
 

 

Дар Душанбе мушкилоти ҳунармандон ва роҳҳои ҳалли он дар доираи 

лоиҳаи ИА муҳокима гардиданд 

Душанбе, 5 декабри 2014 - Мизи мудаввар дар мавзӯи «Иттифоқи Ҳунармандон, ҳамчун 

манбаъ барои ҳунармандони тоҷик” 5 декабри соли 2014 дар маркази Исмоилия баргузор 

гардид, ки дар доираи он муҳокимаи масъалаҳои дастколаи ҳунармандӣ таҳти назар гирифта 

шуд. 

Мақсади умумии гузаронидани мизи мудаввар, ки аз тарафи Иттифоқи ҳунармандони 

Тоҷикистон баргузор гардид, муҳокимаи ҳолати ҳозираи соҳа ва роҳҳои беҳтар гардонидани 

он мебошад. Муҳокимаи ин масъала гирди худ ҳунармандон ва дигар ашхосони шавқмандро 

бо мақсади дастгирии ҳамоҳангӣ дар ин соҳа ва муҳокимаи нақши ташкилотҳои миёнарав 

дар рушд ва пешбурди ҳунармандии тоҷик ҷамъ овард. 

Менеҷери лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои 

боадолат» Марко Алфиери аз ташкилоти итолиёвии Чезви бо ҳисоботи худ оиди равиши 

соли якуми лоиҳа баромад намуд. Ғайр аз он, дар мизи мудаввар роҳбари иҷроияи 

Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон Ғуломов Ҳусейн сухан намуда, оиди масъалаҳои 

муҳими ҳамкории ҳунармандон бо ташкилотҳо дар мисоли Иттифоқи ҳунармандони 

Тоҷикистон маълумот дод. Роҳбари иҷроияи Ассотсиатсиаи миллии соҳибкории хурд ва 

миенаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Насибахон Аминова маърӯзаи худро оиди иҷрокунии яке аз 

қисмҳои лоиҳа, ки мақсади он рушди тарҳи қонун оиди ҳунармандӣ дар Тоҷикистон 

мебошад, ҳисобот дод. 

Умед Шарипов, роҳбари Ассотсиятсияи Туризми дар ҷомеа асосёфтаи Тоҷикистон, ва 

Тахмина Каримова аз Ассотсиатсияи миллии занонии соҳибкори Тоҷикистон муҳокимаро 

анҷом дода, ҷиҳатҳои арзишнокро аз нигоҳи ду ташкилоти ҳамкори дар соҳаҳои марбутбуда, 

баён намуданд.  

Ин чорабинӣ дар доираи лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва 

бозори савдои боадолат», ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда шудааст, 

гузаронида шуд. Лоиҳа дар давоми ду сол мақсади кӯмак расонидан ба рушди соҳаи 

ҳунармандии тоҷик, таҳти таваҷҷӯҳи хоса ба интегратсияи минтақавии соҳаи ҳунармандиро 

дорад. Ин мақсад бо баланд бардоштани иқтидори корбарии Иттифоқи ҳунармандони 

Тоҷикистон, ташкилоти асосии миёнарави ҳунармандӣ дар мамлакат, амалӣ мегардад.  

Барои маълумоти иловагӣ метавонед ба мушовир оиди робита бо ҷомеаи Иттифоқи 

ҳунармандони Тоҷикистон Умед Алимов бо телефони 90 000 15 05, ё ин ки нишонаи 

электронии umed.alimov1990@gmail.com муроҷиат намоед. 

 

 

 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  
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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. 

 
Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон 

кӯч. Айни. 15, Душанбе 

Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

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

 

 
 

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 

 

 

 
Клуби Хизматии Бишкек  

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек,  Қирғизистон 

Тел: (+996 312) 93 55 81  

е-mail: office@bdk.kg 

 

 

 
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 
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