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16 июл Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, 
мавриди истифода қарор додани иншоо-
ти гуногун, мақсаднок истифода бурдани 
заминҳои наздиҳавлигию саҳроӣ ва суҳбату 
мулоқот бо сокинон ба ноҳияи Ховалинги 
вилояти Хатлон ташриф оварданд. 

ХАМРОЗИ
Барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум!
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  21 июли 

  соли 2022
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон  

Нашрияи Кумитаи иҷроияи

дар вилояти Хатлон  

ҲАФТАНОМАИ СИЁСӢ - ИТТИЛООТӢО ХАЛК
АЗ САФАРИ КОРИИ РОЊБАРИ
ДАВЛАТ БА НОЊИЯИ ХОВАЛИНГ

Дар ин рӯз нахуст Сарвари дав-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

оромгоҳи ҳазрати Султон Увайси 
Қараниро зиёрат карда, баҳри пойдо-
рии ваҳдату оромӣ, рушди босуботи 
Тоҷикистон ва саодатмандию сарбалан-
дии миллати тоҷик дуою фотиҳаи нек 

намуданд. Аснои зиёрат ва шиносоӣ бо 
имкониятҳои ин мавзеи сайёҳӣ боз ҳам 
ободу зебо гардонидани атрофи оромгоҳ 
ва риояи суннату анъанаҳои хоси милли-
ро ҳангоми ташрифу боздиди сайёҳону 
меҳмонон зарур шуморида, ба масъулин 
дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. (Идома дар саҳ. 2)

Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҷамоати деҳоти Ҷомбахти 

ноҳияи Ховалинг аз намоиш - фурӯши 
доимии гулу гиёҳҳои шифобахш ва ма-
води доруворие, ки аз онҳо омода меша-
ванд, дидан намуда, ба сокинон ҷиҳати 
истифодаи оқилонаи неъматҳои табиӣ 
ва ба ин роҳ боз ҳам беҳтару хубтар на-
мудани сатҳу сифати зиндагии хеш да-
стуру маслиҳатҳои муфид доданд.

Бо иштироки Роҳбари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

ноҳияи Ховалинг коргоҳи истеҳсоли 
макарон мавриди баҳрабардорӣ қарор 
гирифт. Боиси зикр аст, ки иншоот дар 
доираи ҷашни 35-солагии Истиқлоли 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ - саноа-
тикунонии босуръати кишвар аз ҷониби 
роҳбарият ва муассисони ҶСК “Хова-
линг” сохта шуда, дар он 10 нафар со-
кини маҳаллӣ, ки 8 нафарашон занону 
духтарон мебошанд, бо ҷойи кори доимӣ 
таъмин гаштанд. Иттилоъ дода шуд, ки 
дастрасии дастгоҳу механизми муоси-
ри соҳавӣ имкон фароҳам меорад аз 4 
номгӯи макарон дар як шабонарӯз 1,5 
тонна ва дар як моҳ 45 тонна истеҳсол 
карда шавад.

Пас аз ифтитоҳи коргоҳи истеҳсоли 
макарон дар ҳамин ҷо Сарва-

ри давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз намоишгоҳи маҳсулоти саноатию 
кишоварзӣ боздид ба амал оварданд. 
Дар намоишгоҳ 5 намуд асал, маҳсулоти 
соҳаи кишоварзӣ, аз қабили меваю саб-
завот, хушкмева, шарбату консерва, 
ғалладонагиҳо ва маҳсулоти истеҳсолии 
коргоҳу корхонаҳои саноатии ноҳия 
пешниҳод карда шуда буд. Ҳамчунин 
техникаву механизми соҳаи кишоварзӣ, 
ки омодаи кор мебошанд ба намоиш гу-
зошта шуда, иқтидори соҳаи кишоварзии 
ноҳия муаррифӣ карда шуд. 

Дар ин рӯз бо иштироки Сар-
вари давлат Коллеҷи тиббии 

ғайридавлатӣ мавриди истифода қарор 
гирифт. Коллеҷи тиббӣ дар маркази 
ноҳия аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ Ис-
моил Садиров ва Абдулло Ҳасанов бах-
шида ба 35-солагии Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунëд карда 
шудааст. Бинои Коллеҷ аз се ошëна ва 16 
синфхонаи таълимӣ, китобхона, ду толор 
барои гузаронидани дарсҳои лексионӣ, 
маҷлисгоҳ, ҳуҷраҳои омӯзгорону дигар 
иншооти ëрирасон иборат мебошад. 
Коллеҷ барои ба таълим фаро гириф-
тани 330 донишҷӯ дар ду баст пешбинӣ 
шудааст. Ҳамчунин, дар шафати бинои 
асосии Коллеҷи тиббӣ дар масоҳати 300 
метри мурабаъ сохтмони хобгоҳи сеошё-
на барои истиқомати 110 донишҷӯ бо ма-
ром идома дорад. 

Оилаи Одинаевҳо дар ноҳияи 
Ховалинг намунавӣ буда, дар 

ин хонавода фарзандони меҳнатдӯсту 
худшинос ва худогоҳ ба воя расида-
анд. Иттилоъ гирифтем, ки замини 
наздиҳавлигии шаҳрванд Илҳом Одина-
ев 8 садякро ташкил медиҳад. Дар 4 са-
дяки замин зироати кишоварзӣ, асосан 
сабзавот ва картошка кишт карда шуда-
аст. Ҳамчунин дар назди ҳавлӣ дарахтони 
мевадиҳандаи себ, олуча, зардолу, шаф-
толу, гелос, олу, чормағз, нок, хурмо ва 
ангур парвариш меëбад. Ҳамчунин, ғайр 
аз замини наздиҳавлигӣ Илҳом Одинаев 
аз ҳисоби заминҳои президентӣ 15 садяк 
хоҷагии ëрирасонро дар ихтиëр дорад. 
Дар ин қитъа низ картошка, сабзавот ва 
дигар номгӯи зироати кишоварзӣ кишт 
карда шудааст. Дар анбори ин хонадон 
бошад ба миқдори зарурӣ маҳсулот, аз 
қабили гандум, лӯбиëдонагиҳо, мевагӣ, 
орду равған, биринҷ ва ғайра захира 
карда шудааст. Ҳамчунин дар 300 зарф 
шарбату ширинӣ ва хуришҳои гуногун 
омода кардаанд, ки барои ду соли оян-
да басанда мебошад. Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди 
вохӯрӣ бо аҳли ин оила ба эшон бастаи 
адабиёти бадеӣ туҳфа намуда, онҳоро 
ба мутолиаи китоб ва воқиф будан аз 
таъриху маданияти баланди миллати 
тоҷик ҳидоят карданд. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 

фаъолияти Кооперативи истеҳсолии 
«Абдулло Сафолов» шинос шуда, ба 
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Дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ Конференсияи 27-уми Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия бо иштироки 
муовини Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
Латифзода Асрор Қурбон, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин Абдусалимзо-
да, вакилони Маҷлиси вакилони халқи ноҳия, фаъолон, 
собиқадорони ҳизб, аъзои намояндагии ТҶҶ “Созандаго-
ни Ватан” ва намояндагони ВАО баргузор гардид.

Санаи 14 июл дар Кохи фарҳанги ноҳияи Ёвон Конфе-
ренсияи 20-уми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 

дар ноҳияи Ёвон баргузор гардид. Дар Конференсияи 
мазкур муовини Раиси Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин Абдуса-
лимзода ва узви Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ, раиси 
ноҳияи Ёвон Саидзода Ҷамшед Ҳамро иштирок доштанд.

КОНФЕРЕНСИЯИ
ЊХДТ ДАР ЊАМАДОНЇ  

КОНФЕРЕНСИЯИ 
ЊХДТ ДАР ЁВОН 

(Идома аз саҳ. 1)

Зимнан, раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Мир Сайид Алии 
Ҳамадонӣ Саидмуминзода Аббос дар 
бораи фаъолияти ташкилотҳои ибтидо-
ии ҳизбӣ дар давраи ҳисоботӣ баромад 
кард. Аз рӯи масъалаи дуюм муовини 
раиси комиссияи тафтишотӣ Мансурҷон 
Сафаров дар назди иштирокдорон 
ҳисобот дод. 

Сипас, ҳайати нави Кумитаи иҷроия 
ва вакилон ба Конференсияи 14-уми 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 

Дар Конференсия 366 нафар ва-
килон аз ҳисоби аъзои фаъоли ҲХДТ, 
собиқадорони ҳизб, аъзои фаъоли намо-
яндагии ТҶҶ "Созандагони Ватан" ишти-
рок дошта, дар кори Конференсия шаш 
масъала баррасӣ гардид. 

Зимнан ҳисоботи Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон оид ба фаъо-
лияти ташкилотҳои ҳизбӣ дар давраи 
ҳисоботӣ аз моҳи ноябри соли 2019 то 
моҳи июни соли 2022, ҳисоботи Комисси-
яи тафтишотии Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон дар дав-
раи ҳисоботӣ аз моҳи ноябри соли 2019 
то моҳи июни соли 2022, интихоби ҳайати 
нави Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Ёвон, интихоби ҳайати Комиссияи таф-
тишотии ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон, пешба-
рии номзадҳо ба вакилии Конференсияи 
XIV–уми Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ви-
лояти Хатлон ва дигар масъалаҳои ҷорӣ 
мавриди муҳокима қарор дода шуданд. 

Аз рӯйи масъалаи якуми рӯзномаи 
Конференсия раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон Мақсуд 
Раҳматуллоев оид ба фаъолияти Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон дар 
давраи аз моҳи ноябри соли 2019 то 
моҳи июни соли 2022 ҳисоботи муфас-
сал пешниҳод намуд. Ҳамчунин аз рӯйи 
масъалаи якуми рӯзномаи Конференсия 
Анвар Мирзоев-муовини раиси ташкило-
ти ибтидоии “Пайравони Сино”, Ашурзо-
да Нигина-раиси ташкилоти ибтидоии 
“шаҳраки Ёвон” ва Субҳиддин Иззатов-
раиси ташкилоти ибтидоии “Ғаюр-1” ба 
музокира баромаданд. 

Асадулло Бекназаров бошад аз рӯйи 
масъалаи дуюми рӯзномаи Конферен-
сия дар бораи вазъи фаъолияти Комис-
сияи тафтишотӣ дар давраи ҳисоботӣ 
гузориш дод. Аз рӯйи масъалаҳои дига-
ри рӯзномаи Конференсия ҳайати нави 

дар вилояти Хатлон интихоб 
гардиданд.

Раиси Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар вилояти Хатлон 
Миралиён Қиёмиддин дар 
бораи вазифаҳои минбаъ-
даи ташкилотҳои ибтидоии 
ҳизбӣ ва бартараф наму-
дани камбудиҳои ҷойдошта 
суханронӣ намуда, таъкид 
кард, ки асоси фаъоли-
яти Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон корҳои 
тарғиботиву ташвиқотӣ буда, 
ҳар як аъзои ҳизбро зарур 
аст дар татбиқи ҳадафҳои 
барномавии Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон 
масъулиятшинос бошанд. 

Инчунин, муовини Раиси 
Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон Латифзода Ас-
рор Қурбон вобаста ба хуб-
тару беҳтар ба роҳ мондани 
фаъолияти Кумитаи иҷроияи 
ноҳия ва ташкилотҳои ибти-
доии ҳизбӣ баромад наму-
да, вазифаҳои ташкилотҳои 
ибтидоии ҳизбиро дар оянда 

муайяну мушаххас намуд.
Дар интиҳои Конференсия бо-

шад ба 10 нафар ҷавонони арзандаю 
лаёқатманд дар вазъияти тантанавӣ 
шаҳодатномаи ҳизбӣ аз ҷониби 
роҳбарияти ҳизб супорида шуда, Кон-
ференсияи 27-уми Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон дар ноҳияи Мир Сай-
ид Алии Ҳамадонӣ аз рӯи масъалаҳои 
баррасишуда, қарорҳои дахлдор қабул 
кард.

 “Ҳамрози халқ”

Кумитаи иҷроия дар ҳайати 45 нафар, 
Комиссияи тафтишотӣ дар ҳайати 3 на-
фар ва ҳайати вакилони Конференсияи 
14-уми ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар 
ҳайати 21 нафар интихоб гардиданд. 

Дар рафти Конференсия Хайрини-
со Юсуфӣ-муовини Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, Миралиён 
Қиёмиддин Абдусалимзода раиси Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, 
Саидзода Ҷамшед Ҳамро-узви Куми-
таи Иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон, раиси ноҳияи Ёвон суханронӣ 
намуда, фаъолияти ҳизбиёни ноҳияи 
Ёвонро қаноатбахш арзёбӣ карданд. 

Дар охир ба як қатор фаъолони ҳизбӣ 
Сипосномаҳои КИМ ҲХДТ ва Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон супори-
да шуд.

“Ҳамрози халқ”

ҷамъоварии ҳосили ғалла оғоз бахши-
данд ва Кооперативи истеҳсолии «Аб-
дулло Сафолов» дар деҳоти Ҷомбахти 
ноҳияи Ховалинг ҷойгир буда, соли 1993 
таъсис ёфтааст ва дорои 22 гектар за-
мин мебошад. Дар ин хоҷагӣ 12 нафар 
саҳмдор фаъолият доранд. Гуфта шуд, ки 
кишоварзон дар мавсими кишти тирмоҳӣ 
дар масоҳати 13 гектар ду навъ ган-
дум, аз ҷумла “Краснодар-99” ва «Пеш-
тоз» кишт намуда, акнун умед доранд, 
ки аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 45-55 
сентнерӣ ҳосил рӯёнанд. Ҳамчунин, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ аз 
фаъолияти ибратбахши Кооперативи 
истеҳсолӣ дар ҳамин ҷо, аз намоиши 
маҳсулоти кишоварзии сокинони ноҳияи 
Ховалинг боздид карданд. Дар як гӯшаи 
намоишгоҳ ҷангалпарварони ноҳияи Хо-
валинг гулу гиёҳҳои шифобахш ва асали 
табиии ин мавзеи кӯҳистони кишварро 
муаррифӣ намуданд. Тавре иттилоъ 
дода шуд, шумораи оилаҳои занбӯри 
асал дар ноҳия ба 4 ҳазору 357 мера-

сад ва соли равон занбӯрпарварон беш 
аз 25 тонна асали табобативу аз ҷиҳати 
экологӣ тоза гирифтанд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 

ҷараёни корҳои агротехникӣ ва парва-
риши сабзавот дар Хоҷагии деҳқонии 
"Маҳмадӣ" боздид намуданд ва хоҷагии 
мазкур дар ноҳияи Ховалинг дар самти 
парваришу истеҳсоли сабзавот ва ди-
гар намуди зироат таҷрибаи бой дошта, 
дар роҳи расидан ба яке аз 4 ҳадафи 
стратегии мамлакат - таъмини амнияти 
озуқаворӣ саҳми шоиста мегузорад. Ит-
тилоъ дода шуд, ки ин хоҷагӣ соли 2017 
таъсис ёфта, дар ихтиёри худ 5,8 гектар 
замин, аз ҷумла 1,8 гектар замини обӣ ва 
4 нафар саҳмдор дорад ва самти асосии 
фаъолияти хоҷагидорон сабзавоткорӣ 
мебошад.  

 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

ноҳияи Ховалинг ба хоҷагии деҳқонии 
«Фарангис»-и деҳоти Ҷомбахт ташриф 
оварда, ба ҷараёни корҳои агротехникӣ, 
парвариши сабзавот ва лӯбиёиҳо шинос 
шуданд. Хоҷагии деҳқонии «Фарангис» 

соли 2004 таъсис ёфта, дар ихтиёри худ 
2 гектар замин дорад. Дар хоҷагии мазкур 
5 нафар саҳмдор фаъолият менамоянд 
ва роҳбари хоҷагӣ бонуи соҳибтаҷриба 
Хоним Аҳророва мебошад. Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
шиносоӣ аз нашъунамо ва ҳосилбандии 
зироати кишоварзӣ ҳам дар кишти асосӣ 
ва ҳам такрорӣ аз таҷрибаи заминдории 
кишоварзони ноҳияи Ховалинг изҳори 
қаноатмандӣ намуда, самараи меҳнати 
аҳлонаи онҳоро намуна арзёбӣ кар-
данд. Дар идома Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо хоҷагидорон суҳбат ороста, ба-
рои боз ҳам истифодаи босамари за-
мин ва истеҳсоли бештари маҳсулоти 
кишоварзӣ ба онҳо маслиҳату тавсияҳои 
судманд доданд.

Дар идомаи сафари корӣ дар 
ноҳияи Ховалинг Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба деҳаи Сафедшаҳраки деҳоти 
Лоҳутӣ ташриф оварда, муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18-
ро ифтитоҳ намуданд. Муассисаи нави 
таълимӣ аз ду ошёна иборат буда, до-

рои 17 синфхонаи таълимӣ мебошад, ки 
барои 680 хонанда дар ду баст пешбинӣ 
гардидааст ва Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба 
сифати корҳои сохтмонӣ ва шароити 
фароҳамшуда дар муассисаи таълимии 
мазкур баҳои баланд додаанд. Муасси-
саи таҳсилоти миёнаи умумии №18   аз 
тарафи Дирексияи сохтмони иншооти 
ҳукуматии Дастгоҳи иҷроияи Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосир 
ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ 
сохта шудааст. Дар ин ҷо Сарвари дав-
лат бо омӯзгорону хонандагон суҳбати 
самимӣ ороста, аз омӯзгорон талаб кар-
данд, ки аз шароитҳои муҳайёгардида 
дар муассисаи нав бо самар исти-
фода бурда, ба омӯзондани дурусти 
барномаҳои таълимӣ ба хонандагон, 
хусусан фанҳои дақиқ, кор бо техникаю 
технологияи муосир ва аз худ карда-
ни забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва 
англисӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Манбаъ president.tj
Омодасоз М. Акрамов
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     Ҷ. БАЛХӢ.

Дар доираи Ак-
сияи ҳизбии “Якҷоя 
месозем!” дар муас-
сисаи таҳсилоти ми-
ёнаи умумии №23-
и Ҷамоати деҳоти 
Золи Зар бо ҷалби 
аъзои фаъоли ҳизб, 
омӯзгорон, падару 
модарони хонанда-

гон дохил ва атрофи муассисаи зикршуда таъмир ва деворҳо 
рангубор карда шуда, дохили синфхонаҳо пурра аз таъмири бо-
сифат бароварда шудаанд. Муассиса барои соли хониши 2022-
2023 омода буда, хонандагонро дар синфхонаҳои барҳаво ва 
шароити хуби таълим истиқбол гирифта мешаванд. 

ПАНҶ.
Дар доираи та-

шаббуси ҳизбии 
“Якҷоя месозем!” дар 
муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии №13 
воқеъ дар деҳаи Са-
федорони Ҷамоати 
деҳоти Озодагон бо 
ҷалби аъзои фаъо-
ли ҳизб, омӯзгорон, 
падару модарони хонандагон дохил ва атрофи муассисаи 
номбурда таъмир ва деворҳои он рангубор гардида, дохили 
синфхонаҳо пурра аз таъмири босифат бароварда шуданд. 

Муассиса барои соли хониши 2022-2023 омода буда, хонан-
дагонро дар синфхонаҳои барҳаво ва шароити хуби таълим 
истиқбол хоҳанд гирифт. 

ВАХШ.

Бо ташаббуси 
Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Вахш 
дар маҳаллаи Пах-
таобод-3, Ҷамоати 
деҳоти Тоҷикобод Ак-
сияи ҳизбӣ таҳти ун-
вони “Якҷоя ҳал меку-
нем” баргузор гардид, ки зиёда аз 2 км роҳи маҳаллаи мазкур 
сангфарш карда шуд. 

Дар ҳашари дастаҷамъона аъзои фаъоли ҲХДТ аз ташкило-
ти ибтидоии ҳизбии “Пахтаобод-3” фаъолона ширкат варзида, 
дар ободии маҳалли худ саҳми арзанда гузоштанд.

Дар чорабинии мазкур муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи мазкур Хуршед Хоҷаев иштирок дошт ва ба сокинон 
барои фаъолмандӣ дар чунин кори хайр изҳори сипос гуфт.

         КӮЛОБ.
Аз ҷониби роҳ-

барони ташкилоту 
муассисаҳо ва шах-
сони саховатпеша ба 
ятимону бенавоён, 
бечорагону дармон-
дагон дасти кумак ра-
сонида мешавад. 

Дар робита ба 
ин, аз ҷониби раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбии “Фурудгоҳ” 
(Фурудгоҳи байналмиллалии шаҳри Кӯлоб) - Ҳамидзода 
Нуралӣ бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри 
Кӯлоб - Шарифзода Гулрухсор ба Шуъбаи бачагонаи табобатӣ-
профилактикии Маркази вилоятии ҳимояи аҳолӣ аз бемории 
сили шаҳри Кӯлоб кумаки яквақтаи маводҳои ғизоӣ, аз қабили 
орду равған, гӯшту шакар ва дигар номгӯи маҳсулотҳои ниёзи 
аввал расонида шуд. 

Дар ин марказ кӯдакони волидайнашон гирифтори бемории 
сил нигоҳубин карда мешаванд. Роҳбарият ва бошандагони ин 
марказ баҳри аз мадди назар дур намондани ин қишри ҷомеа ва 
пайваста аёдату кумаки онҳо аз ҷониби шахсони саховатманд 
миннатдории худро ба ташаббускорон расониданд. 

         ВОСЕЪ.
Дар деҳаи Наво-

боди Ҷамоати деҳоти 
Тугараки ноҳияи Во-
сеъ бо иштироки аъ-
зои гурӯҳи корӣ корҳои 
оммафаҳмонӣ бо усули 
хона ба хона доир гар-
дида истодааст.

Зимни суҳбат бо 
сокинон мудири шуъбаи таблиғот ва иттилооти Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Гулрухсор Мирзоева оид ба самаранок ва 
мақсаднок истифодабарии заминҳои кишоварзӣ, рӯёнидани ду-се 
ҳосил аз замин ва захираи маводи ғизоӣ барои фасли сармо ибрози 
назар намуд.

Ҳангоми боздид аз захираҳои маводи ғизоии сокинон маълум гар-
дид, ки онҳо дастуру ҳидоятҳои Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода, барои фасли 
сармо маводҳои ғизоии маҳсули меҳнати хешро захира намудаанд. 

ХУРОСОН. 
Маҷлиси ҳисоботӣ 

– интихоботӣ дар 
ташкилоти ибтидо-
ии ҳизбии “Ҷангал” 
баргузор гашт ва 
дар он масъалаҳои 
зерин: ҳисоботи ра-
иси ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ оид ба 
ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар давраи аз моҳи июни соли 
2021 то моҳи июни соли 2022 ва вазифаҳо барои фаъолияти мин-
баъда; тасдиқи нақшаи кории ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ барои 
нимсолаи дуюми соли 2022; интихоби раиси ташкилоти ибтидоӣ; 
интихоби вакилон ба конференсияи ҳисоботӣ – интихоботии Ку-
митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон ва масъалаҳои ташкилӣ 
барррасӣ шуданд. 

Турсунзода Дӯстмурод, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур дар баромади худ аз масъулин талаб намуд, ки 
фаъолияти ташкилоти ибтидоии ҳизбиро пурзӯр намуда, тамоми 
дастуру супоришҳое, ки аз тарафи Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ ба 
ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ дода мешавад саривақт иҷро намо-
янд. Дар идома доир ба вазъи сиёсии ҷаҳон ва минтақа низ сухан 
гуфта шуд. Бо таклифи аъзои фаъоли ҲХДТ раиси ташкилоти иб-
тидоии ҳизбӣ Илҳом Назаров аз нав интихоб гардид. 

                   Н. ХУСРАВ.
Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи 

ҲХДТ дар ноҳияи Носири Хусрав ва 
дастгирии аъзои фаъоли ташкило-
ти ибтидоии деҳаи Баҳор дар дои-
раи истиқбол аз ҷашни 35-солагии 
Истиқлоли давлатӣ қисми берунии 
бинои муассисаи таҳсилоти миё-
наи умумии № 1-и ноҳия, ки солҳои 
зиёде таъмир нашуда, дар ҳолати 
ногувор қарор дошт, таъмир наму-
да истодаанд.

Дар рафти амалисозии 
корҳои созандагиву ободонӣ ва 
ташаббусҳои аъзои фаъоли ҳизб, 
раиси Кумитаи иҷроия Ализода 
Сураё Ҷӯра ин ташаббуси аъзои 
ҳизбро саривақтӣ ва муҳиму ба-
маврид арзёбӣ дошт. Гуфта шуд, 
ки ин иқдоми нек аз ҷониби аъзои 
фаъоли ҳизб, шахсони эҳсонкору 
саховатманд ва падару модарон 
минбаъд низ идома ёфта, дар руш-
ди минбаъдаи соҳаи маорифи киш-
варамон саҳми босазо мегузорад. 

МУЪМИНОБОД.
Дар доираи вохӯрӣ бо сокино-

ни ноҳия маълум гардид, ки ҳар 
як оила дастуру ҳидоятҳои Пеш-
вои миллатро сармашқи кори хеш 
қарор дода, кишти такрорӣ ва за-
хираи маводи ғизоиро барои зи-
мистон анҷом дода истодаанд. 

Зимни мулоқот сокинон иброз 
намуданд, ки дастуру ҳидоятҳои 
роҳбарияти Олии кишвар барои 
мо роҳнамо ва дастурамале хоҳад 
буд. Аз ин рӯ, аллакай ҳосили якум-
ро ғундошта, кишти такрориро ба 
роҳ мондаанд. Дар кишти такрорӣ 
бештар аз маҳсулоти донагӣ ис-
тифода мебаранд ва барои захи-
ра кардани маҳсулоти тару тоза 
роҳҳои гуногуни нигоҳдориро ис-
тифода намуда истодаанд. 

Дар рафти вохӯрӣ бо ҳар як 
оила аз ҷониби ҳайати корӣ ҷиҳати 
боз ҳам беҳтар гардонидани сатҳи 
зиндагӣ ва истифодаи самарано-
ки замину захираи маводи ғизоӣ 
тавсияҳои судманд дода шуд. 

ШАҲРИТУС.

Дар деҳаи Ваҳдати Ҷамоати 
деҳоти «Пахтаобод»-и ноҳияи 
Шаҳритус масъулини КИ ҲХДТ дар 
ноҳияи мазкур дар якҷоягӣ бо намоян-
даи ҷамоати деҳоти болозикр ва раи-
си кумитаи маҳаллаи деҳаи Ваҳдат бо 
усули хона ба хона вохӯрӣ ва суҳбатҳо 
оид ба истифодаи самараноки замин, 
аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву 
президентӣ, кишти такрорӣ аз ҷумла 
кишти ғалладонагиҳо, захираи хӯрока, 
тарбияи фарзандон дар рӯҳияи 
ватандӯстӣ ва пешгирии ифротгароӣ 
ва фаҳмондани вазъи мураккаби 
ҷаҳон, инчунин вусъати корҳои со-
зандагию ободонӣ ба истиқболи 
35-солагии Истиқлолияти давлатии 
Тоҷикистон, гузаронида шуд.

Як ҳафтаи ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо

Бо иштироки муовини Раиси ҲХДТ Юсуфӣ 
Хайринисо, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон Миралиён Қиёмиддин Абду-
салимзода конференсияи ХIII-уми Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Фархор баргузор гардид.  

КОНФЕРЕНСИЯИ ЊИЗБЇ ДАР 
ФАРХОР БО ТАЃЙИРОТИ КАДРЇ

 Сароғоз ҳисоботи Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фар-
хор оид ба  фаъолият дар давраи 
ҳисоботӣ шунида шуд. Аз ҷумла 
зикр гардид, ки Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Фархор дар дав-
раи ҳисоботӣ як зумра корҳои на-
заррасро анҷом дода, дар тарғиби 
идеологияи миллӣ, таҳкими 
Истиқлолияти давлатӣ, ваҳдати 
миллӣ, баланд бардоштани иро-
даи сиёсии халқ,  тарбияи ватан-

парастии ҷавонон, худшиносиву 
худогоҳии миллӣ, ҳимояи марзу 
буми Ватан, сафарбарии ҷавонон 
ба сафи Қувваҳои мусаллаҳ, 
тарғибу ташвиқи самаранок 
истифода бурдани заминҳои 
наздиҳивлигӣ ва хоҷагиҳои 
деҳқонӣ, татбиқи ташаббусҳои 
ҳизбӣ, аксияҳои таблиғотӣ ва ам-
соли ин нақши созгор гузоштааст.

Ҳамзамон вакилон барои иш-
тирок дар конференсияи вилоятӣ 

саҳми муносиб дорад. 
 Дар Конференсия 

аъзои раёсати Куми-
таи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фархор аз нав 
интихоб гардиданд. 
Ҳамчунин Миралиён 
Қиёмиддин, раиси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар вилояти 
Хатлон зикр намуд, ки 
дар мувофиқа бо Ра-
иси муаззами Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Кумитаи 
иҷроияи Марказии ҲХДТ номза-
дии Вализода Муҳаммад ба ҳайси  
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
ноҳияи Фархор пешбарӣ гардида-
аст. Номзадии ӯ дар Конферен-
сияи ХIII-уми  ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор барои тасдиқ ба овоз гу-
зошта шуда,  бо овоздиҳии якди-
лона номзади пешбаригардида, 
интихоб гардид.  Ҳамин тариқ 
дар лаҳзаи тантанавӣ  Назарзо-
да Алӣ Исмон-собиқ раиси Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор барои хизматҳои шоиста 
дар татбиқи ҳадафҳои Оиннома-
вии ҲХДТ, таҳқими худшиносию 
худогоҳии миллӣ ва тарбияи ва-
танпарастии ҷавонон бо Сипос-
номаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар 
вилояти Хатлон сарфароз гардо-
нида шуд.  Чанде дигар фаъолони 
ҳизбӣ низ, барои саҳмгузорӣ дар 
татбиқи ғояҳои созандаи ҳизб  бо 
сипосномаҳо қадрдонӣ гардиданд. 

Шуъбаи иттилоот ва матбуоти
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон

пешбарӣ гардиданд. Баъдан  
ҳисоботи комиссияи тафтишотии 
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фархор ироа гардида, нисбати 
бартараф кардани камбудиҳои 
ҷойдошта дар ташкилотҳои иб-
тидоии ҳизбӣ ба шахсони масъул  
супоришҳои  мушаххас дода шуд. 

Муовини Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон Хайрини-
со Юсуфӣ зимни суханронӣ аф-
зуд, ки Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон  таҳти роҳбарии Пеш-
вои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
низоми давлатдории миллӣ, руш-
ди соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар, 
дастгирии қишрҳои ниёзманд, ку-
мак ба  ятимону бепарасторон, 
таҳкими арзишҳо ва фарҳанги 
миллӣ, расидан ба зиндагии шо-
истаи мардуми шарифи мамлакат 
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Бо мақсади истифодаи самараноки ҳар ваҷаб замин ва 
рӯёнидани се чаҳор ҳосил имсол заҳматкашони ноҳияи 
Дӯстӣ майдони 110 гектар заминҳои боирро ба гардиши 
кишоварзӣ даровада, аз кишти парвариши ғалладонагиҳо 
дар ин заминҳои навкорам ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд.

ДЎСТЇ. ЗАМИНЊО САМАРАКОН 
ИСТИФОДА МЕШАВАНД

№27,21.07.2022«Ҳамрози халқ»4

Бинобар гуфтаи Комилҷон 
Хоҷаёров, сардори Раёсати кишо-
варзии ноҳияи Дӯстӣ тибқи дурнамо 
имсол дар ҳудуди ноҳия бояд дар 
майдони 13 ҳазору 937 гектар киш-
ти маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ 
гузаронида мешуд. Бодарназар-
дошти ба гардиши кишоварзӣ да-
ровардани заминҳои бекорхобида 
имсол деҳқонони ноҳия майдони 
кишти зироатҳоро ба 14 ҳазору 312 
гектар расонида, маҳсулоти гуно-
гун кишт намудаанд, ки ин 102,6 % 
дурнаморо ташкил медиҳад.

КИШТИ ГАНДУМ
МЕАФЗОЯД 

Ба гуфтаи Комилҷон Хоҷаёров 
вобаста ба болоравии нархи ган-
дум имсол кишоварзон майдони 
кишти ғалладонагиҳо аз ҷумла, 
кишти гандумро низ зиёд намуда-
анд. Бинобар маълумотҳои оморӣ 
соли ҷорӣ хоҷагидорону деҳқонони 
ноҳия дар майдони 2 ҳазору 494 
гектар кишти гандум гузаронида-
анд, ки аз ин 1 ҳазору 964 гектарро 
заминҳои обӣ, 160 гектарро зами-
ни лалмӣ, 110 гектарро заминҳои 
навкорам ва дар зиёда аз 180 
гектар қитъаҳои озоди растаҳои 
боғистонҳо гандум кишт карда шу-
дааст. 

–Барои захира намудани хӯроки 

чорво имсол хоҷагиҳои 
деҳқонии ноҳия дар майдо-
ни 350 гектар ҷав, 319 гек-
тар ҷуворимакка барои дон 
кишт кардаанд.

Ҳамчунин, дар соли 
ҷорӣ бодарназардошти та-
лаботи бозори истеъмолӣ 
ба маҳсулоти аввалия 
деҳқонон дар масоҳати 
272 гектар кишти картош-
каи хушсифат гузаронида, 
нақшаи пешбинигардидаро 
100,7% иҷро намудаанд.

Дар натиҷаи заҳмати 
содиқонаи хоҷагидорон 
соли ҷорӣ ҳосилнокии 
заминҳои кишти картошка 

аз як гектар 170 сентнериро таш-
кил дод, – гуфт К. Хоҷаёров. 

РУШДИ САБЗАВОТ-
КОРӢ ДАР МАҲАЛ

Бинобар иттилои Комилҷон 
Хоҷаёров дар мавсими имсол дар 
ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия 
968 гектар кишти сабзавот гуза-
ронида шуда аз ҷумла, сабзӣ 250, 
пиёз 380, карам 50, бодринг 80, по-
мидор 140 ва дигар сабзавотҳо бо-
шад 60 гектарро ташкил медиҳад.

Ҳамзамон, дар самти киш-
ту кори полезиҳо низ деҳқонону 
хоҷагидорони ноҳия ба 
дастовардҳои назаррас ноил гар-
дидаанд. Айни замон дар қитъаҳои 
парвариши полезиҳо маҳсулоти 
тарбуз, харбуза ва ҳандалак 
пӯхта расида, деҳқонон сама-
раи дастранҷи худро ба бозорҳои 
ноҳия ва фаротар аз он бароварда 
истодаанд.

Тибқи иттилоъ то имрӯз 
хоҷагидорон дар масоҳати 1 
ҳазору 10 гектар кишти полезиҳоро 
гузаронидаанд, ки нашуънамои 
онҳо хуб аст.

Аз ҷумла, дар ин давра 
хоҷагидорону барзгарон майдони 
кишту парвариши ҳандалакро ба 
302 гектар, харбуза 169 гектар ва 

майдони парвариши тарбузро ба 
543 гектар расонидаанд. 

Деҳқонони ҷамоатҳои “Нури 
вахш” ва “Ҷиликӯл” ҳамасола 
шурӯъ аз моҳи ноябр то охирҳои 
декабр дар қитъаҳои зери плёнка 
кишти полезиро ба роҳ монда, бо 
ин васила ҳосили фаровон ба даст 
меоваранд.

Таҷрибаи дар ин самт андӯхтаи 
деҳқонони ноҳияи Дӯстӣ собит 
намуд, ки ҳосилнокии зироатҳои 
гармхонагӣ нисбатан зиёд буда, 
деҳқонон аз ин ҳисоб фоидаи ду-
чанд мебардорад.

СОДИРОТИ ПИЁЗ
ВА СИРПИЁЗ  

Заҳматкашони ноҳия дар ба-
робари таъмини бозори минтақа 
ва ҷумҳурӣ бо маҳсулотҳои 
кишоварзӣ инчунин, дар афзу-
дани ҳаҷми содироти маҳсулоти 
кишоварзӣ аз қабили пиёз, сирпиёз 
ба Қазоқистон ва Русия низ саҳми 
арзанда доранд. 

Бинобар иттилои манбаъ то 
имрӯз аз ҳудуди ноҳия 4 ҳазору 
439 тонна маҳсулоти гуногуни 
кишоварзӣ ба бозорҳои хориҷи 
кишвар содирот карда шудааст, 
ки ин 112%-и дурнаморо ташкил 
медиҳад. Аз ҷумла, дар ин давра 
аз ноҳия 425 тонна олу ва 65 тонна 
зардолу ба кишварҳои Қазоқистону 
Русия содирот карда шудааст.

– Санаи 16-уми июни соли ҷорӣ 
Сарвари давлат зимни сафари 
навбатии худ ба ноҳияи Дӯстӣ аз 
якчанд хоҷагиҳои деҳқонӣ дидан 
карда, ҷиҳати самаранок истифода 
бурдани ҳар ваҷаб замин ва захи-
ра кардани маҳсулоти кишоварзӣ 
барои ду соли оянда дасту-
ру супоришҳои мушаххас дод. 
Роҳбари давлат нахуст дар деҳоти 
Нури Вахш аз ҳолати нашъунамои 
пахтазори Ҷамъияти саҳҳомии 
пӯшидаи «Ҷунтай-Хатлон Син 
Силу» боздид ба амал оварда, 
оид ба истифодаи самараноку 
оқилонаи замин ва риояи қоидаҳои 
агротехникӣ, аз ҷумла, коркар-
ди саривақтии байни қаторҳо ва 
таъмин бо нуриҳои минералӣ ба 
хоҷагидорон маслиҳатҳои му-
фид доданд, – мегӯяд Комилҷон 
Хоҷаёров.

Мавриди зикр аст, ки соли ҷорӣ 
дар ноҳия дар майдони 7 ҳазору 
600 гектар пахта кишт кардаанд, 
ки дар ин шабу рӯз заминҳои киш-
ти пахта нашъунамои хуб дошта, 
деҳқонон боварии комил доранд, 
ки дурнамои истеҳсоли пахтаро 
дар ноҳия барзиёд иҷро менамо-
янд.

 
Аҳлиддини МУБОРАКШОҲ, 

“Ҳамрози Халқ”

Обуна ба «Минбари халқ»  то 15 июл

Обуна ба «Ҳамрози халқ»  то 15 июл

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Восеъ 69 % 1
Шаҳритус 69 % 1
Н. Хусрав 50 % 2
А.Ҷомӣ 36 % 3
Темурмалик 33 % 4
Кӯшониён 25 % 5
Левакант 18 % 6
Ш.Шоҳин 15 % 7
Дӯстӣ 15 % 7
Муъминобод 14 % 9
Ҳамадонӣ 13 % 10
Панҷ 11 % 11
Хуросон 10 % 12
Ҷ.Балхӣ 7 % 13
Ёвон 2 % 14
Фархор 1 % 15
Бохтар 1 % 15
Ховалинг 0 % 16
Қубодиён 0 % 16
Кӯлоб 0 % 16
Ҷайҳун 0 % 16
Вахш 0 % 16
Данғара 0 % 16
Норак 0 % 16
Балҷувон 0 % 16

Шаҳру 
ноҳияҳо

Фоизи 
иҷроиш Мақом 

Левакант 104 % 1
Шаҳритус 100 % 1
Н. Хусрав 100 % 1
Темурмалик 100 % 1
Восеъ 71 % 2
А.Ҷомӣ 40 % 3
Ҷайҳун 25 % 4
Муъминобод 25 % 4
Кӯшониён 22 % 5
Ҳамадонӣ 20 % 6
Панҷ 17 % 7
Ҷ. Балхӣ 16 % 8
Дӯстӣ 14 % 9
Ш. Шоҳин 14 % 9
Данғара 9 % 10
Хуросон 7% 11
Ёвон 2 % 12
Бохтар 1 % 13
Фархор 1 % 13
Қубодиён 0 % 14
Кӯлоб 0 % 14
Вахш 0 % 14
Ховалинг 0 % 14
Норак 0 % 14
Балҷувон 0 % 14

РЕЙТИНГИ ҲИЗБӢ
«ОБУНА - 2023»

Эзоҳ: дар вилоят иҷроиши нақшаи обуна ба 
«Минбари халқ» ҷамъ 14%  (5532 нусха), ба «Ҳамрози 
халқ» 23 %  (4925 нусха)-ро ташкил медиҳад. Иҷрои 
нақша аз рӯи санаи иҷро ба ҳисоб гирифта шуда, 
зимнан Рейтинг муайян карда мешавад.

Пешоҳангони обуна ба нашрияи «Ҳамрози халқ», 
ки нақшаро таъмин карданд, шаҳру ноҳияҳои Ле-
вакант, Шаҳритус, Н. Хусрав ва Темурмалик ме-
бошанд, аммо мақоми онҳоро дар озмун таҳлили 
муҳосибот муайян мекунад.
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Эзоҳ: Маълумот мутобиқ ба маркази вилояти Хатлон - шаҳри Бохтар манзур шудааст. Фарқият дар ҷанубу ғарби вилоят (водиҳои 
Айвоҷ) 7-12 ва дар ҷанубу шарқи он (водиҳои Муъминобод) 10-14 дараҷа нисбат ба иттилои мазкурро ташкил медиҳад. 

Вазъи ҳаво дар вилояти Хатлон барои ҳафт рӯз

Дурустии миёнаи 
пешгӯиҳои ҳаво
80-85% аст.

Сарчашма:
www.sinoptic.com

2221 23 24 25 26 27
ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ ИЮЛ

+29° +44° +30° +46°  +30° +47° +30°  +46°  +30°  +47° +31° +48°  +30° +47°

Хатлон гармтарин ва калонтарин вилоят дар мамла-
кат аст. Обу ҳавояш барои маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ 
мусоид мебошад. Ҳамасола аз аввалинҳо шуда, ме-
ваю сабзавоти ин минтақа дастраси харидорони ди-
гар минтақаҳои ҷумҳурӣ мегардад. Ба гуфтаи бархе аз 
соҳибкорон солҳои охир бо дастгирии шарикони рушд 
ба вилоят таҷҳизоти коркарди меваю сабзавот ворид 
шуда истодааст, ки минбаъд маҳсулоти коркардшудаи 
вилоят ба хориҷи кишвар бештар содирот хоҳад шуд.

ИСТЕЊСОЛ БО ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР  

ТАҶҲИЗОТ ВОРИД ШУД,
ИСТЕҲСОЛ МЕАФЗОЯД

Бо фаъолияти коргоҳҳои 
хурди истеҳсолӣ дар шаҳру 
навоҳии вилоят маҳсулоти 
деҳқонон талаф наёфта, 
саривақт ҷамъоварӣ ва кор-
кард шуда, аз ҷониби дигар 
даҳҳо нафар соҳиби ҷойи кор 
мешаванд. Инчунин, маҳсулоти 
ватанӣ ҳам дар дохил ва ҳам 
берун аз кишвар харидор пайдо 
мекунад.

Дар Ҷамоати деҳоти Ҳасан 
Ҳусейнови ноҳияи Ёвон Коопе-
ративи тиҷоратии «Мирзои Нури 
Арбоб» фаъолият мекунад. Ин 
кооператив дар назди худ 24 
гектор боғи мевадиҳандаи зар-
долуву гелос, олуву себ дорад. 
Инчунин сабзавоту полезиҳои 
гуногун, аз ҷумла помидору 
бодиринг ва қаламфури ширин 
кишт мекунанд.

Нурмуҳаммад Муро-
дов, роҳбари Кооперативи 
тиҷоратии «Мирзои Нури Ар-
боб» мегӯяд, ки ҳамасола ба-
рои фаровонҳосилӣ ва саҳм 

гузоштан дар таъмини амнияти 
озуқавории мамлакат аз ҳамаи 
имкониятҳои мавҷуда самара-
нок истифода бурда, натиҷаи 
дилхоҳ ба даст меоранд.

То ду сол пеш меваю саб-
завоти кооперативи мазкур 
дар бозору мағозаҳои ноҳия ва 
ҳатто вилояту шаҳри Душанбе 
фурӯхта мешуданд. Ҳудуди 20 
нафар зан дар онҷо кор меку-
нанд. Дар як мавсим то 7 ҳазор 
зарф шарбату нӯшокӣ омода 
карда, пешкаши мизоҷон ме-
гардонданд. Акнун бо ворид 
гардидани таҷҳизот ва таъсиси 
коргоҳи коркарди меваю сабза-
вот иқтидор бамаротиб меаф-
зояд.

«Кор бо таҷҳизот тамоман 
дигар аст, яъне маҳсулоти кор-
кардшудаи аз ҷиҳати экологӣ 
тоза ва ҷавобгӯ ба стандартҳои 
бозори ҷаҳонӣ омода меша-
вад. Қабл аз дастрас кардани 
таҷҳизот дар як мавсим то 7 
ҳазор зарфи нушокию шарбат 
омода мекардем. Шӯстану кор-
кард ва маҳкам кардани зарфҳо 

вақти зиёдро мегирифт. Имсол 
бояд 40 ҳазор зарфи нӯшокию 
шарбат омода намоем. Алла-
кай то ба имрӯз аз меваю саб-
завоти гуногун 12 ҳазор зарф 
омода кардаем», – мегӯяд Н. 
Муродов. 

«МЕВАИ ХУШК ҲАМ
СОДИРОТ МЕКУНЕМ»

Масъулини Кооперативи 
тиҷоратии «Мирзои Нури Ар-
боб» ашёи хомро на танҳо аз ко-
оперативи худ, балки маҳсулоти 
дигар боғдоронро низ бо нархи 
дастрас харидорӣ карда, кор-
кард мекунанд. Нурмуҳаммад 
Муродов мегӯяд, ки бо чанде аз 
соҳибкорони Русия барои хари-
ду фурӯши маҳсулот шартнома 
бастаанд. 

«Мо таҷҳизоти мевахушкунӣ 
ҳам дорем. Бархе аз меваҳоро 
хушк карда, баъдан соди-
рот мекунем. Солҳои пеш бо 
даст хушк мекардем, ҳозир 
бошад бо таҷҳизот. Чунин 

таҷҳизот аз ҷониби Лоиҳа оид 
ба рақобатпазирии агробизнес 
дар Тоҷикистон ба мо дастрас 
шудааст. 12 нафар дар инҷо 
доимӣ кор мекунанд, саривақт 
бо маош таъмин ҳастанд», – 
ироа дошт соҳибкор.

ТАҶҲИЗОТИ МУОСИР 
КОРИ МОРО ОСОН КАРД 

Мавҷигул Сангова ҳар 
рӯз соати 8 дар Кооперати-

ви тиҷоратии «Мирзои Нури 
Арбоб» ҳозир шуда, ба кори 
ҳарӯзааш шурӯъ мекунад. 6 сол 
мешавад, ки дар онҷо фаъо-
лият карда, рисқу рӯзияшро бо 
меҳнати ҳалол пайдо мекунад. 
Мегӯяд, ки дар дег афшураву 
шарбат омода карданро барҳам 
додаанд. Дигар гармиҳои тоби-
стонро дар назди оташи таф-
сони дег намегузаронанд, зеро 
ҳама корашон бо таҷҳизоти му-
осир анҷом дода мешавад.

«Мисли ман занҳо бисёр 
ҳастанд, ки кор карда, маош 
мегиранд. То ворид шудани 
таҷҳизот бо даст афшураву му-
раббо тайёр мекардем, зиёд 
хаста мешудем. Гоҳҳо қисме 
аз онҳо вайрон мешуданд. 
Таҷҳизот кори моро осон кар-
дааст. Дигар хастагиро эҳсос 
намекунем», – нақл мекунад 
Мавҷигул Сангова.

ЧАРО НУРМУҲАММАД 
БА МОЛДОВИЯ РАФТ?

Нурмуҳаммад Муродов, роҳ-
бари Кооперативи тиҷоратии 
«Мирзои Нури Арбоб» мегӯяд, 
ки имсол бо дастгирии шарико-
ни рушд ба кишвари Молдовия 
сафар карда, аз чанд корхо-

наи коркарди меваю сабзавоти 
онҷо дидан намуданд.

«Чунин корхонаҳо дар 
онҷо хеле рушд кардаанд. 
Маҳсулоташон бо сифати ба-
ланд коркард шуда, ба дигар 
кишварҳо содирот мекунанд. 
Аз сабабе, ки корхонаҳо ка-
лон ҳастанд, иқтидорашон низ 
ниҳояд зиёд аст. Аз ҳар кишва-
ре, ки барояшон фармоиш ша-
вад, онҳо тавони содирот кар-
данро доранд. Мардуми зиёдро 
низ ба ҷойи кор ва маош таъмин 
кардаанд. Мо низ кӯшиш мена-
моем, ки корхонаро васеъ кар-
да, мардуми деҳаро ба кор ва 
маош таъмин намоем», –илова 
кард Нурмуҳаммад Муродов.

РУШДИ ИСТЕҲСОЛОТ 
ДАР ЁВОН

Дар ноҳияи Ёвон корхонаҳои 
хурду бузурги саноатӣ зиёд аст. 
Қиматулло Раҳмонов, муди-
ри бахши саноат ва сохтмони 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии ноҳияи мазкур 
мегӯяд, дар ноҳия беш аз 125 
корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ 
фаъолият мекунанд, ки қисме 
аз маҳсулоти коркардшудаи 
онҳо ба кишварҳои Ӯзбекистон, 
Афғонистон ва Русия содирот 
мешаванд.

Ба гуфтаи Қиматулло 
Раҳмонов дар ноҳия бо даст-
гирии шарикони рушд ду кор-
хонаи хурди коркарди меваю 
сабзавот ба фаъолият оғоз 
кардаанд, ки сифати корашон 
аъло мебошад. Инчунин як кор-
хонаи хурди истеҳсоли шир ҳам 
корашро оғоз кардааст. Чунин 
корхонаҳои хурд дар ҳудуди 
ҷамоатҳо имкон медиҳад, ки 
мардуми минтақа ба ҷойи кор 
таъмин шаванд.

Амонҷон МУҲИДДИНОВ
«Ҳамрози халқ»
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Марде хона омад ва дид, ки 
авзои занаш беҷост. Пурсид:

– Тинҷист? - Чӣ шуда ба ту?
Зан дағалона посух дод:

ПАНДИ 

РЎЗ

– Аз ин кампири 
модарат ҳеч хушам 
намеояд ! – Интихоб 
аз туст ё ман ё мода-
рат ! 

Мард, ки аз дину 
диёнат фарсахҳо 
дур буд, модари пи-
рашро бурда дар як 
ҷангали калоне бо-
лои як санг шинон-
ду худаш баргашт. 
Омаду шаклашро 
дигар карда ба наз-
ди модараш рафт, то 
бубинад, ки ӯро ягон 

ҳайвони ваҳшӣ хӯрдааст ё не?
Вақте расид, дид, ки мода-

раш дар ҳамон ҷо гиря дорад. 

Омаду салом дода пурсид:
– Хола чаро гиря доред?
Модар ашконашро пок кар-

да, илова кард:
Писарам маро ин ҷо гу-

зошту худаш танҳо баргашта 
рафт. Ҷангал пур аз ҳайвони 
ваҳшист, нигаронам, ки ягон 
ҳайвон ба ӯ зарар нарасо-
над...!

Мард инро шунида, назди 
пои модараш ба зону зада, 
бо овози баланд гирист ва аз 
Худо талаби мағфират карду 
модарашро гирифта, ба хона 
баргашт. 

  Аз саҳифаи
фейсбукии дӯстон

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №26

Арзу шикоятҳо

Мутаассифона, бештари мо шаҳрвандон оид ба омилҳои 
аслии ҷудошавии оилаҳо маълумоти кофӣ надорем ва 
ё шояд то имрӯз механизми дурусту оқилонаи пешгирӣ аз 
ин раванди номатлуб рӯи кор наомадааст? Пас, чӣ бояд 
кард, то сатҳи ҷудошавии оилаҳо коҳиш дода шавад?

Муроҷиати сокини вилоя-
ти Хатлон Шаҳноза Зокирова 
сабаб шуд, то бори дигар яке 
аз мавзӯъҳои мубрами ҷомеа, 
афзоиши ҷудошавии оилаҳоро 
мавриди муҳокима қарор диҳем.   
Шаҳрванд  бо нигаронӣ аз раван-
ди афзоиши ҷудошавии оилаҳо 
изҳор медорад, ки мақомоти 
марбута ҷиҳати пешгирӣ аз ин 
зуҳуроти номатлуб оё ягон чорае 
андешида истодаанд? Зеро он 
ҳама тадбирҳое, ки то имрӯз дар 
ин самт гирифта шуд, натиҷаи 
самарабахш надода истодааст.

 Воқеан, ҷудошавии оилаҳо 
аз мавзӯъҳои доғи рӯз аст, ки 
натанҳо кишвари мо, балки 
ҷомеаи кишварҳои Осиё Миё-
наро низ ба ташвиш овардааст. 
Агар ба омори ақди никоҳи расмӣ 
ва ҷудошавии оилаҳо дар вилоя-
ти Хатлон назар афканем, ново-
баста ба чораҳои дар ин самт 
андешидашуда сол аз сол сатҳи 
ҷудошавии оилаҳо боло раф-
та истодааст. Бинобар иттилои 
Бунафша Раҳимзода, сардори 
шуъбаи Раёсати асноди ҳолати 

шаҳрвандии Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоя-
ти Хатлон дар нимсолаи аввали 
соли ҷорӣ  1 ҳазору 891 оила ақди 
никоҳи худро бекор кардаанд, ки 
ин нишондод дар қиёс ба ҳамин 
давраи соли гузашта 381 ҳолат 
зиёд мебошад. Аз шумораи уму-
мии оилаҳои ҷудошуда 1 ҳазору 
591 ҳолат бо қарори суд бекор 
карда шуда, дар дигар ҳолатҳо 
298 оила бо розигии ҳамсароне, 
ки фарзандони умумии ноболиғ 
надоранд ва ҳамчунин дар 14 
ҳолат бо аризаи яке аз ҳамсарон 
ақди никоҳи онҳо бекор карда 
шудааст. Аз таҳлилҳо бармеояд, 
ки дар натиҷаи бекор кардани 
ақди никоҳи ин оилаҳо  2 ҳазору 
212 кӯдак аз тарбияи яке аз воли-
дони худ маҳрум мондаанд.

Тибқи иттилоъ ҳолатҳои 
бекор кардани ақди никоҳи 
давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои 
Кӯшониён, А.Ҷомӣ, Ёвон, Вахш, 
Ҷалолиддини Балхӣ, Қубодиён, 
Панҷ, Фархор ва шаҳри Кӯлоб 
бештар ба қайд гирифта шудаст. 
Ба гуфтаи масъулони Шӯъбаи 

ПОШХӮРИИ ОИЛАҲО АЗ 
КУҶО МАНШАЪ МЕГИРАД?

асноди ҳолати шаҳрвандии Ра-
ёсати адлияи вилояти Хатлон, 
баҳри пешгирӣ аз ҷудошавии  
оилаҳо намояндагони бахшҳои 
сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 
дар якҷоягӣ бо мақомоти мар-
бута миёни аҳолӣ  чорабиниҳои 
воқифгардониро пурзӯр карда 
истодаанд. 

Вобаста ба раванди афзоян-
даи пошхӯрии оилаҳо масъуло-
ни соҳаҳои сабти асноди ҳолати 
шаҳрвандӣ, кор бо занон ва 
оила ва равоншиносону корши-
носони масоили ҷомеашиносӣ 
андешаҳои гуногун доранд. 
Тибқи хулосаҳои умумӣ мушки-
лоти муҳоҷирати меҳнатӣ, коҳиш 
ёфтани сатҳи маърифатнокӣ ва 
таълиму тарбия дар муассисаҳои 
таълимӣ, бетаваҷҷуҳии мардон 
нисбат ба ҳамсарону фарзандон, 
раванди босуръати ҷаҳонишавӣ, 
аз байн рафтани урфу анъанаҳои 
неки хонаводагӣ,  бетаваҷҷуҳии 
ҷавонон ба арзишҳои оиладорӣ 
ва дигар омилҳо сабаби зиёд шу-
дани ҳолатҳои азҳампошхӯрии 
оилаҳо арзёбӣ мегардад.

Уилям Ҷеймс Дюрант, ади-
би таърихшинос ва файласуфи 
амрикоӣ ҳанӯз соли 1935 дар аса-
ри худ “Таърихи тамаддун” гуфта 
буд, ки оила вобаста ба тақозои 
давраҳои гуногуни ҷомеаи 
башарӣ хусусиятҳои вижаи ху-
дро пайдо мекунад. Агар дар эра 
(даврон)-и шикор, ин занон аз 
шикор ва пӯст кардану пӯхтани 
ҳайвонот ҳарос доштанд, онҳо 
ҳамчун дастнигару вобастаи мар-
дон буда, дар  ҷамъият мақоме 
надошта, ҳатто хариду фурӯш 
мешуданд, ки маҳз ҳамин омили 
иҷтимоӣ ба давраи ғуломдорӣ 
замина гузошт. Баъдан, дар эраи 
кишоварзӣ коркарди замину тоза 
кардани сабзавоту зироатҳо ва 
пӯхтупази ғизо аз маҳсулоти 

ғизоӣ пайдо шуд, ки дар ин давра 
зан ҳамчун кадбону, нигаҳбони 
хона ва тарбиятгари фарзан-
дон мавқеъ пайдо кард. Маҳз 
дар эраи кишоварзӣ, ки мардон 
дар истеҳсолот фаъол гардида, 
бонувон пойдевори оила дони-
ста мешуданд, сарвари хонадон 
пешбарандаи рӯзгори хона буду 
занон тамоми масъулиятҳои 
хонаводагӣ, аз ҷумла нигоҳубин, 
тарбия ва назорат аз пайи фар-
зандони ноболиғи худро ба зим-
ма доштанд. Дар мисол соатҳои 
фаъолнокии мардон дар корҳои 
ҷамъиятӣ масраф шуда, онҳо 
вақти асосии умри худро дар 
ҷойи кору шуғлҳои берун аз 
хонаводагӣ мегузарониданд. 
Мард, одатан  бегоҳ ба хона бар-
мегардад ва нигоҳбону посдори 
хонавода бонувон мемонанд. 
Аммо ба гуфтаи Дюрант бо гу-
заштан аз эраи кишоварзӣ ва 
даврони саноату шаҳрсозӣ занон 
низ дар истеҳсолот фаъол гашта, 
ячейкаи оила маъмулан беназо-
рат монда, моҳият ва арзишҳои 
бунёдии худро гум мекунад. Му-
таассифона, ҳар қадар ҷамъият 
рӯ ба тараққӣ ниҳода, башари-
ят аз лиҳози иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
рушду пешрафт намояд, ба 
ҳамон андоза арзишҳои пеши-
ниён, яъне, вижагиҳои иҷтимоии 
даврони кишоварзӣ барои насли 
замони муосир камаҳамият ме-
гарданд, ки осебпазарии оила 
ва фарҳанги оиладорӣ аз зумраи 
инҳо мебошад. 

Биноан, дар пешорӯи 
ҷаҳонишавӣ ва даврони руш-
ди саноату шаҳрсозӣ, ки бону-
вон ҳам дар баробари мардон 
дар истеҳсолот фаъол меша-
ванд, оилаҳо осебпазир мегар-
данд.  Аз ин рӯ, дар ин раванд 
дар ҳама кишварҳои олам во-
баста ба фарҳанги мардуми он 
рӯи кор омадани механизми 
пешгирӣ аз ҷудошавии оилаҳо 
заруру ҳатмист. Вобаста ба ин, 
аз марҳилаи оғози даврони пеш-
рафти саноату шаҳрсозӣ соки-
нони кишварҳои Ғарб бидуни 
татбиқи ягон қонун ва боло бур-
дани синни никоҳ, худ масъалаи 
издивоҷро ба таъхир гузошта, 
аз синни 30-35 сола боло оила 
барпо мекунанд, ки дар ин дав-
ра аллакай соҳибмулк ва до-
рои манзили истиқоматӣ шуда, 
соҳиби ҷойи кор ва дар сатҳи 
хуби иҷтимоӣ қарор доранд. 
Дар кишварҳои исломӣ бошад,  
маблағи маҳри зан ва дигар 
хароҷотҳо барои издивоҷ гарон 
шуд ва аз ин лиҳоз одамон бо 

ҳар гуна сабабҳои ночиз оилаҳои 
худро барҳам намедиҳанд. Тибқи 
маълумотҳои расонаӣ дар киш-
вари Индонезия як сол ба таври 
рамзӣ фақат як оила ақди никоҳи 
худро бекор карда буду халос, 
зеро он сол бекор кардани ақди 
инкоҳ дар ин кишвар мамнуъ гар-
дида буд. 

Бо дарназардошти мас-
ъалаҳои ҳалталаби иҷтимоӣ ва 
вазъи равониву сатҳи маъри-
фатнокии аҳолӣ солҳои охир дар 
ҷумҳуриҳои Осиё барои пешгирӣ 
аз пошхӯрии оилаҳо мақомоти 
кор бо занон ва оила дар суҳбату 
вохӯриҳои худ бо сокинон, имом-
хатибонро  низ ҷалб намудаанд, 
зеро, аксаран оилаҳои марду-
ми Осиё дар пояи ақди никоҳи 
мусулмонӣ устувор буда, мабо-
до бо баёни вожаи манфури “се 
талоқ” аз ҷониби мардони беан-
деша, дигар идомаи ҳаёти якҷояи 
ин гуна зану шавҳар имконно-
пазир мегардад. Бинобар ин,  
ҳангоми баррасии масоили воба-
ста ба оила, яъне, тарбияи фар-
занду муносибатҳои оиладорӣ 
пеш аз ҳама, насиҳату андарзҳои 
ахлоқии   ходимони диннӣ дар 
афкори мардум таъсиргузор аст. 
Тавре, ки Бунафша Раҳимзода, 
сардори шуъбаи Раёсати асноди 
ҳолати шаҳрвандии Вазорати ад-
лияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Хатлон зимни нишасти 
матбуотӣ бо хабарнигорон иброз 
дошт дошт, ин таҷриба аллакай 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Суғд низ натиҷаҳои самарабахш 
дода истодааст. 

Аммо, барои пешгирӣ аз 
афзоиши ҳолатҳои ҷудошавии 
оила андешидани тадбирҳои 
зерин муҳим ва  зарурист: ба-
ланд бардоштани сатҳи маъ-
рифатнокии аҳолӣ, огоҳии мар-
дум ба хусус, ҷавонон аз ҳаққу 
ҳуқуқҳои ҳамдигарӣ, таваҷҷуҳи 
бештар ба илму ҳунаромӯзии 
ҷавондухтарон, омода намудани 
ҷавонон ба ҳаёти мустақилона, 
ташкилу баргузории суҳбату 
вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ ми-
ёни аҳолӣ ба хусус, мардон, ки 
бо як сухани нафратовар худро 
бадбахту зану фарзандонашон-
ро дар нимароҳи зиндагӣ ме-
гузоранд ва ҳамчунин, тариқи 
воситаҳои муҳими мафкурасози 
миёни мардум, ба хусус, хусу-
ру хушдоманҳо ва дигар аъзои 
оила, ки баъзан, маҳз бо таъси-
ру дахолати онҳо оилаҳои ҷавон 
никоҳи худро бекор мекунанд. 

Ҷамолиддин УСМОНИЁН,
“Ҳамрози халқ”
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ГУЛАҲМАДЗОДА ЗУЛФИҚОР АҲМАД НОМЗАД БА ВАКИЛИ МАҶ-
ЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

АЗ ҲАВЗАИ ИНТИХОБОТИИ ЯКМАНДАТИИ ДАНҒАРА №36

Роҳнамо

САДОҚАТ БА ВАТАН-
ХИЗМАТ  БА  ХАЛҚ 

МУАРРИФИНОМА

6 апрели соли 1988 дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дар оилаи зиёӣ таваллуд 
шудааст. Соли 2005 Литсейи техникӣ 
- аграрии ноҳияи Данғара, соли 
2010 Донишгоҳи молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон, соли 2018 Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ва соли 2022 Ака-
демияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
хатм намудааст. Унвонҷӯи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон мебошад. Аз сен-
тябри соли 2019 омӯзгори Коллеҷи 
техникии ДТТ ба номи академик М.С. 
Осимӣ аст. Аъзои Ҳизби Халқии Демо-
кратии Тоҷикистон. Вакили Маҷлиси 
вакилони халқи ноҳияи Шоҳмансури 
шаҳри Душанбе даъвати V-VI .Оила-
дор, соҳиби 4 фарзанд.

Бо мукофоти давлатӣ - Ифтихор-
номаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз 
гардидааст. 

Фаъолияти меҳнатиашро ба ҳайси 
роҳбалади Осорхонаи миллии ноҳияи 
Данғара оғоз намудааст. Солҳои 
2010-2012 ба ҳайси мутахассиси шуъ-
баи таблиғот ва иттилооти Кумитаи 
иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии 
Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур, 
солҳои 2011-2012 роҳбари намоян-
дагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар 
ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душан-
бе фаъолият карда, солҳои 2012-
2013 дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро 
адо намудааст. Солҳои 2013-2014 фа-
ъолияташро дар вазифаи мудири бах-
ши омор ва бақайдгирии аъзои ҳизби 
шуъбаи ташкилии Кумитаи иҷроияи 
ҲХДТ дар ноҳияи Шоҳмансур идома 
дода, солҳои 2014-2016 ба ҳайси муо-
вини раис – мудири шуъбаи ташкилӣ, 
солҳои 2016–2017 иҷрокунандаи ва-

зифаи Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар ноҳияи Шоҳмансур фаъолият кар-
дааст.

Аз моҳи феврали соли 2017 то 
инҷониб дар вазифаи раиси Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шоҳмансур 
фаъолият мекунад. 

БАРНОМАИ ПЕШАЗИН-
ТИХОБОТИИ НОМЗАД

Барномаи пешазинтихоботии ном-
зад аз ҳадафҳои асосии Барномаи 
пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Де-
мократии Тоҷикистон зери шиори «Ба-
рои пешрафт ва зиндагии шоистаи 
мардум!» сарчашма гирифта, ҳамчун 
ҳуҷҷати роҳнамо мақсаду мароми 
асосии он тавассути иштироки бево-
сита, мусоидат намудан дар иҷрои 
барномаи мазкур, муваффақ гарди-
дан ба рушди устувори иқтисодии 
кишвар, беҳбудии ҳаёти иҷтимоӣ, 
сиёсӣ ва фарҳангӣ, баробарҳуқуқӣ ва 
ошкорбаёнӣ, инчунин, муҳайё сохтани 
шароит барои зиндагии шоистаи мар-
думи кишвар мебошад.

Аз ин рӯ ба ҳайси номзад ба ваки-
ли Маҷлиси намояндагони Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои 
вазифаҳои зеринро зарур шумори-
да, дар амалӣ гаштани онҳо саҳми 
назаррас хоҳам гузошт:

БАХШИ ТАҲКИМ БАХШИДА-
НИ ИСТИҚЛОЛИ ДАВЛАТӢ, 

ВАҲДАТУ ЯГОНАГӢ ВА РУШ-
ДИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

►Пуштибонии ҳамҷониба аз сиё-
сати созанда ва хирадмандонаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббускору 
пешоҳанг будан дар татбиқи амалии 
онҳо;

►таъмини амнияти шахсӣ, ташак-
кули ҷомеаи устувори шаҳрвандӣ, 

ки дар он ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 
шаҳрванд кафолат дода мешавад;

►тағйирнопазирии сохти Консти-
тутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

►пойдорӣ ва инкишофи арзишҳои 
моддӣ ва маънавии ҷамъият;

►тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими 
Ваҳдати миллӣ;

►мусоидат дар амалӣ гардони-
дани Барномаи пешазинтихоботии 
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
ва дастурҳои Роҳбарияти Олии ҲХДТ.

БАХШИ СИЁСАТИ 
ИҚТИСОДӢ

►Фароҳам овардани шароит барои 
гузариш аз модели аграрӣ – саноатӣ 
ба модели саноатӣ – аграрии рушди 
иқтисодиёт;

►татбиқи самараноки “Барно-
маи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” 
дар минтақа;

►такмил додани механизми низо-
ми маъмурикунонии андоз бо мақсади 
фароҳам овардани фазои мусоиди 
сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти 
соҳибкорӣ;

►ҷалби ҳамватанон – соҳибкорони 
бурунмарзӣ бо мақсади рушди соҳаи 
саноат ва кишоварзӣ;

►ташкили корхонаҳои саноатӣ ва 
ба ин восита, баланд бардоштани им-
коноти истеҳсолии ноҳия ва ташкили 
ҷойҳои корӣ;

►истифодаи натиҷаи дастовард-
ҳои илму техника дар соҳаи 
тухмипарварӣ, зотпарварӣ ва 
дастгирӣ кардани коркарди навъҳои 
нави зироатҳои серҳосил ва ба шаро-
ити иқлими ноҳия мувофиқ;

►мусоидат дар тайёр кардани 
мутахассисони баландихтисос, ки 
ба талаботи бозори муосири меҳнат 
рақобатпазир бошанд;

►назорату истифодаи шаффофу 
самараноки маблағҳои буҷавӣ;

►мусоидат ва ташаккули брендҳои 
миллӣ ва баланд бардоштани имиҷ 
ва воридсозии маҳсулоти корхонаҳои 
бахши воқеии истеҳсолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бозорҳои дохилӣ ва 
ҷаҳонӣ;

►тадбирандешӣ дар самти ама-
лисозии ҳадафҳои миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 БАХШИ СИЁСАТИ 
ИҶТИМОӢ

► Таблиғу ташвиқи тарзи ҳаёти со-
лим дар ҷомеа;

►  ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осеб-
пазири аҳолӣ, ятимону маъюбон, шах-
сони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд, 
нафақахӯрону собиқадорони меҳнат 
ва дастгирии ҳамешагии онҳо;

►бо мақсади эҳёи ҳунарҳои 
мардумӣ ва рушди сайёҳӣ дар зами-
наи муассисаҳои давлатии таҳсилоти 
ибтидоии касбӣ таъсис додани 
бахшҳои ҳунарҳои мардумӣ ва тибқи 
талабот ба роҳ мондани фаъолияти 
онҳо;

►баланд бардоштани маърифта-
нокии ҷомеа ва омодагии ҷиддӣ барои 
бунёди оилаи солим;

►баррасии масоили мубрами 
ҷомеа ва ҳаллу фасли саривақтии 
онҳо.

БАХШИ МАОРИФ ВА ИЛМ

►Баланд бардоштани мақоми 
омӯзгор дар ҷомеа, мусоидат ҷиҳати 
зиёд намудани музди меҳнат ва таъ-
мини ҳифзи иҷтимоии тамоми корман-
дони соҳаи маориф ва илм;

►фароҳам овардани замина ба-
рои омӯзиши забонҳои хориҷӣ;

►таҳкими пояи моддӣ-техникии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ, аз ҷумла кабинетҳои фаннӣ-
электронии насли нав;

►мусоидат дар баргузории 
ҳамасолаи озмунҳои ҷумҳуриявии 
“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, “Илм 
- фурӯғи маърифат”, “Тоҷикистон-
Ватани азизи ман” ҷалби васеи 
шаҳрвандон ба китобхонӣ ва корҳои 
ихтироъкорию илмӣ-таҳқиқотӣ.

БАХШИ СИЁСАТИ 
ҶАВОНОН ВА ВАРЗИШ 

►Мусоидат дар бунёди иншоотҳои 
замонавӣ ва ба талабот ҷавобгӯ дар 
ноҳия ҷиҳати машғул шудани ҷавонон 
ба варзиш, ташаккули тарзи ҳаёти со-
лим, дарёфти варзишгарони касбӣ ва 
роҳнамоии онҳо ба мусобиқаҳои сатҳи 
ҷумҳуриявию байналмилалӣ;  

►таъмини иҷтимоии ҷавонон ва 
ҳифзи баробари ҳуқуқу манфиатҳои 
онҳо;

►зиёд намудани таваҷҷуҳи 
ҷавонон ба илмомӯзӣ, ихтирокорӣ, 
навоварӣ ва бунёди марказҳои инки-
шофи зеҳнии наврасону ҷавонон; 

►бо назардошти ҳимояи 
манфиатҳои миллӣ тақвият бахшида-
ни эҳсоси ватанпарастӣ, худшиносии 
миллӣ ва ҷаҳонбинии ҷавонон;

►мусоидат дар иштироки фа-
ъолонаи ҷавонон дар ҳаёти сиёсӣ, 
иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа

Мо аз сокинони кишвар, аъзои 
ҲХДТ ва онҳое, ки ҳар пораи хоки 
ин Ватан барояшон азизу муқаддас 
аст, даъват менамоем ҳамроҳи мо 
бошанд, афкори сиёсии ҳизбро 
дастгирӣ кунанд ва муҳимтар 
аз ҳама - барои бунёди давлати 
демократӣ, муқтадир, тавоно ва 
шукуфони Тоҷикистони маҳбуб 
ҳиссагузорӣ намоянд.

Бо итминони комил метавон 
гуфт, ки мо якҷоя бо дастгирии мар-
думи шарифи кишвар, таҳти сар-
варии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси 
муаззами Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба татбиқи ҳадафҳои со-
зандаву бунёдкорона ноил гарди-
да, ватани маҳбубамон ва мардуми 
шарафманди Тоҷикистонро ба сӯйи 
арзишмандтарин хостаҳои миллӣ 
ва зиндагии шоиста раҳнамоӣ 
хоҳем кард.
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Маҳмадалӣ Акрамов

Аз соли 2003 нашр мешавад.
Таҳти рақами 627 дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Қурбон Ҳакимзода, раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Миралиён Қиёмиддин, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Зебо Бозорова, Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Ус-
мониён, Аҳлиддини Муборакшоҳ рӯзноманигор, Меҳроб Салимбеков, 
саҳифабанд.

Ба хотири чандандешӣ мақолаҳое низ чоп карда мешаванд, ки на ҳама вақт 
ҳайати эҷодии ҳафтанома ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба муҳтавои 
он мувофиқанд. Дастхат ва суратҳо ба муаллифон баргардонида намеша-
ванд.. Матолиби ҳафтаномаро дар дигар васоити ахбори омма танҳо бо 
нишон додани манбаъ метавон истифода кард.

Нишонии мо: шаҳри Бохтар, кӯчаи Айнӣ - 47, бинои Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, ошёнаи сеюм.

Телефонҳои мо: (8 3222) 2-02-11 

Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти 
Хатлон: www.hhdtkhatlon.tj

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 19700 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д

БИЁ БИХАНДЕМ!

    ТАВАҶҶУҲ!   ҒОЛИБРО ТУҲФА ИНТИЗОР АСТ!
Ҳар нафаре, ки аввалин шуда сканвордро дуруст пур карда, ба суроғаи дар поён дарҷшуда ё тариқи почтаи  электронии info@hkhdtkhatlon.tj  

расонад, соҳиби туҳфа  мешавад. Шахси ғолиб дар саҳифаи фейсбукии ҳафтаномаи "ҲАМРОЗИ  ХАЛҚ" низ муаррифӣ мегардад.
Аммо ба ҳар нафар имконияти дар як моҳ як маротиба иштирок дар озмун дода мешавад.

Муфаттиш:
— Шумо ин кор-
дро мешиносед?

Гумонбаршаван-
да:

— Албатта!
— Оҳоо! Оқибат 

шинохтед?
— Ҷин занад, 

чӣ хел нашино-
сам, ки онро ба 
ман ду моҳ боз ни-
шон медиҳед! 

**** 
Рафиқи Афандӣ:

— Дишаб хоб дидам, ки 
Дубай тамошо рафтам.

Афандӣ: 
— Ман бошам хоб ди-

дам, ки як табақ ош хӯрдам.
Дӯсти Афандӣ:
—Чаро барои ошхӯрӣ 

маро даъват накардӣ?
Афандӣ:
— Даъват кардам, аммо 

гуфтанд, ки Дубай рафтаӣ. 

Аз саҳифаи
фейсбукии дӯстон

ЭЪТИБОР НАДОРАНД
Номаи камоли гумшудаи  Т-ШТУ-№ 644404, ки онро 

соли 1980 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №36-и 
ноҳияи Колхозобод (ҳозира Ҷ.Балхӣ) ба  Ҳакимова Пируза 
Сатторовна додааст, эътибор надорад.

Шартномаи ҳадяи манзили истиқоматӣ, дар феҳрист 
рақами 1Ш-100, ки онро 2-юми майи соли 2006 Идораи 
нотариалии давлатии ноҳияи Шаҳритус бо нишонии кӯчаи 
К. Ҳаитов, хонаи рақами 18, ба Гучиев Алламурот Норму-
минович додааст, эътибор надорад.


