҷумла истеҳсол, маркетинг 

ва рекламаро дар бар мегирад. Сипас шумо як 
арзиши муайяни иловагиро ба сифати даромад 
барои худ аз ҳисоби вақт ва сармоягузорӣ 
муқаррар менамоед. Шумо бо роҳи таҳқиқи ин, ки 
дигар хоҷагиҳо барои маҳсулоти монанд чӣ қадар 
нархро муқаррар менамоянд, метавонед муайян 
кунед, ки мизоҷон барои пардохт намудани кадом 
нарх омода мебошанд. 

Вақте ки шумо нархҳои бозор ва арзиши аслии 
маҳсулотро медонед, шумо метавонед ба 
муқаррар намудани нархи маҳсулоти худ оғоз 
намоед. Стратегияи умумии нархгузорӣ барои 
маҳсулоти мухталиф дар ҷадвали поён оварда 
шудааст. Ҳар кадоме бартариҳо ва камбудиҳои 
худро дорад. Вобаста ба мақсади бизнес, дурнамо, 
бозори мақсаднок ва стратегияи маҳсулот, шумо 
метавонед якчанд стратегияҳои нархгузориро 
истифода баред.
Реклама: Мо чӣ гуна бо харидорон ё мизоҷон 
коммуникатсияро ба роҳ мемонес?
Реклама ё тарғиби маҳсулот муҳим аст, то боварӣ 
ҳосил кунед, ки муштариён дар бораи маҳсулоти 
шумо хабар доранд. Шумо бояд стратегияи 
рекламавиро дар асоси бартариҳо ё арзиши 
беназири маҳсулоти худ ба роҳ монед. Симое, 
ки шумо мехоҳед онро ба харидорон пешниҳод 
кунед, бояд ҳамаи фаъолиятҳои нишон дода 
шавад. Ин симо бояд ба таври возеҳу равшан 
дар кортҳои тиҷоратӣ, ҳисобномаҳо, ландшафт, 
бино, лавҳаҳо, брошураҳо, сомонаҳо, паёмҳо дар 
шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар воситаҳои нақлиёти 
шумо дида шавад. 

Шумо метавонед аз бренд ё логотип барои 
муайян намудани маҳсулоти худ ва ҷудо намудани 
худ аз дигар рақибон истифода баред. Ҳарчанд 
таъсиси бренд метавонад гаронарзиш бошад, 
аммо аксарияти хоҷагиҳои кишоварзӣ  дар бозори 
мустақим талошҳои худро барои сохтани имиҷ 
тавассути реклама равона мекунанд. Онҳо одатан 
аз консепсияҳои “маҳсулоти маҳаллӣ”, “аз лиҳози 
экологӣ тоза” ва “хушсифат” истифода мебаранд. 

Беҳтарин муносибат ба реклама ин андешидан 
дар бораи воситаҳои гуногун ахбори омма ва 
бахусус дар бораи онҳое мебошад, ки  барои 
фаро гирифтани аҳолии мақсаднок бештар 
самаранок ҳастанд. Вариантҳои воситаҳои 
ахбори омма барои реклама инҳоро дар бар 
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мегиранд: интернет, телевизион, радио, 
рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, лавҳаҳо, эълонҳо дар 
деворҳо/воситаҳои нақлиёт, номаҳои мустақим, 
варақаҳои иттилоотӣ, рекламаи кооперативӣ бо 
фурӯшандагони яклухт, чаканафурӯшон ва дигар 
бизнесҳо. Шумо метавонед аз ҳисоби маблағҳои 
буҷаи рекламавии худ барои ҳар яке аз ин 
воситаҳо маблағ ҷудо кунед. Буҷаи рекламавии 
шумо бояд арзиши рекламаро дар бар гирад 
ва инчунин ҳаҷми фурӯш бар асари рекламаро 
арзёбӣ намояд. Бизнеси шумо бояд инчунин 
баъзе маводи маркетингӣ, аз ҷумла кортҳои 
тиҷоратӣ, брошураҳо ва варақаҳоро ба инобат 
гирад.  Роҳи дигари пешбурди тиҷорати шумо 
ин рекламаи ройгон аст, ба монанди паҳнкунии 
варақаҳои иттилоотӣ, муаррифии маҳсулот ва 
чорабиниҳои махсус 

НАҚШАИ МОЛИЯВӢ  
Ба сифати соҳиби хоҷагӣ ё гармхона, шумо 
метавонед аз як чанд роҳи ба даст овардани 
фоида истифода баред: 
• Агар шумо маблағҳои шахсии худро дар бизнес 

сармоягузорӣ кунед, пас ин маблағҳо бояд 
фоида биёранд. Дар ниҳоят, агар шумо ҳамин 
маблағҳоро  дар бонк гузоред, шумо аз ҳисоби 
фоизҳои онҳо фоида ба даст меоред. 

• Шумо бояд маоши худро барои пешбурди 
бизнес ва инчунин маоши дигар кормандонро 
таъин кунед. Фикр кунед, ки чӣ қадар маблағ 
шумо бояд пардохт кунед, агар ягон каси дигар 
ин вазифаҳоро иҷро кунад.

• Фоида - ин маблағест, ки баъд аз тарҳ намудани 
арзиши ҳамаи хароҷот, аз ҷумла хароҷоти 
алтернативӣ (фоизҳо) барои истифодаи 
маблағҳо дар бизнес ва маоши худ ва ҳама гуна 
ҳаққи заҳмати пардохтнашудаи аҳли оила, 
боқӣ мемонад. Фоида - ин даромад аз ҳисоби 
хатари пешбурди бизнес мебошад. 

1. Ҳисоботи соддакардашуда оид  
ба фоида
Ҳисобот дар бораи фоида даромад ва хароҷоти он 
дар давраи муайяни вақтро (одатан дар як сол) 
ҷамъбаст мекунад. 

Хароҷотро метавон ба ду гурӯҳ тақсим кард: 
хароҷоти тағйирёбанда ва хароҷоти иловагӣ. 

• Хароҷоти тағйирёбанда вобаста ба сатҳи 
истеҳсолот тағйир меёбанд. Намунаи хароҷоти 
тағйирёбанда ин тахмиҳо ва нуриҳо мебошанд. 

• Хароҷоти иловагӣ ё доимӣ   новобаста аз сатҳи 
истеҳсолот сарф карда мешаванд ва  барои 
ҳамаи маҳсулоти кишоварзӣ хос мебошанд. Ин 
хароҷот амортизатсияи сохторҳо, таҷҳизот ва 
дигар иншоотҳои хоҷагӣ ва инчунин хароҷот, 
ба монанди фоизҳо, таъмир, суғурта, андоз ва 
музди меҳнати кормандони доимиро (роҳбар, 
фурӯшандагон, истеҳсолкунандагон, котибон, 
муҳосибон ва ғайра) дар бар мегирад. 

• Арзиши умумии истеҳсолот ин маблағи  якҷояи 
хароҷоти тағйирёбанда ва доимӣ мебошад. 
Даромади холис - ин фоида бо тарҳ намудани 
хароҷот, аз ҷумла амортизатсия, мебошад.

Фурӯш – хароҷоти умумӣ = даромади соф ё зарар

Баъзе маслиҳатҳо барои ҳисобот дар 
бораи даромад: 
• Фикр накунед, ки шумо 100%-и маҳсулоти 

истеҳсолкардаи худро хоҳед фурӯхт. 
• Пардохт намудани ҳаққи заҳмати худро 

фаромӯш намкунед. Бисёре аз соҳибони 
бизнесҳои нав инро фаромӯш мекунанд, зеро 
даромади кам доранд. Аммо дар чанд соли 
аввал аксар вақт бизнес даромаднок нест ва 
ба шумо ягон манбаи даромад лозим мешавад. 
Барои ҳаққи заҳмати худ маблағеро пардохт 
кунед, ки шумо омодаед онро ба дигар нафар 
барои иҷро намудани ҳамин вазифа пардохт 
намоед.  

• Ҷудо кардани маблағ барои нафақаро фаромӯш 
накунед. Ягон вақт шумо дигар нахоҳед 
тавонист ё хоҳиши идора кардани хоҷагиро 
нахоҳед дошт. Барои ҳамин ба сарфа кардани 
маблағ аз ҳоло шурӯъ кунед. 

• Ба шумо инчунин суғуртаи тиббӣ лозим 
мешавад ва шумо бояд имконияти суғуртаи 
маъюбӣ ва  инчунин суғуртаи ҳаётро ба инобат 
гиред.  

• Агар шумо дар баъзе соҳаҳои мушаххас 
малакаи кофӣ надошта бошед, барои киро 
кардани мушовирон аз буҷа маблағ ҷудо кунед, 
то ки ҳамаи корҳои хоҷагии шумо дуруст пеш 
раванд. Мутахассисонеро ҷустуҷӯ кунед, ки 
таҷрибаи кор дар соҳаи шуморо доранд. 
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Нархномаи помидор Талабот ба сармоя ва бознигарии 
бизнес-нақшаҳо  
Аксаран сабаби маъмул барои таҳияи бизнес-
нақша ин имконияти пешниҳод намудани 
идеяҳои бизнеси шумо барои бизнеси нав ё 
васеътар ба сармоягузорон ё ба қарздеҳон 
мебошад. Пас аз он, ки сармоягузорон ё 
қарздиҳандагон бо бизнес-нақшаи шуморо 
шинос мешаванд, онҳо донистан мехоҳанд, ки 
барои бизнеси шумо чӣ қадар маблағ лозим 
аст ва чӣ тавр ин маблағҳо истифода бурда 
мешаванд. 

Шумо бояд дар бораи он фикр кунед, ки кадом 
захираҳои молиявӣ барои рӯйхати зерин лозим 
мешаванд: 
1. Таҷҳизот ва воситаҳо  
2.  Иҷора дар муқобили харид 
3. Таъминкунандагон: ҷадвали маҳсулотсупорӣ, 

захираҳои ибтидоӣ, миқдори супоришҳо,  
арзиши нигаҳдорӣ ва мӯҳлати таҳвилдиҳӣ 

4. Хароҷоти ибтидоӣ: хароҷоти иловагӣ, 
хароҷоти ногаҳонӣ,  реклама ва тарғиби 
ибтидоӣ, хароҷоти насби шабакаҳои 
коммуналӣ, таъмир, гардон кардани сармояи 
ибтидоӣ,  мӯҳлат ва манбаи сармоягузорӣ, 
суғурта, гирифтани иҷозатнома ва боҷҳо 

5. Арзёбиҳои маъмулии ҳарсола ва ҳармоҳа 
6. Таносуби муносиби маблағгузорӣ: баробарӣ, 

қарзҳои дарозмуддат, қарзҳои кӯтоҳмуддат ё 
барои қарзҳо барои сармояи гардон, қарзҳо 
барои таҷҳизот ё дастгоҳҳо,  иҷора

Шарҳ диҳед, ки чӣ тавр шумо 
дороиҳои сармоявиро ба даст 
хоҳед овард ва идора хоҳед кард. 

• Оё шумо таҷҳизоти  
 заруриро мехаред ва ё  
 иҷора мегиред? 
• Агар шумо иҷораи замин ё  
 биноҳоро ба нақша гирифта  
 бошед, пас шартҳои иҷораро  
 шарҳ диҳед. 

Шумо метавонед хулосаи 
сармоягузориҳо барои нафақа ё 
пасандозҳоро дохил кунед.

Фурӯш   29928
____________________________________________________________
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 Хизматрасонии мошинҳо 29

 Хатҳои обёрӣ 199

 Хизматрасониҳои обёрӣ  9

 Дигар хароҷот  265

 Комиссияҳои фурӯш    2295

 Ҳамлу нақл      270
____________________________________________________________     
 Ҷамъи кулли хароҷоти мустақим 9512

 Хароҷоти иловагӣ    16029

 Тамоми хароҷот 25541
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