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Эътироф

«Ҳоло дар мамлакат 44 шабакаи радиотелевизионӣ амал 
мекунанд, ки аз ин миқдор 28 шабакаи радиову 
телевизион хусусӣ мебошад. Ин албатта хуб аст, зеро 
фаъолияти озоди воситаҳои ахбори омма яке аз 
нишонаҳои асосии рушди ҷомеаи демократӣ ва 
шаҳрвандӣ мебошад. Ҳар яке аз ин расонаҳо ба таври 
худ фазои иттилоотии мамлакатро пур карда, дар 
инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии 
ҷомеа ҳиссаи хешро мегузоранд.»

Эмомалӣ Раҳмон, 10.03.2012



  

Теъдоди ташкилотҳои радиотелевизионӣ, 
декабри соли 2013
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Зарфияти шабакаҳои мустақил

● Манбаи алтернативии дастрасии ба иттилоот
● Пурракунандаи фазои иттилоотӣ
● Инъикосгари масоили рӯзмарраи маҳаллӣ



  

Гузариш ба пахши рақамӣ



  

Дар мултиплекси фаъоли рақамӣ

4 шабакаи умумимиллии давлатӣ:
– Шабакаи якум
– ТВ Сафина
– ТВ Баҳористон
– ТВ Ҷаҳоннамо

6 шабакаи хориҷӣ:
– Евронюс, Россия 1, Спорт, Анимал планет, Наука, 

НТВ Футбол
0 шабакаи мустақил



  

Дурнамои номуайян

●Набудани заминаи ҳукуқӣ
●Номуайянӣ дар нисбати шабакаи мустақил
●Иҷозатнома: нав ё кӯҳна?
●Халои иттилоотӣ



  

Хатарҳо

●Аз байн рафтани шабакаҳои мустақили телевизионӣ
●Заифии рақобатпазирии бозори телевизион
●Аз байн рафтани стансияҳои телевизионӣ ҳамчун 

сохтори мукаммал



  

Гурӯҳи якҷояи корӣ (ГК)

●Иборат аз 13 нафар
– 6 нафар аз мақомоти давлатӣ
– 7 нафар аз ҷомеаи шаҳрвандӣ

●Ду ҷаласаи корӣ
– 06.02.2014
– 27.02.2014
– ...

●Мушаххас намудани тағйиру иловаҳо ба барномаи 
давлатӣ



  

Пешниҳодоти лоиҳавии ГК

●Дохил кардани шабакаҳои мустақили телевизионӣ ба 
бастаи иҷтимоӣ

●Иштироки тарафҳои ҳавасманд дар раванди гузариш, 
аз ҷумла операторони алтернативӣ

●Талоши дарёфти имтиёз ба шабакаҳои мустақил



  

Дурнамо

●Вусъати маъракаи иттилоотонӣ
●Иштироки тарафҳои ҳавасманд дар раванди гузариш
●Ҳамкории ҷонибҳо дар ҳалли мушкилоти ВАО-и 

электронӣ



  

Thank You for attention!
Ташаккур барои таваҷҷӯҳ!

Зинатулло Исмоилов
Ассотсиатсияи истеҳсолкунандагон ва 

паҳнкунандагони маводи радиотелевизионӣ


