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МАЉЛИСИ ВАСЕИ ЊУКУМАТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои 
Ҳукумати кишвар, Дастгоҳи иҷроияи 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони 
мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои 
назди Президент ва Ҳукумат, корхо-
наю муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, ра-
исони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, 
роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои дав-
латии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ 
ва саҳҳомӣ, рӯзномаю маҷаллаҳои 
расмӣ ва дигар шахсони масъул ишти-
рок карданд.

Дар маҷлиси васеи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои руш-
ди иқтисодию иҷтимоии кишвар дар 
соли 2022 мафассал баррасӣ гар-
дида, вазифаҳои асосӣ барои соли 
2023 муайян карда шуданд.

Дар маҷлиси васеи Ҳукумат на-
хуст ҳисоботи Сарвазири мамлакат 
Қоҳир Расулзода оид ба натиҷаҳои 
рушди иқтисодию иҷтимоӣ дар соли 
2022 шунида шуд.

Тавре таъкид гардид, соли 2022 
барои мардуми Тоҷикистон бо вуҷуди 
мушкилиҳои ҷаҳони имрӯза ва таъ-
сири манфии онҳо ба иқтисодиёти 
кишвари мо соли бобарор ба ҳисоб 
рафта, дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоиву 
иқтисодии мамлакат пешравиҳои на-
заррас ба амал омаданд.

Дар ин давра аз ҷониби Маҷмаи 
Умумии Созмони Милали Муттаҳид як-
дилона қабул гардидани қатънома дар 
бораи эълони соли 2025 ҳамчун «Соли 
байналмилалии ҳифзи пиряхҳо» ва са-
наи 21-уми март ҳамчун «Рӯзи ҷаҳонии 
пиряхҳо», ки панҷумин ибтикори дар 
сатҳи ҷаҳон эътирофгардидаи Пеш-
вои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
оид ба масъалаҳои об ва иқлим дар 
миқёси сайёра ба ҳисоб меравад, 
ҳамчун яке аз рӯйдодҳои муҳими 
таърихӣ боиси ифтихор ва сарбалан-
дии ҳар як сокини мамлакат мебошад.

Ба таъкиди Сарвазири мамлакат 
дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маҷмӯи 
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маҳсулоти дохилӣ ба 115,7 миллиард 
сомонӣ баробар гардида, суръати 
афзоиш таъмин карда шуд.

Сатҳи таваррум 4,2 фоизро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли 2021-ум 3,8 
банди фоизӣ кам мебошад.

Соли 2022 ба қисми даромади 
умумии буҷети давлатӣ 36,3 милли-
ард сомонӣ маблағ ворид гардид, 
ки нисбат ба нақша 1,3 миллиард 
сомонӣ зиёд мебошад.

Дар соли ҳисоботӣ дар кишвар 
487 корхонаи нави саноатӣ ба исти-
фода дода шуда, рушди истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ таъмин гардид.

Таъкид гардид, ки бо мақсади таъ-
мини рушди устувори соҳаи энерге-
тика ва ноил гардидан ба ҳадафҳои 
гузошташуда ҳоло дар соҳа лоиҳаҳо 
ба маблағи 17 миллиард сомонӣ дар 
марҳалаи татбиқ қарор дорад.

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи 
Ҳукумати мамлакат дар соли ҳисоботӣ 
ҳаҷми истеҳсоли неруи барқ дар мамла-
кат нисбат ба соли 2021-ум 776 миллион 
киловатт –- соат ё 3,8 фоиз зиёд гардид.

Соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии 
маҳсулоти кишоварзӣ 49,3 милли-
ард сомониро ташкил дода, суръати 
рушди он нисбат ба соли 2021 ба 108 
фоиз баробар гардид.

Бо мақсади дастгирии соҳибкорӣ 
ва беҳсозии фазои сармоягузорӣ тайи 
солҳои охир аз ҷониби Ҳукумати мам-
лакат бо роҳи пешниҳод намудани 
имтиёзҳои андозию гумрукӣ дар сам-
ти рушди истеҳсолоти дохилӣ як қатор 
тадбирҳо андешида шуданд.

Соли 2022 нисбат ба соли 2021 
ба кишвар 1,9 баробар зиёд сармояи 
мустақими хориҷӣ ворид шудааст.

Дар ин давра ҳаҷми умумии қарзҳои 
аз ҷониби низоми бонкии кишвар ба 
соҳибкорон ва аҳолӣ додашуда 14,4 
миллиард сомониро ташкил дод, ки 
нисбат ба соли 2021-ум 700 миллион 
сомонӣ зиёд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми маб-
лағгузорӣ ба сармояи асосӣ ба 16,3 мил-
лиард сомонӣ баробар гардид, ки нисбат 
ба соли 2021-ум11,4 фоиз зиёд аст.

Татбиқи 17 лоиҳаи сармоягузорӣ ба 
маблағи умумии 11 миллиард сомонӣ 
дар соҳаи нақлиёт имкон дод, ки руш-
ди соҳа таъмин гардад ва дар натиҷа 
соли сипаришуда тавассути ҳама гуна 
нақлиёт 103,4 миллион тонна бор ва 
818,6 миллион нафар мусофир кашо-
нида шуд, ки нисбат ба соли 2021 мута-
носибан 26 ва 11 фоиз зиёд мебошад.

Соли 2022 ҳаҷми умумии гардиши 
савдо 47,6 миллиард сомониро таш-
кил дод, ки нисбат ба соли 2021-ум 
11,2 фоиз зиёд аст.

Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар 
ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ соли 
2022 ба 18,7 миллиард сомонӣ баро-
бар гардид, ки нисбат ба соли 2021-
ум 16 фоиз зиёд мебошад.

Тадбирҳои андешидаи Ҳукумати 
мамлакат имконият фароҳам овар-
данд, ки дар давраи ҳисоботӣ гар-
диши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 
2021-ум 15 фоиз афзоиш ёбад.

Сарвазири мамлакат изҳор дошт, 
ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҳисоби 
буҷети давлатӣ барои рушди соҳаи 
маориф беш аз 6,4 миллиард сомонӣ 
равона карда шуд, ки нисбат ба соли 
2021-ум 14,3 фоиз зиёд мебошад.

Дар ин давра бо мақсади рушди 
инфрасохтори соҳа 221 муассисаи 
таълимӣ ва томактабӣ сохта, мавриди 
истифода қарор дода шуд.

Бо мақсади рушди соҳаи 
тандурустӣ ва сари вақт бартараф на-
мудани мушкилоти мавҷуда соли 2022 
аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои руш-
ди соҳа 2,6 миллиард сомонӣ равона 
карда шуд, ки нисбат ба соли 2021-ум 
13 фоиз зиёд мебошад.

Дар давраи ҳисоботӣ аз ҳисоби 
маблағҳои буҷетӣ ба соҳаи ҳифзи 
иҷтимоӣ барои кумакпулии унвонии 
иҷтимоӣ 116 миллион сомонӣ раво-
на гардида, ба 31 ҳазор нафар, аз 
ҷумла 9,5 ҳазор нафар кӯдакони ни-
ёзманд хизматҳои гуногуни иҷтимоӣ 
расонида шуданд.

Дар соли ҳисоботӣ дар мамлакат аз 
ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 190 ҳазор 

ҷойи кории нав таъсис дода шуд.
Дар маҷлиси Ҳукумати мамлакат 

ҳисоботи вазири молия Файзиддин 
Қаҳҳорзода, раиси Кумитаи андоз Нус-
ратулло Давлатзода, сардори Хадамоти 
гумрук Хуршед Каримзода ва директори 
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа 
Дилмурод Давлатзода шунида шуд.

Иттилоъ дода шуд, ки дар натиҷаи 
рушди иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои 
нави корӣ, беҳтар намудани маъмури-
кунонии андозу хизматрасонӣ ба ан-
дозсупорандагон, гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ доир ба муқаррароти 
нави қонунгузории андоз, вусъат бахши-
дани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ 
тавассути воситаҳои электронии пар-
дохту густариши раванди рақамикунонӣ 
ва дигар тадбирҳои андешидашу-
да дар соли 2022 аз ҳисоби андозҳо 
ва пардохтҳои дохилӣ ба буҷети 
давлатӣ 15 миллиарду 386,5 миллион 
сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба 
нишондиҳандаҳои пешбинишуда 594,5 
миллион сомонӣ зиёд мебошад.

Иҷрои нақшаи андозҳо ва 
пардохтҳо дар кишвар, аз ҷумла Вило-
яти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба 
андозаи 107,7 фоиз, вилояти Хатлон 
102,8 фоиз, вилояти Суғд 105,4 фоиз, 
шаҳри Душанбе 100,4 фоиз ва шаҳру 
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ, 
100,4 фоиз таъмин карда шуд.

Доир ба натиҷаҳои фаъолия-
ти мақомоти гумруку андоз, Агентии 
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа баъди 
шунидани ҳисоботи роҳбарияти онҳо 
Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати баланд бардошта-
ни нишондиҳандаҳои иҷрои нақшаи 
пардохтҳои гумрукӣ, бартарафсо-
зии қарзҳои андоз, пардохти нафақа 
ва суғуртаи иҷтимоӣ ва ба шакли 
электронӣ гузаронидани тамоми 
муносибатҳои молиявӣ дар ин соҳаҳо 
дастуру супоришҳои қатъӣ доданд.

Дар маҷлиси Ҳукумати мамла-
кат Прокурори генералии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Юсуф Раҳмон, Директори 
Агентии назорати давлатии молиявӣ 
ва мубориза бо коррупсия Сулаймон 
Султонзода ва раиси Палатаи ҳисоб 
Қарахон Чиллазода доир ба фаъоли-
яти мақомоти назоративу санҷиш дар 
самти пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ, 
бартарафсозии қонуншиканиҳо дар 
соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва риояи 
ҳатмии қонунҳои амалкунандаи мам-
лакат ҳисобот доданд.

Дастур дода шуд, ки мақомоти про-
куратура, назорати давлатии молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсия ва Палатаи 
ҳисоб ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои риоя 
накардани қонунгузории мамлакат оид 
ба истифодаи замин, танзиму ҷашну 
маросим ва дигар соҳаҳо тадбирҳои 
саривақтӣ ва бетаъхир андешанд.

Дар идомаи маҷлиси Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода 
ҳисобот дод.

Таъкид гардид, ки дар давраи 
ҳисоботӣ бо мақсади ҷалби бешта-
ри сармоягузорӣ, бахусус сармояи 
мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти 
кишвар ва муаррифии шоистаи 
имкониятҳои сармоягузории он дар 
сатҳи миллӣ ва минтақавӣ 25 форуму 
ҳамоишҳои соҳибкорию сармоягузорӣ, 
аз ҷумла дар шаҳри Душанбе, Ви-
лояти Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон, минтақаҳои Суғд, Хатлон ва 
Кӯлоб бо иштироки сармоягузорону 
соҳибкорони дохилию хориҷӣ ташкил 
ва баргузор гардиданд, ки дар доираи 
онҳо беш аз 100 санаду созишномаҳои 
нави ҳамкорӣ ба маблағи умумии зиё-
да аз 32 миллиард сомонӣ, аз ҷумла 
барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ 
ба имзо расонида шуд.

Дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Холиқзода Ҳоким ва ра-
иси Бонки давлатии амонатгузории 
Тоҷикистон «Амонатбонк» Икромӣ 
Сироҷиддин доир ба соҳаи бонкдорӣ ва 
сиёсати пулию қарзӣ ҳисобот доданд.

Ба роҳбарияти Кумитаи давла-
тии сармоягузорӣ ва идораи амво-
ли давлатӣ, Бонки миллӣ ва дигар 
бонкҳои давлативу саҳҳомӣ дастур 
дода шуд, ки ҷиҳати ҷалби сармояи 
дохиливу хориҷӣ ба иқтисоди миллӣ, 
хусусан сармояи мустақим, устувор 
нигоҳ доштани қурби асъори миллӣ, 
афзун намудани ҳаҷми қарздиҳӣ, гу-
зариш ба муомилоти ғайринақдӣ ва ба 
шакли пурраи электронӣ гузаронидани 
тамоми муносибатҳои молиявию бонкӣ 
чораҳои мушаххас андешанд.

Дар идомаи маҷлиси Ҳукумат Ва-
зири саноат ва технологияҳои нав 
Шералӣ Кабир гузориш дод.

Таъкид гардид, ки эълон намудани 
солҳои 2022 – 2026 ҳамчун «Солҳои 
рушди саноат» барои амалишавии ра-
ванди саноатикунонии босуръати киш-
вар заминаи устувор гузошт.

Соли 2022 дар кишвар корхона ва 
коргоҳҳои нави саноатӣ бо таъсиси беш 
аз 6 ҳазор ҷойҳои нави корӣ мавриди 
истифода қарор дода шуда, нисбат ба 
соли қаблӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
саноатӣ 15,4 фоиз афзоиш ёфт.

Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон роҳбарияти Вазорати саноат 
ва технологияҳои навро ҷиҳати татбиқи 
амалии яке аз ҳадафҳои стратегӣ 
– саноатикунонии босуръати мам-
лакат, ба кор андохтани иқтидорҳои 
нави истеҳсолӣ, ҷалби сармоя барои 
ҳалли мушкилоти корхонаву коргоҳҳои 
аз фаъолият бозмонда, афзун на-
мудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатнок, ивазкунандаи воридот ва 
ба содирот нигаронидашуда, коркарди 
ниҳоии ашёи хом дар дохили мамлакат 
ва рушди саноати нассоҷию дӯзандагӣ 
дар Тоҷикистон вазифадор намуданд.

Ба Вазири энергетика ва захираҳои 
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об Далер Ҷумъа, директори генералии 
Ҷамъияти саҳҳомии «Неругоҳи барқи обии 
Роғун» Хайрулло Сафарзода, сардори 
Хадамоти давлатӣ оид ба назорат дар 
соҳаи энергетика Ғолиб Убайдуллозода 
ва роҳбарони ширкатҳои соҳа вобаста 
ба вусъати корҳои сохтмону навсозӣ дар 
иншооти энергетикии мамлакат, пешгирӣ 
аз талафоти техникӣ ва тиҷоратии не-
руи барқ, бартараф намудани қарздорӣ 
дар ташкилоту идораҳои соҳа ва вусъати 
корҳои сохтмон дар неругоҳи барқи обии 
«Роғун», инчунин, истифодаи мақсадноки 
маблағҳои ҷудошуда барои сохтмону на-
всозии иншооти энергетикӣ ва иҷрои бо-
сифати корҳои сохтмонӣ дар онҳо дастуру 
супоришҳои мушаххас дода шуданд.

Вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода 
оид ба истифодаи мақсадноки заминҳо, ба 
гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои 
нав, зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ ва содироти он ба хориҷи 
кишвар, рушди соҳаи парандапарварӣ, 
чорводорӣ, зотпарварӣ, моҳипарварӣ, 
зироату сабзавоткорӣ, растанипарварӣ, 
коркарди саривақтии замин ва истифодаи 
тухмиҳои хушсифат, инчунин истифодаи 
нуриҳои минералӣ ҳисобот дод.

Вазири маориф ва илм Раҳим Саидзо-
да ва Субҳонзода Икром - директори Аген-
тии назорат дар соҳаи маориф ва илми 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати беҳтар гардонидани вазъи таъ-
лиму тарбия, таъмини рушди устувори 
соҳаи маориф ва бунёди мактабҳои наву 
замонавӣ, вазифадор карда шуданд.

Сардори Хадамоти алоқа Бег Сабур 
оид ба рафти иҷрои дастуру супоришҳои 
Сарвари давлат, аз ҷумла барои беҳтар 
намудани сифати хизматрасониҳо, паст 
кардани арзиши хизматрасониҳои алоқаи 
мобилӣ ва интернет ва дастрас гардони-
дани интернети баландсуръат дар тамо-
ми минтақаҳои кишвар, аз ҷумла шаҳру 
ноҳияҳои дурдаст, якҷо бо ширкатҳои дар 
соҳа фаъолияткунанда, ки аз Паёми Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олӣ бармеояд, ҳисобот дод.

Дар маҷлиси Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муовини Сарвазири мамлакат 
Матлубахон Сатториён, Вазири фарҳанг 
Зулфия Давлатзода, муовини раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон Азизӣ 
Абдуҷаббор, Раиси Кумитаи ҷавонон ва 
варзиш Абдулло Раҳмонзода, раиси Куми-
таи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Қурбонзода Ҳилолбӣ 
ва Раиси Кумитаи оид ба корҳои дин, тан-
зими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ 
Сулаймон Давлатзода оид ба натиҷаҳои 
фаъолият дар соли 2022 ҳисобот доданд 
ва аз ҷониби Роҳбари давлат дар назди 
сохторҳои мазкур барои дар соли мин-
баъда амалӣ кардани тадбирҳо ҷиҳати 
тарбияи ҷавонон дар руҳияи ватандӯстӣ, 
рушди соҳаи варзиш, ба роҳ мондани 
корҳои тарғиботию ташфиқотӣ ва риояи 
қонунҳои амалкунандаи кишвар дар самти 
танзими расму оинҳо ва ҷашну маъракаҳо, 
вазифаҳои мушаххас гузошта шуданд.

Дар маҷлиси Ҳукумат ҳамчунин ра-
иси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур 
Шерализода, директори Агентии хоҷагии 
ҷангали назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Абдуҷаббор Юсуфзода ва Раи-
си Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудо-
фиаи гражданӣ Рустам Назарзода оид ба 
ҳифзи олами ҳайвоноту наботот ва пешги-
рию бартараф кардани оқибатҳои офатҳои 
табиӣ супориш гирифтанд.

Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам 

Рустами Эмомалӣ зимни ҳисоботи худ 
изҳор доштанд, ки дар доираи нақшаи 
чорабиниҳо оид ба ҷашни 35 - солагии 
истиқлоли давлатӣ дар пойтахти мамла-
кат дар соли сипаригашта корҳои ободо-
ниву бунёдкорӣ бомаром идома ёфта, 708 
иқдомоти созандагӣ, аз ҷумла бунёди 14 
муассисаи таҳсилоти умумӣ ва томактабӣ, 
8 муассисаи тандурустӣ, 74 корхонаю 
коргоҳи саноатӣ, 16,3 километр роҳ, 11 
бинои маъмурӣ, 23 иншооти баландошёна 
бо 28 маркази хизматрасонӣ, 8 иншооти 
варзиш, рангубори 146 бино ва як қатор 
корҳои дигар бо таъсиси беш аз 2 ҳазор 
ҷойи нави корӣ амалӣ карда шуд.

Ба таъкиди Раиси шаҳри Душанбе 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2022 
нисбат ба соли қаблӣ дар пойтахт ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 110 фоиз, 
гардиши савдои хориҷӣ 2 баробар, гарди-
ши савдо 109 фоиз, хизматрасонии пулакӣ 
126 фоиз, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 
103 фоиз, боркашонӣ 1,7 баробар ва 
мусофиркашонӣ 109 фоиз афзоиш ёфтааст.

Раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон Алишер Мирзонабот, Раи-
си вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода 
ва иҷрокунандаи вазифаи Раиси вило-
яти Хатлон Давлаталӣ Саид доир ба 
натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар соли 
2022 ҳисобот доданд.

Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба раисони вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати густариш бах-
шидани раванди омодагӣ ба ҷашни 35 
– солагии истиқлоли давлатӣ, татбиқи 
нишондиҳандаҳои Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва иҷрои 
нақшаи чорабиниҳо вобаста ба амалигар-
донии «Солҳои рушди саноат 2022 – 2026», 
ҳалли саривақтии арзу шикоятҳои мардум, 
дастгирии соҳибкорӣ, тақвияти ҳамкорӣ 
бо бахши хусусӣ, таъмини рушди устувори 
иқтисодиву иҷтимоӣ, афзун намудани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноативу кишоварзӣ, 
бештар намудани ҳаҷми содироти онҳо, 
тақвияти фаъолияти муассисаҳои ма-
ориф, тандурустӣ ва фарҳанг дастуру 
супоришҳои мушаххас доданд.

Дар охири кори маҷлиси васеи 
Ҳукумат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба 
натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии 
кишвар дар соли 2022 ва вазифаҳо ба-
рои соли 2023 бо натиҷагирӣ аз фаъоли-
яти тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ ба 
аъзои Ҳукумат, Дастгоҳи иҷроияи Пре-
зидент, роҳбарони вазорату идораҳо, ви-
лоят, шаҳру ноҳияҳо ва дигар мақомоти 
давлатӣ барои рафъи камбудиҳои 
мавҷуда, иҷрои нишондиҳандаҳои Паёми 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳияву 
татбиқи нақшаи чорабиниҳои таъмин-
кунандаи пешрафту тараққиёти соҳаҳо 
ва минтақаҳои кишвар, дарёфти роҳҳои 
пешгирӣ ва кам кардани таъсири омилҳои 
манфии берунӣ, устувор нигоҳ дошта-
ни нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 
ҷалби сармоя, зиёд намудани иқтидорҳои 
истеҳсолӣ, хусусан, ҷиҳати худтаъминкунӣ 
бо маҳсулоти ғизоӣ дастуру супоришҳои 
мушаххас дода, дар ҳузури иштирокчиёни 
ҷаласа суханронӣ карданд.

Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо 
ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ вазифадор гардиданд, ки 
иҷрои саривақтӣ ва сифатноки дастуру 
супоришҳои дар Паёми Президенти мам-
лакат гузошташударо таъмин намоянд.

Таъкид гардид, ки соли 2022, бо вуҷуди 
мураккаб гардидани вазъи геосиёсиву 
иқтисодии ҷаҳон, дар натиҷаи амалӣ наму-
дани стратегияву барномаҳо ва андеши-
дани тадбирҳои саривақтии зиддибуҳронӣ 

вобаста ба пешгирӣ кардани таъсири 
хавфҳои эҳтимолӣ, рушди иқтисодии киш-
вар дар сатҳи 8 фоиз таъмин карда шуд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Ҳукумати мамлакат, 
вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатиро вазифа-
дор карданд, ки бо мақсади ноил шудан ба 
ҳадафҳои стратегӣ ва дар сатҳи на кам аз 
8 фоиз таъмин намудани рушди иқтисоди 
кишвар фаъолияти худро вусъат бахшанд.

Дар ин самт зарур аст, ки ба 
масъалаҳои пешгирӣ кардани таъсири 
хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, ис-
тифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, 
ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси 
ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани 
рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти 
иқтидори содиротии мамлакат, ташаккули 
«иқтисоди сабз», суръат бахшидан ба ра-
ванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, 
инкишофи неруи инсонӣ ва беҳтар наму-
дани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ 
диққати аввалиндараҷа дода шавад.

Илова бар ин, вазорату идораҳо ва-
зифадор гардиданд, ки якҷо бо мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати иҷрои пур-
раи ҳуҷҷатҳои банақшагирии стратегии 
соҳавию минтақавӣ ва бартараф намуда-
ни камбудиҳои дар татбиқи онҳо ҷойдошта 
тадбирҳои қатъӣ андешанд.

Дар баробари ин, бояд дар самти беҳтар 
намудани фазои сармоягузорӣ, дастги-
рии давлатии фаъолияти соҳибкории 
истеҳсолӣ, ҷалби сармоягузорони ва-
таниву хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ, инчу-
нин, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли молҳои 
рақобатноки содиротӣ ва ивазкунандаи 
воридот мунтазам чораҷӯӣ намоянд.

Вазорати молия ва Кумитаи андоз 
вазифадор карда шуданд, ки якҷо бо 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ иҷрои сифатнок ва пурраи қисми 
даромади буҷети давлатиро дар соли 
2023 таъмин намоянд.

Илова бар ин, ба Вазорати молия, Ку-
митаи андоз, Хадамоти гумрук, вазорату 
идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш 
дода шуд, ки ҷиҳати дарёфти захираҳои 
нави молиявӣ ва ҷалби пурраи манбаъҳои 
даромад ба буҷети давлатӣ, инчунин, 
коҳиш додани бақияпулиҳои андоз ва 
пешгирӣ кардани пайдоиши бақияпулиҳои 
нав тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд.

Ба Вазорати молия, ҳамчунин, за-
рур аст, ки ҷиҳати таъмини саривақтии 
уҳдадориҳои иҷтимоии давлат, махсу-
сан, дар самти пардохти пурраи музди 
меҳнати кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ, 
нафақа, ҷубронпуливу кумакпулиҳо ва 
беҳтар гардонидани хизматрасониҳои 

тиббӣ чораҳои таъхирнопазир андешида, 
нақшаи маблағгузории соҳаҳои иҷтимоиву 
иқтисодиро таъмин намояд.

Бо мақсади ҳалли саривақтии 
масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам 
овардани шароит барои зиндагии арзан-
даи мардум соли ҷорӣ баланд бардошта-
ни музди меҳнати кормандони мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, 
муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, 
соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, нафақа ва 
стипендияҳо, инчунин, зиёд кардани андо-
заи кумакпулии унвонӣ ба гурӯҳҳои осеб-
пазири аҳолӣ ба нақша гирифта шудааст.

Бинобар ин, Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Вазорати мо-
лия ва дигар вазорату идораҳоро вазифа-
дор карданд, ки иҷрои саривақтӣ ва пур-
раи иқдоми мазкурро таъмин намоянд.

Дар робита ба камбудиҳо дар сам-
ти хароҷоти мақсадноку шаффофи 
маблағҳои буҷетӣ ва риояи қатъии интизо-
ми молиявӣ вазорату идораҳо, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, 
муассисаҳои буҷетӣ ва дигар ташкилотҳо 
вазифадор гардиданд, ки камбудиҳои 
дар ин самт ҷойдоштаро ҳарчи зудтар 
бартараф карда, истифодаи самарано-
ки маблағҳои буҷетӣ ва шаффофияти 
хароҷоти онҳоро таъмин намоянд.

Бонки миллӣ вазифадор гардид, ки 
якҷо бо ташкилотҳои қарзӣ ҷиҳати беҳтар 
намудани раванди қарздиҳӣ, зиёд намуда-
ни ҳаҷми қарздиҳӣ ба ноҳияҳои дурдасти 
кишвар, тавсеаи фарогирии минтақаҳо ва 
дастгирии соҳибкорони хурду миёна, баху-
сус, дар соҳаҳои соҳибкории истеҳсолӣ ва 
кишоварзӣ чораҳои иловагӣ андешад.

Бори дигар таъкид гардид, ки Бонки 
миллӣ якҷо бо вазорату идораҳои мар-
бута ҷиҳати рушди низоми пардохт ва ба 
низоми ғайринақдӣ гузаронидани соҳаҳои 
савдо ва хизматрасонӣ, бо истифодаи 
воситаҳои электронии пардохт қабул кар-
дани боҷу андозҳо, ҷаримаҳо ва дигар 
пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет тадбирҳои 
фаврӣ андешад.

Инчунин, Бонки миллӣ бояд якҷо 
бо ташкилотҳои қарзӣ рушди истифо-
даи технологияҳои рақамии муосир ва 
рақамикунонии пурраи амалиёти бонкиро 
дар кишвар таъмин намояд.

Бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазо-
рату идораҳои дахлдор ва роҳбарияти 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияи 
давлатӣ супориш дода шуд, ки ҷиҳати 
зиёд намудани ҳаҷми сармоягузориҳо ба 
иқтисоди миллӣ, махсусан, ҷалби ҳарчи 
бештари сармояи мустақими ватаниву 
хориҷӣ тадбирҳои судманд андешанд.

Намояндагиҳои дипломатӣ ва тиҷоратӣ 
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дар хориҷи кишвар низ вазифадор шуданд, 
ки бо мақсади ҷалби сармояи мустақим ба 
иқтисоди миллӣ ба сармоягузорони хориҷӣ 
имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистонро 
мунтазам муаррифӣ карда, фаъолияти ху-
дро дар ин самт ҷоннок намоянд.

Ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои дар ра-
ванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории 
давлатӣ мавҷуда, аз ҷумла дар самти исти-
фодаи мақсаднок ва шаффофи маблағҳо 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатӣ ва марказҳои татбиқи 
лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ вазифа-
дор шуданд, ки татбиқи саривақтиву боси-
фати лоиҳаҳоро таъмин намуда, вобаста 
ба бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта 
чораҳои қатъӣ андешанд.

Зимни таҳлили вазъи соҳаи сано-
ати кишвар Роҳбари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки гар-
чанде соли 2022 дар натиҷаи ба истифо-
да додани коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нис-
бат ба соли 2021-ум15,4 фоиз зиёд шуда-
аст, аммо барои расидан ба ҳадафи сано-
атикунонии босуръат сатҳи он бояд боз 
афзоиш дода шавад.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Вазорати саноат ва 
технологияҳои навро вазифадор карданд, 
ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор бо 
мақсади дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то 
26 фоиз расонидани ҳиссаи соҳаи саноат 
ва то соли 2026 ба 95 миллиард сомонӣ 
расонидани ҳаҷми маҳсулоти соҳа бо ис-
тифода аз тамоми захираву имкониятҳо 
рушди саноатро дар минтақаҳои киш-
вар тақвият бахшида, ҷиҳати истеҳсоли 
маҳсулоти рақобатнок дар корхонаҳои 
истеҳсолии кишвар чораҷӯӣ намояд.

Инчунин, якҷо бо вазорату идораҳои 
дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ бо татбиқи механиз-
ми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 
бахусус, бо сармоягузорони ватанӣ 
барои ҳалли мушкилоти корхонаву 
коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда, да-
рёфти имкониятҳои аз нав таҷҳизонидан 
ва барқарор намудани фаъолияти онҳо 
тадбирҳои таъхирнопазир андешад.

Илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо вазорату 
идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ бо мақсади истифодаи 
пурраи имкониятҳои кишвар дар самти 
рушди саноати сабук стратегияи миллии 
рушди истеҳсолу коркарди пахта ва саноа-
ти нассоҷиро таҳия ва татбиқ намояд.

Инчунин, якҷо бо Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ 
ҷиҳати дар се соли минбаъда дар шаҳру 
ноҳияҳои кишвар бунёд кардану ба кор ан-
дохтани маҷмааҳои коркарди ниҳоии нахи 
пахта чораҳои саривақтӣ андешад.

Ҳамзамон бо ин, ба Вазорати саноат 
ва технологияҳои нав супориш дода шуд, 
ки дар ҳамкорӣ бо сохтору мақомоти дахл-
дори давлатӣ ҷиҳати таблиғу муаррифӣ 
кардани бартарии экологии маҳсулоти 
саноатии бо истифода аз «энергияи 
сабз» истеҳсолгардидаи кишвар чораҷӯӣ 
карда, ба корхонаҳои ватанӣ барои ги-
рифтани сертификати «истеҳсоли сабз» 
аз мақомоти махсусгардонидашудаи 
байналмилалӣ мусоидат намояд.

Ба Вазорати рушди иқтисод ва савдо 
якҷо бо Вазорати саноат ва технологияҳои 
нав ва дигар вазорату идораҳо супориш 
дода шуд, ки бо истифода аз имкониятҳои 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ ҷиҳати 
ҷалби ҳарчи бештари сармоя ва ташкили 
корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди онҳо барои 
истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигарони-
дашуда чораҳои иловагӣ андешанд.

Таъкид гардид, ки дар соли ҳисоботӣ 

истеҳсоли алюминийи аввалия 62 ҳазор 
тоннаро ташкил кард, ки нисбат ба соли 
гузашта ҳамагӣ 1,5 ҳазор тонна ё 2,5 
фоиз зиёд мебошад.

Аз ин рӯ, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав, Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва 
роҳбарияти «Ширкати Алюминийи Тоҷик» 
аз Роҳбари давлат супориш гирифтанд, 
ки ҷиҳати ҷалби сармояи хориҷӣ барои 
барқарор намудани иқтидорҳои истеҳсолии 
ширкат ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав 
тадбирҳои таъхирнопазир андешанд.

Барои таъминоти хонандагони мак-
табҳои мамлакат бо либоси мактабии 
истеҳсоли ватанӣ Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав, роҳбарони вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо вазифадор гардиданд, ки 
ҷиҳати боз ҳам зиёд намудани истеҳсоли ли-
боси мактабии босифат ва бо нархи дастрас 
тадбирҳои қатъиро роҳандозӣ намоянд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки 
дар соли 2022 ҳаҷми истеҳсоли неруи 
барқ ба 21,4 миллиард киловатт – соат 
расонида шуд, ки ин нишондиҳандаи ба-
ландтарини даврони соҳибистиқлолӣ ва 
дастоварди назаррас мебошад.

Ҳамзамон бо ин, ҷиҳати ислоҳи 
камбудиҳои дар соҳа ҷойдошта Роҳбари 
давлат роҳбарияти Вазорати энергетика 
ва захираҳои об, Ширкати «Барқи Тоҷик» 
ва Ҷамъияти саҳҳомии «Шабакаҳои 
тақсимоти барқ»-ро вазифадор карданд, 
ки барои татбиқи саривақтиву босифати 
лоиҳаҳои кам кардани талафоти неруи 
барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ҷорӣ на-
мудани низоми биллингӣ ва баҳисобгирии 
пурраи истифодабарандагони неруи барқ 
чораҷӯӣ намуда, якҷо бо мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷамъоварии 
саривақтии маблағи неруи барқро аз аҳолӣ 
ва ташкилоту корхонаҳо таъмин намоянд.

Ҳамчунин, ба Вазорати энергетика ва 
захираҳои об супориш дода шуд, ки якҷо 
бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идо-
раи амволи давлатӣ ҷиҳати ҷалби сармояи 
хориҷӣ барои бунёду таҷдиди иқтидорҳои 
энергетикии кишвар, татбиқи лоиҳаҳои ис-
тифодаи манбаъҳои барқароршавандаи 
энергия, аз ҷумла бунёди неругоҳҳои 
офтобӣ ва шамолӣ ва дигар манбаъҳои 
алтернативӣ, инчунин, лоиҳаҳои баланд 
бардоштани самаранокии низоми истифо-
даи неруи барқ дар иншооти иҷтимоиву 
иқтисодӣ чораҳои дахлдор андешад.

Илова бар ин, дар ҳамкорӣ бо Ва-
зорати саноат ва технологияҳои нав, 
Кумитаи меъморӣ ва сохтмон ва дигар 
вазорату идораҳо ҷиҳати ҷорӣ намуда-
ни стандартҳои самаранокии энергия ва 
сарфаи он ҳангоми бунёду азнавсозии 
иншооти таъиноти иҷтимоиву иқтисодӣ 

бо риояи принсипҳои «иқтисоди сабз» 
тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намояд.

Зарур шуморида шуд, ки Вазорати 
энергетика ва захираи об якҷо бо Вазора-
ти саноат ва технологияҳои нав имкони-
яти ба роҳ мондани истеҳсоли саноатии 
панелҳо ва таҷҳизоти офтобиро дар дохи-
ли кишвар омӯхта, истеҳсоли ватании ин 
намуди маҳсулотро ба роҳ монанд.

Инчунин, таъкид гардид, ки Вазорати 
энергетика ва захираҳои об якҷо бо Шир-
кати «Барқи Тоҷик», ҷамъиятҳои саҳҳомии 
«Шабакаҳои тақсимоти барқ», «Шабакаҳои 
интиқоли барқ» ва вазорату идораҳои 
марбута иҷрои нақшаи чорабиниҳоро оид 
ба сари вақт омода намудани соҳаҳои 
иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мамлакат ба-
рои фаъолияти мунтазам ва самарабахш 
дар давраи боқимондаи зимистони соли 
2023 таъмин намояд.

Барои зиёд намудани истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ ва дар ин зами-
на таъмин кардани амнияти озуқавории 
кишвар Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон Вазорати кишоварзиро 
вазифадор карданд, ки якҷо бо Академи-
яи илмҳои кишоварзӣ, мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва сохтору 

мақомоти дигар ба масъалаҳои истифо-
даи самараноки заминҳои кишт, баланд 
бардоштани ҳосилхезии онҳо, таъмин 
намудани хоҷагиҳо бо тухмии баланд-
сифат ва ба иқлим мутобиқ диққати 
аввалиндараҷа диҳад.

Инчунин, дар ҳамкорӣ бо роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо корҳоро 
ҷиҳати иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, 
васеъ намудани майдони кишти такрорӣ, 
аз заминҳои обӣ гирифтани 3 – 4 
ҳосил, ташкили гармхонаҳои муосир бо 
технологияҳои пешқадам, риояи қоидаҳои 
агротехникаи парвариш ва сари вақт ба 
роҳ мондани кишт тақвият бахшад.

Ҳамзамон бо ин, Вазорати кишоварзӣ 
якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ барои таъмини бо-
зори дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза 
ҷиҳати ҷоннок намудани фаъолияти 
хоҷагиҳои тухмипарварӣ, зотпарварӣ ва 
ниҳолпарварӣ, ташкил ва барқарорсозии 
сардхонаҳо чораҳои зарурӣ андешад.

Дар баробари ин, ба Вазорати сано-
ат ва технологияҳои нав якҷо бо Вазо-
рати кишоварзӣ ва Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ 
супориш дода шуд, ки корҳоро ҷиҳати ба 
фаъолият шурӯъ намудани Ҷамъияти 
саҳҳомии «Азот» тақвият бахшида, бо 
ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ барои 
таъсиси корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои 
минералӣ, аз ҷумла нуриҳои биологӣ дар 
дигар минтақаҳои кишвар ва таъмин на-
мудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ва-

тании нисбатан арзон вусъат бахшад.
Ҳамчунин, зарур шуморида шуд, ки 

роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
дар самти ислоҳи камбудиҳо оид ба рио-
яи қонунгузории замин ва иҷрои нақшаи 
дурнамои кишти зироатҳо чораҳои қатъӣ 
ва фаврӣ андешанд.

Вобаста ба таҳлили ваъзи бозори ис-
теъмолии кишвар Роҳбари давлат ба 
вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, 
кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо ва Ха-
дамоти зиддинҳисорӣ супориш доданд, ки 
сабабҳои коҳиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли 
ордро дар соли ҳисоботӣ ҳамаҷониба 
омӯхта, аз натиҷааш ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳодҳои мушаххас манзур намоянд.

Зарур дониста шуд, ки роҳбарону 
мутахассисони вазоратҳои саноат ва 
технологияҳои нав, рушди иқтисод ва сав-
до, кишоварзӣ, Хадамоти зиддиинҳисорӣ, 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо мониторинги 
нархҳои маҳсулоти ниёзи аввалро дар бо-
зори дохилӣ мунтазам гузаронида, боло-
равии беасоси онҳоро пешгирӣ намоянд ва 
барои сари вақт бартараф кардани муш-
килоти бамиёномада, бахусус, рақобати 
носолим дар байни истеҳсолкунандагони 
соҳа тадбирҳои қатъӣ андешанд.

Ба Вазорати молия, Кумитаи андоз, 
Хадамоти гумрук, Агентии омор, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
супориш дода шуд, ки якҷо бо дигар ва-
зорату идораҳо назорати истифодаи са-
мараноки имтиёзҳои андозиву гумрукӣ 
аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ, дуру-
стии пешниҳоди маълумоти оморӣ, рио-
яи қонунгузории амалкунанда дар самти 
ҳисоботдиҳӣ ва баҳисобгирии муҳосибиро 
ҷиддӣ ба роҳ монанд.

Бо мақсади дар бозори дохилӣ муъ-
тадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти 
сӯзишворӣ ва озуқаворӣ Вазорати энер-
гетика ва захираҳои об якҷо бо Агентии 
захираҳои моддии давлатӣ, Хадамоти 
зиддинҳисорӣ, Корхонаи воҳиди давлатии 
«Роҳи оҳан» ва ассотсиатсияҳои воридку-
нандагони ғалла, маҳсулоти нафтӣ ва гази 
моеъ вазифадор шуданд, ки барои таъмин 
намудани талаботи кишвар ба маҳсулоти 
зарурӣ мунтазам чораҷӯӣ намоянд.

Баъд аз таҳлили гардиши савдои 
хориҷии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зикр карданд, ки нишондиҳандаҳои 
содироти мамлакат ҳоло ҳам дар сатҳи 
паст қарор доранд.

Бинобар ин, супориш доданд, ки 
дар самти мазкур аз ҷониби вазорату 
идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ татбирҳои 
иловагӣ андешида шаванд.

Инчунин, ба Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор 
супориш дода шуд, ки доир ба ҳалли масъ-
алаи шомил шудани Тоҷикистон ба Низоми 
умумии бархурдории тиҷорати Иттиҳоди Ав-
рупо ва истифода аз имтиёзҳои он чораҳои 
таъхирнопазирро роҳандозӣ намояд.

Барои беҳтар намудани сифати 
хизматрасониҳо дар соҳаи алоқа, паст карда-
ни арзиши хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ 
ва интернет ва дастрас гардонидани интер-
нети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои 
кишвар, аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст 
Хадамоти алоқа вазифадор гардид, ки якҷо 
бо ширкатҳои дар соҳа фаъолияткунанда 
тадбирҳои зарурӣ андешад.

Ҳамчунин, аз ҷониби Роҳбари давлат 
идома додани ислоҳоти соҳаи авиатсияи 
гражданӣ зарур шуморида шуд.

Ба Вазорати маориф ва илм супориш 
дода шуд, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти 
дахлдор вобаста ба масъалаҳои дар сатҳи 
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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.gismeteo.ru
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мутобиқ ба талаботи муосир тайёр наму-
дани омӯзгорон ва ба ин восита пурра бо 
кадрҳои соҳибихтисос таъмин намудани 
муассисаҳои таълимӣ, баланд бардошта-
ни мақоми омӯзгор тавассути пешниҳоди 
имтиёзҳо, таҳкими заминаи моддиву тех-
никии муассисаҳо, сохтмони муассисаҳои 
нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ 
чораҳои қатъӣ андешад.

Ҳамзамон бо ин, бо дарназардошти 
вазъи қабули довталабон дар муассисаҳои 
таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 
вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, Маркази мил-
лии тестӣ ва дигар сохтору мақомоти мар-
бута вазифадор шуданд, ки корро вобаста 
ба тарғибу ташвиқи ихтисосҳои ин зинаҳои 
таҳсилоти касбӣ ва бо ин роҳ ҷалб кар-
дани довталабон ба самтҳои омӯзгорӣ ва 
техникӣ ҷоннок намоянд.

Инчунин, зарур шуморида шуд, ки 
заминаи моддиву техникӣ ва кадрии 
муассисаҳои зикршударо мустаҳкам наму-
да, барои таъмини донишҷӯён бо ҷойи зист 
чораҳои муассир андешанд.

Ба вазоратҳои маориф ва илм, меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва дигар ва-
зорату идораҳое, ки дар сохторашон 
муассисаҳои таҳсилоти касбӣ доранд, супо-
риш дода шуд, ки ҷиҳати омода намудани 
мутахассисони ба талаботи замони муосир 
ҷавобгӯ, махсусан, донандагони асосҳои 
технологияи рақамӣ чораҷӯӣ намоянд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки 
ба талаботи стандартҳои байналмила-
лии таҳсилот мутобиқ намудани нақшаву 
барномаҳои таълимӣ ва дар ин замина 
омода кардани кадрҳои баландихтисоси 
ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати до-
хиливу хориҷӣ яке аз ҳадафҳои асосии 
Ҳукумати мамлакат дар самти таҳсилоти 
олии касбӣ мебошад ва вобаста ба ин Ва-
зорати маориф ва илм, Агентии назорат 
дар соҳаи маориф ва вазорату идораҳои 
дахлдор вазифадоранд, ки дар ин самт 
тадбирҳои муассир андешанд.

Ҳамзамон бо ин, Вазорати маориф 
ва илм, Академияи миллии илмҳо ва 
роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишвар вазифадор карда шу-
данд, ки тибқи нишондиҳандаҳои дур-
намои тайёркунӣ ва азнавтайёркунии 
кадрҳо муассисаҳоро давра ба давра бо 
омӯзгорони дараҷаи илмидошта таъмин 
намоянд.

Роҳбари давлат, инчунин, таъкид 
намуданд, ки қабули довталабон ба 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 
барои соли таҳсили 2022 – 2023 нисбат 
ба соли 2021-ум 2950 нафар ё 10,3 фоиз 
кам шудааст.

Дар робита ба ин, Вазорати мао-
риф ва илм, вазорату идораҳое, ки дар 
сохторашон муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ доранд ва Маркази миллии 
тестӣ вазифадор шуданд, ки бо мақсади 
ҷалби довталабон ба муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ тарғибу ташвиқ 
ва корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни 
хатмкунандагон дуруст ба роҳ монда, 
ҷиҳати бозбинии маблағи шартномаи 
муассисаҳо ва бо ҷойи хоб таъмин кар-
дани донишҷӯёни минтақаҳои дурдаст 
чораҳои фаврӣ андешанд.

Барои ҳалли мушкилоту масъалаҳои 
ҳанӯз мавҷудаи соҳаи тандурустӣ Вазора-
ти тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
вазифадор шуд, ки якҷо бо мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
корро ҷиҳати тибқи талабот ба ҷои кор фи-
ристодани хатмкунандагони муассисаҳои 
соҳа ва фароҳам овардани шароити корӣ 
барои онҳо, махсусан, дар минтақаҳои 
дурдаст тақвият бахшад.

Инчунин, дар ҳамкорӣ бо мақомоти мар-
бута бо мақсади пешгирии аз кор рафтани 
кормандони тиб ва иваз намудани самти 
фаъолият вобаста ба ҳавасмандгардонӣ 
ва баланд бардоштани мақоми табибон 
чораҳои заруриро роҳандозӣ намояд.

Илова бар ин, Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор гардид, 
ки якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои 
сироятӣ минбаъд низ чораҷӯӣ намояд.

Дар охири суханронии худ Президен-
ти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои дар сатҳи баланд ҷашн гириф-
тани 35 – солагии истиқлоли давлатӣ 
ва иҷрои дастуру супоришҳои Роҳбари 
давлат, ки аз Паёми навбатӣ бармео-
янд, ба вазорату идораҳо ва мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

супоришҳои мушаххас доданд.
Аз ҷумла супориш дода шуд, ки намо-

яндагони ба шаҳру ноҳияҳо вобасташудаи 
Ҳукумати мамлакат, Дастгоҳи иҷроияи 
Президент ва роҳбарони мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 
назоратро ҷиҳати вусъат додани бунёду 
таҷдиди иншооти ба нақша гирифташуда, 
суръат ва сифати корҳои сохтмон, инчу-
нин, ҳолати нигоҳдорӣ ва истифодабарии 
минбаъдаи онҳо ҷоннок намоянд.

Ба Кумитаи рушди маҳал супориш дода 
шуд, ки ҳолати воқеии истифодаи иншоо-
ти дар шаҳру ноҳияҳо бунёдшударо мав-
риди таҳлил қарор дода, доир ба ислоҳи 
камбудиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намояд.

Илова бар ин вазорату идораҳо ва 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ вазифадор шуданд, ки бо ис-
тифода аз тамоми иқтидорҳои мавҷуда 
барои амалисозии нақшаи чорабиниҳои 
соҳавӣ ва маҳаллии худ ва боз ҳам обо-
ду зебо гардонидани шаҳру ноҳияҳо 
тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намоянд.

Роҳбари давлат такроран таъкид наму-
данд, ки бо дарназардошти мураккабу ваз-
нин ва ҳатарзо пешгӯӣ гардидани солҳои 
дарпешистода роҳбарону масъулон, тамо-
ми хизматчиёни давлатӣ вазифадоранд ба 
мардум фаҳмонанд, ки вобаста ба вазъия-
ти зикршуда сарфаю сариштакор бошанд.

Ҳамчунин, зарур аст, ки ба истифо-
даи самараноку оқилонаи обу замин, 
боз ҳам баланд бардоштани мадани-
яти заминдорӣ, зиёд кардани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ, аз ҷумла кар-
тошка, шолӣ, инчунин, пахта эътибори 
аввалиндараҷа ва доимӣ дода шавад.

Дар ин раванд, иҷрои нақшаи татбиқи 
ҳадафи стратегии саноатикунонии бо-
суръат, таҳкиму тавсеаи иқтидори соди-
ротии кишвар ва ҷалби сармояи мустақим 
ҳамчун вазифаҳои муҳимтарин бояд дар 

маркази диққати роҳбарону масъулон 
қарор дошта бошанд.

Масъулин, инчунин, вазифадор гар-
диданд, ки панҷумин ибтикори ҷаҳонии 
кишварро оид ба масъалаҳои об ва 
иқлим дар миқёси сайёра – бо ташаббуси 
Тоҷикистон аз тарафи Маҷмааи Умумии 
Созмони Милали Муттаҳид «Соли бай-
налмилалии ҳифзи прияхҳо» эълон шу-
дани соли 2025 ва 21-уми март ҳамчун 
«Рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо»-ро ҳамаҷониба 
тарғибу ташвиқ намоянд.

Дар ин раванд, ба вазоратҳои корҳои 
хориҷӣ, молия, рушди иқтисод ва савдо, 
фарҳанг ва дигар вазорату идораҳо супо-
риш дода шуд, ки ба конфронси сатҳи ба-
ланди Созмони Милали Муттаҳид, ки соли 
2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мегар-
дад, ҳамаҷониба омодагӣ бинанд.

Супориш дода шуд, ки ба масъалаи 
ободу сабзкории пойтахт, баланд бар-
доштани сатҳи хизматрасонӣ ва суръат 
бахшидани ободкориву созандагии ҳамаи 
шаҳру ноҳияҳои мамлакат эътибори боз 
ҳам бештар дода шавад.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба аъзои Ҳукумати мамлакат, 
роҳбарони сохторҳои давлатӣ ва мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати барқарор кар-
дани заминҳои кишти аз сардиҳои гу-
зашта зарардида, аз ҷумла майдонҳои 
кишти картошка ва пиёз, омодагӣ ва 
саривақт оғоз кардани кишти баҳорӣ, са-
мараноку оқилона истифода бурдани за-
мин, аз ҷумла заминҳои Президентӣ ва 
наздиҳавлигӣ, азхудкунии заминҳои нав, 
ба гардиш ворид намудани заминҳои боир, 
тезонидани маъракаи ниҳолшинонию 
кабудизоркунӣ, дар сатҳи баланди 
ташкилӣ баргузор кардани ҷашни Наврӯзи 
байналмилалӣ ва иҷрои дастурҳои Паё-
ми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
Маҷлиси Олӣ супориш доданд.

Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки 
аъзои Ҳукумат, роҳбарони дигар сохто-
ру мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо бо истифода аз имко-
нияту захираҳои мавҷуда барои барта-
раф кардани камбудиву норасоиҳои дар 
маҷлиси имрӯза зикргардида ва супори-
шу вазифаҳои гузошташуда масъулияти 
шахсӣ доранд.

Роҳбари давлат хотирнишон наму-
данд, ки ҳар яки мо бояд ватандӯсту 
ватанпараст бошем ва ҳаргиз фаромӯш 
насозем, ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва 
ҳисси баланди миллӣ омили асоситарин 
ва роҳи муҳимтарини рушди давлат ва 
ҷомеа мебошад.

www.president.tj
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Наҷот додани парандагон дар 
рӯзҳои сарди зимистон аз амалҳои неки инсонӣ 

ба шумор меравад. Сокини деҳаи Зағертути ҷамоати 
деҳоти Ваҳдати шаҳри Левакант Иззатуллои Муродалӣ 

дар рӯзҳои барф талафоти  парандагонро дар деҳаашон 
мушоҳида кард ва тақрибан 1000 парандаро ба гармхо-

наашон овард ва онҳоро аз сардӣ наҷот дод.

СОКИНИ ЛЕВАКАНТ ПАРАНДА-
ГОНРО АЗ САРДЇ НАЉОТ ДОД

Дар сардиҳои рӯзҳои ахир 
ҳифзи парандаю хазандагон ва 
ҳайвонҳои нодире, ки дар талу 
теппа ва кӯҳҳо басар мебаранд, 
хеле муҳим аст. Паси сар кардани 
ин сардиҳо на танҳо барои инсон, 
балки барои парандаю ҳайвонҳо 
ниҳоят мушкил аст. Иззатуллои 
Муродалии 30-сола мегӯяд, ки 
се сол мешавад, парандагонро 
аз сардӣ наҷот медиҳад. Дилаш 
ба парандагон сахт месӯзад ва 
намехоҳад, ки онҳо бимиранду 

табиати деҳаашон аз парандаю 
дигар намуди ҳайвонот орӣ бо-
шад. Илова бар ин иддао дорад, 
ки наҷоти парандаҳо амали хайру 
савоб арзёбӣ мегардад.

«Се сол мешавад, ки ин 
корро мекунам. Имсол барои 
парвариши лимӯ як гармхонаи 
калон сохтем. Парандагон аз 
сардии зиёд ва гуруснагӣ аз та-
биат ба деҳа омаданд ва рӯйи 
замин афтида буданд. Парвоз 
карда наметавонистанд. Қисми 

РИВОЯТ Ё ҲАҚИҚАТ ДАР БО-
РАИ МУРҒИ ШАБОВЕЗ (ЧОКАК)

Ҳанӯз айёми кӯдакӣ, яъне солҳои 
60-70-уми асри гузашта, баъзе шабҳо 
аз ҷониби кӯҳи Ширбибии деҳаи 
Сангтӯда садои хониши парандаи 
нодири чокакро мешунидам ва аз мо-
дарам мепурсидам, ки ин паранда 
чаро шабҳо чунин бо алам нола меку-
над? Модарам дар бораи ин паранда 
чунин нақл мекард: «Дар замонҳои 
қадим бибӣ Фотимаи Заҳро барои 
бештар равғани зард (маска) гириф-
тан бо занҳои ҳамсоя маслиҳат ме-
кунад, ки ҳар бегоҳ бо навбат шири 
дӯшидаашонро ба якдигар диҳанд. 

Дар ин миён яке аз занҳо ба 
тақаллубкорӣ роҳ дода нисфи шири 
дӯшидаашро пинҳон карда, ба зарфи 
шир ба ҳамон андоза об илова карда 
ба ҳамсояҳо медодааст, ки дар натиҷа 
шири онҳо бурида (вайрон) мешудааст. 
Ин амал чанд муддат давом мекунад ва 
ҳамсоязанҳо аз чунин ранг гирифтани 

кор ба бибӣ Фотимаи Заҳро муроҷиат 
мекунанд. Бибӣ Фотимаи Заҳро пас аз 
таҳқиқи масъала гунаҳгорро пайдо кар-
да, дар ҳаққаш дуои бад мекунад, ки 
«Илоҳо, мурғи чокак гардиву ҳар шаб 
сарнишеб нолида аз даҳонат ба ҷойи 
шир хун бичакад». Бо қудрати Худованд 
он зани тақаллубкор ба парандаи чокак 
мубаддал шуда, аз мардум гурехта дар 
кӯҳу ғорҳо маскан гузида, шабҳо барои 
ҷуброни гуноҳаш дар шохҳои дарахтон 
худро сарнишеб овезон карда «чок-чок» 
мегӯяд ва аз даҳонаш хун мечакад». 

Ман аз шунидани нақли модар маъ-
юсу ғамгин мешудам. Аз як тараф нисбат 
ба  он  зани  тақаллубкор  дар  дил  наф-
рат пайдо карда, аз тарафи дигар ба 
ҳолаш дилам месӯхт, ки ӯ бо ҷурми чу-
нин коре як умр мубталои азоб шудааст. 

Солҳо мегузаштанд, вале дида-
ни он паранда бароям ҳеҷ муяссар 
намегардид. Баъзан шабҳо садои 

ҳазинашро шунида, аз ҳамдеҳагон ва 
ё мардуми кӯҳистони дигар мавзеъҳои 
Тоҷикистон мепурсидам, ки оё ягон на-
фаре аз шумо парандаи чокакро бо 
чашми сар дидааст? Ӯ чӣ гуна шаклу 
шамоил дорад? Вале касе гуфта наме-
тавонист, ки ӯ ин парандаро дидаасту 
шаклу сураташ чӣ гуна аст.

Аввали моҳи июли соли 2017 ба-
рои ширкат варзидан дар хурсандии 
яке аз дӯстонам ба деҳаи Шайдони 
ҷамоати деҳоти Сарихосори ноҳияи 
Балҷувон меҳмон шудам. Чун тобис-
тон буд, мо шаб дар зери дарахто-
ни боғ хобидем. Шабона аз болои 
дарахти бузурге садои ҳазини ин 
парандаро шунидам ва ӯ то як поси 
шаб басо бо алам «чок-чок» мегуфт. 
Шаб паранда боалам нола мекард ва 
маро нақлҳои айёми кӯдакӣ аз модар 
шунидаам пеши назар меомад. Чун 
шаб торик буд, бароям имкони дида-
ни парандаи чокак муяссар нагардид. 

Аз байн солҳо мегузаштанд ва 
маро хоҳиши дидани он паранда ҳеҷ 
ором намегузошт ва худ ба худ ме-
гуфтам, ки онро фақат бо камераҳои 
шаббанаворгиранда дидан мумкин 
аст, аммо дар ҷумҳурии мо кӣ барои 
ба навор гирифтани чунин як паран-
даи нодир шабҳо кӯҳ ба кӯҳ мегардад? 
Ҳамин тавр дидани ин парандаи нодир 
бароям муаммои сарбастаеро мемонд. 
Баъзе шабҳо барномаҳои телевизиони 
«Илм ва табиат», «Олами вуҳуш»-ро то 

дер боз тамошо мекардам, то ки шояд 
дар бораи ин паранда чизе гӯянд ва ё 
филмеро намоиш диҳанд, вале афсӯс, 
ки ҳеҷ муродам ҳосил намешуд.

Хушбахтона, охири соли 2022 
Абдуҷаббор Шоаҳмадӣ дар бораи 
парандаи мазкур бо унвони «Мурғи 
шабовез» (бо расмаш) дар рӯзномаи 
«Ҷумҳурият» (№252, 2022) маълу-
моти мухтасареро ба нашр расонд. 
Аз матни овардашуда маълум на-
мегардад,  ки  ӯ  ин  маълумотро аз 
куҷо дастрас карда бошад. Он ҷо дар 
бораи ин паранда чунин оварда шу-
дааст: «Мурғи шабовез (мурғи ҳақ, 
мурғи шабгир, мурғи шабоҳанг, чо-
как) парандаест, ки тамоми шаб дар 
шохи дарахте сарозер худро меове-
зад ва «ҳақ-ҳақ» мегӯяд, то замоне 
ки қатрае хун аз гулӯяш бичакад.

Дар ривояте омада, ки миёни ба-
родару хоҳаре бар сари амволе низоъ 
дармегирад, зеро бародар аз се қисм 
ду ҳиссаи амволро мехост бигирад 
ва як ҳиссаро ба хоҳараш диҳад. Аз 
ин тақсимоти ноодилона хоҳараш 
дар ҳолати қаҳр фирор мекунад. 
Дар фироқи хоҳар бародараш мурғи 
ҳақ мешавад ва бо ҳасрат мегӯяд: 
«Хоҳарҷон, дуто аз ту, яке аз ман».

Ривояти дигар ин аст, ки мурғи 
ҳақ як дона гандум аз моли сағир 
мехӯрад ва он дар гулӯяш дармонда-
аст. Гӯё бар асари он донаи гандуми 
хӯрдааш то аз гулӯяш се қатра хун 
чакидан, шабона «ҳақ-ҳақ» мегӯяд». 

Маълум мегардад, ки дар бораи 
ин парандаи нодир дар миёни мардум 
нақлу ривоятҳои зиёде мавҷуд буда, 
онро бо номҳои мурғи шабовез, мурғи 
ҳақ, мурғи шабгир, мурғи шабоҳанг, чо-
как ва чуғз ёдовар мешудаанд. 

Баъдан ҳисси кунҷкобиам боло 
гирифту ба луғату фарҳангҳо рӯ 
овардам, то бидонам, ки дар онҳо 
доир ба ин паранда чӣ гуфта шуда-
аст. Бо ҳамин мақсад «Фарҳанги за-
бони тоҷикӣ»-ро варақгардон кардам 
ва он ҷо фақат ибораи «мурғи шабо-
вез» мавҷуд буда, мураттибон онро 
чунин шарҳ додаанд: «мурғи афсо-
навие, ки гӯё бо як пой овезон шуда, 
то саҳар ҳақ-ҳақ гӯён месарояд, онро 
мурғи ҳақгӯ низ меноманд». 

Дар «Энсиклопедияи шӯравии 
тоҷик» (ҷилди 8) низ оид ба вожаи ша-
бовез (чок, чокак, чӯк, мурғи шабовез, 
мурғи ҳақ) ҳамон маълумоти мухтасар 
оварда шудааст: «Шабовез мурғест, ки 
гӯё тамоми шаб ба як по истода фарёд 
мекашидааст. То чакраи хун аз гулӯяш 
начакад, хомӯш намешудааст».

Вақти он расидааст, ки ба 
шаҳрвандон дар бораи баъзе 
ҳайвоноту парандаҳои нодири мам-
лакатамон маълумоти арзанда 
диҳем, зеро беҳтар донистани муҳити 
зист дар худшиносиву худогоҳӣ ва 
ватандӯстию табиатдӯстии онҳо му-
соидат хоҳад кард.

Раҷабалӣ Худоёрзода,
«Ҳамрози халқ» 

аз онҳо мурдаву қисми дигар 
зинда буданд, ки онҳоро ба 
гармхона овардам. 10 рӯз дар 
гармхона нигоҳ доштаму 3 хал-
та гандуму ҷав ба онҳо додам»,-
нақл мекунад И. Муродалӣ.

Беш аз 20 намуди паранда дар 
гармхонаи Иззатуллои Муродалӣ 
нигоҳ дошта мешуд. Шумораи 
онҳо 1000 адад ташкил медод. Ӯ 
ягона нафаре дар деҳаи Зағертути 
ҷамоати деҳоти Ваҳдати шаҳри 
Левакант аст, ки ғами парандагон-
ро хӯрдаву аз сардиҳои зимистон 
наҷот медиҳад. Намехоҳад, ки та-
биати деҳаашон бидуни паранда 
бошад. Ҳатто ба мардуми деҳа 
эълон кард, ки агар нафаре ба-
рояш 100 паранда биёрад, ба вай 
10 сомонӣ пул медиҳад. Кӯдакони 
деҳа низ ин корро анҷом доданд. 
Тақрибан 200 паранда оварданд, 
вале пул талаб накарданд.

«Чанд нафарро дидам, ки аз 
сардиҳо истифода бурда, паран-
дагонро бо ҳар роҳу васила дошта, 
мекушанд ва истеъмол мекунанд. 
Ин амал дуруст нест, паранда ҳам 
мехоҳад зинадагӣ кунад. Шояд 
амали кардаи ман барои дигарон 
дарси ибрат шавад»-мегӯяд Изза-

туллои Муродалӣ.
Масъулини шуъба ва бахшҳои 

ҳифзи муҳити зист дар шаҳру 
ноҳияҳои вилояти Хатлон низ 
барои талаф наёфтани ола-
ми набототу ҳайвонот то кунун 
дар минтақаҳои кӯҳӣ корҳои 
биотехникӣ гузаронида истодаанд. 

Саъдулло Бобоҷонов, сар-
дори шуъбаи назорати давлатӣ 
истифода ва ҳифзи олами на-
бототу ҳайвонот ва захираҳои 
моҳии Сарраёсати ҳифзи муҳити 
зист дар вилояти Хатлон мегӯяд, 
ки ҳамасола тамоми шуъбаҳо ва 
бахшҳои ҳифзи муҳити зист дар 
шаҳру ноҳияҳо барои гузарони-
дани корҳои биотехникӣ ҷиҳатӣ 
пешгирӣ аз талафёбии олами 
ҳайвоноту набототи нодир омода-
гии ҷиддӣ мебинанд.

Ба ҳолати 24-уми январи 
соли равон аз тарафи шуъба 
ва бахшҳои ҳифзи муҳити зисти 
шаҳру ноҳияҳои вилоят 9 ҳазору 
375 килограмм гандум, 4 ҳазору 
865 кг ҷав, 17 ҳазору 702 кг хошок 
ва бастаи алаф, 2 ҳазору 470 кг 
кунҷора, 4 ҳазору 560 килограмм 
намак ва 2 ҳазору 200 килограмм 
ҷуворимакка дар талу теппаҳо по-
шида шудааст. Феълан, ки барф 
пурра об нашудаасту ҳаво сард 
аст, масъулини соҳа низ то ку-

нун корҳои биотехникиро 
анҷом дода истодаанд.

«Зимни гузаронида-
ни корҳои биотехникӣ дар 
доманакӯҳҳо ва он ҷойҳое, 
ки парандагону ҳайвонҳо 
сукунат мекунанд, ягон 
ҳолати фавти ҳайвоноту 
наботот ё парандагон ба 
қайд нагирифтем. То кунун 
тамоми шуъба ва бахшҳои 
ҳифзи муҳити зист дар 
шаҳру ноҳияҳои вилоят за-
хираи маводи хӯрокӣ барои 
анҷоми корҳои биотехники-
ро доранд»-гуфт Саъдулло 
Бобоҷонов.

Кӯҳҳову пушта ва таби-
ати нотакрор дар ноҳияҳои 
Балҷувону Ховалинг ва 
Муъминободу Шамсид-
дин  Шоҳин хеле зиёд 
мушоҳида мешавад. Ал-

батта набототу ҳайвонот ва па-
рандагони нодир дар он ҷойҳо 
хеле зиёд аст. Барф ва сардии 
ҳаво нисбат ба минтақаҳои Бох-
тар дар он минтақаҳо барвақт 
ва хунуктар мешавад. Ба хотири 
пешгирӣ ва нестшавии паранда-
гону ҳайвонҳо аз тарафи масъу-
лин корҳои биотехникӣ бештар 
гузаронида мешавад.

Тибқи маълумотҳои омо-
рии Муассисаи хоҷагии ҷангали 
ноҳияи Муънинобод дар 
мавзеъҳои мушкилгузар ва су-
кунати ҳайвонҳои ваҳшӣ ма-
ротибаи сеюм аст, ки корҳои 
биотехникӣ гузаронида мешавад. 
Барои наҷоти ҳайвонҳо ва паран-
дагон дар доманакӯҳҳо масъу-
лин гандуму ҷав, ҷуворимаккаю 
беда ва дигар намуди хӯрокиҳое, 
ки ҳайвонҳо истифода меба-
ранд, мегузоранд. Чунин корҳои 
биотехникӣ дар тамоми шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат аз ҷониби 
масъулини бахшҳои ҳифзи 
муҳити зист ва хоҷагии ҷангал гу-
заронида шуда истодааст.

Амонҷон Муҳиддинов, 
«Ҳамрози халқ»
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Чор нафар донишҷӯ барои супо-
ридани имтиҳони риёзӣ (математи-
ка) дер карданд ва маслиҳат наму-
данд дурӯғ гӯянд. 

Сипас, онҳо назди профессор 
омада гуфтанд: 

- Ҳангоме мо мехостем ба 
имтиҳон биёем, яке аз чархҳои мо-
шин кафид, мо дар ҷое будем, ки 
дар он ҷо ҳеҷ мошине намегашт ва 
чархи изофа надоштем, мо ба вақти 
санҷиши имтиҳонӣ дер намудем.

Профессор розӣ шуд, ки 
имтиҳонро барои чаҳор донишҷӯ ба 
рӯзи дигар гузорад... 

Донишҷӯён хеле хурсанд шуданд. 
Фазои хушбахтӣ ва хурсандӣ дар 

байни онҳо паҳн шуд, зеро дурӯғи 
онҳо ба фоидаашон анҷом ёфт. 

Дар рӯзи имтиҳони зикршуда, 
профессор аз чаҳор донишҷӯ хоҳиш 
намуд, ҳар кадоме, дар масофаи 
панҷ метр аз ҳам дур нишинад. 
Онҳоро аз ҳам ҷудо кард, хоҳиш на-
муд касе бо ҳам ҳарф назанад. 

Донишҷӯён гумон доштанд, ки 
варақаи имтиҳон ва саволҳо дар бо-
раи охирин дарси риёзӣ меояд... 

Ҳар кадом аз донишҷӯ билети 
имтиҳониро гирифт. 

Саволи имтиҳони барои чаҳор 
донишҷӯ як буд: 

1. Кадоме аз чаҳор чархи мошин 
кафид? 

2. Чӣ қадар вақт тӯл кашид? 
3. Кадоме аз Шумо ҳангоми ка-

фидани чархи мошин дар чанбарак 
нишаста будед? 

4. Дар вақти садама, кадоме аз 
Шумо чархи мошинро боз намуд? 

5. Оё Шумо боварӣ доред, ки 
дӯстони Шумо ба ҳамин ҷавоби 
Шумо розӣ ҳастанд? 

Дар зери варақ, профессор чунин 
навишт: 

"Агар Шумо ба саволҳо посухи 
якхела диҳед, Шумо баҳои пурра ги-
рифтаед, агар ҷавоби Шумо гуногун 
бошад, пас Шумо соли дигар дар 
ҳамин курс хоҳед хонд."  Умри дурӯғ 
кӯтоҳ аст... (?)

ДИЛДОДАИ ПЕ-
ШАИ ОМЎЗГОРЇ

Имрӯз дар ҳама соҳаҳои 
хоҷагии халқи кишварамон ҳузури фаъ-

оли бонувон ба назар мерасад. Аз ҷумла, дар 
соҳаи маориф, ки аксарияти омӯзгоронро занону 
духтарон ташкил медиҳанд,  дар  таълиму тарби-
яи насли наврас нақши меҳварӣ доранд. Матлуба 

Раҳимова аз зумраи занонест, ки бештари умри 
худро дар ҷодаи омӯзгорӣ сипарӣ намуда, то имрӯз 

дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1-и 
ноҳияи Кӯшониён ба шогирдон аз фанни забон 

ва адабиёти тоҷик дарс мегӯяд.

Дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ 
сарварии муассисаи мазкурро бар уҳда 
дошта, таҳти роҳбарии ӯ ин таълимгоҳ 
дар қатори беҳтарин муассисаҳои таъ-
лимии ноҳия қарор дорад.

Матлуба Раҳимова соли 1973 дар 
ноҳияи Бохтар ҳоло Кӯшониён чашм 
ба олами ҳастӣ кушодааст. Аз сабаби 
он, ки падараш дар мақомотҳои мух-
талиф аз ҷумла, додситонӣ фаъоли-
ят мекард, онҳо макони зишташонро 
зуд-зуд иваз менамуданд. Соли 1979 
ба синфи якуми муассисаи таҳсилоти 
миёнаи умумии  № 8-и шаҳри Кӯлоб 
рафта, соли 1989 ин боргоҳи илму 
маърифатро хатм менамояд. 

Аз даврони мактабхонӣ дар ди-
лам шавқи омӯзгорӣ ҷӯш зад ва ин 
меҳру муҳаббатро омӯзгори фанни 
забону адабиёти тоҷик Барот Оди-
наев дар қалбам бештар афрӯхт. 
Усули дарсдиҳии устод бароям 
ончунон шавқовар буд, ки ҳама 
гуфтаҳои ӯро дар ёдам нақш мекар-
дам, - мегӯяд Матлуба Раҳимова.

-Ҳамин тарзи дарсдиҳии устоди 
даврони мактабхонӣ боис гардид, 
ки пас аз хатми муассисаи мазкур 
ҳуҷҷатҳоямро ба Донишгоҳи давла-
тии шаҳри Кӯлоб супорида, сазово-
ри номи донишҷӯ гардам.

Пас аз хатми донишгоҳи мазкур 
ба шавҳар баромада, ба ноҳияи 
Кӯшониён зиндагӣ ихтиёр кард ва 
ҳамин тавр аз соли 2000 ба ҳайси 
омӯзгори фанни забону адабиёт 

дар муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии №1-и ноҳия фаъолияти худ-
ро оғоз намуд.

Роҳбарияти маорифи ноҳияи 
Кӯшониён аз фаъолияти ӯ қаноъатманд 
буд, ки соли 2011 муаллимаро ба ва-
зифаи муовини сарвари  муассисаи 
мазкур таъин намуданд. Баъдан аз 
соли 2013 то инҷониб сарварии ин 
таълимгоҳро бар зимма дорад.   

Дар баробари таҳсил дар муасси-
саи таълимӣ, инчунин вақтҳои холигӣ 
ба эҷоди шеър машғул буда, намунае 
аз шеъру ҳикояҳояш дар нашрияи 
ҳамонвақтаи “Пионери Тоҷикистон” 
чоп мешуд. Матлуба Раҳимова соҳиби 
4 фарзанд мебошад, ки ҳамагӣ 
соҳибмаълумотанд ва соҳиби оилаву 
хонаву дари хеш буда, дар соҳаҳои 

гуногун кору фаъолият доранд.
Барои бонувон роҳбари як му-

ассиса будан кори саҳлу содда 
нест, аммо ба гоҳе, ки хонандагону 
омӯзгорон ба муваффақиятҳо ноил 
мегарданд, мушкилиҳои мавҷуда ба 
назар наменамоянд. 

Боиси ифтихори омӯзгорон аст, 
ки бо ташаббуси бевоситаи Пеш-
вои миллат, Раиси муаззами Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон  
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри 
соҳибмаърифат гардидани нас-
ли наврас дар кишвар ҳамасола  
даҳҳо озмуну олимпиадаҳо доир 
гардида истодааст, ки ин тадбирҳо 
шавқу рағбати насли наврасро ба 
китобу китобхонӣ бештар менамо-
яд, - иброз дошт дар идомаи суҳбат 
Матлуба Раҳимова.

Дар ҳар давру замон омӯзгор 
шахси маърифатпарвару равшан-
фикр ва обрӯманду соҳибмавқеи 
ҷомеа маҳсуб ёфта, рушду пешрафт 
ва сатҳи донишу ҳунармандии аҳли 
ҷомеа аз заҳматҳои ӯ ба даст мео-
яд. Омӯзгор ба ҷомеа нуру зиё бах-
шида, ояндаи накӯи насли наврасро 
таъмин месозад ва ӯ шахсияти фи-
доиест, ки тамоми нерую тавоноӣ ва 
маҳорати хешро баҳри ташаккулу 
сайқалёбӣ ва камолоти шогирдон 
равона намуда, умри худро дар ин 
роҳи пуршараф сарф месозад.

Фаъолияти омӯзгор бо бархӯрдор 
будани заминаи воқеии мавҷудияти 
касбиаш аз донишу маҳорати азалӣ 
обуранг ва ҷилои тоза гирифта, дар 
чунин ҷараёни муташаккилу пурбара-
кат маҳсули заҳматҳояш дар таълиму 
тарбияи насли наврас аён мегардад.

Биноба гуфтаи мусоҳибам хонан-
дагони  муассисаи мазкур дар озму-
ну олимпиадаҳои сатҳи вилоятию 
ҷумҳуриявӣ ширкат намуда, ҷойҳои 
намоёнро сазовор мегарданд. Бо 
мақсади дар амал татбиқ намудани 
дастуру супоришҳои роҳбарияти олии 

кишвар доир ба баланд бардоштани 
сатҳи донишу малакаи насли наврас 
дар баробари дигар озмунҳо дар му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 
№1-и ноҳия  охири ҳар моҳ озмунҳои 
фаннӣ баргузор гардида, ғолибон бо 
ифтихорнома ва туҳфаҳои хотира-
вии муассиса қадрдонӣ карда меша-
ванд.  Дар ин муассисаи таълимӣ 85 
омӯзгор ба    1900 хонанда, ки  аз ин 
шумор  962 нафарро духтарон таш-
кил медиҳанд, дарс мегӯянд.

Дар баробари дастоварду 
пешравиҳо дар ин ҷодаи пуршараф 
масъалаҳои ҳалталаб низ ҷой до-
ранд, ки маорифпарвароне мисли 
Матлуба Раҳимова ҳамеша ҷиҳати 
бартараф намудани онҳо саъю та-
лош доранд. Ин аст, ки муаллима 
ба шогирдон барои пешаи вайро ин-
тихоб намуда панд медиҳад. Барои 
омӯзгори асил будан дар баробари 
илму дониши зиёд асаби устувору 
сабру таҳаммул дар мушкилиҳои пе-
шомада мебояд. Ба қавли ӯ омӯзгор 
бояд касби хешро ниҳоят дӯст дош-
та, шогирдонро мисли фарзандони 
хеш бидонад, то ҳама ҳастии худро 
ба таълиму тарбияи насли наврас 
бахшида тавонад.

Матлуба Раҳимова бо ифтихор аз 
пешаи интихобнамудааш ва ҷидду 
ҷаҳди хастанопазир дар ин ҷода 
миёни ҳампешагон ва аҳли ҷомеа 
соҳибэҳтиром гардидааст.  Аёдати 
доимии дастапрваронаш, ки баъди 
хатми муассиса ба ҳолпурсиаш мео-
янд, далели гуфтаҳои болост, ки со-
лиён дар баробари таълиму тарбия 
меҳру муҳаббатро дар қалби шогир-
дон ҷой додааст.

Аҳлиддини Муборакшоҳ, 
“Ҳамрози халқ”
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Ҳамрози халқ
Ҳафтаномаи сиёсӣ - иттилоотӣ

Муассис: Кумитаи иҷроияи ҲХДТ 
дар вилояти Хатлон.

Сармуҳаррир: Зебо Бозорова

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

ба қайд гирифта шудааст.

Ҳайати мушовара: Давлаталӣ Саид, И.в. раиси вилояти Хатлон, Фирӯза 
Шарифӣ, муовини раиси вилояти Хатлон, Саидзода Ҷамшед Ҳамро, раиси 
КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон.

Ҳайати эҷодӣ: Амонҷон Муҳиддинов, Ҷамолиддин Усмониён, Раҷабалӣ 
Худоёрзода 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) 2-12-12 

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

E-mail: 
info@hkhdtkhatlon.tj

Ҳафтанома дар чопхонаи 
нашриёти «Шарқи озод» бо 
теъдоди 21300 нусха нашр шуд.

С К А Н В О Р Д
    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.

Ҷавоби сканворди ҳафтаномаи №3БИЁ БИХАНДЕМ!

Мард ва зан барои писарашон 
хостгорӣ рафтанд.

Модари арӯсшаванда пурсид: 
писаратон сигарет намекашадмӣ?

Модари домод: не, не, не, пи-
сари мо то маст нашавад сигарет 
намекашад.

Марде аз ошёнаи ҳафтум ба замин афтод, 
ҳама гирди ӯ ҷамъ омаданд ва аз вай пурсиданд 
чӣ гап шуд?

Гуфт:  намедонам,  ба Худо ман ҳам ҳозир 
расидам.

* * * * *
Қишлоқие хараш мурд, дӯстонаш барои мазоқ 

ва шӯхӣ ба наздаш тасаллиятбаёнкунӣ рафтанд.
Мард гуфт:   эҳ, ростӣ намедонистам харам ин 

қадар хешу табордор аст.

* * * * *
Ба марде гуфтанд, ки ту чихел мардӣ, ки дар 

пухтупаз занатро кумак мекунӣ?
Гуфт: охир ӯ ҳам маро дар либосшӯӣ ва 

гаҳвораҷунбонӣ кумак мерасонад.
* * * * *

Аз ҳакиме пурсиданд: чаро дар баъзе ҷойҳо 
дар рӯзи тӯй домодро дар рӯи асп мешинонанд?

Ҳаким: зеро ин охирон шанс аст барои ӯ агар 
бихоҳад аз ин бало фирор кунад.

Аз саҳифаи фейсбукии "Дӯстон"


