
1 

Хулосаи рўйдодњои муњими Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон:  
Ҳамкори бо филиали Институти Шоҳигарии Логистика ва Нақлиёт дар чорчубаи 

Лоиҳаи USAID оид ба рақобат, савдо ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар Осиёи Марказӣ оид ба 
тайёр намудани  мурабиён 

Иштирок дар ярмаркаи байналминалии савдо дар ш.Хуҷанд бо мақсади дарёфти 
имкониятҳои ҳамкории ҷамъиятҳои тиҷоратии  вилояти Хатлон бо дигар соҳибкорон 

Иштирок дар омӯзиши байналмиллали оид ба сертификатсия системаҳои сифати 
мањсулоти кишоварзї аз ҷумла зардолу дар шаҳри Малатияи Ҷумҳурии Туркия  

Вохӯрӣ бо истеҳсолкунандагони мош дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо мақсади дарёфти 
имкониятҳо барои содироти мош 

Мусоидат ва ҳамкори бо Ассотсиатсияи Агробизнеси Тољикистон  ва Палатаи савдо ва 
Саноати вилояти Хатлон бо дастгирии лоиҳаи USAID оид ба беҳтар намудани 
агробизнес дар Тоҷикистон дар ташкил ва гӯзаронидани вохурии тоҷирони маҳсулоти 
кишоварзӣ (В2В)  

Иштирок дар омӯзиш оид ба “Талаботҳо ба амалияи хуби гигиенӣ ва усулҳои ҷамъоварии 
мева, коркарди баъди ҷамъоварӣ, талаботҳои Иттиҳоди Аврупо ва стандарҳои 
фитосанитарӣ (СФТ) ба маҳсулотҳои ба содирот нигаронидашуда” дар шаҳри Қайроқум 
вилояти Суғд  

Иштирок дар Форуми 9 –уми тиљоратии Осиёи Маркази «Усулњои сармоягузорї ва 
иноватисионї дар бахши меваю сабзавот» дар шахри Чимкенти Љумхурии Ќазокистон. 

 

***  
 Дар шаҳри Алмаато дар филиали Институти Шоҳигарии Логистика ва Нақлиёт дар 
чорчубаи Лоиҳаи USAID оид ба рақобат, савдо ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар Осиёи Марказӣ аз 10 то 
14 июни соли 2019 дар мавзӯъи “Тренеронро тарбия кунед” омӯзиш баргузор гардид. 
 Дар чорабинии макур мутухасиси Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон низ иштирок 
намуд. 

 Мақсади иштирок дар чорабинии мазкур аз ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо 
Институти байналмиллалии Логистика ва Нақлиёт ва ба роҳ мондани  ҳамкориҳо бо 
лоиҳаи USAID оид ба “Беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон” дар 
самти ташкили омузишњо вобаста ба ташкил ва идоракунии марказњои логистикии 
мултимодали иборат буд. 

  

      Бюллетень  
 Консультативного Совета  по улучшению 

предпринимательской среды и инвестиционного 
климата при  Председателе Хатлонской области  

 
 
 
 
 
 

Шумораи №1, Июн– Ноябр 2019 

Вараќаи Иттилоотї 

Ассотсиатсияи Cоњибкорони Хатлон. 
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Мутахассисони Ассотсиатсия дар ин чорабини иштирок намуданд ва барои иштироки фаъолона 
бо сертифакати Институти Шоҳигарии Логистика ва Нақлиёт сарфароз гардонида шуданд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***  
20 июн соли 2019 дар  ш Хуҷанд Ярмаркаи байналминалии савдо “Суѓд -2019” баргузор гардид. 
 Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон барои таъмин намудани иштироки соҳибкорони 
вилояти Хатлон дар  ярмаркаи байналминалии савдои “Суѓд -2019” ва бастани меморандуми  
ҳамкории соҳибкорон, бо Палатаи савдо ва саноати вилояти Хатлон ҳамкорӣ намуда, иштироки 
соҳибкорони вилояти Хатлонро дар чорабини таъмин намуд 
 Дар натиҷаи чорабини бо мақсади рушди соҳибкорӣ бо Ассотсиатсияи соњибкорони Суѓд ва 
Ассотсиатсияи Агробизнеси Тољикистон меморандуми ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 Аз 14.07 то 19.07 дар шаҳри Малатияи Туркия омӯзиши байналмиллалӣ  оид ба 
сертификатсияи системаи сифатҳои маҳсулотҳои кишоварзӣ баргузор гардид.  
 Дар омӯзиши байналмиллали оид ба сертификатсияи системаҳои сифати маҳсулотҳои 
кишоварзӣ, аз ҷумла зардолу намояндагони Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон ширкат 
намуданд. 
 Иштирокдорон аз минтақаи саноатӣ, маҳали боғдорӣ ва сабзавоткорӣ,  корхонаҳои 
коркарди меваю сабзавот боздид намуда, ба тарзи гӯзаронидани ташхиси фаъолиятҳои амалӣ ва 
тарзи гӯзаронидани санҷиши технологияҳои коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ  шинос шуданд.  
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Дар ин чорабиниҳо гуфтушунид оид ба роҳ мондани ҳамкории соҳибкорони Хатлон  бо корхонаҳои 
Туркии истеҳсоли таҷҳизотҳои коркади меваю сабзавот гӯзаронида шуд  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Дар таърихи 25 июли соли 2019 дар деҳаи Чубек, ҷамоати Чубеки ноҳияи М. А Ҳамадонӣ 
вохури бо истеҳсолкунандагони мош баргузор гардид. 

Дар вохури мазкур масъалаи монеъаҳо дар истеҳсол ва фӯруши мош мӯҳокима гардида, фикру 
мулоҳизаҳо ва пешниҳоди  иштирокдорон вобаста ба истеҳсоли мош гирд оварда шуд. 

 

***  

Рӯзҳои 15 – 16 августи соли ҷори дар шаҳри Бохтар ҷаласаи тоҷирони маҳсулоти 
кишоварзӣ (В2В) шуда гузашт.  

Ассотсиатсия Соҳибкорони Хаилон дар баргӯзории чорабинии мазкур бо Ассотсиатсияи 
Агробизнеси Тољикистон  ва Палатаи савдо ва Саноати вилояти Хатлон ҳамкорӣ намуда, барои 
дар сатҳи баланд гӯзаштани чорабинии мазкур мусоидат намуд. 

Дар натиҷаи ҳамкорӣ дар ин чорабини 30 адад меморандуми ҳамкорӣ миёни соњибкорони 
вилояти Хатлон бо  соњибкорони вилояти Суѓд, шањри Душанбе ва Љумњурии Узбекистон ба имзо 
расонида шуд. 
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Аз 22 сентябр то 27 сентябри соли 2019 дар шаҳри Қайроқум вилояти Суғд конфронс дар мавзӯъи 
“Талаботҳо ба амалияи хуби гигиенӣ ва усулҳои ҷамъоварии мева, коркарди баъди ҷамъоварӣ, 
талаботҳои Иттиҳоди Аврупо ва стандартҳои фитосанитарӣ (СФТ) ба маҳсулотҳои ба 
содирот нигаронидашуда” ҳамкорӣ намуда, иштироки аъзоён ва мутахассисони Ассотсиатсияро 
дар чорабинии мазкур шуда гузашт. 

Ассотсиатсияи Соњибкорони Хатлон бо Маркази Байналмиллалии Савдо барои омода намудани 
устодон дар ин мавзуъ ҳамкорӣ намуда, иштироки аъзоён ва мутахассисони Ассотсиатсияро дар 
чорабинии мазкур таъмин намуд. Иштирокчиёни чорабинии омӯзишӣ фаъолона иштирок намуда, 
бо шаҳодатномаи мураббӣ сарфароз гардида, ба гӯзаронидани чунин чорабиниҳо имконият пайдо 
намуданд. 

Вобаста ба самти мазкур тасмим гирифта шудааст, ки чорабинињои иттилооти барои 
соњибкорони вилоят вобаста ба “Талаботҳо ба амалияи хуби гигиенӣ ва усулҳои ҷамъоварии мева, 
коркарди баъди ҷамъоварӣ,талаботҳои Иттиҳоди Аврупо ва стандарҳои фитосанитарӣ (СФТ) 
ба маҳсулотҳои ба содирот нигаронидашуда” гузаронида шавад. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
***  

 Дар таърихи 12 ноябри соли 2019 дар шаҳри Чимкент Ҷумҳурии Қазоқистон  бо дастгирии 
лоињаи Мусоидат ба савдои барномаи рушди созмони миллали мутањид Форуми 9 –уми 
тиљоратии Осиёи Маркази «Усулњои сармоягузорї ва иноватсионї дар бахши меваю сабзавот» 
баргузор гардид.  
 Дар форум аъзоёни Ассотсиатсия Соҳибкорони Хатлон ширкат доштанд. 
 Маќсад аз иштирок дар Форуми мазкур ин шиносои бо усулњои  муосир дар бахши истехсол 
ва содироти меваю  сабзавот дар Осиёи Маркази ва берун аз он, мубодилаи маълумот, 
гӯзаронидани вохӯрињо ва ба роњ мондани хамкори бо тарафњои њавасмандро дар бар гирифт. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


