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Ҳисобот оид ба фаъолияти Ташкилоти Ҷамъиятии Ассотсиатсияи
Миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон дар соли 2019.
Ташкилоти Ҷамъиятии Ассотсиатсияи Миллии занҳои соҳибкори
Тоҷикистон (ТҶ АМЗСТ) дар соли 2019 ба як қатор муваффақиятҳо ноил шуд.
Соли сипаришуда бисер соли нек ва бо пешравиҳои бузург дар тарихи
ҷумҳуриамон ворид гашт. Ташабусси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои Миллат, Президенти ҶТ мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 20192021 солҳои “Рушди деҳот, сайёҳи ва ҳунарҳои мардуми” дастгирии худро
дар байни аъзоён ва кормандони ассотсиатсия дастгири ёфта дар соли ҷори
низ як қатор чорабиниҳо вобаста ба ин ташаббус амалӣ шуда истодаанд.
ТҶ АМЗСТ моҳи январи соли 2019 -ӯм дар маҷличси Раёсати Ташкилот
соли 2018-и сипари шударо ҷамъбаст намуда нақшаи кории соли 2019-ро
тасдиқ кард ва дар чоҳорчӯбаи он лоиҳаҳо ва чорабиниҳои муфидро амали
намуд.
Лоиҳаи “Равобити ташкилотҳои дастгирии соҳибкорӣ ва корхонаҳои
рақобатпазир дар Тоҷикистону Қирғизистон”, ки онро Иттиҳоди Аврупо
дастгири намудаст соли 2019 давом дода шуд. Лоиҳаи мазкур моҳи марти
соли 2017 оғоз шуда марти соли 2020 ба итмом мерасад.
Мақсади лоиҳа: Рушди бизнеси хурду миёна дар Тоҷикистон ва
Қирғизистон, мусоидат намудан ба инкишофи бахши хунармандӣ мебошад.
Дар давоми соли 2019 ба чунин лоиҳа ба натиҷаҳои зеринро ноил шуд:
 Мактаби бизнес оид ба дизайн ва ҳунармандӣ таъсис дода шуд.
 12 коллексия барои иштирокчиёни Мактаби дизайн ва ҳунарманди
эҷод карда шуд.
 Ҳамчунин дар занҷираи арзиши иловашуда барои иштирокчиени
Мактаби дизайн ва ҳунарманди дастгирии молиявӣ карда шуд.
 Стади тур барои иштирокчиени Мактаби дизайн ва ҳунарманди дар
фестивали "Шёлк и специи" дар Бухоро ва Қуқанд ташкил карда шуд.
 Хизматрасонии нав оид ба "Дастрасӣ ба ашё» ворид гардид.
Дар доираи Мактаби дизайн ва ҳунарманди аз мохи январ то октябри
соли 2019, 10 тренингҳо баргузор гардид, ки дар он 35 нафар хунармандон аз
вилояти Сугд ширкат варзидаанд. Тренингҳо дар мавзъи дизайн, бандубаст,
рангомези, СММ, нархгузори ва ғайра гузаронида шудаанд.
Дар доираи лоиха ба иштирокчиени Мактаби дизайн ва ҳунармандии
вилояти Сугд, 12 коллексия тартиб дода шуд.
Бо мақсади ҳалли монеаҳо дар занҷираи арзиши иловашуда ва
истеҳсоли коллексияҳо, ки барои иштирокчиёни Мактаби дизайн ва
ҳунарманди офарида шуданд, қарор оиди расондани дастгирии молиявӣ бо
назардошти эҳтиёҷоти онҳо кабул карда шуд. Ҳамин тариқ ба 37 нафар
ҳунарманд дастгирии молиявӣ расонида шуд.

Дар чаҳорчубаи лоиҳа 10 нафар иштирокчиёни Мактаби дизайн ва
ҳунарманди аз Тоҷикистон дар фестивали "Шёлк и специи", ки аз санаи 24-27
май дар шаҳри Бухоро баргузор гардид, ширкат варзиданд. Ин фестивал
ҳарсола баргузор мегардад ва дар он хунармандон аз саросари Осиёи
Марказӣ иштирок мекунанд. Дар ин чорабини ҳунармандон метавонанд
маҳсулоти худро ба намоиш ва фуруш гузоранд, шиносои ва алоқахои нав
барпо кунанд, инчунин дар конфронсҳои гуногун ва мастер –классҳое, ки
гузаронида мешавад, ширкат варзанд.
Инчунин дар доираи лоиҳа 14 иштирокчиени Мактаби дизайн ва
ҳунарманди дар "Фестивали Байналмилалӣ" дар шаҳри Қуқанд иштирок
намуданд. Ин фестивал ба ноил гардидани шахри Куканд ба унвони «Шаҳри
хунармандӣ» баргузор гардида шуд, ташкилкунандаи он Ҳукумати Ҷумҳурии
Узбекистон ва Ассотсиатсияи Хунармандон буда дар сатҳи баланд гузаронида
шуд ва дар маросими кушодашавии фестивал шахсони воломақом ва
Вазирони Фарҳанги давлатҳои собик Шуравӣ ширкат варзиданд. Ҳамчунин
дар рафти фестивал, озмун дар байни ҳунармандон гузаронида шуд ва ду
ҳунарманд, иштирокчии Мактаби дизайн ва ҳунарманди аз Тоҷикистон,
Абдукаххор Ҳамдамов (колинбоф) ва Содик Зарипов (шонатарош) соҳиби
ҷойи аввал дар ҷоизаи "Беҳтарин мактаби ҳунармандӣ" гардида бо Дипломҳо
сарфароз шуданд.

Ташкили чорабиниҳо барои ҷалби занону духтарон ба курси кондитери
ва гузаронидани тренингҳои касбӣ- худмаблағгузорӣ дар соли 2019 низ давом
дода шудаанд ва дар моҳҳои январ, феврал, март бо иштироки 31 нафар
занону духтарон курси кондитери баргузор карда шуданд.
Тайёри ба гузаронидани чорабиниҳои Хонишҳои “Апрели”. Соли
дувум аст, ки дар шаҳри Хуҷанд ин чорабинӣ гузаронида мешавад. Барои дар
сатҳи баланд гузаронидани Хонишҳои “Апрели” мактубҳо ба номи Раиси
вилояти Суғд, ректорони донишгоҳҳо ирсол шуда барномаи Хонишҳои
“Апрели” таҳия гардид. Ба ин чорабини Паллагина А.Н.- профессор, муовини
директори Палатаи Савдо ва саноати Федератсияи Россия даъват карда шуд
ва санаҳои 28, 29, 30 апрели соли 2019 дар донишгоҳҳои зерин: Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров бо мавзӯи “Мавқеи занон дар

равандҳои иқтисодию иҷтимоиӣ дар ҷаҳони муосир: аспекти соҳибкори”,
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, бо мавзӯи “Мавқеи
занон дар рушди иқтисод. Соҳибкории занон: тенденсия ва дурнамо”, дар
Донишкадаи давлатии тиҷорат ва савдо бо мавзӯи: “Мавқеи занон дар ҷомеаи
муосир ва иқтисодиёти навин: потенсиал, монеаҳо, стереотипҳо, механизми
ҳавасмандӣ” баромад намуд. Дар чорабиниҳои мазкур зиёда аз 360 нафар
устодон, донишҷӯён, магистратҳо иштирок доштанд. Инчунин бо Яъкубӣ
Анвар - муовини раиси вилояти Суғд, Муҳаммадҷонов Н. – директори Палатаи
савдо ва саноати вилоят, бо ректорони донишгоҳҳо вохуриҳо ва мулоқотҳо
баргузор гардиданд.

АМЗСТ бо пешниҳоди Маркази занон “Гулрусор” моҳи май курси
кондитериро барои 11 нафар занони ба хушунати оилавӣ гирифтор шуда
баргузор намуд, ки ба 2-нафари онҳо барои пухтупаз ва оғози фаъолияти
соҳибкори аз тарафи Маркази занон тафдон тағдим карда шуд.
Мақсад: дастрасии занони бешуғл ба омузиши касбӣ ва ёри намудан ба
ташкили ҷоиҳои кори.
Яке аз равандҳои лоихаи Найс-Так ин гузаронидани мизи мудаввар бо
мавзӯи “Дастрасии молиявии занон: роҳҳои тақвияти потенсиали
иқтисодии занон”, ки марҳилаи аввалини тайёри ба конфронси ҷумҳуриявӣ
буд.
Ҳадафи мизҳои мудаввар: баррасии масъалаҳо ва мушкилоти вобаста
ба
дастрасии занон ба молия, роҳҳои тақвият бахшидан ба иқтидори
иқтисодии занон ва омодагӣ ба конфронси кишварҳои Осиёи Марказӣ
мебошад.
Аз рӯи нақшаи кории лоиҳа 25 –июни соли 2019 АМЗСТ дар толори
Ташкилоти Фонди Қарзии Хурди “ИМОН” мизи мудавварро баргузор намуд.
Барои баргузории мизи мудаввар корҳои зерин ба иҷро расонида шуд: таҳияи
барнома, варақаи иттилотӣ, рӯйхати иштирокчиён, баромадчиён, таҳияи
ҳисоботи ҷамъбастии мизи мудаввар.

Дар мизи мудаввари мазкур намояндагон аз сохторҳои давлатӣ,
бонкӣ, ташкилотҳои қарздиҳии хурд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, соҳибкорон,
ҳунармандон, ҷамъ 32 нафар иштирок намуданд.
Бо сухани ифтитоҳи корӣ мизи мудавварро Санавбар Шарипова директори иҷроия, таъсисгари ТҶ АМЗСТ оғоз намуданд. Инчунин бо сухани
ифтитоҳи Фиоренцо Сперотто-роҳбари лоиҳаи НАЙС-ТАК баромад намуд.
Намояндагони сохторҳои зикршуда баромад карданд ва таклифҳоро оид ба
дастрасии занон ба молия ва устувор гардонии иқтисодии онҳо пешниҳод
намуданд.
Натиҷаи мизи мудаввар он, ки ҳамаи таклифҳу пешниҳодҳои иштирокчиён ва
баромадкардагони мизи мудаввар ба кайд гирифта шуда ба маводҳои
конфронси ҷумҳуриявӣ пешниҳод гардид.

Дар чорчӯбаи лоиҳаи дар боло зикр шуда моҳи августи соли 2019 дар
сатҳи ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе конфронс “Якумин конфронси Миллӣ оид ба
фарогирии молиявӣ дар Ҷумҳурӣ Тоҷикистон” баргузор гардид.
Конфронс бо дастгирии Хукумати ҶТ аз тарафи Ташкилоти Ҷамъиятии
Ассотсиатсияи Миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон (ТҶ АМЗСТ),
Ассотсиатсияи ташкилотҳои қарзи хурди Тоҷикистон (АТҚХТ) баргузор гардид.
Барои ин мактубҳо ба Хукумати ҶТ, вазоратҳо, кумитаҳо, Бонки милии
Тоҷикистон, партнерон, ташкилотҳои байналхалкӣ, бонкҳо дастрас гардид.
Варақаи иттилотӣ, барномаи конфронс, маводҳои тақсимшаванда, рӯйхати
иштирокчиён, рӯйхати баромадкунандагон, таклифнома, лоиҳаи Резолютсияи
конфронс, ҳисоботи ҷамъбастии конфронс тайёр карда шуда ба вазоратҳо ва
кумитаҳо ирсол карда шуд. Дар конфронси мазкур зиёда аз 150 нафар ширкат
варзиданд: намояндаҳои Хукумати ҶТ, Бонки Миллии ҶТ, ташкилотҳои
байналхалкӣ, вазоратҳо, кумитаҳо, ташкилотҳои байналхалқии молиявӣ,
намояндаҳои Россия, Полша, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон,
ташкилотҳои қарзии кишвар, бизнес-ассотсиатсияҳо, соҳибкорони хурду
миёна, воситаҳои ахбори омма.

Ҳадафи ташкил ва гузаронидани якумин конфронси Миллӣ оид ба
фарогирии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон- ин васеъ
омўхтани
навовариҳо, маҳсулотҳои нави молиявӣ ва хизматрасониҳои ғайримолиявӣ,
ки метавонад дастрасиро ба маблағ барои шахсони камбизоат, соҳибкорони
инфиродӣ ва занони ҷавонон осон ва иштироки онҳоро дар рушди иқтисодиёт
васеъ гардонад. Кори якумин конфронс иборат аз маҷлиси умумӣ ва дар
панҷ сексияҳо баргузор гардид, ки масъалаҳои гуногунро оид ба фарогирии
молиявии инклюзивӣ барраси шуд.
Ҳамаи таклифу пешниҳодҳои конференсия ҷамъбаст гардида ба Бонки
Миллӣ Тоҷикистон, вазорату кумитаҳои дахлдор дастрас карда шуд. Барои
амали намудан ва таҳияи чорабиниҳои судманд оид ба баланд бардоштани
дониши молиявии занон ва амалӣ намудани натиҷаҳои конференсия дар
назди БМТ Гурӯҳи кори таъсис дода шуд.

Дар Рӯзҳои соҳибкорӣ ассотсиатсия вохурҳо, мизи мудаввар бахшида
ба рушди соҳибкорӣ ва саводнокии молиявӣ - Намояндаҳои “Бизнес Алянс”
бо донишҷӯёни Донишгоҳи Давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
дар бинои Фонди Қарзи Хурди “ИМОН”, дар Бинои Қоҳи Матбуот, хукумати
шаҳри Хуҷанд ва н.Б.Ғафуров баргузор намуд.

Ҳадафи ин чорабиниҳо- расонидани иттилоот ба донишҷӯён, занону
духтарон оид ба соҳибкорӣ, молия ва пешравиҳо дар соҳаи соҳибкорӣ
мебошад. Ҷамъ дар вохуриҳо зиёда аз 132 нафар иштирок доштанд.
Инчунин дар тӯли соли 2019 бо супориши муовини Раиси вилояти Суғд
намояндаҳои ТҶ АМЗСТ ва Маркази занон “Гулрухсор” бо мавзӯи “Ҷалби
занон ва духтарон ба соҳибкори, ҳунармандӣ ва пешгири намудан аз
ҳолатҳои номатлуб”дар вохуриҳо бо занону духтарони ноҳияҳои Б.Ғафуров,
Ҷ.Расулов ва шаҳри Хуҷанд иштирок намуданд.
Ассотсиатсияи Миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ
бо сафорати ИМА дар Душанбе барномаи дастгирӣ ва мустаҳкам кардани
шабакаи хатмкардагони мубодилаи таҷриба USANT-ро дар Тоҷикистон татбиқ
мекунад. Ҳадафи барномаи USANT муттаҳид кардани хатмкунандагони
барномаҳои мубодилаи амрикоӣ мебошад, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ ва иқтисодии Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунанд: мубодилаи таҷриба,
дониш, захираҳо, иттилоот, равишҳои инноватсионии рушди иқтидор ва
татбиқи ташаббусҳои муштарак аст. Инчунин барнома дастгирӣ ва таҳкими
"Шабакаи хатмкардагони мубодилаи барномаҳои хатмкардагони ИМА дар
Тоҷикистон" мебошад, то ки хатмкунандагон ба арзишҳои умумии зеҳнӣ,
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва демократии халқҳои Тоҷикистон ва Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико такя кунанд. Ҳадафи дарозмуддати лоиҳа ташкили шабакаи устувори
хатмкунандагони барномаҳои мубодилаи ИМА мебошад, ки дар доираи он
барномаҳои муштарак дар сатҳи ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва миллӣ амалӣ карда
мешаванд.

