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ОМОДАГИҲО ВА БАРГУЗОРИИ ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

СОҲИБКОРИИ ДУШАНБЕ -2018 

Тибқи Протоколи ҷаласа ва Нақшаи чорабиниҳои Кумитаи тадорукоти 

форум аз 30 августи соли 2018 

корҳои омодагӣ барои ташкил ва 

баргузории чорабинӣ ба роҳ 

монда шуд.  

15 октябри соли 2018 таҳти 

сарпарастии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон Форуми байналмилалии 

соҳибкории Душанбе - 2018 таҳти 

унвони «Рушди соҳибкорию сармоягузорӣ  ва равандҳои муосири иқтисодӣ» 

баргузор гардид.Дар  кори он аз 23 кишвари олам ва маҷмуан зиёда аз 2000 

нафар иштирок намуданд. 

Кори Форум дар 6 панел, дар мавзуъҳои “Баланд бардоштани рақобат 

дар соҳибкорӣ бо истифодаи технологияи муосир: «Старт-ап»-ҳо («Start-up») 

ҳамчун роҳи нави рушди соҳибкорӣ дар байни ҷавонон”, “Дурнамои рушди 

 

МАВЗӮЪҲОИ АСОСӢ: 
 

 Омодагиҳо ва баргузории Форуми байналмилалии 

соҳибкории Душанбе -2018 

 Корҳо дар самти густариши ҳамкориҳои Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ва Донишгоҳи Масарикови 

Ҷумҳурии  Чехия   

 Иштирок дар Семинари минтақавии коршиносони 

Осиёи Марказӣ 

 

 

 
 

 

 

 



Октябри соли  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

      НАШРИЯИ МОҲОНАИ  № 8 (72) 

КОТИБОТИ ШӮРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ОИД БА БЕҲТАР 

НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРӢ 

 

сайёҳӣ дар шароити муосир ва масъалаҳои ҳунармандӣ”, “Молия ва нақши 

низоми бонкӣ дар рушди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ: вазъи кунунӣ ва 

дурнамо”, “Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар бахши саноат: дурнамо ва 

имкониятҳои ҳамкорӣ”, “Рушди соҳибкории инноватсионӣ дар бахши 

кишоварзӣ: дурнамо ва имкониятҳои ҳамкорӣ” ва “Сармоягузорӣ ба 

навовариҳо барои рушди инфрасохтор” идома дода шуда, байни соҳибкорону 

сармоягузорон мубодилаи афкор сурат гирифт. 

Дар натиҷаи форуми мазкур 13 санадҳои ҳамкорӣ байни соҳибкорону 

сармоягузорон ба имзо расонида шуд. 

 

КОРҲО ДАР САМТИ ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИҲОИ  

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН ВА  

ДОНИШГОҲИ МАСАРИКОВИ ҶУМҲУРИИ  ЧЕХИЯ   

 

Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар асоси муроҷиати 

намояндаи расмии Донишгоҳи Масарикови Ҷумҳурии  Чехия масъалаи ба 

роҳ мондани ҳамкориҳо бо яке аз донишгоҳҳои ҷумҳуриамонро пайгирӣ ва 

дар ин замина вобаста ба супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

мактуби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои 

ҳамкориҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо Донишгоҳи Масарикови 

Ҷумҳурии  Чехия розигӣ дода шуда буд, корбарӣ намуд. 

Дар доираи табодули иттилоотии электронӣ, намояндаи донишгоҳи 

мазкур - Павел Чинсера ба ҷумҳурии мо ташриф оварда, дар натиҷаи мулоқот 

дар Котибот, (санаи 11 сентябри соли ҷорӣ) вобаста ба самтҳои гуногуни 

ҳамкориҳо, аз ҷумла  ташкили омӯзишҳои забонию соҳавӣ ва марҳилаҳои 

амалисозии он, ҷиҳати ба имзо расонидани Ёддошти тафоҳум бо Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон дар доираи Форуми байналмилалии соҳибкории 

Душанбе 2018 ибрози назар карда шуд. Санаи 12 сентябри  соли 2018  

мулоқоти ҷаноби  Павел Чинсера бо ноиби аввали ректори Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон Хоҷаев Толиб ва ноиби ректори Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон Ғафуров Ғайратшо доир карда шуд. 

Дар идомаи табодули иттилоотии электронӣ ваколати роҳбари Раёсати 

Донишгоҳи Масариков, доктор Богуслав Бинка барои имзои санади дахлдор 

муқаррар ва пешниҳод карда шуд. 
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Лоиҳаи Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкориҳо, ки аз  ҷониби Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон омода карда шуда буд, тариқи электронӣ ба доктор 

Богуслав Бинка ирсол гардида санади мазкурро тариқи электронӣ ба имзо 

расонид. Ёддошти тафоҳум аз ҷониби ректори Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон низ ба имзо расонида шудааст. 

 

ИШТИРОК ДАР СЕМИНАРИ МИНТАҚАВИИ  

КОРШИНОСОНИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 

 

Санаи 30-31 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон  

Семинари минтақавии коршиносони Осиёи Марказӣ, ки аз ҷониби БАТР, 

САҲА ва БРСММ ташкил карда шуд, баргузор гардид, ки дар он аз ҷониби 

Тоҷикистон намояндагони ШСХ “Барқи Тоҷик”, КВД “Роҳи оҳани Тоҷикистон”,  

КВД “Фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд” ва Котиботи Шӯрои 

машваратӣ ширкат варзиданд. 

  Чорабинӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии намояндагони 

мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ, аз ҷумла ассосиатсияҳои соҳибкорӣ оид ба 

коррупсия ва дигар хавфҳои фаъолияти корхонаҳои давлатӣ, мубодилаи 

таҷрибаи пешқадам оид ба  пешгирӣ намудани ин хавфҳо аз ҷониби 

кишварҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд (СҲИР), муайян кардани 

хавфҳои фаъолияти корхонаҳои давлатӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 

баррасии роҳҳои бартараф намудани онҳо дар сатҳи мамлакат, пешниҳод 

намудани тадбирҳое, ки ҳукуматҳо, ассосиатсияҳои соҳибкорӣ ва корхонаҳо 

метавонанд ҷиҳати тарғиби шаффофияти фаъолият дар минтақа амалӣ 

гардонанд, баргузор гардид. 

Барои иштирок дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳо, 

роҳбарони корхонаҳои давлатӣ, коршиносони мустақили кишварҳои ИДМ ва 

Иттиҳоди Аврупо даъват гардида, таҷрибаи муваффақи ислоҳот дар 

кишварҳои Аврупо ва Украина, стандартҳои қабулгардидаи ҷаҳонӣ, 

ташаббусҳо ва масъалаҳои таъмини шаффофияти фаъолияти корхонаҳои 

давлатӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ мавриди баррасӣ ва мубодила қарор 

гирифт. 

  Дар натиҷаи чорабинӣ иштирокчиён барои кишварҳои худ қадамҳои 

минбаъдаро дар самти ба роҳ мондани стандартҳои ҷаҳонии садоқат ва 

шаффофият дар фаъолияти корхонаҳои давлатӣ пешниҳод намуданд. 
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  Котиботи Шӯрои машваратии  

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид  

ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 


