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Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмонро дар фурудгоҳи
муваққатии майдони сохтмон Сарвазири мамлакат муҳтарам Қоҳир
Расулзода, Раиси шаҳри Душанбе
муҳтарам Рустами Эмомалӣ, директори Ҷамъияти саҳомии кушодаи
“Нерӯгоҳи барқи обии Роғун” Хайрулло Сафарзода ва дигар шахсони
расмӣ истиқбол карданд.
Ба кор даровардани агрегати дуюми ин иншооти бузурги
гидроэнергетикӣ дар сархати
хабарҳои воситаҳои ахбори оммаи
байналмилалӣ қарор дорад.
Маросими тантанавии ба
кор даровардани агрегати дуюми неругоҳи барқи обии “Роғун”
мустақиман тавассути ҳамаи
шабакаҳои давлатии телевизион
ва радиои Тоҷикистон пахш гардид.
Ин чорабинии муҳимро беш аз
140 нафар рӯзноманигори дохил
ва хориҷи кишвар, агентиҳои иттилоотии бонуфузи байналмилалӣ
аз Амрико, Италия, Олмон, Россия,
Япония, Британияи Кабир, Хитой,
Покистон, Қазоқистон, Қирғизистон,
Ӯзбекистон ва дигар давлатҳо васеъ
инъикос намуданд.
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”
бо ҷараёни корҳо дар нақби сохтмонии СТ-4, нақби нақлиётии Т-9,
нақб ва шахтаи ҳаворасон, шахтаи
нақби турбинаи агрегати рақами 1,
майдончаи сохтмони рақами 5А ва
баромадгоҳи нақби сохтмонии СТ-3
шинос шуданд.
Дар мавзеи бунёди нерӯгоҳ
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон сифати корҳоро дар нақби
сохтмонии СТ-4 назорат карданд.
Нақби сохтмонии СТ-4, дар
м а ҷ м ӯ ъ , б о д а р н а з а рд о ш т и
баромадгоҳаш 1798 метр дарозӣ
дорад ва иқтидори обгузаронии он
3500 метри мукааб дар як сонияро
ташкил мекунад.
Нақби обпартои сохтмонии СТ-4
барои партофтани об дар давраи
серобӣ дар ҷараёни сохтмони
нерӯгоҳ аз сатҳи 1090 метр то 1210
метр хизмат мерасонад.
Ду нақби обпартои болоӣ, ки аз
сатҳи 1190 метр сохта мешаванд,
ба шохаҳои СТ-4 мепайванданд ва
қобилияти обгузаронии ҳар кадом
аз онҳо 1750 метри мукаабро дар
як сония ташкил мекунад. Қисми
охири нақб, ки аз ду шоха иборат
мебошад, дар вақти истифодабарии нерӯгоҳ низ хизмат хоҳад кард.
И т т и л о ъ дод а ш уд , к и
даромадгоҳи нақб дар сатҳи 1190
метр қарор дошта, пурра сохта шудааст. Қутри он 15 метрро ташкил
медиҳад.
Сипас, Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон аз сарбанди
нерӯгоҳ боздид ба амал оварданд.
Сарбанди Роғун то сатҳи 1065
метр аз сатҳи баҳр бардошта шудааст ва дар он 6 миллион метри
мукааб масолеҳи сохтмон рехтаву
қабат ба қабат хобонида шудааст.
Ҳоло сатҳи оби обанбор ба 1058
метр расонида шудааст ва он имкон
фароҳам меорад, ки ду агрегати
навбати аввали нерӯгоҳ фаъолият
намоянд. Дар обанбори “Роғун” то
имрӯз ҳамагӣ тақрибан 200 миллион метри мукааб об ҷамъ шудааст.
Зимни шиносоӣ бо ҷараёни
корҳо Сарвари давлат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон тавассути нақби
нақлиётии Т-9 ҳаракат карданд.
Нақби нақлиётии Т-9 иншоотест,
ки қисмати поёноби нерӯгоҳро
ба шонаи сарбанд ва майдончаи нақбҳои амудии идоракунии
дарвозаҳои нақбҳои обрасони
турбинӣ (лӯлагӣ) мепайвандад.
Нақби нақлиётии Т-9 дар дав-
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Маросими ба кор
даровардани агрегати дуюми
Неругоњи барќи обии «Роѓун»
9 сентябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
мақсади иштирок дар маросими ба кор даровардани агрегати дуюми
Неругоҳи барқи обии «Роғун» ба шаҳри Роғун ташриф оварданд.

раи истифодабарии нерӯгоҳ низ
амал мекунад. Он то майдончаи
лӯлаҳои обрасон тӯл кашида, дар
оянда ба ҳамаи дарвозаҳои лӯлаҳои
обрасон аз ҳамин ҷо хизматгузорӣ
хоҳад шуд.
Қисми дигари нақб аз шонаи сарбанд мегузарад ва имкон
медиҳад, ки роҳи рафту омад то
ба нерӯгоҳи Шӯроб таъмин карда
шавад. Дарозии нақби нақлиётии
Т-9, 530 метрро ташкил мекунад.
Нақб дар баландии 1300 метр аз
сатҳи баҳр ҷойгир аст.
Имрӯз, ҳамчунин, Президенти
мамлакат бо иҷрои корҳо дар нақби
ҳаворасон шинос шуданд.
Нақби ҳаворасон то меҳвари
нақби амудии ҳаворасон 487,5
метр дарозӣ дошта, паҳноияш ба
8 метр ва баландиаш ба 8,4 метр
мерасад. Он дар оянда барои таъмин намудани ҳавои тоза ба бинои
трансформаторҳо, толори мошинҳо
ва ба берун кашидани чангу ғубор
аз иншооти мазкур хизмат мекунад.
Нақб ба се тақсим шуда, як
қисми он барои кашидани чангу
ғубор, қисми дигар барои таъмини
ҳавои тоза ва қисми сеюм барои
дастрасӣ то нақби амудӣ ва баръакс то баромадгоҳи он пешбинӣ
шудааст.
Нақби ҳаворасон бо нақби
амудии ҳаворасон пайваст мешавад ва айни ҳол бо қутри 12,1 метр
нақбканӣ шуда истодааст.
Мавзеи дигаре, ки Сарвари
давлат бо ҷараёни кор дар он шинос
шуданд, иншооти нақби турбинаи
агрегати рақами 1 мебошад.
Нақби амудии обқабулкунаки
агрегати №1 аз сатҳи 1172 метр оғоз
ёфта, то сатҳи 956 метр ба поён меравад ва баландиаш, дар маҷмӯъ,
216 метрро ташкил медиҳад. Қутри
корҳои нақбканӣ бо 8,7 метр оғоз
ёфта, қутри ниҳоияш 7 метрро

ташкил медиҳад ва пурра оҳанпӯш
мегардад.
Иттилоъ дода шуд, ки корҳои
нақбкании фурнели он бо қутри 2,5
метр ба анҷом расидааст.
Дар майдончаи назоратии
рақами 5а Пешвои миллат аз иншооти бунёдгардида ва сохташаванда,
аз қабили КРУЭ 500кВ ва 220 кВ,
мавзеи сарбанди нерӯгоҳ ва дигар
иншоот боздид карданд.
Иншооти охирин, ки зимни ин
сафар Пешвои миллат бо ҷараёни
корҳо дар он шинос шуданд, нақби
сохтмонии СТ-3 мебошад.
Нақби сохтмонии қабати 3-юм
(СТ-3) тибқи лоиҳа бо мақсади гузаронидани об аз сатҳи 1035 метр то
1145 метр бунёд гардидааст.
Дарозии умумии нақб 1858
метрро ташкил медиҳад. Тавоноии
обгузаронии нақби мазкур 3500 метри мукааб дар як сония мебошад.
Нақби сохтмонии СТ-3 дорои якчанд
нақбҳои ёрирасон аст.
Баромадгоҳи нақби сохтмонии
СТ-3 дар сатҳи 946-973 метр аз сатҳи
баҳр ҷойгир буда, баландиаш 26
метр ва дарозии даромадгоҳаш
100 метр аст.
Қобили зикр аст, ки нақби
обпартои сеюм яке аз иншооти
муҳим дар самти таъмин намудани бехатарии фаъолияти нерӯгоҳ
ҳангоми серобии эҳтимолӣ бо насби дарвозаҳои сегментии таъмирӣ,
садамавӣ ва асосӣ мебошад, ки
ба маблағи 2,8 миллиард сомонӣ
бунёд гардидааст.
Дар қатори дигар нақбҳо ин нахустин нақбе мебошад, ки дар доираи бунёди нерӯгоҳ дар даврони
истиқлол сохта шудааст.
Сарвари давлат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон баъди шиносоӣ бо
рафти корҳо дар қитъаҳои алоҳидаи
сохтмон ба сифати кори коргарон баҳои баланд дода, онҳоро

ба иҷрои саривақтию босамари
тадбирҳои созандагӣ дар нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун” ҳидоят карданд.
Баъди шиносоӣ бо ҷараёни
корҳои анҷомёфта дар маҳалли
сохтмони нерӯгоҳ Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар толори агрегатҳо дар вазъияти
тантанавӣ агрегати дуюми нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун”-ро ба кор дароварданд.
Ҳамин тавр, 9 сентябри соли
2019 дар таърихи давлатдории
Тоҷикистони соҳибистиқлол боз як
рӯйдоди муҳиму тақдирсоз ба вуқӯъ
пайваста, қадами устуворе барои
расидан ба истиқлолияти комили
энергетикӣ гузошта шуд.
Дар маросими ба кор даровардани агрегати дуюми нерӯгоҳ коргарони нерӯгоҳ, фаъолону зиёиёни
кишвар, ҷавонон ва собиқадорони
меҳнат иштирок карданд.
Баъди ба кор даровардани агрегати дуюми нерӯгоҳ нерӯи барқи аз
он тавлидшаванда низ ба системаи
умумии энергетикии мамлакат
интиқол дода шуд.
Ёдовар мешавем, ки 29 октябри
соли 2016 бо иштироки бевоситаи
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бунёди сарбанди нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун” оғоз гардида
буд. Ҳамон рӯз Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
паси чанбараки булдозер нишаста,
расо якуним соат бо пеш кардани
сангу шағал маҷрои дарёи Вахшро
бастанд ва ба бунёди сарбанди ин
нерӯгоҳи азим оғоз бахшиданд.
16 ноябри соли 2018 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти
тантанавӣ агрегати якуми нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун”-ро ба кор дароварда, ба фаъолияти ин иншооти
бузурги аср, ки ба рушду тараққиёти
кишвар такони ҷиддӣ хоҳад дод,

оғоз бахшида буданд.
Ҳамон рӯз Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
маҳалли сохтмони нерӯгоҳи барқи
обии “Роғун” иншооти муҳими
нерӯгоҳ — хатти баландшиддати
интиқоли барқи 500 кВ-и “ДушанбеРоғун” ва дастгоҳи тақсимкунандаи
пӯшидаи элегазии нерӯгоҳи барқи
обии “Роғун”-ро бо 19 дастгоҳи элегазии 500 кВ ва 4 дастгоҳи элегазии
220 кВ ба истифода доданд.
Баъди ба истифода додани
агрегати якуми кохи нур вақти зиёде
нагузаштааст ва аллакай, то имрӯз
дар нерӯгоҳ 570 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол гардида,
ба низоми энергетикии кишвар
интиқол дода шудааст.
Нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”
пуриқтидортарин иншооти силсилаи нерӯгоҳҳои рӯди Вахш, аз
6 агрегат иборат аст, ки тавоноии
ҳар кадоми онҳо 600 мегаваттро
ташкил медиҳад. НБО-и “Роғун”
бо иқтидори 3600 мегаватт (беш
аз 17 миллиард киловатт-соат) калонтарин нерӯгоҳи барқи обӣ дар
минтақа хоҳад буд. Ин рақам нисбат
ба иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳи
барқи обии “Норак” якуним баробар зиёд мебошад.
Ҳар як ташрифи Сарвари давлат ба майдони сохтмони нерӯгоҳ
рӯҳияи коргарони ин кохи нурофаринро болида мекард ва баръало
мушоҳида мегардид, ки онҳо дастуру ҳидоятҳои Президенти мамлакат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид
ба устувору босифат анҷом додани ҳамаи корҳо сармашқ қарор
додаанд.
Дар сохтмони нерӯгоҳ бо
ҳидоятҳои созандаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беш
аз 25 ҳазор нафар сохтмончиёну
муҳандисон ва дигар кормандони
техникӣ саҳми арзанда гузоштанд.
Корнамоии сохтмончиён барои ба
кор даровардани агрегатҳои дигари
нерӯгоҳ идома дорад.
Рушди соҳаи энергетика ба
тараққиёти муназзами иқтисодии
Тоҷикистон, хусусан, дар самти
татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ —
саноатикунонии босуръати кишвар
нақши калидӣ мебозад.
Баъди пурра ба истифода додани неругоҳ имкон аст, ки дар кишвар даҳҳо корхонаи хурду бузурги
саноатӣ бунёд ва ҳазорҳо ҷойҳои
нави корӣ таъсис дода шаванд.
Ҳукумати мамлакат таъмини
истиқлолияти энергетикиро яке аз
ҳадафҳои стратегии кишвар қарор
дода, барои расидан ба он тамоми
захираву имкониятҳоро сафарбар
намудааст.
Дар замони соҳибистиқлолии
Тоҷикистон инфрасохтори энергетикии кишвар куллан тағйир ёфта,
бо татбиқи як қатор лоиҳаҳои
сармоягузорӣ имконият фароҳам
гардид, ки дар кишвар низоми
ягонаи энергетикӣ таъсис дода,
бо барқ таъмин намудани соҳаҳои
иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ пурра аз
истеҳсолкунандагони дохилӣ ба роҳ
монда шавад.
Бо мақсади рушди соҳаи энергетика ҳоло бо дастгирии Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи 12
лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ
ба маблағи умумии 16 миллиард
сомонӣ идома дошта, дар доираи
онҳо то ба имрӯз 7,6 миллиард
сомонӣ аз худ гардидааст.
Дар давоми солҳои
соҳибистиқлолӣ бо мақсади татбиқи
нақшаву барномаҳои созандаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар роҳи расидан ба истиқлолияти
комили энергетикӣ ва амалӣ кардани мақсадҳои неку дурбинонаи
Роҳбари давлат дар самти таъмини

ПРЕЗИДЕНТ
зиндагии шоистаи сокинони мамлакат бо дастуру ҳидоятҳои Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
истифодаи оқилонаву сарфакоронаи захираҳои гидроэнергетикӣ,
сохтмону таҷдиди нерӯгоҳҳои хурду
бузурги барқи обӣ оғоз гардида,
хатҳои баландшиддати интиқоли
нерӯи барқ ва зеристгоҳҳои барқӣ
бунёд карда шудаанд.
Оғози корҳои барқарорсозӣ
ва бунёди нерӯгоҳи барқи обии
“Роғун”, ба кор андохтани агрегати якуми он, ба истифода додани
хатти баландшиддати интиқоли
нерӯи барқи 500 кВ-и “Душанбе —
Роғун”, ба кор андохтани дастгоҳҳои
тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 500 кВ ва 220-киловолтаи
нерӯгоҳи барқи обии“Роғун”, мавриди истифода қарор гирифтани
нерӯгоҳҳои барқи обии “Сангтӯда
— 1”, “Сангтӯда — 2”, “Помир — 1”,
нерӯгоҳи барқи обии “Тоҷикистон”
дар баландии 3500 метр аз сатҳи
баҳр дар ноҳияи дурдасти Мурғоб,
Маркази барқу гармидиҳии “Душанбе-2”, зеристгоҳҳои барқии 500-киловолтаи “Душанбе”ва“Суғд”, хатти интиқоли барқи 500-киловолтаи “Ҷануб-Шимол”, дастгоҳҳои
тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 220 ва 500 — киловолта дар
нерӯгоҳи барқи обии “Норак”,
зеристгоҳҳои барқии 220-киловолтаи “Лолазор”, “Хатлон”, “Айнӣ”,
“Шаҳристон”, “Шаҳринав”, “Геран-2”, хатҳои интиқоли барқи
220 киловолтаи “Лолазор-Хатлон”,
“Тоҷикистон-Афғонистон”, “ХуҷандАйнӣ”, “Қайроққум-Суғд”, “АйнӣРӯдакӣ”, оғози татбиқи лоиҳаи
САSA-1000, оғози татбиқи лоиҳаҳои
“Барқарорсозии нерӯгоҳи барқи
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Маросими ба кор
даровардани агрегати дуюми
Неругоњи барќи обии «Роѓун»
обии “Норак”, “Қайроққум” ва
ба истифода додани зеристгоҳи
барқии “Темурмалик” дар шаҳри
Хуҷанд аз ҷумлаи дастовардҳои бузурги Тоҷикистон дар роҳи расидан
ба истиқлолияти комили энергетикӣ
мебошанд, ки таҳти роҳнамоии бевоситаи Пешвои муаззами миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ
гардидаанд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар баробари бунёди нерӯгоҳи
барқи обии “Роғун” танҳо барои
таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обии
“Норак”, “Сарбанд” ва “Қайроққум”
беш аз 1 миллиарду 100 миллион
доллари амрикоӣ ҷалб кардааст, ки
ин ба 11 миллиард сомонӣ баробар
мебошад.
Бо бунёд гардидани нерӯгоҳҳои
б а р қ и о б и и “ С а н г т ӯд а - 1 ” в а
“Сангтӯда-2”, Маркази барқу
гармидиҳии “Душанбе-2”, агрегати
аввали нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”
ва силсилаи нерӯгоҳҳои хурд зиёда
аз 1900 мегаватт иқтидорҳои нав ба
кор андохта шуданд.
Ҳа м чунин, та в а ссути сохтмони хатҳои интиқоли барқи
“Ҷануб-Шимол”, “Роғун-Душанбе”,
“Лолазор-Хатлон”, “Геран-Румӣ”,
“Тоҷикистон-Афғонистон”, “Хуҷанд-

Айнӣ”, “Айнӣ-Рӯдакӣ”, “ҚайроққумАшт”, “Қайроққум-Суғд” ба дарозии зиёда аз 1100 километр, 4
зеристгоҳи барқии 500 — киловолта, 10 зеристгоҳи барқии 220 — киловолта ва дигар иншооти барқӣ
фаъолияти устувори низоми ягонаи
энергетикӣ таъмин карда шуд.
Ҳамаи ин тадбирҳои созандаи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
хотири рушду пешрафти соҳаҳои
иқтисодии мамлакат, ноил гардидан ба истиқлолияти комили
энергетикӣ ва таъмини зиндагии
шоистаи халқи тоҷик равона гардидаанд, ки пайомадҳои он дар
рушди кишвари азизамон неку
бобарор дониста мешавад.
Баъди ба кор андохтани агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии
“Роғун” Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ
дар назди васлгарону ронандагон, нақбканону кафшергарон,
пармагарону барқчиён, дуредгарону муҳандисон ва роҳбарони
ширкатҳои сохтмонӣ суханронӣ
карданд.
Сарвари давлат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон кул-

ли шаҳрвандони кишвар ва
ҳамватананони бурунмарзиро бо
ин рӯйдоди муҳими таърихӣ табрику таҳният гуфтанд.
Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор
доштанд, ки бо заҳмати содиқонаи
мардуми сарбаланди тоҷик ва корномаи баҳодуронаи фарзандони
бонангу номуси халқи тоҷик дар
ояндаи наздиктарин ҳамаи ниятҳои
нек ва нақшаҳои созандаамон
амалӣ мегарданд.
Таъкид гардид, ки ин иншооти
ҳаётан муҳим мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии
сифату бехатарӣ ва бо истифода
аз технологияҳои навтарин бунёд
шуда истодааст ва дар ояндаи наздик на танҳо хонадони сокинони
Тоҷикистонро нурафшон мекунад,
балки ба кишварҳои минтақа низ
хизмат хоҳад кард.
Сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обӣ
дар дарёҳои Тоҷикистон ба таъмин
намудани тавозун байни талабот
ба қувваи барқ ва захираҳои об
мусоидат карда, барои идоракунии
устувори захираҳои об ва коҳиш
додани норасоии нерӯи барқ дар
минтақа кумак мерасонад.
Яке аз хусусиятҳои даврони
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муосир — тамоюли глобалии ташаккул ва пешбурди “иқтисоди
сабз” ва дар ин замина, рӯ овардан
ба манбаъҳои таҷдидшаванда ва
аз лиҳози экологӣ тозаи истеҳсоли
нерӯи барқ мебошад.
Тақрибан шаст фоизи захираҳои
обии Осиёи Марказӣ дар ҳудуди
Тоҷикистон ташаккул меёбанд ва
кишвари мо аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли
“ н е р ӯ и с а б з ” а з м а н б а ъ ҳо и
барқароршаванда дар ҷаҳон ҷойи
шашумро ишғол мекунад.
Сарвари давлат таъкид доштанд: “Мо тасмим дорем, ки ин
захираи асосиамонро, ки яке аз
заминаҳои бунёдии ташаккули
“иқтисоди сабз” мебошад, ба манфиати кишвар ва минтақа истифода
барем».
Тоҷикистон, инчунин, дар ҳалли
масъалаҳои паст намудани хавфи
офатҳои табиӣ, тағирёбии иқлим,
дастрасӣ ба оби нӯшокии босифат
ва беҳдошт, муҳити зист, инфрасохтору сармоя, мудирияти захираҳои
об, аҳаммият ва нақши он дар
иқтисоди устувор пешсаф мебошад.
Ин ташаббусҳо имкон фароҳам
меоранд, ки мавқеи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи
истеҳсоли нерӯи барқ чанд зина
боло равад.
Дар охир Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
бори дигар истеҳсоли нури агрегати дуюмро ба тамоми мардуми
сарбаланди Тоҷикистони азизу
соҳибистиқлол самимона табрик
гуфтанд.

“Роѓун” - самараи истиќлолу озодї
Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи агрегати дуюми НБО «Роғун»
9 сентябри соли 2019, шаҳри Роғун

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам бунёдкорони нерӯгоҳи барқи
обии “Роғун”!
Ҳозирини арҷманд!
Бо арзи эҳтирому ифтихори зиёд ҳамаи
шуморо ба муносибати ҷашни муқаддасу
мубораки миллӣ – солгарди бистуҳаштуми
Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
ба кор оғоз кардани агрегати дуюми нерӯгоҳи
Роғун — иншооти тақдирсози халқамон
сидқан табрик мегӯям.
Нерӯгоҳи “Роғун” самара, яъне фарзанди
истиқлолу озодии Ватани маҳбуби мо буда, ба
кор оғоз кардани агрегати дуюми он дар рӯзи
таҷлили ин ҷашни бузурги миллӣ туҳфаи олӣ
ба мардуми шарифи Тоҷикистон мебошад.
Баъди ба истифода додани агрегати якуми
ин кохи нур, ки 16-уми ноябри соли гузашта
баргузор гардида буд, вақти зиёде нагузаштааст ва аллакай, то имрӯз дар нерӯгоҳ 570
миллион киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол
гардида, ба низоми энергетикии кишвар
интиқол дода шуд.
Ва имрӯз тамоми сокинони Тоҷикистон
шоҳиди рӯйдоди навбатии хурсандиовар – бакорандозии агрегати дуюми ин
манбаи рӯшноӣ гардиданд , ки бо иродаи қавӣ, шуҷоату матонат ва заҳмати

шабонарӯзии шумо – мутахассисону
сохтмончиёни ватандӯсту шуҳратманд
таъмин карда шуд.
Ба ҳамаи шумо миннатдории бепоёни
Ҳукумат ва халқи Тоҷикистонро баён намуда,
бори дигар хотирнишон месозам, ки номи
ҳар яки шумо — фарзандони бонангу номуси
Ватан — мутахассисону сохтмончиёни баландихтисос ва шарикони гиромӣ дар таърихи
Тоҷикистони навин бо ҳарфҳои заррин сабт
хоҳад шуд.
Ба роҳбарону мутахассисони ҳамаи
ширкатҳои хориҷӣ барои ҳамкории софдилона ва заҳмати аҳлона бо муҳандисону
коргарони Тоҷикистон аз номи Ҳукумат ва
халқи тоҷик изҳори сипос менамоям.
Давлат ва Ҳукумати мамлакат ба масъалаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии «Роғун»
афзалияти махсус медиҳад.
Мехоҳам махсус зикр намоям, ки то
имрӯз яке аз иншооти муҳимми нерӯгоҳ –
нақби обпартои сеюм — яке аз тавсияҳои
асосии коршиносони байналмилалӣ дар
самти таъмин намудани бехатарии фаъолияти нерӯгоҳ ҳангоми серобии эҳтимолӣ
бо насби дарвозаҳои сегментии таъмирӣ,
садамавӣ ва асосӣ бунёд карда шуд ва мо
чанд лаҳза пештар шоҳиди ба истифода додани он гардидем.
Ин нақб бо қутри 15 метр ва дарозии
1,8 километр дар як сония имконияти гузаронидани 3500 метри мукааб обро дошта,
ба маблағи 2,8 миллиард сомонӣ бунёд
гардидааст. Дар қатори дигар нақбҳо ин нахустин нақбе мебошад, ки дар доираи бунёди
нерӯгоҳ дар даврони истиқлол сохта шудааст.
Бояд таъкид намоям, ки мо ба

маблағгузории нерӯгоҳи “Роғун” эътибори
аввалиндараҷа медиҳем.
Роҳбарияти нерӯгоҳ, ширкатҳои пудратчӣ
ва дигар ширкатҳои бо сохтмони ин иншоот
алоқаманд вазифадоранд, ки маблағҳои
ҷудошударо мақсаднок ва самаранок истифода баранд ва ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд.
Такроран хотирнишон менамоям, ки ин
иншооти ҳаётан муҳим мутобиқ ба талаботи
меъёрҳои байналмилалии сифату бехатарӣ ва
бо истифода аз технологияҳои навтарин бунёд
шуда истодааст ва дар ояндаи наздик на танҳо
хонадони сокинони Тоҷикистонро нурафшон
мекунад, балки ба кишварҳои минтақа низ
хизмат хоҳад кард.
Бояд гуфт, ки сохтмони нерӯгоҳи “Роғун”
ба марҳалаи бисёр масъулиятнок ворид
гардида, корҳои боз ҳам бузург дар пешанд.
Барои иҷрои ин корҳо кӯшишу ғайрати
ҳамарӯза ва андешидани тадбирҳои зиёд
зарур мебошад. Бинобар ин, Ҳукумати кишварро зарур аст, ки фаъолияти худро ҷиҳати
бомаром татбиқ намудани лоиҳаи нерӯгоҳи
“Роғун” равона созад.
Ҳамзамон бо ин, аз роҳбарият то корманди одии ҳамаи ширкатҳои ба сохтмони
нерӯгоҳ ҷалбшуда барои вусъат бахшидани
корҳои бунёди ин иншооти аср равона намуда, бояд масъулияти худро ба пуррагӣ
дарк намоянд.
Ҳукумати мамлакат таъмини истиқлолияти
энергетикиро яке аз ҳадафҳои стратегии
кишвар қарор дода, барои расидан ба он
тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар
намудааст.
Татбиқи чандин лоиҳаи муҳим дар самти рушди соҳаи энергетика нишонаи ҳамин

кӯшишҳои пайваста буда, имрӯз ба болоравии сатҳи зиндагии мардум мусоидат карда
истодааст.
Бо мақсади рушди соҳаи энергетика ҳоло
бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
татбиқи 12 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба
маблағи умумии 16 миллиард сомонӣ идома
дошта, дар доираи онҳо то ба имрӯз 7,6 миллиард сомонӣ аз худ гардидааст.
Илова бар ин, вақтҳои охир бо шарикони
рушд як қатор созишномаҳо ба имзо расонида
шуданд, ки ҳадафи онҳо таҷдиди нерӯгоҳҳои
амалкунанда, яъне “Норак”, “Қайроққум” ва
“Сарбанд” мебошад. Яъне мо дар баробари
бунёди иншооти нави энергетикӣ таҷдиду
барқарорсозии нерӯгоҳҳои амалкунандаро
низ босуръат пеш бурда истодаем.
Маблағи ҷалбшуда барои татбиқи
лоиҳаҳои “Азнавсозии нерӯгоҳи барқи обии
“Қайроққум” бо мақсади баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим” – 200
миллион, марҳалаи аввали барқарорсозии
нерӯгоҳи барқи обии ”Норак” — 350 миллион
ва нерӯгоҳи барқи обии “Сарбанд” беш аз
136 миллион доллари амрикоӣ, дар маҷмӯъ,
7 миллиарду 200 миллион сомониро ташкил
медиҳад.
Сохтмону таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обӣ,
марказҳои барқу гармидиҳӣ, бунёди хатҳои
интиқоли нерӯи барқ ва зеристгоҳҳои барқӣ,
инчунин, ислоҳоти соҳаи энергетика дар
солҳои охир имкон дод, ки таъминоти аҳолӣ
бо нерӯи барқ ва фаъолияти инфрасохтори
энергетикӣ ба таври назаррас беҳтар гардида,
содироти нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя
дар мавсими гармо афзоиш дода шавад.
(Давомаш дар саҳ.4)
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(Аввалаш дар саҳ.3)
Ҳамчунин, бояд гуфт, ки рушди соҳаи энергетика ба тараққиёти муназзами иқтисодии
Тоҷикистон, хусусан, дар самти татбиқи
ҳадафи чоруми миллӣ — саноатикунонии
босуръати кишвар нақши калидӣ мебозад.
Дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон
инфрасохтори энергетикии кишвар куллан
тағйир ёфта, бо татбиқи як қатор лоиҳаҳои
сармоягузорӣ имконият фароҳам гардид,
ки дар кишвар низоми ягонаи энергетикӣ
таъсис дода, бо барқ таъмин намудани
соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳолӣ пурра аз
истеҳсолкунандагони дохилӣ ба роҳ монда
шавад.
Дар ин давра бо бунёд гардидани
нерӯгоҳҳои барқи обии «Сангтӯда-1» ва
«Сангтӯда-2», Маркази барқу гармидиҳии
Душанбе-2, агрегати аввали нерӯгоҳи барқи
обии Роғун ва силсилаи нерӯгоҳҳои хурд зиёда аз 1900 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор
андохта шуданд.
Ҳамчунин, тавассути сохтмони хатҳои
интиқоли барқи «Ҷануб-Шимол», «РоғунДушанбе», «Лолазор-Хатлон», «ГеранРумӣ», «Тоҷикистон-Афғонистон», «ХуҷандАйнӣ», «Айнӣ-Рӯдакӣ», «Қайроққум-Ашт»,
«Қайроққум-Суғд» ба дарозии зиёда аз 1100
километр, 4 зеристгоҳи барқии 500 — кило-

Боҷу хироҷ

ПРЕЗИДЕНТ

“Роѓун” - самараи
истиќлолу озодї
Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
маросими ифтитоҳи агрегати дуюми НБО «Роғун»
9 сентябри соли 2019, шаҳри Роғун
волта, 10 зеристгоҳи барқии 220 — киловолта
ва дигар иншооти барқӣ фаъолияти устувори
низоми ягонаи энергетикӣ таъмин карда шуд.
Дар ин лаҳзаҳои таърихӣ бо
қаноатмандиву ифтихор иброз медорам, ки
бунёди нерӯгоҳи “Роғун” ҳамчун иншооти
тақдирсоз натиҷаи орзуву омоли нек, азму
иродаи қавӣ, дастгириву пуштибонии самимӣ
ва саҳми ватандӯстонаи халқи шарафманди
Тоҷикистон мебошад.
Бо итминони комил изҳор менамоям, ки

мо бо заҳмати содиқонаи мардуми сарбаланди тоҷик ва корномаи баҳодуронаи фарзандони бонангу номуси миллат дар ояндаи
наздиктарин ҳамаи ниятҳои нек ва нақшаҳои
созандаамонро амалӣ мегардонем.
Он рӯз дур нест, ки Тоҷикистони озоду
соҳибихтиёри мо ба як давлати нерӯманду
пешрафта ва Ватани маҳбуби тоҷикон ба
мулки боз ҳам ободу осуда табдил меёбад.
Бори дигар тамоми мардуми шарифи
Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва

ҳамаи шумо — диловарони ҷабҳаи заҳмат —
бунёдкорони “Роғун”- ро ба ифтихори ҷашни
муқаддаси миллӣ – 28 – солагии истиқлолу
озодӣ ва бо комёбии навбатӣ — ба кор
даромадани агрегати дуюми ин нерӯгоҳи
бузург самимона табрик гуфта, бароятон
хонаободӣ ва барори кору пирӯзиҳои бештар
орзу менамоям.
Пояндаву ҷовидон бод, истиқлолу озодии давлати навини тоҷикон!
Шараф ба сохтмончиён ва муҳандисону
мутахассисони диловари нерӯгоҳи барқи
обии “Роғун”!
Шараф ба мардуми бонангу номус,
ватандӯсту ватанпарвар, заҳматкашу ободгар ва сулҳдӯсту фарҳангсолори тоҷик!
“Роғун” барои мардуми шарафманди Тоҷикистон сохтмони сарнавиштсоз,
майдони нангу номус ва ҷабҳаи заҳмати
ҷавонмардона мебошад!
“Роғун” ояндаи ободи халқи тоҷик, сари
баланду рӯи сурхи ҳар фарди Ватан ва кафили болоравии нуфузу обрӯи давлати озоду
соҳибихтиёри тоҷикон аст.
Роҳат сафеду иқболат баланд бод,
Тоҷикистони азизи ман!
Ҳамеша саломату сарбаланд бошед,
ҳамватанони азиз!

Истиќлол - арзишмандтарин
комёбии халќи тољик

Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!
Бо камоли ифтихору фараҳмандӣ
тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон,
ҳамватанони бурунмарзӣ, сокинони пойтахти кишвари азизамон ва ҳамаи шумо, ширкаткунандагони тантанаи имрӯзаро бори
дигар ба муносибати ҷашни муқаддаси
миллӣ — 28 — умин солгарди Истиқлоли
давлатӣ ва ба истифода додани агрегати
дуюми нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» самимона табрик менамоям.
Бисту ҳашт сол муқад дам халқи
куҳанбунёду тамаддунсози тоҷик ба дастоварди муқаддасу таърихӣ — Истиқлолияти
давлатӣ ноил гардид, ки имрӯз мо ин падидаи бузурги таърихи навини халқамонро
бо эҳсоси гарми ватандорӣ ва ифтихору
сарафрозӣ таҷлил менамоем.
Истиқлол арзишмандтарин комёбии
халқи тоҷик дар охири асри бист ба ҳисоб
рафта, Тоҷикистони азизамон маҳз ба туфайли он ҳамчун узви баробарҳуқуқи ҷомеаи
ҷаҳон эътироф гардид ва мавқеи шоистаи
худро дар байни кишварҳои мутамаддин
соҳиб шуд.
Истиқлол нишонаи озодиву ҳувияти
миллӣ ва мояи ифтихори ҳар як соҳибватан,
рамзи саодат ва шарти асоситарини бақои
миллат ва давлати тоҷикон мебошад.
Тамоми мардуми Тоҷикистон хуб медонанд, ки то расидан ба дастовардҳои имрӯза
мо чӣ қадар мушкилоти сахту сангинро паси
сар кардем. Роҳи таърихие, ки халқи тоҷик
дар бисту ҳашт соли охир тай кард, масири
пур аз монеаву мушкилот буд.
Алалхусус, кишварамон дар солҳои
аввали соҳибистиқлолӣ ба марҳалаи мухолифати шадиди дохилӣ ва муқовимати
мусаллаҳона ворид гардид.
Хоинони миллати тоҷик ва хоҷагони
хориҷии онҳо бо ҳар роҳ мехостанд давлати
навбунёди тоҷиконро аз харитаи сиёсии
ҷаҳон нест кунанд ва миллатро пароканда
созанд.
Вале бархилофи ҳадафҳои нопоки
хоинони миллат ва баъзе доираҳои манфиатдори хориҷӣ қувваҳои солими ҷомеаи
мо зери парчами нангу номус ва ягонагии
миллӣ сарҷамъ шуда, ҷиҳати расидан ба
сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ корномаи

Суханронии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори
28-умин солгарди Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе

бемисл нишон доданд.
Аз ин лиҳоз, ман ҳамеша таъкид месозам, ки сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ
барои мо – тоҷикон ҳамчун арзишҳои бисёр
азизу муқаддас аҳаммияти калидӣ доранд
ва ҳифзу таҳкими онҳо вазифаи ҷониву
имонии ҳар як шаҳрванди бонангу номуси
Тоҷикистон мебошад.
Воқеан, ноил гаштан ба сулҳу субот ва
ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги
даврони истиқлолият мебошад. Маҳз сулҳу
оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба
мо имконият фароҳам овард, ки то имрӯз
ба хотири пешрафти Ватани аҷдодиамон
бисёр иқдомоти бунёдгаронаро анҷом
диҳем.
Ҳоло бо эътимод метавон изҳор намуд , ки таҷлили ҳамасолаи солгарди
истиқлол ҳамчун ҷашни муқад даси
миллӣ ба густариши бештари
худогоҳиву худшиносӣ, таҳкими ваҳдати
миллӣ, тақвияти ҳисси ватандӯстиву

ватанпарастӣ ва ифтихори ватандор и и ҳа р я к ф а рд и б о н а н г у н о м у с и
Тоҷикистони соҳибистиқлол нерӯи тоза
бахшида истодааст.
Субҳи имрӯз мо дар фазои тантанавӣ
агрегати дуюми нерӯгоҳи барқи обии
«Роғун»-ро ба кор андохтем, ки ин падидаи
неки созанда ва дастоварди муҳимтарини
мо дар самти боз ҳам афзоиш додани
истеҳсоли нерӯи барқ, таҳкими иқтидори
энергетикии мамлакат аҳаммияти бунёдӣ
дорад ва боз як қадами устувори мо
дар ҷодаи таъмин намудани истиқлоли
энергетикӣ мебошад.
Итминон дорам, ки бунёди ин иншооти бузурги аср солҳои наздик бо кӯшишу
ғайрати ватандӯстонаи мутахассисону
сохтмончиён муваффақона анҷом меёбад
ва ба шарофати он баробари рушди ҳамаи
соҳаҳои иқтисоди миллӣ сатҳу сифати
рӯзгори мардуми мо нисбат ба имрӯз хеле
беҳтар мегардад.

Ҳозирини арҷманд!
Дар шароити бисёр ҳассосу мураккаби
ҷаҳони муосир ҳимояи дастовардҳои замони истиқлол-сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ,
ваҳдати миллӣ ва хифзи манфиатҳои давлату миллат вазифаи ҳар фарди бонангу
номуси миллат мебошад.
Хусусан, тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи
ваҳдату сарҷамъӣ, худшиносиву худогоҳӣ,
ватандӯстиву ватанпарварӣ ва ифтихор аз
давлатдории миллӣ дар шароити имрӯза
аҳаммияти беш аз пеш касб кардааст.
Ин рисолат аз тамоми ҷомеа, алалхусус,
аз аҳли зиё тақозо менамояд, ки моҳияти
сулҳу ваҳдат, ватану ватандорӣ ва худшиносии миллиро ба наврасону ҷавонон ҳарчи
бештар ташвиқ намоянд.
Мо ба хотири ҷовидону бегазанд мондани истиқлоли давлатамон насли пешрафта
— насли дорои тафаккуру ҷаҳонбинии нав
ва ватандӯсту ватанпарварро ба камол расонидем, ки дар оянда масъулияти соҳибӣ
кардани давлати соҳибистиқлоли мо ба
дӯши онҳо гузошта мешавад.
Бовар дорам, ки мардуми бонангу номуси мо, аз ҷумла сокинони шарафманди
пойтахт бо заҳмати софдилона ва азму
иродаи қавӣ минбаъд низ дар ободии
Ватани маҳбубамон аз ҳарвақта бештар
заҳмат мекашанд, шуҳрати онро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд,
дар раванди давлатсозиву давлатдорӣ ва
бунёди ҷомеаи демокративу ҳуқуқбунёд
ва дунявӣ саҳми арзишманд гузошта, роҳи
таърихии халқамонро, ки аз истиқлоли
Ватан ибтидо гирифтааст, сарбаландона
идома медиҳанд.
Бигзор, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва
ваҳдати миллӣ дар сарзамини аҷдодии
мо абадӣ бошад!
Пояндаву ҷовидон бод истиқлоли
халқи шарафманди Тоҷикистон!
Шараф ба мардуми бонангу номус,
ватандӯсту ватанпарвар, сулҳдӯсту тамаддунсоз ва заҳматкашу сарбаланди тоҷик!
Ҷашни 28-солагии истиқлолу озодии давлати тоҷикон ва ба фаъолият
оғоз кардани агрегати дуюми кохи нури
Тоҷикистон, яъне нерӯгоҳи барқи обии
«Роғун» муборак бошад, ҳамватанони
азиз!

ПРЕЗИДЕНТ
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Арсаи корњои созандагї
Дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Муъминобод Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як
қатор иншооти муҳими ҷашниро ифтитоҳ намуданд
Оғози азнавсозии
роҳи мошингарди
Муъминобод-Кӯлоб
Сафари кории Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ — Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба ноҳияи Муъминобод нахуст аз иштирок дар маросими оғози Лоиҳаи «Таҷдиди
роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Муъминобод»
шурӯъ гардид.
Ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд,
ки тарҳи мазкур дар доираи марҳалаи сеюми
«Таъмиру таҷдиди роҳҳои автомобилгард дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон» амалӣ карда мешавад.
Иҷрои ин лоиҳа, 214,4 миллион сомонӣ
пешбинӣ гардидааст. Таъмиру навсозии 35
километр роҳ ва таҷдиди 6 пул низ дар доираи ҳамин лоиҳа сурат хоҳад гирифт.
Роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Муъминобод
аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта, давоми солҳои
зиёд навсозӣ нашуда буд. Аз ин рӯ, ҳолати
имрӯзаи ин роҳ ба талабот ҷавобгӯ нест ва боиси масрафоти зиёди роҳистифодабарандагон
низ мегардид.
Дар асоси дастуру ҳидоятҳои Роҳбари
давлат, таҷдиди ин қисмати роҳ оғоз гардид,
ки нишонаи возеҳи татбиқи муваффақонаи
стратегияи баровардани кишвар аз бунбасти
коммуникатсионӣ ва табдил додани ҷумҳурӣ
ба қаламрави воҳиди транзитӣ арзёбӣ мегардад.
Аснои иштирок дар маросими оғози
Лоиҳаи «Таҷдиди роҳи автомобилгарди
Кӯлоб-Муъминобод», Пешвои миллат,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулонро бобати бо суръату сифати баланд анҷом додани
сохтмону азнавсозии роҳи мазкур вазифадор
карданд. Ба таъкиди Сарвари давлат, маҳз
сифати тадбирҳои сохтмонӣ имкон фароҳам
хоҳад овард, ки ин иншоот солҳои тӯлонӣ ба
мардум хизмат кунад.

Бинои Прокуратураи
ноҳияи Муъминобод
10-уми сентябр дар идомаи боздиди корӣ
аз ноҳияи Муъминобод, Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар шаҳраки Муъминобод бинои наву
замонавии Прокуратураи ноҳияро мавриди
истифодабарӣ қарор доданд.
Бино аз 3 ошёна иборат буда, корҳои
сохтмонӣ бо ҷалби 35 нафар коргари маҳаллӣ
сифатан хуб ба анҷом расонида шуданд.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои
сохтмонӣ дар ин иншоот баҳои арзанда дода,
онро туҳфаи Ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои
ҷашни 28-солагии Истиқлолияти давлатӣ
арзёбӣ карданд.
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз кормандони прокуратура тақозо
карданд, ки ба волоияти қонун арҷ гузошта, вазифаҳои хизматии хешро содиқонаву
софдилона дар назди халқу Ватан анҷом
диҳанд.

Маркази ҷумҳуриявии
барқарорсозии бемориҳои
дил
Тавре ба Сарвари давлат иттилоъ доданд,
корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли
2014 шурӯъ шуда, он бо сифати баланд ва
ҷавобгӯ ба талаботи муосири сохтмонӣ бунёд
гардидааст.

Маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии
бемориҳои дил дар ноҳияи Муъминобод
аз 4 ошёна иборат буда, дар он ошхона,
шуъбаи барқарорсозии кӯдакона, бахши
машваратию ташхисӣ, маъмурият, шуъбаи
бақайдгирӣ, маҷлисгоҳ бо 130 ҷойи нишаст,
бахши табобатӣ-барқарорсозӣ, табобати
интенсивӣ, толори табобати варзишӣ ва
шуъбаи барқарорсозии калонсолон, инчунин
бахшҳои дигари табобатию барқарорсозӣ
ҷойгир мебошанд.
Зимни боздид ба Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд,
ки ин иншооти табобативу солимгардонӣ дорои беш аз 100 кат, аз ҷумла 26 кати кӯдакона
буда, дар ҳуҷраҳои он муосиртарин шароиту имкониятҳои табобату солимгардонии
беморони гирифтори дил фароҳам оварда
шудааст.
Пас аз боздид ва шиносоӣ бо шароити
маркази мазкур Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба
сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода,
табибонро ба хизматрасонии хубу шоиста ба
мизоҷон ҳидоят намуданд. Сарвари давлат
мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкурро туҳфаи арзандаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷашни 28 -умин
солгарди Рӯзи Истиқлолияти давлатӣ ба табибони ноҳияи Муъминобод арзёбӣ карданд.

Майдончаи варзишӣ
Иншооти мазкур ба ифтихори ҷашни
бузурги миллӣ - 28-умин солгарди Рӯзи
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Точикистон
дар масоҳати умумии 1025 метри мураббаъ
аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия
бунёд шудааст. Инчунин, дар шафати майдончаи варзишӣ барои машқ ва обутоби бадан
беҳтарин шароит фароҳам оварда шудааст.
Зимни шиносоӣ бо шароити иншооти
мазкур Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои
баланд дода, мавриди истифода қарор гирифтани онро барои наврасону ҷавонони
ноҳияи Муъминобод дар рӯзҳои таҷлил аз
ҷашни бузурги миллӣ- Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтарин туҳфа
арзёбӣ карданд.
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз насли ояндасози кишвар ва варзишгарони ноҳияи Муъминобод даъват ба
амал оварданд, ки аз чунин имкониятҳои
мусоид васеъ истифода намоянд, то ҳама
намуди варзиш, аз ҷумла футбол дар ҷумҳурӣ
рушди ҳамаҷониба пайдо намояд.

Бинои Меҳмонхонаи
«Муъминобод» дар
деҳаи Шаҳринави деҳоти
“Деҳибаланд”
Ба Сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки
бинои Меҳмонхонаи «Муъминобод» дар доираи эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Идихон Сафаров бунёд шуда, ба зебогии ноҳия
ҳусни дигар зам мекунад.
Дар ин бинои хуштарҳу замонавӣ 12
ҳуҷра бо катҳои хоб, маҷлисгоҳ, тарабхона ва
тӯйхона ҷойгир карда шудааст. Дар маҷмӯъ,
Меҳмонхонаи «Муъминобод» метавонад дар
як вақт то 20 нафарро қабул намояд. Ҳуҷраҳо
бо ҷиҳоз, телевизор ва дигар ашёи зарурӣ
муҷаҳҳаз мебошанд.
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бо шароити Меҳмонхонаи «Муъминобод» дар деҳаи Шаҳринав шинос шуда,

аз ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ изҳори
хушнудӣ намуданд ва чунин иқдомҳои сокинони ватандӯсти мамлакатро шоистаи
дастгирӣ хонданд.

Намоишгоҳи ҳунарҳои
мардумӣ дар деҳаи
Шаҳринави деҳоти
“Деҳибаланд”
Дар деҳаи Шаҳринави деҳоти
“Деҳибаланд”-и ноҳияи Муъминобод Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи
ҳунармандони ноҳия дидан карданд.
Дар ин намоишгоҳ сокинони ноҳияи Муъминобод намунаи беҳтарини маҳсули дасти
худро ба маърази тамошо гузоштанд. Хоса бонувони чирадаст навъҳои гуногуни либосҳои
миллӣ, аз ҷумла чаканро, ки соли 2018 ба
рӯйхати Мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО шомил гардид, ба намоиш гузоштанд.
Ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон иттилоъ доданд , ки то эълони
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ, дар ноҳияи Муъминобод 7 маркази ҳунаромӯзӣ фаъолият мекард. Бо эълони
сесолаи ҳунармандӣ шумораи ин марказҳо
ба 10 адад расидааст. Бояд гуфт, ки дар доираи татбиқи иқдоми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба эҳё ва рушди ҳунарҳои
мардумӣ, то имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳурӣ даҳҳо мактабу сех ва коргоҳҳои
ҳунармандӣ ташкил шудааст.
Дар марказҳои ҳунаромӯзии ноҳия,
д а р м а ҷ м ӯ ъ , 8 5 н а м уд и ҳ у н а р ҳ о и
мардумӣ омӯзонида мешаванд. Бонувони
ҳунарманд талош доранд, ки ҳарчи бештар
ҷавондухтаронро ба ин курсҳо фаро гиранд
ва дар эҳё ва рушди ҳунарҳои аҷдодӣ саҳми
худро гузоранд.
Баъд аз тамошои намоишгоҳ, Сарвари
давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунари
занону ҷавондухтарони ноҳияи Муъминобод
баҳои баланд дода, онҳоро ба саҳмгузорӣ дар
эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва тарбияи
ҷавонон ҳидоят намуданд.

Намоишгоҳи маҳсулоти
саноативу кишоварзӣ
Дар деҳаи Шаҳринави ноҳияи
Мӯъминобод Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз
намоишгоҳи маҳсулоти саноативу кишоварзии сокинони ноҳия боздид карданд.
Дар ин намоишгоҳ маҳсулоти саноативу кишоварзии хоҷагии ҷангали ноҳия,
деҳоти Балхобӣ, “Нуралишо Назаров”,
“Деҳибаланд”, ба номи Шамсиддин Шоҳин,
хоҷагии таҷрибавии Институти боғдорӣ ва
сабзавоткории Академияи кишоварзӣ дар
ноҳия ва ғайра ба маъраз гузошта шуд.
Натиҷаҳои фаъолияти корхонаҳои саноатӣ
қонеъкунанда буда, бо эълони ҳадафи 4-уми
стратегии мамлакат - саноатикунонии босуръати кишвар корҳо дар самти афзоиш додани
иқтидори истеҳсолии корхонаҳои истеҳсолӣ
тақвият бахшида мешавад.
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон зимни боздид аз намоиши маҳсулоти
саноативу кишоварзӣ дар деҳаи Шаҳринави
ноҳияи Мӯъминобод бо кишоварзон ва
масъулони соҳа суҳбат намуда, барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзӣ, истифодаи самараноки замин
дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
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Корхонаи коркарди меваю
сабзавот ва истеҳсоли
нӯшокиҳои ташнашикани
“Муъминобод”
Иттилоъ дода шуд, ки корхонаи мазкур
аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд шуда,
аз сехи истеҳсолу коркарди севаю сабзавот
ва анбору сардхона иборат мебошад. Корхонаи коркарди меваю сабзавот ва истеҳсоли
нӯшокиҳои ташнашикан дар майдони 1,2
гектар бунёд шудааст. Ба Сарвари давлат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд,
ки дар сехи нӯшокиҳои ташнашикан нӯшоба,
афшура ва мураббои меваҳои гуногун омода
карда мешавад.
Баъд аз шиносоӣ бо шароити корӣ дар
Корхонаи коркарди меваю сабзавот ва
истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикани “Муъминобод” Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон аз ташаббуси соҳибкорони
маҳаллӣ изҳори хушнудӣ карда, барои афзун
намудани ҳаҷми истеҳсолот дар корхона ва
ҳамзамон таъсиси ҷойҳои нави корӣ дастуру
ҳидоятҳо доданд.

Боғи хоҷагии деҳқонии
«Аминҷон» ва шиносоӣ
бо фаъолияти ҶДММ
«Махсуми Карим»
Ба Пешвои миллат иттилоъ доданд,
ки хоҷагии мазкур соли 1998 таъсис ёфта,
масоҳати заминҳояш ба 4,5 гектар баробар
аст. Аз ин ҳисоб дар 3,25 гектар зироаткорӣ
ва дар 1,25 гектари боқимонда боғ бунёд
шудааст. Боғи Хоҷагии деҳқонии «Аминҷон»
соли 2010 таъсис ёфта, онро деҳқони асилу
таҷрибадор Бегаҳмад Одинаев роҳбарӣ
мекунад.
Дар ин боғ навъҳои гуногуни себ, аз ҷумла
голден, крепсон, самаренко, старкрипсон,
қосимсаркорӣ, ҳамчунин нок ва гелосу
зардолу парвариш карда мешаванд. Аз ин
боғ ҳам меваи тару тоза ва ҳам меваи хушк
ба бозорҳои ҷумҳурӣ бароварда мешавад.
Боғдорон ба хотири самаровар гардонидани
дарахтон, аз роҳу усулҳои муосир истифода
карда, сари вақт байни қаторҳоро нарм мекунанд ва дар як сол 2-3 маротиба ба дарахтон
доруҳои минералӣ медиҳанд.
Баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти боғи
«Аминҷон” ва ҶДММ «Махсуми Карим»,
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба боғпарварону хоҷагидорон маслиҳат
доданд , ки бо истифода аз таҷрибаи
пешқадам, ҳамаи талаботи агротехникиро
сари вақт ва мутобиқ ба меъёрҳо ва бо
машварату тавсияи олимон анҷом дода, барои афзун намудани меваи хушки содиротӣ
талоши бештар кунанд , зеро риояи ин
талабот асоси муваффақияти кишоварзон
мебошад.

Меҳмонхонаи нав ва
боздид аз обанбори
Муъминобод
10 сентябр Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар доираи сафари корӣ меҳмонхонаи
навро дар як ҷойи хеле хушбоду ҳаво ифтитоҳ
карда, аз обанбори Муъминобод боздид ба
амал оварданд.
Обанбори Муъминобод, ки барои обёрии
заминҳои кишоварзии шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои
Муъминобод ва Восеъ нигаронида шудааст,
ҷойи мусоиду мувофиқ барои рушди варзиши
шиноварӣ ва қайиқронӣ мебошад.
Баъди тамошои обанбори Муъминобод
Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар назди обанбор, дар як мавзеи хушбоду
ҳаво меҳмонхонаи навро ба истифода доданд.
Барои ба талабот ҷавобгӯ намудани иншоот даруну беруни бино ва ҳуҷраву долони
меҳмонхона аз усули маъмули миллии меъмории ороиш бо гачу оинабандӣ истифода
гардидааст.
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9 СЕНТЯБР - РӮЗИ
ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Истиќбол
аз Истиќлол
6-уми сентябри соли 2019 бахшида
ба 28-умин солгарди Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо иштироки муовинони раиси
Кумитаи андоз, сардорони раёсатҳо
ва мутахассисони Дастгоҳи марказӣ
ва мақомоти ҳудудии андоз
ҷамъомади тантанавӣ баргузор
гардид.

Дар ҷамъомад муовини аввали Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон Аюбҷон Солеҳзода
қайд кард, ки Истиқлолияти давлатӣ барои мардуми Тоҷикистон оғози марҳалаи
сифатан нави таърихӣ буда, ҷиҳати рушди
минбаъдаи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии
мамлакатамон заминаи устувору пойдор
фароҳам сохт.
Қайд гардид, ки дар ҳамаи бунёдкорию созандагиҳое, ки дар кишвар амалӣ
мешаванд, саҳми андозсупорандагон ва
кормандони мақомоти андоз низ хеле назаррас аст. Мақомоти андози Тоҷикистон,
ки зодаи даврони Истиқлолият мебошанд, имрӯз таҳти роҳбарии Пешвои миллат ва Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин тавассути меҳнати
софдилонаи роҳбарият ва кормандони
соҳа ба яке аз ниҳодҳои бонуфузи кишвар
табдил ёфтааст.
Ба иттилои номбурда, мақомоти
андоз бо мақсади бо истифода аз
технологияҳои муосири иттилоотӣ ташкил ва беҳтар кардани хизматрасонӣ
ба андозсупорандагон, ба роҳ мондани
корҳои фаҳмондадиҳӣ, дуруст ҳисоб
ва пардохт намудани андозҳо доимо
чораҷӯӣ менамояд.
- Фароҳам будани шароити замонавии корӣ моро водор месозад, ки боз
ҳам хубтару беҳтар фаъолият намуда,
нишондиҳандаҳои Буҷети давлатиро
минбаъд низ пурраву босифат иҷро
кунем ва ба бовари Пешвои миллат ва
Ҳукумати Тоҷикистон сазовор бошем, илова намуд А. Солеҳзода.
Дар охир, Аюбҷон Солеҳзода тамоми
кормандони мақомоти андозро ба ифтихори ҷашни 28-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод гуфта, ба онҳо саломатӣ, комёбӣ
ва дар фаъолияти пурмасъулияташон
муваффақиятҳо таманно намуд.
М. ҶУМЪА

ШАЊРВАНДОНИ МУЊТАРАМ!
БА МАЪЛУМОТИ ШУМО
МЕРАСОНЕМ, КИ РОЉЕЪ БА
МАСЪАЛАЊОИ АНДОЗ ВА
АНДОЗБАНДЇ МЕТАВОНЕД АЗ
СОМОНАИ КУМИТАИ АНДОЗ
WWW.ANDOZ.TJ ВА БАРОИ
ГИРИФТАНИ ПОСУХ АЗ БАХШИ
ИТТИЛООТИИ (КОЛЛ-СЕНТР) 151
ИСТИФОДА НАМОЕД.
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Боҷу хироҷ

ПРЕЗИДЕНТ

Корњои ободонию созандагї
дар шањри Кўлоб
Дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Кӯлоб Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолияти як
қатор корхонаҳо шинос шуда, иншооти ҷашниро ифтитоҳ намуданд.
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, адибон ва дигар намояндагони аҳли зиёи шаҳри Кӯлоб суҳбати
самимию созанда анҷом доданд.
Сарвари давлат омӯзгоронро ба беҳтар
кардани сифати таълим, тарбияи донишҷуён
дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва аҳли зиёро
ба васфи зебоиҳои сарзамин, тарғиби
дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии
кишвар ҳидоят карданд.

Боғи фарҳангию
фароғатии «Хуталон»

Маҷмааи кишоварзӣ —
саноатии «Кӯлоб»
Дар назди Кооперативи тиҷоратии Саид
Алии Ҳамадонӣ дар майдони 70 гектар бунёди гармхонаҳо барои парвариши сабзавоти
барвақтӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то
имрӯз дар як гектари он 10 гармхона бунёд
гардидааст.
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бо шароит ва технологияи парвариши
помидору бодиринг, қаланфур ва навъҳои
гуногуни гулу буттаҳо аз наздик шинос шуда,
ба хоҷагидорон ҷиҳати рушди ин бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ дастуру ҳидоят
ва маслиҳати муфид доданд.
Дар ин маҷмааи кишоварзӣ- саноатӣ
хоҷагидорон азм доранд, ки дар майдони 10
гектар гармхонаи лимупарварӣ, 15 гектар токзор, 10 гектар боғи интенсивӣ, дар масоҳати 2
гектар ҳавзи моҳипарварӣ, корхонаи коркарди
меваю сабзавот барои дар як сол истеҳсоли
то 2,5 миллион банкаи шартӣ, ташкили гушаи деҳқон дар 0,50 гектар замини ғайри
кишоварзӣ, ду сардхона ҷиҳати нигоҳдории
то 10 ҳазор тонна меваю сабзавот ва коллеҷи
хусусии агросаноатӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ ташкилу ба роҳ монда мешавад.
Баъд аз шиносоӣ бо фаъолияти Маҷмааи
кишоварзӣ — саноатии «Кӯлоб» Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон аз намоиши дастовардҳои меҳнатии
кишоварзон боздид намуданд.
Дар намоишгоҳ хоҷагидорон маҳсулоти
кишоварзиро ба маъраз гузоштанд, ки аз
ҳосили фаровони боғу токзор, зироатҳо ва
полезӣ дар шаҳру деҳоти Кӯлоб башорат
медиҳад.
Дар як гӯшаи намоишгоҳ кадбонуҳо
анвои гуногуни маводи ғизоӣ, аз ҷумла
маҳсулоти нонӣ ва таомҳои миллиро омода
ва пешниҳод намуданд. Техникаву мошинолоти муосири кишоварзӣ, ки пешрафти
кори аҳли заҳмат аз он вобастагӣ дорад, ба
маъраз гузошта шуд. Президенти мамлакат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар намоишгоҳи
дастовардҳои кишоварзон бо хоҷагидорон
суҳбати озоду самимӣ намуда, ба онҳо
ҷиҳати истифодаи мақсадноки замин дастуру
маслиҳатҳои муфид доданд.

Гулгашти ба номи
Сафар Амиршоев

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари
корӣ ба шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон,
ҳамчунин, дар маркази шаҳр гулгашти ба

номи Сафар Амиршоевро, ки бо тарҳи муосир
ва дизайни баланди меъморӣ бунёд гардидааст, мавриди истифода қарор доданд.
Корҳои сохтмонии мазкур аз ҷониби
Ҷамъияти масъулияти маҳдуди «Мега техник
иншоот» бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст.
Дарозии гулгашт 750 метр ва паҳноиаш
45 метр мебошад. Корҳои сохтмонии гулгашт,
моҳи июни соли ҷорӣ оғоз гардида, он дар
муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд ба итмом
расидааст.
Дар рафти корҳои сохтмонии гулгашт,
зиёда аз 250 нафар сокини маҳаллӣ бо кор
ва маоши хуб таьмин гардида буданд.
Дар гулгашт барои сокинону меҳмонон
қаҳвахона сохта шудааст, ки дар як вақт
имкон дорад то 80 нафарро қабул намояд.
Барои обёрии гулгашт ва шодоб намудани
дарахтону гулу буттаҳо, ҳамчунин, як чоҳи
амудӣ бо иқтидори 250 мукааб сохта шудааст.

Боғи ба номи
Сайдалӣ Вализода
Дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Кӯлоб
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчунин, дар
кӯчаи Шамсиддин Шоҳини шаҳри Кӯлоб,
боғи фарҳангӣ- фароғатии ба номи Сайдалӣ
Вализодаро мавриди баҳрабардорӣ қарор
доданд.
Боғи ба номи Сайдалӣ Вализода дар
масоҳати беш аз 3-гектар замин бунёд гардида, дар ҳудуди он майдончаи мошинронии
кӯдакон, 4 адад атраксиони замонавӣ, 2
майдончаи бозӣ барои кӯдакон, 2 фаввора, амфитеатри хурд бо 136 ҷойи нишаст,
қаҳвахонаи «Ҷавонон» барои қабули 20 нафар мизоҷ дар як вақт, майдончаи варзишӣ
бо дарозии 40 ва паҳноии 20 метр сохта шуда,
атрофи муҷассамаи модару кӯдак ва гаҳвора
бо гулҳои мавсимӣ орову зебо гардонида
шудаанд.
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бунёду азнавсозии чунин боғҳои
фарҳангӣ-фароғатиро дар доираи эълон
гардидани Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ, инчунин, истиқболи
сазовор аз ҷашни бузургӣ миллӣ, 30 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон туҳфаи арзанда ва намунаи ибрат
номида, ба сокинони шаҳри Кӯлоб табрику
муборакбод намуданд.
Дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи
Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо
устодони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи

Дар доираи сафари корӣ ба вилояти
Хатлон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар
шафати истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб Боғи
фарҳангию фароғатии «Хуталон»-ро бо бардоштани парда аз руи лавҳаи рамзӣ мавриди
баҳрабардорӣ қарор доданд.
Дар ин ҷо ба Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон иттиллоъ доданд, ки оғози
корҳои азнавсозию барқароркунӣ дар боғи
мазкур моҳи феврали 2019 оғоз гардида,
моҳи сентябри 2019 бо сифати баланд ва
тарҳи зебою муосир аз ҷониби КВД Роҳи
оҳани Тоҷикистон, ба анҷом расидааст.
Боғи «Хуталон» дар масоҳати умумии
беш аз 5 гектар бунёд гардида, дар ҳудуди
он 200 бех дарахти кипариз лейланди, 240
маживелник, 240 дарахти ороишии шамшод,
90 бех сирен шинонида шуда, 24 фаввораи
гуногунранги ороишӣ насб гардидааст, ки ба
атроф зебогии хоса зам намудааст.
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон зимни боздид ба корҳои азнавсозӣ
баҳои баланд дода, масъулонро барои бунёди чунин як боғи муосир табрику муборакбод
намуда, дастуру супоришҳо доданд.

Боғи марказии фарҳангӣфароғатии шаҳри Кӯлоб
ба номи Мир Сайид Алии
Ҳамадонӣ
Маврид ба ёдоварист, ки Боғи марказии
фарҳангӣ-фароғатии шаҳри Кӯлоб ба номи
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ баъд аз навсозӣ
симои комилан дигар гирифта, ба маркази
бузурги истироҳату фароғати кулли сокинон
ва меҳмонони шаҳри Кӯлоб табдил ёфтааст.
Масоҳати умумии боғ 9 га заминро ташкил
медиҳад.
Дар ҳудуди боғи мазкур ду майдончаи
варзишии замонавӣ, ки барои бозиҳои футбол, волейбол, баскетбол ва теннис пешбинӣ
гардидааст, сохта шуда, майдончаи бозӣ барои кӯдакон ва наврасон, майдончаи тенниси
рӯйи миз, Маркази ҷавонон, қаҳвахона, амфитеатр, бинои шоҳмотбозӣ ва 8 адад нуқтаи
хурди фурӯши армуғон қомат афрохтааст.
Лоиҳаи боғро Ҷамъияти дорои масъулияти
маҳдуди “Вертикал” бар уҳда дошт ва он аз
тарафи Корхонаи воҳиди давлатии “Алюминии тоҷик” пурра навсозӣ карда шудааст.
Барои истироҳату фароғати кӯдакону
наврасон 15 намуди атраксионҳо насб гардида, ҳудуди боғро 18 адад фаввораи хурду
бузург зебу зиннат бахшида ба ин марказ
ҳусни дигар зам мекунад. Бо бунёди Боғи
марказии фарҳангӣ- фароғатии шаҳри Кӯлоб
ба номи Мир Cайид Алии Ҳамадонӣ барои
сокинону меҳмонони шаҳр имкони мусоиди истироҳату фароғат муҳайё гардида, аз
фароҳам шудани чунин инконият сокинони
шарафманди ин гӯшаи диёр рӯҳбаланд
мебошанд.

АМАЛИЁТИ ГУРӮҲИ КОРӢ
Яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти андоз, дар
баробари амалӣ намудани корҳои назоратӣ, ин дар сатҳи
зарурӣ беҳтару хубтар ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба
андозсупорандагон мебошад. Мақомоти андоз имрӯз
дар ин самт тавонист дар асоси дастуру супоришҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдаи миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити
мусоиди кориро ба андозсупорандагон оид ба пешниҳод
намудани ҳисоботи андозӣ ва дигар хизматрасониҳо
фароҳам оварад.

Маблаѓи

Боҷу хироҷ

амалиётӣ, назорати фаврӣ ва
соҳибкории ғайриқонунии Раёсати санҷиши андозҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон Х. Дилшод иттилоъ дод, соҳибкорони
мазкур тавассути ширкатҳои ба
ном «якрӯза» ба воридоти молу
маҳсулот машғул буда, нуқтаҳои
савдои онҳо 28,8 метри мураббаъро ташкил медиҳад, ки
тибқи талаботи қарори мазкур
соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда масоҳати
савдои онҳо бояд аз 20 метри мураббаъ зиёд набошад.
Ҳолатҳои мазкур хилофи талаботи қарори мазкур мебошад.
Мавсуф илова намуд , ки

пинњонкардаи андозњо

Кум и т а и а н до з и н а зд и
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки имрӯз андозсупоранда – шаҳрванд бо як ҳисси
масъулиятшиносӣ, ба худандозбандии фаъолияти соҳибкориаш
майлу рағбат пайдо намояд,
то ин ки мақомоти андоз аз
татбиқи механизмҳои назоратӣ –
маҷбуркунӣ канорагирӣ намояд.
Мутобиқи талаботи моддаи
19 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон, яке аз уҳдадориҳои
асосии андозсупоранда (агенти
андоз) дар он инъикос меёбад,
ки онҳо бояд уҳдадориҳои андозро сари вақт ва дар ҳаҷми
пурра иҷро намоянд. Дар баробари ин, дар Кодекси андоз бо
мақсади дастгирии фаъолияти
соҳибкории хурду миёна, ки ба
рушди иқтисодиёт мусоидат
мекунанд як қатор имтиёзҳо
ва сабукиҳои иловагӣ пешбинӣ
ш уд а а с т. Р а в а н д и ко р ҳо и
таҳлилӣ ва назоратии Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон
дода истодааст, ки мутаассифона, як гурӯҳи муайяни андозсупорандагон аз ин сабукӣ
ва имтиёзҳои андозӣ суиистифода намуда, ба пинҳонкунии
манбаъҳои андозбандӣ, пурра
ва сари вақт пардохт накардани
андозҳо, дуруст ва ба таври пурра нишон надодани натиҷаҳои
фаъолияти иқтисодии худ ва
умуман, бе қайд дар мақомоти
андоз машғул гардидан ба фаъолияти соҳибкорӣ даст зада
истодаанд.
Ин аст, ки Гурӯҳи корӣ, ки
дар асоси Амрномаи Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н б о
мақсади бақайдгирии пурра
ва назорати иҷрои талаботи
моддаҳои 19, 25 ва қисми 5
моддаи 28 Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи бақайдгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони
инфиродӣ» аз 19.05.2009,
№508, қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ва
ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» аз 31.08.2012, №451 ва

дарёфти манбаъҳои иловагии
андозбандӣ ба Нозироти андоз
дар ноҳияи Фирдавсӣ сафарбар
гардид, як қатор камбудиҳо ва
қонуншиканиҳои соҳаи андозро
муайян ва ошкор намуд
Бо мақсади иҷрои талаботи
фармоиши мазкур Гурӯҳи корӣ
дар фаъолияти соҳибкорони
инфиродии тибқи патент фаъолияткунандаи ҶДММ “Корвон
плюс” корҳои фаҳмондадиҳӣ
ва назоратӣ гузаронида, дар
ин давра дар фаъолияти кории
онҳо як қатор камбудиҳоро ошкор намудааст.
Натиҷаи корҳои назоратӣ
муайян намуд, ки новобаста
аз он ки як қатор соҳибкорони
инфиродӣ бо ҳуҷҷати
соҳибкорӣ- патент таъмин бошанд ҳам, аммо категорияи
интихобнамудаи онҳо аз рӯи
патент ба талаботи қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои
андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент
ва ё шаҳодатнома фаъолият
менамоянд» аз 31.08.2012,
№451 мутобиқат наменамоянд.
Зеро соҳибкорон дар қисми
яклухтфурӯшии бозори «Корвон
плюс» ба фурӯши яклухти молу
маҳсулот (пойафзор) машғул
буда, аз рӯи мушоҳидаҳо ва
корҳои назоратии Гурӯҳи корӣ
даромади андозбандишавандаи онҳо дар як сол зиёда аз
100 ҳазор сомониро ташкил
медиҳад, ки тибқи талаботи
қарори мазкур соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда наметавонад даромади андозбандишавандааш
дар давоми соли тақвимӣ аз
100 ҳазор сомонӣ зиёд бошад.
Тавре роҳбари Гурӯҳи корӣкорманди шуъбаи санҷишҳои

аз тарафи Гурӯҳи корӣ 25 нафар соҳибкор, ки маблағи
ҳисобшудаи онҳо бо дарназардошти татбиқи коэффитсиенти
минтақавӣ дар шаҳри Душанбе
аз 151,2 сомонӣ то 739,2 сомониро ташкил медод, нисбат
ба даромади воқеии бадастовардаи соҳибкорон маблағи
ночизро ташкил медиҳад. Инчунин, таҳлили махзани маълумоти барномаи компютерӣ
муайян намудааст, ки аз ҳисоби
соҳибкорони мазкур дар давоми 8 моҳи соли ҷорӣ, дар
маҷмӯъ, ба маблағи 76,8 ҳазор
сомонӣ андозҳо ҳисоб ва ба
буҷет пардохт шудааст, ки ба
ҳисоби миёна дар як моҳ ҳамагӣ
ба 9,6 ҳазор сомонӣ баробар
мебошад.
Бо дарназардошти ҳолатҳои
дар боло дарҷгардида, Гурӯҳи
корӣ бо мақсади муайян намудани даромади воқеии андозбандишаванда гузаронидани
муоинаи хронометражӣ ва таъин намудани санҷиши ҳуҷҷатии
андозро дар фаъолияти онҳо
зарур шуморидааст.
Таҳлил ва корҳои назоратӣ
нисбати андозсупорандагон нишон дод, ки фарҳанги андозсупории андозсупорандагон ҳанӯз
ҳам дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Аз ин рӯ, мақомоти андоз
пайваста кӯшиш менамояд, ки
бо роҳи гузаронидани корҳои
фаҳмондадиҳӣ ва семинармашваратҳо фарҳанги андозсупории андозсупорандагонро
баланд бардорад. Андозсупорандагонро низ зарур аст, ки
қонунгузории андозро дуруст
риоя намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА
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Фаъолияти камсамари
андозсупорандагон
Имрӯз кормандони мақомоти андози кишвар
тавре ба назар мерасад, корҳои фаҳмондадиҳӣ
ва назоратиро миёни соҳибкорон хубтар
ба роҳ мондаанд. Яке аз чунин корҳои
назоратӣ гузаронидани санҷиши амалиётии
андоз ба ҳисоб меравад, ки ҳадафи он боз
ҳам самараноктар гардонидани фаъолияти
соҳибкорон ва пешгирии қонунвайронкуниҳои
андоз аз тарафи андозсупорандагон мебошад.
С а н ҷ и ш ҳо и а н до з , а с о сан, бо мақсади пешгирии
қонунвайронкуниҳои андоз,
бартараф намудани камбудиҳои
ҷойдошта, таъмини воридоти
саривақтии маблағи андози
дар рафти санҷиш ошкоршуда ва анҷом додани корҳои
фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати минбаъд
ба қонунвайронкуниҳои андоз
роҳ надодани андозсупорандагон гузаронида мешаванд.
Натиҷаи корҳои назоратӣ
шаҳодат медиҳад, ки агарчи маданияти андозсупории андозсупорандагон нисбат ба давраҳои
қаблӣ беҳтар гардида, сатҳи
қонунунвайронкуниҳои андоз
нисбатан коҳиш ёфтааст, аммо
ҳоло ҳам корҳои назоратӣ дар
фаъолияти андозсупорандагони
алоҳида қонунвайронкуниҳои
андозро ошкор менамояд. Ин
аст, ки Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯшиш намуда истодааст, ки
фарҳанги андозсупории андозсупорандагонро баланд бардорад , то ки онҳо бо ҳисси
масъулиятшиносӣ андозҳои
давлатиро бетаъхир пардохт
намоянд.
Мутаассифона, чуноне ки
раванди корҳои таҳлилӣ ва назоратии Кумитаи андоз нишон
дода истодааст, як гурӯҳи муайяни андозсупорандагон аз сабукӣ
ва имтиёзҳои андозӣ суистифода намуда, ба пинҳонкунии
манбаъҳои андозбандӣ, пурра
ва сари вақт пардохт накардани
андозҳо, дуруст ва ба таври пурра нишон надодани натиҷаҳои
фаъолияти иқтисодии худ ё ва
умуман, беқайд дар мақомоти
андоз машғул гардидан ба фаъолияти соҳибкорӣ даст зада
истодаанд.
Гурӯҳи корӣ, ки дар асоси
Амрномаи Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани санҷиши амалиётии андоз ба КВД “Бозори Меҳргон”-и
ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри
Душанбе сафарбар гардид ,
ҳангоми гузаронидани амалиёт
12 андозсупоранда, аз ҷумла,
5 нафарро бо шаҳодатнома
ва 7 нафарро бо патент ва 4
андозсупорандаро бо мошини назоратӣ-хазинавии дорои
таҷҳизоти интиқолдиҳандаи
электронӣ (МНХ – и дорои ТИЭ)
таъмин намуд.
Тавре роҳбари Гурӯҳи корӣ-

сардори шуъбаи санҷишҳои
амалиётӣ, назорати фаврӣ ва
соҳибкории ғайриқонунии Раёсати санҷиши андозҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳриёр
Авғонов иттилоъ дод, ҳангоми
гузаронидани санҷиши амалиётӣ
дар фаъолияти як қатор андозсупорандагоне, ки дар дохили
КВД “Бозори Меҳргон” фаъолият
менамоянд, риоя нагардидани
қонунгузории андоз ошкор гардидааст.
Гурӯҳи корӣ дар давоми шаш
рӯзи корӣ фаъолияти 408 андозсупорандаро мавриди санҷиш
қарор дода, маълум намудааст,
ки аз ин шумора 112 нафар бидуни қайди давлатӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудаанд.
Инчунин, 23 андозсупоранда бе
МНХ-и дорои ТИЭ ба фаъолияти
соҳибкорӣ машғул гардидаанд.
Ҳамзамон, дар ин давра аз
тарафи Гурӯҳи корӣ баёнот ва
уҳдадории 32 андозсупоранда,
ки талаботи қонунгузории андозро аз қабили бе қайди мақомоти
андоз фаъолият кардан, бе МНХи дорои ТИЭ фаъолият намудан
ва ҷиҳати сари вақт напардохтани андозҳо вайрон кардаанд,
гирифта шуд. Дар баробари ин,
бо таъсиррасонии Гурӯҳи корӣ
дар ин давра 12 адад андозсупоранда бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ
ва 4 андозсупоранда бо МНХ
– и дорои ТИЭ таъмин шуданд.
Инчунин, нисбати 6 андозсупорандае, ки аз гирифтани ҳуҷҷати
соҳибкорӣ саркашӣ намуданд,
бо моддаи 617 ба маблағи умумии 9900 сомонӣ протоколҳои
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
тартиб дода шудааст.
Бояд қайд кард, ки аз тарафи
Гурӯҳи корӣ нисбати шахсоне, ки
бе қайди давлатӣ фаъолият мекунанд, корҳои фаҳмондадиҳӣ
идома дошта, ҷиҳати дар оянда
пурра бо ҳуҷҷат таъмин намудани онҳо чораҷӯӣ менамоянд.
Дар маҷмӯъ, камбудиҳои
дар ин самт ҷойдошта бартараф шуданд. Аммо боз ҳам,
соҳибкоронро мебояд, ки фаъолияти худро тибқи қонунгузории
андоз, аз ҷумла Кодекси андози
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ
монанд. Дар ҳолати даст задан
ба қонуншиканӣ, мақомоти андоз уҳдадор мешаванд, ки дар
фаъолияти онҳо корҳои назоратӣ
гузаронанд.

Фаррухрӯзи ҶОВИД
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Њамкорї бо
андозсупорандагон

Номбурда 1740 сомониро аз андоз
пинҳон доштааст, ки дар натиҷа,
маблағи зикршуда пурра ошкор
гардид. Ҳамчунин, дар фаъолияти
ҶДММ «Муҳаммадҷон-П» муоинаи хронометражӣ ба роҳ монда
шуд. Соҳибкор дар ҷамоати Зиракии шаҳри Кӯлоб ба фурӯши
масолеҳи сохтмонӣ машғул буда,
даромади моҳонаи худро пеш аз
муоинаи хронометражӣ ба маблағи

Кормандони Нозироти андоз дар шаҳри Кӯлоб дар
8 моҳи соли 2019 ҷиҳати ошкор намудани маблағҳои
пинҳонӣ дар фаъолияти 15 нафар андозсупоранда
муоинаи хронометражӣ гузарониданд. Мақсад аз
гузаронидани муоинаи хронометражӣ дар фаъолияти
андозсупорандагон, пеш аз ҳама, муайян кардани манбаи
аслии андозбандишаванда ва ошкор намудани маблағҳои
пинҳонкардаи андозсупорандагон мебошад.

Муоинаи хронометражї
Тибқи маълумот айни замон дар ҳудуди ноҳияи
Шамсиддин Шоҳин 195 соҳибкори дар асоси патент
фаъолияткунанда ва 52 соҳибкори тибқи шаҳодатнома
амалкунанда дар нозироти андози ноҳия ҳамчун
андозсупоранда ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд.
Дар ноҳия шумораи соҳибкорони тибқи патент фаъолияткунанда нисбати солҳои қаблӣ бештар гардида,
саҳми онҳо дар ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ
назаррас аст.
Мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ бо
соҳибкорони инфиродии нозироти андози ноҳия
Фаридун Ҳасанов зикр кард, ки соҳибкорони ноҳияи
бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар ва фазои сулҳу оромӣ меҳнат карда, дар ғанӣ
гардонидани буҷети давлатӣ саҳми худро гузошта
истодаанд.
- Мо кормандони мақомоти андози ноҳия, кушиш мекунем, ки бо андозсупорандагон ҳамеша
хушмуомила ва рафтори намунавӣ дошта бошем.
Бо ин роҳ метавонем дар якҷоягӣ бо андозсупорандагон маблағи андоз ва дигар пардохтҳои
ҳатмиро ҷамъоварӣ ва ба буҷет пардохт намоем, - мегӯяд Ф.Ҳасанов. - Аз тарафи кормандони
андози ноҳия пайваста бо андозсупорандагон ва
соҳибкорони нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ корҳои
фаҳмондадиҳӣ ва тавзеҳотӣ ба роҳ монда мешавад.
Натиҷаи ҳамин корҳои тарғиботи аст, ки фарҳанги
андозсупорандагон нисбати солҳои пеш беҳтар
гардидааст.
Дар ин ноҳия шумораи соҳбкорони тибқи патент
фаъолияткунанда нисбати ҳамин давраи соли гузашта
(2018) 11 адад зиёд шудааст. Бақияпулиҳои қарзи андоз
аз ҳисоби соҳибкорони тибқи патент амалкунанда 14
ҳазор сомониро ташкил медиҳад.
Кормандони андози ноҳия баҳри руёнидани
бақияпулиҳои қарзи андоз дар ин давра ба андозсупорандагони қарздор 97 огоҳинома ирсол намуданд,
ки аз ин ҳисоб 53 ҳазору 200 сомонӣ маблағи андоз ба
буҷет пардохт гардидааст.
Р. ИСЛОМ,
шаҳри Кӯлоб

Тавре сармутахассиси гурӯҳи
хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқии
Нозироти андоз дар шаҳри Кӯлоб
Парвиз Шарифов зикр кард, дар
натиҷаи гузаронидани муоинаи
хронометражӣ дар фаъолияти
15 андозсупоранда 135054 ҳазор
сомонӣ маблағҳои пинҳонкардаи
андозсупорандагон ошкор гардид.
Ӯ ҳамчунин, афзуд, ки муоинаи хронометражӣ дар фаъолияти ҶДММ «Зафар Ҷафар», ки ба
фурӯши хӯрокворӣ машғул аст, ба
роҳ монда шуд. Дар натиҷа, маълум гардид, ки роҳбари ҷамъият
ҳангоми фаъолияти корӣ 5 ҳазору
250 сомониро аз мақомоти андоз пинҳон доштааст. Ҷамъият
пеш аз гузаронидани муоинаи
хронометражӣ даромади умумии
худро дар як моҳ ба маблағи 51
ҳазору 889 сомонӣ ба нозироти
андози шаҳр нишон медод. Аммо
ҳангоми гузаронидани муоинаи
хронометражӣ маблағи даромади
моҳонаи ӯ, 57 ҳазору 139 сомониро
ташкил дод, яъне ӯ 5250 сомониро
пинҳон намудааст.
Муоинаи хронометражӣ дар фаъолияти ҶДММ «Судоба-М» низ гузаронида шуд. ҶДММ «Судоба-М»
пеш аз муоинаи хронометражӣ
даромади умумии худро дар як моҳ
ба маблағи 9 ҳазору 111 сомонӣ
нишон медод, ки аз воқеият дур
буд. Кормандони мақомоти андози
шаҳрро лозим омад, ки дар фаъолияти ӯ муоинаи хронометражӣ
гузаронанд. Ҳангоми гузаронидани
муоинаи хронометражӣ маълум
гардид , ки маблағи даромади
якмоҳаи ин соҳибкор 11 ҳазору
205 сомонӣ аст. Соҳибкор маблағи
2094 сомониро аз нозироти андоз
пинҳон доштааст. Дар баробари

ин ҳама пинҳонкунии маблағҳои
андозӣ роҳбарияти ҷамъият сари
вақт эъломия ва ҳисоботи андозии худро ба нозироти андоз
пешниҳод накарда, боиси ҷарима
гардид. Муоинаи хронометражӣ
ин маротиба дар фаъолияти ҶДММ
«Бадахшон-А» гузаронида шуд ва
маблағи 34 ҳазору 870 сомониро
ошкор намуд. Ҷамъият пеш аз муоинаи хронометражӣ даромади
умумии худро 48 ҳазору 650 сомонӣ
ба мақомоти андоз нишон медод.
Муоинаи хронометражӣ маълум
намуд, ки даромади умумии он
83 ҳазору 520 сомониро ташкил
медиҳад. Ҳамин тавр, соҳибкор 34
ҳазору 870 сомониро аз мақомоти
андоз пинҳон доштааст, ки дар
кутоҳтарин муҳлат маблағҳои
пинҳондошта ошкор гардиданд.
Соҳибкор ҳатто дар фаъолияти худ
аз МНХ-дорои ТИЭ ба таври лозимӣ
истифода намекард. Дар натиҷа,
нисбаташ бо моддаи 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи
2200 сомонӣ ҷарима гардид.
Ба ҳамин тартиб, муоинаи
хронометражӣ дар фаъолияти
соҳибкори инфиродӣ Сафаров
Баҳодур, ки дар ҷамоати Зиракии деҳаи Ҳакимобод ба фурӯши
маҳсулотҳои хӯрокворӣ машғул
буд, гузаронида шуд. Соҳибкор
Сафаров Б. пеш аз давраи гузаронидани муоинаи хронометражӣ
даромади умумии худро дар як
моҳ ба маблағи 3630 сомонӣ ба
нозироти андоз нишон медод.
Баъди гузаронидани муоинаи
хронометражӣ аз тарафи кормандони андози шаҳр маълум гардид,
ки даромади умумии ӯ дар як моҳ
5370 сомониро ташкил медиҳад.

36 ҳазор сомонӣ нишон медод.
Ҳангоми гузаронидани муоинаи
хронометражӣ маълум гардид, ки
даромади моҳонаи ӯ дар як моҳ
58 ҳазору 830 сомониро ташкил
медиҳад. Соҳибкор маблағи 22
ҳазору 830 сомониро аз андоз
пинҳон доштааст.
ҶДММ «Лаззат-И» низ аз ҳамин
қабил андозсупорандагон аст.
Роҳбари ҷамъият пеш аз муоинаи
хронометражӣ даромади умумии худро дар як моҳ 13 ҳазору 940 сомонӣ
ба мақомоти андоз нишон медод, ки
аз ҳақиқат дур буд. Баъди гузарондани муоинаи хронометражӣ маълум
шуд, ки даромади якмоҳаи соҳибкор
19 ҳазору 890 сомониро ташкил
медиҳад. Номбурда маблағи 5950
сомониро пинҳон карда бо ин роҳ
мехост пул ба даст биёрад. Мутаассифона, тираш ба ҳадаф нарасид. Муоинаи хронометражӣ дар фаъолияти
ҶДММ «Корсоз» ҳам, ки ба фурӯши
доруворӣ машғул буд, гузаронида
шуд. Соҳибкори инфиродӣ пеш аз гузаронидани муоинаи хронометражӣ
даромади умумии худро дар як моҳ
7 ҳазору 967 сомонӣ нишон медод.
Баъди муоинаи хронометражӣ маълум шуд, ки даромади умумии ин
соҳибкор дар як моҳ 9167 сомониро
ташкил медиҳад. Ҷамъият маблағи
1200 сомониро аз мақомоти андоз
пинҳон доштааст.
Ҳамин тавр, муоинаи
хронометражӣ дар фаъолияти
соҳибкорон Сайдалиев Олимхон,
Ҳакимзода Илҳом, Абдусаломи Ш,
Сафаров Комилҷон, Гулямов Нурулло, Наврузов Фируз ва Амиров
Умедҷон низ ба роҳ монда шуд.
Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Китай открыл зону свободной торговли, ориентированную на Россию
Китай официально открыл зону
свободной торговли в провинции
Хэйлунцзян. Церемония запуска
прошла в административном
центре провинции - городе Харбин.
Новая зона будет ориентирована на
Россию, передает информационная
служба мобильного приложения
«Россия - Китай: главное».
«Новая зона свободной торговли
будет способствовать развитию взаимодействия с Россией и привлечению новых
иностранных инвестиций в провинцию
Хэйлунцзян», - заявил на церемонии открытия глава хэйлунцзянского парткома
Компартии Китая и руководитель собра-

ния народных представителей провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.
Общая площадь ЗСТ составит 119,85
квадратных километра. Территориально
она будет разбита на три кластера, самый
большой (площадью 79,86 квадратных
километра) будет расположен в Харбине,
остальные - в пограничных городах Хэйхэ
и Суйфэньхэ. Харбинская часть ЗСТ сосредоточится на сотрудничестве с Россией в
сферах высоких технологий, производства новых материалов, биомедицины,
финансов и туризма. В задачи кластера
в Хэйхэ войдут развитие энергетического взаимодействия и производства
экологически чистой продукции, а также

развития пограничной инфраструктуры.
Кластер в Суйфэньхэ будет в основном
заниматься импортом леса и зерновых.
Одна из задач новой зоны - ускорить
процесс обновления старых индустриальных баз на северо-востоке Китая. В
соответствии с официальными документами, в течение ближайших трех-пяти
лет в новой ЗСТ будет сформирован
эффективный механизм обеспечения
торговли товарами и услугами, привлечения инвестиций и индустриального
сотрудничества. В частности, на территории ЗСТ будет существенно облегчен
процесс регистрации иностранного
бизнеса, будет разрешено присутствие

компаний со 100-процентным иностранным капиталом в сфере коммерческого
образования. Администрации ЗСТ будет
позволено разрабатывать собственные
поощрительные меры для привлечения
иностранного капитала.
Предполагается также постепенное
введение системы возврата или освобождения от налогов при торговле услугами. Будет оптимизирован процесс
карантинного контроля при ввозе свежей
пищевой и сельхозпродукции. Наконец,
будет упрощен процесс и введены меры
поддержки трансграничной электронной
торговли.
https://rg.ru

КОРҲОИ ФАҲМОНДАДИҲӢ

Боҷу хироҷ

Ќарзњои ипотекї ва
заминањои густариши он
Дар фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ яке аз шаклҳои маъмул ва
паҳнгаштаи қарз - ин қарзҳои ипотекӣ мебошанд. Аслан, ипотека ин
яке аз шаклҳои гараве мебошад, ки дар он амволи ғайриманқули ба
амонат гузошташуда ба моликияти қарзгиранда мубаддал мегардад.
Мафҳуми ипотека ва қарзи ипотекӣ аз ҳамдигар фарқ доранд,
зеро қарз аз тарафи бонк бо гарави моликияти ғайриманқул дода
мешавад. Қарзи ипотекӣ ҳамчун яке аз низомҳои ипотекӣ зоҳир
мегардад. Дар ҳолати гирифтани қарз барои моликияти ғайриманқул
худи моликияти гирифташуда ба сифати ипотеки (гарав) банк ҳамчун
кафолати баргардондани қарз баромад мекунад.

Ипотека дар мафҳумҳои
зерин инъикос меёбад:
1) Як навъи ба гарав гузоштани амволи ғайриманқул
(асосан замин ва манзил) бо
мақсади гирифтани қарз;
2) Маблағи қарзи фоиздоре,
ки ба муҳлати тӯлонӣ (10-15
сол) аз ҷониби бонкҳои махсуси
ипотекӣ (замонатӣ) таҳти
гарави амволи ғайриманқул ба
муштарӣ дода мешавад, вале
амволи гарав ба қарздеҳ дода
нашуда, дар ихтиёри қарздор
боқӣ мемонад.
Ипотека ин гарави молу мулки ғайриманқуле мебошад, ки
бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузорӣ аз қайди давлатӣ
гузаштааст ва гарав тарзи таъмини иҷрои уҳдадориест, ки
вобаста ба он қарзгир оид ба
уҳдадории бо гарав таъмингардида (гаравгир) ҳуқуқ дорад
дар ҳолати иҷро накардани ин
уҳдадорӣ аз ҷониби қарздор
аз арзиши молу мулки ба гарав
гузошташуда нисбат ба шахсе, ки
ин молу мулк аз ӯст (гаравдеҳ),
талаботашро афзалиятнок қонеъ
гардонад, ба истиснои ҳолатҳои
муқаррарнамудаи қонун;
- гаравдеҳ шахсест, ки дорои ҳуқуқи моликият ё дигар
ҳуқуқи ашёӣ ба молумулки ба
гарав гузошташуда мебошад;
- гаравгир шахсест, ки талаботи ӯ оид ба уҳдадории
асосӣ бо гаравтаъминшуда
аст.
И м р ӯ з д а р қа л а м р а в и
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараёни
амалиёти ипотекӣ тавассути як
қатор санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ
танзим мешаванд. Аз ҷумла
дар Қоидаҳои умумӣ оид ба

гарав, ки дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр
шудаанд, нисбати муносибатҳо
вобаста ба шартномаи ипотека
дар ҳолате татбиқ мегардад,
ки агар Кодекси зикргардида
ё Қонуни мазкур қоидаҳои
дигареро муқаррар накарда
бошанд.
Қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар бораи ипотека ба Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон асос
ёфта, аз Кодекси граждании
ҶумҳурииТоҷикистон, Қонун
«Дар бораи ипотека» ва дигар
санадҳои меъёрии ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин
санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро
эътироф намудааст, иборат аст.
Ипотека метавонад ҷиҳати
таъмини уҳдадорӣ бо шартномаи кредитӣ, шартномаи қарз
ё дигар уҳдадорӣ, аз ҷумла
санадҳое, ки ба хариду фурӯш,
иҷора, пудрат, дигар шартнома
ва ё расонидани зарар асос ёфтааст, муқаррар карда шавад,
агар дар қонун тартиби дигаре
пешбинӣ нашуда бошад.
Дар мамолики мутараққии
ҷаҳон, ба монанди ИМА, Олмон, Фаронса, Италия ва амсоли онҳо танзими давлатии
қарзи ипотекӣ зиёдтар мебошад. Аммо ин, дар навбати
худ, ба ғайр аз ҷабҳаҳои мусбӣ
ҷабҳаҳои манфӣ низ дорад.
Масалан, буҳрони соли 2008, ки
дар ИМА авҷ гирифт, бо ин намуди қарз вобаста буд ва якчанд
ширкатҳои ипотекии (монанди
Фреди Мэй) ин мамлакат кулли бесарусомониҳоро ба бор
овард. Дар натиҷа даҳҳо мил-

лион одамон бекор монданд.
Бояд қайд намуд, ки номушаххас пешбинӣ гардидани
стратегияи пешниҳоди қарзҳои
ипотекӣ метавонад ба бонкҳо
оқибатҳои ногуворро ба бор
оварад. Дар шароити имрӯза
яке аз сабабҳои асосии буҳрони
соли 2008, ки таъсираш то
ҳол ҳукмфармосту як қатор
бонкҳои тиҷоратии дохилию
хориҷиро ба оқибатҳои ногувори молиявӣ мувоҷеҳ намуд,
ин пешниҳоди қарзҳои ипотекӣ
мебошад.
Лекин ба ҳамаи ин нигоҳ
накарда, роҳҳои инкишофи
равандҳои қарзҳои ипотекӣ
мавҷуданд:
1. Ҳиссаҷудокунӣ аз буҷети
давлат ба муассисаҳои
ипотекӣ ва таҳияи қарордод
бо хоҷагиҳои деҳқонию
ғайридеҳқонӣ;
2. Ташкил намудани фонди
ҳавасмандӣ ба қарзи ипотекӣ,
қисман аз тарафи давлат ва
қисман аз тарафи бонкҳои
тиҷоратӣ, сармоягузорони
хориҷӣ ва ватанӣ;
3. Вобаста ба муҳлати
анҷоми объекти сармоягузоришаванда ҷудо намудани
қарзи ипотекӣ;
4. Ташкили заминаҳои мусоид барои пешниҳоди қарзи
ипотекӣ;
5. Аз тарафи давлат қабул
намудани барномаҳои мушаххас дар самти фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ ва
дигар ташкилотҳои қарзии
ғайрибонкӣ барои пешниҳоди
қарзҳои ипотекӣ;
6. Пешниҳоди қарзҳои
ипотекӣ ба корхонаҳои
саноатӣ.
Тамоюли каму зиёдшавии раванди қарзҳои бонкӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешниҳодшаванда аз тағйироти
дохилию берунӣ вобаста мебошад ва дар ҳисаи умумии
қарзҳои додашудаи бонкҳои
тиҷоратӣ қарзҳои ипотекӣ тамоюли зиёдшавӣ доранд, ки
гувоҳи фароҳам будани шароити мусоид барои қарзгирандаю
қарздиҳанда аст.
Парвина ШАМСОВА,
донишҷӯй курси 2-юми ихтисоси
кори бонкии ДДМИТ
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Кормандони бахши бақайдгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии
Нозироти андоз дар ноҳияи Темурмалик
дар 8 моҳи соли 2019 як қатор корҳоро ба
сомон расонида, дар ин давра 130 – субъекти
хоҷагидорро ба қайди давлатӣ гирифтанд.

Баќайдгирии
шахсони њуќуќї

Тавре мутахассиси пешбари бахши бақайдгирии давлатии нозироти андози ноҳия Оламафрӯз Зокиров зимни суҳбат иттилоъ дод,
ки аз шумораи 130 субъекти бақайдгирифташуда 4 шахси ҳуқуқӣ, 10
соҳибкори тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 50 адад хоҷагии
деҳқонӣ ва 66 соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда мебошанд.
Аз 130 адад субъекти ба қайди давлатӣ гирифташуда дар 8 моҳи
соли ҷорӣ ба маблағи 15 ҳазору 730 сомонӣ боҷи давлатӣ пардохт
гардидааст, ки аз ин маблағ 6 ҳазору 160 сомониашро маблағҳои
иқтибос ташкил медиҳанд. Айни замон дар ноҳияи Темурмалик 182
шахси ҳуқуқӣ, 1202 соҳибкори инфиродӣ фаъолият мекунанд. Аз ин
рақам 98 соҳибкор тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 733 адад
хоҷагии деҳқонӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва 371 соҳибкор бо патент
амал мекунанд. Бояд қайд кард, ки аз шумораи 182 шахси ҳуқуқӣ
дар ноҳия айни ҳол 32 адад кооперативи тиҷоратӣ, 88 адад муассисаву корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва 56 адад ҷамъият мебошанд.
Оламафрӯз Зокиров, гуфт, ки тибқи талаботи моддаи 26 Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон додани рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) ройгон буда, дар ин давра тавонистанд, ки 2000
шаҳрванди ноҳияро бо рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА)
таъмин намоянд.
Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Аргентина попросит МВФ
пересмотреть сроки
погашения долга
В стране обострился экономический кризис после
того, как президент Маурисио Макри потерпел
поражение на праймериз

Аргентина на следующей неделе собирается начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу
пересмотра сроков погашения
долга, передает РИА Новости со
ссылкой на министра финансов
страны.
Глава Минфина Аргентины Эрнан Лакунса заявил, что
переговоры могут состояться на
следующей неделе. Он уточнил,
что, возможно, они пройдут в
Буэнос-Айресе или в Вашингтоне.
На переговорах, по его словам, пойдет речь о пересмотре
сроков погашения задолжен-

ности страны
перед МВФ.
Министр
финансов также добавил, что
переговоры,
скорее всего,
будут завершены уже после
президентских
выборов.
Ранее сообщалось, что министр финансов Аргентины
Николас Духовны подал в отставку из-за падения курса песо.
Курс национальной валюты
страны обвалился почти на 30
процентов после поражения
президента страны Маурисио
Макри на праймериз, которые
выиграл кандидат от оппозиции
Альберто Фернандес.
После этого Макри заявил,
что увеличит субсидии на соцобеспечение и снизит подоходный налог для работников,
чтобы уменьшить последствия
экономического кризиса.
https://aif.ru
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Назорати камералї воситаи ошкорсозї

- Назорати камералӣ шакли
назорати андоз буда, аз ҷониби
мақомоти андоз дар асоси
омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи
андози пешниҳоднамудаи андозсупоранда анҷом дода мешавад, - гуфт сардори Нозироти
андоз дар ноҳияи Муъминобод
Султон Лутфиев.
Мавсуф ҳамчунин, иброз
дошт, ки дар 7 моҳи соли
2019 ҷиҳати ошкор сохтани
қонуншиканиҳои андоз ва инчунин, вориди буҷет сохтани
маблағҳои пинҳоншуда дар
фаъолияти андозсупорандагон
корҳои муайяне анҷом дода
шуданд. Аз ҷумла, дар фаъолияти 7 андозсупоранда назорати

камералӣ ба маблағи 106 ҳазору
690 сомонӣ кам ҳисоб кардан ва
пинҳонкунии андозҳоро ошкор
кард, ки дар натиҷа, аз маблағи
ошкоргардида 84 ҳазору 240
сомонӣ пурра ба буҷети давлатӣ
пардохт шуд.
Кормандони андози ноҳия дар фаъолияти
ҶДММ «Шаҳриёр» назорати
камералӣ гузарониданд, ки
маблағи ошкоргардида 42
ҳазор сомониро дар бар мегирад. Дар фаъолияти КДФХМК
н и з б а м а бл а ғ и 4 7 ҳа з о р
сомонӣ назорати камералӣ
гузарониданд.
Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Конгрессе США спрогнозировали
рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более
чем $1 трлн на фоне бюджетной
сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает
Associated Press со ссылкой на
доклад управления Конгресса
США по бюджету (CBO).
Агентство отмечает, что
управление ухудшило свой
прошлый прогноз на $63 млрд.
Кроме того, ведомство ожидает,
что в ближайшее десятилетие
дефицит бюджета увеличится
на $809 млрд.
CBO прогнозирует, что дефицит бюджета в текущем финансовом году составит $960 млрд.
В следующем финансовом году,
который начинается 1 октября,
он превысит $1 трлн.
Согласно докладу, темпы
роста американской экономики
замедлятся с 2,3% в этом году

до 1,8% в среднем
в течение следующих четырех лет.
Также прогнозируется, что уровень
безработицы останется близким к
текущему уровню в
3,7% до конца 2020
года, а затем повысится до 4,6% к
концу 2023 года.
Директор управления Филлип Свагель полагает, что по
истечении этого десятилетия
дефицит бюджета продолжит
расти из-за старения населения
страны и увеличения расходов
на здравоохранение. По его
мнению, чтобы стабилизировать положение, законодателям
придется повысить налоги, сократить расходы или же объединить оба подхода.
В управлении Конгресса США
по бюджету пессимистичный
прогноз объяснили законопроектом о бюджете, о котором
договорились Трамп и Конгресс.
1 августа Сенат Конгресса
США большинством голосов
одобрил законопроект о бюджете на 2020−2021 финансовые годы, который повышает
потолок госдолга на период до
июля 2021 года и увеличивает
государственные расходы.
https://news.mail.ru

АЗ ҲАР ХУСУС

Ҳанӯз соли 2013 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» қабул
гардид, ки он муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста
ба пешгирии зуроварӣ дар оила танзим намуда,
вазифаҳои субъектҳои пешгирикунандаи
зуроварӣ дар оиларо доир ба ошкор, пешгирӣ
ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои ба он
мусоидаткунанда муайян менамояд.

хуб дода истодааст. Машварати
намояндагон агар ба иддае аз
мардум дарси адаб шуда бошад,
ба зумраи дигар аз бархӯрдории
ҳуқуқу манфиатҳояшон башорат
медиҳад.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд,
к и т а й и с ол ҳо и ох и р д а р
қаламрави Тоҷикистон баъзан
мардон ҳам мавриди хушунату

Баробарњуќуќиро
эътироф бояд кард!
Инчунин, ба хотири пешгирӣ
аз хушунату зӯроварӣ дар кишвар чандин санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ ба тасвиб расидаанд. Аз
он ҷумла, «Барномаи давлатӣ
оид ба пешгирии зӯроварӣ дар
оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2014-2023» ҳоло
дар амал тадбиқ гардида истодааст.
Мутаассифона, хушунат дар
оилаҳои тоҷик ҳоло ҳам ба назар
мерасад. Барои ба миён омадан
ва ё пайдо шудани хушунат дар
оила ин, пеш аз ҳама, аз ҷониби
ҷавонон (ва ҳам насли калонсол)
омода набудан ба оиладорӣ, надоштани маълумоти касбӣ, паст
будани маърифати ҳуқуқӣ ва надоштани одоби муошират замина гузошта метавонад. Доштани
саводи казоӣ ва одоби муошират барои духтарон ва писарон
дар ҳаёти мустақилонаи минбаъдаи онҳо ҳамдигарфаҳмиро
бо аъзои оилаи шавҳар ё зан,
инчунин, осудагии зиндагиро
таъмин хоҳад кард.
Бо вуҷуди мавриди амал
қарор доштани конуну санадҳо
оид ба ин масъалаи доғи рӯз,
дар баъзе оилаҳо хушунат ва
зӯроварӣ нисбати зан ва ҳатто
кӯдакон ҳанӯз ҳам дида мешавад. Мардон дағалона рафтор
намуда, ҳамсари худро ҳатто
дар пеши чашмони фарзандонашон зери мушту лагад қарор
медиҳанд. Ҳол он ки мард бояд
эҳтиром намудани аҳли оилаи
хешро вазифаи худ дониста,
хушунатро нисбати зан ва аҳли
байт бояд раво надонад ва барои тарбияи фарзадон фазои
солимро муҳайё созад.
Дар зиндагӣ борҳо шоҳиди
чунин воқеоти номатлуб гар-

дидаем. Дидем, ки мардон ба
аҳли оилаи хеш, хоса ҳамсару
ф а р з а н до н з а р а р и р ӯ ҳ и ю
ҷисмонӣ овараанд. Мутаассифона, на ҳамаи ин қабил мардони «зӯр» ба кирдори худ ҷавоб
медиҳанд ва пӯшида нест, ки
ҳатман дар чунин мавридҳо
«пушту паноҳ» меёбанду боз
аз об хушк мебароянд. Дар
хотир бояд дошт, ки ҳар шахс
ба хотири таъмини ҳимояи
ҳуқуқҳои худ, тарбияи насли
солим, ҳифзи Ватан, ҳимояи
манфиатҳои давлату миллат,
таҳкими истиқлолияти миллӣ ва
амнияти кишвар бар зидди чунин қонунвайронкуниҳо ҷидду
ҷаҳд бояд намояд.
Агар дар оила хушунату
зӯроварӣ пайдо шавад, пош
хӯрдани он аз эҳтимол дур
нест, зеро пайдо шудани чунин
падидаҳои номатлуб оилаи
носолимро ба вуҷуд меорад.
Натиҷаи гузаронидани корҳои
фаҳмондадиҳӣ ва вохӯриҳо бо
намояндагони касбу кори гуногун аз ҷониби давлату Ҳукумати
кишвар вақтҳои охир самарии

зӯроварии оилавӣ қарор гирифтаанд. Ба андешаи коршиносон,
чунин ранг гирифтани кор аз он
шаҳодат медиҳад, ки занҳо нисбати шавҳаронашон ба истилоҳ,
аз «зулму ситам» истифода
менамоянд. Яъне вақте мард
дар хона кор намекунад, нисбат
ба зану фарзандонаш бепарво
аст, албатта, зан нисбат ба мард
зӯроварӣ мекунад. Сабаби дигари чунин ҳолатро боз дар он
дидан мумкин аст, ки мардҳо
дуру дароз дур аз Ватан дар
муҳоҷират қарор мегиранду занон худашон танҳо зиндагиро
пеш мебаранд. Ин дар ҳолест,
ки аксар занони тоҷик хонанишинанд ва ҳеҷ манбаи даромад
надоранд.
Бино ба гуфти таҳлилгари
м а с о и л и г е н д е р ӣ С а од а т
Қурбонова, хушунат нисбат ба
мард барои ҷомеаи суннатии
Тоҷикистон, ки бештар мардсолор асту сарпарастии оила
ба дӯши мардон мебошад ва
ҳарфи охирро ҳам дар ҳама гуна
тасмимгириҳои рӯзгор, албатта,
марди хонавода мегӯяд, ин як
тамоюли ғайрианъанавӣ ба назар мерасад.
Бояд зикр кард, ки агарчи
дар зиндагӣ бештар занон
мавриди зӯроварӣ қарор мегиранд, лекин бо такя ба фарҳангу
номуси тоҷикон ин чиз пинҳон
нигоҳ дошта мешавад. Аммо
зикр бояд кард, ки зӯроварӣ
дар ҳама ҳолат ба кулли аъзои
оила ва дар ниҳоят ба ҷомеа
таъсири манфӣ мерасонад. Аз
ин рӯ, ҳар яки моро зарур аст,
ки барои нигоҳ доштани оилаи
солим ва барҳам додани хушунату зӯроварӣ кӯшиш ба харҷ
диҳем.
Тоҷинисои ЗАЙНИДИН

КОРҲОИ НАЗОРАТӢ
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Њисоботи нокифоя
Мутобиқ ба талаботи моддаи 37 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон назорати
камералӣ, ки аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи
андози пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти мақоми ваколатдор
дар бораи воридоту содироти мол ва хизматрасониҳо, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои
дигари тасдиқкунанда дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоти андоз анҷом дода
мешавад, дар гирифтани пеши роҳи ҳама гуна қонунвайронкуниҳои андоз
мавқеи муҳим дорад. Маҳз аз ҳамин нуқтаи назар назорати камералӣ қисми
таркибии низоми идоракунии хавфҳо маҳсуб меёбад.

Кормандони Нозироти андоз
дар ноҳияи Рӯдакӣ ба масъалаи сифатнок гузаронидани амалиётҳои
назорати камералӣ ҳамеша
диққати ҷиддӣ дода, дар самти
пешгирии қонунвайронкуниҳои
андоз натиҷаҳои назаррас ба
даст меоранд. Масалан, онҳо
дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ
дар фаъолияти 163 нафар андозсупорандаи ҳуқуқию инфиродӣ
назорати камералӣ гузаронида,
ба андозсупорандагон ба маблағи
4121973 сомонӣ огоҳномаҳо
пешниҳод намудаанд. Баъди
ирсоли огоҳиномаҳо аз ҷониби
андозсупорандагон ба маблағи
2070452 сомонӣ эъломияҳои
иловагии андоз пешниҳод ва аз
ҳисоби ҳақдорӣ 22558 сомонии
он пӯшонида шуд. Аз маблағҳои
ошкоршуда 1848779 сомонии он
ба буҷа пардохт гардид.
Мисол, дар фаъолияти
Ҷамъияти дорои масъулияти
маҳдуди “ЭКО ОЙЛ”, воқеъ дар
ноҳияи Рӯдакӣ дар асоси омӯзиш,
таҳлилу муқоисаи ҳисобот эъломияҳои андози ба мақомоти
андоз пешниҳоднамудаи андозсупоранда, инчунин, маълумоти
мутобиқ ба қисми 4 моддаи

65 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон дастрасшуда оид
ба андоз аз арзиши иловашуда,
пешпардохти андоз аз фоидаи
шахсони ҳуқуқӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард барои давраи ҳисоботии
аз 01.01.2018 то 31.12.2018 назорати камералӣ гузаронида шуд.
Муайян шуд, ки мувофиқи
махзани иттилоотии СИА ва
мувофиқи маълумоти ченкунии алтернативӣ манбаи андозбандии иловагии андоз аз
арзиши иловашуда, ки маблағи
эҳтимолии манбаи андозбандишаванда 166667 сомониро дар
бар мегирад, бо меъёри 18 %
андози эҳтимолии ҳисобшудаи
андози арзиши иловашуда 30 000
сомониро ташкил медиҳад. Пешпардохти андоз аз фоида дар асоси талаботи моддаи 157 Кодекси
андоз, ки аз даромади умумӣ
ва манбаи андозбандии 166667
сомонӣ бо меъёри 1% ҳисоб карда мешавад, андози эҳтимолии
ҳисобшудаи пешпардохти андоз
аз фоида 667 сомониро ташкил
намудааст.
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард низ дар

асоси талаботи қисми 1-и моддаи 24 Кодекси андоз мавриди
омӯзиш қарор дода шуд. Муайян
гардид, ки дар асоси ҳамин модда аз даромади умумии манбаи
андозбандии арзиши иловашуда
манбаи андозбандии андоз аз
истифодабарандагони роҳҳои
автомобилгард бо меъёри 0, 25
% андози иловагӣ ҳисоб шуда,
маблағи эҳтимолии ҳисобшуда
417 сомониро ташкил дод. Хулоса,
назорати камералӣ дар фаъолияти ҶДММ “ЭКО ОЙЛ” ба маблағи
умумии 32084 сомонӣ маблағҳои
пинҳонмондаи андозро, ки дар
натиҷаи пешниҳоди ҳисоботи
нокифоя ба амал омадааст, ошкор
намуд.
Муассиси Ҷамъияти дорои
масъулияти маҳдуди “Амир сохтмон” Ҳамидов Бобохон Амирович, ки дар ҷамъият ҳиссаи
100-фоизаи иштирок дорад ,
тибқи иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ ба фаъолияти иҷрои корҳои сохтмонӣ
машғул мебошад.
Ҷамъият дар давраи ҳисоботӣ
эъломияҳои андозро ба мақомоти
ҳудудии андоз пешниҳод ва
андозҳои ҷориро пардохт намудааст. Бо сабаби пайдо шудани
шубҳа дар ҳисоботи ба мақомоти
андоз пешниҳоднамудаи андозсупоранда мақомоти андоз
зарур донист, ки фаъолияти ширкатро дар давраи 01.01.2018 то
31.12.2018 таҳти назорати андоз
қарор диҳад.
ҶДММ “Амир сохтмон”
мутобиқи талаботи моддаҳои
290-297 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон супорандаи андози
тибқи низоми соддакардашуда
ба ҳисоб меравад. Ҷамъият дар
эъломияҳои андози низоми содакардашуда барои соли 2018 (то
1 октябр) даромади умумиро ба

маблағи 847612 сомонӣ нишон
дода, бо меъёри 6 % ба маблағи
50857 сомонӣ андозро ҳисобӣ намудааст. Мутаассифона, ҳангоми
гузарондани корҳои назоратӣ
муайян гардид, ки даромади умумии гирифтаи ҷамъият дар соли
2018 маблағи 1532535 сомониро
ташкил медиҳад. Яъне муассис
маблағи 684923 сомониро пинҳон
дошта, дар ҳисоботи ба мақомоти
андоз пешниҳоднамудаи худ онро
нишон надодааст. Баъди ошкор
шудани маблағи номбурда бо меъёри 6% ба маблағи 41095 сомонӣ
андози низоми содакардашуда
ба таври илова ҳисоб карда шуд.
Ҷамъияти саҳомии кушодаи
“Ширкати тоҷикистонию чиноии
байналмилалии сармоягузории
энергетикӣ” ҳамчун андозсупоранда дар Нозироти андози
ноҳияи Рӯдакӣ ба қайд гирифта
шуда, тибқи иқтибос фаъолияти
асосиаш таъминоти масолеҳи
энергетикӣ мебошад.
Дар натиҷаи омӯзиш ва
таҳлили эъломияҳои (ҳисоботи)
андоз, ки ҶСК “Ширкати
тоҷикистонию чиноии байналмилалии сармоягузории энергетикӣ”
дар давраи ҳисоботӣ ба мақомоти
андоз пешниҳод намудааст, ошкор шуд, ки ҷамъият ҳангоми
таҳия ва пешниҳоди эъломияҳои
андоз ба камбудиҳои ҷиддӣ роҳ
додааст. Бояд қайд кард, ки ширкати номбурда мутобиқи моддаи
290 Кодекси андоз супорандаи
андози низоми содакардашуда
маҳсуб меёбад. Ҷамъият манбаи
андозбандишавандаи андози мазкурро барои давраҳои
ҳисоботӣ дидаю дониста дар
эъломияҳои хеш тариқи сифрӣ
нишон дода, бо ин роҳ худро аз
пардохти андози низоми содакардашуда дар канор гирифтааст.
Чуноне ки муайян гардид,
ҷамъият моҳи декабри соли 2018
аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурӣ маснуоти энергетикӣ ворид намуда,
аз он ба маблағи 1025000 сомониашро ба фурӯш баровардааст,
аммо маблағи номбурдаро дар
эъломияҳои андоз нишон надодааст. Аз нишондиҳандаҳои мазкур чунин бармеояд, ки ҷамъият
манбаи андозбандишавандаи
андози мазкурро ба маблағи
1025000 ҳазор сомонӣ пинҳон намуда, маблағи андозро, ки 61500
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сомониро ташкил медиҳад, дар
ҳисобот дарҷ накардааст.
Ширкати номбурда мувофиқи
хулосаи назорати камералӣ ба
мақомоти андоз оид ба пардохти
61500 сомонии маблағи андози
низоми содакардашуда эъломияи иловагӣ пешниҳод намуда,
ҳамзамон уҳдадор карда шуд,
ки минбаъд фаъолияти худро
бояд дар асоси низоми умумии
андозбандӣ ба роҳ монад.
Назорати қонунгузории андоз дар фаъолияти соҳибкори
инфиродӣ Ҳабиба Мусоева, ки
дар суроғаи ноҳияи Рӯдакӣ,
ҷамоати деҳоти Гулистон, деҳаи
Ҳалқаҷар ба фаъолияти бунёду баистифодадиҳии сохтмон
машғул аст, дар самти пардохти андозҳои даромад ва
иҷтимоӣ дар давраи ҳисоботии
01.01.2018 то 31.12.2018 як қатор
камбудиҳоро ошкор намуд. Дар
ҷараёни назорати камералӣ маълум шуд, ки соҳибкор Ҳ. Мусоева
талаботи муқаррароти Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро
оид ба тартиби дуруст ҳисоб намудани андозҳо риоя накарда,
бо ин амалаш ба буҷаи мамлакат зарар овардааст. Мавсуф
дар эъломияҳои ба мақомоти
андоз пешниҳодкардааш музди
меҳнати дар асл пардохтшавандаи коргарони кирояро кам
нишон додааст.
Дар рафти назорати камералӣ
аз рӯи фаъолияти сохтмон ва
иҷрои корҳо нисбати соҳибкор
Ҳ. Мусоева ба маблағи 112632
сомонӣ музди маоши иловагӣ
ҳисоб карда шуд , ки тибқи
қонунгузории андоз ҳиссаи андози даромад 14642 сомониро
ташкил медиҳад.
Шаҳрванд Ҳ. Мусоева
мутобиқи талаботи моддаҳои
212-218 Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ҳамчунин, супорандаи андози иҷтимоӣ мебошад.
Аз ин нуқтаи назар, дар асоси
маблағи ба таври илова ошкоршудаи музди меҳнати коргарони
кироя, ки 112632 сомониро ташкил медиҳад, бо меъёри 25 % ба
маблағи 28158 сомонӣ андози
иҷтимоӣ ҳисоб карда шуд. Хулоса,
назорати камералӣ дар фаъолияти соҳибкори инфиродӣ Ҳ. Мусоева ба маблағи 42800 сомонӣ
маблағҳои пинҳонкардашудаи
андозро ошкор намуд. Маблағҳои
ошкоршуда пурра ба буҷет пардохт гардид.
М. ТАБАРЗОДА,
ноҳияи Рӯдакӣ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны
ввиду роста угрозы со стороны России.
Об этом заявили министры обороны и
финансов Швеции Петер Хультквист и
Магдалена Андерссон. В результате шведские вооруженные силы, как ожидается,
получат дополнительно порядка 20 миллиардов крон (1,84 миллиарда евро), из
них 5 миллиардов крон (462 миллиона

евро) могут поступить благодаря новому
налогу уже в 2022 году.
Борьба с российской угрозой часто
муссируется в Швеции и служит предлогом для модернизации вооруженных
сил королевства. Так, в начале июня на
острове Готланд в 330 километрах от Калининграда была размещена новая система
ПВО, разработанная компанией Saab.
Идея, судя по заявлениям министров,
возникла после того, как выяснилось, что

четыре ведущих шведских банка по итогам 2018 года получили на три миллиарда
крон больше, чем годом ранее. «Теперь у
нас есть возможность сделать налоговую
нагрузку на банки более существенной»,
отметила Андерссон. При этом она не
разъяснила, как именно будет выглядеть
механизм повышения налога на банковский сектор.
https://rg.ru/2019/09/01/shveciia-hochetvvesti-novyj-nalog-na-borbu-s-rossiej.html
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Наќши соњибкорон
дар рушди дењот

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз
махзани маълумоти Кумитаи андоз рафти татбиқи модули нави Системаи
муттаҳидаи иттилоотии андозҳо (СМИИА) “Бақайдгирии андозсупорандагон
вобаста ба низомҳои андозбандӣ”-ро мавриди баррасӣ қарор додааст.
Ҳадаф аз ҷорӣ намудани модули мазкур таҳлил ва назорати минбаъдаи
фаъолияти субъектҳои соҳибкории дар низомҳои махсус ва имтиёзноки
андозбандӣ фаъолияткунанда, ташкили ягонаи махзани маълумот ва
пешбурди мониторинги имтиёзҳои андозӣ мебошад.

Рафти бањисобгирии субъектњо
Нақши дастони пурэъҷози
соҳибкорони ватанӣ
дар марказ ва деҳоти
ноҳияи Дарвоз ба
хубӣ эҳсос мешавад.
Корхонаи дӯзандагии
«Меҳри модар», ки онро
соҳибкорони маҳалӣ бо
ҳидояти Сарвари давлат
бунёд намудаанд, яке аз
корхонаҳои калонтарин
ва замонавӣ аз лиҳози
таъминоти техникӣ ба
шумор рафта, айни ҳол
дар он бештар аз 70
нафар занону духтарон
кор мекунанд. Чунин
як корхонаи дӯзандагӣ
барои занони ҷамоати
Сағирдашти ҳам сохта
шуд. Дар меҳмонхонаи
панҷситорадори «Карон
Палас»-и маркази ноҳия,
ки ҳамеша мизоҷони
зиёд дорад, ба меҳмонон
хизматрасонии сатҳи
байналмилалӣ пешниҳод
мешавад. Мумфарш
гардидани се километр
роҳи маркази ноҳия,
пурра навсозӣ шудани
мактаби рақами 1 ва
бунёди варзишгои муосир
низ бо маблағгузории
соҳибкорони ободкору
созанда сурат гирифтааст.
Чор манзили истиқоматии
навбунёдро дар мавзеи Яхчисори ҷамоати деҳоти Нулванд
соҳибкори саховатманд Аюбхон Муллоёров дар ихтиёри
хонаводаҳои зарардида аз офати
табиӣ қарор дод. Айни ҳол бо ташаббуси ин соҳибкор дар деҳоти
мазкур дар доираи беҳтарсозии
инфрасохтори хизматрасонӣ
ва баҳрабардорӣ аз имконоти
сайёҳӣ бунёди фароғатгоҳ иборат аз меҳмонхона, ошхона ва
мағозаҳои тиҷоратӣ идома дорад. Соҳибкор тасмим гирифтаст,
ки дар маҷмӯъ, барои амалисозии ин тарҳ як миллиону 600
ҳазор сомонӣ масраф намояд.
Дар ин ҷамоати деҳот ҳамчунин
бо маблағгузории 650 ҳазор

сомонӣ аз тарафи соҳибкор Саидаброр Саидаҳроров сохтмони
бозор идома дорад.
Ба иттилои муовини раиси ноҳия Зарина Мирзозода,
соҳибкорону сокинони ноҳия
бо ҳисси баланди ватандорӣ ва
боварӣ ба ояндаи нек дар ҳалли
масоили иҷтимоии маҳаллашон
саҳм мегузоранд. Дар мактабҳои
деҳаҳои Кеврон ва Ширговад
дутоӣ ва мактаби деҳаи Зев чор
синфхона бунёд ва мавриди
баҳрабардорӣ қарор гирифта,
мактаби деҳаи Гишхон навсозӣ
ва 7 синфхонаи мактаби деҳаи
Вишхарв аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. Дар маҷмӯъ,
барои сохтмони синфхонаҳои
иловагӣ ва таъмири мактаб
бештар аз 200 ҳазор сомонӣ сарф
гардидааст.
Сокинони деҳаи Сафедорони
Ҷамоати деҳоти Сағирдашт ба
масофаи 1,5 километр роҳи нав
сохтаанд. Ҳамчунин, соҳибкорон
дар ҳамдастӣ бо сокинони деҳаи
Лухч дастаҷамъона 5 километр
роҳи нақлиётӣ сохта, масофаи
байни роҳи асосӣ ва деҳаашонро
хеле кӯтоҳ карданд.
Соҳибкорону сокинон
дар беҳтар сохтани шароити
дастрасӣ ба оби нӯшокӣ ва таъмири бунгоҳҳои тиббӣ саҳмгузор
шуданд. Ба манзури беҳтарсозии
инфрасохтори хизматрасонӣ ва
даромад аз имкониятҳои сайёҳӣ
дар муддати 15 соли охир дар
ноҳия 90 маркази хурду бузургӣ
хизматрасонӣ таъсис ёфтаанд.
Тоҷикистон ҳар чӣ бештар
ба кишвари пешрафтаи барои
сайёҳон ҷолиб табдил меёбад ва
сайёҳони дохилу хориҷ ҳангоми
сафар ба ВМКБ аз шароити
пазироӣ, фарҳанг, расму сунати
меҳмоннавозии мардуми маҳал
ва симои шаҳраку деҳоти ноҳияи
Дарвоз, ки ҳамчун дарвозаи Бадахшон шуҳрат дорад, изҳори
қаноатмандӣ мекунанд. Танҳо
соли гузашта бештар аз 5 ҳазор
сайёҳ аз ноҳия дидан кардааст.
Дар пешрафти ҳаёти иқтисодию
иҷтимоӣ, бахусус рушди деҳот
нақши соҳибкорон басо муассир
мебошад.

Довар БОВАР

ШАЊРВАНДОНИ МУЊТАРАМ!

КУМИТАИ АНДОЗИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

БА МАЪЛУМОТИ ШУМО МЕРАСОНЕМ, КИ РОЉЕЪ
БА МАСЪАЛАЊОИ АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДЇ
МЕТАВОНЕД АЗ СОМОНАИ КУМИТАИ АНДОЗ
WWW.ANDOZ.TJ ВА БАРОИ ГИРИФТАНИ ПОСУХ
АЗ БАХШИ ИТТИЛООТИИ (КОЛЛ-СЕНТР) 151
ИСТИФОДА НАМОЕД.

дар маќомоти њудудии андоз аз рўи низомњои андозбандї

Чуноне ки сардори шуъбаи
Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Собирҷон Исоев изҳор дошт,
аз 210920 адад субъекти
хоҷагидори амалкунанда (бе
дарназардошти ташкилотҳои
ғайритиҷоратӣ ва воҳидҳои
алоҳидаи шахсони ҳуқуқӣ)
аз ҷониби мақомоти ҳудудии
андоз 35938 адад ё 17,0 фоизи
онҳо бо истифода аз модули
мазкур ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин 11300 адад ё
36,6 фоиз ба шахсони ҳуқуқӣ
ва 24638 адад ва ё 13,7 фоиз
ба соҳибкорони инфиродӣ ва
хоҷагиҳои деҳқонии бе таъсиси
шахси ҳуқуқӣ фаъолияткунанда
рост меояд.
Ҳамин тариқ, рафти
баҳисобгирии субъектҳои дар
низомҳои андозбандӣ фаъолияткунанда бо истифода аз модули барномаи компютерии СМИИА “Бақайдгирии низомҳои
андозбандӣ” аз ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ дар вилояти Суғд
7968 адад ё 28,6 фоиз, шуъбаи

НАК дар вилояти Суғд 50 адад
ё 58,6 фоиз, шуъбаи НАМ дар
вилояти Суғд 5 адад ё 0,6 фоиз,
вилояти Хатлон 9311 адад ё
53,3 фоиз, шуъбаи НАК дар
вилояти Хатлон 35 адад ё 74,5
фоиз, шаҳри Душанбе 6199
адад ё 48,1 фоиз, шуъбаи НАМ
дар шаҳри Душанбе 30 адад
ё 6,5 фоиз, шуъбаи НАК дар
шаҳри Душанбе 67 адад ё 45,0
фоиз, шуъбаи НАК-и Дастгоҳи
марказӣ 69 адад ё 75,8 фоиз ва
нозиротҳои андоз дар шаҳру
ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ, дар
маҷмӯъ, 889 адад ё 19,6 фоиз
рост меояд.
Рафти баҳисобгирии
соҳибкорони инфиродӣ аз
рӯи нақшаҳои фаъолият нокифоя буда, ин нишондод дар
вилоятҳои Суғд 8791 адад ё 12,6
фоиз, Хатлон 7643 адад ё 11,7
фоиз, шаҳри Душанбе 265 адад
ё 3,2 фоиз ва дар нозиротҳои
андоз дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ 7939
адад ё 21,5 фоизро ташкил
медиҳад.
Нишондиҳандаи пасттари

рафти баҳисобгирии субъектҳо
аз ҳисоби шахсони ҳуқуқӣ ва
соҳибкорони инфиродӣ (аз 100
адад кам), асосан, дар шаҳру
ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ,
Турсунзода, Ҳисор, Рудакӣ,
Шаҳринав, Кӯлоб, Ховалинг,
Ҳамадонӣ, Данғара, Шамсиддин Шоҳин, Темурмалик,
Балҷувон, Бохтар, Вахш, Дӯстӣ,
Хуросон, Ҷайҳун, Панҷ, Леваканд, Ёвон, Носири Хусрав,
Гулистон, Исфара, Панҷакент,
Истаравшан, Бӯстон, Истиқлол,
бахшҳои НАМ дар шаҳру
ноҳияҳои Хуҷанд, Б. Ғафуров,
Спитамен, Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ, Фирдавсӣ ва
Сино, шуъбаҳои НАК дар шаҳри
Душанбе ва вилояти Хатлон ба
назар мерасад.
Таассуфовар, тавре таҳлилҳо
дар ин самт нишон медиҳанд,
ин аст, ки дар шаҳру ноҳияҳои
Рашт, Лахш, Нуробод, Файзобод, Сангвор, Зафаробод, Спитамен, Шаҳристон, шуъбаҳои
НАМ дар шаҳру ноҳияҳои
Бӯстон, Гулистон, Истаравшан, Ҷаббор Расулов ва ҳамаи
нозиротҳои андоз дар шаҳру
ноҳияҳои Вилояти Мухтори
Кӯҳистони Бадахшон то ҳол
ягон субъекти соҳибкориро аз
рӯи низомҳои фаъолият дар
махзани маълумот бо истифода
аз модули нави таҳиягардида
ба қайд нагирифтаанд.
Б и н о б а р и н м а қо м от и
ҳудудии андозро зарур аст,
ки ҷиҳати дар амал татбиқ
намудани модули мазкур, ва
ҳамзамон барои бақайдгирии
пурраи субъектҳои соҳибкорӣ
чораандешӣ намуда, корро дар
ин самт ҷоннок намоянд.
Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Япония подозревает Facebook в неуплате налогов
Местные налоговики считают, что филиал копании скрыл доходы от уплаты налогов
Налоговики Токио подозревают японский
филиал американской корпорации
Facebook в частичном сокрытии доходов
с целью уклонения от уплаты налогов,
пишет ТАСС.
Речь идет о сумме 500 млн иен ($4,7 млн),
которая была получена в Японии от продаж рекламы за период с 2017 по 2019 гг. Эти денежные
средства, как стало известно, поступали на счет
филиала в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5%. В Японии размер этого
налога — 30%.

В итоге компания за двухлетний период
не доплатила
налогов в бюджет Японии в
размере 110
млн иен ($1
млн). Японские власти сейчас продолжают расследование в отношении местного филиала
Facebook.
http://налоговыеновости.рф/

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Боҷу хироҷ

Структура налоговой системы
Республики Таджикистан
Налоговая политика

Налоговая политика Республики Таджикистан направлена на улучшение налогового администрирования, улучшения
управления государственными финансами, экономического роста государства,
развития инвестиционной деятельности,
а также поддержки малого и среднего
предпринимательства, включая снижение
налоговых ставок и расширение налоговых
преференций.
Налогообложение в Таджикистане
осуществляется на нормах и положениях,
закрепленных Налоговым кодексом Республики Таджикистан. Кодекс является
основным нормативно–правовым актом,
регулирующим вопросы налогообложения.
Для создания благоприятных инвестиционных условий и развития инвестиционной деятельности в Налоговом кодексе
Республики Таджикистан предусмотрены
определенные налоговые льготы и преференции иностранным инвесторам.

Налоговое
законодательство
Налоговое законодательство Республики Таджикистан основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит
из Налогового кодекса, принятых в соответствии с ним, регулирующих налоговые
отношения нормативных правовых актов и
международных правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.

Налоговый кодекс
Республики Таджикистан
Новый Налоговый кодекс Республики
Таджикистан одобрен Постановлением
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан от 5 сентября
2012 года за №902 и введен в действие с 1
января 2013 года.
Новая редакция Налогового кодекса
намного упрощена по отношению к предыдущему кодексу, в том числе:
– общее количество статьей уменьшено до 329;
– количество ссылок до 176;
– налог с розничных продаж и минимальный налог на доходы, и последующем
налог с продаж хлопка сырдца полностью
исключены из налогового законодательства.

Налоговая система
Республики Таджикистан
Налоговая система Республики Таджикистан включает в себя совокупность
предусмотренных Налоговым кодексом
налоговых отношений, с применением
мер по обеспечению уплаты налогов, а
также организационную структуру налоговых органов и формы их организации,
их права и обязанности, формы и методы
налогового контроля и ответственности
за нарушение налогового законодательства.

носятся:
– подоходный налог;
– налог на прибыль;
– налог на добавленную стоимость;
– акцизы;
– социальный налог;
– налог за природные ресурсы;
– налог с пользователей автомобильных дорог;
– налог с продаж алюминия первичного.
К местным налогам относятся:
– налог на транспортные средства;
– налог за недвижимое имущество.

Справочно по
налоговым льготам
в общем налоговом
режиме:
1. Новые предприятия по производству
товаров, начиная с даты первоначальной
государственной регистрации, при внесении их учредителями в уставный фонд
таких предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты государственной
регистрации нижеследующих объемов
инвестиций, сроком на:
а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США
до 500 тысяч долларов США;
б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США
до 2 миллионов долларов США;
в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов США;
г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.
2. Доходы от туристической деятельности освобождаются на 5 лет от уплаты
налога на прибыль (ст.110 НК РТ)
3. Поставка (продажа) единой школьной и дошкольной формы отечественного производства, перечень которых
по представлению уполномоченного
государственного органа в сфере промышленности по согласованию с уполномоченным государственным органом
в сфере финансов и уполномоченным
государственным органом утверждается
Правительством Республики Таджикистан,
освобождены от уплаты НДС (пункт 10)
части 2 ст. 169 НК РТ).
4. Поставка (продажа) медицинских
препаратов отечественного производства,
перечень которых по представлению
уполномоченного органа в сфере здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом
в сфере финансов и уполномоченным
государственным органом утверждается
Правительством Республики Таджикистан,
освобождены от уплаты НДС (пункт 11)
части 2 ст. 169 НК РТ).
К специальным налоговым режимам
относятся:
– режим налогообложения физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на основе патента
или свидетельства;

Налоги Республики
Таджикистан

– упрощенный режим налогообложения для субъектов малого предпринимательства;

Налоговый кодекс Республики Таджикистан предусматривает 10 видов налогов, из
которых 8 являются общегосударственными и 2 местными.
К общегосударственным налогам от-

– специальный режим налогообложения для субъектов игорного бизнеса.

– упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйственной продукции (единый налог);

Льготные налоговые
режимы

Для привлечения инвестиций и поддержки приоритетных сфер экономики в
Налоговом кодексе Республики Таджикистан установлены следующее льготные
налоговые режимы:
1. Налогообложения строительства гидроэлектростанции (глава 46 НК РТ).
В период строительства гидроэлектростанции (далее – строительство) на территории Республики Таджикистан заказчик
строительства и генеральный подрядчик
строительства могут быть полностью или
частично освобождены от уплаты следующих налогов (с момента наступления срока уплаты), непосредственно связанных
со строительством), по перечню налогов,
в размерах и на сроки (период), которые
устанавливаются Правительством Республики Таджикистан:
- налога на добавленную стоимость;
- налога с пользователей автомобильных дорог;
- налога на прибыль (налога по упрощенному режиму);
- налога на транспортные средства;
- налогов на недвижимое имущество;
- социального налога в отношении
иностранных граждан, непосредственно
занятых на строительстве гидроэлектростанции;
- государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии негосударственных ценных бумаг, осуществленных
в связи со строительством гидроэлектростанции.
Ввоз товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся особо важными объектами для Республики Таджикистан, подлежит освобождению от налога
на добавленную стоимость и таможенных
пошлин в порядке, установленном абзацем
седьмым части 4 статьи 169 настоящего
Кодекса и статьей 345 Таможенного кодекса
Республики Таджикистан
2. Особенности налогообложения вновь
созданных и действующих предприятий,
занятых полным циклом переработки
хлопка-волокна в конечную продукцию (от
хлопковой пряжи до хлопчатобумажных
швейных изделий) (глава 47 НК РТ)
Вновь созданные и действующие
предприятия на срок до 12 лет освобождаются от:
- налога на прибыль;
- налога, уплачиваемого по упрощенному режиму;
- налогов на недвижимое имущество.
Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными и действующими предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в
конечную продукцию (от хлопковой пряжи
до хлопчатобумажных швейных изделий)
(далее - вновь созданные предприятия),
освобождается от таможенной пошлины и
налога на добавленную стоимость.
3. Особенности налогообложения деятельности по птицеводству, рыбоводству
и производству комбинированных кормов
для птиц и животных (глава 471 НК РТ).
Хозяйствующие субъекты в сфере
птицеводства, рыбоводства и производства комбинированных кормов для птиц
и животных, освобождаются от уплаты
следующих налогов сроком на 6 лет:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость;
- налог с пользователей автомобильных дорог;
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- налогов за недвижимое имущество.
Ввоз технологий, оборудований и материалов для обеспечения потребностей
сферы птицеводства, рыбоводства и (или)
при ввозе товаров непосредственно для
собственных нужд хозяйствующих субъектов в сфере птицеводства, рыбоводства и
производства комбинированных кормов
для птиц и животных.
4. Особенности налогообложения
субъектов рынка ценных бумаг (глава 472
НК РТ).
К деятельности профессиональных
участников относятся:
- брокерская деятельность;
- дилерская деятельность;
- деятельность по управлению портфелем ценных бумаг;
- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) по операциям с ценными бумагами;
- деятельность по ведению реестра
держателей ценных бумаг;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники, в ходе
осуществления данной деятельности
освобождаются от уплаты следующих
налогов сроком на 5 лет:
- налог на прибыль;
- налог на добавленную стоимость.
Эмитенты – юридические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами,
чьи ценные бумаги находятся в обращении
на фондовых биржах, функционирующих
на территории Республики Таджикистан,
освобождаются сроком на 5 лет от уплаты
налога на прибыль (налога по упрощенному режиму) в зависимости от доходов,
полученных от данной деятельности.
Инвесторы – физические и юридические лица, являющиеся резидентами и
нерезидентами, получающие доход от
обращения ценных бумаг на фондовой
бирже Республики Таджикистан, в зависимости от таких доходов, освобождаются
от уплаты следующих налогов сроком на
5 лет:
- подоходный налог от прироста стоимости ценных бумаг;
- налог на дивиденды.
5. Налогообложения по соглашениям о
разделе продукции
Инвестор, который подписывает с
правительством соглашения о разделе
продукции, получает право на пользования
данного льготного режима.
При выполнении соглашения о разделе
продукции, предусматривающего условия
раздела произведенной продукции в соответствии статьи 10 Закона Республики
Таджикистан «О соглашениях о разделе
продукции», инвестор может освобождаться от уплаты налога на прибыль, налога на
добавленную стоимость и акцизы.
6. Основы налогообложения деятельности в свободных экономических зонах
Данный льготный налоговый режим,
предусмотренный настоящей главой, применяется только в отношении субъектов
свободной экономической зоны. Субъекты
свободной экономической зоны и администрация свободной экономической зоны
в рамках деятельности, осуществляемой
в свободной экономической зоне, и используемого имущества освобождаются
от уплаты всех налогов, установленных
настоящим Налоговым кодексом и иными
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, за исключением
подоходного налога на физических лиц и
социального налога.
Указанная льгота применяется только
к части деятельности субъектов свободной экономической зоны в рамках этих
экономических зон. В настоящий момент
в Республики Таджикистан существует 4
СЭЗ это Сугд, Дангара, Пяндж и Ишкашим.
Подготовил Собир ВАЗИРОВ
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Яке аз масъалаҳои доғе, ки имрӯз тамоми
ҷаҳониёнро ба ташвиш овардааст, ин терроризм
ва экстремизми динӣ ва мазҳабӣ мебошад. Ба
назари муҳаққиқон ва коршиносон, терроризмсиёсат бар асоси истифодаи мунтазами террор
ба ҳисоб меравад. Аммо, новобаста аз қувваи
ҳуқуқии истилоҳи «терроризм», таърифи он то кунун духӯра боқӣ мемонад. Вожаи «террор» (лот.
terror - ҳарос, даҳшат) дар забони форсӣ-тоҷикӣ
ба унвони «ваҳшатафканӣ», «даҳшатафканӣ»
ё «ҳаросафканӣ» ном бурда шудааст. Аз рӯйи
ҷуғрофия терроризм ба терроризмҳои давлатӣ,
фаромиллӣ, маҳаллӣ ва фардӣ тақсим мешавад, вале ин ягона тақсимбандӣ нест. Олимон
терроризмро боз ба терроризми сиёсӣ, динӣ,
миллигароӣ, терроризми ҷаҳонӣ, наркотерроризм, кибертерроризм ва терроризми ҳастаӣ,
кимиёвию биологӣ тақсим намудаанд.
Экстремизм ин пайравӣ ба назария ва
чорабиниҳои ифротӣ (хусусан, дар сиёсат),
ифротталабӣ мебошад.
Мо ҳама шоҳиди он мебошем, ки қариб
ҳар рӯз дар ҳар гӯшаю канори дунё амалҳои
даҳшатноки террористӣ бо истифода аз моддаҳои
тарканда, аслиҳаи оташфишон, яроқи сард ва
шахсони худкуш ба амал меояд. Тоҷикистон, ки
худ ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронидааст
ва ин даҳшатро батамом эҳсос менамояд, дар
қатори дигар кишварҳои ҷаҳон бо терроризм ва
экстремизм мубориза мебарад. Дар ин замина
асноди марбута, аз ҷумла Фармони Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016,
№776 “Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм
барои солҳои 2016-2020” тасдиқ шудааст. Яке аз
вазифаҳои марҳалаи аввали татбиқи Стратегияи
мазкур муаррифии васеи Стратегия ва ҷалб намудани таваҷҷуҳи мақомоти давлатӣ ва аҳли
ҷомеа ба он буда, ҳамзамон бахши махсуси он ба
масъалаҳои гендерӣ ва ҷалби занон ба пешгирии
экстремизм бахшида шудааст.
Давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар самти мубориза бо ин вабои аср аз тамоми
имконот истифода мекунанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии
худ дар кушодашавии конфронси байналмиллалии сатҳи баланд дар Душанбе дар мавзӯи
“Муқовимат бо терроризм ва экстремизм”
қайд карданд, ки яке аз омилҳои паҳншавии
террроризм интернет мебошад. Бар ин асос ташкилоти террористӣ технологияҳои иттилоотии

ҶОМЕА

Боҷу хироҷ
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Террорист – душмани
тамоми башарият
замонавиро фаъолона мавриди ба кор қарор
медиҳанд. Аз ҷумла, онҳо шабакаҳои интернетиро барои ташвиқу тарғиби экстремизм, ҷалби
насли наврас ва ҷавон ба сафҳои худ, омода ва
роҳбаладии онҳо барои амалҳои зишт ва харобиовар истифода мебаранд. Қочоқи маводи
мухаддир яке аз сарчашмаҳои маблағгузории
терроризм ва экстремизм мебошад. Маҳз
фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир,
яроқи оташфишон яке аз манбаъҳои асосии
маблағгузории терроризм ба шумор меравад.
Ҳодисаҳои нангини чанд соли ахир, ки дар
минтақаҳои гуногуни ҷаҳон иттифоқ афтодааст,
аз мавҷудият ва ҳузури фарогири терроризм ва
экстремизм дар зиндагии рӯзмарраи мардуми
сайёра дарак медиҳад. 15 марти соли 2019 дар
масҷиди ан-Нур ва Маркази исломии Линвуд
дар шаҳри Крайчестчерчи Зеландияи Нав амали
террористӣ анҷом ёфт, ки дар натиҷа, зиёда аз
50 нафар ҳалок шуд. Ин амали нангин аз ҷониби
Брентон Харрисон Таррант, шаҳрванди 28-солаи
Австралия ва шарикони ӯ ба анҷом расидааст.
Онҳо бо як бераҳмӣ бо яроқи оташфишон
одамонро зери ҳадаф қарор доданд, ки асосан
шаҳрвандони одӣ буданд. Мусулмонон дар
Зеландияи Нав камтар аз 2 дар сади аҳолиро
ташкил медиҳанд. Вале дар даҳсолаи охир
шумораи онҳо аз ҳисоби муҳоҷирони Осиёи
ҷанубу шарқӣ рӯ ба афзоиш дорад, ки онҳо
барои ҷустуҷӯи кори хуб бо маоши баланд ва
шароити беҳтари зиндагӣ ба ин кишвар сафар
мекунанд. Ҳамчунин, дар шаҳр донишҷӯёни зиёд
аз кишварҳои Осиё ба таҳсил ба макотиби олӣ
фаро гирифта шудаанд.
Аз сӯйи ғайримусулмонон мавриди ҳадаф
қарор гирифтани мусулмонон далели он аст, ки
терроризм ва экстремизм дар доираи як дин ва
ё мазҳаб маҳдуд намешавад ва дар хама ҳолат
таҳдиди ҷиддиест барои инсоният. Ин амали
террористӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ маҳкум
шуд.
Баъд аз чанд муддат дар Шри Ланка ҳам ама-

ли террористӣ ба анҷом расид, ки бар асари он
253 нафар ҳалок ва зиёда аз 500 нафар захмӣ шуданд. Рӯзҳои 21 ва 22 апрели соли 2019 дар чанд
шаҳри Шри Ланка, аз ҷумла маркази фарҳангӣ ва
молиявии ин кишвар-шаҳри Коломбо, дар се калисои католикӣ ва чаҳор меҳмонхона таркишҳо
ба амал омаданд. Аз ҷониби мақомоти қудратӣ
40 нафар террорист дастгир шуданд, ки онҳо
бо ташкилоти “National Thowheeth Jama’ath”
алоқамандӣ доштанд. Аз нуҳ таркиши рухдода
дутои он аз ҷониби террористони худкуш анҷом
дода шудааст. Дар робита ба ин ҳолат метавон
боз як бори дигар хулоса кард, ки терроризм
дин, миллат, забон, сарҳад ва давлат надорад.
Аз лаҳзаи созмон ёфтани ба ном “Давлати
Исломии Ироқу Шом” (ДИИШ) дар соли 2014
ҷуғрофиёи терроризми динӣ тавсеа ёфт. Агар
террористон пештар тамоми ғазаби худро нисбати “душмани дур” (ИМА ва Ғарб) равона мекарданд, имрӯз пайравони онҳо тибқи дастури
хоҷагони худ ба масҷидҳо, калисоҳо, синагогаҳо
ва дигар мавзеъҳои серодам ҳуҷумҳои марговар
анҷом медиҳанд. Ҳадафи террористон асосан
одамони бегуноҳ қарор мегиранд ва мақсади
онҳо паҳн намудани ваҳму даҳшат ва нооромӣ
дар кишвар мебошад. Ногуфта намонад, ки ба
қатл расонидани инсон бо ҳар шаклу услуб ин
худ ҷиноят ҳисоб мешавад, новобаста аз он ки
он аз ҷониби намояндаи кадом дину мазҳаб
амалӣ шудааст. Аз ин ҷост, ки террорист душмани
тамоми башарият ҳисобида мешавад.
То ба имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ имконияти
муваффақонаи мубориза бурданро бо терроризми байналмилалӣ надорад. Сурия, Ироқ, Ливия,
Яман, Миср, Алҷазоир, Малӣ, Афғонистон – аз
ҷумлаи кишварҳое маҳсуб меёбанд, ки имрӯз
аз фаъолияти густурдаи террористон ва экстремистон ранҷ мебаранд. Ҳодисаҳои мудҳиши
террористӣ дар ҳар гӯшаю канори ҷаҳон аз
фаъолияти густурдаи шабакаҳои террористӣ ва
экстремистӣ гувоҳӣ медиҳад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ
бояд ҳама неруи худро барои мубориза бо ин

зуҳуроти номатлуб муттаҳид созад, то ин ки роҳи
сар задани дигар амалҳои террористӣ гирифта
шавад. Мутаассифона, сиёсати духӯраи баъзе
кишварҳо сабаби он мешавад, ки ин вабои асри
21 дар ҳар тарафи дунё бо тобишҳои нав зуҳур
кунад ва аз ин тариқ таҳдиду фишорҳо алайҳи
башарият ва ҷомеаи ҷаҳонӣ афзун гардад.
Департаменти давлатии ИМА ҳамасола
гузориши худро оид ба тамоюли терроризми байналмилалӣ бо омор ва таҳлили
дақиқназарона нашр мекунад. Дар ин гузоришҳо
маълумоти беандозаи гуногунро метавон дарёфт
намуд. Маълум мешавад, ки тамоми шаклу
усулҳои терроризм маълум ва аз тарафи мутахассисон таҳлил карда шудаанд. Якум, ин терроризми байналмилалӣ мебошад, ки дар он макони
ин ё он амалҳои террористӣ он қадар муҳим
нест ва дар миёни террористон намояндаҳои
миллатҳо ва динҳои гуногун қарор доранд. Дар
чунин ҳолат актҳои террористӣ бар зидди назароти сиёсию динӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ
равона мегардад ва фаъолияти террористӣ аз
хориҷи кишвар маблағгузорӣ карда мешавад.
Дуюм, терроризми дохилӣ, ки дар он амалҳои
террористӣ дар дохили кишвар амалӣ мешаванд, гурӯҳи террористӣ аз шаҳрвандони як
кишвар, миллат ва мазҳаб иборат буда, объекти
мубориза мушкилоти дохилии кишвар мебошад
Дар алоҳидагӣ боз як шакли дигари терроризм –
иншоотӣ ва маҳаллӣ ишора мешавад, ки дар он
амалҳои террористӣ нисбати объектҳои ҳаётан
муҳим, амалӣ мешавад.
Дар умум шинохти терроризм ва экстремизм
тақозои замон аст ва бехабарию ноогоҳӣ аз
ин навъ таҳдидҳои ҷиддии башарӣ зиндагиро
дар сайёраи инсонӣ мушкил месозад. Зеро ки
террористон ва экстремистон дар миёни ҳар
қавму миллат ва ҷомеа вуҷуд доранд ва илова
бар ин, гурӯҳҳо ва созмонҳои террористӣ ва
экстремистӣ аз ҷониби иддае аз қудратҳои
ҷаҳонӣ ва хадамоти махсуси иттилоотии баъзе
кишварҳо пуштибонии молию пулӣ ва сиёсию
мафкуравӣ меёбад. Ин ҳолат моро водор месозад, ки ҳамеша ҳушёру зирак бошем ва дар
иттиҳоду ҳамбастагии равонӣ, фикрию иҷтимоӣ
ва сиёсию мафкуравӣ алайҳи ҳама гуна фишору
зӯроварӣ ва террору ифротгароӣ муборизаи
беамон барем.

Мазҳаб ҶУМЪА

ОБУНА БА РЎЗНОМАИ «БОЉУ ХИРОЉ»
БАРОИ СОЛИ 2020 ИДОМА ДОРАД
Нашрияи Кумитаи андози назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон

Ба «Бољу хирољ»
бо чашми хирад,
чашми нек ва
чашми дурбин
нигаред ва
њамрозу њамсадо
бошед!
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СОМОНЇ
нархи яксолаи
обуна ба рӯзномаи
«Боҷу хироҷ»

СУРОЃАИ МО:
ш.Душанбе, хиёбони
Н.Қаробоев 42/3, бинои
Раёсати андози шаҳри Душанбе
Телефон: (2)33-08-41

СУРАТҲИСОБИ РӮЗНОМАИ
«БОҶУ ХИРОҶ»:
р/сч 20202972000266101000
кор/сч 20402972316264
МФО 350101626 БДА ҶТ
«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе
РМА 030007408

ЭЪЛОН
ЭЪЛОН

Боҷу хироҷ
ЭЪЛОН

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

БА ДИҚҚАТИ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе
ҳозир шудан ба нуқтаҳои хизматрасонии
“Амонатбонк” қабули андозҳо аз молу мулки
ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли
ғайринақдӣ тавассути PОS – терминалҳо ба роҳ
мондааст.
Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт
намудани маблағи андозҳо шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо чиптаҳои пардохт таъмин
ва ҳамзамон маблағҳои пардохтшуда ба таври
автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо сабт мегардад.
Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо истифода аз тартиби мазкур, метавонанд андозҳо аз молу мулки ғайриманқули
худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар
нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо истифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмулконе,
ки дорои объектҳои молу мулки ғайриманқул,
ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ,
гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бӯстонсароҳо,
дигар биною иморатҳо ва қитъаҳои замин
мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои
ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул
ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба
буҷети давлатӣ пардохт намоянд.
Хотиррасон менамоем, ки дар сурати пардохт накардани маблағи андоз аз молу мулки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯихати
шаҳрвандон ва соҳибмулкони аз андоз қарздор дар
матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати
маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

БАРҲАМ МЕХӮРАД
 ҶДММ «Тоҷир-2013» (РЯМ 3210004591)
воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ, барҳам мехӯрад.
Ҳамаи арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул
карда мешавад.
 ҶДММ «Давои сад дард» (РЯМ
0910009192) воқеъ дар шаҳри Ҳисор,
барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо
муддати 2 моҳ қабул карда мешавад.
 ҶДММ «Нури Эҳсонҷон» (РЯМ
0910009293) воқеъ дар шаҳри Ҳисор
барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо
муддати 2 моҳ қабул карда мешавад.
 ҶДММ «Тоҷ Нет Экспресс» (РЯМ
0310018720) воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ,
барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо
муддати 2 моҳ қабул карда мешавад.
 ҶДММ «Скорп ТҶ» (РЯМ 0110020424)
воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, барҳам
мехӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо муддати 2
моҳ қабул карда мешавад.
 ҶДММ «Хушдилон» (РЯМ 0510000499)
воқеъ дар шаҳри Ваҳдат, барҳам мехӯрад.
Ҳамаи арзу шикоятҳо муддати 2 моҳ қабул
карда мешавад.
 Намояндагии Ҷамъияти Саҳомии
«ЗАМАР» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (РЯМ
0420000277) воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур
барҳам мехӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо дар
давоми 2 моҳ қабул карда мешавад.
 Кооперативи тиҷоратии «Мусоҷон»
(РЯМ 1610003157) воқеъ дар ноҳияи
Шаҳринав барҳам мехӯрад.
 Кооперативи тиҷоратии «Алиҷон-2001»
(РЯМ 1610003533) воқеъ дар ноҳияи
Шаҳринав барҳам мехӯрад.
 Кооперативи тиҷоратии «Б.Берди»
(РЯМ 3510005153) воқеъ дар ноҳияи
А.Ҷомӣ барҳам мехӯрад.
 Кооперативи тиҷоратии «Файз Ҷ», (РЯМ
3510005327), воқеъ дар ноҳияи А.Ҷомӣ,
барҳам мехӯрад.
 Кооперативи истеҳсолии «Асилбек»,
(РЯМ 2910000271), воқеъ дар ноҳияи Вахш,
барҳам мехурад.
 Кооперативи истеҳсолии «Баракати
Хоҷамурод», (РЯМ 2910002022), воқеъ дар
ноҳияи Вахш, барҳам мехурад.
ЭЪТИБОР НАДОРАД
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Бозоров
Зоирҷон (РЯМ 0331211834) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Раҷабова
Хиромон (РЯМ 0331321284) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН
СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони
инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ
машғул мебошад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун соҳибкори
инфиродӣ дар асоси патент ва ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ
гирад.
Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имконият медиҳад, ки давраи
фаъолияти шумо ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта шуда, тибқи
тартиби муқарраргардида ҳифзи иҷтимоиатон таъмин шавад.
Хотиррасон менамоем, ки дар асоси талаботи Кодекси
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул
шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз
аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 1650 сомонӣ то
2200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ гардидааст.
Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон
 П а т е н т и с о ҳ и б к о р и и н ф и р од ӣ
Абдухолиқов Акмал (РЯМ 0331403930) аз
ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Ғаюров
Абдураҳим (РЯМ 0330157502) аз ноҳияи
Фирдавсӣ, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Исаева
Собира (РЯМ 0430220780) аз ноҳияи Сино,
бинобар гум шуданаш беэътибор дониста
шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Абдувалиева Умедахон (РЯМ 0430220771) аз
ноҳияи Сино, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии
соҳибкори инфиродӣ Лақаев Сайфиддин
(РЯМ 0430130168), аз ноҳияи Сино, бинобар
гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Исмоилова Дилрабо (РЯМ 6230163271) аз ноҳияи
Истаравшан, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи ҳуқуқ ба мерос, ки ба
Усмонов Қурбоналӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ дода
шудааст аз 01.11.2012, НТ№0121767 бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Нодир
Қуванбиқов, (РЯМ 4030028017) аз ноҳияи

Ёвон бинобар гумм шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Баротов
Исфандиёр, (РЯМ 3530067301), аз ноҳияи
А.Ҷомӣ, бинобар гумм шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи соҳибкори инфироди
Дамонов Хуршед, (РЯМ 2930049449) аз
ноҳияи Вахш бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ
ба Х/Д «Умар 2013», (РЯМ 2930036780) аз
ноҳияи Вахш, бинобар гум шуданаш беэътибор дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Наврӯз
Миралиев, (РЯМ 2930067195), аз ноҳияи
Вахш, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Патенти соҳибкори инфиродӣ Маҷитов
Азизулло, (РЯМ 2830095657) аз шаҳри
Бохтар, бинобар гум шуданаш беэътибор
дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ
ба Х/Д «Дарё», (РЯМ 2530001971), аз
ноҳияи Ш.Шоҳин, бинобар гум шуданаш
беэътибор дониста шавад.
 Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ
ба К/И «Баракати Хоҷамурод», (РЯМ
2910002022), аз ноҳияи Вахш бинобар гум
шуданаш беэътибор дониста шавад.
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9 СЕНТЯБР - РӮЗИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Таљлили љашни
Истиќлолият

Ба муносибати ҷашни 28-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Раёсати
андози вилояти Суғд ҷамъомади тантанавӣ
доир гардид, ки дар он роҳбарият, сарварони
шуъбаҳо ва кормандони Раёсати андоз ва
сардорони нозироти андози шаҳру ноҳияҳо
ширкат доштанд.

Ҷамъомади тантанавиро сардори Раёсати андози вилояти Суғд Абдуқаюм Воҳидов ҳусни оғоз
бахшида, табрикоти расмии роҳбарияти мақомоти
андози вилоятро ба самъи ҳозирон расонд. Ӯ аз
ҷумла зикр кард, ки Истиқлолият муқаддастарин
ҷашни миллӣ, асоси рушди иқтисодиёт ва таҳкими
пояҳои давлатдорӣ буда, мақомоти андоз низ
дар такмил ва густариши он дар ин давра саҳми
арзанда гузоштааст. Кормандони мақомоти андози вилояти Суғд ҳамасола баҳри таъмини иҷрои
қисми даромади буҷети давлатӣ ва дар ин замина
татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва сиёсати иҷтимоии
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон саъю кӯшиш намуда истодаанд.
Дар ҷамъбасти ҷаласа, ҳамзамон, вазъи кунунии иҷрои нақшаи ҷамъоварии андозҳо ва дигар
пардохтҳои ҳатмӣ дар вилоят мавриди баррасӣ
қарор гирифт. Аз ҷониби роҳбарияти раёсати
андоз ба сардорони нозиротҳои андози шаҳру
ноҳияҳо, сарварони шуъбаҳо ва дигар кормандони масъули мақомоти ҳудудии андоз супориш
дода шуд, ки ба иҷрои вазифаҳо бо ҳисси баланди
масъулиятшиносӣ муносибат намуда, дар таъмини
нақшаи қисми даромади буҷети давлатӣ саҳми
муносиб гузоранд.
Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Евросоюз может уменьшить
налоги для стимулирования
экономики
ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАЛ ФРАНЦУЗСКИ
ЛИДЕР ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС
может рассмотреть
уменьшение налогов для стимулирования экономики,
пишет ПРАЙМ.
Ранее говорилось, что во время своего обращения
к французской нации Макрон сообщил, что во время
саммита G7 в Биаррице он намерен убедить партнеров
в том, что напряжение в торговле — «плохо для всех».
Также он отметил, что в данной сфере нужно достичь
деэскалации и провести стабилизацию, чтобы «избежать торговой войны».
По словам Макрона, сейчас Европе нужно найти
новые инструменты для «оживления» экономики.
«Мы, возможно, примем решение о новом снижении налогов, что является одним из способов согласованного оживления (экономики)», — сообщил
Макрон во время своей встречи с президентом США
Дональдом Трампом перед началом саммита G7 во
французском Биаррице.
Источник: http://taxpravo.ru
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АЗ ҲАР ХУСУС

Боҷу хироҷ

Давои аљоиби

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

§ 3. РИВОЉ ЁФТАНИ ИСЛОЊОТИ
АНДОЗ ВА РУШДИ НИЗОМИ МИЛЛИИ
АНДОЗ (СОЛЊОИ 1999 -- 2006)

СТРЕСС
Олимони британӣ дар ҳолатҳои
ташвиш, нороҳатӣ ва стресс воситаи
беҳтарин мутолиаро муайян
намуданд.

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти минтақавии
он (аз ҷумла қисмҳои қудратии он) системаи
мақомоти марказикунонидашударо ташкил медоданд, ки тавассути онҳо координатсияи пурсамари фаъолияти ҳамаи мақомоти андоз, гумрук,
пулиси андоз ба низом дароварда мешуданд;
мақсади ниҳоӣ татбиқи амалии сиёсати андози
давлат ва беҳсозии он аз ҷиҳати моддӣ-техникӣ
ва таъмини он бо мутахассисон буд.
Пас аз ташкили Вазорати даромадҳо ва
пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
кори такмили минбаъдаи низоми андоз рӯ ба
беҳбудӣ овард. Масалан, Вазорати даромадҳо
ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба Парлумон қонунеро доир ба андози ягона аз
замини хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ба тариқи
таҷрибавӣ пешниҳод намуд. Дар асоси Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ворид кардани
тағйироту иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии
Тоҷикистон» аз 10 майи соли 2002, №28 ва қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли
2002 №312 соли 2003 дар чор ноҳияи кишвар
(Шаҳритӯс, Ленин (ҳозира Рӯдакӣ), Ванҷ, Нов
(ҳозира Спитамен) ба таври таҷрибавӣ андози
ягона аз замини хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
ҷорӣ карда шуд.
Моҳияти ин таҷриба чунин буд: хоҷагиҳои
деҳқонӣ (фермерӣ), ки ба супоридани андози ягона
аз замин уҳдадор мегардиданд, аз супоридани
андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз
даромади ашхоси ҳуқуқӣ, андози замин, андоз
аз соҳибони нақлиёт, андоз аз амволи корхонаҳо,
андози содакардашуда аз корхонаҳои соҳибкорони
хурд, андозҳои маҳаллӣ озод карда мешуданд.
Маблағи андози ягона чун мутобиқсозии ҳаҷми
замини хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) ба ҳаҷми
муайянгардидаи андози ягона қабул гардида
буд. Мувофиқи шартҳои андозсупории таҷрибавӣ
ҳаҷми андози ягона ба ҳаҷми ҳашткаратаи ҳаҷми
индексатсиякардашудаи андоз аз замин муқаррар
гардида буд; муҳлати пешниҳоди эъломия ва
муҳлати пардохт ба муҳлатҳои таъингардида барои
андоз аз замин мувофиқат мекарданд. Маблағи
андози ягона аз натиҷаҳои фаъолияти хоҷагиҳои
деҳқонӣ (фермерӣ) вобаста набуд; он дар шакли
пардохтҳои муназзам (стабили) барои воҳиди
ҳаҷми замин барои як сол муқаррар гардида буд.
Чунонки дар таҷрибаи ҷорӣ намудани андози ягонаи замин пешбинӣ шуда буд, он мебоист барои содатар кардани баҳисобгирӣ ва
ҳисобот додани хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
оид ба андозбандӣ, пурра ба ҳисоб гирифтани
маҳсулоти истеҳсолшуда, равшану возеҳ гардидани натиҷаҳо, инчунин маҳдуд сохтани дахолати
мақомоти андоз ва дигар мақомоти назоратӣ ба
кори хоҷагидорӣ – истеҳсолии хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ) мусоидат мекард.
(Давом дорад)
Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва ташаккулёбии
низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»

Б очу

Пажӯҳиши олимон муайян намуд,
ки мутолиа дараҷаи стрессро 68 фоиз
кам мекунад. Ҳамагӣ барои суст сохтани
мушакҳо ва муътадил намудани суръати
тапиши дил шаш дақиқа мутолиа намудани рӯзнома, маҷалла ё китоб кифоя аст.
Шунидани мусиқӣ дар 61 фоизи ҳолатҳо
стрессро кам менамояд.

Панди рўзгор
Модаркалонам замоне ба ман
гуфта буд:
- Ҳар инсон худ мояи ҳалли мушкили инсони дигаре мешавад. Ман
аз ин суханҳо чизе нафаҳмидам.

Оё медонед?

-

-

МУАССИС:
КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ

Хоҳӣ, ки дардҳоятро
фаромӯш созӣ, баҳри бартараф
кардани дарди дигарон кӯмак
кун.
ххх
Чашм чунон суханҳое
мегӯяд, ки забон онро гуфта
наметавонад.
ххх
Одамон ҳамеша ба насиҳат
ниёз надоранд, гоҳе танҳо чизе,
ки воқеан ба он муҳтоҷанд,
дастест, ки бигирад, гӯшест, ки
бишнавад ва қалбест, ки онҳоро
дарк кунад.
ххх
Оилаи мустаҳкам ҳамонест,
ки зану шавҳар камбудиҳои якдигарро пинҳон кунанд.
ххх
Неъмате бузургтар аз ақл,
боре вазнинтар аз фаросат нест.

МЕЊМОНХОНАИ 1300-СОЛА
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Канада мебошад.
фоизи кӯлҳои
кӯлҳои сайёра
фоизи
сайёра
дар ҳудуди ин
дар
ин кишвар
кишвар
ҷойгиранд.
ҷойгиранд.

Аз ҳама ҷои офтобӣ дар
ҷаҳон штати Аризона
буда, дар як шабонарӯз
тамоми сол он беш аз 11
соат офтобист.

Соли 705 Фуҷивара Маҳито, сарвари вақти Ҷопон,
меҳмонхонаи «Нишияма Онсен Кейункан» - ро бунёд намуд.
1300 сол боз он фаъол аст. Соли 2011 расман ба «Китоби
рекордҳои Гиннес» ҳамчун қадимтарин меҳмонхона дохил шуд.
Меҳмонхона ҳоло аз ҷониби 52-юмин насли муассисон идора
мешавад.

Таърихи «чипс»
Соли 1853 картошкабирёда, баъдан ба он намак пошида,
Баъне, ки ҳоло бо номи «чипс»
дар равғани муқаррарӣ бизе таомҳо
маъмул аст, аз ҷониби
рён мекунад. Сарошпаз
фавқулодда ва
сарошпаз Ҷорҷ Крам
ба ин васила мехоҳад
бе дарназардошти
дар тарабхонаи Мооns
м и з о ҷ и и н ҷ и қа ш р о
номгӯи маҳсулот хеле
Lake Lodge-и Амрико ба
боз ҳам нороҳат куболаззату хӯрданӣ
таври ғайричашмдошт
над. Аммо кор ранги
тайёр мешаванд.
омода гардидааст. Задигар мегирад. Ванминдори калон Корнедербилйт картошкабирёлиус Вандербилйт аз
ни пешниҳодшударо бо
таоми дархостиаш, ки
изҳори қаноатмандӣ искартошкаҳояш нисбатан
теъмол карда, ба ваҷд меғафс бурида шуда буданд,
ояд. Баъдан, онро «Чипси
нороҳатӣ карда, онро пас
Саратога» меноманд.Ҷорҷ
мегардонад. Ҷорҷ Крам
Крам ҳеҷ гумон надошт, ки
тасмим мегирад адаби
таоми қасдан омоданамуКорнелиусро диҳад. Ӯ картошкаҳои дааш бо номи «чипси» маъмултарин
баргардондашударо хеле тунук бури- хӯроки фармоишӣ мегардад.

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

ХИРОЧ

- Ту мояи ҳалли мушкили ягон
нафари дигар ҳастӣ,- такрор намуд
модаркалонам ва шарҳ дод:
- Он чизе ки Худованд барои ту
ато намудааст, шояд на барои ҳама
лозим бошад, аммо барои як нафар ҳатман зарур аст. Ин табассуми
ту, муҳаббати ту ва нерӯи ту аст.

СУХАНОНИ
ҲАКИМОНА

Д А В Л АТ З ОД А Н. М. - Раиси Кумитаи андози назди
Ҳ у к у м а т и Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н ; Қ А Ҳ Ҳ О Р З О Д А
Ф. С . - В а з и р и м о л и я и Ҷ у м ҳ у р и и То ҷ и к и с т о н ;
СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

Дар ҳафтанома ба хотири
гуногунандешӣ матолибе низ нашр
мешавад, ки идораи ҳафтанома
метавонад бо муаллифон ҳамақида
набошад ва масъулияти онро ба
дӯш нагирад.

дози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; МЕЛИКЗОДА
К.Н. - муовини Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФӢ П. С. - ёрдамчии Раиси
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқии Кумитаи андози

2 миллион доллар
њосили як дўстї
Сюзан Хук ва Марта Мак
Каллум беш аз 50 сол аст, ки бо
ҳам дӯстӣ доранд. Пас аз он ки
ҳар ду танҳо монданд, тасмим
гирифтанд, ки якҷоя зиндагӣ
намоянд.
Вақте ки ин ду сокини Канада
билети лотереяро бо ҳам пур мекарданд, гумон надоштанд, ки
соҳиби бурди калон мешаванд.
Вале лотереяи «ИС/49» ба онҳо
2 миллион доллар овард.
«Аввал бовар накардем.
Чун аз ширкат занг зада, моро
табрик намуданд, боварӣ ҳосил
кардем», - мегӯяд Сюзан. Ба
қавли Марта ин бурд дӯстии
онҳоро халалдор накарда, баръакс қавитар намудааст.

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НУРЗОДА Ҷ. - сардори
Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андози
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ВОҲИДОВ А. - котиби
масъули рӯзномаи «Боҷу хироҷ»; НИГМАТОВ М. - сардори
шуъбаи иқтисод, буҷет ва андози рӯзномаи «Боҷу хироҷ».

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ
таҳти рақами 597 номнавис шудааст.

Тел: 233-08-41 (мухбирон),
44-600-41-76 (шуъбаи эълон ва обуна)

Ҳафтанома бо шаҳодатномаи №0310003650
дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

Навбатдор: Мазҳаб ҶУМЪА
Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабоев 42/3,
бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе
Индекс: 68930
Рӯзнома дар нашриёти
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Теъдод: 78 856

