Ҳамоиш бахшида ба соли ҷавонон таҳти унвони «Аз мутахассиси
болаёқат – рушд ёбад саноат»
Чунин буд ҳамоише, ки Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ дар
якҷоягӣ бо Донишгоҳи технологии Тоҷикистон санаи 14-уми апрели соли равон
дар донишгоҳи мазкур доир намуданд.
Дар ҳақиқат он рӯз саҳни донишгоҳ ва литсейи инноватсионии “Душанбе”-и
назди ДТТ намуди идона дошт. Бо мақсади ҷалби хатмкунандагони болаёқат ба
корхонаҳои гуногуни саноатии кишвар ва ҳамкориҳои мутақобилаи донишгоҳ бо
корхонаҳои тобеи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон
намояндагони корхонаҳо бо зикри номи корхонаҳояшон, аз ҷумла “Дунёи нав
АС”, ҶСКА“Қолинҳои Қайроққум”, КВД “Саноати гӯшту шир” , КВД “Ангишт”, ҶДММ
“Ширкати Зарнисор” (ҷамъ 13 корхона) гӯшаҳои махсус ташкил намуда буданд.
Шиору навиштаҷотҳои даъваткунанда аз қабили суханони Асосгузори сулҳу
Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон“Масъалаи омӯзонидани касбу ҳунарҳои гуногун ва тайёр кардани кадрҳои
коргарӣ вазифаи муҳимтарини роҳбарону масъулони Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм ва вазорату идораҳое, ки дар сохторашон
муассисаҳои таълимӣ доранд, инчунин роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо буда,
онҳо вазифадоранд, ки заминаҳои моддию техникии таълимгоҳҳо, бахусус марказҳои
таълими калонсолонро таҳким бахшанд ва барои омода кардани кадрҳои
дар бозори меҳнат рақобатпазир ҳамаи ҷораҳои заруриро амалӣ намоянд”
ва намоиши китобу ихтироот, лоиҳаҳои инноватсионӣ ва дигар дастовардҳои
устодону донишҷӯёни донишгоҳ ва хонандагони литсейи инноватсионии “Душанбе”-и
назди донишгоҳ, ки ба чорабинӣ шукуҳи тоза зам менамуданд, аз заҳматҳои аҳли илм
ва донишҷӯёну хонандагони донишгоҳу литсейи он башорат медоданд. Садои дафу чанг
ва сурнайю карнай бошад, дилҳоро лабрези фараҳ гардонида ба ҷону тан ҳаловат
мебахшиданд.
Ҳозир шудани вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ муҳтарам
Бобозода Шавкат ба ҳамоиш, ки ӯро ректори донишгоҳ Амонзода Илҳом
Темур ва дигар аъзоёни раёсати донишгоҳ ҳамроҳӣ мекарданд, ба чорабинӣ
шукуҳи хосса бахшид.

Вазир ва ҳамроҳонаш нахуст аз дастовардҳои ба маърази тамошо гузоштаи
устодону донишҷӯёни донишгоҳ ва хонандагони литсей дидан карда, изҳори
қаноатмандӣ намуд ва барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани сифати таълиму тарбия,
афзун гардонидани дастовардҳои илмию техникӣ, бахухус ихтирооту лоиҳаҳои
инноватсионии донишҷӯёну хонандагон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.

Бобозода Шавкат ба дастовардҳои хонандагони литсей, алалхусус хонандаи
синфи 7-уми Б, ғолиби озмуни “Лоиҳаи иннноватсионии беҳтарин” Мафтуна Ғаффорова,
ки бахшида ба соли 2017 эълон гардидани соли ҷавонон китоби Шарлотта Бронте “Ҷейн
Эйр”-ро аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума кардааст, дастоварди хонандаи
синфи 6-уми Б, ғолиби ҷойи сеюми олимпиадаи байналмилалӣ аз фанни математика
Аниси Рустам, лоиҳаи инноватсионии хонандаи синфи 10-уми В Абубакр Абдулмониев
сохтани генератори қубурӣ, ки ба воситаи об кор мекунад (роҳбари илмӣ Мирмурод
Мирғарибов), лоиҳаи техникии хонандаи синфи 8А Шоҳрухи Маҳмуд асбобе, ки тарзи
кори фаввораро нишон медиҳад (роҳбар Гулчинмо Одинабекова), лоиҳаи хонандаи
синфи 8Г Ҷӯраев Луқмон “Формулаи зарби мухтасар бо методи нав” (роҳбар Хонов
Исҳоқ) мароқ зоҳир намуда, ба ихтирооту корҳои инноватсионии онҳо баҳои баланд
дод.

Дар робита бо дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ба
касбомӯзӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ҷалб намудани ҷавондухтарон дар заминаи Парки
технологии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон Маркази омӯзиши истеҳсоли атласу
адрас таъсис гардид. Дар марказ бо ташаббуси Вазорати саноат ва технологияҳои нави
Ҷумҳурии Тоҷикистон омўзиши истењсоли атласу адрас аз љониби мутахассисон ба роњ

монда шудааст ва айни ҳол устодон ва мутахассисони ботаҷриба бо истифода аз
дастгоҳҳои атласу адрасбофӣ нозукиҳои ин ҳунари аҷдодиро ба занону духтарон,
бахусус ҷавондухтарон, меомӯзонанд.

Сипас, қисми расмии ҳамоиш шурӯъ гардид, ки он бо сухани ифтитоҳии донишгоҳ
Амонзода Илҳом Темур оғоз ёфт. Ректори донишгоҳ меҳмонон ва дигар иштирокчиёни
ҳамоишро хайрамақдам гуфта, бо камоли эҳтиром суханро ба вазири саноат ва
технологияҳои нави ҷумҳурӣ Бобозода Шавкат дод.

Бобозода Шавкат зимни суханронӣ аз саҳми босазои корхонаҳои саноатии
ҷумҳурӣ ва муассисаҳои таълимии дар сохторҳои вазоратбуда ҷиҳати рушду нумӯъ ва
ободию шукуфоии кишвар ёдовар шуда, ҳамкориҳои корхонаҳои саноатиро бо
муассисаҳои таълимӣ шарти зарурӣ дониста, ҷоннок намудани онҳоро таъкид намуд. Ӯ
инчунин, қайд намуд, ки ба туфайли ба истифода додани корхонаҳои нави сементбарорӣ
иқтидори солонаи истеҳсоли семент дар мамлакат ба 5 млн. тонна расид. Дар семоҳаи

якуми соли 2017 ба хориҷи кишвар 150 ҳазор тонна семент содирот карда шуд, ки ин
нишондиҳандаи хурсандибахш аст.
Вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ аз иштироки роҳбарони корхонаҳои
гуногуни саноатии кишвар ва ҳамоиши доирнамуда, ки дар сатҳи баланд гузаронида
шуд, изҳори қаноатмандӣ карда, ба иштирокчиёну созмондиҳандагони он арзи сипос
намуд.
Бобозода Шавкат диққати ҳозиринро ба истеҳсоли либосҳои миллӣ, аз ҷумла
чакан ва атласу адрас ҷалб намуда, таъсиси корхонаҳои нави дӯзандагиро яке аз роҳҳои
ҳалли ин масъала маънидод кард. Вазири муҳтарам таъсиси озмоигоҳҳои бофандагӣ ва
дӯзандагиро дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон амали нек дониста, барои васеътар
кардани онҳо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.
Бобозода Шавкат дар хотимаи суханашба омӯзгорони донишгоҳ барои
заҳматҳояшон дар таълиму тарбия ва тайёр кардани мутахассисони баландихтисоси ба
талаботи бозори меҳнат рақобатпазир изҳори сипос намуда, аз донишҷӯён даъват ба
амал овард, ки ба қадри заҳмати устодон расида, илмҳои замонавиро аз бар кунанд ва
дар ободию шукуфоии кишвари азизамон- Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузор
бошанд.
Барномаи фарҳангӣ-фароғатие, ки аз ҷониби ансамбли “Нури Роғун” –и донишгоҳ
ва хонандагони литсейи инноватсионии “Душанбе дар сатҳи баланд омода карда шуда
буд, табъи иштирокчиёни ҳамоишро болида гардонида, ба онҳо ғизои маънавӣ
бахшиданд.

