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Шараф Шерализода, Роњбари Котиботи Шўрои машваратии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани
фазои сармоягузорї барои иштирок ва омодагї љињати суханронӣ
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сармоягузорї ва дар маљмўъ, Тоҷикистон мављудбуда иборат
мебошад.
Шараф Шерализода, Роњбари Котиботи Шўрои машваратї
дар баромади худ
нахуст аз Раёсати
АмЧам
барои
баргузорї
ва
даъват
ба
ин
чорабинї
арзи
сипос
намуда,
омодагии
Котиботи Шўрои
машваратиро
барои ҳамкорӣ бо
намояндагони
ташкилотҳои
соҳибкорӣ
ва
бахши хусусӣ иброз

дошт. Тавре Роњбари Котибот таъкид намуд, Шӯрои машваратӣ ин
майдони
муколамаи
созанда
байни
давлат ва бахши
хусусї
бањри
баррасї ва ќабули
санадњои дахлдор
вобаста ба рушди
соњибкорию
сармоягузорї дар
мамлакат
ба
њисоб меравад.
Њамзамон,
Роҳбари Котибот ба иштирокчиён дар бораи ислоҳот ва натиҷаҳои
он дар самти рушди иқтисодии кишвар, ки аз тарафи давлат бањри
рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалї карда мешавад,
ба таври муфассал маълумот дод. Инчунин, оид ба ташаббусҳои
минбаъдаи давлат љињати дастгирї ва рушди бахши хусусї ва дар
ин замина беҳтар гардонидани фазои соњибкорию сармоягузорї ёдрас
намуд.
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Гуланор Атобек, Раиси Шўрои
Раёсати Амчам,
Директори кулли ширкати «Делойт» дар Тоҷикистон,

пешниҳод кард, ки нерў ва малакањои бахши хусусӣ,
ҳамчун коршинос дар гузаронидани тадқиқотњо, тайёр
намудани наќшаи чорабинињо ва тавсияҳо дар
марҳилањо ва раванди татбиќи ислоҳот фаъолона
истифода бурда шавад. Ў ҳамчунин дар бораи сифати
пасти хизматрасонии хизматрасонии почтавї ва ќосиди
(курйерї)-и маҳаллӣ ва мувофиќ набудани нархњои он
ибрози назар намуд.
Лайло Бобохонова, ҳуқуқшиноси ширкати Кроу Хорват
дар Тоҷикистон, дар бораи мушкилот њангоми
бақайдгирии соҳибкорӣ сухан ронда, мулоњизањояшро
оид ба мухолиф будани дархости мақомоти андоз
вобаста ба талаб кардани ваколатнома дар ваќти дастрас
кардани иќтибос ва дар ин раванд шахсан ҳузур доштани
муассиси ширкат бо ќонунгузории мављуда ќайд кард.
Бо хоњиши Хели Никанен, Корманди лоињаи СММ оид
волонтёрон Роњбари Котибот оид ба рушди соҳибкории
ҷавонон дар кишвар маълумот манзур намуд.
Маќсад Исњоќов, Роҳбари ширкати ҳавопаймоии Эйр
Астана дар Тоҷикистон, вобаста ба мушкилот дар бахши
телекоммуникатсия ва зарурати баланд бардоштани
рақобатпазирии саноати авиатсионӣ дар Тоҷикистон
андешањои худро баён намуд.
Алмаз Сайфутдинов, иқтисодчии Сафорати ИМА дар
Тоҷикистон, ба мушкилиҳои мављуда дар соҳаи
телекоммуникатсия ва бахшҳои бонкӣ ишора карда ќайд
намуд, ки он метавонад барои сармоягузорони хориҷӣ
ҳамчун нишондиҳандаи суботи сармоягузорї хизмат
намояд. Аз ин рў љињати беҳтар намудани фазои
соҳибкорӣ дар ин соҳањо бояд њарчи зудтар тадбирҳо
андешида шавад. Ӯ њамчунин нигаронии Сафорати
Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро вобаста ба манъи
воридоти мурғ ба Тољикистон аз ин кишвар ќайд кард.
Ҳамчунин, Алмаз Сайфутдинов аз Роҳбари Котибот
хоњиш кард, ки барои дастгирии Сафорати ИМА
њангоми омода намудани њисоботи сафорат оид ба фазои
сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Country
Commercial Guide, Investment Climate Statement) иќдом
намояд.

Филип де Леон, Раиси Шӯрои тиҷоратии ИМА дар
Тоҷикистон, дар бораи мушкилоти сармоягузорони
амрикоӣ њангоми ногаҳон пайдо шудани санљишњои
андозї ва ҷаримањои калонњаљми экологӣ сухан ронд.
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Шарикии давлат ва
бахши хусусї дар саноати авиатсия, бонуси обунавї дар
фаъолияти истихроҷи кўњї, ихтилофот дар Кодекси андоз ва
амалкарди кормандони маќомоти андоз ва дигар масъалаҳои
марбут ба рушди бахши хусусӣ суханронї намуданд.
Иштирокчиёни чорабинї ба њама саволҳои худ посухҳои
мушаххас гирифта, ба роҳбари Котибот изҳори сипос намуданд.
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