
 
 

 

Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон баҳогузории миллии талаботҳоро оғоз 

намуд. 

Душанбе, 11 декабри 2014 – Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон, ҳамчун ташкилоте, ки 

ҳунармандони тоҷикро як намуда малакаи онҳоро рушд медиҳад ва сифати маҳсулотҳоро 

беҳтар мегардонад ва соли 2012 таҳсис дода шудааст, тадқиқоти худро барои зоҳир намудани 

талаботҳо дар дастколаи ҳунармандиро оғоз намуд.  

Саволномае, ки бо забони русӣ ва тоҷикӣ пешниҳод шуд, аз 41 савол иборат буда,  ба гурӯҳи 

озмоишӣ, ки 50 нафарро дар бар мегирад, дар рафти “Намоишгоҳи  зимистонаи ҳунарҳои 

дастӣ ва Рўзи байнамилалии маъюбон”, ки рӯзҳои 6-8уми декабри соли равон гузашт, дода 

шуд. Саволнома аз тарафи Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон бо якҷоягии Ассотсиатсияи 

Миллии соҳибкории хурд ва миёна(АМСХМ ҶТ) ва Чезви зери сарпарастии Вазорати 

рушди иқтисодӣ ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тайер карда шуд. 

Мақсади тадқиқот дутарафа мебошад: аз як тараф – ин таъмин намудани барӯйхатгирии 

ҳунармандоне, ки дар Тоҷикистон кор ва зиндагӣ мекунанд. Аз тарафи дигар саволнома 

талаботҳои асосии ҳунармандонро ва тавсияҳоро барои беҳтар намудани шароитҳои 

меҳнатӣ ва зиндагӣ маълум карда, бо ин роҳ таъмин намудани стратегияи комплексиро аз 

тарафи Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдоро дар дасткола осон мегардонад. Муваффақияти 

ин ташаббус, ки дар савияи иттиҳоди ҷамъиятӣ оғоз меёбад, асосан дар қобилият  ва тайёр 

будани идораҳои давлатии масъул дар таъмин намудани сиёсати муносиб ва конунҳое, ки 

дар натиҷаи таҳлил пайдо мешаванд.  

Маърака моҳи январ, пас аз он, ки Иттифоқи ҳунармандон саволномаҳоро дар дар ҳудуди 

Тоҷикистон паҳн менамояд оғоз мегардад, дар баробари ин ҳунармандон оиди сабаби 

асосии гузаронидани тадқиқот огоҳ мешаванд. Натиҷаҳои аввалин чоряки якуми соли 2015 

пешниҳод карда мешавад.  

Ин ташаббус дар доираи барномаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ бо ҳамгироии минтақавӣ ва 

бозори савдои боадолат», ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи Central 

Asian Invest маблағгузорӣ карда мешавад гузаронида шуда истодааст. Лоиҳа барои рушди 

ташкилотҳои хурд ва миёна дар ҳудуди Тоҷикистон ва Қирғизистон бо роҳи мустаҳкам 

намудани дастколаи ташкилотҳои соҳибкории миёнарав равона карда шудааст.  

Барои маълумоти иловагӣ метавонед ба роҳбари барномаи Cesvi Марко Алфиери  

(marcoalfieri@cesvioverseas.org) ё мушовир оиди робита бо ҷомеаи Иттифоқи ҳунармандони 

Тоҷикистон Умед Алимов бо телефони 90 000 15 05, ё нишонаи электронии 

umed.alimov1990@gmail.com муроҷиат намоед. 
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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 (907) 111457 

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com 

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

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

/ 

 

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 
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