
 
 
 

Ташрифи мубодилавии содиргарони тоҷик, коркардчиён ва 

муттаҳидгарони хушкмеваба вилояти Баткени Ҷумҳурии Қирғизистон 

 

Душанбе, 02 апрели соли 2012 – Санаи 4 апрели соли 2012 ташрифи мубодилавии 

содиргарони тоҷик, коркардчиён ва муттаҳидгарони хушкмева ба вилояти Баткени 

Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор мегардад. 

Мақсади ташрифи мубодилавӣ - ин рушди ҳамкорӣ байни истеҳсолкунандагон  ва 

муттаҳидгарони маҳсулоти меваю сабзавот дар Қирғизистон ва 

содиргарон/коркардчиён аз Тоҷикистон мебошад.  

Гузаронидани чорабинии мазкур дар сессияи иттилоотии охирин, ки аз тарафи 

намояндагии Hilfswerk Austria International дар Тоҷикистон таҳти дастгирии 

молиявии Иттиҳоди Аврупо дар чаҳорчӯбаи барномаи “Осиёи Марказӣ – Инвест II” 

гузаронида шуд, бо ташаббуси намояндагони сектори истеҳсолот ва коркарди 

маҳсулоти меваю сабзавот аз Қирғизистон ва Тоҷикистон пешниҳод гашт. 

Дар ташкил ва гузаронидани ташрифи мубодилавӣ ташкилотҳои маҳаллӣ ва 

байналмиллалӣ ширкат меварзанд:  

- БРСММ (ПРООН) “Аврупои бузург: мусоидат намудан ба савдои Осиёи Марказӣ, 

Кавкази Ҷанубӣ ва кишварҳои ғарбии ИДМ” 

- USAID Қирғизистон, барнома оиди рушди маҳаллӣ 

- GIZ Мусоидат намудан ба ҳамкории иқтисодии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ 

- Маркази иттилоотӣ- маркетингии Баткен 

- Кооперативи Молтушум. 

Лоиҳа ба пешбарии ҳамгирошавии минтақавии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ 

равона шудааст. 

 
Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 

Hilfswerk Austria 
International 

 
 
 
Суроға: ш.Душанбе,кӯчаи 
.М.Турсунзода 156 
 
Тел: (+992 37) 228-93-85; 
aslanov@hilfswerk.tj;   
www.hilfswerk.tj  

 

 
Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 
 
 
 
Шарикони лоиҳа: 
 
АЗИТ (Ассосиатсияи зиёиёни илмӣ-техникӣ) – ташкилоти ғайридавлатӣ, 

ғайритиҷоратии ҷамъиятӣ буда, барои инкишофи  ислоҳоти демократӣ ва кам кардани 

мушкилоти аҳолии камбизоат дар ҶТ тавассути  истифодаи босамараи потенсиали 

зиёиёни илмӣ-техникӣ ва тақвият додани мақоми сохтори ғайритиҷоратӣ тариқи 

амалигардонии барномаҳои иҷтимоӣ, иттилоотӣ, ҳамоҳангсозӣ, маърифатӣ, машваратӣ 

ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. http://www.asti.tj   

 

Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон - моҳи 

сентябри соли 1993  ба қайд гирифта шуда, ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ ва 

аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкориро ба таври ихтиёрӣ муттаҳид сохта, манфиати 

доираи васеи соҳибкорони Тоҷикистонро ҳимоя менамояд.  Самтҳои асосии  фаъолият: 

ҳимоя ва пешбарии манфиатҳои соҳибкорон, пешкаш намудани хизматрасонии 

машваратӣ, методӣ, омӯзишӣ ва иттилоотӣ барои соҳибкорӣ. http://www.namsb.tj.  

 

Маркази  омӯзиш ва машварат TES – марказ – ин ташкилоти ғайридавлатӣ буда, 

мақсади он зиёд намудани даромади аҳолие, ки дар соҳаи кишоварзӣ машғул аст, 

тавассути омӯзиши босифат ва машварат мебошад. TES –марказ – ин ташкилоти 

ғайритиҷоратии омӯзишӣ ва машваратӣ буда, соли 1999 он аз тарафи GTZ якҷоя бо 

Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис ёфтааст ва аз тарафи ҳукумати Қирғизистон эътироф 

гардидааст. 

 

Ассосиатсияи Корхонаҳои коркарди меваю сабзавот (АППК) -  моҳи июни соли 2003 

таъсис гашта, айни замон аксарияти корхонаҳои  коркарди меваю сабзавоти 

Қирғизистонро муттаҳид намуда, соҳаи коркарди меваю сабзавот ва чунин корхонаҳоро 

тавассути ташкили бизнес - муҳити фароҳам ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда 

инкишоф медиҳад. Иттиҳодияи ашхоси юридикии “Ассосиатсияи корхонаҳои коркарди 

меваю сабзавот”- ташкилоти ғайридавлатӣ ва ғайритиҷоратӣ буда, ашхоси юридикиро, 

ки бо истеҳсол ва коркарди  маҳсулоти кишоварзӣ  машғул аст, ба тариқи ихтиёрӣ ва 

дар асоси умумӣ будани манфиатҳо муттаҳид менамояд. 


