
 
 

 

Дар шаҳри Душанбе барои  ташкилотҳои ҳунармандии соҳибкорӣ-миёнарав дарсҳои 

омӯзишӣ оиди бозоршиносӣ, идоракунӣ ва содирот мегузаранд 

 

Душанбе, 27 октябри с. 2014. – Баъд аз анҷоми омӯзишҳо дар шаҳри Бишкек дар 

чаҳорчўбаи лоиҳаи “Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори 

савдои боадолат”, ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мегардад, аз 27-ум то 30 - 

уми октябр дар шаҳри Душанбе сессия дуюми омӯзишҳо барои омӯзгорон баргузор 

мегардад. 

 

Дарсҳои омӯзишӣ аз ҷониби PromoFirenze, Палатаи савдо ва саноати Флоренсия (Итолиё) 

ташкил шуда, понздаҳ намояндагони Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ба омӯзиш ҷалб 

карда шудаанд. PromoFirenze ба соҳибкорони хурду миёна, ки бо содирот вобаста ҳастанд, 

кӯмаки худро мерасонад. Барномаи омӯзиш дарсҳои назариявиро оид ба  тартиб додани 

нақшаи солона барои Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав, муносибатҳои соҳибкории хурду 

миёна ва бозоршиносиро дар бар мегирад. Дар анҷоми омӯзиш аз ҷониби иштирокчиён 

дар таҳти назорати мутахассиси PromoFirenze дар манзили ҳунармандӣ тадқиқоту 

назарияҳо гузаронида хоҳад шуд.  

 

Ҳамкорӣ бо PromoFirenze - яке аз иҷрокунандагони лоиҳаи дар боло зикр шуда, баъди 

тамомшавии омӯзиш низ ба итмом намерасад. Палатаи савдо ва саноати Флоренсия дар 

давоми лоиҳа ба  Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав барои ташкил намудани 

хизматрасониҳои нав ба аъзоёнашон мусоидат менамояд. Соли 2015 PromoFirenze ба Осиёи 

Миёна баргашта,  ташкили маводҳои машваратиро, ки ба хизматрасонии хурду миёна 

равона шудаанд, анҷом медиҳад. 

 

Ин омӯзиш силсилае аз омӯзишҳои барои тақвияти вазифаи Ташкилотҳои соҳибкорӣ-

миёнарав ва зиёд намудани малакаи онҳо дар бахши ҳунармандӣ мебошад. Иштирокчиён 

усулҳои беҳтаркунии  идоракунӣ,  мустаҳкам намудани устуворнокии ташкилоти худро дар 

давраҳои гуногун имконияти омӯхтан доранд. «Вазифаи асосии лоиҳа ба пешравӣ ва 

устуворнокии Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав дар кору фаъолияташон расидан мебошад 

– Марко Алфиери, Роҳбари барномаи Cesvi фикри худро баён менамояд, – вазифаи асосии 

мо фароҳам овардани дониш ва баланд бардоштани малакаҳои Ташкилотҳои соҳибкорӣ-

миёнарав мебошад, ки баъди иҷрои амал таҳкурсии мақсади асосии мо мустаҳкам хоҳад 

шуд.    

 

Лоиҳаи "Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои 

боадолат" дар давоми 2 сол татбиқ  гардида, он дар чаҳорчўбаи барномаи Иттиҳоди Аврупо 

"Осиёи Марказӣ - Инвест" маблағгузорӣ мегардад ва ба ҳамкории байни Тоҷикистон ва 

Қирғизистон дар рушди соҳибкории миёна, махсусан дар бахши ҳунармандӣ, вусъат 

мебахшад.  

 

Лоиҳаи мазкур аз тарафи Ташкилоти ғайритиҷоратии Фонди Cesvi амалӣ ва бо буҷаи 

590 000 евро маблағгузорӣ карда мешавад. 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба Марко Алфиери, Роҳбари барнома 

(marcoalfieri@cesvioverseas.org) ё Пиерпауло Чело, намояндаи  PromoFirenze 

(pierpaolo.chelo@promofirenze.it) муроҷиат намоед.  

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 

   
Ташкилоти Cesvi дар 

Тоҷикистон 

кӯч. Фирдавсӣ 16  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: 

tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu  

 

 

 

 

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 25 млн. 

евро фароҳам менамояд. 

 

 
PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии 

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Итолиё 

Тел. +39 055 267141 

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it 

 www.promofirenze.it 

 

 

 

 

 

 

Клуби Хизматии Бишкек  

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек,  Қирғизистон 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 

 

/ 

АМСХМ ҶТ  

к. Лоик Шерали, 3 

Душанбе,  Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003 

Тел: (+992-44) 625-00-08  

e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj 

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

 

 

 

 
Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон 

кӯч. Айни. 15, Душанбе 

Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: anisa.sabiri@gmail.com   

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  
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