
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 بازسازی و تجهیز مؤسسه دولتی تحقیقات گوارش جمهوری تاجیکستان 

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 ، دوشنبه"مؤسسه دولتی تحقیقات گوارش جمهوری تاجیکستان" آغازگر پروژه

 کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان  اطالعات تماس 

 200777، کد پستی 72آدرس: تاجیکستان، دوشنبه، خیابان شاه تیمور، شماره 

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

  ipd@investcom.tjایمیل:  www.investcom.tj وبسایت:

 دولتی  نوع مالکیت 

 بهداشت و درمان   بخش 

مادی و فنی،  های جمهوری تاجیکستان با تقویت پایه مردمبهبود سیستم گوارش  - ایده اصلی پروژه 

 زیرساخت ها و ظرفیت کارکنان 

با مشکالت گوارشی  و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی به بیمارانِ انواع خدمات توسعه -

 و کبدی

ارتقای راههای پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری های گوارشی و کبدی بر اساس  -

 یافته های علمی در جهان و با استفاده از تجهیزات مدرن

 انکودک یگوارش سیستمبهبود  -

 های سیستم گوارش بر پایه گیاهان داخلی تولید داروهای جدید برای درمان بیماری  -

این پروژه کیفیت زندگی مردم از جمله کودکان، سالخوردگان، افراد معلول و ناتوان، و  -

افراد مستمند را بهبود خواهد بخشید. بیماران کمک های پزشکی به موقع دریافت کرده 

 و هزینه های آن ها کاهش خواهد یافت. 

دسترسی به با ارتقای کیفیت خدمات پزشکی برای بیماران با بیماری های گوارشی  هدف / نتیجه پروژه 

 .استانداردهای جهانی و تجهیزات پزشکی مدرن

بدون در نظر گوارشی  در خصوص مسائلمردم کشور  عامهبه ارائه حمایت های الزم 

مل درصد کارکنان شا 55گرفتن جنسیت. این پروژه با مشارکت فعال زنان که بیش از 

کاندیدای علوم را شکل می دهند  70دکتر، و  9، یک عضو متناظر، آکادمیسینیک نفر 

 انجام خواهد شد.

به موقع دریافت کرده و هزینه های آن ها کاهش خواهد  بیماران کمک های پزشکیِ

یافت. درمان بیمارانی که مبتال به هپاتیت ویروسی و سیروز کبدی هستند منجر به 

و نتیجتاً باعث کاهش چمشگیر نرخ مرگ و میر خواهد  Cو  Bیت کاهش انتشار هپات
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 شد.

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 طرح توجیهی اولیه تهیه شده است. 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  40/2

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 40/2سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 سرمایه گذاری اجتماعی  نوع سرمایه گذاری 

 شاخص های فنی

 7جمهوری تاجیکستان، دوشنبه، خیابان مایاکوفسکی  موقعیت و محل پروژه 

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 مرکزی  تأمین برق 

 دارد تأمین آب 

 دارد تأمین گاز 

 آزمایشگاههای کمکی سایر

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 جاده مرکزی  جاده 

 لی دوشنبه لکیلومتر از فرودگاه بین الم 27 فرودگاه 

 کیلومتر تا ایستگاه راه آهن دوشنبه  4 راه آهن

 دسترسی به حمل و نقل عمومی  سایر
 

 


