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Хулосаи рўйдодњои муњими Ассотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон:  

 Иштирок дар ҷаласаи Гуруҳи кории Техникии Тоҷикистон оид ба ба таҳияи стандартҳои 
байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе 

 Иштирок дар маҷлиси иқтисодӣ дар мавзӯъи “Рушди рақобатпазирии Комплекси 
Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар шаҳри Душанбе 

 Иштирок дар вохурии машваратӣ бо шарикон ва тарафдорони шавқманд, дар чорчубаи 
лоиҳаи  USAID доир ба рақобатпазирии савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна (CTJ) дар 
шаҳри Душанбе 

 Баргузории чорабинии ифтитоҳи расмии АСХ 

 Иштирок дар вохурӣ бо намояндагони Чин нисбати ба роҳ мондани ҳамкориҳои тиҷоратӣ 

 Баргузории чорабинии вохурии мақсадноки шарикони занҷираи арзиши маҳсулотҳои 
кишоварзӣ 

 Иттилоот дар барои иштирок дар чорабиниҳои лоиҳаи USAID CTJ  дар соли  2020  
 Чорабинии муарифии Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон ва расонидани иттилоот ба 

кумакгирандагони имконпазир оид ба лоиҳаи АСАТ  
 Вохурии маќсаднок бо шарикони занљираи арзиш 
 Тањияи стратегияи рушди Асcотсиатсияи Соњибкорони Хатлон 

 Натиҷагирӣ ва таҳлили пурсиши шарикони ЗАИ 

 
***** 

 20 ноябри соли 2019 дар шаҳри Душанбе дар бинои Маркази тиҷоратии «Созидание» 
ҷаласаи гурӯҳи кории техники (ГКТ) - и Тоҷикистон оид ба таҳияи стандартҳои байналмилалӣ 
баргузор гардид. 

 Гурӯҳи техникии Тоҷикистон бо мақсади омӯзиш ва даровардани тағиротҳои зарурӣ ба 
меъёрҳои стандарти сифати ЕЭК ООН,  ба манфиати содиротчиёни маҳсулоти минтақа, ташкил 
карда  шудааст.  

 Гурӯҳи кории техникӣ дар ин самт фаъолиятро пешбурда,  чорабинии мазкурро бо 
мақсади  дар якҷояги дида баромадан ва мувофиқакунонии фаъолиятҳои анҷомдодаи ГКТ дар ин 
давра ва муайян намудани қадамҳои оянда, инчунин мувофиқакунони ва тасдиқи нақшаи кории 
ГКТ барои соли 2020 баргузор намуд.  

 Дар ҷараёни чорабинӣ масъалаҳои пешбурди маҳсулот ва Нишони Ҷугрофӣ,  бехатарии 
озуқа, таҳияи стандартҳои байналмилалӣ ва нақшаи чорабиниҳо доир ба пешбурди фаъолияти 
Гурўҳи кории техникии доимоамалкунандаи Тоҷикистон оид ба таҳияи стандартҳои 
байналмилалӣ мавриди муҳокима қарор дода шуда, хулосаи дахдор қабул гардид 

      Бюллетень  
 Консультативного Совета  по улучшению 

предпринимательской среды и инвестиционного 
климата при  Председателе Хатлонской области  
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28 – 29  ноябри соли 2019  дар шаҳри Душанбе маҷлиси иқтисодӣ дар мавзӯъи “Рушди 
рақобатпазирии комплекси Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” шуда гузашт. Дар кори ин 
чорабини 11 нафар соҳибкорони вилояти Хатлон низ иштирок варзиданд.  

Дар ҷаласа масъалаҳои рушди Комплекси Агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи 
сохтори давлатӣ ва аз нигоҳи сохторҳои хусусӣ муҳокима гардида, ба иштирокдрон 
маълумотҳо нисбати таҷрибаи байналмиллалии АПК, махсусан – рушди кооперативҳои 
хоҷагии қишлоқ дар Гурузия, таҷрибаи Полша оид ба ҳамкорӣ бо Узбекистон, имкониятҳо 
барои воридшавӣ ба бозорҳои  Эрон, Косово расонида шуданд. 

****** 
4 декабри соли 2019 дар шаҳри Душанбе дар чорчубаи лоиҳаи  USAID доир ба рақобатпазирии 
савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна (CTJ) вохурии машварати бо шарикон ва 
тарафдорони шавқманд баргузор гардид. 
Ҳамоҳангсози миллии фаъолиятҳои Лоиҳаи “Мусоидат дар савдо” – и БРСММ Парвиз 
Акрамов нисбати ҷараёни амалишавии лоиҳа дар давраи солҳои 2018 -2019 ва нақшаҳои лоиҳа 
дар соли 2020 иттилоот дод. 
Дар чорабинии мазкур раиси АСХ муҳтарам Ализода Зафар иштирок намуда, нисбати 
фаъолиятҳои Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, 
ташкили муколамаи созанда ва озод байни бахши давлатӣ ва хусусӣ дар вилоят ахборот дод. 
 

****** 
5 декабри соли 2019 чорабинии ифтитоҳи расмии АСХ дар толори ҷаласоти  коҳи 

Маликаи шаҳри Бохтар вилояти Хатлон баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур 
намоянадгони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, намояндагони ТБ,  
истеҳсолотчиён, коркардкунандагон, содиротчиён,  намоянадгони ТҶ, шарикони рушд, 
намояндагони ВАО ва дигар тарафҳои ҳавасманд, дар маҷмӯъ 150 нафар иштирок варзиданд. 

Иштирокдорон нисбати мақсад ва вазифаҳои АСХ, фаъолиятҳои дар муддати кӯтоҳ 
анҷом дода ва нақшаҳои он барои соли 2020 шиносоӣ пайдо намуданд. 

Дар натиҷаи фаровардӣ чорабинӣ меморандуми ҳамкории АСХ бо   Институти 
лоҷистика ва нақлиёт, Палатаи Савдои вилоят ва Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкор ба 
имзо расид. 

 
****** 

27 декабри соли 2019  вохурии кори бо мақсади дарёфти имкониятҳо дар содироти маҳсулотҳои 
кишоварзӣ ба мамалакати Чин баргузор гардид. Дар кори чорабинӣ 30 нафар намояндагони 
ташкилотҳо ва муассисаҳоии гуногуни Чиноӣ ширкат доштанд. 
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10 январи соли 2020 дар толори маҷлисгоҳи тарабхонаи Орзу дар шаҳри Бохтар 
чорабинии якҷояи маҷлиси умумии аъзоёни АСХ, бо мақсади муҳокимаи фаъолиятҳои 
амалисохта ва нақшаҳои фаъолият барои соли 2020 ва вохурии мақсадноки шарикони занҷираи 
арзиш, бо мақсади муайян намудани мушкилотҳо дар ташкили робитаи самаранок байни 
шарикони занҷираи арзиш, баргузор гардид.  

Дар кори чорабинӣ Аъзоёни Асcотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон, намояндагони бахши 
хусусӣ, соҳибкорон, корхонаҳои коркард, содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ ва шахсони масъул иштирок доштанд.  

Дар фароварди чорабинӣ, баҳри дастгирии рушди соҳибгорӣ дар вилояти Хатлон қарори 
дахлдор қабул гардида, саволномаҳо барои муайян намудани мушкилотҳо дар ташкили 
робитаи боэътимод ва устувори шарикони занҷираи арзиш мӯҳокима гардида, барои 
гузаронидани пурсиш, нақшаи чорабиниҳо муратаб гардиданд. 

 

 
***** 

  

Лоиҳаи USAID доир ба рақобатпазирии савдо ва ташкили ҷойи корӣ дар Осиёи Миёна 
(CTJ) чорабиниҳоро доир ба рушди рақобатпазирии бизнес ва бахши нақлиёт – лоҷистика дар 
Осиёи Миёна амалӣ намуда истодааст.  

Дар ин асос лоиҳаи USAID CTJ Шуморо  барои  иштирок дар чорабиниҳои зерин бо 
мақсади пешбурди маҳсулоти Шумо ба содирот давъат менамояд: 
 Миссияи тиҷорати дар Шарқи Наздик дар  намоишгоҳи «Gulfood»,  шаҳри Дубай, ОАЭ 

 Тренингҳо оид ба содироти  меваю сабзавот, шаҳри Алмаато ва Фарғона 
 «В2В» вохуриҳо дар вақти саммити фурушандаҳо «World of Trade», шаҳри Алмаато 

 Намоишгоҳи байналмилаллӣ «Macfrut», ш. Римини, Италия   

Маълумоти бештарро аз сомонаҳои [www.gulfood.com], [www.exim-partners.kz], [www.macfrut.com] 

ё тавассути кормандони АСХ бо телефони 777051200 дастрас карда метавонед. 
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Чорабинии муарифии АСХ  ва паҳн намудани  иттилоот  оид ба лоиҳаи АСАТ  
Дар чорчубаи лоиҳаи “Баланд намудани рақобатпазири агробизнес дар Тоҷикистон”  дар моҳи феврали 

соли ҷори чорабинии муарифии Ассотсиатсияи соҳибкорони Хатлон ва расонидани иттилоот ба 
кумакгирандагони имконпазир оид ба лоиҳаи АСАТ дар сатҳи ҷамоатҳои ноҳияҳои Дусти, Ҷ. Балхи, Ҷайҳун ва 
Қабодиён баргузор гардид. Дар кори чорабини 247 нафар намояндагони идораҳои кишоварзии ноҳияҳо, 
намояндагони сардхонаҳои нигоҳдории маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, намояндагони корхонаҳои коркарди 
маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, харидорони яклухти маҳсулотҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои фермерии иқтидори 
тиҷоратидошта, ташкилотҳои ҷамъиятӣ,  дастрасткунандагони маводҳои кишоварзӣ иштирок намуданд.  

 
Вохурии маќсаднок бо шарикони занљираи арзиш 

 Дар моҳи феврал вохурии бо шарикон ва тарафҳои ҳавасманд бо мақсади пайдо намудани робитаи 
ҳамкорӣ ва муайян намудани мушкилотҳо дар устувор гардидани ҳамкории боэътимод байни шарикони 
Занҷираи Арзиши Иловашуда, ниёзи шарикони занҷира ба кумакҳои техникӣ дар ҳар як қитъаи Занҷира идома 
ёфт. Дар ноҳияҳои Дусти, Ҷ Балхи, Ҷайҳун ва Қабодиён чорабинии мазкур бо иштироки 247 нафар 
намояндагони сардхонаҳои нигоҳдории маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, намояндагони корхонаҳои коркарди 
маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ, харидорони яклухти маҳсулотҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои фермерии иқтидори 
тиҷоратидошта, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, кормандони АСХ, дастрасткунандагони маводҳои кишоварзӣ 
баргӯзор гардид. 

Тањияи стратегияи рушди Асcотсиатсияи Соњибкорони Хатлон 
Бо мақсади муайян намудани самтҳои афзалиятнок, пешниҳоду тавсияњои аъзоён ва шарикони АСХ, 

омода намудани стратегия фаъолият ва рушди Асcотсиатсияи Соҳибкорони Хатлон аз ҷониби лоиҳаи баланд 
бардоштани раќобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон мушовири миллӣ барои таҳияи стратегияи мазкур 
ҷалб гардида буд. 

Дар таърихи 20.02.2020 ҷаласаи – омузиши таҳияи стратегияи рушди Ассотсиатсия Соҳибкорони 
Хатлон баргузор гардид. Кори чорабиниро мушовири миллӣ Бозоров Шавкат пеш бурд. Дар рафти чорабини 
самтҳои асосии фаъолиятҳои АСХ, мақсад ва вазифаҳо, тартиби аъзошавӣ, сарчашмаҳои даромади АСХ 
баҳри устуворӣ ва ғайра муҳокима гардида, вазифаҳо баҳри тартиб додани стратегияи чорабини муайян карда 
шуданд. 
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Натиҷагирӣ ва таҳлили пурсиши шарикони ЗАИ 
Пурсиши бо шарикони ЗАИ дар маҳалҳо (ш Бохтар, ноҳияи Дустӣ, ноҳияи Ҷ Балхи, ноҳияи Ҷайҳун ва 
ноҳияи Қабодиён) гӯзаронида шуда, ки дар онҳо 281 нафар истеҳсолотчиён, соҳибони сардхонаҳо, 
содиротчиён, намояндагони ҳокимиятҳо дар маҳал, идораҳои кишоварзӣ иштирок намуда, 
натиҷагирӣ ва таҳлил гардид. 

 Натиҷаҳо нишон додан, ки дар ҳамаи қитъаҳои ЗАИ шарикон дар дар масъалаҳои ҳуқуқӣ, ҳам дар 
масъалаҳои дастраси ба манбаҳои молиявӣ, ҳам дар масъалаҳои техникӣ мушкилот доранд. Инчунин 
мушкилотҳо дар робитаи боэътимод ва устувори шарикони ЗАИ вуҷуд дорад.  

Шарикон сабаби инро дар набудани мубодилаи маълумоти зарури оид ба дигар шарикони ЗАИ ва 
дар ин асос надоштани шартномаи ҳамкорӣ, кам будани ҳаҷми маҳсулоти шарикон дар алоҳидагӣ, 
сифати паст ва  мавсимӣ будани таъминоти маҳсулотҳо медонанд. 
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