
 
 

 

  

Мизи мудаввар оид ба Ояндаи бахши ҳунармандии Тоҷикистон 
Таҳти лоиҳаи “Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва савдои боадолат” 

Душанбе, 20 апрели соли 2016 -  Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон (ИҲТ) ва 

Ассосиатсияи Миллии Соҳибкории Хурд ва Миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (АМСХМҶТ) бо 

дастгирии Ташкилоти ғайридавлатии байналмиллалии Итолиёвии  Cesvi Мизи мудаввар 

оид ба  Ояндаи Бахши Ҳунармандии Тоҷикистон рӯзи 21-уми апрели соли 2016 

дар меҳмонхонаи Лотус, ш. Душанбе баргузор менамоянд.  

Ҳанӯз аз январи соли 2014, Ассосиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (АМСХМҶТ), Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон (ИҲТ) ва 

Бизнес клуби Бишкек (БКБ) дар ҳамкорӣ бо Ташкилоти ғайридавлатии Итолиёвии  

Cesvi лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва 

савдои боадолат», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо (ИА) маблағгузорӣ карда 

шудааст, ҷиҳати рушд ва ҳамгироии минтақавии Ташкилотҳои тиҷоратии миёнрав 

(ТТМ) ва Корхонаҳои хурду миёна (КХМ) дар бахшҳои ҳунармандии Тоҷикистон ва 

Қирғизистон амалӣ намуда истодаанд.   

Дар давоми ду сол ҳамкорон мизҳои мудаввар ва семинарҳоро бо мақомотҳои 

давлатӣ ва ҷонибҳои манфиатдор ташкил намуданд ва сафарҳои омӯзишӣ ба 

Аврупо намуданд, омӯзиши тренеронро оид ба санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба роҳ 

монданд, семинарҳо оид ба такмилдиҳии маснуот, табодулҳои минтақавӣ байни 

КХМ ва ҳунармандони Тоҷикистон ва Қирғизистон ба роҳ монданд, ярмаркаҳои 

ҳунармандӣ ташкил намуданд ва дигар фаъолиятҳоро ҷиҳати таъмин кардани фазои 

мусоиди меъёриву ҳуқуқӣ барои рушди бахши ҳунармандӣ ва инчунин, таъмин 

намудани хизматрасониҳои беҳтаркардашуда барои соҳибкорони бахши 

ҳунармандӣ барои такмил додан ва фурӯхта тавонистани молҳояшон амалӣ 

намуданд.  

Тавре ки лоиҳаи мо ба охир расида истодааст, бо истифода аз имконияти мазкур мо 

мехостем тарафҳои манфиатдорро дар конфронси ниҳоӣ ҷиҳати матраҳ намудани 

таҷрибаҳо, мушкилиҳо ва дарсҳои омӯхташуда аз амаликунии лоиҳа дар 

Тоҷикистон барои минбаъд саҳм гузоштан ба рушди бардавоми бахши ҳунармандии 

он гирди ҳам орем.  Дар давоми конфронс якчанд ҳунармандону косибони аъзои 

ИҲТ низ барои намоиш додани ҳунарҳои худ даъват карда мешаванд. 

 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ММААТТББУУООТТӢӢ  

 



 

 

Барои маълумоти иловагӣ ба:  

Насиба Аминова, директори Ассосиатсияи миллии соҳибкории хурду миёнаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (АМСХМҶТ) Тел.: + 992 44 625 00 08 E-mail: 

nasibakhon@mail.ru, ё  

 Манижаи Рустамзод, мутахассис оид ба робита бо ҷомеаи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон 

 Тел.: +992 90 41 30 077 E-mail: uct.prmanager@mail.ru, ё 

 

Рейко Ҳираи, менеҷери лоиҳа, Cesvi 

Тел.: +992 44 600 63 02 E-mail: tajikistan_pm@cesvioverseas.org  муроҷиат намоед. 
 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 
Ташкилоти Cesvi дар 

Тоҷикистон 

кӯч. М. Турсунзода 124  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 44) 600 63  02 

e-mail: 

tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu  

 

 

 

 
Клуби Хизматии Бишкек 

кӯч. Исанова 143/1 

Бишкек, Қирғизистон 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 

 

 

 
Иттифоқи Ҳунармандони 

Тоҷикистон 

кӯч. Тахмос  377, Душанбе 

Тел: (+992 44) 6206137 

e-mail: 

uct.prmanager@mail.com   

https://www.facebook.com/gro

ups/154847428047837/  

 

 

 

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://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/i

ndex_tg.htm  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 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 бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 

аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам 

менамояд. 

 
Ассотсиатсияи Миллии Соҳибкории Хурд ва Миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон  (АМСХМ ҶТ) 

                         кӯч. Рудаки 137,оф 607 

                         734003 Душанбе, Точикистон 

                         Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

                         e-mail: info@namsb.tj 

                 www.namsb.tj 

                 https://www.facebook.com/namsb.tj  
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