
39 НИМФИНАЛИСТОНИ ОЗМУН АЗ РӮИ 6 НОМГӮ БА МАРРА РАСИДАНД 

Озмуни ҷумҳуриявии Бонуи соҳибкори сол Ҷоизаи «Фараҳ-2016»  дар доираи 

фаъолияти Гуруҳи кории байнидоравӣ оид ба дастгирии соҳибкории занони назди 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 8-

уми  марти соли ҷорӣ оғоз гардида, дар натиҷаи чорабиниҳои васеи иттилоотӣ оид ба 

ҷалби занон-соҳибкорон, ба озмун 278 дархост аз минтақаҳои гуногуни ҷумхурӣ қабул 

карда шуд.  

Комиссияи экспертӣ аз ҳайати мутахассисони озод дар соҳаи тиҷорат, иқтисодиёт 

ва бизнес 124 анкетахоро барои иштироки минбаъда дар озмун интихоб намуд. Дар 

натиҷаи омӯзиши дақиқи фаъолияти соҳибкории ҳар як иштирокчӣ, баъди мусоҳибаи 

телефонӣ ва ташрифи бизнесҳо, аъзоёни комиссияи экспертӣ 39 нимфиналистонро 

муайян намуданд. Таърихи муваффақияти ҳамаи нимфиналистон дар маҷаллаи 

«Бонувони сохибкори Тоҷикистон - 2016» нашр мегардад. Шаш филм оиди фаъолияти  39 

соҳибкорзанони муваффақ дар соҳаҳои мухталифи бизнес дар арафаи Ҳафтаи соҳибкорӣ 

дар Тоҷикистон омода гардида, тавассути телевизионҳои марказӣ ва маҳаллии кишвар 

намоиш дода мешаванд.  

Таърихи 6-уми октябри соли 2016 дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои ҷамъбастии 

озмун доир гардиданд, ки ғолибони ҳамаи 6 номгӯ ва дорандаи Шоҳҷоизаи (Гран-при) 

озмуни «Фараҳ-2016» муайян ва мукофотонида шуданд.  

Аз ҷумла, субҳи 6 октябр дар конфронс-толори «Хайят Редженси» конфронс дар 

мавзӯи:  «Омӯзиш. Инноватсия. Омили «Фараҳ-2016» доир гардид, ки дар он таваҷҷӯҳи 

асосӣ ба садду монеаҳо дар соҳибкории занон дар кишвар ва усули ҳалли мушкилот дода 

мешавад. Иштирокчиёни озмун, намояндагони соҳаҳои мухталифи бизнес, ба таваҷҷӯҳи 

ҳозирин таърихи муваффақияти худро пешкаш менамоянд, таҷрибаи рушди худро 

пешкаш карда, оиди мушкилоти бартарафнамудаи онҳо дар роҳи таъсис ва инкишофи 

фаъолияти худ мубодилаи таҷриба ва афкор намудаанд.  

Шоми ҳамон рӯз махсус барои беҳтарин занони соҳибкори кишвар  маросими 

тантанавии мукофотонии ғолибони озмуни «Фараҳ-2016» ташкил карда шуд, ки дар он 

намояндагон Ҳукумат, маќомоту идораҳои давлатӣ, оҷонсиҳои байналхалқӣ, бахши 

хусусӣ, тамоми ҷамъият муваффақияти занони соҳибкори тоҷикро ҷашн гирифтанд.   

Беҳтарин занони соҳибкор бо диплому раҳматномаҳо мукофотонида шуда, 18 

нафари онҳо имконияти сафар намуданро ба Латвия, Гурҷистон ва Қазоқистон барои 

мубодилаи таҷриба ва 12 занони соҳибкор хуқуқи ширкат варзиданро дар курсҳои бизнес 

идоракунӣ - мини-МВА соҳиб гардиданд.  

Дорандаи Шох чоиза барои рушди фаъолияти сохибкори аз тарафи сарпарасти 

кулли озмун ТАКХ «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» бо 100 000 сомони мукуфотонида шуда, 

силсилаи занони соҳибкори Тоҷикистон аз шумораи иштирокчиёни озмуни «Фараҳ-2016» 

бо номҳои нав, менторҳои нав ва Сафирони соҳибкорӣ пурра гаштанд. 


