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МАВЗЎЪЊОИ АСОСӢ: 

МАВЗӮЪҲО: 

 Омузиши таҷрибаи пешқадам дар такмили қонунгузорӣ  

оид ба фаъолияти паркҳои технологӣ 

 Муаррифии лоиҳаҳои нав/Startup 

 Густариши ҳамкориҳо бо шарикони рушд 

 Баррасии масъалаҳои таҳкими имкониятҳои  

сармоягузории Тоҷикистон 
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ОМУЗИШИ ТАҶРИБАИ ПЕШҚАДАМ ДАР ТАКМИЛИ 

ҚОНУНГУЗОРӢ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ ПАРКҲОИ ТЕХНОЛОГӢ 

 

Тибқи супориши протоколии ҷаласаи XXI  Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои 

сармоягузорӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи паркҳои 

технологӣ” дар таҳрири нав бо назардошти таъсиси паркҳои 

технологияҳои иттилоотӣ (IT Park) дар заминаи таҷрибаи пешрафтаи 

ҷаҳонӣ ва “Дар бораи тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ ва 

илмию техникӣ”, ки механизми маблағгузории корҳоро вобаста ба 

роҳандозӣ намудани инноватсия дар истеҳолот фарогир аст, таҳия шуда 

истодааст. 

Мукаммал намудани заминаи меъёрии ҳуқуқии соҳа барои таъмини 

рушди бемайлони инфрасохтори рақамӣ, тақвияти малакаи рақамӣ, 

афзоиши талабот ба технологияҳои нав аз ҷониби корхонаҳо, суръатбахшии 

сармоягузорӣ ба рақамикунонӣ, тақвияти фаъолияти бахши хусусӣ, аз 

ҷумла бахши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, фароҳам 

овардани муҳити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва 

инноватсионӣ ва сатҳи баланди истифодаи технологияҳои рақамӣ мусоидат 

хоҳад кард. 

Аз ин рӯ, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷиҳати татбиқи банди 

мазкур рӯзи 28 апрели соли 2021 вебинар дар мавзӯи “Таҷрибаи 

байналмилалии меъёрии ҳуқуқӣ дар бахши ташкил ва рушди 

инфрасохторҳои саноатӣ, инноватсионию технологӣ” баргузор гардид.  

Дар чорабинӣ намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, шарикони 

рушд ва коршиносони соҳавии Федератсияи Россия ширкат варзиданд. 

Дар рафти вебинари мазкур моҳият ва аҳамияти паркҳои технологӣ, 

таъсис ва рушди паркҳои технологияҳои иттилоотӣ, таҷрибаи беҳтарини 

байналмилалӣ ва дигар масъалаҳои бахши мазкур суханрониҳо ва 

муаррифномаҳо манзур гардид. 
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Дар фарҷоми чорабинӣ, мубодилаи афкор ва бахши саволу ҷавоб 

миёни иштирокчиён сурат гирифт. 

 

МУАРРИФИИ ЛОИҲАҲОИ НАВ/STARTUP 

Дар доираи ҳамкориҳо бо шарикони рушд ва бо мақсади рушди 

фаъолияти соҳибкории занон рӯзи 29 апрели соли 2021 маросими 

муаррифии Барномаи дастгирии идеяҳои соҳибкории бонувон аз ҷониби 

лоиҳаи PEAK дар Тоҷикистон (PEAK Tajikistan) тариқи онлайн ташкил ва 

баргузор гардид.  

Дар давоми 7 ҳафта иштирокчиёни Барнома аз тамоми манотиқи 

кишвар дар тренингҳои омӯзишӣ бо мақсади мукаммал ва такмил додани 

нақшаҳои пеш бурдани фаъолияти соҳибкорӣ иштирок намуда, роҳандозии 

тиҷорати хеш, оғози тиҷорат дар марҳилаҳои аввал ва тарзи идоракунии 

воситаҳои молиявӣ, инчунин омӯзиши ҷанбаҳои ҳуқуқӣ ва андозии расман 

оғоз намудани фаъолияти соҳибкориро аз худ карданд.  

Нақши муҳим дар Барнома ба рушд ва беҳтар кардани малакаи 

фурӯши маҳсулоти худӣ дода шуд, ки иштирокчиён тавонистанд 

муваффақона нақшаҳои тиҷоратии худро ба ҷонибҳои ҳавасманд манзур 

намоянд.  

Дар рафти чорабинӣ ба иштирокчиёни фаъоли Барнома 

ифтихорномаҳо супорида шуд.   

 

ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИҲО БО ШАРИКОНИ РУШД 

Мулоқоти Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо 

Роҳбари Намояндагии доимии Бонки аврупоии таҷдид ва рушд дар 

Тоҷикистон ва Роҳбари Намояндагии Корпоратсияи байналмилалии 

молиявӣ дар Тоҷикистон сурат гирифт. 
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Дар рафти мулоқот, Роҳабри Котиботи Шӯрои машваратӣ вобаста ба 

ислоҳоти татбиқгардида дар доираи фаъолияти Шӯро ва дастовардҳо 

маълумоти муфассал пешниҳод намуд. Сипас, ҷонибҳо вобаста ба  татбиқи 

нақшаҳои оянда ва ислоҳоти самти беҳтарнамоии фазои соҳибкорию 

сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ ибрози назар намуданд. 

Дар баробари ин, омода намудани ширкатҳои ватанӣ барои дастрас 

намудани қарзҳои муcоиди Бонки аврупоии таҷдид ва рушд ва 

Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ муҳим арзёбӣ гардида, дар ин самт 

чораҳои муштарак андешида мешаванд. 

Аз ҷумла даҳаи сеюми моҳи май мизи мудаввар оид ба муаррифии 

маҳсулоти молиявии ду ниҳоди байналмилалии молиявӣ ба соҳибкорони 

ватанӣ баргузор карда мешавад. 

Дар анҷоми мулоқот, ҷонибҳо омодагии худро ҷиҳати ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои самараноки дуҷониба баҳри рушди фазои соҳибкорию 

сармоягузории кишвар изҳор намуданд.  

 

БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲОИ ТАҲКИМИ ИМКОНИЯТҲОИ 

САРМОЯГУЗОРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

Роҳбарияти Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо 

намояндагони Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд ҷиҳати баррасии 

масъалаҳои таҳким ва рушди имкониятҳои сармоягузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мулоқот намуд. 

Чорабиниро хонум Талиса Ҳусейн – Таҳлилгари сиёсати давлатҳои 

Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон вобаста ба имкониятҳои 

сармоягузорӣ ва таъсири СOVID-19 ба рушди сармоягузорӣ ибрози назар 

кард.  

Дар баробарин ин, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратӣ вобаста ба 

тадбирҳои ҳукумати кишвар вобаста ба пешгирии таъсири  СOVID-19 ба 
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соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муфассал 

манзур намуд.  

Инчунин, вобаста ба фаъолияти Шӯрои машваратӣ, ҳамкориҳо бо 

дигар сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ ва шарикони рушд, бахшҳои 

афзалиятноки сармоягузорӣ, мушкилоту монеаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ 

муҳокима сурат гирифт. 

Дар анҷоми мулоқот, ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориҳоро 

дар ин самт идома дода, роҳҳои муосири ҷалби сармояро дар шароити 

рақобати шадид истифода мекунанд ва тарғибу ташвиқи имкониятҳои 

сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро тақвият медиҳанд.  

 

  

 

 Котиботи Шӯрои машваратии назди  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба  

беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ  
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