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: ХАБАР МЕДИЊАД
ТАЃЙИРОТИ КАДРӢ: КӢ БАРКАНОР
ШУД ВА КӢ МАНСАБ ГИРИФТ?
Президенти кишвар кадрҳои тозатаъинро ба хизмати софдилонаву масъулияти
баланд ва ҳимоя аз манфиатҳои миллӣ ҳидоят кард.
Дар пайи тағйироти кадрии
охир Маҳмадулло Шерализода,
раиси ноҳияи Варзоб аз мақом
барканор ва ба ҷои ӯ Шарифхон Сафарзода таъин гардид.
Амид Комилбек, ки то ин вақт
ба ҳайси ноиби ректор оид ба
илм ва инноватсияи Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Тоҷикистон фаъолият мекард, ба ҷои Гулзорхон
Юсуфзода ректори Донишгоҳи
давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев, Мавлуда Бойназарзода ба ҷои Шодигул Қонунзода директори Муассисаи
давлатии таълимии «Мактаби
президентӣ барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Хоруғ»
таъин шуданд.

Мадамон Замонзода аз вазифаи сардори Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии
иншооти гидротехникӣ, Сироҷзода Шуҷоат аз мақоми муовини вазири нақлиёти Тоҷикистон ва Абдулаҳад Хоҷазода
аз вазифаи директори Муассисаи давлатии «Маркази идораи
лоиҳаи «Рушди чорводорӣ ва
чарогоҳҳо» озод гардиданд.
Ҳамин тариқ, Фаррух
Неъматзода муовини вазири нақлиёт, Тағоймурод Ғафурзода сардори Хадамоти
назорати давлатӣ дар соҳаи
бехатарии иншооти гидротехникӣ, Баҳром Мирзоализода
директори Муассисаи давлатии «Маркази идораи лоиҳаи
«Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо» ва Қобил Тоҳирзода муовини директори Агентии таъминоти амволи махсуси назди
Ҳукумат таъин гардиданд.

БОЛОИ ДАРЁИ ВАХШ ПУЛИ
760-МЕТРА МЕСОЗАНД
Вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо
намояндагони ширкати
Dong Myeong Engineering
Consultants and Architecture-и
Ҷумҳурии Халқии Кореяи Ҷанубӣ вохӯрӣ анҷом дод.
Дар вохӯрӣ масъалаи омода
намудани тарҳи пули 760-метра,
ки дар доираи татбиқи лоиҳаи
сохтмони роҳи автомобилгарди Роғун-Обигарм-Нуробод, ки
аз болои дарёи Вахш сохта мешавад, мавриди баррасӣ қарор
гирифта, оид ба он қарордод ба
имзо расонида шудааст.
Сохтмони пул бо равишҳои
пешниҳоди молиявӣ барои

интихоби кушодашавии хизматрасонии машваратӣ оид
ба омӯзиши вариантҳо, асоснокунии техникӣ-иқтисодӣ,
тарҳрезии пешакӣ ва ҳуҷҷатҳои
тендерӣ оид ба тарҳрезӣ ва
иҷрои қарордод дар асоси
тарҳрезӣ ва иҷрои корҳои сохтмонӣ муайян шудааст.
Ёдовар мешавем, ки таҷдид
ва азнавсозии роҳи Роғун-Обигарм-Нуробод ба маблағи
123 498 586,95 доллари ИМА
оғоз гардида, татбиқи лоиҳа
31-уми январи соли 2020 оғоз
гардид ва анҷоми он 31-уми
декабри соли 2023 дар назар
дошта шудааст.

ХАБАРЊОИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉАЊОН

ВАН И БА ТОЉИКИСТОН МЕОЯД
Узви Шӯрои давлатӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии
Мардумии Чин Ван И 31-уми
июл - 1-уми август бо сафари
расмӣ ба Тоҷикистон меояд.
Бино ба иттилои Вазорати
корҳои хориҷии Тоҷикистон,
дар доираи сафар мулоқоти

ӯ бо Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Пешвои миллат
Эмомалӣ Раҳмон ва вазири
корҳои хориҷӣ Сироҷиддин
Муҳриддин дар назар аст.
- Интизор меравад, ки зимни мулоқотҳо ҳамкории дуҷониба ва вазъи минтақа баррасӣ
гарданд,- меафзояд манбаъ.

САРИ САБЗ
Сулаймон ДАВЛАТЗОДА,
раиси Кумитаи дини
Тоҷикистон
- Дар бархе кишварҳо шартномаи миёни зану шавҳар ҳатмӣ аст… Табиати инсон ҳамин аст, агар аз виҷдон натарсад,
аз қонун бояд тарсад. Аз ин хотир, як
барномаи ҳамаҷониба бояд таҳия шавад.
- Ҳаҳаҳаҳ, парадокси олӣ: агар аз виҷдон натарсад, аз қонун бояд тарсад...
Пас, мавқеи виҷдон дар сатҳи хеле паст
қарор доштааст...

Ғазалшоҳ САФАРЗОДА,
сардори Раёсати маорифи
вилояти Хатлон
- Барои ба кор қабул кардани 600
омӯзгор муроҷиат шудааст. Аксари онҳо
омӯзгороне ҳастанд, ки тарки соҳа кардаву ба муҳоҷират рафта буданд.
- Беҳтарин хабари хушҳолкунанда!
Урра! Аммо, рафиқ сардор, хеле ҷолиб
аст донем, ки барои аз кор рафтани
чанд омӯзгор ба шумо муроҷиат шуда
бошад?

Муҳаммадсаид
ЗУВАЙДЗОДА, раиси
Кумитаи меъморӣ ва сохтмон
- Нархи хонаҳои мо дар муқоиса бо
дигар давлатҳо пасттарин аст ва кумита
низ ҳаракат намуда истодааст, ки ҳангоми
таҳияи лоиҳаҳо ба инобат гирифта шавад,
то ба мардум дастрас бошад.
- Ҳммм, арзиши миёнаи 1 метри мураббаъ хона 4 ҳазору 170 сомонӣ! Арзонак! Як
аз вазири меҳнат пурсед ку, ҷаноби раис,
маоши миёнаи мо дар муқоиса бо дигар
давлатҳо чӣ хел бошад?

ОШКОРО
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ЛУЌМА

Чаро Прокурори генералии Русия нигарон аст?

ФАЗЛИДДИН АСОЗОДА

Прокуратураи генералии
Русия бо дархости террористӣ эътироф шудани ҳизби
дар Тоҷикистон мамнуъи наҳзати исломӣ (ҲНИТ) ба додгоҳ
муроҷиат намудааст. Дар ин
бора Игор Краснов, Прокурори генералии Русия зимни
сафараш ба Тоҷикистон хабар
дод.

ПИЁЗСӮЗАК
Оё аз ин таоми
маъмулӣ ҳам
маҳрум мешавем?
ЧАНД РӮЗ ПЕШ ДАР ШАБАКАИ “ФЕЙСБУК” ЛУҚМАЕРО ХОНДАМ, КИ ДАР
НАЗАРИ АВВАЛ ХАНДАОВАР АСТ, АММО К АМЕ
АМИҚТАР АНДЕША НАМОӢ, МУҶИБИ ГИРЯ КАРДАН ҲАМ МЕШАВАД.

Дархост фиристода
шуд. ЊНИТ
террорстӣ мешавад
Игор Краснов зимни сафари хеш ба Душнбе хабар дод,
ки барои ворид кардани номи
ҲНИТ ба рӯйхати гуруҳҳои
террористӣ ва фаъолияташон
мамнуъ дар қаламрави Русия ба Додгоҳи олӣ муроҷиат
кардааст. “Нисбат ба Ҳизби
наҳзати исломии Тоҷикистон
мо аллакай ба додгоҳ даъвои
дахлдор фиристодем”,- гуфт
номбурда.
Ба гуфтаи Прокурори генералии Русия, масъалаи террористӣ эътироф кардани бархе
аз созмону ҳаракатҳо бо дархости ҷониби Душанбе сурат
гирифтааст.
"Ҳамтоямро дар мавриди
баррасии дархостҳояш барои
дар Русия террористӣ эътироф
кардани бархе созмонҳо огоҳ
хоҳам кард. Аллакай чунин
дархост аз ҷониби мо дар мав-

риди Ҳизби наҳзати исломии
Тоҷикистон* ба додгоҳ фиристода шуд",- изҳор доштааст
Краснов.
Вай изҳори боварӣ намудааст, ки бо ҳамкории созанда
ба муборизаи босамар алайҳи
таҳдидҳо даст хоҳанд ёфт.
Мавриди зикр аст, ки фаъолияти ҲНИТ дар Тоҷикистон
аз соли 2015 манъ аст.

Президенту
прокурор чӣ
гуфтанд?
Ёдовар мешавем, ки Президенти кишвар Эмомалӣ
Раҳмон Прокурори генералии
Русия Игор Красновро, ки бо
сафари корӣ ба Тоҷикистон
омада буд, ба ҳузур пазируфт.

Бино ба иттилои дафтари матбуоти Президенти кишвар, дар
рафти мулоқот доираи васеи
масъалаҳои вобаста ба таъмини амният ва ҳамкориҳои
ҳуқуқӣ дар чорчӯбаи шарикии
стратегии Тоҷикистон ва Русия баррасӣ гардидаанд. Дар
ин зимн мавзуҳои таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва
ҳифзи шаҳрвандони ду кишвар
аз ҳама гуна зуҳуроти ҷиноятӣ
мавриди таваҷҷуҳи ҷонибҳо
қарор доштааст. Ба ин манзур
муҳимияти таҳкими ҳамкории Тоҷикистон ва Русия дар
самти муборизаи муштарак бар
зидди терроризм, экстремизм
ва ҷинояткории муташаккили
фаромиллӣ, бахусус қочоқи
маводи мухаддир ва силоҳ,
кибер-ҷиноятҳо ва дигар на-

мудҳои ҷинояткории махсусан
вазнин таъкид карда шудааст.
Ҳамзамон бо ин, ҷонибҳо
масъалаҳои аз байн бурдани
хатарҳои мавҷудаи дохилиро,
ки аз ҷумла бо тамоюлҳои таҳмили идеологияи тундгароии
динӣ ба ҷомеа, ҳамчунин гуруҳҳои «хуфта»-и терроризму
экстремизми байналмилалӣ
алоқамандӣ доранд, муҳокима
намудаанд.

Нигаронии Краснов
Прокурори генералии Русия Игор Краснов аз иштироки шаҳрвандони бархе аз
кишварҳои пасошӯравӣ дар
ҷанг бо Украина изҳори нигаронӣ кард.
(Давомаш дар саҳ.5)

БОЗГАШТ АЗ СУРИЯ

146 зану кӯдаки тоҷикро ба Ватан оварданд
Шаби 25-уми июли соли 2022-юм 146 шаҳрванди Тоҷикистон - 42 зан ва
104 кӯдак аз Сурия ба Ватан баргардонида шуданд.
Бозгашти ин шаҳрвандони
тоҷик аз кишвари ҷангзадаи
Сурия бо супориши бевоситаи президенти Тоҷикистон
Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст.
Занону кӯдакони тоҷикро
аз Сурия бо ҳавопаймои чартерии ширкати “Cham Wings”
(“Шом Вингз”) овардаанд.
Ин ҳавопаймо соати нуҳи шаб
дар пойтахти Тоҷикистон
фуруд омад. Мусофиронро
сафири Тоҷикистон дар Кувейт Зубайдулло Зубайдзода
ҳамроҳӣ мекард ва онҳоро
шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд.
Қаблан, мақомоти нимамухтори курдҳои Сурия эълон

карданд, ки 146 зану кӯдаки
ҷангҷӯёни тоҷики созмони
ДОИШ-ро ба сафири Тоҷикистон дар Кувейт супурданд.
Фанар Кеит, намояндаи
курдҳои Сурия ба хабаргузории “Франс Пресс” гуфт: “Мо
42 зан ва 104 кӯдакро, ки дар
урдугоҳҳои Ал Ҳавл ва Рож қарор доштанд, ба сафири Тоҷикистон дар Кувайт Зубайдулло

Зубайдзода супурдем. Инҳо
заноне буданд, ки ягон ҷиноят содир накардаанд ва дар
амалҳои терроризм дар шимол
ва шимолу шарқи Сурия даст
надоштанд”.
Зубайдулло Зубайдзода дар
нишасти хабарии бахшида ба
супурдани ин занону кӯдакон
гуфт, ки Ҳукумати Тоҷикистон
чандин вақт боз барои пайдо

кардани роҳҳои ба Ватан баргардондани ин шаҳрвандонаш
талош дошт.
Баъди шикасти ба ном хилофати ДОИШ дар Сурияву Ироқ
дар соли 2019 ҷомеаи ҷаҳонӣ
ба мушкили ба ватанҳояшон
баргардондани аъзои оилаҳои
ҷангҷӯёни ин созмон рӯ ба рӯ
шуд. Бархе кишварҳо барои
баргардондани шаҳрвандонашон, ки дар Сурияву Ироқ ба
сафи гуруҳҳои ифротию террористӣ ҳамроҳ шудаанд, зиёд
майл нишон намедиҳанд. Ба
ҳисоби Дидбони ҳуқуқи башар (HRW), дар урдугоҳҳо ва
маҳбасҳои воқеъ дар шимолу
шарқи Сурия беш аз 41 ҳазор
хориҷӣ, аксаран кӯдакони то
синни 12-сола чандин сол боз
бо гумони ҳамдастӣ дар фаъолиятҳои ДОИШ нигоҳ дошта
мешаванд.
(Давомаш дар саҳ.4)

Нафаре бо ишора ба гарон шудани нархи пиёз
навишт, ки “акнун аз пиёзсӯзак хӯрдан ҳам маҳрум
шудем”. Албатта, тавре
ишора кардем, он луқма
аст, луқма ба хабарҳои нохуш дар боби арзиши баланди пиёз, ки дар расонаҳо
инъикос гардида истодаанд.
Дигар луқмаҳои хабариро
низ вохӯрдан мумкин аст.
Яке луқма партофт, ки сабаби асосии гарон шудани
нархи пиёз кам кишт шудани он аст. Дигаре болоравии нархи сӯзишвории
дизелӣ ва нуриҳои минералиро асос овард. Сеюмӣ
омили аслиро содироти пиёз ба хориҷи кишвар гуфт.
Воқеан, омилҳои номбаршуда ба нарх таъсири
зиёд доранд. Аммо касе
нагуфт, ки яке аз омилҳои
дигари асосӣ қудрати пурраи обмонӣ надоштани
кишоварзон аст. Чун пиёз
ба андозаи кофӣ об нахӯрд,
нашъунамо намеёбад. Инро таҳлилгарони Вазорати
кишоварзӣ надонанд ҳам,
мо медонем. Мо хуб медонем, ки пиёз яке аз зироатҳои ба об зиёд ниёзманд
аст ва ҳангоми интихоби
замин барои кишти он
саҳлангорӣ бар зарари
кор мешавад. Агар замини
мувофиқ интихобу кишт
хуб ноҳиябандӣ нашавад
ва бар замми ин, пиёз об
нахӯрад, на аз тухмии пиёзи испании 313, на аз пиёзи сурхи самарқандӣ, на аз
“Алдоба”, на аз “Сибир”,
на аз “Волф-F1”, на аз пиёзи техасии барвақтӣ ва на
аз пиёзи баҳории “Баракат”
ҳосили фаровон интизор
шудан мумкин нест. Зеро,
пиёз, хусусан баҳории он
бояд камаш 10-12 маротиба “шикамсерӣ” об хӯрад!
(Давомаш дар саҳ.6)

НИГОҲИ ДИГАР
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Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон аз Толибон
даъват кард, ки равобит бо
созмонҳои байналмилалии
террористиро қатъ кунанд.
Толибон бошанд, ваъда карданд, ки Афғонистон дигар
ба кишварҳои минтақа хатар
эҷод намекунад.

ЊУШДОРИ МИРЗИЁЕВ
ВА ВАЪДАИ ТОЛИБОН

Паёми Мирзиёев
Ин нуктаҳо рӯзи 26-уми июл
дар конфронси байналмилалии “Афғонистон: амният ва
рушди иқтисодӣ”, ки бо ширкати Толибон дар Тошканд
оғоз шуд, садо дод. Президенти
Ӯзбекистон аз ҳукумати кунунии Афғонистон даъват кардааст, ки иродаи устувор нишон
диҳанд ва барои пешгирӣ ва
муқовимат бо терроризм дар
ҳама шаклу зуҳуроташ чораҳои
қатъӣ андешанд ва иртибот бо
ҳама созмонҳои террористиро
қатъ кунанд.
Сомонаи Podrobno.uz менависад, ки Мирзиёев ҳамчунин
аз ширкаткунандагони конфронс даъват кард, ки саъю
кӯшиши худро ба фароҳам
овардани заминаҳои воқеии
рушди Афғонистон ҳамчун
кишвари осоишта, босубот ва
шукуфону орӣ аз терроризм ва
маводи мухаддир равона созанд. Ба гуфтаи ӯ, бидуни субот
дар Афғонистон ба амният ва
рушди устувор дар Ӯзбекистон
ва дар тамоми минтақаи Осиёи
Марказӣ ноил шудан ғайриимкон аст. Ҳамчунин, Шавкат
Мирзиёев оид ба тавсеаи ҳамкориҳои Ӯзбекистону Афғонистон суҳбат кард.

Мавќеи Толибон
Дар ҳамин ҳол, Амирхон
Муттақӣ, иҷрокунандаи вазифаи вазири умури хориҷаи
Афғонистон итминон додааст, ки қаламрави кишвараш
дигар ба Ӯзбекистон ва дигар
давлатҳои минтақа хатар эҷод
намекунад.

НИШАСТИ ТОШКАНД ЧӢ НАТИҶА МЕДИҲАД?
"Уҳдадориҳои ҷониби
Афғонистон барои нигоҳдорӣ
ва густариши ҳамкориҳо бо
Ӯзбекистон, ки наздиктарин
ва боэътимодтарин шарики
ин кишвар аст, таъкид шуд.
А. Муттақӣ итминон дод, ки
қаламрави Афғонистон дигар
барои Ӯзбекистон ва дигар
давлатҳои минтақа хатаре нахоҳад дошт”,- омадааст дар муроҷиатномаи Вазорати корҳои
хориҷии Ӯзбекистон дар бораи
натиҷаҳои музокирот.
Владимир Норов, иҷрокунандаи вазифаи вазири корҳои
хориҷии ин кишвар аз Толибон
даъват кардааст, ки барои зудтар
иҷро кардани талаботи асосии
ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла таъсиси
ҳукумат бар асоси намояндагии
васеъ, эҳтироми ҳуқуқи занон ва
ақаллиятҳои миллӣ ва таъмини
духтарони тоҷик барои дастрасӣ
ба таҳсилоти пурраи мактабӣ чораҳои муассир андешад.

Умедвории ИМА
Afghanistan International
хабар медиҳад, ки дар ин ни-

шасти байналмилалӣ намояндаи вижаи Амрико дар умури
Афғонистон Том Вест гуфтааст, ки Вашингтон омода аст
бо Толибон масъалаи озод кардани дороиҳои молии Афғонистонро баррасӣ кунад. Ҳамзамон, вай таъкид кардааст, ки
тавассути муколама бо Толибон ниҳодҳои байналмилалӣ
бояд ба шаффофият дар ин замина итминон дошта бошанд.
Том Вест тавзеҳ додааст, ки дар
ҳоле, ки кишвараш бо Толибон
даргир аст, бо наздик шудани
зимистон, мардуми Афғонистон бо мушкилоти бештаре
рӯ ба рӯ хоҳанд шуд.
Толибон умедворанд, ки
вохӯрӣ дар Тошканд робитаҳояшонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ наздик мекунад.

Роњи Толибон ба
љањон боз мешавад?
Ёдовар мешавем, ки бо
ташаббуси президенти Ӯзбекистон 25-26-уми июл дар
шаҳри Тошканд таҳти унвони
“Афғонистон: амният ва руш-

БОЗГАШТ АЗ СУРИЯ
(Аввалаш дар саҳ.3)

Дар солҳои авҷи фаъолиятҳои гуруҳҳои тундраве чун
ДОИШ дар Сурияву Ироқ ва
эълони “хилофат” дар сарзаминҳои ишғолкардаи ин гуруҳ
дар он ду кишвари ҷангзадаи
Ховари Миёна, ба ҳисоби
мақомоти Душанбе, беш аз 2
ҳазор нафар аз шаҳрвандони
Тоҷикистон низ асосан замони
дар муҳоҷирати корӣ дар Русия
буданашон ба доми фиреби
мубаллиғони ба ном “ҷиҳод”
афтода, бархе ҳатто хонахез бо
аҳли оилаҳояшон ба Сурияву
Ироқ рафтанд ва ба сафи созмонҳои ифротӣ ва асосан ба
ДОИШ пайвастанд.
Ба ҳисоби мақомоти амниятии Тоҷикистон, беш аз

500 тан аз ҷангҷӯёни тоҷик ва
зану фарзандони онҳо дар ҷараёни ҷангҳову бомбаборонҳо
дар Ироқу Сурия кушта шуда,
баъди аз дасти ДОИШ пас гирифтани тақрибан ҳама сарзаминҳои таҳти назораташ даҳҳо

тан аз ҷангҷӯёни тоҷик ва ҳамин тавр, беш аз 400 нафар аз
занону фарзандони онҳо ба
асорат афтодаанд.
Чанд зани тоҷик дар Ироқ
барои ҳамдастиашон бо ДОИШ ба солҳои тӯлонии зиндон

ди иқтисодӣ” конфронси байналмилалӣ баргузор гардид.
Тоҷикистонро дар ин ҳамоиш
як намояндаи Вазорати корҳои
хориҷии Тоҷикистон дар сатҳи
сардори раёсат ва як корманди
Маркази тадқиқоти стратегӣ
намояндагӣ мекунанд.
Гуфта мешавад, ки дар конфронс намояндагони махсус
оид ба Афғонистони Британияи Кабир, Иттиҳоди Аврупо,
Эрон, Италия, Қирғизистон,
Тоҷикистон, Чин, Покистон,
Русия, ИМА, Туркия, дар маҷмуъ, намояндагони 100 кишвар
иштирок мекунанд.
Қаблан Толибон изҳори
умедворӣ карда буданд, ки
вохӯрӣ дар Тошканд робитаҳояшонро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ наздик мекунад ва ба интизориҳову талаботи ҳукумату мардуми
Афғонистон таваҷҷуҳи бештар
зоҳир мешавад.
Тоҷикистон аз замони ба
сари қудрат омадани Толибон
ҳукумати онҳоро эътироф накардааст. Талаби Тоҷикистон
ташкили ҳукумати ҳамашумул
дар Афғонистон аст.

маҳкум гардиданд.
Мақомоти Тоҷикистон чанд
сол боз талош доранд, то занону фарзандони ҷангҷӯёни
тоҷикро ба Ватан баргардонанд. Моҳи апрели соли 2019
бо талошҳои сафир Зубайдулло
Зубайдзода 84 кӯдаки тоҷикро
ба Тоҷикистон баргардонданд.
Ба иттилои Вазорати корҳои
хориҷии Тоҷикистон, чанд
сол боз беш аз 260 зану кӯдаки
тоҷик дар урдугоҳҳои Ал-Ҳавл
ва Рожи Сурия қарор доранд.
Ҳомиёни ҳуқуқ вазъи занону
кӯдакони асир дар урдугоҳҳои
Сурияро хеле бад ва пур аз
маҳрумият ба қалам медиҳанд.
Зубайдулло Зубайдзода
мегӯяд, ки баргардонидани
шаҳрвандони тоҷикро идома
медиҳанд.
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ИНТИЌОДИ
ФАВЗИЯ КУФӢ
АЗ ӮЗБЕКИСТОН
Фавзия Куфӣ, яке аз
чеҳраҳои фаъоли сиёсӣ дар
Афғонистон аз давлати Ӯзбекистон ба хотири даъвати
гуруҳи Толибон ба нишасти
байналмилалии Тошканд интиқод кард.
“Кишварҳо барои масун нигаҳ доштани худ аз ифротгароӣ
ба Толибон ришва медиҳанд",гуфт хонум Куфӣ.
Ӯ дар ёддоште, ки дар саҳифаи твиттерии худ навиштааст,
ҳушдор додааст, ки ҷалби ризояти кӯтоҳмуддати як нерӯи
низомӣ бештар ба рушди ифротгароӣ дар минтақа кумак
хоҳад кард".
Фавзия Куфӣ, ки дар гузашта дар ду давра узви маҷлиси
намояндагон будааст, мегӯяд,
даъвати Толибон ба нишасти
Тошканд ба мардуми Афғонистон кумак нахоҳад кард.

75 КИШВАР ВА
16 000 БЕМОР.
АФЗОИШИ
ОБИЛАИ МАЙМУН
Ахиран дар 75 кишвари
ҷаҳон беш аз 16 ҳазор ҳолати бемории обилаи маймун
ошкор шуда, роҳҳои паҳншавии ин вирус барои мутахассисон комилан рӯшан нест.
Тедрос Адханом Гебрейюс,
раиси Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт хурӯҷи бемории обилаи
маймунро як ҳолати изтирории байналмилалӣ эълон кард.
Обилаи маймун як сирояти
вирусист, ки метавонад байни
одамон низ гузарад. Ҷараёни
беморӣ одатан сабук мегузарад
ва аксари беморон дар давоми чанд ҳафта шифо меёбанд,
аммо баъзеҳо метавонанд ин
дардро бо мушкилӣ паси сар
кунанд.
Аломатҳои аввалини беморӣ
табларза, дарди сар, дарди
мушакҳо, дарди пушт, варам
кардани гиреҳҳои лимфа, хунукхӯрӣ ва бемадорӣ мебошад.
Маврид ба зикр аст, ки ин
беморӣ ба Тоҷикистон феълан
роҳ наёфтааст.
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ФОЉЕА ДАР ДЕВАШТИЧ

Кӣ ва чаро ду фаррошзани идораи заминро кушт?
Куштори ваҳшиёнаи ду зани
фаррош дар идораи замини
ноҳияи Деваштич, ки санаи
17-уми июл, дар рӯзи истироҳатӣ рух дод, на танҳо вилояти Суғд, балки Тоҷикистонро
такон дод. Аз ин қазия 10 рӯз
гузашта бошад ҳам, сарусадо атрофи он паст нашудааст,
зеро гумонбар дар ин ҳодисаи
хунин корманди идораи замин
аст. Мо барои фаҳмидани асли воқеа ба ноҳияи Деваштич
сафар кардем...

Фарёд аз мотамхона
Вақте ба хонадони кушташудагон - оилаи Фозиловҳо
рафтем, садои гиряву нолаи
ҷонкоҳи ду модари ҷигарсӯхта,
4 фарзанди аз ин занҳо ятиммонда ва дигар наздикону пайвандон ба фалак мепечид.
Хонаводаи Фозиловҳо дар
деҳаи Ғазантараки ноҳияи Деваштич зиндагии миёнаҳолона
доранд, ки сабаби рӯ ба фаррошӣ овардани Умеда Зокироваи
45-сола ва Вориса Фозиловаи
56-сола шудааст.
Духтари Умеда Ворисова оид
ба куштори модараш гуфт: “Мо
дар оила се духтар ҳастем. Модари меҳнатию ормониям барои
ба падарам дар таъмини зиндагӣ
кумак кардан дар Кумитаи идораи замини ноҳия фаррош шуда
кор мекард. Шояд аз сетои мо
як нафарамон ҳадди ақал писар шуда нон меёфтем, модарам
хору зор ва мардикору фаррош
шуда, фоҷеавор кушта намешуд.
Модарам “худам нахондам,
духтаронам хонда соҳиби илм
шаванд” гӯён, шабу рӯз меҳнат
мекард. Хоҳари хурдиам, ки
донишҷӯйи соли якум аст, дар
риштаи рӯзноманигорӣ мехонад. Ду тангаи ночизи фаррошияшро модарам ҷамъ мекард,
ки барои хондани хоҳаракам
сарф кунад. Аммо аз дасти одаме кушта шуд, ки барояш хӯрок
мепухт, ношустаҳояшро мешуст
ва ҳуҷраашро саришта кардаю
таги пояшро тоза мекард”.
Духтари марҳум мегӯяд, модару аммаашро корманди Идораи замини ноҳияи Деваштич
Саҳобиддин Мунавварзода ба
қатл расонидааст.

“Ба кор рафту аз
МОРГ ёфтем”
Вақте аз духтари Умеда пурсидем, ки чӣ хел ва кай аз ҳодиса
хабардор шудааст, чунин нақл
кард: “Рӯзи якшанбе буд. Ман
дар хонаи худам будам. Бибиям
Муъмина Аҳмадова занг заданд,
ки тез ба хона биё. Овозашон
меларзиду гиряолуд буд. Гумон
кардам, ки ба бобои беморам
ягон ҳодиса шудааст. Давида ба
хона омадам, ки бобоям тинҷу
бибиям доду фарёд карда, “давдав, ба кумитаи замин рав” гуф-

«

ВАҚТИ ШУСТУШӮЙ КАРДАН МУАЙЯН ШУДААСТ, КИ ДАР БАДАНИ ҲАРДУ
НАЗДИКИ 15-ТОӢ ЗАХМИ КОРД АСТ. БА РАГИ КАЛОНИ ГАРДАН, ПЕШИ
ЧАШМ, ДИЛ, ҶИГАР, ПУШТ ВА БА ДАСТОНИ ОНҲО КОРД ЗАДААНД. ХУНИ
ЗИЁД РАФТА, ДАРҲОЛ ФАВТИДААНД.

танд. Аз деҳаи Ғазантарак дар
ҳамин ҳавои гарм давон-давон
то идораи замин рафтам. Он ҷо
пури милиса. Иҷозаи ба дарун
даромадан надоданд. Чун суроғи
модарамро пурсидам, гуфтанд,
ки дар беморхона аст. Давида то
беморхона омадам. Дар он набуд. Касе гуфт, ки модарат дар
сардхона. Рӯи сардшудаи модарамро дар МОРГ дидам, ки ба
хун ғӯттавар хобидааст”.

“Духтарамро
худам ба сӯйи марг
бурдам”
Қосим Зокиров падари Умеда Зокирова аст, ки солҳои зиёд
ба ҳайси ронанда кор кардааст.
Ин падари ҷигарсӯхта бо ашки
шашқатор гуфт: “Як кондитсионери идораи замин сӯхтааст. Ҳар
хел сӯхтапораҳо ба замин афтодааст. Рӯзи шанбе, 16-уми июл
ва бо шунидани хабари сӯхтор
духтарамро зуд ба онҷо бурдам,
ки тоза кунад. Чӣ медонистам,
ки фарзандонамро худам ба сӯйи
марг мебарам. Намедонистам, ки
дар рӯзҳои истироҳатӣ корманди
идораи замин Саҳобиддин Мунавварзода барои амалӣ кардани
мақсадҳои нопокаш пайти мувофиқ кофта, ба идораи замин
меравад ва он ҷоро оташ мезанад.
Ман тахмин мекунам, ки духтарам ва келинам аз корҳои ӯ бохабар мешаванд ва ӯ оташин шуда, ҳардуро кордборон мекунад.
Агар мо он рӯз ба идораи замин
намерафтем, он ҷо ба коми оташ
мерафт, тамоми ҳуҷҷатҳо сӯхтаву
гуноҳҳои Мунавварзода пинҳон
мемонд... Вақте ҷасадҳоро оварданд, дасту поям меларзид. Ҳатто ба чашму рӯяш ҳам корд зада
будааст лаънатӣ. Дар қисмати
шушаш 3-4 корд задааст. Шояд
духтараки нокомам барои ҳимояи худ дасташро ба рӯяш пӯшида
бошад, ки дастонаш низ пора ва
хуншор буданд...”.

Қосим Зокиров - падари Умеда
Зокирова
То ҳанӯз сабаби аслии даст
ба чунин кор задани корманди
идораи замин, ки дар ин қазия
гумонбар аст, маълум нест. Ҳоло тафтишот идома дорад ва аз
натиҷаи он ба шумо хабар хоҳем
дод.

Табиб: Аз хунравии
зиёд фавтидаанд
Хосият Абдураҳимова, яке аз
наздикони занони кушташуда
табиб аст. Ӯ гуфт, ки вақте мурдаҳоро диданд, оғӯштаи хун буданд ва захми кордҳоро шуморида намешуд. Вақти шустушӯй
кардан муайян шудааст, ки дар
бадани ҳарду наздики 15-тоӣ
захми корд аст.
Хосият гуфт: “Ба раги калони гардан, пеши чашм, дил,
ҷигар, пушт ва ба дастони Умеда
корд задаанд. Хуни зиёд рафта,
дарҳол фавтидааст. Дар бадани
Вориса 13 захм буд. Зарбаҳо ба
узвҳои ҳаётан муҳим зада шудаанд. Асосан аз зарби корд ба
дилу ҷигар фавтидааст. Табиист, ки дар ин ҳолат ҷабрдида
зинда намемонад ва хунравии
зиёд сабаби асосии фавти онҳо
шудааст”.
Наздикони қурбониён тахмин мекунанд, ки ин куштори
гуруҳӣ аст. Як нафар ду занро
ваҳшиёна кушта наметавонад.
Шояд дар ин ҳодиса дигарон

Яке аз духтарони Умеда Зокирова
низ даст дошта бошанд...
“Ҳарду занҳо дар оила ҳам,
дар кор ҳам, бо ҳамагон муносибаташон хуб буд. Танҳо пайи
кори худу зиндагии худ буданд.
Агар аз тоифаи занҳои бадахлоқ
ва ҷанҷолӣ мебуданд, мегуфтем,
ки аз пушти феъли худ ба ҳодиса
дучор шудаанд. Аммо тамоми
мардуми Ғазантарак медонанд,
ки Умеда ва Вориса беозор буданд”,- мегӯяд Хосият.
Имрӯз аз Вориса Фозилова
як писар ва аз Умеда Зокирова
3 духтар ятим мондаанд. Ягона
писари Вориса, ки ҳамагӣ дар
яксолагӣ аз падар ятим монда
буд, имрӯз дар синни 22-солагӣ аз модар ҳам мондааст. Ин
ҷавон, вақте мо рафтем, дар
ҳоли шок қарор дошт ва наметавонист ҷуз гиряву нола ҳарфе бигӯяд. Бибияш - Муъмина
Аҳмадова гуфт, ки аз рӯзе модарашро куштанд, ҷавон ҳатто
хӯрок намехӯрад ва метарсад, ки
ягона ёдгорӣ аз духтараш бо ин
ҳолат бемор нашавад.
Ин фарзандони модаргумкарда аз мақомоти қудратӣ мехоҳанд, ки ҳодиса мӯшикофона
таҳқиқ гардад ва гунаҳгорон ҷазои мувофиқ бигиранд.

Фарзона МУРОДӢ
ХуҷандДеваштич-Хуҷанд

ЊНИТ ДАР РУСИЯ
ТЕРРОРИСТӢ
ЭЪЛОН МЕШАВАД
(Аввалаш дар саҳ.3)
- Рӯзи 26-уми июл зимни
мулоқот бо Прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон
дар Душанбе ӯ ҷалби сарбозони кироя ва паҳнкунии аслиҳа
дар Украинаро “як таҳдиди
фавқулодда” барои кишварҳои
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
(ИДМ) номидааст,- хабар медиҳад ТАСС.
Қобили зикр аст, ки ба ҳайати ИДМ давлатҳои Русия, Белорус, Ӯзбекистон, Озарбойҷон,
Қазоқистон, Қирғизистон,
Тоҷикистон, Арманистон ва
Молдова шомиланд.
“Дар вазъияти кунунии вобаста ба ҳодисаҳо дар Украина, ин таҳдидҳо афзоиш
меёбанд. Имрӯз кишварҳои
мо дар пешорӯи таҳдидҳои
наву фавқулодда хатарнок
қарор доранд, мисли ширкати шаҳрвандони кишварҳои
ИДМ дар амалиёти ҷангӣ
ба ҳайси сарбозони кироя,
паҳншавии силоҳ, муҳимоти
ҷангӣ ва маводи мухаддир”,овардааст гуфтаҳои Красновро Хадамоти хабарҳои Осиёи
Марказӣ.
Ӯ таъкид доштааст, ки барои
аз байн бурдани ин “таҳдидҳо”
кишварҳои ИДМ ва сохторҳои
ҳифзи қонун бояд шеваи ҳамкориро мутобиқ ба талаботи замон
“манфиатнок” гардонанд.

Дархости
Юсуф Рањмон
Ҳамчунин, Прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аз ҳамтои русаш хостааст,
ки барои таҳсили шаҳрвандони
Тоҷикистон дар риштаи прокурорӣ квотаҳо ҷудо намояд. Игор
Краснов дар посух гуфтааст, ки
ин масъала аллакай дар ҳукумат
дар ҳоли баррасист.
"Фикр мекунам, посух ба дарозо гузошта нахоҳад шуд ва ин
масъала ҳалли худро меёбад",гуфтааст Краснов.
Вай зикр намудааст, ки дар
ҳоли ҳозир имкони таҳсили
прокурорҳои тоҷик дар Донишгоҳи прокуратураи Русия аз рӯи
барномаи такмили ихтисос имконпазир мебошад.
"Чунин давраҳои омӯзишӣ
тирамоҳи соли равон дар нақшаанд ва ман бо камоли майл
кормандони Прокуратураи генералии Тоҷикистонро барои
иштирок дар онҳо даъват мекунам",- изҳор доштааст Краснов.
Қобили зикр аст, ки дар Душанбе Игор Краснов ва Юсуф
Раҳмон Барномаи ҳамкорӣ
байни мақомотро то соли 2024
ба имзо расониданд, ки аз тадбирҳои муштараки мубориза
зидди ҷинояткорӣ ва таҳдидҳое
чун терроризм ва ифротгароӣ
иборат аст.
О. СОҲИБЗОДА
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ХОНАНДА

СОКИНИ 10-МИЛЛИОНУМИ
ТОЉИКИСТОН. Ӯ КИСТ?

БА ТАВАҶҶУҲИ И.В.
РАИСИ НОҲИЯИ
ВАРЗОБ САФАРЗОДА ШАРИФХОН

Санаи 23-юми июл, соати 12:00 дар Таваллудхонаи
рақами 2-и шаҳри Душанбе тифле ба дунё омад, ки
аҳолии Тоҷикистонро ба 10
миллион нафар расонид. Ба
ин тафл, ки мавқеи кишвари
моро аз рӯи шумораи аҳолӣ
дар Осиёи Марказӣ дар ҷойи
3-юм устувор кард, Фирдавс
ном гузоштанд.
Мувофиқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони
ноҳияи Шоҳмансури шаҳри
Душанбе Фаридун Баротов ва
Махфират Шокирова волидони ин сокини 10-миллионаи
кишвар мебошанд. Падари
тифл муҳоҷири меҳнатӣ ва
модараш хонашин аст. Фирдавс нахустин фарзанди ин
оилаи ҷавон мебошад. “Вазни

писарчаи нав ба дунё омада 3
кг 250 грамм буда, қадаш 50
см мебошад. Ҳолати кўдаки
навзод ҳангоми таваллуд аз
ҷониби мутахассисон аз рўи
ҷадвали Апгар 7/8 хол баҳо
дода шудааст”,- хабар доданд
аз Вазорати тандурустӣ.
Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон падару модари
тифли навзодро табрику шодбош гуфта, ба Раиси шаҳри
Душанбе дастур додааст, ки
оилаи тифли навзодро бо хонаи истиқоматӣ таъмин намояд.
Аз шаҳрдории Душанбе
хабар медиҳанд, ки “модари
хушбахт баъди аз таваллудхона баромадан ба манзили
нави сеҳуҷрагии худ гусел
карда мешавад”. Ҳамчунин
бо ташаббуси Раиси шаҳри
Душанбе манзили зисти
тифли навзод бо тамоми
ашёи рӯзгор таъмин карда
хоҳад шуд.

ПИЁЗСӮЗАК
(Давомаш дар саҳ.3)
Дар ҳоле, ки нархи як кило пиёз ба 7-8 сомонӣ расидааст, директори Иттифоқи
“Тоҷикматлубот” Ҳусайн
Идиев дар нишасти матбуотӣ
изҳор дошт: «Ҳоло ман гуфта наметавонам, ки дар моҳи
сентябр картошкаву пиёзро
бо кадом нарх мехарем, аммо
бовар дорам, арзиши ин намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ
поин меравад”.
Ин гуфта танзи мардумиеро ба ёд меорад:
Дар ҷараёни қувваозмоии
ду паҳлавон дар мусобиқаи
гӯштингирӣ аз мӯйсафеди
собиқ гӯштингир мепурсанд:
- Ба фикри шумо, кадоме
аз паҳлавонҳо ғолиб меояд Аброр ё Асрор?
Мӯйсафед баъди андаке
андеша мегӯяд:
- Рости гап, ё инаш ғолиб
меояд, ё вайаш.
Дуруст, дар моҳи сентябр
картошкаву пиёзро ё арзон

мехарем, ё қиммат. Зеро, қариб ҳама корамон таваккалӣ
аст. Дурнамо надорем. Таҳлилҳоямон заиф аст. Мисле,
ки як олимамон чанде пеш
тавсияи булаҷаб дошт. Доктори илмҳои кишоварзӣ Ҳикматулло Назиров тавсия дод,
ки кишти баҳории картошка дар водиҳо бояд аз нимаи
моҳи феврал ва аввали март
оғоз гардида, то охири моҳи
март гузаронида шавад. Дар
ҳоле, ки дар минтақаҳои асосии картошкапарвари кишварамон, агар хирс бошад, нимаи моҳи февралу аввали
март ҳатман хоб аст...
Бинобар ин, агар таҳлили
амиқу ояндабинии васеъ дар
мавриди кишти зироатҳо,
бахусус зинаҳои аввали он
надошта бошем, ҳамон 47
анбору 3 бинои яхдонии нигоҳдории картошкаву пиёзи
гуфтаи ҷаноби Идиев ҳам, ки
кам аст, бо сабаби гаронии
нарх ва ё камчинии маҳсулот
пур намешаванд...
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АЗ КОРОНАВИРУС
ТО ФИРОРИ КАДРЊО
Абдуллозода 1 соату 30 дақиқа ба
суолҳои журналистон посух гуфт

ЧОРБОЃИ
БЕОБ

Афзоиши рафтани табибон аз Тоҷикистон,
бемории сурхакони маймун ва хатари он, коронавирус аз масъалаҳое
буданд, ки Ҷамолиддин
Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зимни нишасти
матбуотӣ ба хабарнигорон посух гуфт. Нишасти
матбуотӣ дар ин ниҳод бе
хондани варақаи иттилоотӣ аз тарафи вазир ва
беш аз 1 соату 30 дақиқа
бо суолу ҷавоб сурат гирифт.

Чаро сокинони
канори Варзоб
ташнаанд?

Бадахшон
норасоии кадр
надорад, дигар
љо чӣ?

Се сол аст, ки дар фасли тобистон мо - сокинони деҳаи Чорбоғи ноҳияи
Варзоб аз оби нӯшокӣ
танқисӣ мекашем, вале
касе ба доди мо намерасад.

Вазири тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Тоҷикистон Ҷамолиддин
Абдуллозода гуфт, ки ҳоло
дар ВМКБ норасоии кадр
дар соҳаи тандурустӣ нест.
Ҷамолиддин Абдуллозода дар нишасти матбуотӣ
изҳор дошт, ки ҳоло беш аз
800 нафар аз ин вилоят дар
коллеҷу муассисаҳои олии
тиббии кишвар таҳсил доранд ва оянда масъалаи таъмини онҳо бо ҷойи кор ба
миён омадааст.
“Ҳамагӣ як нафар табиб
аз вилояти Бадахшон ба
муҳоҷират рафтааст. Хушбахтона, ҳоло дар ин ҷо норасоии кадри тиббӣ нест”,изҳор дошт вазир. Аммо дар
дигар минтақаҳои Тоҷикистон нарасидани табибон
ва ба хориҷ рафтани онҳо
ба мушоҳида мерасад. Бино
ба иттилои масъулини Вазорати тандурустӣ, давоми
якуним соли охир 674 табиб
аз Тоҷикистон ба хориҷа
рафтаанд. Сабаби рафтани
табибон барномаҳои ҷалби
кормандони ин соҳа аз ҷониби дигар давлатҳо арзёбӣ
мешавад.
Дар ин росто, вазир иброз
дошт, ки ҳамасола теъдоди
зиёди донишҷӯён Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва дигар
коллеҷу муассисаҳоро дар
риштаи тиб хатм мекунанд
ва бо ҷойи кор таъмин мешаванд.
Аз толор садо шуд, ки
чаро дар бархе таваллудхонаҳои кишвар хизматрасонӣ
пулакист? Вазир дар посух
ба ин савол иброз дошт,
ки ягон таваллудхона ҳақи
гирифтани пулро аз бемор
ё соҳиби ӯ надорад. Дар су-

Корхонаи “Тоҷикобдеҳот”, ки вазифааш таъмини оби нӯшокӣ ба мо
аст, бо ҳар баҳона вазифаи
худро иҷро намекунад.
Борҳо ба МИҲД-и ноҳияи Варзоб низ муроҷиат
кардем, вале мушкили мо
бартараф нашуд. Пешвои
муаззами миллат доим
таъкид менамоянд, ки аз
заминҳои наздиҳавлигӣ
самаранок истифода барем. Мо чӣ гуна ин корро
амалӣ намоем, дар ҳоле, ки
ҳатто оби нӯшокӣ надорем.
Мо дар ин шабу рӯз маҷбурем обро аз мошинҳои обкашонӣ ба маблағи то 200
сомонӣ харидорӣ намоем.
Наход рӯди Варзоб равон
бошаду мо дар канори он
ташналаб?
Хоҳишмандем, ки ин
мушкили моро бартараф
намоед.
Шоҳрух ТӮЙЧИЗОДА,
ноҳияи Варзоб

АЗ ИДОРА:

Ҳамчунин, дар як
нома сокинони деҳаи
Чорбоғи ноҳияи Варзоб,
ки дар канори шаҳри
Душанбе воқеъ аст, аз
Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии ҶТ, Раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ хоҳиш
кардаанд, ки Чорбоғро
ба шаҳри Душанбе
ҳамроҳ намоянд, то ки
мушкилоти оби нӯшокиашон ҳаллу фасл шавад.

рати пайдо шудани чунин
ҳолат, мардум бояд ба вазорат муроҷиат кунанд ё ба
телефонҳои боварӣ, ки дар
тамоми муассисаҳо насб шудаанд, занг зананд.

Назорат пурзӯр
шудааст
Ҷамолиддин Абдуллозода дар мавриди сурхакони
маймун, ки дар Тоҷикистон
сабт шудааст ё не, гуфт, барои пешгирӣ аз вуруди ин
беморӣ назорат дар гузаргоҳҳои марзӣ пурзӯр шудааст. Аз ҷумла, шахсоне,
ки аз кишварҳои мубтало
ба сурхакони маймун ба
Тоҷикистон меоянд, ҳарораташон санҷида мешавад.
Ғайр аз санҷидани ҳарорат
дар ҳолати зарурӣ онҳо аз
тестҳо мегузаранд. Нишонаҳои сурхакони маймун
таби баланду дарди сар,
ларза ва обилаҳои рӯйи пӯсти бадан ва дохили даҳон
будааст.

Коронавирус дар
Тољикистон њаст?
Ҳамчунин, дар нишаст
масъалаи дастгоҳи муайянкунандаи навъҳои коронавирус дар Тоҷикистон
матраҳ шуд. Муайян шудааст, ки қаблан дар Тоҷикистон навъи омикрони
коронавирус низ дар гардиш будааст. Ҷамолиддин
Абдуллозода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ гуфт, дастгоҳи
муайянкунандаи навъҳои
коронавирус дар ҷумҳурӣ,
ки қаблан набуд, аллакай
фаъол шуда, намунаҳои
солҳои қаблӣ таҳлил гардидаанд. Муайян гардидааст, ки аз солҳои 2020 дар
ҷумҳурӣ шаклҳои коронавирус, аз қабили вуханӣ,
африқоӣ ва делта дар гардиш будаанд.
Вазир афзуд, ки соли 2021
ба Тоҷикистон навъи омикрон низ ворид шуда, дар
асоси таҳлилҳо 299 ҳолат ба
қайд гирифта шудааст. Ба
гуфтаи вазир, аз моҳи феврали соли 2022 дар ҷумҳурӣ
коронавирус ба қайд гирифта нашудааст.
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АМОНАТБОНК БА 28 000
НАФАР ЌАРЗ ДОД
Амонатбонк соли равон аз ҳисоби захираҳои дохилию хориҷӣ ба
зиёда аз 28 ҳазор муштарӣ 885,5
миллион сомонӣ маблағҳои қарзӣ
пешниҳод намудааст, ки ин омор
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 33,8 фоиз зиёд мебошад.
Дар ин бора раиси Амонатбонк
Сироҷиддин Икромӣ зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Раиси бонк афзуд, ки дар ин давра
қарзҳои пешниҳоднамудаи Амонатбонк ба соҳаҳои саноат
14,7 фоиз, кишоварзӣ 21,5 фоиз, истеъмолӣ 19,8 фоиз, сохтмон 1,4 фоиз, тиҷорат 40,1 фоиз, нақлиёт 0,4 фоиз ва ба
соҳаҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла, сайёҳӣ, тандурустӣ ва хӯроки умумӣ 1,7 фоиз рост меоянд. 70 фоизи қарзҳои додашуда
ба муштариён бо сомонӣ пешниҳод гардидаанд. Зикр шуд,
ки аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра ба муштариён
пешниҳодшуда, яъне аз 885,5 миллион сомонӣ 50 фоиз ё
худ беш аз 442 миллион сомонии он ба занони соҳибкор
дода шудааст.

ДАР ТОЉИКИСТОН КӢ МАОШИ
БАЛАНД МЕГИРАД?
Маоши миёна дар Тоҷикистон
ба ҳолати аввали июли соли
2022 ҳудуди 1645 сомониро
ташкил додааст, ки нисбат ба
нишондоди ҳамин давраи соли
2021 ҳудуди 154 сомонӣ зиёд
мебошад.
Ширин Амонзода, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли
аҳолии Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод,
ки музди аз ҳама зиёдро дар ҷумҳурӣ кормандони ташкилоту
намояндагиҳои хориҷӣ мегиранд, ки ба ҳисоби миёна 11 ҳазору 361 сомониро ташкил медиҳад. Ба иттилои манбаъ, кормандони бахши молиявӣ 4 ҳазору 592 сомонӣ маош доранд.
Кормандони бахшҳои дигари хизматрасониҳо - 4326 сомонӣ, иттилоот ва алоқа - 3478 сомонӣ, истихроҷи канданиҳои фоиданок - 3020, таъмини нерӯи барқ, газ ва буғ - 3057
сомонӣ маош доранд. Вазорат афзуд, ки сохтмончиён дар
кишвар ба ҳисоби миёна 2489 сомонӣ мегиранд. Дар бахши
саноати коркард маоши миёна ба 2354 сомонӣ, нақлиёт 2336 сомонӣ, соҳаи санъат - 1370 сомонӣ, мақомоти давлатӣ,
мудофиа ва суғуртаи иҷтимоӣ - 1376 сомонӣ, маориф - 1259
ва соҳаи тандурустӣ ба 1030 сомонӣ баробар аст.
Маоши пасттаринро дар Тоҷикистон кишоварзон мегиранд, ки ба ҳисоби миёна муодили 687 сомонӣ аст. Аз рӯи
таносуби минтақаҳо музди миёнаи меҳнат дар Душанбе 2402 сомонӣ, ВМКБ - 1487 сомонӣ, Суғд - 1544, навоҳии
тобеи ҷумҳурӣ - 1338 сомонӣ ва Хатлон - 1218 сомониро
ташкил медиҳад.

ДДЊБСТ ЊАМ
БА ОМӮЗГОРОН
ХОНА МЕДИЊАД
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон барои омӯзгоронаш хон а и и ст и қ о м а т ӣ м е с о з а д .
Дар ин бора ректори донишгоҳ Муъмин Шарифзода дар
нишасти матбуотӣ ба журналистон хабар дод. Бино ба гуфтаи
ректор, дар рўзҳои наздик, баъди ҷудо шудани қитъаи замин
аз тарафи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри
Хуҷанд сохтмони бинои бисёрошёна барои 97 нафар устоди
донишгоҳ оғоз мешавад.
Зикр гардид, ки дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон омӯзгоре, ки дар гуруҳҳои академии
таҳсилашон бо забони англисӣ машғулият мегузаронад,
нисбат ба дигарон ба андозаи 20 фоиз зиёдтар маоши моҳона
мегирад. Ҳадаф аз ин амал ҳавасманд кардани мутахассисон
мебошад.

Вобаста ба эҳтиёҷи иқтисоди
миллӣ ва талаботи бозори меҳнат
дар Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон аз рӯи
беш аз 20 ихтисоси нав иҷозатнома
гирифта шудааст.

15 МЛН ХИСОРОТ
АЗ ОФАТЊОИ ТАБИӢ
Рустам Назарзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон зимни
нишасти матбуотӣ гуфт, ки
дар давоми 6 моҳи соли равон дар Тоҷикистон 606 ҳолати фавқулоддаи табиӣ ва
техногенӣ ба қайд гирифта
шудааст.
Рустам Назарзода таъкид
кард, ки бар асари офатҳои
табиӣ ҳашт нафар ба ҳалокат
расидаанд.
Ба гуфтаи ӯ бар асари
офатҳои табиӣ 88 бинои истиқоматӣ (16-то пурра, 19-то
қисман хароб шудааст), 179
бинои ёрирасон, як мактабу
кӯдакистон, 17 пул, 107 гектар
замини корам, 298 километр
роҳ осеб дидааст.
Маблағи хисороти расида аз офатҳои табиӣ, ба гуфтаи раиси Кумитаи ҳолатҳои
фавқулодда, 15 миллион сомониро ташкил дод.

НАЌША 89%
ИЉРО ШУД

Рустам Ғаниев, директори
филиали ДДМ ба номи М.
В. Ломоносов дар Душанбе зимни нишасти матбуотӣ
гуфт, филиал бо 7 донишгоҳи
Федератсияи Русия, Белорус ва Ӯзбекистон 42 адад
шартнома бастааст.
Имсол филиалро 95 нафар
хатм кардаанд, ки 4 нафари
онҳо соҳиби дипломи аъло
шудаанд. Ёдовар мешавем, ки
филиал 451 донишҷӯ дошта,
34 нафари онҳоро шаҳрвандони хориҷӣ, аз ҷумла 24 нафар
шаҳрванди Русия, 5 нафар аз
Ӯзбекистон, 2 нафар аз Қазоқистон ва 3 нафар аз Чин
ташкил медиҳанд. Нақшаи
қабули филиал 180 ҷой буда,
аллакай 135 нафар тибқи тақсимоти ММТ ба филиал роҳхат гирифтаанд, ки ин 89%-и
нақшаи қабулро ташкил медиҳад.
Филиал хобгоҳ надошта,
тибқи шартнома миёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
донишҷӯёне, ки хобгоҳ дархост мекунанд, бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд.

Дар ин бора Убайдулло Асрорзода,
ректори Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон
зимни нишасти матбуотӣ хабар дод.
Ихтисосҳои нав «омӯзгорӣ», «саноат», «иқтисодиёти
рақамӣ», «зеҳни сунъӣ», «низоми зеҳнии геоиттилоотӣ», «технологияи зеҳнии компютерии реинжиниринг ва бизнес равандҳо», «маркетинг дар тиҷорати электронӣ», «кибернетикаи
иқтисодӣ», «хадамоти консулӣ», «ҳуқуқи байналмилалӣ», «полиси сайёҳӣ», «тиби сайёҳӣ», «сайёҳии осоишгоҳии табобатӣ»,
дар маҷмуъ беш аз 20 адад мебошанд.
Ректори донишгоҳ инчунин гуфт, ки «дар ин давра шумораи
ихтисосҳои амалкунандаи филиалҳои донишгоҳ дар шаҳрҳои
Леваканд ва Хуҷанд зиёд гардид. Ҳадафи ҷорӣ намудани ихтисосҳои нав дар ин филиалҳо ба инобат гирифтани талаботи
рӯзафзуни бозори меҳнати минтақаҳои мамлакат, бахусус
Суғду Хатлон ва фароҳам овардани шароит барои фаро гирифтани довталабон ба таҳсил дар макони истиқомат мебошад».

4 000 НАФАР АЗ ТОЉИКИСТОН
БА ЊАЉ РАФТААНД
Соли равон беш аз 4 ҳазор
шаҳрванди Тоҷикистон бо пардохти 60 ҳазору 520 сомонӣ ба Ҳаҷи
умра рафтаанд.
Бозгашти охирин гуруҳи зоирон
ба ватан рӯзи 1 августи соли 2022 дар
назар аст. Дар ин бора Сулаймон
Давлатзода, раиси Кумитаи дин,
танзими анъана ва ҷашну маросими кишвар хабар дод. Давлатзода афзуд, ки ҳоло дар хориҷи кишвар 78 донишҷӯ ба
таълими ғайрирасмии динӣ ҷалб гардидаанд. Раиси кумита
иттилоъ дод, ки дар ин давра 11 ҳазору 348 рейд гузаронида
шуда, 416 ҳолати қонуншиканӣ вобаста ба вайрон намудани
талаботи қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим
дар Тоҷикистон ошкор шудааст, ки нисбати ҳамин давраи
соли гузашта 58 ҳолат зиёд мебошад.
Гуфта шуд, ки дар ҷумҳурӣ 49 масҷиди ҷомеи марказӣ,
327 масҷиди ҷомеъ, 3612 масҷиди панҷвақта, 66 ташкилоти
динии ғайриисломӣ, 1 Маркази исломӣ ва 3 ҷамоатхона, дар
маҷмуъ 4058 иттиҳодияҳои динӣ ба қайд гирифта шудаанд.

ВАЪДАИ НУРИДДИН САИД
БА ЖУРНАЛИСТОН
Раиси Кумитаи телевизион ва
радиои назди Ҳукумати Тоҷикистон тасмим дорад, ки барои кормандони ниёзманди ин ниҳод дар
пойтахт биноҳои баландошёнаи
истиқоматӣ созад. Бунёди биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ
барои рӯзноманигорон бо раиси
шаҳри Душанбе мувофиқа карда
шудааст.
Дар ин бора Нуриддин Саид, раиси Кумитаи телевизион ва
радиои назди Ҳукумати Тоҷикистон зимни нишасти матбуотӣ
дар Душанбе хабар дода, ин иқдомро барои дастгирии кормандони соҳа муҳим хонд.
Вай гуфт, ки шаҳрдории Душанбе бунёди биноҳои истиқоматии аз 9-ошёна поинро дар ҳудуди пойтахт мамнуъ кардааст,
бинобар ин, бунёди биноҳои 12-ошёнаро дар назар гирифтаанд.
Тарҳи ду бинои 12-ошёна омода карда шуда, дорои 144 хонаи
як ва дуҳуҷраӣ мебошанд. Нуриддин Саид гуфт, дар ин робита
бо шаҳрдори Душанбе мулоқот кардаасту аллакай тарҳҳо мувофиқа шудаанд.
Дар мавриди он, ки киҳо соҳиби хона мешаванд, раиси Кумитаи телевизион ва радио иброз дошт, идораи шабакаҳои радиою
телевизионҳо дастур гирифтаанд, ки феҳрасти кормандони
ниёзмандашонро пешниҳод намоянд.
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Дар соли 2022 тибқи дурнамо
бунёди 230 гектар боғу токзор
пешбинӣ гардида, ба ҳолати 1-уми июни соли 2022 дар
хоҷагиҳои кишоварзии вилоят
845,4 гектар боғу токзори нав
бунёд карда шудааст, ки нисбати нишондоди пешбинишуда
3,6 баробар зиёд мебошад. Аз
майдони умумии боғҳои бунёдшуда 148 гектар боғи интенсивӣ
мебошад.
Ҳамзамон, барқароркунии
боғу токзор дар масоҳати 570
гектар назардошт шуда, амалан
дар масоҳати 866,6 гектар боғу
токзор барқарор карда шудааст,
ки 152,0 фоизи нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад.
- Дар моҳҳои январ-июни
соли 2022 бо мақсади таъмини
аҳолии вилоят бо маводи озуқа
ва танзими нархҳои бозори истеъмолӣ 23 маротиба ярмарка
гузаронида шуда, дар маҷмуъ, ба
миқдори 3100 тонна маҳсулот,

Вилояти Суғд яке аз вилоятҳои калонтарини Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба ҳисоб рафта,
бо қаҳрамонон, ҳунармандон,
паҳлавонони номӣ ва ҷонфидоёни асил ном баровардааст.
Бо мурури замон ва бо ташкил
ёфтани корхонаҳои гуногуни
саноатӣ вилоят беш аз пеш
муқтадир мешавад. Ҳамин
аст, ки давоми 6 моҳи соли
2022 мардуми сарбаланди
ин диёр дар тамоми самту
соҳаҳои хоҷагии халқ корҳои
муайянеро ба анҷом расонида, вилоят ба рушди назарраси иҷтимоиву иқтисодӣ ноил
гардидааст.

Бино ба иттилои дафтари
матбуоти раиси вилояти Суғд,
мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии вилоят дар нимсолаи
аввали соли 2022 бо мақсади
таъмини иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки
дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
зимни сафарҳои корӣ ба шаҳру
ноҳияҳои вилоят баён шуда буд,
силсилаи тадбирҳоро амалӣ
намуда, барои таъмини рушди
устувори иқтисодиёт, баланд
бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ ва ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо
истифода намудааст.

Суръати афзоиши
истењсолот
Давоми шаш моҳи соли равон
нишондиҳандаи кӯтоҳмуҳлати
рушди минтақавии вилоят ба 12
миллиарду 506,2 миллион сомонӣ баробар гардида, суръати
афзоиш нисбати соли гузашта
107,3 фоизро ташкил намудаву
ҳиссаи он дар нишондиҳандаи
кӯтомуҳлати рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба 27,1 фоиз баробар гардидааст.
Дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар вилоят ба 11,1 миллиард сомонӣ ва
суръати афзоиш бо назардошти
индекси нархҳо ба 123,8 фоиз
расонида шудааст.
Дар ин давра таваҷҷуҳи асосӣ
ба истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот
нигаронидашуда равона гардида, дар моҳҳои январ-июни
соли 2022 ба миқдори 646,1 ҳазор тонна семент ва 695,3 ҳазор
тонна ангишт истеҳсол карда
шудааст. Ҳамзамон, нисбат
ба ҳамин давраи соли 2021-ум
суръати афзоиши истеҳсоли
нахи пахта 144,9 фоиз ва газвори пахтагини тайёр 105,7 фоиз
таъмин гардида, дар маҷмуъ,
6769,6 тонна нахи пахта ва бо
назардошти эҳтиёҷоти худӣ 4
млн 45,3 ҳазор метри мураббаъ
газвори пахтагин истеҳсол карда
шудааст.

Истеҳсоли маҳсулоти хӯроквории ивазкунандаи воридот сол аз сол тавсеа ёфта, дар
6 моҳи соли 2022 ба миқдори
2433,9 тонна равғани растанӣ
истеҳсол шудааст, ки баробари
127,6 фоизи нишондиҳандаи
ҳамин давраи соли қаблӣ мебошад.
Бино ба иттилои дафтари матбуоти раиси вилояти
Суғд, ба истиқболи ҷашни
35-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят бунёди зиёда
аз 700 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо зиёда аз 14 ҳазор ҷойи нави корӣ ба нақша
гирифта шудааст. Аз ҷумла,
тибқи нақша дар соли 2022
ба истифода додани 145 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ
бо 2904 ҷойи нави корӣ пешбинӣ гардида, дар натиҷаи
тадбирҳои андешидашуда
давоми шаш моҳи соли 2022
дар миқёси вилоят 75 корхонаву коргоҳи нав бо 2239 ҷойи
нави корӣ ба фаъолият шуруъ
намудаанд.
Гуфта мешавад, ки барои
дар соли таҳсили 2022-2023 бо
сарулибоси мактабӣ таъмин
намудани муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилоят дўхтани либоси мактабӣ
тақвият ёфта, давоми 6 моҳи
соли ҷорӣ 392 ҳазору 536 дона
либоси мактабӣ дўхта шуда,
суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 138,1
фоиз таъмин гардидааст.
- Дар вилоят фаъолияти 10
корхонаю коргоҳи пойафзолдӯзӣ ба роҳ монда, дар моҳҳои
январ-июни соли ҷорӣ истеҳсоли пойафзол ба 254,7 ҳазор
ҷуфт расонида шудааст, ки
нисбат ба ҳамин давраи соли
сипаригардида 72,2 ҳазор ҷуфт
ё 1,4 баробар зиёд аст,- меафзояд манбаъ.

«

ДАВОМИ ШАШ МОҲИ СОЛИ РАВОН НИШОНДИҲАНДАИ КӮТОҲМУҲЛАТИ
РУШДИ МИНТАҚАВИИ ВИЛОЯТИ СУҒД БА 12 МИЛЛИАРДУ 506,2 МИЛЛИОН СОМОНӢ БАРОБАР ГАРДИДА, СУРЪАТИ АФЗОИШ НИСБАТИ СОЛИ
ГУЗАШТА 107,3 ФОИЗРО ТАШКИЛ НАМУДАВУ ҲИССАИ ОН ДАР НИШОНДИҲАНДАИ КӮТОМУҲЛАТИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРӢ БА 27,1
ФОИЗ БАРОБАР ГАРДИДААСТ.

Рушди кишоварзӣ
Соҳаи кишоварзӣ яке аз
самтҳои асосӣ ва афзалиятноки пешбурди иқтисодиёти
вилояти Суғд маҳсуб ёфта,
нақши он дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаҳои
саноат, афзоиши имкониятҳои
содиротии вилоят ва таъсиси
ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим
аст.
Бино ба иттилои дафтари
матбуоти раиси вилояти Суғд,
кишоварзони вилоят ҷиҳати
таъмини рушди соҳа тадбирҳои
судманд андешида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро дар шаш
моҳи соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят ба 3
миллиарду 365,2 миллион сомонӣ расонидаанд, ки ба 112,1
фоизи нишондиҳандаи ҳамин
давраи соли 2021 баробар мебошад.
Барои ҳосили соли 2022
дар масоҳати 279 ҳазору 854,4
гектар кишт гузаронида шуда, нақшаи кишти аксари
зироатҳо таъмин гардидааст.
То ин давра майдони кишти
картошка ба 25 ҳазору 307,3
гектар расонида шудааст, ки
ин нишондод нисбат ба кишти
воқеии соли 2021-ум 185,4 гектар зиёд мебошад.
Майдони кишти зироати
асосӣ, яъне пахта бо назардошти вазъи обу ҳаво дертар
оғоз гардида бошад ҳам, дар
майдони 57 ҳазору 199,3 гектар
кишти пунбадона гузаронида

шудааст, ки нисбати кишти
воқеии соли 2021 ба масоҳати
7 ҳазору 964,2 гектар зиёд аст.
Дар соли 2022 кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ дар
масоҳати 30 ҳазору 100 гектар, аз
ҷумла дар хоҷагиҳои ҷамоавию
деҳқонӣ майдони 19 ҳазору 362
гектар пешбинӣ шудааст, ки аз
масоҳати кишти такрории соли 2021-ум 2500 гектар ё 10,0
фоиз зиёд аст. Дар 6 моҳи соли
ҷорӣ майдони умумии кишти
такрорӣ 6873 гектар ё баробари
35,5 фоизи дурнаморо ташкил
намуда, кишт бомаром идома
дорад.
Нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 истеҳсоли картошка 4,3
тонна, сабзавот 4792,0 тонна,
мевагиҳо 5 ҳазору 147,6 тонна
ва полезиҳо 1431,4 тонна афзудааст.
Дар давраи ҳисоботӣ дар вилоят истеҳсоли гўшти чорвою
паранда бо вазни зинда 26 ҳазору 978 тонна, аз ҷумла гӯшти
паранда 8097,6 тонна, гӯшти
моҳӣ 310 тонна, шир 139 ҳазору 403 тонна, тухм 380 миллион
дона, пашм 1338 тонна, пилла
146 тонна ва асал 198 тоннаро
ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 суръати афзоиши истеҳсоли гӯшти
чорвою паранда 103,4 фоиз,
аз ҷумла гӯшти паранда 104,4
фоиз, гӯшти моҳӣ 110,4 фоиз,
шир 101,8 фоиз, тухм 133,0 фоиз, пашм 102,0 фоиз, пилла 89,5
фоиз ва асал 106,6 фоиз таъмин
гардидааст.

аз ҷумла 480 тонна орд, 97 тонна равғани растанӣ, 152 тонна
гӯшти чорвою паранда, 122 тонна шакар, 114 тонна биринҷ, 756
тонна картошка, 286 тонна сабзӣ, 430 тонна бехпиёз, 772 ҳазор
дона тухм ва дигар маҳсулоти
хӯрокворӣ бо нархҳои дастрас
ба фурӯш бароварда шуд,- меафзояд манбаъ.

Сохтмону таъмири
роњњо
Дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар
самти сохтмони иншооти
соҳаҳои иҷтимоию фарҳангӣ
ва истеҳсолӣ пешравиҳо назаррас буда, дар ин давра дар
ҳаҷми 454,8 миллион сомонӣ
фондҳои асосӣ ба кор андохта
шуда, корҳои сохтмонию васлгарӣ ба маблағи 635,7 миллион
сомонӣ иҷро гардидаанд, ки мутаносибан 113,4 ва 108,7 фоизи
нишондиҳандаи ҳамин давраи
соли қаблиро ташкил медиҳад.
Маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ дар 6 моҳи соли равон ба маблағи 776,9 миллион сомонӣ азхуд карда шуда, суръати афзоиш
104,1 фоиз таъмин гардидааст.
Дар ин муддат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 244,0 ҳазор
метри мураббаъ манзил ба истифода дода шудааст, ки нисбат
ба ҳамин давраи соли гузашта ба
масоҳати 51,4 ҳазор метри мураббаъ зиёд мебошад.
Дар соли 2022 таъмиру тармими 2021,1 км роҳҳо ба нақша
гирифта шуда, 1127,1 км роҳ аз
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таъмир бароварда шудааст, ки
55,8 фоизи нақшаро ташкил
медиҳад.

Гардиши савдо

ҷумла, ба маблағи 91,6 миллион доллар сармояи хориҷӣ ва
ба маблағи 16,0 миллион доллар сармояи ватанӣ ба соҳаҳои
гуногуни иқтисодиёти вилоят
равона карда шудааст.
Дар давраи ҳисоботӣ воридоти сармояи мустақим ба 53,4
миллион доллар ва ҳар гуна сармоягузориҳо ба 23,4 миллион
доллар баробар шуда, суръати
афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ум мутаносибан
145,5 ва 106,4 фоизро ташкил
намудааст.

Ҳаҷми умумии гардиши
савдо дар 6 моҳи соли 2022 ба
7 миллиарду 277,8 миллион сомонӣ ва хизматрасонии пулакӣ
ба 2 миллиарду 4,9 миллион
сомонӣ баробар шуда, суръати
афзоиш нисбат ба ҳамин давраи
соли 2021 мутаносибан 107,1 ва
104,0 фоизро ташкил намудааст.
Ҳаҷми гардиши савдои хориҷии вилоят дар моҳҳои январ-июни соли 2022 ба 1 миллиарду 416,8 миллион доллари
амрикоӣ расонида шуда, суръати афзоиш нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта 138,0 фоиз
таъмин гардидааст.
Ҳаҷми воридот 896,6 миллион долларро ташкил дода,
нисбат ба ҳамин давраи соли
қаблӣ 146,5 миллион доллар ё
19,5 фоиз афзудааст.
Содироти маҳсулот аз вилоят дар ин давра 519,8 миллион
долларро ташкил намудааст, ки
нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 243,9 миллион доллар
ё 1,9 фоиз зиёд мебошад.
Дар 6 моҳи соли 2022 нахи
пахта ба миқдори 20209 тонна
ба маблағи 53,3 миллион доллар
ва либосворӣ ба миқдори 694
тонна ба маблағи 11,0 миллион
доллар содирот шудааст.
Содироти маъдан ва консентрат нисбат ба нишондиҳандаи
ҳамин давраи соли қаблӣ ба
маблағи 164,6 миллион доллар
афзоиш ёфта, ҳамагӣ 184,9 ҳазор
тонна маъдан ва консентрат ба
маблағи 326,2 миллион доллар
содирот шудааст.
Нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ҳаҷми содироти семент
ба намуди аслӣ ба миқдори 86
ҳазору 980 тонна афзоиш ёфта,
ҳамагӣ 365 ҳазору 182 тонна семент ба маблағи 10,9 миллион
доллар содирот шудааст.
Афзоиши ҳаҷми содироти
маҳсулоти кишоварзӣ нисбат
ба ҳамин давраи соли қаблӣ ба
миқдори 3212 тонна таъмин гардида, 92 ҳазору 875 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи
22,0 миллион доллар ба бозори
беруна бароварда шудааст.

Дар моҳҳои январ-июни соли
2022 нақшаи даромадҳои буҷети
давлатӣ (бе назардошти андози
иҷтимоӣ) 106,3 фоиз таъмин
карда шуда, ба буҷет 1 миллиарду 790,4 миллион сомонӣ
ворид гардидааст, ки нисбат
ба нақшаи тасдиқгардида 106,9
миллион сомонӣ зиёд мебошад.
Дар ин давра ба буҷети маҳаллии вилоят ба ҷойи 1 миллиарду 175,5 миллион сомонии дар
нақша пешбинигардида 1 миллиарду 227,6 миллион сомонӣ
ворид гардидааст, ки аз нақша
4,4 фоиз ё ин ки 52,0 миллион
сомонӣ зиёд мебошад.
Нақшаи қисми даромади
буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва
нафақаи вилоят 440,4 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда, дар
амал 461,8 миллион сомонӣ
ҷамъоварӣ шудааст, ки суръати
афзоиш 104,8 фоизро ташкил
медиҳад.
Нақшаи қисми хароҷоти
буҷетҳои маҳаллӣ 1 миллиарду
214,7 миллион сомонӣ пешбинӣ
гардида, иҷрои он ба маблағи 1
миллиарду 213,5 миллион сомонӣ таъмин карда шудааст,
ки баробари 99,9 фоизи нақша
мебошад.
Дар баробари ин, афзалият
ба соҳаҳои иҷтимоӣ дода шуда,
ба соҳаҳои маориф 590,0 млн
сомонӣ, тандурустӣ 255,3 млн
сомонӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
13,2 млн сомонӣ, фарҳангу варзиш 121,2 ва дар маҷмуъ 979,7
млн сомонӣ маблағҳои буҷетӣ
равона гардидааст, ки 80,7 фоизи хароҷоти умумии буҷетҳои
маҳаллии вилоятро ташкил намудааст.

Љалби сармоя

Рушди сайёњӣ

Бино ба гуфтаи дафтари
матбуоти раиси вилояти Суғд,
баҳри фароҳам овардани муҳити мусоиди инвеститсионӣ дар
доираи ҷалби сармояи дохилию
хориҷӣ корҳои муайян ба сомон
расонида шуда, дар моҳҳои январ-марти соли 2022 ба иқтисодиёти вилоят ба маблағи 107,6
миллион доллар сармоягузории
ватанию хориҷӣ ҷалб гардида,
суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли 2021-ум 135,3
фоиз таъмин гардидааст. Аз

Бино ба иттилои манбаъ, “бо
мақсади таъмини рушди соҳаи
сайёҳӣ, муаррифии шоистаи
имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи
байналмилалӣ, ҷалби сармоя ба
инфрасохтори сайёҳӣ аз ҷониби
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
- Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои
таъмини рушди бемайлони соҳа
як қатор имтиёзҳо пешбинӣ шудаанд”.

Иљроиши буљет
Ҳоло дар вилояти Суғд 41
ширкати сайёҳӣ ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ - Шӯрои рушди сайёҳӣ ва Ассотсиатсияи
рушди сайёҳии Зарафшон
фаъолият мебаранд. Дар вилоят 205 хатсайри ширкатҳои
сайёҳӣ ташкил карда шудааст,
ки тамоми мавзеҳои таърихию
фарҳангиро фаро мегиранд.

Баррасии дархосту
мурољиатњо
Гуфта мешавад, ки дар
давраи ҳисоботӣ ба масъалаи
қабули шаҳрвандон ва баррасии дархосту муроҷиати онҳо
таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда
шуда, давоми шаш моҳи соли
ҷорӣ дар мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии вилоят
1837 муроҷиат ба қайд гирифта шудааст. Аз теъдоди умумии
муроҷиатҳо 445 адад шифоҳӣ,
1316 адад хаттӣ, 17 адад аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ ва 59
адад тавассути “Вайбер” ворид
шудаанд.
- Ҷиҳати татбиқи дастуру
супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси
вилоят ҳар ҳафта рўзи шанбе
қабули шаҳрвандон гузаронида
шуда, масъалаҳои шаҳрвандон
ҳал карда мешаванд,- меафзояд дафтари матбуоти раиси
вилояти Суғд.
Бобоҷони НЕЪМАТУЛЛО
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АЗ НОРАСОИИ МУАЛЛИМОН
ТО МУШКИЛИ КАРТОШКАПАРВАРОН
Гузориш аз нишастҳои ноҳияҳои тобеи марказ

Варзоб:

Тоҷикобод:

АЗ 15 КОРХОНАИ САНОАТӢ ТАНЊО ДУТОИ
ОНЊО ФАЪОЛИЯТ ДОРАНД
Тавре дар нишасти хабарии Мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, ки таҳти сарварии раиси ноҳия Маҳмадулло Шерализода (акнун
собиқ) баргузор гардид, гуфта шуд, дар ҳудуди
ноҳия 15 корхонаи саноатӣ мавҷуд аст, ки аз онҳо
ҳамагӣ 2 корхона фаъолияти доимӣ доранду халос.
Ҳамчунин, гуфта шуд, ки даромади буҷа аз ҳисоби
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбати соли гузашта
14 миллиону 700 сомонӣ кам аст ва ҳамагӣ 23,3 %-ро
ташкил медиҳад. Ин дар ҳолест, ки айни замон яке аз ҳадафҳои асосии стратегии
кишвар рушди саноат эълон гардидааст.

P.S. Вақте гузориши мазкур омода мегардид, хабар расид, ки Маҳмадулло Шерализода бо фармони Президент бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи
раиси ноҳия озод карда шуд.

ДАР ИНЉО АЗ МУШКИЛОТ ЊАМ МЕГӮЯНД
Аввалин чизе, ки дар нишасти хабарии Тоҷикобод ба назар расид, тарзи нави тартиб додани
варақаи иттилоотӣ буд. Дар варақаи иттилоотии
ноҳия дар баробари дастовардҳо камбудиҳо низ
нишон дода шуда буд.
Раиси ноҳия Фақерзода дар ин маврид гуфт: “Мо
бо ин роҳ ба журналистон мерасонем, ки аз камбудию норасоиҳо дар ноҳия худамон низ огоҳем.
Ҳадафи мо дар ин маврид чунин аст, ки шумо низ бо роҳи ошкор намудан
роҳҳои бартараф намудани онҳоро ба мо гӯед. Якҷоя метавонем аксари он
норасоиҳоро ислоҳ намоем”.
Ҳарчанд норасоиҳо дар ноҳияи мазкур нисбати дигар ноҳияҳо камтар асту
ноҳия аз иҷрои аксари нишондодҳо то имрӯз ба хубӣ баромадааст, аммо ба
ҷуръати чунин раис таҳсин бояд гуфт.

Лахш:

Турсунзода:

КАРТОШКАПАРВАРОН АЗ
“ТОЉИКИСТОН” РОЗӢ...

“ФИЗИКЊО” ЊАМ “ЛИРИК” МЕШАВАНД...
Новобаста ба он, ки шаҳри Трусунзода ба шарофати Заводи алюминбарорӣ яке аз саноатитарин
шаҳрҳои кишвар аст, дар ин ҷо ба фарҳангу маънавиёт эътибори хоса медиҳанд.
Махсусан озмуни умумиҷумҳуриявии “Фурӯғи
субҳи доноӣ...”дар ин ҷо мавқеъ пайдо карда, ба
қавле “физикҳо”-ро ҳам “лирик” кард. Дар нишасти
баргузоршуда таҳти сарварии раиси шаҳр Парвиз
Акрамзода вобаста ба рушду камбудиҳо маълумот
дода, ба саволҳои зиёди хабарнигорон ҷавоб гуфта шуд. Маълум гардид, ки
Турсунзода дар аксари кулли нишондодҳои омории мусбат пешсаф аст. Аммо
маҳаки асосии суҳбат боз ҳам фарҳанг буд ва беҳуда нест, ки ин шаҳр номи
шоири машҳури тоҷикро ба худ гирифтааст.
Тавре маълум шуд, дар шаҳр дар марҳилаи аввали озмуни “Фурӯғи субҳи
доноӣ...” 4032 нафар ширкат кардаанд, ки аз онҳо 3084 нафарашон хонандагони мактаб, 663 нафар омӯзгорону мураббиён, 159 нафар соҳиби касбҳои
дигар ва 126 нафарашон донишҷӯён будаанд.
Ҳамчунин, шавқмандони илму фарҳанги шаҳр боз дар чанд озмуни фарҳангии дигар ширкат ва қувваозмоӣ кардаанд. Ба марҳилаи минтақавии озмуни
“Фурӯғи субҳи доноӣ...” аз Турсунзода 150 нафар роҳ ёфтаанд, ки ин нисбати
дигар шаҳру ноҳияҳо вобаста ба шумораи аҳолӣ хеле бештар аст.

Нуробод:

МУАЛЛИМОН БА КУЉО РАФТАНД?
Дар ноҳияи Нуробод низ аз пайи ҳамсояҳои
худ рафта, варақаи иттилоотиашонро ба чунин
шакле, ки тоҷикободиҳо тартиб додаанд, омода
намудаанд ва онҳо низ мушкилоти худро дар он
ба таваҷҷуҳи хабарнигорон пешниҳод кардаанд.
Аз варақаи мазкур маълум мегардад, ки яке
аз чунин мушкилиҳои дарднок нарасидани муаллимон дар мактабҳо мебошад. Қариб дар ҳама
фанҳои асосӣ муаллимони ихтисоснок намерасанд. Барои нурободиҳо
ҳоло 21 нафар муаллими забони хориҷӣ, 21 нафар муаллими математика ва 13 нафар физикаю 14 нафар муаллими забону адабиёт зарур аст.
Таври маълум, аксаран муаллимони ихтисоснок тарки касб намуда,
ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаанд. Барои ҳалли ин мушкил, тавре раиси ноҳия Додоҷон Ҷобирзода дар ин нишаст гуфт, ҳукумати маҳаллӣ
кӯшиш дорад, ки шароити зиндагии омӯзгоронро беҳтар намояд, то
онҳо ба мардуми маҳали худ хизмат кунанд, на дар хориҷ аз Ватан, дар
сохтмонҳо кор кунанд.
Ҳамчунин, гуфта шуд, ки тақрибан 1000 ҷои нишаст барои хонандагони мактабҳо намерасад ва айни замон ин мушкил бо роҳи сохтани
синфхонаҳои иловагӣ дар мактабҳо то андозае ҳал гардида истодааст.

Тавре ҳама огоҳанд, ноҳияи Лахш (Ҷиргатоли
пешина) бузургатрин манбаи истеҳсоли “нони
дуюм”, яъне картошка аст. Ҳодисаи аҷибе, ки
дар маркази ноҳияи Лахш дар вақти нишасти матбуотӣ рух дод, барои
хабарнигори мо ногаҳонӣ буд.
Раиси ноҳия ба ҷамъомадагон (кормандони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ва
ҷамъиятӣ, ки дар толор ҳузур доштанд) дар мавриди мақолаи “Картошкаи
бепул ”, ки ду моҳ пеш дар ҳафтаномаи “Тоҷикистон” ба нашр расида буду дар
он аз мушкилоти картошкапарварӣ дар ҷумҳурӣ гуфта мешуд, сухан ронда,
гуфт, ки муаллифи мақолаи мазкур дар ин нишаст ҳузур дорад ё не ва аҳли
толор хабарнигорро бо чапакзаниҳо хайрамақдам гуфтанд.
Бояд гуфт, ки аз он замон то имрӯз тағйироти куллие дар фаъолияти картошкапарварон рух надодааст ва ҳоло дар саҳро картошкаи ҳосили нав дар
нашъунамост. Айни замон дар ноҳия 3150 га замини картошка интизори
фарорасии вақти ғунучини ҳосил аст. Шояд бисёриҳо гумон кунанд, ки бо
баланд шудани нархи картошка дар бозорҳо (дар баъзе ҷойҳо аз шаш сомонӣ
ҳам болотар аст) зиндагии картошкапарвар осонтар гардид. Вале инро набояд
фаромӯш кард, ки “сари” ин нархбаландшавиҳоро хароҷоти баландшудаи
хизматрасониҳои дигар, аз қабили нархи сӯзишворӣ ва нархи ғизоҳои минералӣ “мехӯранд” ва деҳқон боз мисли кампири моҳигир аз афсонаи Пушкин
бо ҳамон “лагани шикастааш” мемонад.
Чун Сарвари давлат саноатикунониро ҳадафи стратегӣ эълон намуданд,
қабл аз ҳама, бояд шумораи заводҳои истеҳсоли нуриҳои минериалии ватаниро зиёд кард.

Cангвор:

НЕШИ ЗАНБӮР ДАРДНОК, ВАЛЕ
ҲЊОСИЛАШ ШИРИН АСТ...
Сангвор қабл ноҳияи Тавилдара) бо асали худ дар
сар то сари ҷумҳурӣ ва берун аз он шуҳрат дорад.
Ба иттилои раиси ноҳия Давлатзода Маҳмадшоҳ,
имрӯз аксари аҳолии ноҳия (зиёда аз 70%) ба кишоварзӣ, асосан ба чорводорию зироаткорӣ ва занбӯриасалпарварӣ машғуланд. Дар шаш моҳи соли равон
ноҳия андози давлатиро дар маҷмуъ 146% иҷро кардааст, ки дар ҷумҳурӣ яке
аз нишондиҳандаҳои баландтарин аст.
Тавре гуфта шуд, занбӯриасалпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромад мебошад
ва ҳоло дар ин ҷо қариб 17 ҳазор оилаи занбӯри асал парвариш меёбад. Ҳамчунин, бо рушди саноати куҳканӣ истеҳсоли тилло сол ба сол меафзояд ва
шахсони алоҳида низ бо иҷозатнома ба “тиллошӯӣ” машғул шуда, зиндагии
худро пеш мебаранд.
А.АҲМАДЗОДА
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ММТ ба довталабон шонси дубора медиҳад?
Натиҷаи имтиҳони дохилшавии довталабон ба макотиби олии кишвар 25-уми июл
эълон шуд. Аммо аз 80 458 довталаб ҳамагӣ 57988 сазовори
номи донишҷӯӣ шудаанд. Сарнавишти дигарон чӣ мешавад?
Оё Маркази миллии тестӣ ба
онҳо шонси дубора медиҳад?

Дар суњбат бо
довталабон
Марям хатмкардаи Мактаби
Президентӣ барои хонандагони
болаёқати шаҳри Ҳисор мебошад. Ӯ низ дар қатори дигарон
довталаби Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино буд. Аз
500 бали муқарраршуда 486 бал
ба даст овардааст. Ӯ ҳамчунин
барои пирӯзӣ ва гирифтани
мақоми сеюм дар олимпиадаи
ҷумҳуриявӣ аз фанни биология дар соли равон соҳиби 50
холи иловагӣ гардидааст. Дар
маҷмуъ, соҳиби 536 хол шуда, аз Маркази миллии тестӣ
смс-паём гирифт, ки донишҷӯи
Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон дар бахши ройгон
шудааст.
Зикрулло Тоҷиддинов, довталаб аз шаҳри Душанбе ихтисосҳои кластери дуюмро интихоб
карда, дар имтиҳони дохилшавӣ
иштирок намуда, дар натиҷа 136
бал ба даст овард. Бо ин бал ба
гуруҳи шартномавии Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон дар
риштаи информатика роҳхат
гирифт.

Суди шаҳри Иркутски Русия Мария Ғайбуллоева - духтарчаи 5-солаи тоҷикро, ки як
оилаи бурят ба фарзандхондагӣ гирифта буд, ба падару
модари аслиаш баргардонд.
Марияро соли 2017 модари
тоҷикаш Аноргул дар таваллудхона гузошта рафта буд.
Аноргул Ғайбуллоева Машаро рӯзи 3-юми октябри соли
2017 дар яке аз таваллудхонаҳои
Иркутск ба дунё овард, вале бо
сабаби номаълуме кӯдакашро
он вақт аз таваллудхона нагирифт. Аммо Аноргул санади
даст кашидан аз ҳаққи модариро
низ имзо накардааст.
Татяна Плетан, муовини вазири рушди иҷтимоии вилояти
Иркутск нақл кардааст, ки Маша як муддат баъди таваллудаш
дар бемористони кӯдаконаи
Ивано-Матрёнинская қарор
дошт ва моҳи декабри соли 2017
ба оилаи Бухашеевҳо дода шуд.
Бухашеевҳо моҳи феврали соли
2018 ба ҳайси васии Маша дониста шуда, барои нигоҳубини ӯ аз
давлат кумаки пулӣ мегирифтанд. Соли 2018 онҳо Марияро

Ихтисосҳои интихобнамудаи довталаб Марям Ҳабибзода
бошад, шомили кластери 5-ум
аст. Азбаски довталабон дар ин
гуруҳ назар ба дигар кластерҳо
зиёданд ва бали бештар тақозо
мешавад, Марям Ҳабибзода ноком шуд. Ӯ тамоми 12 ихтисосро
ройгон интихоб карда будааст.

Назаре ба
омори ММТ
Бино ба иттилои Маркази
миллии тестӣ, нақшаи қабул
дар ҷумҳурӣ ҳамагӣ 105 997 ҷой
буда, аз ин 10189 ҷой ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва
миёнаи касбӣ ва 95808 ҷой ба
муассисаҳои таҳсилотӣ олии
касбӣ рост меояд. Аз ин ниҳод
ба мо иттилоъ доданд, ки имсол дар ду марҳилаи бақайдгирӣ
ҳамагӣ 96021 нафар довталаб аз
марҳилаи бақайдгирӣ гузаштаанд. Аз ин 13303 нафар довталаби дорои таҳсилоти умумии
асосӣ ва 82718 нафар довталаби
дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ,

ибтидоӣ ва миёнаи касбиро
ташкил медиҳанд. Ин омор
соли гузашта ба 103777 нафар
баробар будааст. Аз довталабони
аз марҳилаи бақайдгирӣ гузашта танҳо 80942 нафарашон дар
ИМД иштирок намудаанд, ки
12197 нафари онҳоро довталабони дорои таҳсилоти умумии
асосӣ ва 68745 нафарашонро
довталабони дорои таҳсилоти
миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ташкил медиҳад.
Довталабоне, ки ба озмуни
тақсимот роҳ ёфтаанд, 80458
нафар буда, 12139 довталабони
дорои таҳсилоти умумии асосӣ
ва 68319 нафарро довталабони
дорои таҳсилоти миёнаи умумӣ,
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ташкил медиҳад.
Имсол тибқи тақсимоти
Маркази миллии тестӣ 57988 нафар довталабон ба муассисаҳои
ибтидоӣ, миёнаи касбӣ ва олии
касбӣ роҳхат гирифтаанд. Аз ин
6179 нафар ба муассисаҳои ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва 51709
нафар ба муассиаҳои таҳсилоти

олии касбӣ шомил хоҳанд шуд.
Ин дар ҳолест, ки имсол макотиби миёнаи умумии кишварро
119936 нафар танҳо дар заминаи
таҳсилоти миёнаи умумӣ хатм
намудаанд.
Масъулини Маркази миллии
тестӣ ба ин назаранд, довталабоне, ки ба донишгоҳу донишкадаҳо дохил нашудаанд, имкони иштирок дар тақсимоти
такрорӣ доранд. Ин гуруҳи довталабон 22470 нафарро ташкил
медиҳанд.
Абдулбосит Шодиниё, муовини якуми директори Маркази
миллии тестӣ дар суҳбат ба мо
изҳор дошт, ки “агар довталаби ба озмуни тақсимот роҳёфта
тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ комёб нагардида бошад, имкон дорад, ки аз
рӯйи комбинатсияи ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ, ки
баъди озмуни мазкур дар онҳо
ҷойҳои холӣ боқӣ мондаанд,
иштирок намояд. Озмуни тақсимоти такрорӣ низ дар асоси
бали аз имтиҳонҳо бадастовар-

даи довталаб, яъне бе супоридани имтиҳон баргузор мегардад.
Барои иштирок дар ин озмун
довталабон бояд дар нуқтаҳои
бақайдгирӣ аз нав ба қайд гирифта шаванд. Барои азнавбақайдгирӣ нуқтаҳои бақайдгирӣ ташкил карда мешавад.
Ҳангоми азнавбақайдгирӣ
довталабон имкон доранд дар
доираи ихтисосҳое, ки тибқи
онҳо ҷойҳои холӣ мавҷуданд, то
12 комбинатсияи ихтисосҳоро
интихоб намоянд. Озмуни тақсимоти такрорӣ аз рӯзҳои 12-15уми август баргузор гардида, натиҷаи он 19-уми август муайян
мешавад”.

Муаммои њалношуда
Имсол чун ҳамешагӣ довталабон ихтисосҳоеро интихоб
кардаанд, ки бештар маъруфият
доранд. Аз ҷумла, ҳуқуқшиносӣ,
дипломатия, тибу забонҳои хориҷӣ ва иқтисодиёт, ки ҳам нархи таҳсилашон гарону ҳам талаботашон бештар аст. Аммо дар
риштаи техника то кунун майли
довталабон камтар боқӣ мондааст. Ин боис ба он мегардад,
ки на дар ҳамаи гуруҳҳои таҳсил
нақшаи донишҷӯён пурра мешавад. Дар натиҷа баъзан гуруҳ
баста мешавад ё теъдоди кам донишгоҳро хатм мекунанд. Муаммоест, ки то ҳол роҳи ҳалро
пайдо накардааст.
Умедворем, ки ояндаи наздик масъулини соҳа дар кушодани гиреҳи ин муаммо дасту
остин бармезананд.
Идибеки САИД,
коромӯзи “Тоҷикистон”

ХИЁНАТ Ё АМОНАТ?

Аноргул духтарашро дар таваллудхона монду баъди 5 сол гирифт
расман ба фарзандхондагӣ пазируфтанд.
Вале дар миён падару модари аслии Мария пайдо шуданд.
Моҳи апрели соли 2018 падари Маша Азиз Асадов ба Суди
шаҳри Иркутск даъво бурд, ки
дар санадҳои Маша ӯро ҳамчун
падар зикр кунанд ва фарзандашро баргардонанд. Суд низ
ба ин далел, ки қонунгузорӣ наметавонад монеи ба волидони
воқеияш баргардондани кӯдак
шавад, Машаро ба Аноргул ва
Азиз баргардонд.
Вале Михаил Бухашеев, падархонди Маша мегӯяд, оилаи
онҳо, ки аз бефарзандӣ ин тифли тоҷикро ба фарзандӣ гирифта буд, бо ин қарори додгоҳ розӣ
нест ва бо ҷалби ҷомеа талош
хоҳад кард, то Машаро ба онҳо
бозпас бидиҳанд.
“Мо аз ин қарор шикоят мекунем. Даъво мекунем, то охир

меравем. Дилам хун мешавад
аз фикри ин, ки ӯ дар онҷо чӣ
ҳол дорад? Ман чӣ гуна ба ин
кӯдак хиёнат кунам? Ман чӣ,
попӯшҳои ӯро бояд ба қуттии
ахлот партояму фаромӯшаш

кунам? Не, албатта. Ин кӯдак
дар зери пӯсти худ ҳамеша ёди
моро нигоҳ хоҳад дошт. Ӯ ҳамагӣ ду моҳ дошт, ки мо ӯро ба
фарзандӣ хондем. Ӯ барои мо
яктост…”,- гуфтааст Михаил

Бухашеев.
Феълан, Мария ҳамроҳи модараш ба сӯйи Тоҷикистон роҳ
пеш гирифтааст.
Ф. БОБОЕВА

ЭЪЛОН
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ЭЪТИБОР НАДОРАД
►Ш и н о с н о м а и
шаҳрвандӣ
бо
с и л с и л а и
А 0 0 2 4 0 3 9 9 - и
гумшуда, ки онро
ШВКД-2 дар ноҳияи
Сино 21.07 соли 2015
ба
Шарифова
Матлюба Кодировна
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Юсупов Мирзошариф
Саидмуродович,
РЯМ:
0130166172,
РМА: 126517315, ки
онро
Нозироти
андози
ноҳияи
Шоҳмансур
моҳи
августи соли 2018
додааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Патенти соҳибкори
инфиродӣ ба номи
Диловари
Сафар,
РМА:
245629305,
РЯМ: 0230071096, ки
онро
Нозироти
андози ноҳияи И.
Сомонӣ
додааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
хоҷагии
деҳқонии
Хумбетали ба номи
Мирзоев
Сафар,
РЯМ:
3330031421,
РМА:
335245754,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Дипломи
СТ-1
№383339-и гумшуда,
ки онро Омӯзишгоҳи
р а с с о м и и
республикавии
ба
номи М. Олимов соли
1996 ба Джабборова
Нодира Джурабоевна
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Дипломи №974750
бо рақами қайди
№2187-и гумшуда, ки
онро ДДОТ ба номи
С. Айнӣ (Шевченко)
18-уми июли соли
1982
ба
Давлатмирова
С и ф а т м о

Давлатбековна
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Аттестати хатми
синфи
ёздаҳуми
Т-АТУХ №0000191-и
гумшуда, ки онро
м а к т а б и
байналмилалии
президентӣ
01.07
соли
2021
ба
Далятова Эльмира
Хуршедовна додааст,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
соҳибкори инфиродӣ
ва иқтибос ба номи
Назаров Мирзокарим,
РЯМ:
1230017929,
РМА: 125433785, ки
онро
Нозироти
андози
ноҳияи
Рӯдакӣ
додааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Д а ф т а р и
ҳавлидорӣ бо суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Шоҳмансур,
кӯчаи А. Шукуҳӣ 92а
ба номи Саъдиев
Мирзо, бинобар гум
шудан,
беэътибор
донисат шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ бо суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Сино, кӯчаи
Гафурова
46/3,
ҳуҷраи 24 ба номи
Павлухина Антонина
Андреевна, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Дафтари меҳнатии
гумшуда ба номи
Умарова
Гульнора
М и г н а р о в н а ,
беэътибор дониста
шавад.
►Муҳри муассисаи
"Ҳафтаномаи авто ва
тиҷорат",
РЯМ:
0110018875,
РМА:
010093675, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Дипломи
ДМБ
№0056726 бо рақами
қайди 587-и гумшуда,
ки онро Донишкадаи
молия ва иқтисоди
Т о ҷ и к и с т о н

16.06.2015
ба
Муминаи Саймудин
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ бо суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Шоҳмансур,
кӯчаи
Яккатут-2,
хонаи 87 ба номи
Туйчиева
Раҳима
Убайдуллоевна,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш а ҳ о д а т н о м а и
ҳуқуқ ба мерос аз рӯи
қонун таҳти феҳрести
1М-178 кори меросӣ,
рақами 162, ки аз
24.07 соли 2014 аз
тарафи
Идораи
нотариалии давлатии
ноҳияи Рӯдакӣ бо
суроғаи
ноҳияи
Рӯдакӣ,
ҷамоати
Чоргултеппа, деҳаи
Куктош
(собиқ
ҷамоати
деҳоти
Стаханов) ба Тоибова
Зухро
Асроровна
дода
шудааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникии хона ва
Шаҳодатномаи ҳуқуқ
ба мерос аз рӯи қонун
таҳти феҳрести 2М100 кори меросӣ,
рақами 52/2006, ки аз
тарафи Саридораи
нотариалии давлатии
ҶТ бо суроғаи ноҳияи
Шоҳмансур,
кӯчаи
Будёний,
хонаи
рақами 7 ба Азизов
М у х а м а д и
Тошмамадович дода
шудааст,
бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Аттестати хатми
синфи нуҳуми Т-АТА
№ 1 1 0 6 0 6 3 - и
гумшуда, ки онро
муассисаи таҳсилоти
миёнаи умумии №42и ноҳияи Фирдавсӣ
20.07 соли 2020 ба
Саидов
Азам
Шукуруллоевич
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Патенти соҳибкори

инфиродӣ ба номи
Махмадалиева
Умеда Азизуллоевна,
РЯМ:
3330027764,
РМА:
335211214,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Шартномаи иваз
таҳти феҳрести №8Д3454 аз 27.08 соли
1996
бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Сино, кӯчаи Р.
Набиев 89 ба номи
А б д у л л о е в
Р а д ж а б а л и
Муясабович, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Дипломи
ДТО
№0166761 бо рақами
қайди
№1627-и
гумшуда, ки онро
ДМТ,
факултети
иқтисодиёт
ва
идоракунӣ соли 2014
ба Зухуров Фаридун
Фатхуллоевич
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Аттестати хатми
синфи
нуҳуми
А
№621487-и гумшуда,
ки онро муассисаи
таҳсилоти
миёнаи
умумии
№49-и
ноҳияи
Фирдавсӣ
11.06 соли 1991 ба
Шамсутдинова Лола
Азамовна
додааст,
беэътибор дониста
шавад.
►Шартномаи хариду
фурӯши
квартира
таҳти феҳрести 8Ш5686 аз 19.09 соли
2013, ки аз тарафи
Идораи нотариалии
давлатии
ноҳияи
Сино бо суроғаи
шаҳри
Душанбе,
кӯчаи Федина, хонаи
2, ҳуҷраи 23 ба
Ш а р и п о в
Махмадшариф
Курбанович
дода
шудааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ
ва
шартномаи
хариду
фурӯши
квартира
таҳти феҳрести 8Ш2141 аз 29.06 соли
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2018, ки аз тарафи
Идораи нотариалии
давлатии
ноҳияи
Сино бо суроғаи
кӯчаи Майяковский,
хонаи 83/3, квартираи
17 ба Курбонова
Назиха дода шудааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Шартнома таҳти
феҳрести 8Д- 2 4 996
аз 27.04 соли 1993 бо
суроғаи
шаҳри
Душанбе,
кӯчаи
Борбад, хонаи 8,
ҳуҷраи 49 ба номи
Тимурова
Галатмо
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ
ва
шартномаи
хариду
фурӯши
хонаи
истиқоматӣ
таҳти
феҳрести 1Ш- 966 аз
24.05 соли 2017, ки
аз тарафи Идораи
нотариалии давлатии
ноҳияи Рӯдакӣ бо
суроғаи
ноҳияи
Рӯдакӣ,
ҷамоати
деҳоти Сарикиштӣ,
деҳаи Конститутсия
ба Шарипов Дилшод
Абдумаликович дода
шудааст, бинобар гум
шудан,
беэътибор
дониста шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ бо суроғаи
шаҳри
Душанбе,
ноҳияи Сино, кӯчаи
Мухаммадиев, хонаи
52, ҳуҷраи 32 ба номи
Саидов
Саит
Мирзоевич, бинобар
гум шудан, беэътибор
дониста шавад.
►Дипломи
ДТО
№0274990 бо рақами
қайди
№2686-и
гумшуда, ки онро
ДМТ 25-уми июни
соли 2022 ба Тоирова
Мафтуна Хайёмовна
додааст, беэътибор
дониста шавад.
►Билети донишҷӯии
гумшуда, ки онро
Д о н и ш г о ҳ и
байналмилалии
сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва
хизмат соли 2020 ба

Мирзоев Муҳаммад
Давлатович додааст,
беэътибор дониста
шавад.
►Дипломи ДМБ №
0014210 бо рақами
қайди
№1127-и
гумшуда, ки онро
Донишкадаи молия
ва
иқтисоди
Тоҷикистон
13-уми
июни соли 2013 ба
Муродов
Баходур
Кахорович додааст,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ ва Шартнома
оид
ба
ҳуқуқи
моликият супоридани
амборхонаҳон у қ т а ҳ о и
хизматрасонӣ
ва
савдо дар таҳхонаи
бино таҳти феҳрести
9Ш -127 аз 25.02 соли
2014, ки аз тарафи
Идораи нотариалии
давлатии
ноҳияи
Сино бо суроғаи
кӯчаи А. Навоӣ 3/6 ба
Курбонова
Назиха
дода
шудааст,
бинобар гум шудан,
беэътибор дониста
шавад.
►Ш и н о с н о м а и
техникӣ
ва
Шартномаи хариду
фурӯши
мағоза
таҳти феҳрести 9Ш1052 аз 03.08 соли
2018, ки аз тарафи
Идораи нотариалии
давлатии
ноҳияи
Сино бо суроғаи
ноҳияи Сино, кӯчаи
Сино
б/р
ба
К у р б о н з о д а
Ф а р у х ч о н и
Хукматулло
дода
шудааст,
бинобар
гум
шудан,
беэътибор дониста
шавад.

БАРЊАМ МЕХЎРАД
►ҶДММ
“Арун"
РЯМ:
7010002038,
РМА:
700006856,
фаъолияташро қатъ
менамояд. Ҳама арзу
шикоят муддати ду
моҳ
қабул
карда
мешаванд.
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Ҳамал
21.03 - 20.04

Ин ҳафта оромӣ ва бодиққат
буданро тавсия медиҳем. Хастагиву бемадорӣ боиси сар задани мушкилиҳо мегардад. Миёнаи ҳафта
сафари корӣ дар назар аст, дар ин
ҳангом саломатиятонро эҳтиёт
кунед, вагарна бад шудани ҳолататон тамоми нақшаҳоро барбод
медиҳад.

Cавр

21.04 - 21.05
Нафароне, ки дар фикри харидорӣ
намудани манзили зист ҳастанд, бояд аз рӯи шиори «аввал ҳамсояро
бину баъд хона хар» амал намоянд.
Нимаи дуюми ҳафта сари қарори
муайяне омаданатон лозим аст, аз
рафтори шумо ояндаатон ва зиндагии дигарон вобастагӣ дорад.

Ҷавзо

22.05 - 21.06

Ин ҳафта бо корчаллонӣ ва ҷидду ҷаҳд роҳбаратонро ба ҳайрат
меоред. Нимаи дуюми ҳафта аз
сар задани мушкилоти бепулӣ
сари калобаатонро гум карда, намедонед чӣ гуна маблаѓи зарурӣ
дастрас кунед. Ошиқатон бо туҳфаи хурде таклифи хонадоршавӣ
мекунад.

Мизон

25.09 - 22.10
Ин ҳафта хастагӣ боиси сар задани беморӣ мешавад, ба рухсатӣ
бароеду асабҳоятонро ором кунед.
Шумо бояд қувваҳои барбодрафтаро барқарор намоед. Нимаи дуюми
ҳафта гапатон бо дӯстатон мегурезаду нофаҳмӣ сар мезанад. Аз
пайи ислоҳ шаведу масъаларо дар
гармияш ҳал кунед.

Ақраб
23.10 - 22.11
Ин ҳафта зиёд мекӯшед, ки мушкилиҳоятонро зуд бартараф кунед,
аммо мушкилӣ болои мушкилӣ меояду каме озурда мешавед. Беҳуда
нагуфтаанд, ки ҳама чиз вақту соат дорад. Шарики тиҷоратиятон
фикри наверо пешкаш мекунаду
ҳақи шуморо соҳиб шудан мехоҳад.

Қавс
25.11 - 21.12
Ин ҳафта худро чунон пурқуввату тавоно ҳис мекунед, ки тамоми
корҳоеро, ки аз дастатон намеомад, ба сомон мерасонед. Нимаи
дуюми ҳафта ошиқи раҳдуратон
бармегардаду ба мулоқот даъват
мекунад. Эҳтимоли ба дасти дуздон афтоданатон имкон дорад.

Саратон

Ҷаддӣ

22.06 - 23.07

22.12 - 20.01

Ин ҳафта имкони гирифтани
вазифа ва мансаб пеш меояд. Албатта то кор ҳал нашавад, ба касе
даҳон накушоед, вагарна нақшаҳоятон барбод мераванд. Кӯшиш кунед бо кори беҳуда машѓул нашавед,
беҳтараш корҳои нотамоматонро
ба сомон расонед.

Асад
23.07 - 22.08
Ин ҳафта бо ҳолате рӯ ба рӯ
мешавед, ки баҳсро миёни шумою
ҳамкоронатон пеш меорад. Албатта бо фикрҳои онҳо розӣ шудан
хуб нест, вале бояд фикри шахсии
худро дошта бошеду онро исбот
кунед. Бо шахсе шинос мешавед, ки
зиндагиятонро дигаргун месозад.

Ин ҳафта дар коргоҳатон вазъият каме ба муқобили шумо мешавад,
чунки ҳар коре оѓоз мекунед, бо камбудие анҷом меёбад. Нимаи дуюми
ҳафта бо рафтори ноҷоятон қаҳру
ѓазаб ва ҳатто рашки ошиқатонро
бедор мекунед. Даромади пулӣ охири
ҳафта хурсандатон мекунад.

Далв

21.01 - 19.02
Ҳафтаи нав барор ҳамқадами
шумо мегардад. Аз ин рӯ, ба рафтору кирдори худ каме эътибор диҳеду дар тарозуи адолат баркашед.
Шояд ҳастанд камбудиҳое, ки дар
назаратон наменамоянду бояд ислоҳ
кунед. Нимаи дуюми ҳафта ошиқатон аз шумо мадад мепурсад.

Сумбула

Ҳут

23.08 - 22.09

20.02 - 20.03

Ин ҳафта бояд масъалаҳои
муҳими зиндагиятонро ҳал кунед.
Эҳтиёткорона рафтор кунеду хато накунед, вагарна аҳволатон бад
мешавад. Нимаи дуюми ҳафта барои бастани ҳар гуна шартнома ва
вохӯриҳои корӣ бобарор ба ҳисоб
меравад.

Аввали ҳафта хабаре мешунавед,
ки зиндагиятонро дигаргун мекунад.
Бо шахсе шинос мешавед, ки ҳаётатонро маънии дигар мебахшад.
Акнун аз танҳоӣ раҳоӣ меёбед. Пайдо
шудани сарчашмаи нави даромад имкони баргардонидани қарзҳоятонро
медиҳад.

ХАТАРИ ОФТОБЗАНӢ
чаро нурҳои хуршед одамро аз пой меафтонанд?
Дар фасли тобистон ҳамаи мо мехоҳем бештар сайругашт кунем, аз
оббозӣ лаззат барем, дар гӯшаҳои
хушҳаво истироҳат намоем. Аз ин
ҷост, ки дар тобистон ҳавзҳо ва масканҳои шиноварӣ аз истироҳаткунандагон пур мешаванд. Дар чунин
лаҳзаҳои фараҳбахш офтоб нури
худро саховатмандона мепошад,
ки ин баробари ҳузурбахш будан,
паёмадҳои нохуш низ дорад.

Офтобзанӣ чӣ гуна
беморист?
Муддати тӯлонӣ дар зери нури офтоб истодан пӯстро сӯзонида, боиси
офтобзанӣ мешавад. Маҳз нурҳои
гарми офтоб метавонанд барои ҳаёти мо хеле хатарнок бошанд. Барои
ҳифзи пӯст аз нурҳои офтоб бояд аз
малҳамҳои аз офтоб ҳифзкунанда, ки
дорои фактори баланди муҳофизатӣ
(SPF > 30) бошанд, истифода бурд.
Фаромӯш накунед, ки малҳамҳои махсуси ҳифзкунанда танҳо пӯстро аз сӯхтан ҳифз мекунанд, вале аз офтобзанӣ
муҳофизат карда наметавонанд.
Офтобзанӣ як ҳолати патологӣ
аст, ки бо вайрон шудани фаъолияти
мағзи сар дар натиҷаи таъсири офтоб
рӯй дода, ин ҳолат аз сабаби миқдори
зиёди гармиро идора карда натавонистани организм ва дар сатҳи зарурӣ
сард карда натавонистани бадан ба
вуҷуд меояд. Дар ин раванд, баробари арақ кардани бадан, гардиши хун
низ вайрон мешавад ва рагҳо васеъ
мешаванд. Дар натиҷа гардиши хун
дар тамоми бадан суст мешавад (суст
шудани гардиши хун боиси тағйироти
фаъолияти майна мегардад). Ин ҳолат
метавонад ба оқибатҳои вазнин, ҳатто вайрон гардидани фаъолияти дил
сабаб шавад.

Нишонањои беморӣ
Нишонаҳои офтобзанӣ инҳоянд:
баландшавии таб, зиёдшавии набз,
зуд-зуд нафаскашӣ, беқарорӣ ё ҳатто
беҳушшавӣ, пӯсти хушку тафсон ва
арақ накардан. Нишонаҳои беморӣ
дарҳол аён намегарданд. Аксаран ҳангоми офтобзанӣ гумшавии иштиҳо
баъди сайругашти тӯлонӣ дар ҳавои
офтобӣ, бемадорӣ, инҷиқӣ, хоболу-

дӣ, дилбеҳузурӣ ва қайкунӣ ба вуҷуд
меояд.
Ҳолатҳои сабук, миёна ва вазнини
офтобзанӣ мавҷуд аст.
Ҳолати сабуки офтобзанӣ боиси
дарди сар, дилбеҳузурӣ, зиёдшавии
набзи дил ва нафаскашӣ, васеъшавии
гавҳараки чашм мегардад.
Ҳолати миёнаи офтобзанӣ боиси
дарди сар, гоҳ-гоҳ аз ҳуш рафтан,
зиёдшавии набзи дил ва кӯтоҳ будани нафас, хунравии бинӣ, ҳарорати
бадан, ки бо заъф, дилбеҳузурӣ ва
қайкунӣ ҳамроҳӣ мекунанд, боиси
якбора суст шудани ҳаракат мегардад. Ҳарорати бадан то 39 дараҷа мебарояд.
Ҳолати вазнини офтобзанӣ аломатҳои ба худ хос дорад. Касеро, ки
офтоб задааст, чеҳрааш аввал сурх,
баъд кабуд мешавад, мушакҳояш танг
шуда, дар пеши чашмонаш чизҳои гуногун мушоҳида мегарданд.

Тавсия
Ҳангоми офтобзанӣ амал кардан аз
рӯйи тавсияҳои зерин фоидаовар аст:
- одамеро, ки офтоб задааст, бояд ба
ҷойи салқин, барҳаво (одам кам бошад)
ва нам гузаронед;
- ба таври горизонталӣ хобонда,
пойҳояшро каме баланд кунед ва шамол диҳед;
- либосҳоро, махсусан либосҳоеро,
ки гардан ва қафаси синаро танг мекунанд, кашед;
- рӯяшро бо оби хунук бишӯед;
- ба сандуқи сина латтаи нам гузошта, тамоми баданро бо матои тар
печонед ё барои оббозӣ дар оби ҳарораташ 18-20 дараҷа шароит фароҳам
намоед;
- ба пешонааш компресси хунук (як
зарфи оби хунук ё ях) гузоред;
- нӯшидани ҷурғот (қатиқ) (2-3 истакон ҷурғоти беравған) барои офтобзадагон дар давоми якчанд рӯз тавсия карда мешавад. Зеро ҷурғот яке аз
беҳтарин воситаҳои барқарорсозӣ ва
хунуккунии бадан аст;
- дар вақти дилбеҳузурӣ ва қайкунӣ
роҳҳои нафасро аз қай тоза кунед,
спирти новшадилро бӯй кунонед;
- ҳангоми беҳушӣ нафаскашӣ ва
таппиши дилро санҷед. Дар ҳолатҳои
норасоии дил нафасгирии сунъӣ ва маҳс
(массаж) кардан фоида дорад.
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БОЗГАШТИ ЖОЛА БАДЕЪ
БА ТОЉИКИСТОН

Жолаи Исфаҳонӣ, ки дар
Тоҷикистон ҳамчун Жола Бадеъ шуҳрат дорад, ҳамқисмати
устод Абулқосим Лоҳутӣ аст. Ӯ
низ дар Эрон зода шуда, дар
натиҷаи гирудорҳои сиёсӣ тарки Ватан намуд, ба Иттиҳоди
Шӯравӣ паноҳ бурда, Тоҷикистонро ватани дуввум ихтиёр
кард...
Нашри маҷмӯаи ашъори Жола
Бадеъи Исфаҳонӣ - “Шукуҳи шукуфтан”-ро дар маросими рӯнамоии он, ки санаи 21-уми июл дар
Иттифоқи нависандагон баргузор шуд, соҳибназарон бозгашти
дубораи шоир ба Тоҷикистон
арзёбӣ карданд. Зеро баъди пош
хӯрдани Шӯравӣ Жола ба Аврупо ҳиҷрат кард ва дубора ҷомаи
ғурбат пӯшид. Ин дафъа робитаи
ӯ бо Тоҷикистон қатъ шуд ва беш
аз 30 сол китоби ӯ дар кишвари мо
нашр нашуда буд. Маҷмӯаи зикршударо шоир Исмоил Зарифӣ ва
пажуҳишгар Одил Нозир таҳия, аз
хати форсӣ баргардон ва бо пешгуфтори муфассал ба зевари табъ
оростаанд. Сарпарасти нашри китоб Бунёди байналмилалии Жолаи Исфаҳонист, ки қароргоҳаш
дар Лондон аст.

Яке аз мураттибони китоб
Одил Нозир мегӯяд, ки маҷмӯаи
мазкурро бахшида ба 100-солагии мавлуди шоир ба нашр омода
кардаанд.
“Охирин китоби Жола Бадеъ
“Пайванд” соли 1988 дар Душанбе нашр шуда буд. Баъди фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ ва ҳиҷрати Жола ба Лондон пайванди ӯ
ҳам бо Тоҷикистон як навъ қатъ
гардид. Баъди гузашти се даҳсола
мо қарор додем, ки ашъори Жоларо дар Тоҷикистон нашр кунем. Дар асоси 14 маҷмӯаи шеъри
Жола, ки солҳои гуногун ба табъ
расидаанд, ин китобро таҳияву
омодаи чоп кардем. Ҳамчунин,

шеърҳои Жола аз саҳифаҳои матбуот гирдоварӣ ва шомили китоб
шудаанд. Умед аст, ки ин китоб
оғози таҳқиқ ва нашри осори Жола Бадеъ дар Тоҷикистони соҳибистиқлол бошад”,- гуфт ӯ.
Дар маросими рӯнамоии
маҷмӯаи “Шукуҳи шукуфтан”
адибону олимон Абдураҳмони
Абдуманнон, Муҳриддин Сабурӣ,
Рустам Ваҳҳобзода, Аскар Ҳаким
ва Иззатбеки Идизод доир ба ху-

сусиятҳои умдаи эҷодиёти Жола
Бадеъ ибрози назар намуда, нақши ӯро дар рушди адабиёти тоҷик
бориз арзёбӣ намуданд. “Жола дар
радифи устод Муъмин Қаноат дар
нав кардани шеъри тоҷик саҳми
шоиста дорад”,- гуфт мунаққид
Муҳриддин Сабурӣ. Шоир ва
пажуҳишгар Рустам Ваҳҳобзода
бошад, Жоларо ба ҳайси шоири
ошиқи Тоҷикистон муаррифӣ намуд. “Жола Тоҷикистонро дӯст
медошт. Муҳаббати ӯ ба сарзамини мо, ки ватани дуввуми шоир
аст, дар шеърҳояш инъикос шудаанд”,- гуфт номбурда.
Мавриди ёдоварист, Жола Бадеъ, ки ному насаби аслиаш Мастонаи Султонӣ аст, соли 1922
дар Исфаҳон зода шудааст. Соли
1946 бо ҳамсараш Шамсиддини
Бадеъ ба Иттиҳоди Шӯравӣ фирор кард. Жола аз солҳои 50-ум
ба муҳити адабии Тоҷикистон
пайваста, дар замони Шӯравӣ
ба ҳайси шоири тоҷик шинохта шуд. Китобҳои Жола дар Душанбе, Боку, Маскав, Тошканд,
Теҳрон, Лондон, Порис ба табъ
расидаанд, ки муҳимтаринашон
«Гулҳои худрӯй» (Теҳрон, 1945),
«Ёдгор» (Боку, 1950), «Модарон
сулҳ мехоҳанд» (1956), «Армуғон»
(Боку, 1956), «Дастагул» (1958),
«Зиндарӯд» (1964), «Интизор»
(1969), «Ҳангоми вафот»(1974),
«Киштии кабуд» (1978), «Живая
река» (Маскав, 1965), «Синий
корабль» (Маскав, 1978), «Перелётные птицы» (Маскав, 1974)
ва ғайра мебошанд. Муаллифи
рисолаи «Шеъри нав дар Эрон»
аст. Дар заминаи либреттои ӯ дар
Театри давлатии академии опера
ва балети ба номи Садриддин Айнӣ операи «Парасту» саҳнагузорӣ
шудааст.
Идибеки САИД

ЌАБУЛ БА СИНФИ 1 РОЙГОН АСТ!

Ҳушдори мақомоти маориф аз фасодкорӣ
Аз волидоне, ки фарзандашон
соли равон ба мактаб мераваду
дар ин раванд дучори фасодкории
масъулин шудаанд, хоста шуд, то
ба мақомот муроҷиат намоянд.
- Қабули кӯдакон ба синфи
якуми гуруҳҳои забони таҳсилашон тоҷикӣ ва русии муассисаҳои
таълимӣ тариқи ройгон сурат мегирад,- хабар дод Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе.
Сардори раёсати муассисаҳои
таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи
умумии Сарраёсати маорифи
шаҳри Душанбе Асомиддин Бобозода таъкид намудааст, ки қабули
ройгон ба синфи якро Конститутсияи кишвар кафолат додааст.
Тавзеҳ дода шудааст, ки дар
муассисаҳои таълимии шакли нав
ва хусусӣ низ, бе назардошти маблағи шартнома ин раванд ройгон
ба роҳ монда мешавад.

"Дар ҳолати аз ҷониби масъулини маорифи шаҳри Душанбе талаб намудани маблағ барои қабули
кӯдак ба синфи якум волидайн бояд аз масъулин расид барои маблағ
талаб намоянд ва ё арзу шикояти худро ба Сарраёсати маорифи
шаҳр расонанд",- афзудаст ӯ.
Телефони боварӣ дар чунин
ҳолатҳо 2213092 пешниҳод шудааст, ки корафтодагон метавонанд

тариқи он ба Сарраёсати маориф
муроҷиат намоянд.
Бар асоси муқаррарот дар Тоҷикистон кӯдакони 7-сола ва онҳое,
ки то охири моҳи декабр 7-сола
мешаванд, ба синфи якум қабул
мегарданд. Аз ҷумла кӯдаконе, ки
то 31-уми декабри соли 2015 таваллуд шудаанд, ба синфи якум
мераванд. Қабул ба синфи 1 дар
тамоми кишвар ройгон аст.
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Тақвими

ТОЉИКИСТОН
29-УМИ ИЮЛ
МАНСУР МАЪМУРОВ (1952-2016), 70-солагии
зодрўзи Журналисти шоистаи Тољикистон.
ЊАСАНИ ЊАЙДАР (1957), 65-солагии зодрўзи
сароянда, Њунарпешаи шоистаи Тољикистон.
РАВШАН ЮЛДОШЕВ (1967), 55-солагии зодрўзи
олими соњаи тиб.
30-ЮМИ ИЮЛ
ГРИГОРИЙ ФИЛИПОВ (1922-1983), 100-солагии
зодрўзи иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї,
Ќањрамони Иттифоќи Советї.
АЛЕКСАНДР ТАРТАКОВСКИЙ (1947), 75-солагии
зодрўзи олими соњаи њуќуќ.
ОТАМУРОД ДОДОБОЕВ (1942), 80-солагии
зодрўзи олими соњаи фалсафа.
МУКАММАЛ ДАВЛАТОВА (1932), 90-солагии
зодрўзи олими соњаи филология, забоншинос.
31-УМИ ИЮЛ
АЮБ УМАРОВ (1917-2000), 105-солагии зодрўзи
журналист, Корманди шоистаи маданияти
Тољикистон.
ДИЛРАБО ЌОДИРОВА (1957), 65-солагии зодрўзи
доктори илми тиб, профессор, академик.
1-УМИ АВГУСТ
ОДИЛХОН ШАЊБОЗОВ (1937-2010), 85-солагии
зодрўзи олими соњаи математика.
ЊОЉИБОЙ МАЊКАМЗОДА (1957), 65-солагии
зодрўзи нависанда, Корманди хизматнишондодаи
љумњурї.
ХУШБАХТ МИРОВАРОВ (1967), 55-солагии
зодрўзи генерал-майор.
АЛЛА ЗАХАРЧУК (1942), 80-солагии зодрўзи
олими соњаи физика.
2-ЮМИ АВГУСТ
АБДУЊАКИМ ЃАФУРОВ (1942-2003), 80-солагии
зодрўзи олими соњаи биология, профессор,
академик.
АБДУЛВОЊИД РОЗИЌОВ (1942), 80-солагии
зодрўзи доктори илми иќтисодї, профессор.
АБДУЛХАЙР ЌОСИМОВ (1907-1999), 115-солагии
зодрўзи актёри театру кино, Њунарпешаи халќии
Тољикистон.
3-ЮМИ АВГУСТ
САНОВБАР АЗИЗОВА (1927-2003),
95-солагии зодрўзи наттоќи радио, Корманди
хизматнишондодаи Љумњурии Тољикистон.
ЮЛЯ ЛЕСКОВА (1927), 95-солагии зодрўзи
олими соњаи химия, Корманди хизматнишондодаи
љумњурї.
НЕЪМАТУЛЛО РАЉАБОВ (1967), 55-солагии
зодрўзи журналист.
ВАЛЇ МАЊМУДОВ (1922-2001), 100-солагии
зодрўзи пахтакор, Ќањрамони Мењнати
Сотсиалистї.
4-УМИ АВГУСТ
АЛЕКСАНДР МАМОНТОВ (1927), 95-солагии
зодрўзи олими соњаи география.
ЗИЁВУДДИН НИЗОМОВ (1947), 75-солагии
зодрўзи доктори илмњои физика ва математика,
профессор.
СОМЕЪЉОН УРОЌОВ (1947-2009), 75-солагии
зодрўзи навозанда, Њунарпешаи шоистаи
Тољикистон.
Тањияи С. ГУЛОВ, Н. БАЊРУЛЛО,
кормандони Китобхонаи
миллии Тољикистон
Шахсиятњои таърихї, олимони варзида,
ходимони давлативу љамъиятї мавлуд доранд?
ПЕШОПЕШ МОРО
ОГОЊ КУНЕД!
Тел: 221-00-84
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ТРАНСФЕР
Нимҳимоятгари дастаи
мунтахаби футболи Тоҷикистон Парвиз Умарбоев ҳамчун
футболбози озод аз дастаи
«Локомотив Пловдив» (Булғория), ки аз соли 2016 инҷониб
дар ҳайати он бозӣ мекард,
ба «ССКА 1948»-и ин кишвар
гузашт.
Дар оғози мавсими нави
чемпионати Булғория клуби
нави Парвиз Умарбоев дар се
бозии анҷомдода панҷ имтиёз
ба даст овардааст.
Ҳамлагари дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон
Шаҳром Самиев клуби футболи «Торпедо-БелАЗ»-ро, ки
аз соли 2021 дар ҳайати он бозӣ
мекард, бо дастаи "Ислоч" аз
кишвари Белорус иваз кард.
"Ислоч" баъди марҳилаи
якуми чемпионати Белорус аз
дастаи БАТЭ танҳо як имтиёз
кам дошта, дар зинаи дуюми
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ЛЕГИОНЕРЊОИ ФУТБОЛИ ТОЉИК
БА КУЉО РАФТАНД?

БОЗИЊОИ 19-УМ
Шўрои олимпии Осиё
(OCA) рўзҳои баргузории
Бозиҳои 19-уми Осиёро,
ки дар Ҳангжоуи Чин ба
нақша гирифта шудааст,
дақиқ кард. Гуфта мешавад, ки Бозиҳо соли оянда аз 23-юми сентябр то
8-уми октябр баргузор
хоҳанд шуд.

ҷадвал қарор дорад.
Манучеҳр Сафаров аз дастаи
«Персеполис»-и Эрон, ки сар
аз моҳи декабри соли гузашта
дар ҳайати он бозӣ мекард, ба
«Локомотив»-и Ўзбекистон
гузашт.
Сафаров қаблан дар бошгоҳҳои «Барқчӣ», «Хуҷанд»,
«Локомотив-Помир»,

«Хуҷанд» ва «Истиқлол» ҳунарнамоӣ кардааст.
Ҳамадонӣ Камолов ба клуби "Паракуэлос Антамира"-и
шаҳри Мадрид, ки дар дивизиони 3-юми Испания баромад
мекунад, гузашт. Камолов пеш
аз ин дар ҳайати дастаи "Райо
Махадаондо" бозӣ мекард.
Ҳамлагари дастаи мунта-

хаби ҷавонони Тоҷикистон
(U-20) Абдулфаттоҳ Худойдодзода фаъолияти худро дар
ҳайати дастаи «Динамо Брест»
дар чемпионати Белорус идома медиҳад. Футболбози тоҷик
бо дастаи «Динамо»-и Брест
барои якуним сол шартнома
баст.

CAFA -2022-U-19

ДАСТАИ МУНТАХАБИ ЗАНОНАИ
ЎЗБЕКИСТОН ЃОЛИБИ
МУСОБИЌАИ ДУШАНБЕ ШУД

Дар даври ниҳоӣ дастаи Ўзбекистон бар Эрон бо ҳисоби
1:0 пирўз шуд. Голро Мафтуна Шоимова дар дақиқаи 86уми вохўрӣ ба ҳадаф расонд.
Дар бозии дигар дастаи
мунтахаби Қирғизистон бар
Тоҷикистон бо ҳисоби 1:0 ғалаба кард.
Ҳамин тавр, дастаи мунтахаби занонаи Ўзбекистон
дар чор бозӣ чор пирўзӣ ба
даст оварда, соҳиби 12 имтиёз гардид ва аввалин ғолиби
Чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ
шуд.
Медалҳои нуқра насиби
бозигарони Эрон шуд, ки 9

БАРГУЗОРИИ
ДАЌИЌ ШУДАНД

CAFA-2022

Аввалин чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи
Марказӣ (CAFA) дар Душанбе миёни дастаҳои мунтахаби занона бо пирўзии дастаи
мунтахаби Ўзбекистон ба
анҷом расид.

РЎЗЊОИ

имтиёз ба даст оварданд. Медалҳои биринҷиро духтарони
дастаи мунтахаби Қирғизистон бо 4 имтиёз ба гардан
овехтанд.
Дар маросими ҷоизасупории чемпионати CAFA-2022
байни дастаҳои мунтахаби
занона дабири кулли Ассотсиатсияи футболи Осиёи
Марказӣ Улуғбек Каримов
ва дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон
Фурқат Ахмедҷонов ширкат
доштанд.
Дар натиҷаи ин мусобиқа
ҷоизаи «Fair Play» насиби дастаи мунтахаби Эрон
ва ҷоизаи махсус ба дастаи
Туркманистон дода шуд. Аз
дастаи мунтахаби Ўзбекистон
Нилуфар Қудратова ҷоизаи
гаронарзиштарин бозигари
мусобиқотро ба даст оварда,
бо панҷ голи задааш беҳтарин
нишонзани мусобиқа дониста шуд.

ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН
ОМОДАГИРО БА ЧЕМПИОНАТ
ОЃОЗ КАРДАНД
Дастаи мунтахаби ҷавонони
Тоҷикистон (U-19) таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин
Турдиев дар Душанбе ҷамъомади таълимиву тамриниро
оғоз кард, ки ҳадафи он омодагӣ ба чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ (CAFA) мебошад.
Сармураббии дастаи ҷавонон
Аҳлиддин Турдиев ба ин ҷамъомад 24 бозигар - 3 дарвозабон, 7
ҳимоятгар, 11 нимҳимоятгар ва
3 ҳамлагарро даъват кардааст.
Ба далели он, ки чемпионати
CAFA-2022 дар рўзҳои FIFA
баргузор намешавад, легионерҳо дар ин мусобиқа наметавонанд дар ҳайати дастаи ҷавонон бозӣ кунанд. Бо мувофиқа
бо бошгоҳҳо бозигарони дар хориҷа буда ба ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон
барои бозиҳои расмӣ - марҳилаи
интихобии Ҷоми Осиё-2023, ки
аз 14 то 18-уми сентябр дар Душанбе баргузор мешавад, даъват
мешаванд.
Дар чемпионати CAFA-2022
дастаи мунтахаби ҷавонони
Тоҷикистон (U-19) бо ҳамсолони худ аз Афғонистон (6-уми
август), Қирғизистон (8-уми
август), Ўзбекистон (10-уми
август) ва Эрон (12-уми август)

бозӣ мекунад.
Ҳайати мунтахаби ҷавонони
Тоҷикистон (U-19) барои ҷамъомади таълимиву тамринӣ дар
Душанбе:
Дарвозабонҳо: Сафармад
Ғаффоров («Регар-ТадАЗ»),
Суҳробхўҷа Юсупов («Хуҷанд»),
Шаҳобиддин Маҳмудзода («Динамо»);
Ҳимоятгарон: Меҳрубони
Абдурауф, Раҳматшо Раҳматзода, Фахриддин Аҳтамов,
Шаҳриёри Иноятулло, Рўзимуҳаммад Абдураҳмонов, Содиқ
Қурбонов (ҳама аз «Динамо»),
Асадбек Зиёзода («Истаравшан»);
Нимҳимоятгарон: Абдулло
Шарипов (КМВА), Азизбек Ҳайитов, Иброҳим Зокиров (ҳарду аз
«Регар-ТадАЗ»), Аббос Андалибов, Амирҷони Фаррухзод (ҳарду аз «Равшан»-и Кўлоб), Бежан
Нишонбойзода, Фатҳулло Олимзода, Азизбек Далиев, Меҳроб
Асоев (ҳама аз «Динамо»), Салоҳиддин Иргашев («Металлург»,
Ўзбекистон), Салам Ашурмамадов (бидуни даста);
Ҳамлагарон: Сунатулло Азизов («Динамо»), Асадбек Ҷўрабекзода (КМВА), Далер Шарипов («Металлург», Ўзбекистон);
Сармураббӣ: Аҳлиддин Турдиев.

Дар ибтидо Бозиҳои 19уми Осиё аз 10 то 25-уми
сентябри соли 2022 дар Ҳангжоу ба нақша гирифта шуда буд, аммо бо сабаби пандемияи COVID-19 мавқуф
гузошта шуд.
Гуруҳи корӣ барои муайян кардани санаҳои нав
тайи ду моҳи охир бо Кумитаи олимпии Чин, Кумитаи
тадорукоти Бозиҳои Осиё
дар Ҳангжоу (HAGOC) ва
дигар ҷонибҳои манфиатдор барои дарёфти равзанаи
бозиҳо, ки бо дигар чорабиниҳои бузурги байналмилалии варзишӣ мухолифат намекарданд, баҳсҳои гуногун
анҷом дод. Санаҳои тавсияшуда аз ҷониби гуруҳи корӣ
аз ҷониби Кумитаи иҷроияи
OCA тасдиқ карда шуд.
Ба барномаи Бозиҳои
Осиё 40 намуди варзиш
(61 равияи варзишӣ) ворид
гардидаанд. Ҳудуди 10000
варзишгар аз 45 кишвари қора барои 482 маҷмуи
медалҳо талош мекунанд.
Кишварҳои Уқёнус низ барои иштирок дар баъзе намудҳои варзиш даъват карда
мешаванд, аммо дар сурати
пирўзӣ ба онҳо медали ифтихорӣ тақдим мегардад.

Бозиҳои Осиё зери сарпарастии Шўрои олимпии
Осиё аз соли 1951 ҳар чор
сол як маротиба баргузор мешавад. Тоҷикистон
аз соли 1994 дар Бозиҳои
Осиё ширкат мекунад ва то
имрўз сазовори 27 медал - 4
тилло, 6 нуқра, 17 биринҷӣ
гардидааст.

ФАРОҒАТ ВА МАСЪУЛИЯТ
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ШАКАРХАНД
Пазироӣ
Дар толори бошукуҳе консерт
идома дошт. Ҳофизтароше баъди сароидани суруд хост аз саҳна
поён ояд. Ҳамин вақт аз толор
садои «Боз шавад! Боз!» баланд
гардид. Ҳофиз аз ин пазироӣ ба
ваҷд омада, боз чанд сурудеро
хонда, хост паси саҳна гузарад.
- Боз хонед, боз!,- гуфтанд
аҳли толор.
Ҳофиз торашро ҷӯр карда,
пайиҳам боз чанд сурудро замзама карду майли аз саҳна рафтан кард.
- Не, боз хонед, боз!,- мегуфтанд ҳозирон.
- Аз лутфу пазироиятон беҳад
шодам,- рӯ овард ҳофиз ба аҳли
толор.-Хаста шудам, дигар хонда
наметавонам.
- Хон, то сурудхониро ёд гирифтанат аз саҳна ба ҳеҷ куҷо намеравӣ!,-дод заданд аҳли толор.

Маош
Зулайхо аз модараш пурсид:
- Модарҷон, чаро замин

меҷунбаду осмон не?
Модараш гуфт:
- Ҳар вақте ки дадот маош
мегирад, осмон аз замин ҳам
сахттар меҷунбад.

Бемор
Табиб беморро аз назар гузаронида, баъдан шавҳари ӯро
ба гӯшае хонда, бо ишора ба бемории занаш бо изҳори таассуф
оҳиста ба гӯшаш гуфт:
- Бемор ба ман чандон маъқул не.
Шавҳар гуфт:
- Ба ман ҳам маъқул не. Росташро гӯям, аз рӯзи аввали заношӯиямон.

Хушдоман
Зан ба шавҳар мегӯяд:
- Одаму одамгариро фаромӯш
кардед вақтҳои охир. Хушдоманатон аз ҳамин қадар роҳи дур
меҳмон шуда омаданду шумо
бошед, ақаллан ягон ҷо тамошо
ҳам набурдед он касро.
- Занак,- мегӯяд шавҳар дар

ҷавоб,- ин кори бефоида. Ба
куҷое набарам, роҳро медонад,
боз гашта хона меояд.

Асри 22

Миёнаи асри 22. Дар яке аз
кӯчаҳои марказии шаҳр мошин
пайи мошин беохир равона
ҳастанду ду роҳгузар ғамгин
истодаанд.
- Шумо чӣ тавр аз он тарафи
роҳ ба ин тараф гузашта тавонистед?,-мепурсад якеаш.
- Ман дар ҳамин роҳ таваллуд
шудаам,- ҷавоб медиҳад дуюмӣ.

Аскар
Афсар аз аскари қаторӣ сабаби ба хизмат омаданашро мепурсад. Аскар дар ҷавоб:
- Аввалаш, ватанамро ҳифз
кардан мехоҳам.
- Дуруст.
- Дуюмаш, хизмат мардро
бақувват мекунад.
- Бале!
- Сеюмаш, хоҳиши маро напурсида, ба инҷо оварданд.
Таҳияи Нодира РАҶАБОВА

ПУРСЕД, ЉАВОБ МЕДИЊАНД!

НАФАЌАИ МИЁНА
1,7 СОМОНӢ ЗИЁД ШУД?
Дар шабакаҳои иҷтимоӣ омореро хонда, дар ҳайрат мондам. Дар нишасти матбуотии Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва
нафақа хабар додаанд, ки нафақаи миёнаи аҳолии кишвар
ҳамагӣ 1 сомониву 17 дирам зиёд шудааст. Магар ин аз
рӯйи адолат аст? Бо ин миқдор пул чӣ харида мешавад?
Ақаллан ба набераҳо шоколад харидан имкон надорад.
Зокир МУРТАЗОЕВ, нафақагир
Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва
нафақа маълумот медиҳад, ки
дар 6 моҳи соли равон нафақаи
миёна дар Тоҷикистон ба андозаи на 1,7 сомонӣ, тавре ки
пештар хабар дода шуд, балки
28,62 сомонӣ зиёд шудааст.
“Гап сари он аст, ки ҳангоми чопи варақаи иттилоотӣ
ДИЛМУРОД
хатои техникӣ рафтааст. Аз ин
ДАВЛАТЗОДА
рӯ, Агентӣ маъзарат хоста, дар
ин бора маълумоти дақиқ пешниҳод мекунад: соли гузашта андозаи нафақаи миёна дар
Тоҷикистон 320 сомониву 40 дирам ва дар соли равон 348
сомониву 96 дирамро ташкил медиҳад”,- изҳор намуданд
дар Агентӣ.
Дар Агентӣ зикр карданд, ки дигар рақамҳои дар маълумот
зикршуда дурустанд.
Бино ба маълумоти Агентӣ, айни замон ҳаҷми нафақаи
миёна дар ҷумҳурӣ тариқи зайл аст:
- дар Душанбе - 429,15 сомонӣ;
- дар ВМКБ - 406,93 сомонӣ;
- дар Хатлон - 313,19 сомонӣ;
- дар Суғд - 303,21 сомонӣ;
- дар ноҳияҳои тобеи марказ - 299,57 сомонӣ.
Тибқи иттилои Дилмурод Давлатзода, роҳбари Агентии
суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон, дар ҳоли ҳозир
шумораи нафақагирон дар кишвар 761 ҳазору 312 нафар аст.

ХАБАРЊОИ

ТОЉИКИСТОН
ВА ЉАЊОН

