
 

 

 

 

Мизи мудаввар оиди тартиби танзими фаъолияти бахши ҳунармандӣ 

Душанбе, 28 апрели соли 2015 – Мизи мудаввар оиди тартиби танзими фаъолияти бахши 

ҳунармандӣ 29 – ми апрели соли равон аз соати дар канфронс-зали Вазорати рушди иќтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.  

 

Қисми муҳими ҷаласа муҳокима бо ҷонибҳои манфиатдор ба монанди вазорату идораҳои дахлдор 

ва соҳибкорон оид ба чӣ гуна рушд ёфтани соҳаи ҳунармандӣ, танзими фаъолияти бахши 

ҳунармандӣ ва таҳкими иқтидори содиротӣ ва савдои байналмилалӣ.  

 

Мизи мудаввар аз ҷониби Ассоциацияи Миллии Соҳибкории Хурду Миёнаи Тоҷикистон бо 

маблағгузории Иттиҳоди Аврупо дар чорчӯбаи лоиҳаи «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи 

ҳамгироии минтақавӣ ва савдои боадолат» гузаронида мешавад. 

 

Қайд кардан зарур аст, ки лоиҳаи номбурда аз тарафи ташкилоти ғайритиҷоратии ташкилоти Cesvi 

дар шаҳри Душанбе якҷоя бо шарикони маҳалли: Ассоциацияи Миллии Соҳибкории Хурду 

Миёнаи Тоҷикистон, Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон ва Бизнес Клуби Бишкек амали 

мегардад. 

 

Мақсади лоиҳа кумак барои рушди сектори хусусии Тоҷикистону Қирѓизистон, алалхусус 

ҳамгироии минтақавии сектори ҳунармандӣ. 

 

Барои маълумоти илова ба Гульноз Рахматуллоева, асисстенти лоиҳа бо почтаи электронии 

info@namsb.tj ё телефони  +992 (93) 511-50-53 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/ind

ex_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. 

ВАРАКАИ ИТТИЛООТИ 
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Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон 

кӯч. Айни. 15, Душанбе 

Тел: +992 (917) 03434 

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  

кӯч. 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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