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ПАЁМИ ШОДБОШИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ ПАЁМИ ШОДБОШИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ 
РАЊМОН БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОНРАЊМОН БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН

Ҷавонони азиз!
Бисту сеюми майи ҳар сол дар 

кишвари мо Рӯзи ҷавонон ҳамчун 
яке аз санаҳои муҳимми даврони 
соҳибистиқлолии Тоҷикистон таҷлил 
мегардад.

Бинобар ин, ҳамаи шумо – ҷавонони 
ватандӯсту хештаншиноси замони 
истиқлолро самимона табрик гуфта, ба-
роятон комёбиву сарбаландӣ ва ба Вата-
ни маҳбубамон, ки кишвари ҷавонӣ ва 
ҷавонон аст, сулҳу суботи ҷовидонӣ орзу 
менамоям.

Имрӯз ҷавонони мо такягоҳи воқеӣ, 
умед ва ифтихори ҷомеа ва давлати 
Тоҷикистон ба шумор мераванд.

Зеро нақши онҳо дар рушди соҳаҳои 
сиёсӣ ва иқтисодиву иҷтимоии кишвар 
басо назаррасу арзишманд мебошад.

Тавре ки борҳо гуфтаам, дар замони 
муосир танҳо кишварҳое ба дастовардҳои 
бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва рушди 
устувори ҷомеа муваффақ мегарданд, ки 
ба масъалаи ҷавонон таваҷҷуҳи зарурӣ 
дода, имкониятҳои фаровони зеҳнӣ ва 
ҷисмонии онҳоро ба самти дурусту соза-
нда сафарбар менамоянд.

Ба ҳамин хотир, Ҳукумати 
Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини 
соҳибистиқлолӣ то ба имрӯз ба ҷавонон 
ҳамчун нерӯи пешбарандаи давлат ва 
насли ояндасоз аҳамияти ҷиддӣ зоҳир 
намуда истодааст.

Таърихи даврони соҳибистиқлолӣ 
возеҳ нишон медиҳад, ки ин нерӯи со-
занда сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати 
мамлакатро ҳамеша ҷонибдорӣ мена-
мояд ва дар раванди татбиқи он саҳми 
арзанда мегузорад, яъне дар пешрафти 
тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа иштироки 
фаъолона дорад.

Ҷавонони мо ҳамчун ояндаи давла-
ту миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа 
ва захираи стратегии давлату Ҳукумати 
мамлакат дорои ҳисси баланди миллӣ ва 
эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарварӣ 
мебошанд.

Мо ифтихор дорем, ки ҷавонони 
мо ҳамқадами замони муосир мебо-
шанд, талаботи асри навинро хуб дарк 
мекунанд, дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии дохили кишвар ва хориҷ 
аз он илму дониш меомӯзанд, забонҳои 
хориҷӣ ва технологияҳои навтаринро 
аз худ менамоянд, ба корҳои илмиву 
таҳқиқотӣ машғуланд ва саъю талош до-
ранд, ки ба ин васила дар раванди обо-
донии Ватан ва пешрафти давлат саҳми 
назаррас гузоранд.

Ҳамчунин, ҷавонони кишвар 

ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст на-
дода, дар шароити торафт вусъат гириф-
тани равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархӯрди 
тамаддунҳо ва таъсири манфии унсурҳои 
фарҳангиву тамаддунии бегона манфиа-
ту арзишҳои миллиро ҳимоя мекунанд 
ва дар мубориза бо ҳама гуна хавфу 
хатарҳои бар зидди давлату миллати худ 
равонашуда омода мебошанд.

Ҷавонони далеру ғаюри мо имрӯзҳо 
дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ содиқона 
хизмат карда, қарзи фарзандӣ ва рисо-
лати миллии хешро содиқона иҷро ме-
кунанд ва ҳамчун сипари боэътимоди 
давлатдории миллии тоҷикон дар ҳифзи 
марзу буми кишвар, таъмини амнияти 
давлату ҷомеа ва ҳимояи дастовардҳои 
даврони соҳибистиқлолӣ – сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ нақши 
бузург доранд.

Ҳукумати мамлакат бо дарназардо-
шти саҳм ва нақши ҷавонон дар ҳаёти 
ҷомеа ва давлат барои дастгирӣ ва 
ҳавасмандгардонии онҳо то ба имрӯз 
аз тамоми имкониятҳо истифода бурда 
истодааст.

Аз ҷумла тавассути барномаҳои 
давлатӣ маблағгузорӣ кардани фаъоли-
яти соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон, 
таъсис додани Ҷоизаи ба номи Исмо-
или Сомонӣ барои олимони ҷавон, 
стипендияҳои Президенти Тоҷикистон 
барои хонандагону донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ 
ва миёнаи касбӣ ва тадриҷан зиёд на-
мудани маблағи стипендия ва шумораи 

он, стипендияи байналмилалии «Ду-
рахшандагон», квотаҳои президентӣ 
барои ҷавондухтарону ҷавонписарони 
ноҳияҳои дурдаст, таъсиси Шӯрои мил-
лии кор бо ҷавонон дар назди Прези-
денти мамлакат, ҷавонгардонии сиёсати 
кадрӣ ва ба вазифаҳои роҳбарикунанда 
таъин гардидани шумораи зиёди 
ҷавонони лаёқатманд, азнавсозӣ ва обо-
ду зебо гардонидани боғҳои фарҳанг, 
сохта ва ба истифода супоридани 
марказҳои ҷавонон дар шаҳру ноҳияҳо, 
сохтмони ҳазорҳо муассисаи таълимӣ 
– мактабу донишгоҳҳо, инчунин, 
китобхонаҳои сатҳи байналмилалӣ, 
иншооти варзиши ҷавобгӯ ба тала-
боти замони муосир, бунёди коргоҳу 
корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва ба ҳамин 
роҳ фароҳам овардани шароити мусоиди 
таҳсил ва кору зиндагӣ барои ҷавонон ва 
тадбирҳои дигар амалӣ карда шудаанд.

Ҳукумати мамлакат барои боз ҳам 
таҳким бахшидани мақому мавқеи 
ҷавонон дар ҷомеа ва ҳаллу фа-
сли масъалаҳои онҳо бо истифода аз 
имкониятҳои мавҷуда минбаъд низ та-
лош хоҳад кард.

Яъне бо афзоиш ёфтани имкониятҳои 
иқтисодии кишвар мо минбаъд низ 
раванди дастгирии ҷавононро идома 
медиҳем ва ҷиҳати фароҳам овардани 
шароити боз ҳам беҳтар барои кору зин-
дагии онҳо мунтазам чораҷӯӣ мекунем.

Дар баробари ин, ҳоло дар на-
зди ҷомеаи мо, ки қисми асосии 
онро ҷавонон ташкил медиҳанд, 

масъалаҳое вуҷуд доранд, ки дар замони 
ҷаҳонишавӣ, ташаннуҷи рӯзафзуни ав-
зои сиёсии ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоти 
босуръати он, инчунин, торафт вусъат 
гирифтани миқёси таҳдиду хатарҳои му-
осир, аз ҷумла терроризму экстремизм, 
радикализми динӣ ва дигар ҷиноятҳои 
муташаккили фаромарзӣ аз ҷавонони 
мо пеш аз ҳама зиракии сиёсӣ, дониши 
амиқ, забондонӣ, ҷаҳонбинии замонавӣ 
ва муҳимтар аз ҳама, ҳисси балан-
ди миллӣ ва худшиносиву худогоҳиро 
тақозо намуда, масъулияти ҳимояи ма-
рзу буми кишвар, ҳифзи амнияти дав-
лату миллат ва самимона дӯст доштани 
Ватанро талаб менамояд.

Инчунин, ҷавонони мо бояд 
ба масъалаҳои омӯхтани таърихи 
пурғановати миллати тоҷик, осори 
гаронбаҳои гузаштагони халқамон, пос 
доштани забони давлатӣ, боз ҳам ба-
ланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, 
арҷ гузоштан ба рамзҳои давлатӣ ва 
арзишҳои милливу фарҳангӣ, руш-
ди қобилияти эҷодӣ ва густариши 
эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ эътибори 
аввалиндараҷа зоҳир намоянд ва дар ин 
самтҳо ташаббускор бошанд.

Ватанро сидқан ва самимона дӯст 
доштан, бо он ифтихор кардан, ба-
рои ҳимояи он омода будан, ба қадри 
истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи 
сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ расидан, шу-
кронаи соҳибватаниву соҳибдавлатӣ ва 
эҳтироми падару модарро ба ҷо овар-
дан аз ҷумлаи арзишҳое мебошанд, ки 
ҳар кадоми шумо – ҷавонон бояд ин 
арзишҳоро дастури зиндагии ҳаррӯзаи 
худ қарор диҳед.

Бовар дорам, ки шумо – ҷавонони 
ватандӯсту ватанпарасти кишвар аз 
уҳдаи иҷрои ҳама вазифаҳои дар назда-
тон гузошташуда сарбаландона мебаро-
ед ва минбаъд низ дар ҷодаи ободонии 
Ватани маҳбубамон – Тоҷикистон ва 
пешрафта гардонидани давлати тоҷикон 
содиқона хизмат мекунед.

Бори дигар ҳамаи шумо – 
давомдиҳандагони таъриху фарҳанги 
қадимаи миллати куҳанбунёди тоҷикро 
ба ифтихори Рӯзи ҷавонон табрик гуфта, 
ба ҳар яки шумо тандурустӣ, хушбахтӣ 
ва дар саъю талошатон ба хотири пе-
шрафти Ватани азизамон иродаи қавӣ 
ва барору комёбиҳо орзу менамоям.

Рӯзи ҷавонон муборак, созанда-
гони имрӯзу фардои Тоҷикистони 
соҳибистиқлол!

www.president.tj

Мо бо мақсади баланд бардоштани шавқу завқи 
ҷавонон ба омӯхтани илму дониш, пеш аз ҳама, 
илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ, кашфиёту навоварӣ, 
тавсеаи ҷаҳонбинии онҳо ва ҳавасманд гардонидани 
ҷавонони болаёқату соҳибмаърифат, ки метавонанд 
дар оянда барои пешрафти давлат ва ҷомеа саҳми 
босазо гузоранд, стипендия ва ҷоизаҳои гуногун таъ-
сис додем.

 Аз ҷумла ҳанӯз моҳи феврали соли 1998 сти-
пендияи Президенти Тоҷикистон барои хонанда-
гони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, хонандагону 
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоиву миё-
на ва олии касбӣ ва моҳи марти соли 1998 ҷоизаи ба 
номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавоне, ки 

дар соҳаи илму техника корҳои намоён анҷом дода-
анд, таъсис дода шуд.

Барои маълумоти ҷавононе, ки он рӯзҳо дар син-
ни кӯдакӣ буданд ва аз вазъи воқеии он солҳо ха-
бар надоранд, иброз медорам, ки соли 1998 мо дар 
ҳолати ниҳоят вазнини сиёсиву иҷтимоӣ ва буҳрони 
бисёр шадиди иқтисодиву молиявӣ қарор доштем. 
Бо вуҷуди чунин вазъият мо барои дастгирии навра-
сону ҷавонон чунин иқдомро амалӣ намудем. 

Соли гузашта дар асоси дастури Роҳбари давлат 
зимни мулоқот бо масъулини соҳаи илму маориф ва 
аҳли зиёи кишвар шумораи стипендияҳои президентӣ 
барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 
аз 400 ба 3000, шумораи чунин стипендияҳо дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз 100 
ба 500 ва барои аспирантони муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ ва илмӣ аз 15 ба 50 расонида шуд. 

Инчунин, барои дар сатҳи байналмилалӣ омо-
да намудани мутахассисони ҷавон мо стипендияи 
байналмилалии «Дурахшандагон»-ро таъсис додем. 
Ба роҳ мондани таҳсили ҷавонон дар муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ ва илмии кишварҳои хориҷӣ 
яке аз ибтикороти муҳимми Ҳукумати мамлакат дар 
самти рушди илму маориф ва ғамхорӣ нисбат ба 
ҷавонон маҳсуб меёбад. Ҳоло дар хориҷи кишвар 
беш аз 40 000 нафар донишҷӯ, магистр, аспирант ва 
докторантҳои мо ба таълим фаро гирифта шудаанд.

Эмомалї РАЊМОН
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 «ОИНАИ РАШТ»  АЗ НИГОЊИ «ЉУМЊУРИЯТ»

ТАМАННИЁТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОЊ АМОНЗОДА ИЛЊОМ ТАМАННИЁТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОЊ АМОНЗОДА ИЛЊОМ 
ТЕМУР БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ЉАВОНОНТЕМУР БА МУНОСИБАТИ РӮЗИ ЉАВОНОН

Омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни азиз! 

Ҳамасола (шурӯъ аз соли 1998)    
23-юми май яке аз муҳимтарин ҷашнҳои 
Тоҷикистони соҳибистиқлол- Рӯзи 
ҷавонон ҷашн гирифта мешавад. 

Ба ин муносибат тамоми ҷавонони 
донишгоҳро, ки дар пешрафти 
илм ва ободию шукуфоии  Ватани 
маҳбубамон саҳми арзанда гузошта 
истодаанд, самимона табрик мегӯям.

Боиси хурсандист, ки ба муноси-
бати  ин ҷашни муҳим дар донишгоҳ 
як қатор чорабинниҳои илмию 
маърифатӣ ва фарҳангию варзишӣ ба 
нақша гирифта шудаанд,  ки дар ама-
лигардонии онҳо ҷавонон  нақши бо-
риз доранд.

Лозим ба ёдоварист, ки тибқи 
таҳлилҳои Хазинаи нуфуси Созмо-
ни Милали Муттаҳид Тоҷикистон аз 
ҷумлаи кишварҳои дорои афзалия-
ти ҷавонон буда, синну соли миёнаи 
аҳолии он 22, 5 солро ташкил медиҳад. 

Дар баробари ин, тибқи маълумо-
ти оморӣ зиёда аз 70 фоизи аҳолии 
Тоҷикистони соҳибистиқлолро 
ҷавонони то 35-сола ташкил медиҳанд 
ва маҳз ба ҳамин хотир Тоҷикистон 
мамлакати ҷавонон ба ҳисоб меравад.

Ҳозирини гиромӣ, ифтихори ҳар як 
ҷавони баору номуси кишвар аст, ки 
ҳанӯз 17-уми марти соли 1994 мулоқоти 
нахустини Сарвари давлат ва Раиси 
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Анҷумани якуми Иттифоқи ҷавонон 

маҳз бо ҷавонон доир гардида буд. Ин 
маънои онро дорад, ки ҳанӯз аз рӯзҳои 
нахустин банақшагирӣ ва татбиқи 
чорабиниҳо барои ҷавонони кишвар 
таҳти таваҷҷуҳ ва назорати доимии 
Ҳукумати мамлакат қарор дода шуд. 

Тавре Президенти маҳбуби кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз 
доштанд: “Мо хуб дарк мекунем, ки 
таваҷҷуҳ ба ҷавонон ғамхорӣ барои 
ояндаи миллати тоҷик ва таҳкими не-
руи давлати Тоҷикистон мебошад”.

Бо мақсади баланд бардоштани 
шавқу завқи ҷавонон ба омӯхтани 
илму дониш, пеш аз ҳама, илмҳои 
табиӣ, риёзӣ ва дақиқ, кашфиёту 
навоварӣ, тавсеаи ҷаҳонбинии онҳо 
ва ҳавасманд гардонидани ҷавонони 
болаёқату соҳибмаърифат, ки метаво-
нанд дар оянда барои пешрафти дав-
лат ва ҷомеа саҳми босазо гузоранд, 
стипендия ва ҷоизаҳои гуногун таъсис 
дода шуд.

Мисолҳои зерин: қабул гардидани 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи сиёсати давлатии ҷавонон” аз 
13-уми марти соли 1992, таъсис дода-
ни Стипендияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, аз 1-уми январи соли 
1997, ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ 
барои олимони ҷавоне, ки дар соҳаи 
илм ва техника корҳои намоён нишон 
додаанд, Стипендияи байналмилалии 
«Дурахшандагон», Соли ҷавонон эъ-
лон гардидани соли 2017, соли 2020 
дар асоси дастури Роҳбари давлат 
зимни мулоқот бо масъулини соҳаи 

илму маориф ва аҳли зиёи кишвар, 
аз 400 ба 3 ҳазор расонидани шумо-
раи Стипендияҳои Президентӣ барои 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
умумӣ, шумораи чунин стипендияҳо 
дар массисаҳои таҳсилоти миёна ва 
олии касбӣ аз 100 ба 500 ва барои 
аспирантони муассисаҳои таҳсилоти 
олӣ ва илмӣ аз 15 ба 50 адад ва дигар 
ҷоизаҳо дар соҳаи илм, маориф, ада-
биёт, ҳунар далели равшани таваҷҷуҳ 
ва ғамхории давлат, бахусус Прези-
денти маҳбуби кишвар муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷавонони 
мамлакат мебошад. 

 Тавре ки Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз до-
штанд: “Ҷавонон мояи ифтихор ва 
сарбаландии Тоҷикистони азиз мебо-
шанд. Мо ба ҷавонон эътимоди ко-
мил дорем, дастгирии самимонаи 
онҳоро аз сиёсати пешгирифтаи дав-
лату Ҳукумат қадрдонӣ менамоем ва 
нақши арзишмандашонро дар ҳамаи 
ҷанбаҳои ҳаёти кишвар эҳсос мена-
моем”. 

Дар ҳақиқат имрӯз мо ба кадом 
соҳае, ки назар наафканем, нақши 
арзишманди ҷавонони саодатманди 
кишвари азизамонро ба хубӣ эҳсос ме-
намоем, ки воқеан ҳам онҳо ободку-
нандагону созандагони имрӯзу фар-
дои Ватани маҳбубамон мебошанд.  

Ҳозирини гиромӣ, бо дарна-
зардошти вазъи кунунии ҷаҳони 
имрӯза ҳар як ҷавони бонангу ному-
сро зарур аст, ки бо дарки баланди 

масъулиятшиносӣ аз Ватану милла-
ти худ ифтихор кунад, ватандӯст бо-
шанд ва манфиатҳои кишварро аз ҳар 
гуна манфиатҳои дигар боло дониста, 
баҳри ободиву осоиштагӣ ва рушди 
Ватани маҳбубамон содиқонаю соф-
дилона кӯшиш ба харҷ диҳанд ва бо 
кору пайкор ва ташаббусҳои бунёд-
коронаву созанда пайравони Пешвои 
миллат будани худро собит намоянд. 

Яъне, ҳар яки моро зарур аст, ки аз 
истиқлолияту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ шукрона кунем, шу-
кронаи Ватани соҳибихтиёру 
маҳбубамонро ба ҷо орем, онро 
сидқан дӯст дорем, ба давлати 
соҳибистиқлоламон содиқ бошем, 
ҳамаи саъю талоши худро ба хотири 
пешрафту неруманд гардонидани он 
ва дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам 
баланд бардоштани нуфузу эътибори 
Тоҷикистони азизамон равона кунем. 

Бори дигар Рӯзи ҷавонони кишвар-
ро ба ҳамаатон муборакбод мегӯям!

ПРЕЗИДЕНТ, 
ҶАВОНОН ВА 

ИЛМИ МУОСИР
Бо ибтикори бахши кор бо 

ҷавонон ва варзиши ноҳияи 
Фирдавсии шаҳри Душан-
бе 12-уми майи соли ҷорӣ 
дар Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон ба муносибати 
Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 
мизи мудаввар дар мавзӯи 
“Президент, ҷавонон ва илми 
муосир” доир карда шуд.

Дар мизи мудаввар му-
овини раиси ноҳия С. Шу-
курова, мудирони шуъбаву 
бахшҳои мақомоти иҷроия, 
намояндагони Раёсати кор бо 
ҷавонон ва варзиши шаҳри 
Душанбе, мудирони бахшҳои 
муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва олии кас-
бии ҳудуди ноҳия, муови-
ни ректор оид ба тарбия ва 
омӯзгорону донишҷӯёни 
донишгоҳ иштирок наму-
данд.

Ҷамъомадро С.Шукурова 
оғоз намуда, ҳозиринро бо 
Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 
табрик гуфта, нақши онҳоро 
дар пешрафти соҳаҳои гуно-
гуни хоҷагии халқи мамлакат 
муассир арзёбӣ намуд.

Сипас доир ба мавзӯи 
матраҳгардида  маърузаҳо 
аз ҷониби мудири бахши 
кор бо ҷавонон ва варзиш 
ва омӯзгорони муассисаҳои 
ҳудуди ноҳия шунида шуданд, 
ки дар онҳо аз саҳм ва нақши 
муҳимми Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар таҳкими давлат-
дории миллӣ, пойдории сулҳу 
субот, ободию шукуфоии ки-
швари азизамон-Тоҷикистон 
ва сиёсати ҷавонпарваронаи 
Пешвои миллат ёдрас  гар-
диданд.

ХИЗМАТ ШАРАФ АСТ!

ГУСЕЛИ ХАТМКАРДАГОН БА САФИ 
ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҶУМҲУРИ ТОЉИКИСТОН

ЯК РӮЗИ ПИЁДАГАРДӢ ДАР ДОНИШГОЊ

3-юми майи соли ҷорӣ дар фа-
зои тантанавӣ 22-нафар хатмкардаи 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
ихтиёран ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар гар-
диданд.

Ба муносибати гусели наваскарон 
ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ 
дар толори донишгоҳ бо иштироки 

намояндагони сохторҳои ҳукуматӣ, 
роҳбарияти донишгоҳ, роҳбарияти 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва падару мода-
рони донишҷӯёни хатмкарда чораби-
нии тантанавӣ баргузор шуд.

Зимни суханронӣ қайд гардид, ки 
хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳи 
мамлакат қарзи шаҳрвандии ҳар 
як ҷавонписар ба ҳисоб рафта, 

ҷавонони бонангу номус онро ша-
рафу ифтихор дониста, рисола-
ти хешро дар назди халқу Ватан бо 
сарбаландӣ ба ҷо меоранд. Далели 
равшани ин гуфтаҳо,- таъкид наму-
данд баромадкунандагон,-ихтиёран 
ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар 
шомил гардидани ҷавонон, аз ҷумла 
хатмкардагони ДТТ мебошад.

Бо мақсади таҳкими 
тарзи ҳаёти солим ва 
тарғибу ташвиқи ва-
рзиш 7-уми майи соли 
2022 бахшида ба Рӯзи 
ҷавонони Тоҷикистон бо 
иштироки кормандон ва 
донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон 
машқи пагоҳирӯзӣ ва 
пиёдагардӣ гузаронида 
шуд.
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ЉАВОНОН ОБОДГАРОНИ ВАТАН, СОЊИБОНИ ОЯНДАИ ЉАВОНОН ОБОДГАРОНИ ВАТАН, СОЊИБОНИ ОЯНДАИ 
ТОЉИКИСТОН ВА ТАКЯГОЊИ БОЭЪТИМОДИ ДАВЛАТАНДТОЉИКИСТОН ВА ТАКЯГОЊИ БОЭЪТИМОДИ ДАВЛАТАНД

Суратгузориш аз љараёни баргузории маҷлиси тантанавӣ ва чорабинии фарҳангӣ бахшида ба Рӯзи Ғалаба дар
Ҷанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 дар Донишгоҳи технологии Тољикистон

ЗЕБОӢ, ТАВОНОӢ ВА ДОНОӢ АЗ 
ВАРЗИШ АСТ!

БА ИФТИХОРИ РӮЗИ ҶАВОНОН

14-уми майи соли ра-
вон дар Донишгоҳи тех-
нологии Тоҷикистон дар 
доираи моҳвораи ҷавонон 
бахшида ба Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон чораби-
нии адабию маърифатӣ, 
фарҳангиву сиёсӣ, итти-
лоотиву тарғиботӣ, илмию 
инноватсионӣ таҳти унвони 
“Рӯзи дарҳои боз” баргу-
зор гардид, ки дар он муо-
вини якуми раиси Кумитаи 
кор бо ҷавонон ва варзиши 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Раҳимзода 
Шабнам, сармутахассисони 
Раёсати кор бо ҷавонон ва 
варзиши кумитаи зикргар-
дида Султонзода Марта-
ба Султон ва Шерализод 
Самиолллоҳ, мудири бахши 
кор бо ҷавонон ва варзиши 
ноҳияи Фирдавсӣ Мануҷеҳр 
Саидов ва омӯзгорону 
донишҷӯёни донишгоҳ 
иштирок намуданд. 

Чорабиниро муовини 
ректор оид ба тарбия Си-
тора Абдумуминзода оғоз 
намуда, дар бораи сиёса-
ти ҷавонпарваронаи Пе-
швои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва нақши ҷавонони кишвар 
дар пешрафт ва ободию 
шукуфоии Тоҷикистони 

соҳибистиқлол ба таври му-
фассал ҳарф зад ва баъдан 
суханро ба Раҳимзода Шаб-
нам во гузошт. 

Мавсуф аҳли толорро ба 
муносибати Рӯзи оила  (15-
уми май) ва  Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон (23-юми май) 
самимона табрику муборак-
бод гуфта, саҳми ҷавононро 
дар пешрафти тамоми 
соҳаҳои хоҷагии халқи мам-
лакат назаррас арзёбӣ кард. 
Раҳимзода Шабнам, инчунин 
аз ғамхорӣ ва дастгириҳои 
ҳамешагии Президенти мам-
лакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон нисбати ҷавонон, ки 
70 фоизи аҳолии кишвар-

ро ташкил медиҳанд, ёдовар 
шуда, изҳори умед намуд, ки 
ҷавонони мамлакат, аз ҷумла 
донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон дар 
оянда дар рушди илм ва 
пешрафти Тоҷикистони 
соҳибистиқлол саҳми арза-
нда мегузоранд.

Сипас ӯ табрикоти раи-
си Кумитаи кор бо ҷавонон 
ва варзиши назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Раҳмонзода Абдулло 
Қурбоналиро ба ҷавонони 
донишгоҳ қироат кард ва 
дар мавзӯи “Тарбия аз оила 
ибтидо мегирад”  маърӯзаи 
пурмазмун намуд. 

Раҳимзода Шабнам дар 
хусуси маърифати оиладорӣ 
ҳарф зада, ҳамдигарфаҳмӣ 
ва таҳаммулпазириро оми-
ли муҳимми устувории оила 
маънидод карда, ҷавононро 
ба сабурӣ, ба ҷо оварда-
ни иззату эҳтироми калон-
солон, татбиқи қонунҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд”, “Дар бораи танзи-
ми анъана ва ҷашну маросим 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
хислатҳои ҳамидаи инсонӣ 
ва шомил нагардидани 
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои 
террористиву ифротгароӣ 
даъват намуд.

Бояд ҳар як ҷавон,-гуфт 
Шабнам Раҳимзода бо 
кӯшишу ғайрат ва иқдому 
ташаббусҳои созанда 
ватандӯсти ҳақиқӣ будани 
хешро собит созад. Ақли 
солимро ба кор бурда, ба 
ҳар гуна ваъдаҳои беасоси 
хоинону бадхоҳони мил-
лат, ки аз ҷониби хоҷагони 
хориҷиашон маблағгузорӣ 
карда мешаванд, бовар на-
кунанд. Ба худ савол диҳад, 
ки ман барои ватанам-
Тоҷикистони биҳиштосо чӣ 
кор кардам? Яъне мисраъҳои 
зерини шоири хушбаён 

Абулқосим Лоҳутӣ, ки гуф-
тааст: 

Ҳар рӯз зи худ бипурс агар
 ту мардӣ,

К-имрӯз чӣ хидмате
 ба  мардум кардӣ?

бояд шиори кору зиндагии 
ҷавонони кишвар бошад.

Дар хотимаи ҷамъомад ба 
ректори донишгоҳ Амонзо-
да Илҳом Темур ва як гурӯҳ 
ҷавонони донишгоҳ барои 
ҳамкориҳои мутақобилан 
судманд дар мусоидат ба 
татбиқи босамари сиёсати 
давлатии ҷавонон, фароҳам 
овардани шароит ҷиҳати 
иштироки фаъолонаи насли 
ояндасози кишвар дар ҳаёти 
сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 
ва ба ин васила дар замири 
онҳо ташккул додани ҳисси 
ватандӯстӣ, худшиносиву 
худогоҳии миллӣ бахшида ба 
Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон 
сипосномаҳои Кумитаи 
кор бо ҷавонон ва варзиши 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тақдим карда 
шуд. 

Ҳамчунин ба як гурӯҳ 
омӯзгорону донишҷӯён 
сипосномаҳои донишгоҳ су-
порида шуданд.  

Р. МАСЪУД,
О. ИШМАТОВ

Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
вобаста ба оммавияти варзиш ва солимгардонӣ пайваста 
аз ҷониби мақомоти иҷроияи Ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе, Раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш ва бахши 
кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе 
машқҳои пагоҳирӯзӣ ва теренкур баргузор мешавад. 

Дар чорабиниҳои зикргардида масъулини бахши кор бо 
ҷавонон ва варзиши ноҳияи Фирдавсӣ, ҷавонону наврасон, соки-
нон ва донишҷӯёни Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ишти-
рок намуданд. Лозим ба ёдоварист, ки иқдоми мазкур ҳар ҳафта 
рӯзҳои шанбе дар боғҳои фарҳангӣ - фароғатӣ, майдончаҳои 
варзишӣ ва кӯчаву хиёбонҳо баргузор карда мешаванд.

Л. НАБИЕВ

Варзиш омили муҳимми 
солимӣ ба шумор рафта, 
машғул гардидан ба он ифод-
агари баҳамоӣ, сулҳу оромӣ ва 
таҳкимбахши дӯстию рафоқат 
миёни аҳли ҷомеа мебошад. 
Аз ин рӯ, дар кишварамон ба 
он ғамхорӣ ва таваҷҷуҳи хосса 
зоҳир карда мешавад.

Рӯзҳои 5-ум ва 6-уми майи 
соли ҷорӣ бо ташаббуси Ку-
митаи иҷроияи Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фирдавсӣ бахшида ба 
“Рӯзи ҷавонон” дар толори 
варзишии Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон мусобиқаи 
баскетбол миёни духтарони 
донишгоҳу коллеҷҳои ҳудуди 
ноҳияи Фирдавсӣ баргузор 
гардид.

Мақсад аз баргузории 
мусобиқаи мазкур тарғибу 
ташвиқи тарзи ҳаёти солим, 
мустаҳкам намудани дӯстию 
рафоқат байни духтарон ва аз 
байни онҳо дарёфт намудани 
беҳтарин варзишгарон мебо-
шад.

Дар мусобиқа Насимҷон 
Ҳомидзода - мудири шуъ-
баи кор бо ҷавонони Ку-

митаи иҷроияи ҲХДТ дар 
шаҳри Душанбе, Мавзуна 
Раҳматуллозода -мудири шуъ-
баи кор бо занони Кумитаи 
иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ ва роҳбарияти ку-
митаву ташкилотҳои ҳизбӣ 
иштирок ва суханронӣ наму-
данд. 

Мусобиқа шавқовар ва 
тезутунд ҷараён гирифта, 
ғолибон ба таври зайл муай-
ян карда шуданд: ҷойи якум 
дастаи Коллеҷи кӯҳии ба 
номи С. Юсупова дар назди 

Донишкадаи кӯҳӣ - металлур-
гии Тоҷикисто; ҷойи дуюм 
дастаи Донишгоҳи техноло-
гии Тоҷикистон; ҷойи сеюм 
дастаи Коллеҷи информати-
ка ва техникаи компютерии 
шаҳри Душанбе.

Ғолибони мусобиқа бо 
диплом ва туҳфаҳои хоти-
равии Кумитаи иҷроияи 
Ҳизби Халқии Демокра-
тии Тоҷикистон дар ноҳияи 
Фирдавсӣ қадрдонӣ гардиданд.

Н. ЊУСЕНОВ, М. ШЕРОВ
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ЉАВОНӢ  РАФТАНАТ   БЕБОЗГАШТ   АСТЉАВОНӢ  РАФТАНАТ   БЕБОЗГАШТ   АСТ

ДАВИ МИЛЛӢДАВИ МИЛЛӢ

Дарси кушоди тарбиявӣ бо иштироки омӯзгорону донишҷӯёни факултети технология ва дизайн бахшида ба 77-умин солгарди Ғалаба 
дар Ҷанги Бузурги Ватании солҳои 1941-1945, ки аз ҷониби профессор Иброҳимов Холназар Исломович баргузор шуд.

Дар дави миллӣ, ки 15-уми майи соли ҷорӣ дар саросари ҷумҳурӣ баргу-
зор гардид, беш аз 100 ҳазор нафар иштирок намуданд. 

 Дар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ, ки худи ҳамон рӯз дар 
пойтахти кишварамон-Душанбешаҳр баргузор шуд, беш аз 46 ҳазору 500 
нафар иштирок карданд. 

Дар ин чорабинии оммавӣ, ки ҳадафи асосиаш тарғиби тарзи ҳаёти солим 
ва ривоҷу раванақи варзиш мебошад, омӯзгорону донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон фаъолона ширкат намуданд.

Баргузории дарси тарбиявӣ дар мавзӯи ватандўстию ва-
танпарастї ва худшиносию худогоњии миллї бо иштироки 
муовини ректор оид ба тарбия ва мудири шуъбаи ташки-
лию тарбиявӣ дар факултети иқтисодиёт ва молия.

Туро  аз  раҳ  намедорам  ҷавонӣ,
Агарчи  рафтанат  бебозгашт  аст.
Агарчӣ  зиндагӣ  оҳангудоз  аст,
Тавону  қудрати  ту  бешикаст  аст.

Оре, тавону  қудрати  ҷавонӣ -ин  
дунёи  афсонахези  зиндагӣ   бе-
шикаст  хоҳад  буд,  агар  мо  онро  
ғанимат  шуморему  ҳадафмандона  
дар  роҳҳои  фарохаш  гомҳои   оян-
дасозу   устувор   занем.   Тасвираш  
низ  мисли  баҳори  оростаю  сабзу  
хурраму  гулрез  аст.  Расидан   ба  ин  
давраи  умр, инсон  ҳамранги  гул  
шукуфо  гардидаву  шукӯҳу  ҷалол, 
нури  баҳорӣ  навҷавонӣ   канора-
гираш   мегардад.  Ва  ин  шукўҳи  
зебоиро   бояд  дӯст  дошт, парастид   
ва  парвариш  дод.  Яқинан  он  сар-
шор  аз   накҳату  хушист,   фазои  
атрогини  меҳру  муҳаббату  ишқро  
канор дорад  чи зебо.   Имконияти  
дастраси   сохтанҳо  ва  бунёдҳост   
дар  дунёи    инсон.  Зимнан  ин  
фурсати   боарзиш  аст  барои  ин-
сон, то ки  инсон  худро  шиносад,  
кашф  созад  ва  омӯзад  худрову  
тариқи  зиндагонияшро.   Ва  боз  
ҳам   расидан  ба  ин    фасли   гулрези   
умру  зиндагӣ   бароямон   ҳадяҳое  
пешкаш  месозад, ки  расидан  бар  
водии  мурод, шикастани   коми  
дил,  расидан   бар  кӯи  орзуро   ба-
роямон   осон  мегардонад. Танҳо  он  

неруи   пурқудрати  ҷавонӣ –  зебо-
ию  назокат, дасту  бозуи   тавоно, 
ақли  тозаю  солим, аз  худ  намуда-
ни  илму  дониш, омӯхтани   касбу  
ҳунар   рӯҳбаландамон   месозад  то   
ояндасози   дунёи  худ  бошему  аз  
ин   баҳори  умр   барои  тирамоҳи  
умр   такягоҳи  неруборе   омода   
карда  бошем.  Умр  чун   оби  равон  
дар  шитоб  аст. Лаҳзаҳо, сонияҳои  
умри  одамӣ  башумор  аст.  Давраи  
ширину  зебою  орӣ  аз  ғаму  дарди  
кӯдакӣ  гузашт   ва  ин  фасли  пур  аз  
баҳори  ҷавонӣ  низ  сари  кӯч  аст, 
бигзарад  бо  шитобу  ноаён, дарёб  
ин  ҷавониро. 

Ҷавонӣ  бар  сари  кӯч  аст, 
дарёб  ин  ҷавониро,

Ки   кас  ҳаргиз  намебинад  
дубора  зиндагониро!

Хамидапушт  аз  он  гаштанд 
 пирони  ҷаҳондида,

Ки  андар  хок  меҷӯянд  
айёми  ҷавониро.

Пирони   ҷаҳондида  низ  за-
моне   ҷавонӣ  доштанд. Ғурури  
ҷавонӣ, сармасти беғамию бедардӣ  
ба  баъзе ҷавонон имкон намедиҳад, 
ки гузашти ин давраи  пурҳассосу  
пурмуҳаббатро   андеша  созанд. 
Аз  қудрату  неруи  ҷавонӣ   исти-
фода  кунанд. Ҳарчанд   наметавон  

ҷавониро  аз  роҳ  дошт, рафтанашро 
садди роҳ  гардид, вале метавон  он  
неруи   шикастнопазирашро  умре  
ҳамсафари  худ  кард, албатта,  бо  
доштани  нерумандиҳои  омӯхтаи  
давраи  ҷавонӣ  аз  қабили ақлу хи-
рад, илму  дониш, кӯшиш, азм ва 
ҳиммат, муҳаббат ва ишқи пок  ни-
сбат  бо  одамият, ҳалимӣ, хоксорӣ 
ва нармӣ, лутфу эҳсон  ва  тавозуъ  
аҳду  вафо, ва  шинохти   одамият  
ва  дигар  хислатҳои  накӯи  инсонӣ  
баъди рафтани давраи  ҷавонӣ  
метавонӣ  ҳаргиз  дар  давраи  пирӣ  
пир  нагардӣ. 

Донишманди  шинохта Габриэл  
Гарсия  Маркез  ба  ин  маънӣ   чу-
нин   навиштааст: “Рӯзе  мерасад, 

ки  нисбат  ба  ҳама  чиз  бетафовут  
мешавӣ. На аз  бадгӯиҳои   дига-
рон  меранҷӣ  ва  на  дилхуш  ба  
ҳарфҳои  ошиқонаи  атрофат. Ба  он  
рӯз  мегӯянд: “Пирӣ”. Он рӯз, мум-
кин  аст  барои  бархе  пас  аз  сӣ  
сол, аз  аввалин  рӯзе, ки  по  ба  ин 
дунё  гузоштаанд, фаро  бирасад   ва  
барои  бархе  пас  аз  ҳаштод  сол  ҳам  
ҳаргиз  иттифоқ  наафтад!  Ин  дигар  
ба  чи  гуна  гузаронидани  зиндагӣ  
бо  инсонҳо   тааллуқ  дорад.” 

Хонандаи  азиз! Ҳолиё, ки  ка-
нори   ҷавонӣ  ҳастӣ   аз  омӯхтани   
илму  дониш, нушуфтани  панди  
пирон, огоҳӣ  аз  худу  дигарон, аз  
бар  кардани  касбу  ҳунар  ва  ҳадя  
кардани  некукориҳо, эҳтиром   бар  
инсоният, меҳру  муҳаббат  доштан   
бар  азизону  бузургон,  оқилону  фа-
рзонагон, меҳр  варзидан  бар  зин-
дагию  шоиста  зистан  ҳаргиз  канор  
нарав, баръакс   талоши  ҳарчи  бе-
штару  беҳтар   бар  ин  самти  зин-
дагият  намо. То   умре  бо  ҷавонӣ  
бошию  ҷавон.  Ҷавоният  ин  лаҳза  
муборак  бод! 

Муборак шури дарёи ҷавонӣ,
Ҳумоён бод дунёи ҷавонӣ.
   

 Тағойгули  Саъдулло,
 корманди  китобхонаи  

илмии ДТТ
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АЊАМИЯТИ ТАТБИЌИ ЛОИЊАИ “MIETC” АЊАМИЯТИ ТАТБИЌИ ЛОИЊАИ “MIETC” 

ЯРМАРКАИ ЉОЙЊОИ КОРИИ ХОЛӢ 
БАРОИ ХАТМКУНАНДАГОН

Бо мақсади иҷрои Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тар-
тиби  тақсимот ва бо ҷойи кор таъ-
мин намудани мутахассисони ҷавон» 
аз 27-уми  майи соли 2017, таҳти 
№262, инчунин иҷрои банди 21-и 
нусха аз Протоколи маҷлиси Раёса-
ти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
22-юми апрели соли 2022, таҳти №3 
дар Доншгоҳи технологии Тоҷикистон 
20-уми майи соли 2022 бо ҷалби теъ-
доди зиёди корхонаҳо, муассисаҳо ва 
ташкилотҳо намоишгоҳ ва ярмаркаи 
ҷойҳои кории холӣ барои хатмкунан-
дагон баргузор гардид.

Дар чорабнии мазкур муовини 
якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Раҳмонзода Абдулғаффор Азиз 
ва муовини вазири саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Солеҳзода Умед Абдул-
ло иширок ва суханронӣ намуданд.

Нахуст сухани ифтитоҳиро 
ректори донишгоҳ Амонзода 
Илҳом Темур оғоз намуда, иброз 
дошт, ки омодасозии мутахасси-
сони рақобатпазири мутобиқ ба 
талаботҳои бозори меҳнат, аз техни-
ка ва технологияҳои нав бархӯрдор 
ва эҷодкору навъовар яке аз 
вазифаҳои асосии таълимгоҳҳои олии 
кишвар ба ҳисоб меравад. Масъа-

лаи мазкур борҳо дар баромадҳо ва 
паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мавриди таҳлил 
ва масъалагузорӣ қарор гирифта, 
дар асоси дастуру супоришҳои Пе-
швои муаззами миллат Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 
барномаҳои давлатӣ ва қарорҳоро 
таҳия ва қабул намудааст. Гузариш 

аз шакли аграрӣ-саноатӣ ба саноатӣ-
аграрӣ дар назди Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон масъалаҳои нави 
омодасозии мутахассисони соҳаи 
саноатиро ба миён меоварад. Мах-
сусан аз ҷониби Асосгузори сулҳу 
ваҳадати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 
2022-2026 эълон гардидани “Солҳои 
рушди саноат” моро водор месозад, 

ки мутахассисони рақобатпазирро 
барои бозори меҳнат омода намоем.

Дар идомаи ҷаласа Раҳмонзода 
Абдулғаффор Азиз ва Солеҳзода 
Умед Абдулло ба саволҳои корфар-
моён ва хатмкунандагон посух гар-
дониданд.

Дар интиҳо ректори Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон барои 
дастгириҳои ҳамаҷонибаи Вазора-
ти саноат ва технологияҳои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазора-
ти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ва-
зорати маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дигар ташкило-
ту ширкатҳои ватаниву хориҷӣ 
изҳори миннатдорӣ намуда, ба 
корфармоён ва хатмкунандагон ба-
рору комёбӣ орзу намуд.

Баъди анҷоми ҷаласа меҳмонон 
ва корфармоёну хатмкунанадгон аз 
намоишгоҳ ва ярмаркаи ҷойҳои ко-
рии холӣ дидан намуданд.

20-уми майи соли 2022 саҳни 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
идона оро дода шуда буд. Чун ҳаррӯза 
бӯи атромези гулҳои рангоранг, ки ду 
тарафи роҳравҳо шинонда шуда, ба 
ҳусни донишгоҳ ҳусни тоза зам мена-
муданд, ба машом расида, табъи касро 
болида  мегардониданд. 

Намояндагони масъули чор 
ноҳияи пойтахт-Шоҳмансур, Исмои-
ли Сомонӣ, Сино ва Фирдавсӣ, ки 
дар ташкил ва баргузории ярмаркаи 
ҷойҳои кории холӣ саҳми арзанда до-
штанд, бо мақсади ба шуғл фаро ги-
рифтани ашхоси бе ҷойи кор, шарту 
шароити корӣ, музди меҳнати моҳона 
ва дигар маълумоти заруриро, ки дар 
лавҳаҳои муассисаю ташкилот ва 
корхонаҳои ба коргар эҳтиёҷдошта 
дарҷ ёфта буданд, ба корҷӯён фаҳмонда 
ба саволњояшон љавоб мегардонданд. 

Тавре сармутахассиси шуъбаи 
агентии  меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар 
ноҳияи Сино Моҳпарӣ Гулмаҳмадова 
иброз дошт, дар маҷмуъ дар 41 кор-
хонаю муассиса ва ташкилоти ноҳия, 
аз ҷумла ҶСП-и “Душанбе саноат”, 
ҶСП “Ширин”, Маркази салома-
тии №10, ҶДММ “Ноқили Талко”, 
ҶДММ “Чарм” ҷойҳои кории холӣ 
мавҷуданд. 

Ба гуфтаи масъули шуъбаи агентии  
меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи 
Фирдавсӣ ба ҳолати 20.05.2022 дар 
умум 2741 ҷойи кории холӣ вуҷуд до-
рад, ки 35-тои он ба соҳаи саноат, 52 
ҷой ба соҳаи нақлиёт ва алоқа, 1534 
ҷой ба соҳаи хизматрасонӣ ва савдо, 
56 ҷой ба соҳаи тандурустӣ, 35 ҷой ба 
соҳаи маориф ва ғайра рост меояд.

Муассисаи давлатии “Майдо-
ни истиқлол”, Муассисаи давлатии 
“Маркази ҷумҳуриявии Иммуно-

профилактика”, ҶДММ “Редлайн 
секюритӣ”, Муассисаи давлатии 
“Нигоҳдории боғу гулгаштҳо”, Мар-
кази шаҳрии илмии эҳё ва детоксика-
стия, ҶСК “Сементи тоҷик”, Маркази 
саломатии №8 аз ҷумлаи муассисаҳои 
ҷойҳои кории холидоштаи ноҳияи 
Исмоили Сомонӣ мебошанд. 

Муассисаи давлатии таълимии Лит-
сейи махсуси касбӣ-техникӣ, ҶДММ 
“Ваҳдат-текстил”, Муассисаи давла-
тии телевизиони “Синамо”, Қисми 

мустақили ҳарбикунонидашудаи 
Хадамоти давлатии оташнишонии 
ноҳияи Шоҳмансур номгӯи нопурраи 
муассисаю корхонаҳои ҷойҳои кории 
холидоштаи ноҳияи зикргардидаро 
ташкил медиҳанд.

Бо боварӣ метавон гуфт, ки баргу-
зор гардидани  ярмаркаи ҷойҳои ко-
рии холӣ дар Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон имкон фароҳам овард, ки 
нафарони зиёде соҳиби ҷойи кор ва 
шуғли дӯстдоштаи хеш гарданд.

Маврид ба зикр аст, ки меҳмонону 
иштирокчиёни ярмаркаи ҷойҳои ко-
рии холӣ аз озмуни “Ихтироъҳо ва 
беҳтарин лоиҳаҳои инноватсионӣ”, 
ки  худи ҳамон рӯз, яъне 20-уми 
майи соли 2022 дар бинои Китобхо-
наи илмии Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон бо иштироки донишҷӯёни 
факултетҳо, олимони ҷавон, докто-
рантон аз рӯи ихтисос (PhD) ва хонан-
дагони литсейи инноватсионии «Ду-
шанбе» баргузор гардид, дидан наму-
да, бо дастовардҳои илмӣ ва ихтирооту 
беҳтарин лоиҳаҳои инноватсионии 
донишҷӯёни донишгоҳ ва хонандаго-
ни литсей аз наздик шинос шуда, ба 
ҳунару истеъдод ва қобилияти балан-
ди зеҳнии онҳо ањсан хонданд. 

 Р. МАСЪУД, О. ИШМАТОВ

MIETC - таҳияи барномаи магистрӣ 
оид ба идоракунии соҳибкории саноатӣ 
барои кишварҳои дар давраи гузариш 
қарордошта буда, ҳамоҳангсози лоиҳа 
Донишгоҳи Сантяго Де Компостелаи 
Испания ба шумор меравад. 

Дар баробари ин,  шарикони асосие, 
ки дар якҷоягӣ болои ин барнома кору 
фаъолият доранд, Донишгоҳи давла-
тии техникии шимоли Қазоқистон, 
Академияи илмҳои Туркманистон, 
Донишкадаи давлатии иқтисодиёт 
ва менеҷменти Туркманистон, До-
нишкадаи давлатии молиявии Тур-
кманистон, Донишгоҳи иқтисодии 
Казпотребсоюзи шаҳри Қарағандаи 
Ҷумҳурии Қазоқистон, Парки техноло-
гии “CTAST”-и Туркманистон, Парки 
технологии “FANOVAR”-и Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон, Маркази таъ-
лимии тиҷоратӣ (Educational Centre 
Business)- Pro (ECBP)-и Ҷумҳурии 
Қазоқистон мебошанд.

Мақсади асосии лоиҳа тақвият до-
дани тавонмандии илмии мактабҳои 
олӣ дар соҳибкории саноатӣ дар Осиёи 
Марказӣ тавассути таҳия ва амалигардо-
нии барномаи магистрии байнисоҳавӣ 

ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои устувор 
байни донишгоҳҳои ҳамшарик ва бозори 
меҳнат мебошад. Дар натиҷаи амалигар-
донии лоиҳа дар донишгоҳ ихтисосҳои 
нав барои магистратура дар самти 
соҳибкорӣ ва маркази рушди соҳибкорӣ 
муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир таъсис 
дода мешаванд.

Дар низоми хоҷагидории бозорӣ 
рушди соҳибкорӣ дар ҳамаи соҳаҳо 
ва намудҳои фаъолияти иқтисодиёти 
миллии кишвар яке аз самтҳои асо-
сии ислоҳот мебошад, ки барои руш-
ди рақобат, пур ва қонеъ кардани бо-
зори истеъмолӣ бо молу маҳсулот ва 
хизматрасонӣ, ташкили ҷойҳои ко-
рии нав, ташаккули табақаи калони 
соҳибмулкон ва соҳибкорон мусоидат 
мекунад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар Паёми хеш ба Маҷлиси 
Олии кишвар қайд намуданд, ки: “Мо 
саноатикунонии босуръатро ҳамчун 
ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул 
кардем, зеро рушди саноат барои таъмин 

намудани устувории иқтисодиёт, таш-
кили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардо-
штани иқтидори содиротии мамлакат ва 
рақобатнокии он замина мегузорад.

Ҳукумати Тоҷикистон ба сармоягу-
зории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун во-
ситаи асосии саноатикунонии босуръат 
таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар самти 
беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ 
ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи 
мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ 
карда истодааст” .

Бояд қайд намуд, ки таҷрибаи хориҷӣ 
оид ба таъмини рушди соҳибкории 
саноатӣ ҳамаҷониба мавриди таҳқиқ 
қарор дода шуда, тибқи он асоснок кар-
да шудааст, ки дар шароити Тоҷикистон 
истифодабарии таҷрибаи кишварҳои 
Аврупои Ғарбӣ мувофиқи мақсад буда, 
тибқи он ташкил ва ривоҷ додани саноат 
дар асоси рушди технопаркҳо, бизнес-
инкубаторҳо, технополисҳо, марказҳои 
саноатӣ, нуқтаи рушди саноат инкишоф 
меёбад.

Маҳсулоти соҳибкории саноатӣ дар 
сурате рақобатпазир шуда метавонад, 

ки агар дар заминаи он техника ва тех-
нологияи муосиру ҷадид, иқтидорҳои 
мутобиқи илмӣ-техникӣ ва ташкилӣ, 
мутахассисони баландихтисос қарор 
дошта бошанд. Тадқиқот муқаррар 
намуд, ки дар бобати ноил шудан ба 
суръати мутобиқи рушди иқтисодиёт 
соҳибкории саноатӣ чун заминаи асо-
сии иқтисодиёти миллӣ нақш ва мавқеи 
муҳим мебозад. 

Маҳз бо дарназардошти ин, ва би-
нобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат 
дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъ-
мин намудани иҷрои ҳадафҳои страте-
гии миллӣ, аз ҷумла раванди саноати-
кунонии босуръати кишвар Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон-Пешвои муазза-
ми миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
солҳои 2022– 2026-ро «Солҳои рушди 
саноат» эълон намуданд. 

Музаффар РАҲИМОВ, 
декани факултети менеҷмент 
ва маркетинги байналмилалӣ
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ЁДЕ АЗ УСТОД ЛОИЌ
Дилам парвоз мехоҳад,
Ба ҳар ҷое, ки раҳ дорад хаёли ман,
Дилам парвоз мехоҳад.  
Дилам, дар ҳар чӣ мебинам

 ба чашми дил,
Зи нав оғоз мехоҳад.
Устоди зиндаёд Лоиқ Шералӣ, 

ки дар шеъру шоирӣ сабку услуби 
хоси худро дошт, яке аз поягузорони 
шеъри муосири тоҷик шинохта шу-
дааст. Шеъру дубайтӣ ва ғазалхояш 
дурдонаҳои ҳазор олами маънӣ 
буда, ба пиру барно дарси зиндагию 
ҳаётро меомӯзад. 

Устод Лоиқ Шералӣ дар назм 
ҳамто надошт, ҳангоми қироат на-
мудани порчаҳои шеърӣ аз ҷониби 
ӯ тану ҷони кас роҳат мекунад ва 
таъсири гуфтаҳои волояш дилҳоро  
таскин мебахшад. 

Ҷавониро ба ту ман қарз 
хоҳам дод,

Ба уммеде,  ки баргардонӣ бозаш,
Ба рӯзи бекасиҳо дар ғуруби

 зору танҳоӣ.
Ба рӯзи талхкомӣ бесухан, 

бедаст бинвозаш.
Дар воқеъ Лоиқ Шералӣ 

нигоҳаш, садояш, симояш саропо 
кулбори шеъру суруд буд.  Ҳар гоҳе, 

ки илҳоми эҷодаш  пайдо мешуд, ба 
таври замон ва аз рӯзгори оламиён 
қисса мекард. Дар оғӯши адабиёти 
муосири тоҷик ҳамчун ганҷинаи 
ноёфт ҷойгоҳи хешро дошт ва чунин 
осори пурғановатеро дар эҷодиёти 
нотамомаш ба имрӯзиёну ояндагон 
боқӣ гузоштааст. 

Ҳукумати кишвар, алалху-
сус, Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисба-
ти ин шоири зиндаёд ва суханса-
ро таваҷҷуҳи зиёд доштанд. Дале-
ли равшани ин гуфтаҳо ҳамасола ба 
ифтихори рӯзи мавлудаш доир на-
мудани рӯзҳои лоиқхонӣ, семина-
ру конференсияҳои илмию  амалӣ 
ва дигар чорабиниҳои маърифатӣ 
мебошад. 

Осори гаронбаҳои устод Лоиқ, аз 
ҷумла “Девони замон”, “Модарно-
ма”, “Мунтахаботи ашъор”, “Кул-
лиёт”, “Ишқнома”, “Ману ту” ба 
хонанда ғизои маънавӣ бахшида, ӯро 
ба дӯст доштани Ватан-Модар, худ-
шиносиву худогоҳии миллӣ ҳидоят 

месозад. Таваҷҷуҳи насли наврасону 
ҷавонони кишвар ба эҷодиёти Лоиқ  
Шералӣ хеле зиёд аст. 

Баргузории ҳамасолаи озмуни 
ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ 
китоб аст”, бешак,  ҷиҳати рӯ оварда-
ни мардум ба китобу китобхонӣ му-
осидат намуда, дар устувору қавитар 
гардидани малакаю ҷаҳонбинии 
наврасону ҷавонон дар ҷомеа такон 
бахшид, ки онҳо осори адибону шо-
ирони классику муосири ватанию 
хориҷиро мутолиа менамоянд.

 Устод Лоиқ Шералӣ аз зумраи 
шоироне буд, ки мардумро ба роҳи 
некию накукорӣ даъват намуда, 
ҳамеша аз сулҳу дӯстӣ сухан мегуфт: 

Доварии халқ мизоне надорад
 як мизоҷ,

Як бадӣ кардӣ, тамоми 
некиҳоят меравад.

Осори гаронбаҳои устод Лоиқ  
ҳамчун дурахши тулуи офтоб шуъла 
меафшонад, ва роҳи ноумедиҳоро 
пур аз умедҳо сохта, субҳу шоми 
зиндагониро дубора равшанӣ мебах-

шад. Пас бояд чун Лоиқи бузургвор 
дар ҳаёту зиндагии хеш устувор  ва 
лоиқ ба  кору рӯзгору пайкори  хеш 
бошем. 

Мунаввара НАҶМУТДИНОВА,
корманди китобхонаи илмии ДТТ 

ГАРАЖ ДАР АЙВОН 
Чаро марди гурљї «жигули» - и ор-

зуњояшро ба 4 – ум ошёна баровард?

   Табиист, ки  аксари мардњо дил-
бохтаи автомобиланд ва инро бори 
дигар Резо Энукидзе , сокини шањри 
Тифлис, собит намуд. Ў соли 1991 
автомобили тамѓаи  ВАЗ – 2106 (Жи-
гули») мехарад, ки њамеша орзуяшро 
мекард. Вале,  шабона шишањои мо-
шини Резоро шахсони номаълум ме-
шикананду чархњояшро  медузданд. 
Бо дидани ин њолат Резо аламзада 
шуда,  худи њамон рўз автомобилро 
тавассути кран ба айвони хонааш, 
ки дар ошёнаи чорум ќарор дошт, 
мебардорад. Њамин тавр,  27 сол дар 
айвони яке аз биноњои истиќоматии 
шањри  Тифлис  «Жигули» - и орзуњо 
истодааст. Ва соњибаш њар субњ то 
рўзи охири њаёташ онро аз чангу ѓу-
бор пок месохт.

   Аљибаш ин аст, ки Резо Энукид-
зе  њељ гоњ мошин нарондааст ва аз 
уњдаи ин кор низ намебарояд.

Тањияи 
Гулистони Саъдоншо 

Нимшухиву нимљиддї

СУВОРОВ
  Соли 1799 дар амалиёти љангии 

ќушунњои якљояи Россияву Австрия 

бар муќобили шўришгарони фарон-
савї, ѓайрирусњо бо њар бањона аз 
сафи пеши муњориба худро канор 
мегирифтанд ва тамоми вазнинии 
задухўрд бар дўши аскарбачањои рус 
меафтид. Нињоят, ваќте муњориба ба 
фоидаи русњо анљом мегирад, амр 
мешавад, ки аксарону афсарони њар 
ду давлат баробар бо медал ќадр ша-
ванд. Генерал Суворов инро шуни-
да, нимшўхиву нимљиддї мегўяд:

  - Ман њамчун сарфармондењ ро-
зиям, ба шарте  ки дар як тарафи 
медал герби Россия бо навиштаљоти 
«Худо бо мост»  бошад, дар тара-
фи дигараш герби Австрия бо на-
виштаљоти «Худо бо русњост».

Аз русї тарљумаи 
Њалима Ќурбоналї

Хатоњои бузурги инсонњои бузург

ВЕРГУЛЕ, КИ ИС-
ПАНОЌРО ШУЊРАТИ 

ЉАЊОНЇ ДОД

  Соли 1870 яке аз химикњои ном-
вари олмонї тањќиќот гузаронда, 
хост оњани таркиби сабзавот, аз љум-
ла испаноќ (шпинат) – ро, муайян 
созад. Чун номгўйи сабзавот хеле 
зиёд буд, њангоми њисоб кардани на-
тиља сањван вергулро дар љойи дигар 
монд. Њамин тавр, оњани таркиби 
100г испаноќ на 3,5 мг, балки 35 мг 
«муайян гашт».

  Натиљаи ин “кашфёти илмї” ба 
он оварда расонд, ки испаноќ миё-
ни мардум унвони баланди “супер 
- сабзавот” – ро соњиб шуд. Бовар 
нокарданист, вале то имрўз одамон 
гурўњ – гурўњ дар тамоми дунё аз ин 
навъи сабзавоти “сероњан” бо миќ-
дори зиёд харид мекунанд.

Тањияи 
Самад Ќурбоналї 

“ШИКОРЧИЁНИ 
МАРВОРИД”

Дар Љопон занонеро, ки пайи љу-
стуљўи марворид ба бањр медароянд, 
“шикорчиёни марворид”  мегўянд. 
Пешаи “ама”, ки маънои  “зани 
бањр” – ро дорад,  дар Љопон 2000 
сол пеш пайдо шудааст.

Шиноварон дар як рўз то 60 ма-
ротиба ба чуќурии 20 – 25 метри 
бањр медароянд. Онњо нафаси худро 
метавонанд панљ даќиќа нигоњ до-
шта, аз ќаъри об садаф бароранд. 
Мавсими кор моњи май оѓоз ёфта, 
моњи сентябр ба охир мерасад.

Солњои охир бо сабаби зиёд шу-
дани марворидњои сунъї дар бозор 
шумораи “шикорчиён” низ коњиш 
ёфт. Њоло шумораи ками бонувон 
пайи шикори марворид худро ба 
оѓўши бањр меандозанд. 

Тањияи   
 Гулистон Мавлоназарова

СЕ СОАТ ДАР ДОХИЛИ 
САНДУЌИ ЯХДОР

Валерян Романовски аз Литва 
рекорди нави љањонї гузошт. Мард 
дар сандуќи яхдор се соату 1 даќиќа 
нишаст, - менигорад агентии UPI.

Тавре зикр мегардад, барои Ро-
мановски контейнери махсус сох-
танд ва онро пур аз ях намуда, дар 
маркази шањри Вилнюс гузоштанд. 
Намоиши марди ба сардї тобовар-
ро аз наздик сокинони љамъомадаи 

шањр тамошо карданд.
Намояндагони Китоби рекор-

дњои Гиннес дастоварди Романов-
скиро сабт намуданд ва сипас, ўро 
бо ёрии духтурон аз контейнер бе-
рун оварда, барои ташхис ба бемо-
ристон бурданд.

  Ёдовар мешавем, ки рекорди 
ќаблї бо натиљаи дуюним соат ба 

Ромэн Вандендорп аз Фаронса ман-
суб аст.

Тањияи 
Раљабалї Исматуллоев

ДОНИШ  - ЯГОНА  СИ-
ЛОЊЕ, КИ МЕТАВОНАД 

ДУНЁРО ТАЃЙИР ДИЊАД
Аввалин марди сиёњпўсте, ки 

соли 1948 вориди Донишгоњи Окла-
хон гардид, Љорљ Мак Лаурин мебо-
шад, ки чунин менигорад:

“Ман дар аввал маљбур будам, ки 
дар як кунљи синф нишаста, дарс 
хонам. Зеро дигар њамсабаќони са-
федпўстам ба ман чун њайвон назар 
карда, њатто њамсуњбат намешуданд 
ва ба суханњоям гўш намедоданд. 
Лекин ба худ ќавл додам, ки яке аз 
бењтаринњо хоњам шуд”.

Баъдан номи ў дар радифи се на-
фар аз бењтаринњои донишгоњ ќарор 
гирифт, ки њамсабаќонаш ўро љу-
стуљў мекарданду ба саволњояшон 
љавоб мепурсиданд.

“Ягона силоње, ки метавонад 
дунёро таѓйир дињад – ин дониш 
аст”, - гуфтааст Љорљ Мак Лаурин.

Тањияи 
Нигина Рањмон

ИН ТАВР ЊАМ 
ШУДАНАШ МУМКИН 

  Сокини шањри Симяни Чин ги-
рифтори беморие мебошад, ки дар 
љањон он кам ба чашм мерасад. Чен 
овози мардонаро намешунавад. Ин 
воќеаи аљиб бо вай ѓайриодї рух до-
дааст. Бегоње ў дар њолати дилбењу-
зурї садои ѓайримуќаррарии гўшњо-
яшро эњсос мекунад. Пас аз ин, вай 
садои мардонро дигар намешунавад.

Њатто дар ваќти ташхис маслиња-
ти табибзанро шунидаву посух ме-
гўяд, вале аз њарфњои табиби мард 
чизеро намефањмад. Ташхис ва тав-
сияи табиб хандаовар намояд њам, 
воќеият дошт: минбаъд ў метаво-
нист танњо бо занњо муошират на-
мояд. Мутахассисон сабаби бемори-
ро кам шудани њисси шунавої дар 
басомадњои паст медонанд. Овозњои 
мардона мањз ба њамин гурўњ дохил 
мешаванд.

  Табибон бошанд, сабаби бемо-
рии Ченро стресс ва хастагии туло-
нии шадид медонанд.

Тањияи 
Барноз Рањмоншоева                                        
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20-уми майи соли равон дар би-
нои Китобхонаи илмии Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон бо иштиро-
ки донишҷӯёни факултетҳо, олимони 
ҷавон, докторантон аз рӯи ихтисос 
(PhD) ва хонандагони Литсейи инно-
ватсионии «Душанбе» Озмуни ихти-
роъкорон ва бењтарин лоињањои инно-
ватсионї баргузор гардид. 

Дар кори озмун муовини вазири са-
ноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Солеҳзода Умед, сар-
дори раёсати муассисаҳои таъли-
мии ҳамин вазорат Рӯзизода Акрам 
ва ҳайати омўзгорону профессорони 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
иштирок намуданд. 

Озмунро муовини ректор оид ба 
илм ва татбиқот Абдулазиз Ғаффоров 
оғоз намуда, нақши ихтироъкорӣ 
ва илму инноватсияро дар руш-
ди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳим арзёбӣ кард ва су-
хани ифтитоҳиро ба ректори донишгоҳ 
Амонзода Илҳом Темур во гузошт. 

Ректори донишгоҳ суханашро 
аз Паёми Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахусус, 
эълон гардидани солҳои 2022-2026 
«Солњои рушди саноат» ва «Бистсо-
лаи (2020 – 2040) омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф» оғоз наму-
да, меҳмонон ва ҳайати профессорону 
омӯзгорони донишгоҳро хайрамақдам 
гуфт ва барои дар сатҳи баланд гузаро-
нидани озмун ба иштирокчиён барору 
комёбӣ орзу намуд. Сипас, муовини 
вазири саноат ва технологияњои нави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳзода 
Умед суханронӣ намуда, баргузории 
чунин озмунҳоро барои дарёфти их-
тироъкорону навоварони ҷавон ва пе-
шрафти соҳа омили муҳим маънидод 
кард. 

Рафти баргузории озмун аз тариқи 
шабакаи телевизионии “Ҷаҳоннамо” 
ва кормандони сектори барномаҳои 
телевизионӣ ва таълимию фарҳангии 
“Маърифат” ба навор гирифта шуда, 
тавассути радиои донишгоҳ муаррифӣ 
гардид. Озмун дар ду бахш баргузор 
шуд. 

1.  Навоварӣ ва ихтироъ. 
2. Лоиҳаҳои инноватсионӣ. 
Корҳои пешниҳодшударо дар бах-

ши “Навоварӣ ва ихтироъ” аъзои 
ҳакамон дар ҳайати зерин баҳогузорӣ 
намуданд: А. Ғаффоров, д.и.т., 
проф., муовини ректор оид ба илм ва 
татбиқот (раиси ҳакамон); А. Ҳасанов, 
н.и.и., дотсент, мудири шуъбаи ОКИ 
ва ИП, муовини раис; Г. Мирзозо-
да – н.и.т., мудири кафедраи мо-
шин ва дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока 
(аъзо); З. Яминзода– н.и.т., декани 
факултети муштараки Донишгоҳи 
давлатии Полотски Ҷумҳурии Бе-
ларус ва Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон (аъзо); С. Арбобов, сар-
дори шуъбаи таълимии ДТТ (аъзо); 

О. Ҷӯраев, раиси иттифоқи қасабаи 
ДТТ (аъзо); М. Шеров, мудири шуъ-
баи кор бо ҷавонон ва варзиши ДТТ 
(котиб). Лоиҳаҳои инноватсиониро 
ҳакамон дар ҳайати зерин баҳогузорӣ 
карданд: А. Ғаффоров, н.и.и., дот-

сент, муовини ректор оид ба иннова-
тсия ва технологияҳои таълимӣ (ра-
иси ҳакамон); А. Ҷаъфаров, сардори 
Маркази технологияҳои компютерӣ 
ва таълимӣ (муовини раис); А. Сат-
торов, н.и.и., дотсент, декани факул-
тети иқтисодиёт ва молия (аъзо); М. 
Соҳибназаров, н.и.т., и.в.дотсент, 
мудири кафедраи дизайни либос ва 
санъати мӯд (аъзо); М. Шарипова, 
н.и.х., дотсент, мудири кафедраи хи-
мия, (котиб). 

Ба озмун 32 номгӯи ихтироъ ва 
зиёда аз 90 лоиҳаи инноватсионӣ 
пешниҳод гардида буд. 

Баъд аз муаррифии ихтирооту 
лоиҳаҳои инноватсионии донишҷӯён 
ва ҷамъбасти озмун, ҳайати ҳакамон 
ғолибонро муайян намуда, бо диплом, 
мукофоти пулӣ, сипоснома ва туҳфаҳо 
сарфароз гардониданд. 

Дар бахши 1. Навоварӣ ва ихтироъ. 
Бо дипломи дараҷаи 1 барои ишғоли 
ҷойи якум ва мукофоти пулӣ ба миқдори 
2500 сомонӣ. 

Искандар Тоҳиров, донишҷӯи кур-
си 2-юми ихтисоси 1-40010103 факул-
тети технологияњои иттилоотї ва ин-
теллекти сунъӣ, барои ихтирои “Ichip 
–хотира”.

Бобохонзода Саидшоҳ, донишҷӯи 
курси 3-юми ихтисоси 1-50010101 
факултети технология ва дизайн, ба-
рои ихтирои “Агрегати муштараки 
пахтатозакунӣ”.

Бо дипломи дараҷаи 2 барои ишғоли 
ҷойи дуюм ва мукофоти пулӣ ба миқдори 
1000 сомонӣ. 

Муҳаммад Неъматов, донишҷӯи 
курси 1- уми ихтисоси 140010108В 
факултети технологияҳои иттилоотӣ 
ва интеллекти сунъӣ барои ихтирои 
“Artificial Interlligence”. 

Амирҷон Сатторов, хонандаи син-
фи 9-уми Литсейи инноватсионии 
“Душанбе”, барои сохтани сайти лит-

сей.
Илёсова Гулру Кароматуллоевна, 

унвонҷӯи кафедраи ТИМХ, барои 
Коркарди маҳсулоти нав бо истифода  
аз ашёи хоми ғайрианъанавӣ.

Бо дипломи дараҷаи 3 барои ишғоли 
ҷои сеюм ва мукофоти пулӣ ба миқдори 
500 сомонӣ. 

Рустам Алиев, магистранти курси 
1-уми ихтисоси М40010101 барои сох-
тани Пушкаи зиддитанкии 65мм МТ1.

Маҳмудҷон Ризоев, хонандаи син-
фи 9-уми Литсейи инноватсионии 
“Душанбе”, барои сохтани асбоби 
худистеҳсолкунандаи қувваи барқ.

Ситора Содиқова,  унвонҷӯи 
кафедраи ТИМХ, барои сохтани 
дастгоҳи коркарди маҳсулоти нави 
ғайриалкоголӣ бо истифода аз ашёи 
хоми ғайрианъанавӣ.

Барои иштироки фаъол ба миқдори 
100 сомонӣ сарфароз гардонида шуданд: 

Ҳамроз Ағолиқов,  донишҷӯи кур-
си 2–юми ихтисоси 1-45010301-и фа-
култети телекоммуникатсия ва таъ-

лимоти касбӣ, барои сохтани Макет 
барои чен кардани гармигузаронии 
масолеҳи сохтмонӣ.

Ситора Рӯзиева, магистранти кур-

си 2-юми ихтисоси М54010105, барои 
сохтани асбоби коркарди маҳсулоти 
ғизоии хосияти функсионалидошта.

Фархуддинзода Оминаи Шариф, 
докторанти PhD курси 1-уми ихтисо-
си 6D072700, барои лоиҳаи  инноват-
сионии истифодабарии рангҳои табиӣ 
дар маҳсулоти ширӣ.

Барои иштироки фаъол бо соат сар-
фароз гардонида шуданд: 

Самадова Мавзуна Шамсиддинов-
на, магистранти курси 1-ум, барои 
сохтани дастгоҳи Коркарди маҳсулоти 
ғизоии хосияти функсионалидошта.

Ҷамшеди Хайриддин. донишҷӯи 
курси 2-юми ихтисоси 1-45010301, 
факултети телекоммуникатсия ва таъ-
лимоти касбӣ, барои сохтани Роботи  
М100. 

Мукумов Муҳаммад, донишҷӯи 
курси 1-уми ихтисоси 1-40010101, 
факултети технология ва интеллекти 
сунъӣ, барои ихтирои Robort Spider.

Холмуродзода Набиҷон, хонандаи 
синфи 8-уми Литсейи инноватсионии 
“Душанбе”, барои сохтани Филизкоб.

Ҳусейн Саидов, докторанти  PhD 
курси 1-ум, барои ҳосил кардани ранги 
ғизоӣ аз қисмҳои гуногуни растаниҳо.

Музаффар Шарипов, донишҷӯи 
курси 2-юми ихтисоси 1-54010105, фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ,  барои 
коркарди технологияи маҳсулоти бе-
партов дар саноати нон ва маҳсулоти 
қаннодӣ.

Барои иштироки фаъол бо сипосно-
ма сарфароз гардонида шуданд:

Нозанин Қаландарова, донишҷӯи 
курси 3-юми ихтисоси 1-490101, фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ, ба-
рои коркарди навъи нави маҳсулоти 
қаннодии хусусияти функсионалидо-
шта (қандинаи анҷирӣ).

Гулнора Ҳасанова,  донишҷӯи кур-
си 4-уми ихтисоси 1-49010103, фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ, барои 
Коркарди маҳсулоти нав бо истифода 
аз ашёи хоми ғайрианъанавӣ.

Ислом Ҷӯраев,  донишҷӯи кур-
си 2-юми ихтисоси 1-49010201, фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ, ба-
рои тайёр намудани маҳсулоти ним-
тайёри гӯштӣ-сабзавотӣ бо истифодаи 
лӯбиёгиҳо.

Мирзозода Фарида, донишҷӯи кур-
си 3-юми ихтисоси 1-49010104, фа-
култети муҳандисӣ-технологӣ, барои 
сохтани технологияи истеҳсоли шаро-
би Кагор аз истифодабарии маҳсулоти 
ғайрианъанавии маҳаллӣ.

Дадабаева Қурбонҷон, донишҷӯи 
курси 3-юми ихтисоси 1-49010103, 
факултети муҳандисӣ-технологӣ, ба-
рои коркарди маҳсулоти нав бо исти-
фода  аз ашёи хоми ғайрианъанавӣ.

Мирмуҳсин Фахриддинов, хонан-
даи синфи 9-уми Литсейи инноватси-
онии “Душанбе”, барои сохтани хари-
таи сайёҳӣ (электрикӣ).

Муҳаммад Амрихудоев,  хонандаи 
синфи 8-уми Литсейи инноватсионии 
“Душанбе”, барои сохтани  дастгоҳи 

лулабарори экологӣ.
Содиқ Бобоев, донишҷӯи курси 

3-юми ихтисоси 1-490101В, факултети 
муҳандисӣ-технологӣ, барои хосияти 
антиоксиданти экстрактии растаниҳо. 

Дар бахши 2-юм. Лоиҳаи 
инноватсионӣ. 

Равияи техника ва технология:
 Ҷойи якум – Дилдора Шарипова 

ва  Ҳусейн Алимуратов,   донишҷӯёни 
курси 1-уми ихтисоси 1-26020208В, 
факултети менеҷмент ва маркетинги 
байналмилалӣ, дипломи дараҷаи 1 ва 
мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 700 сомонӣ 
барои лоиҳаи “Фитобар”.

Ҷойи дуюм- Мадина Давлато-
ва, донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 
1-360901А,  факултети муҳандисӣ-
технологӣ, дипломи дараҷаи 2 ва му-
кофоти пулӣ дар ҳаҷми 250 сомонӣ 
барои лоиҳаи “Мурғпарвар”.
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“БИЁЕД, ТОҶИКОНА МЕПӮШЕМ”

Рўзнома дар ЉДММ «Мега принт»-и
 шањри  Душанбе чоп шудааст.  нашр 1500 нусха.

САРМУЊАРРИР:

Раљабалї ШАРИФОВ

МУАССИС:
Донишгоњи технологии  Тољикистон

Њайати тањририя:

Нишонии мо:
734061- ш. Душанбе, кўчаи Н.Ќаробоев 63/3

Рўзнома 04 июли соли 2017 тањти раќами 007/рз-97 дар Вазорати
фарњанги Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта шудааст.

Рўзнома ба хотири риояи озодии афкор маводеро низ ба табъ
мерасонад, ки хилофи назараш аст. Аз ин рў, масъулияти аќидаи
муаллифро ба уњда намегирад.

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Юсупова З.Р.,
Ѓаффоров А.А., Бобоев Х.Б., Юсупов М.Ч.

Рўзнома бо се забон:
тољикї, русї ва англисї

чоп мешавад.

Адади

Рўзнома 25 октябри соли 2020 тањти № 224/рз-97 
дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон ба њисоб гирифта шудааст.

Рўзнома дар ЉДММ «Мега-принт»-и
шањри Душанбе чоп шудааст. Адади нашр 1760 нусха

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Ѓаффоров А.А., 
Бобоев Х.Б., Ѓаффоров Ф.М., Абдумуминзода С.

ОЗМУНИ «ИХТИРОЪКОРОНИ ҶАВОН»-2022

(Аввалаш дар сањ. 1)
Ҷойи дуюм – Рисолат Назарова ва 

Манучеҳр Абдуллоев, донишҷӯёни кур-
си 2-юми ихтисоси 1-700101, факул-
тети муштараки Донишгоҳи давлатии 
Полотск ва Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон, дипломи дараҷаи 2 ва му-
кофоти пулӣ дар ҳаҷми 250 сомонӣ ба-
рои лоиҳаи “Стенд Гидравлика”.

Ҷойи сеюм Гулноза Ҳасанова, 
донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 
1-19010105, факултети технология ва 
дизайн, дипломи дараҷаи 3 ва муко-
фоти пулӣ дар ҳаҷми 150 сомонӣ, ба-
рои лоиҳаи “Амсилаи лухтакҳо”. 

Ҷойи сеюм- Кабирзода Маҳбуба 
ва Фараҳноз Мирзораҳимова,  
донишҷӯёни курси 3-юми ихтисоси 
1-19010105, факултети технология ва 
дизайн, дипломи дараҷаи 3 ва муко-
фоти пулӣ дар ҳаҷми 150 сомонӣ, ба-
рои лоиҳаи “Овезаҳои деворӣ”

Равияи иқтисодиёт ва фанҳои 
гуманитарӣ:

Ҷойи якум- Абдуллозода Кудду-
си Зикриё,  донишҷӯи курси 3-юми 
ихтисоси 1-25010410А1, факулте-
ти иқтисодиёт  ва молия, дипломи 
дараҷаи 1 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
700 сомонӣ барои бизнес нақшаи 
таҷдиди техникаи сехи истеҳсоли шир.

Ҷойи дуюм- Иброњим Мусоев, 
донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 
1-25010410В, факултети иқтисодиёт  
ва молия,  дипломи дараҷаи 2 ва му-
кофоти пулӣ дар ҳаҷми 250 сомонӣ 
барои лоиҳаи “Детское кафе”.

Ҷойи дуюм- Фотима Саидасано-
ва,  донишҷӯи курси 3-юми ихтисоси 

1-25010304В, факултети менеҷмент ва 
маркетинги байналмилалӣ, дипломи 
дараҷаи 2 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
250 сомонӣ барои лоиҳаи “Осоишгоҳи 
шифобахш дар ВМКБ”.

Ҷойи сеюм – Камолзода Муҳаммад, 
донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 
1-50010107 факултети технология ва 
дизайн, дипломи дараҷаи 3 ва муко-
фоти пулӣ дар ҳаҷми 150 сомонӣ барои 
лоиҳаи “Меҳмонхонаи Доно”.

Таманно Чориева, донишҷӯи кур-
си 1-уми ихтисоси 1-25010410, факул-
тети иқтисодиёт  ва молия, дипломи 
дараҷаи 3 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
150 сомонӣ барои лоиҳаи “Сольнечные 
электростанции”.

Равияи ИТ-технология:
Ањмадљон Хоҷаев, донишҷӯи курси 

4-уми ихтисоси 1-40010107В, факултети 
технологияњои иттилоотї ва интеллек-
ти сунъӣ, дипломи дараҷаи 1 ва муко-
фоти пулӣ дар ҳаҷми 700 сомонӣ барои 
лоиҳаи “Логистика”.

Фаррух Маллаев, донишҷӯи кур-
си 2-юми ихтисоси 1-25010301В, фа-
култети менеҷмент ва маркетинги 
байналмилалӣ, дипломи дараҷаи 2 ва 
мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 250 сомонӣ 
барои лоиҳаи “Иқтисодиёти сабз”.

Саидашраф Эшонов, донишҷӯи 
курси 4-уми ихтисоси 1-40010202В, 
факултети технологияњои иттилоотї ва 
интеллекти сунъӣ, дипломи дараҷаи 2 
ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 750 сомонӣ 
барои лоиҳаи “Арзёбии хонаҳо”.

Ҷойи сеюм – Силтонмамад Сил-
тонмамадов, донишҷӯи курси 
2-юми ихтисоси 1-25010301В, фа-
култети менеҷмент ва маркетинги 

байналмилалӣ,  дипломи дараҷаи 3 ва 
мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 150 сомонӣ 
барои лоиҳаи “ИТ в агробизнесе”.

Ҷойи сеюм- Рањмон Рабиев, 
донишҷӯи курси 1-уми ихтисоси 
1-25010711В, факултети иқтисодиёт ва 
молия дипломи дараҷаи 3 ва мукофо-
ти пулӣ дар ҳаҷми 250 сомонӣ барои 
лоиҳаи “Заряжаюший велосипед”.

Литсейи инноватсионии “Душанбе”:
Ҷойи якум- Румайсо Шарипо-

ва, хонандаи синфи 8 «е», дипломи 
дараҷаи 1 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
700 сомонӣ барои лоиҳаи “Здоровая 
пища в школе”.

Ҷойи дуюм- Муҳаммад Насридди-
нов, хонандаи синфи 9 «б», дипломи 
дараҷаи 2 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
250 сомонӣ барои лоиҳаи “Функсия 
дар ҳаёт”.

Ҷойи дуюм- Шоҳин Ғуломуњиддинов, 
хонандаи синфи 11 «в», дипломи дараҷаи 
2 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 250 
сомонӣ барои лоиҳаи “Системаи 
офтобӣ”.

Ҷойи сеюм- Нуриддинова Фоти-
ма, хонандаи синфи 8 «е», дипломи 
дараҷаи 3 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
150 сомонӣ барои лоиҳаи “Математи-
ческие расчеты”.

Ҷойи сеюм- Раҳими Ромин, хонан-
даи синфи 10 «г», дипломи дараҷаи 
3 ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 150 
сомонӣ барои лоиҳаи “Фитонциды”.

Бо Сипоснома ва соат 
ќадрдонї гардиданд:

Миҷгона Амирова, донишҷӯи кур-
си 3-юми ихтисоси 1-1901010501, фа-
култети технология ва дизайн, барои 

лоиҳаи “Нақши геометрии бадахшонӣ 
бо овеза”.

Ањадулло Баҳоров,  донишҷӯи 
курси 2-юми ихтисоси 1-25010410В, 
факултети иқтисодиёт ва молия, ба-
рои лоиҳаи “Истифодаи самараноки 
обҳои боронӣ”.

Омина Абдуллоева, донишҷӯи кур-
си 3-юми ихтисоси 1-1901010504, фа-
култети технология ва дизайн, барои 
лоиҳаи “Эҳёи ҳунарҳои мардумӣ”.

Сабзаев Эҳсон, хонандаи синфи 
8 “в”-и литсейи инноватсионии Ду-
шанбе, барои лоиҳаи “Зарби мухта-
сар”.

Сипоснома 
Сарвиноз Паҳлавонова,  донишҷӯи 

курси 3-юми ихтисоси 1-25010304В,  
факултети менеҷмент ва маркетинги 
байналмилалӣ, барои лоиҳаи “Кошо-
наи ҳусн”.

Парвина Бобоҷонова,  донишҷӯи 
курси 2-юми ихтисоси 1-25010104, 
факултети иқтисодиёт ва молия, ба-
рои лоиҳаи “Теплица это прибыль”.

Авазбек Отабоев, донишҷӯи кур-
си 3-юми ихтисоси 1-25010410В, фа-
култети иқтисодиёт ва молия, барои 
лоиҳаи ООО “Помидор чилли”.

Бахтиёри Хайриддин, хонандаи 
синфи 8 “е”-и литсейи инноватсио-
нии “Душанбе”, барои лоиҳаи “Бе-
режное отношение к глазам”.

Ба ғолибони озмун мукофотҳои 
пулї ва туњфањои хотиравӣ дар ҷаласаи 
умумии кормандони донишгоҳ ба тав-
ри тантанавӣ супорида шуданд.  

Аксбардор Бењрўз АЗИМОВ


