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СОЛИ НАВИ 2023 МУБОРАК, ЊАМВАТАНОНИ АЗИЗ!

ПАЁМИ 
ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ 
ЭМОМАЛӢ РАЊМОН «ДАР БОРАИ САМТЊОИ АСОСИИ 

СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИЉИИ ЉУМЊУРӢ»
23.12.2022, шаҳри Душанбе

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ 
ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамватанони азиз!
Соли 2022 барои Тоҷикистони 

мо, дар маҷмӯъ, соли бобарор буд.
Ба шарофати заҳмати содиқонаи 

мардуми кишвар раванди созанда-
гиву ободкорӣ бомаром идома ёфта, 
нақшаву барномаҳои пешбинигар-
дида ҷиҳати таъмин намудани рушди 
устувори иқтисоди миллӣ ва баланд 
бардоштани сатҳу сифати зиндагии 
сокинони мамлакат ҳадафмандона 
амалӣ карда шуданд.

Чунонки ба ҳама маълум 
аст, солҳои охир вазъи сиёсиву 
иқтисодии ҷаҳон хеле мураккаб 
гардида, ҳоло инсоният дар давраи 
ниҳоят ҳассос ва душвортарини 
таърихи қариб сад соли охири худ 
қарор дорад.

Аз ҷумла, дар панҷ соли охир таъ-
сири манфии бархӯрдҳои геосиёсӣ, 
низоъҳои тиҷоратӣ, паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ, инчунин, 
пайомадҳои тағйирёбии иқлим 
ба иқтисоди кишварҳои ҷаҳон 
шиддат ёфта, яроқнокшавии бо-
шитоб ва оғози марҳалаи «ҷанги 
сард» боиси халалдор шудани ни-
зоми муносибатҳои иқтисодиву 
тиҷоратии байни давлатҳо ва ба 
вуқӯъ омадани буҳрони ҷаҳонии 
иқтисодӣ гардид.

Бахусус, соли 2022 таҳримҳои 
иқтисодиву тиҷоратӣ вусъат гириф-
та, занҷираҳои мавҷудаи таъмино-
ти молу маҳсулот канда шуданд, 
истеҳсоли маҳсулот коҳиш ёфт ва 
нархҳо, махсусан, нархи маводи 
ғизоӣ ба таври бесобиқа боло раф-
танд.

Сарфи назар аз таҳаввулоти дар 
иқтисоди ҷаҳон идомадошта ва таъ-
сири манфии омилҳои берунӣ ба 
иқтисоди миллии мо, дар натиҷаи 
татбиқи самараноки ислоҳоти 
иқтисодӣ, амалӣ намудани стра-
тегияву барномаҳо ва тадбирҳои 
зиддибуҳронӣ дар панҷ соли охир 
рушди иқтисодиёти Тоҷикистон 
ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 
7,3 фоиз таъмин гардида, маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 
115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар 
сари аҳолӣ 1,5 баробар афзоиш ёфт.

Аз ҷумла соли 2022 корҳо 
ҷиҳати устувор нигоҳ доштани 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 
коҳиш додани таъсири хавфҳои 
эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, фаъо-
лияти босуботи низоми бонкӣ, аф-
зоиши истеҳсоли маҳсулоти саноа-
тиву кишоварзӣ, беҳтар гардонида-
ни фазои сармоягузорӣ ва дастги-
рии соҳибкорӣ тақвият пайдо карда, 
рушди иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8 
фоиз таъмин карда шуд.

Дар панҷ соли охир сатҳи 
некуаҳволии мардум тадриҷан ба-
ланд шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 
41,1 миллиард сомонии соли 2018 ба 
87 миллиард сомонӣ дар соли 2022 
расонида шуд, яъне 2,1 баробар зиёд 
гардид.

Музди миёнаи меҳнат дар кишвар 
якуним баробар ва андозаи нафақаи 
ниҳоӣ 1,3 баробар афзоиш ёфт.

Дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ аз 
27,4 фоизи соли 2018 то 22,5 фоиз 
дар соли 2022 коҳиш дода шуд.

Дар ин давра беш аз 900 ҳазор, аз 
ҷумла дар соли 2022-юм 190 ҳазор 
ҷойи кории нав таъсис дода шуд, 
ки ба беҳтар гардидани вазъи шуғли 
аҳолӣ дар кишвар мусоидат намуд.

Ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети 
давлатӣ ба соҳаҳои иҷтимоӣ аз 9,1 
миллиард сомонии соли 2018 то 14,7 
миллиард сомонӣ дар соли 2022 ё 62 
фоиз зиёд гардид.

Дар панҷ соли охир танҳо ба-
рои рушди соҳаҳои маориф ва 
тандурустӣ 36 миллиард сомонӣ ра-
вона гардида, ҳиссаи маблағгузории 
соҳаҳои иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии 
хароҷоти буҷети давлатӣ 44 фоизро 
ташкил кард.

Дар давраи зикршуда аз ҳисоби 
ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 
842 бинои муассисаи таълимӣ барои 
382 ҳазор хонанда, аз ҷумла дар соли 

2022-юм 190 бинои таълимӣ барои 
87 ҳазор хонанда сохта, ба истифода 
дода шудааст.

Ҳамзамон бо ин, ба маълумоти 
вакилони муҳтарам ва ҳамватанони 
азиз расонида мешавад, ки дар 31 
соли истиқлоли давлатӣ 3430 му-
ассисаи нави таълимӣ барои қариб 
якуним миллион хонанда сохта, ба 
истифода дода шуд.

Ҳол он ки дар 70 соли замони 
гузашта ҳамагӣ 3229 муассисаи 
таълимӣ бунёд гардида буд.

Бо вуҷуди ин, корҳои то имрӯз 
дар ин самт амалигардида ҳоло ҳам 
басанда нестанд.

Имрӯз дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумии кишвар 2 миллио-
ну 300 ҳазор нафар хонандагон ба 
таҳсил фаро гирифта шудаанд.

Соли 1991 ин нишондиҳанда 
ҳамагӣ 1 миллиону 325 ҳазор нафар-
ро ташкил медод.

Инчунин, агар то соли 1991, яъне 
дар 70 соли замони гузашта дар мам-
лакат ҳамагӣ 2862 муассисаву иншо-
оти тандурустӣ бо 52 ҳазору 800 на-
фар корманд фаъолият дошта бошад, 
пас дар даврони соҳибистиқлолӣ, 
хусусан, дар 25 соли охир 2827 му-
ассисаву иншооти тандурустӣ сохта, 
ба истифода дода шудааст.

Ҳоло шумораи муассисаҳои тан-
дурустии мамлакат нисбат ба соли 
1991 қариб ду баробар зиёд гардида, 
ба 5116 ва кормандони онҳо ба 79 
ҳазор расидааст.

Ҳамчунин, дар панҷ соли 
охир аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои 
маблағгузории буҷети давлатӣ барои 
дастгирии табақаҳои осебпазири 
аҳолӣ тавассути пардохти нафақа, 
кумакпулӣ ва ҷубронпулиҳо, 
нигоҳдории муассисаҳои ҳифзи 
иҷтимоӣ ва уҳдадориҳои дигар зиёда 
аз 19 миллиард сомонӣ, аз ҷумла 
танҳо дар соли 2022-юм 4,3 милли-
ард сомонӣ равона карда шуд.

Дар баробари ин, то охири 
соли 2022 ба 475 ҳазор шаҳрванди 
эҳтиёҷманди кишвар, аз ҷумла 
кӯдакони ятим ва бесаробон, маъ-
юбон, оилаҳои камбизоат ва гиран-
дагони нафақаи иҷтимоӣ кумаки 
молиявии яквақта дар ҳаҷми 600 
сомонӣ иловатан пардохт карда ме-
шавад ва ба ин мақсад 285 миллион 
сомонӣ равона мегардад.
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Тавре ки борҳо зикр намудам, 
ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати 
мамлакат мунтазам баланд бардош-
тани сатҳу сифати зиндагии марду-
ми азизамон мебошад.

Дар робита ба ин, Ҳукумати 
мамлакатро зарур аст, ки пешраф-
ти устувори минбаъдаи иҷтимоиву 
иқтисодии кишварро нигоҳ дошта, 
соли 2023 суръати рушди иқтисодиро 
дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин 
намояд.

Дар ин замина, соли 2023 дарома-
ди умумии пулии аҳолӣ 15 фоиз аф-
зоиш ёфта, ба 100 миллиард сомонӣ 
баробар мегардад.

Бо ин мақсад, такроран таъкид 
менамоям, ки бояд таваҷҷуҳи асосӣ 
ба рушди босуботи соҳаҳои иқтисоди 
миллӣ, пешгирӣ кардани таъсири 
хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифодаи 
самараноки иқтидорҳои мавҷуда, 
ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъ-
сиси ҷойҳои кории нав, баланд бар-
доштани рақобатнокии маҳсулоти 
ватанӣ, тақвияти содирот, ташак-
кули «иқтисоди сабз», суръат бах-
шидан ба раванди рақамикунонии 
бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи 
неруи инсонӣ ва беҳтар намудани 
сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ 
равона карда шавад.

Вазорати рушди иқтисод ва сав-
до якҷо бо дигар вазорату идораҳо 
ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ бо мақсади 
татбиқи ҳадафу афзалиятҳои рушд 
бояд раванди банақшагирии стра-
тегиро дар ҳамаи сатҳҳои идораку-
нии давлатӣ пурра ҷорӣ карда, ба-
рои иҷрои нишондиҳандаҳои дар 
ҳуҷҷатҳои барномавӣ пешбинишуда 
тадбирҳои заруриро роҳандозӣ на-
мояд.

Барои нигоҳ доштани рушди бо-
суботи иқтисодӣ, таъмин намудани 
устувории молияи давлат, афзоиши 
даромад ва баланд бардоштани са-
маранокии буҷет заминаи зарурии 
қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, 
корҳо дар самти мукаммал гардони-
дани низоми миллии молия ва андоз 
идома доранд.

Дар натиҷаи тадбирҳои амалишу-
да ҳаҷми буҷети давлатӣ ҳамасола 
афзоиш ёфта, дар соли 2022 қисми 
даромади он ба 33 миллиард сомонӣ 
баробар гардид, ки нисбат ба соли 
2018-ум 38 фоиз зиёд мебошад.

Вазорати молияро зарур аст, ки 
тибқи принсипҳои банақшагирии 
стратегӣ ва низоми байналмилалии 
баҳисобгирии молиявӣ минбаъд 
низ доир ба масъалаҳои интизоми 
молиявӣ, тақсимоти самараноки 
захираҳо, шаффофияту тобеият ва 
таҳияи босифати буҷети давлатӣ, 
инчунин, рақамикунонии соҳа 
чораҳои амалӣ андешад.

Кумитаи андоз вазифадор кар-
да мешавад, ки якҷо бо мақомоти 
марбута ҷиҳати беҳтар гардонидани 
хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли 
электронӣ, мукаммалсозии маъму-
рикунонии андоз ва дар ин замина 
бартараф намудани таъсири омили 
инсонӣ ба раванди андозсупорӣ, ин-
чунин, истифодаи ҳатмии дастгоҳи 
назоративу хазинавии дар реҷаи 
вақти воқеӣ амалкунанда ва низо-
ми хазинаҳои маҷозӣ ҳангоми анҷом 
додани ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ 
бо аҳолӣ тадбирҳои иловагиро амалӣ 
гардонад.

Дар самти сиёсати пулию қарзӣ 
нигоҳ доштани устувории қурби 
пули миллӣ, баланд бардоштани 
қобилияти пардохти низоми бонкӣ, 

дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ дош-
тани таваррум, инчунин, таъмин на-
мудани фаъолияти самараноки ни-
зоми пардохтҳо аз ҷумлаи вазифаҳои 
муҳим боқӣ мемонанд.

Дар соли 2022 қурби пули миллӣ 
муътадил нигоҳ дошта шуда, сатҳи 
таваррум 4,2 фоизро ташкил намуд.

Вале хавфҳои эҳтимолӣ водор ме-
созанд, ки дар ин ҷода тадбирҳои 
таъхирнопазир андешида шаванд.

Дар охири соли 2022 бақияи уму-
мии пасандозҳои аҳолӣ ва шахсони 
ҳуқуқӣ дар бонкҳои кишвар 13 мил-
лиард сомониро ташкил дод.

Ҳарчанд ки нишондиҳандаи маз-
кур нисбат ба соли 2021-ум қариб 28 
фоиз зиёд мебошад, вале ҳанӯз ба 
талабот дар самти рушди фаъолияти 
низоми бонкӣ ҷавобгӯ нест.

Ҳаҷми қарзҳои дар соли 2022 аз 
ҷониби низоми бонкии кишвар ба 
аҳолӣ ва соҳибкорон додашуда 14,1 
миллиард сомониро ташкил кард, ки 
дар муқоиса бо соли 2018-ум 85 фоиз 
зиёд мебошад.

Ҳамчунин, дар панҷ соли охир 
шумораи қарзгирандагон аз 564 
ҳазори соли 2018 то ба 2 миллио-
ну 336 ҳазор дар соли 2022 раси-
да, 4,1 баробар афзоиш ёфтааст, ки 
фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ ва 
соҳибкоронро нишон медиҳад.

Дар ин давра ҳаҷми умумии 
қарзҳои додашуда 55 миллиард со-
мониро ташкил кард, ки 36 фоизи 
он ба соҳибкории истеҳсолӣ рост 
меояд.

Лекин ин нишондиҳандаҳо барои 
расидан ба ҳадафҳои стратегии мо, 
аз ҷумла саноатикунонии босуръат 
ҳоло ҳам нокифоя мебошанд.

Таъкид менамоям, ки масъа-
лаи таъмини саривақтии талаботи 
иқтисодиёт ба маблағгузорӣ, ху-
сусан, қарздиҳӣ бояд ҳамеша дар 
меҳвари фаъолияти низоми молия 
ва бонкҳои кишвар қарор дода ша-
вад.

Зеро ҳар қадар, ки аз ҷониби 
бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ба 
аҳолӣ ва субъектҳои хоҷагидор 
қарзҳои дастрас зиёд пешниҳод кар-
да шаванд, суръати рушди соҳаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва сатҳи зин-
дагии аҳолӣ ҳамон қадар баланд ме-
гардад.

Аз ин рӯ, Бонки миллӣ якҷо бо 
Вазорати молия, «Амонатбонк» 
ва «Саноатсодиротбонк» вазифа-
дор карда мешаванд, ки ҷиҳати 
ҳавасмандгардонии пасандозгузо-
рон ва паст намудани фоизи қарзҳои 
ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт, 
махсусан, ба соҳибкории истеҳсолӣ 
пешниҳодшаванда, инчунин, бо фои-
зи дастрас афзоиш додани пешниҳоди 
қарзҳои ипотекӣ чораҷӯӣ намояд.

Бо мақсади мусоидат ба руш-
ди бахши молиявӣ зарур аст, ки аз 
1-уми июли соли 2023 пардохти ҳамаи 
андозҳо ва боҷҳои давлатӣ барои дода-
ни иҷозат ва иҷозатномаҳо, ҷаримаҳо, 
маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, 
хизматрасониҳои коммуналӣ ва ди-
гар намудҳои хизматрасонии давлатӣ 
пурра ба таври ғайринақдӣ ба роҳ 
монда шавад.

Вобаста ба ин, аз ҷониби Вазорати 
молия ва Бонки миллӣ ҷиҳати таъ-
сис додани махзани ягонаи маълу-
мот доир ба суратҳисоби ҳамаи 
сохтору мақомоти давлатӣ ва таш-
килоту муассисаҳо, тавсеаи инфра-
сохтори пардохти ғайринақдӣ ва таш-
кили равзанаи ягонаи пардохти та-
моми хизматрасониҳои давлатӣ бояд 
тадбирҳои зарурии фаврӣ ва қатъӣ 

андешида шаванд.
Ба Бонки миллӣ зарур аст, ки якҷо 

бо Вазорати молия ва дигар вазорату 
идораҳои дахлдор бо мақсади тавсеаи 
фарогирии молиявӣ дар кишвар ба-
рои рушди шабакаи хизматрасониҳои 
молиявии рақамӣ, таъмин намуда-
ни гуногуншаклии хизматрасониҳои 
молиявӣ, ҳимояи ҳуқуқи истифодаба-
рандагони хизматрасониҳои молиявӣ 
ва баланд бардоштани маърифати мо-
лиявии онҳо чораҷӯӣ намояд.

Вакилони муҳтарам!
Дар доираи сиёсати пешгирифтаи 

давлату Ҳукумат доир ба дастгирии 
фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ 
дар замони соҳибистиқлолӣ 
тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, дар 
ин самт барои соҳибкорон имтиёзу 
сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд.

То имрӯз ба онҳо беш аз 120 на-
муди имтиёзу сабукиҳои андозиву 
гумрукӣ пешниҳод шуда, шумораи 
сохторҳои бақайдгирии давлатии 
фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1 кам 
гардида, хизматрасонӣ дар ин самт ба 
таври ройгон ба роҳ монда шудааст.

Дар соли 2022 маблағи имтиёзҳои 
андозиву гумрукии истифодагардида 
зиёда аз 12 миллиард сомониро таш-
кил медиҳад.

Аз ҷумла аз ҳисоби паст ва бекор 
кардани меъёрҳои 5 намуди андоз 
зиёда аз 1,5 миллиард сомонӣ ҳамчун 
дастгирӣ дар ихтиёри субъектҳои 
соҳибкорӣ боқӣ мемонад.

Дар натиҷа соли 2022 шумораи 
субъектҳои соҳибкорӣ ба 339 ҳазор 
расид, ки нисбат ба соли 2018 беш аз 
76 ҳазор зиёд мебошад.

Қобили зикр аст, ки соҳибкорони 
мамлакат, дар навбати худ, дар ра-
ванди саноатикунонии босуръати ки-
швар, бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, 
иншооти иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои 
кории нав саҳми назаррас гузошта 
истодаанд ва бовар дорам, ки чу-
нин иқдомоти созанда аз ҷониби 
соҳибкорони ватандӯст вусъати боз 
ҳам бештар пайдо мекунанд.

Танҳо дар панҷ соли охир аз 
ҷониби соҳибкорони мамлакат ба 
маблағи умумии беш аз 12 миллиард 
сомонӣ қариб 18 ҳазор иншооти таъи-
ноти истеҳсоливу иҷтимоӣ сохта, ба 
истифода супорида шудааст.

Ҳукумати мамлакат вазифа-
дор аст, ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар 
намудани фазои сармоягузориву 
соҳибкорӣ, махсусан, сармоягузории 
мустақим, таъмин намудани иҷрои 
кафолату имтиёзҳо ва чораҳои даст-
гирии давлатӣ, ҳавасмандгардонӣ ва 
қадрдонии соҳибкорон, инчунин, 
рушди инфрасохтори сармоягузори-
ву соҳибкорӣ тадбирҳои иловагиро 
роҳандозӣ намояд.

Дар ин самт, пешниҳод менамоям, 
ки бо мақсади идома додани ислоҳоти 
соҳа ва танзими муносибатҳои 
иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ 
қонунгузории соҳа такмил дода шуда, 
муносибатҳои зикршуда дар доираи 
як санади меъёрии ҳуқуқӣ танзим ва 
шумораи онҳо то 60 фоиз ихтисор 
карда шавад.

Ҳамчунин, роҳбарони вазора-
ту идораҳо ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва-
зифадоранд, ки ташаббусҳои соза-
ндаи соҳибкорону сармоягузоронро 
ҳамаҷониба дастгирӣ намоянд ва доир 
ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба фаъо-
лияти онҳо ва бартараф кардани муш-
килоту монеаҳои ҷойдошта тадбирҳои 
бетаъхир андешанд.

Зикр бояд кард, ки тайи бист соли 
охир ба кишвар беш аз 152 миллиард 

сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 60 
миллиард сомонӣ сармояи мустақим 
ҷалб карда шудааст.

Аз маблағи зикршудаи сармояи 
мустақим зиёда аз 36 миллиард со-
монии он танҳо барои рушди соҳаи 
саноат ҷалб гардидааст.

Дар панҷ соли охир ба соҳаҳои 
мухталифи иқтисоди миллӣ беш аз 15 
миллиард сомонӣ сармояи мустақими 
хориҷӣ ҷалб карда шудааст, вале ин 
нишондиҳанда ҳанӯз ба талаботи 
рушди иқтисодиёт ҷавобгӯй нест.

То соли 2025 дар кишвар татбиқи 
беш аз 200 лоиҳаи сармоягузории 
давлатӣ пешбинӣ гардида, танҳо ба 
бахши воқеӣ ва инфрасохтор зиёда 
аз 82 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ 
карда мешавад.

Таъкид менамоям, ки дар ша-
роити таҳаввулоти босуръату 
пешгӯинашавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ, 
рақобатҳои шадид барои дастрасӣ ба 
захираҳо ва пайомадҳои тағйирёбии 
иқлим бояд дар кишвар тамоми 
воситаҳои муосири фаъолгардонии 
сармоягузорӣ ба таври васеъ истифо-
да бурда шаванд.

Аз ин лиҳоз, механизми 
маблағгузории фондҳои махсус дар 
самти татбиқи «лоиҳаҳои сабз», ху-
сусан, барои роҳандозии барно-
маву лоиҳаҳои мақсадноки рушди 
«иқтисоди сабз», аз ҷумла «энергияи 
сабз» бояд васеъ ҷорӣ карда шавад.

Вобаста ба ин, вазоратҳои 
рушди иқтисод ва савдо, молия, 
корҳои хориҷӣ, Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ ва дигар сохторҳои дахл-
дорро зарур аст, ки ҷиҳати ҷалби 
«маблағгузории сабз» барои татбиқи 
лоиҳаҳо дар соҳаҳои саноат ва ин-
фрасохтори кишвар, хусусан, 
лоиҳаҳои дорои аҳаммияти экологӣ 
ва озуқаворӣ чораҷӯӣ намоянд.

Тадбирҳои дар самти рушди са-
ноат ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти соҳа андешидашуда 
имкон фароҳам оварданд, ки дар 
панҷ соли охир афзоиши номгӯйи 
маҳсулоти саноатии истеҳсоли 
ватанӣ ба зиёда аз 40 фоиз расонида 
шавад.

Дар ин давра 1382 коргоҳу кор-
хонаи саноатӣ бо таъсиси 15 ҳазор 
ҷойи кории нав сохта, мавриди 
истифода қарор дода шуд.

Умуман, агар соли 1991 дар мам-
лакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ 
бо 33 ҳазор ҷойи корӣ фаъоли-
ят дошта бошад, пас дар замо-
ни соҳибистиқлолӣ 2500 корхо-
наи истеҳсолӣ бунёд гардида, соли 
2022-юм 2800 корхонаи саноатӣ бо 
85 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият карда 
истодаанд.

Танҳо соли 2022-юм беш аз 500 
коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо 6 
ҳазор ҷойи нави корӣ ба фаъолият 
оғоз карданд ва барои то 43 милли-
ард сомонӣ афзоиш ёфтани ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 
соли 2022 мусоидат намуданд.

Вале ин нишондиҳандаҳо, бо дар-
назардошти захираву имкониятҳои 
кишвар, аз ҷумла ашёи хоми ватанӣ, 
иқтидорҳои истеҳсолӣ, захираҳои 
меҳнатӣ, «энергияи сабз» ва талабо-
ти афзоянда ба маҳсулоти саноатӣ 
дар дохил ва хориҷи кишвар, ҷиҳати 
ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стра-
тегии мо – саноатикунонии бо-
суръат ҳанӯз нокифоя мебошанд.

Ҳамчунин, хотирнишон месо-
зам, ки нишондиҳандаҳои содироти 
мамлакат ҳоло ҳам дар сатҳи паст 
қарор доранд.
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«ДАР БОРАИ САМТЊОИ АСОСИИ  СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИЉИИ ЉУМЊУРӢ»
Бинобар ин, Вазорати сано-

ат ва технологияҳои навро зарур 
аст, ки якҷо бо Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идораи амволи 
давлатӣ, вазорату идораҳои марбута, 
роҳбарони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо 
ва соҳибкорону сармоягузорон 
корро ҷиҳати таъсиси корхонаҳои 
саноатӣ бо технологияҳои муосир, 
муҳайё намудани ҷойҳои кории 
нав ва афзоиш додани истеҳсоли 
маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши ба-
ланди иловашуда вусъат бахшад.

Дар ин раванд, ба таъси-
си маҷмааҳои саноатӣ, паркҳои 
технологӣ, таҳия ва татбиқ намудани 
лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши 
хусусӣ, ҷорӣ кардани технологияҳои 
инноватсионӣ, истифодаи таҷҳизоти 
каммасрафи барқӣ ва ҷалби боз ҳам 
бештари сармояи мустақим бояд эъ-
тибори аввалиндараҷа дода шавад.

Аз ҷумла дар се соли минбаъда ба-
рои бо шуғл таъмин намудани аҳолӣ 
бояд ҷиҳати таъсис додани 30 парки 
технологӣ ва минтақаи саноатӣ дар 
шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат 
чораҳои зарурӣ андешида шаванд.

Ҳамчунин, ба Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав супориш дода ме-
шавад, ки якҷо бо вазорату идораҳо, 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ ва дар ҳамкорӣ 
бо соҳибкорону сармоягузорон 
ҷиҳати бунёди корхонаҳои саноати 
коркард, аз ҷумла дар шаҳри Душан-
бе аз оғози соли 2023 марҳала ба 
марҳала сохта, ба истифода додани 
4 корхонаи то истеҳсоли маҳсулоти 
ниҳоӣ коркард кардани металлҳои 
қиматбаҳо тадбирҳои зарурӣ анде-
шад.

Ба Ҳукумати мамлакат супо-
риш дода мешавад, ки ба масъалаи 
истихроҷу коркарди металлҳои ран-
га аз конҳои муайяншуда, аз ҷумла 
сурма, литий, волфрам, никел ва 
дигар металлҳо аҳаммияти хосса 
дода, барномаи азхудкунӣ ва дар до-
хили мамлакат то маҳсулоти ниҳоӣ 
коркард намудани онҳоро таҳия ва 
амалӣ созад.

Дар баробари ин, Вазорати са-
ноат ва технологияҳои нав бояд дар 
ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахл-
дор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ бо мақсади 
истифодаи пурраи имкониятҳои 
кишвар дар самти рушди саноа-
ти сабук стратегияи миллии рушди 
истеҳсолу коркарди пахта ва саноати 
нассоҷиро таҳия ва барои тасдиқ ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод на-
мояд.

Дар ин самт, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав вазифадор аст, 
ки якҷо бо Вазорати кишоварзӣ, 
вазорату идораҳои дахлдор ва 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо 
ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
ҷиҳати дар се соли минбаъда бунёд 
кардану ба кор андохтани маҷмааҳои 
коркарди ниҳоии нахи пахта дар 5 
шаҳру ноҳия, аз ҷумла шаҳрҳои Ду-
шанбе ва Кӯлоб чораҳои саривақтӣ 
андешад.

Ба вазоратҳои саноат ва 
технологияҳои нав, рушди 
иқтисод ва савдо, Кумитаи давла-
тии сармоягузорӣ ва идораи амво-
ли давлатӣ ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супо-
риш дода мешавад, ки фаъолияти 
пурсамари корхонаҳои саноатии 
давлатӣ ва хусусиро, ки аз кор боз-
мондаанд ё нопурра фаъолият меку-

нанд, таъмин созанд.
Вазорату идораҳои зикршуда дар 

ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоя-
гузорон дар соли 2023 корхонаҳои 
равғанбарории шаҳрҳои Душанбе, 
Бохтар ва Конибодомро тавассути 
муҷаҳҳазгардонӣ бо технологияҳои 
муосир бо иқтидори истеҳсолии 
солҳои қаблии онҳо барқарор намо-
янд.

Ҳоло талаботи бозори истеъмо-
лии мамлакат аз ҳисоби равғани 
истеҳсоли ватанӣ ҳамагӣ 22 фоиз 
таъмин гардида истодааст.

Дар сурати ба фаъолият оғоз кар-
дани корхонаҳои зикргардида тала-
боти аҳолии мамлакат бо равғани 
истеҳсоли худӣ беш аз 70 фоиз таъ-
мин мегардад.

Гарчанде саноати дорусозӣ 
солҳои охир тадриҷан рушд ёфта, 
ҳоло дар кишвар истеҳсоли 540 на-
муди доруворӣ ба роҳ монда шудааст 
ва ҳаҷми маҳсулоти соҳа соли 2022 
нисбат ба соли 2021-ум се баробар 
афзоиш ёфтааст, вале имкониятҳои 
истифоданашуда дар ин самт ҳанӯз 
хеле зиёданд.

Дар зарфи ду соли охир ба ки-
швар ба маблағи қариб 84 миллион 
доллар доруворӣ ворид шудааст.

Бо мақсади рушди минбаъдаи са-
ноати дорусозӣ ба вазоратҳои саноат 
ва технологияҳои нав, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зарур аст, ки 
якҷо бо дигар сохтору мақомот ва бо 
ҷалби сармояи мустақим таъсис до-
дан ва ба кор андохтани корхонаҳои 
муосири истеҳсоли доруворӣ, кор-
карди васеи гиёҳҳои шифобахш ва аз 
лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ ва боз 
ҳам зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти дорувориро таъмин на-
моянд.

Хотирнишон менамоям, ки 
дастрасӣ ба манзил яке аз самтҳои 
муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ буда, аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат то имрӯз 
дар ин самт корҳои зиёд ба анҷом 
расонида шудаанд.

Аз соли 2000-ум то соли 2022-юм 
ҳаҷми солонаи ба истифода супо-
ридани манзил аз 245 ҳазор метри 
мураббаъ ба зиёда аз 1,5 миллион 
метри мураббаъ расидааст.

Бо мақсади беҳтар кардани шаро-
ити зиндагии мардуми кишвар танҳо 
дар 10 соли охир 7,2 ҳазор гектар 
заминҳои наздиҳавлигӣ барои бунё-
ди беш аз 14 миллион метри мураб-
баъ манзили истиқоматӣ ба аҳолии 
мамлакат ҷудо гардидааст.

Дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ 
ба 1 миллиону 450 ҳазор оила зами-
ни наздиҳавлигӣ барои бунёди ман-
зил ҷудо карда дода шудааст.

Бо ин мақсад 139 ҳазор гектар 
замин ҷудо гардида, беш аз 9 мил-
лион нафар шаҳрвандони мо им-
коният пайдо карданд, ки шароити 
истиқоматии худро беҳтар намоянд.

Хотирнишон месозам, ки дар 70 
соли то замони истиқлол ба аҳолӣ 
ҳамагӣ 77 ҳазор гектар замин дода 
шуда буд.

Ҳоло, ки корҳои ободониву 
созандагӣ, сохтмони биноҳои таъи-
ноти гуногун, аз ҷумла биноҳои 
истиқоматии баландошёна ва иншо-
оти иҷтимоӣ торафт вусъат гирифта 
истодаанд, талабот ба масолеҳи сох-
тмон, аз ҷумла сангҳои ороишӣ зиёд 
гардида, як қисми онҳо то ҳанӯз аз 
хориҷи кишвар ворид карда меша-
вад.

Дар солҳои 2021 – 2022 ба кишвар 
ба маблағи қариб 10 миллион долла-
ри амрикоӣ сангҳои ороишӣ ворид 

гардида, танҳо хароҷоти интиқоли 
онҳо беш аз 2 миллион долларро 
ташкил додааст.

Дар Тоҷикистон захираи сангҳои 
бинокорӣ, аз ҷумла мармару хоро 
фаровон аст, ки дар дохил ва хориҷи 
кишвар ба онҳо талабот зиёд мебо-
шад.

Бо дарназардошти имкониятҳои 
зикршуда, пурра ба роҳ монда-
ни истихроҷ ва коркарди онҳо, аз 
ҷумла сангҳои ороишӣ метавонад 
яке аз манбаъҳои афзоиши ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъ-
сиси ҷойҳои кории нав, зиёд на-
мудани содироти маҳсулот ва дар 
маҷмӯъ, таъминкунандаи рушди 
иқтисоди кишвар гардад.

Аз ин лиҳоз, Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав ва Агентии со-
дирот вазифадор карда мешаванд, 
ки якҷо бо Саридораи геология ва 
корхонаҳои соҳа дар ояндаи наздик 
истихроҷ намудан ва то маҳсулоти 
ниҳоии сохтмон коркард кардани 
сангҳои ороишӣ ва содироти онҳоро 
ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд.

Инчунин, бо мақсади афзо-
иш додани истеҳсол ва содироти 
маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи Ёвон 
бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ, 
аз ҷумла гаҷсанг корхонаи бузурги 
истеҳсоли масолеҳи сохтмон сохта, 
соли 2023 ба кор андохта шавад.

Бо дарназардошти афзоиш ёф-
тани аҳолӣ, инчунин, зиёд шуда-
ни талабот ба бунёди корхонаҳои 
истеҳсолӣ ва манзилҳои истиқоматӣ 
бори дигар таъкид менамоям, ки 
роҳбарону мутахассисони Куми-
таи меъморӣ ва сохтмон, вилоятҳо, 
шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти марбу-
та ҳангоми бунёди иншооту биноҳо 
ба риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои 
шаҳрсозӣ ва сохтмон эътибори 
аввалиндараҷа зоҳир намоянд.

Дар ин самт, зарур аст, ки исти-
фодаи васеи унсурҳои меъмории 
милливу замонавӣ, технологияҳои 
муосир ва масолеҳи сифатноки сох-
тмон таъмин карда шавад.

Тоҷикистон яке аз давлатҳои до-
рои захираҳои бузурги истеҳсоли 
неруи барқи аз лиҳози экологӣ тоза 
мебошад.

Чунонки борҳо таъкид кардаам, 
ҳоло 98 фоизи барқ дар неругоҳҳои 
барқи обӣ истеҳсол карда мешавад 
ва аз рӯйи ин нишондиҳанда, яъне 
фоизи истеҳсоли «энергияи сабз» 
кишвари мо дар ҷаҳон ҷойи шашум-
ро ишғол менамояд.

Аз рӯйи кам будани ҳаҷми парто-
ви газҳои гулхонаӣ низ Тоҷикистон 
дар яке аз ҷойҳои баландтарин қарор 
дорад.

Дар сурати истифодаи нерӯи 
барқи «тоза»-и дар кишвар 
истеҳсолшаванда дар воситаҳои 
нақлиёти барқӣ метавон талабо-
ти мамлакатро аз маҳсулоти нафтӣ 
коҳиш дода, ба ин васила ба ҳифзи 
муҳити зист ва беҳтар намудани ва-
зъи экологии мамлакат мусоидат 
намуд.

Дар робита ба ин, ба вазоратҳои 
саноат ва технологияҳои нав ва 
нақлиёт супориш дода мешавад, 
ки ҷиҳати дар дохили кишвар ба 
роҳ мондани истеҳсоли воситаҳои 
нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас 
андешанд.

Инчунин, ҷиҳати таблиғу 
муаррифӣ кардани бартарии эко-
логии маҳсулоти саноатии бо 
истифода аз «энергияи сабз» 
истеҳсолгардидаи кишвар зарур аст, 
ки корхонаҳои ватанӣ барои гириф-

тани сертификати «истеҳсоли сабз» 
аз мақомоти махсусгардонидашудаи 
байналмилалӣ чораҷӯӣ намоянд.

Бо мақсади расидан ба истиқлоли 
энергетикӣ ва истифодаи сама-
раноки неруи барқ дар идомаи 
корҳои дар солҳои соҳибистиқлолӣ 
баанҷомрасида ҳоло татбиқи боз 
20 лоиҳа ба маблағи 17 миллиард 
сомонӣ идома дорад.

Аз ҷумла имсол таҷдиди 
неругоҳҳои барқи обии «Сарбанд» 
бо тавоноии 270 мегаватт ба маблағи 
1 миллиарду 360 миллион сомонӣ 
пурра ба охир расида, таҷдиди 
нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак» 
ба маблағи 7 миллиард сомонӣ ва 
«Қайроққум» ба маблағи умумии 2 
миллиард сомонӣ, инчунин, сохт-
мони неругоҳи барқи обии «Себзор» 
ба маблағи 612 миллион сомонӣ 
дар ноҳияи Роштқалъаи Вилоя-
ти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
ва неругоҳҳои бодиву офтобӣ дар 
ноҳияи Мурғоб ба маблағи умумии 
170 миллион сомонӣ бомаром идома 
дорад.

Бояд гуфт, ки баъди 50 соли 
фаъолият агрегати якуми неругоҳи 
«Норак» пас аз таҷдид бо харҷи беш аз 
800 миллион сомонӣ бо тавоноии 375 
мегаватт моҳи октябри соли 2022 мав-
риди баҳрабардорӣ қарор дода шуд.

Бо пурра ба анҷом расидани корҳои 
таҷдиду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ 
бо таҷҳизоту технологияҳои муосир 
ба нерӯгоҳи «Норак» умри дубора бах-
шида шуда, иқтидори кории он ило-
ватан 775 мегаватт зиёд мегардад.

Инчунин, корҳои сохтмон дар 
неругоҳи барқи обии «Роғун» бома-
ром пеш рафта истодаанд.

Бо ин мақсад дар соли 2022-юм 3,2 
миллиард сомонӣ равона карда шуд.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки 
солҳои охир талафоти техникии 
барқ ба вазъи молиявии ширкату 
корхонаҳои соҳа таъсири манфӣ рас-
онида истодааст.

Барои таъмиру таҷдиди шабакаҳои 
барқии кишвар дар давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ беш аз 10,7 миллиард 
сомонӣ хароҷот шудааст.

Вале талафоти барқ то ба ҳол ни-
гаронкунанда буда, дар даҳ моҳи соли 
ҷорӣ 20,4 фоизро ташкил додааст.

Аз ин лиҳоз, Вазорати энергетика 
ва захираҳои об ва Ҷамъияти саҳҳомии 
«Ширкати тақсимоти барқ»-ро зарур 
аст, ки татбиқи босифату саривақтии 
лоиҳаҳои кам намудани талафоти 
неруи барқро ба маблағи 2,4 мил-
лиард сомонӣ ва насби беш аз 800 
ҳазор ҳисобкунаки барқиро дар шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат дар муҳлатҳои 
муқарраршуда ва бо сифати баланд 
таъмин намоянд.

Вазорати энергетика ва захираҳои 
об, ҳамчунин, вазифадор карда меша-
вад, ки якҷо бо ширкату корхонаҳои 
соҳа барои таъсис додани низоми 
ягона ва мутамаркази биллингӣ, на-
сби ҳисобкунакҳои зеҳнӣ ва ба ин 
васила то охири соли 2025 то сатҳи 
9 фоиз паст намудани талафот ва 
ҷамъоварии пурраи маблағи барқи 
истифодашуда, инчунин, истифо-
даи самараноки захираҳои мавҷудаи 
соҳа чораҳои фаврӣ андешад.

Дар баробари ин, таъкид мена-
моям, ки мардуми шарифи кишвар 
бояд маданияти истифодаи нерӯи 
барқ, яъне сарфакориро риоя кунанд 
ва тавассути истифодаи таҷҳизоти 
каммасраф ва паст кардани талафот 
самаранокии истифодаи онро таъ-
мин намоянд.
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ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАЊМОН 
«ДАР БОРАИ САМТЊОИ АСОСИИ  СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИЉИИ ЉУМЊУРӢ»

Ҳамзамон бо ин, бо дарназардо-
шти имконияту захираҳои «энер-
гияи сабз» дар кишвар, вазоратҳои 
энергетика ва захираҳои об, сано-
ат ва технологияҳои нав, рушди 
иқтисод ва савдо, Кумитаи давла-
тии сармоягузорӣ ва идораи амво-
ли давлатӣ ва Академияи миллии 
илмҳо бо таъсиси гурӯҳи кории 
байниидоравӣ масъалаи имкони-
ят ва дурнамои рушди энергетикаи 
водородӣ, яъне нерӯи гидрогениро 
ҳамаҷониба омӯхта, ба Ҳукумати 
мамлакат пешниҳоди мушаххас 
манзур намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Бо мақсади беҳтар намудани ва-

зъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард ва 
ба кишвари транзитӣ табдил дода-
ни Тоҷикистон дар 5 соли охир дар 
соҳаи нақлиёт 13 лоиҳаи сармоя-
гузории давлатӣ ба маблағи 5 мил-
лиарду 130 миллион сомонӣ амалӣ 
гардида, дар натиҷа 250 километр 
роҳҳои мошингард, 42 пул, 4 долон 
ва якчанд эстакада бунёд карда шу-
данд.

Ҳоло дар соҳа боз 17 лоиҳаи сар-
моягузории давлатӣ ба маблағи уму-
мии 11 миллиард сомонӣ амалӣ гар-
дида истодааст.

Дар се соли оянда 6 лоиҳа ба 
маблағи 7,4 миллиард сомонӣ ба 
анҷом расида, 317 километр роҳи 
байналмилалии мошингард, 32 пул, 
5 нақб бо дарозии 11,2 километр ва 
7 долон ба истифода дода мешавад.

Корҳои дар соҳа анҷомдодашуда 
имконият фароҳам оварданд, ки 
мавқеи Тоҷикистон дар зарфи чор 
соли охир тибқи арзёбии Форуми 
ҷаҳонии иқтисодӣ дар раддабандии 
ҷаҳонии сифати роҳҳо дар байни 138 
давлати ба таҳқиқот фарогирифта-
шуда зинаи 50-умро устувор нигоҳ 
дорад.

Ҷиҳати идомаи корҳои таҷдиду 
азнавсозии роҳҳо ва тақвияти 
имкониятҳои транзитии кишвар 
дар соли 2022 татбиқи 3 лоиҳаи 
сармоягузорӣ, аз ҷумла таҷдиди як 
қисми роҳи мошингарди Данғара 
– Бохтар (29 километр) ва роҳи 
мошингарди Душанбе – Кулма 
дар қитъаи Қалъаихумб – Ванҷ – 
сарҳади ноҳияи Рӯшон (93 кило-
метр) оғоз гардид.

Ҳамзамон бо ин, татбиқи лоиҳаи 
сохтмони роҳи мошингарди Роғун – 
Обигарм – Нуробод (76 километр) 
бомаром идома дорад.

Соли 2022 корҳои лоиҳакашӣ 
оид ба таҷдиду бунёди роҳҳои мо-
шингарди Хуҷанд – Конибодом ва 
Рӯшон – Хоруғ – деҳаи Варшез оғоз 
шуданд.

Илова бар ин, соли 2023 татбиқи 
5 лоиҳаи дигар, аз ҷумла сохтмо-
ни роҳҳои мошингарди Гулистон – 
Кӯлоб (32,5 километр), Данғара – 
Гулистон (49,2 километр), Гулистон 
– Фархор (40 километр), Бохтар – 
Левакант – Данғара (40 километр), 
4 қитъаи роҳ дар вилояти Суғд (52 
километр) ва сохтмони пулҳо дар 
болои дарёҳои Ғунд, Шорфдарё ва 
долонҳо дар минтақаи Барсем (4,6 
километр) дар Вилояти Мухтори 
Куҳистони Бадахшон оғоз мегардад.

Дар ин ҷода, ба роҳбарони 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мам-
лакат зарур аст, ки бо истифода аз 
имконияту ташаббусҳои созандаи 
соҳибкорону шахсони саховатманд 
корҳоро дар самти бунёду азнавсо-
зии роҳҳои дохиливу байни деҳаҳо, 
маҳалҳои аҳолинишин ва марказҳои 
шаҳру ноҳияҳо фаъол гардонанд.

Ҳамчунин, барои вусъатбахшии 
корҳои бунёдкориву созандагӣ, 
ободу зебогардонии ҳамаи гӯшаву 
канори мамлакат ва дар навба-
ти аввал, таъмин намудани руш-
ди ҳамаҷонибаи деҳоти кишвар ба 
ифтихори 35 – солагии истиқлоли 
давлатӣ гузаронидани озмунҳои 
шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, 
маҳалли аҳолинишин ва хонаи 
беҳтарин ба роҳ монда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамла-
кат супориш дода мешавад, ки ба-
рои тавсеаи имкониятҳои транзитии 
кишвар, баланд бардоштани сатҳу 
сифати хизматрасониҳои соҳаи ави-
атсияи гражданӣ ва таъмин намуда-
ни рақобатнокии онҳо ҷиҳати ҷорӣ 
намудани низоми «Фазои кушод» 
чораҷӯӣ намояд.

Рушди соҳаи алоқа, бахусус, 
таъмин намудани суръати баланди 
интернет ва дастрас будани нархи 
он барои рушди иқтисоди рақамӣ, 
зеҳни сунъӣ, таъмин намудани ам-
нияти иттилоотӣ, ҷалби сармоя 
ва ташкили паркҳои технологиву 
инноватсионӣ зарур мебошад.

Ҳоло дар кишвар шумораи муш-
тариёни интернет ба 4,5 миллион 
расидааст, ки ба 100 нафар аҳолӣ 45 
муштарӣ рост меояд.

Вале таъкид менамоям, ки 
суръат ва арзиши интернет ҳанӯз 
қонеъкунанда нест.

Аз ин лиҳоз, Хадамоти алоқа ва-
зифадор аст, ки якҷо бо ширкатҳои 
дар соҳа фаъолияткунанда ба-
рои беҳтар намудани сифати 
хизматрасониҳо, паст кардани арзи-
ши хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ 
ва интернет ва дастрас гардонидани 
интернети баландсуръат дар тамоми 
минтақаҳои кишвар, аз ҷумла шаҳру 
ноҳияҳои дурдаст тадбирҳои зарури-
ро роҳандозӣ намояд.

Ҳамчунин, ҷиҳати фароҳам 
овардани заминаи муосири ҳуқуқӣ 
барои ҳалли масъалаҳои зикршу-
да ва бо дарназардошти пешра-
вию таҳаввулоти дар ин соҳа дар 
миқёси ҷаҳон бавуҷудомада сохтору 
мақомоти марбута вазифадор кар-
да мешаванд, ки Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи 
барқӣ»-ро дар таҳрири нав таҳия ва 
пешниҳод намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Вазъи ҳассоси ҷаҳони имрӯза, 

бахусус, ба танқисии шадиди 
озуқаворӣ дучор гардидани чоря-
ки кишварҳои дунё моро водор ме-
созад, ки ҷиҳати таъмин намудани 
ҳадафи стратегиамон – ҳифзи ам-
нияти озуқаворӣ тадбирҳои иловагӣ 
андешем.

Солҳои охир, бо вуҷуди таъсири 
манфии омилҳои берунӣ, пайи ҳам 
омадани хушксолӣ ва маҳдудсозии 
содироти озуқаворӣ аз ҷониби 
кишварҳои ҷаҳон, маҳз бо заҳмати 
шабонарӯзии кишоварзони мам-
лакат амнияти озуқаворӣ ва фаро-
вонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти 
кишоварзӣ таъмин карда шуд.

Аз ҷумла соли 2022 истеҳсоли 
ғалладонагиҳо ба 1 миллиону 600 
ҳазор тонна, картошка ба 1 миллион 
ва меваю сабзавот ба 3 миллиону 200 
ҳазор тонна расонида шуд.

Дар натиҷа тайи панҷ соли охир 
суръати рушди солонаи истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоби 
миёна дар сатҳи 7 фоиз нигоҳ дошта 
шуда, 1,4 баробар афзоиш ёфт.

Истеҳсоли гӯшти паранда дар ин 
давра 8 баробар зиёд шуда, ҳаҷми 
воридоти он 11 баробар кам гардид.

Дар панҷ соли охир ҳолати ме-
лиоративии 50 ҳазор гектар замин 
беҳтар гардонида, 13 ҳазор гектар 
замини нав аз худ ва 23 ҳазор гек-
тар замини аз гардиши кишоварзӣ 
берунмонда ба гардиш ворид карда 
шуд.

Дар доираи супоришҳои додашу-
да таҷрибаи кишоварзони мамлакат 
вобаста ба маданияти заминдорӣ, 
бахусус, дар кишти такрорӣ ва ги-
рифтани ҳосили иловагӣ беҳтар 
гардида, майдони кишти заминҳои 
такрорӣ дар панҷ соли охир аз 90 
ҳазор гектар ба 213 ҳазор гектар рас-
ид.

Бо вуҷуди ин, имкониятҳо дар 
самти самаранок истифода бурдани 
обу замин, баланд бардоштани ма-
данияти заминдорӣ ва ҳосилнокии 
зироатҳо то ҳол пурра истифода на-
шудаанд ва чунин вазъ аз роҳбарону 
масъулин андешидани тадбирҳои 
иловагиро талаб менамояд.

Тибқи маълумот 85 фоизи 
заминҳои корами кишвар обёрӣ 
карда мешаванд ва беш аз 90 фо-
изи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
растанипарварӣ аз ин ҳисоб таъмин 
мегардад.

Дар баробари ин, истифодаи 
зиёда аз 40 фоизи заминҳои обёри-
шаванда аз кори пойгоҳҳои обкашӣ 
вобаста мебошад.

Аз ин лиҳоз, роҳбарону мута-
хассисони Вазорати кишоварзӣ, 
Кумитаи давлатии идораи замин 
ва геодезӣ, Агентии беҳдошти за-
мин ва обёрӣ, Академияи илмҳои 
кишоварзӣ, вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳоро зарур аст, ки бо дарназар-
дошти афзоиши аҳолӣ ҷиҳати зиёд 
кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ ба беҳтар намудани 
ҳолати мелиоративии заминҳо ва 
таҷдиду барқарорсозии иншоо-
ти обёрӣ эътибори аввалиндараҷа 
диҳанд.

Бо ин мақсад, зарур аст, ки 
лоиҳаи барномаи давлатии азхудку-
нии заминҳои нави обёришаванда 
ва барқарорсозии заминҳои аз гар-
диши кишоварзӣ берунмонда ба-
рои давраи миёнамуҳлат таҳия ва ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳод карда 
шавад.

Саридораи геология ва Акаде-
мияи илмҳои кишоварзӣ захираҳои 
мавҷудаи канданиҳои фоиданокро 
ҳамаҷониба таҳлил карда, доир ба 
имкониятҳои азхудкунии онҳо ба-
рои истеҳсоли нуриҳои маъданӣ ба 
Ҳукумати мамлакат пешниҳодҳои 
мушаххас манзур созанд.

Инчунин, Вазорати сано-
ат ва технологияҳои нав якҷо бо 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти дав-
латии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва 
соҳибкорон ҷиҳати таъсис дода-
ни корхонаҳои истеҳсоли нуриҳои 
минералӣ тадбирҳои зарурӣ анде-
шад.

Вакилони муҳтарам!
Солҳои охир таваҷҷуҳи мах-

суси Ҳукумати кишвар ба соҳаи 
сайёҳӣ имкон дод, ки дар баробари 
афзун гардидани шумораи сайёҳон 
ширкатҳои сайёҳии ватанӣ низ зиёд 
гарданд.

Дар панҷ соли охир ба кишвари 
мо беш аз 3,9 миллион нафар, аз 
ҷумла соли 2022-юм 1 миллион на-
фар сайёҳон ворид гардидаанд.

Дар ин давра барои пешниҳоди 
хизматрасонӣ ба онҳо беш аз 600 
ва танҳо соли 2022-юм 100 иншооти 
инфрасохтори сайёҳӣ сохта, маври-
ди истифода қарор дода шудааст.

Хотирнишон менамоям, ки 
Тоҷикистон аз 1-уми январи соли 
2022 ҷиҳати ҷалби бештари сайёҳон 
ва сармоягузорони хориҷӣ барои 
шаҳрвандони 52 кишвари хориҷӣ 
иқдоми яктарафаи воридшавии би-
дуни раводид ҷорӣ намуд ва зарур 
аст, ки ин раванд ба таври самара-
нок амалӣ карда шавад.

Инчунин, бо ин мақсад барои 
шаҳрвандони 126 давлати хориҷӣ 
пешниҳоди раводиди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо тартиби соддакарда-
шуда ҷорӣ гардидаст.

Барои таъмин намудани руш-
ди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ за-
рур аст, ки Кумитаи рушди 
сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кар-
дани номгӯйи хизматрасониҳои 
сайёҳӣ, баланд бардоштани сатҳу 
сифати хизматрасониҳо дар соҳа, 
роҳандозии васеи сайёҳии табобатӣ, 
экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш 
бахшад.

Дар ин раванд, бояд ба 
масъалаҳои самаранок ва бо сифати 
баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои 
сармоягузории соҳа, идома додани 
бунёди инфрасохтори сайёҳии ба 
стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, ба-
ланд бардоштани мавқеи байнал-
милалии кишвар, ташаккули брен-
ди миллии фарогири имкониятҳои 
сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи 
ҷаҳонӣ, инчунин, таъмини иқтидори 
кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода ша-
вад.

Бо шуғли пурмаҳсул таъмин на-
мудани аҳолӣ яке аз ҳадафҳои стра-
тегии давлат ба ҳисоб рафта, ба-
рои татбиқи он қабули барномаҳои 
соҳавию минтақавӣ зарур аст.

Вазорати меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолиро зарур аст, ки 
барномаҳои миёнамуҳлати рушди 
шуғлро омода ва амалӣ намояд.

Бо мақсади соҳибкасб намуда-
ни шаҳрвандон, аз ҷумла ҷавонон 
Ҳукумати мамлакатро зарур аст, 
ки дар асоси таҳлили вазъи бозо-
ри меҳнати дохиливу хориҷӣ лоиҳаи 
барномаи миёнамуҳлати тайёр кар-
дани кадрҳои касбии зинаи ибтидоӣ 
ва миёнаро аз ҳисоби ҷавонон барои 
соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳия ва 
амалӣ намояд.

Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират 
ва шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, 
рушди иқтисод ва савдо, ҳамчунин, 
вазифадор карда мешаванд, ки дар 
асоси таҳлили ҳамаҷониба ҷиҳати 
самаранок гардонидани фаъолия-
ти муассисаҳои таҳсилоти ибтидо-
ии касбӣ ва касбомӯзии калонсолон 
оид ба гузаронидани ислоҳот дар 
низоми идоракунии ин муассисаҳо 
хулосаҳои худро дар муҳлати ду моҳ 
ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод 
намоянд.

Дар ин ҷода таъсис додани ҷойҳои 
корӣ ва фарогирии пурраи аҳолӣ бо 
шуғл вазифаи аввалиндараҷаи та-
моми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, 
ҳар як роҳбари сохтору мақомоти 
давлатӣ ва соҳибкорон ба шумор 
меравад.

Вобаста ба ин, супоришеро, ки 
қаблан дода шуда буд, бори дигар 
таъкид менамоям.

Ҳукумати мамлакат то соли 2026 
бо истифода аз тамоми имкониятҳо 
дар бобати ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб 
кардани шаҳрвандони аз 18-сола 
боло, ки касбу ҳунар надоранд ва са-
росар соҳибкасб гардонидани аҳолӣ 
чораҷӯӣ намояд.

Дар ин самт зарур аст, ки ба беҳтар 
гардонидани сифати таҳсилоту 
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касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ 
ва ба омӯзиши ихтисосу ҳунарҳои 
барои бозори меҳнат зарурӣ фаро 
гирифтани аҳолӣ, хусусан, ҷавонон 
ва занону бонувон тадбирҳои фаврӣ 
андешида шаванд.

Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ 
ва вакилони Маҷлиси намояндагон!

Ҳамватанони азиз!
Давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон 

ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ пе-
шрафти бомароми соҳаҳои муҳимми 
ҳаёти ҷомеа – ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва 
фарҳангро яке аз самтҳои асосита-
рин ва афзалиятноки сиёсати худ 
қарор дода, барои расидан ба ин 
ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро 
амалӣ карда истодааст.

Ҳоло бо мақсади дастгирии 
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба 
Ҳукумати мамлакат супориш дода 
мешавад, ки ҷиҳати аз 1-уми июли 
соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд 
кардани андозаи кумакпулии унво-
нии иҷтимоӣ барои оилаҳои кам-
бизоат, яъне аз 512 сомонии амал-
кунанда то 836 сомонӣ ва иловатан 
барои ҳар як кӯдаки оилаҳои маз-
кур мутобиқан ба ин давра аз 34 
сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кардани 
маблағҳо чораҷӯӣ намояд.

Илова бар ин, бо мақсади беҳтар 
намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ 
пешниҳод менамоям:

– аз 1-уми марти соли 2023 музди 
меҳнати амалкунандаи кормандони 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиё-
ни ҳарбӣ 25 фоиз ва дигар корман-
дони ин мақомот 20 фоиз зиёд карда 
шавад;

– аз 1-уми июли соли 2023 музди 
меҳнати кормандони муассисаҳои 
маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи 
ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо 20 
фоиз зиёд карда шаванд;

Ҳамчунин пешниҳод менамоям, 
ки аз 1-уми июли соли 2023:

– андозаи нафақаи заминавӣ 20 
фоиз зиёд карда шавад;

– нафақаҳои суғуртавие, ки дар 
асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва 
давлатӣ» таъин ва пардохт мегар-
данд, ба андозаи сатҳи таварруми ду 
соли охир, вале на кам аз 16 фоиз 
индексатсия, яъне зиёд карда ша-
ванд;

Дигар нафақаҳои амалкунанда ба 
андозаи 20 фоиз аз меъёри нафақаи 
заминавӣ зиёд карда шаванд.

Мо мактабро ба ҳайси боргоҳи 
илму дониш, саводу маърифат ва 
омӯзгорро чун шахси мафкурасо-
зу тарбиятгари насли наврас эъти-
роф карда, ба онҳо арҷу эҳтиром 
гузоштанро аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳимтарин медонем.

Зеро агар мактаб ва омӯзгор на-
бошад, сатҳи маърифатнокии мар-
дум паст мегардад, миллат бесавод 
мемонад, ҷомеа ба ҷаҳолат гириф-
тор мешавад ва дар натиҷа ороми-
ву сулҳу субот, амнияту осоиш ва 
муҳимтар аз ҳама, рушди давлат сахт 
халалдор мегардад.

Вобаста ба ин, бори дигар таъкид 
менамоям, ки бунёди миллати мута-
маддин аз маориф оғоз меёбад.

Бинобар ин, ғамхорӣ кар-
дан ба илму маориф, яъне ҳалли 
масъалаҳои дар ин самт ҷойдошта 
– сармоягузорӣ ба хотири рушди не-
руи инсонӣ мебошад.

Маҳз ба ҳамин хотир, мо дар 
сиёсати иҷтимоии давлату Ҳукумат 
рушди бонизоми соҳаи маориф, 
мақому манзалати омӯзгор ва 

фароҳам овардани шароити мусоиду 
беҳтарро барои наврасону ҷавонон 
яке аз самтҳои афзалиятнок дони-
ста, барои рушди ин соҳаи муҳимми 
низоми иҷтимоӣ ҳамаи чораҳои за-
руриро роҳандозӣ карда истодаем.

Мақсад аз амалӣ сохтани тамоми 
иқдомот дар самти рушди илму ма-
ориф баланд бардоштани сатҳи са-
воднокиву маърифатнокии миллат, 
мунтазам беҳтар гардонидани сатҳу 
сифати таълим ва тарбияи кадрҳои 
ба талаботи замона ҷавобгӯй мебо-
шад.

Фаромӯш набояд кард, ки пе-
шрафти давлат ва ояндаи ободи Ва-
тан аз сатҳи донишу маърифатнокии 
мардум вобастагии мустақим дорад.

Зеро бесаводӣ, ҷаҳолат ва хуро-
фот ба инсон танҳо бадбахтӣ мео-
варад ва боиси ақибмонии ҷомеа ва 
касодии давлат мегардад.

Зимнан, бояд гуфт, ки дар сӣ 
соли охир шумораи муассисаҳои 
таҳсилоти умумӣ ва хонандагони 
онҳо беш аз ду баробар, таҳсилоти 
ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 1,6 баробар 
ва донишҷӯёни ин зинаҳои таҳсилот 
сеюним баробар, мактабҳои олӣ чор 
баробар ва донишҷӯён зиёда аз се 
баробар афзудааст.

Соли 2022 аз ҳисоби буҷети 
давлатӣ ба соҳаи маориф 6 миллиар-
ду 304 миллион сомонӣ ҷудо гарди-
дааст, ки нисбат ба соли 2021-ум 707 
миллион сомонӣ ё худ 12,6 фоиз зиёд 
буда, қариб 19 фоизи ҳаҷми умумии 
хароҷоти буҷетро ташкил медиҳад.

Бо истифода аз имкониятҳое, 
ки давлат ва Ҳукумати мамла-
кат фароҳам оварда истодааст, 
муассисаҳои илмиву таҳқиқотӣ ва 
таҳсилоти олӣ бояд бо роҳи анҷом 
додани кашфиёту ихтироот, ҷорӣ 
намудани усулҳои инноватсионии 
пешбурди таҳқиқоти илмӣ ва техни-
каву технологияҳои муосир дар руш-
ди минбаъдаи иқтисоди миллиамон 
саҳми фаъолтар гузоранд.

Вазъи имрӯзаи илми кишвар 
тақозо менамояд, ки ҷиҳати ба 
равандҳои ҷаҳони имрӯза мутобиқ 
намудан ва тибқи талаботи замони 
муосир ба роҳ мондани фаъолияти 
муассисаҳои илмӣ ва таҳсилоти олӣ 
тадбирҳои муассир андешида ша-
ванд.

Дар ин самт, вазоратҳои мао-
риф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва 
шуғли аҳолиро зарур аст, ки дар 
ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо 
тавассути роҳандозии барномаҳои 
таълими касбу ҳунарҳои муосир ва 
васеъ ҷорӣ намудани омӯзиши ама-
лии донишҷӯён бо роҳи пайванди 
илм ва истеҳсолот ҷиҳати баланд 
бардоштани сатҳу сифати омода-
созии мутахассисони соҳаҳои са-
ноат ва технологияҳои иттилооти-
ву коммуникатсионӣ, инчунин, 
иқтисоди рақамӣ тадбирҳои судман-
дро амалӣ созанд.

Ҳамзамон бо ин, вобаста ба 
таъсиси донишгоҳҳои муштарак 
бо давлатҳои пешрафтаи дунё оид 
ба омӯзиши илмҳои муҳандисиву 
технологӣ ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳодҳои мушаххас манзур на-
моянд.

Ҳозирини арҷманд!
Дар солҳои соҳибистиқлолӣ шу-

мораи аҳолии мамлакат аз 5 мил-
лион нафар дар соли 1991 то ба 10 
миллион нафар дар моҳи июли соли 
2022 афзоиш ёфтааст, яъне ду баро-
бар зиёд гардидааст.

Барои боз ҳам беҳтар намудани 
сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ 

ва дастрасии аҳолӣ ба он бунё-
ди муассисаҳои нав, азнавсозии 
муассисаҳои мавҷуда ва бо таҷҳизоти 
муосир муҷаҳҳаз гардонидани онҳо 
зарур мебошад.

Бо ин мақсад, танҳо дар ду соли 
охир аз ҷониби Ҳукумати мамлакат 
ба муассисаҳои тандурустии кишвар 
ба маблағи зиёда аз 1 миллиард 
сомонӣ беш аз 200 номгӯй таҷҳизоту 
дастгоҳҳои муосир дастрас карда 
шудаанд.

Бо вуҷуди он ки дар самти 
пешгирӣ кардан ва табобати бемо-
рон дастоварду пешравиҳои муай-
ян ба назар мерасанд, вале ҳанӯз 
масъалаҳои тарбияи кадрҳо, ху-
сусан, дар коллеҷҳои тиббии чи 
давлатӣ ва чи хусусӣ, аз рӯйи ҳамаи 
ихтисосҳо бо кадрҳои баландихти-
сос таъмин намудани муассисаҳои 
тандурустӣ ва сатҳи хизматрасонӣ ба 
аҳолӣ беҳбудӣ металабанд.

Вобаста ба ин, бори дигар хотир-
расон менамоям, ки рушди саноа-
ти дорусозӣ аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳимтарин мебошад.

Тайи солҳои соҳибистиқлолӣ 
Ҳукумати мамлакат бо мақсади 
дастгирии занону бонувон ва баланд 
бардоштани мавқеи онҳо дар ҷомеа 
бисёр тадбирҳои судмандро амалӣ 
намуд.

Ҳоло аз шумораи умумии хиз-
матчиёни давлатӣ 25 фоиз, аз ҷумла 
кадрҳои роҳбарикунанда қариб 20 
фоизро бонувону занон ташкил 
медиҳанд.

Инчунин, бонувону занон дар 
соҳаи маориф 73 фоиз, тандурустӣ 
71, фарҳанг 47, бонкдорӣ 39, алоқа 
25, аз ҷумла дар соҳаи хизматрасо-
нии иттилоотӣ қариб 40 фоиз мебо-
шанд.

Таъсиси грантҳои президентӣ ба 
густариши фаъолияти соҳибкории 
занону бонувон мусоидат намуд ва 
онҳо дар баробари беҳтар сохтани 
шароити оилавии худ ҳоло ба рушди 
иқтисоди кишвар низ таъсири на-
заррас расонида истодаанд.

Соли 2022 ба зиёда аз 600 
ҳазор занону бонувон аз ҷониби 
муассисаҳои бонкӣ ба маблағи беш 
аз 3 миллиарду 400 миллион сомонӣ 
қарз дода шудааст, ки нисбат ба соли 
2018-ум 2,4 баробар зиёд мебошад.

Умуман, дар панҷ соли охир 
маблағи қарзи ба занону бонувон 
пешниҳодшуда 12,1 миллиард сомо-
ниро ташкил кардааст.

Рақамҳои зикршуда гувоҳи рав-
шани фаъол будани занону бонувон 
дар иқтисодиёти кишвар мебошанд.

Дар 21 соли охир беш аз 504 ҳазор 
духтарону бонувон муассисаҳои 
ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбиро 
хатм карда, соҳибкасб шудаанд.

Аз ин ҳисоб 239 ҳазор нафари 
онҳо соҳиби маълумоти олӣ гарди-
да, ҳоло боз 100 ҳазор нафар духта-
рон дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ таҳсил карда истодаанд.

 
Мо тасмим дорем, ки ҷалби 

бонувонро ба корҳои давлатӣ ва 
ҷамъиятӣ минбаъд низ густариш 
бахшем, зеро онҳо дар ҷомеаи мо 
қувваи бузург мебошанд ва мо ба 
неруву ташаббусҳои онҳо ҳамеша 
эътимод дорем.

Мо, ҳамчунин, ба нақши зан – 
модар, ки мавҷуди муқаддас мебо-
шад, ҳамеша арҷ мегузорем, чунки 
ӯ насли инсонро ба вуҷуд меоварад, 
тарбия мекунад ва ба камол мерасо-
над.

Ҷавонони Тоҷикистони 

соҳибистиқлол неруи созандаи Ва-
тан буда, нақши онҳо дар тараққиёти 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа 
бисёр арзишманд ва назаррас мебо-
шад.

Мо бо ҷавонони кишвари худ иф-
тихор дорем, зеро онҳо дар рушди 
давлат ва ободии Ватан фаъолона 
саҳм мегузоранд, марзу буми сар-
замини аҷдодиро ҳимоя мекунанд, 
ватандӯсту ватанпараст, бонан-
гу номусанд ва ба халқу давлати 
Тоҷикистон содиқ мебошанд.

Маҳз ҷавононанд, ки дар омма-
вигардонии варзиш нақши асосӣ до-
шта, ба шарафи пирӯзиҳои онҳо пар-
чами Тоҷикистони маҳбуби мо дар 
гӯшаҳои гуногуни дунё парафшонӣ 
мекунад.

Бо дастгириву ғамхорӣ фаро ги-
рифтани ҷавонон, ҳаллу фасли муш-
килоти ҳаёти онҳо ва истифодаи ду-
русту оқилона аз ин захираи стра-
тегии миллӣ ба хотири ободиву пе-
шрафти Ватан ва таъмини амнияту 
суботи ҷомеа аз ҷумлаи масъалаҳои 
муҳимтарине мебошанд, ки таҳти 
таваҷҷуҳи хоссаи Ҳукумати мамла-
кат қарор доранд, зеро Тоҷикистон 
худ кишвари ҷавонон аст.

Мо имсол «Барномаи мил-
лии рушди иҷтимоии ҷавонон 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2022 – 2026» ва «Барномаи 
давлатии тарбияи ватандӯстӣ ва 
таҳкими ҳувияти миллии ҷавонони 
Тоҷикистон барои солҳои 2023 – 
2027»-ро қабул намудем.

Дар ин замина, зарур аст, ки аз 
ҷониби Кумитаи ҷавонон ва ва-
рзиш якҷо бо мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати қабули 
барномаҳои маҳаллии кор бо 
ҷавонон тадбирҳои амалӣ андешида 
шаванд.

Ҳозирини гиромӣ!
Рушди устувор ва босуръати мам-

лакат, махсусан, амалӣ намудани 
стратегияҳо, барномаҳои дарозмуд-
дат ва миёнамуҳлати кишвар тақозо 
менамояд, ки заминаҳои ҳуқуқии 
онҳо сари вақт ва босифат таъмин 
карда шаванд.

Ин вазифа аз мақомоти 
ҳуқуқэҷодкунанда, пеш аз ҳама, аз 
парламенти кишвар талаб менамо-
яд, ки фаъолияти худро ҳамаҷониба 
тақвият бахшад.

Вазифаҳои дар назди мо 
қарордошта тақозо менамоянд, ки 
фаъолияти Маҷлиси Олӣ ҷиҳати 
қабули қонунҳои саривақтии му-
каммал ва босифат боз ҳам тақвият 
бахшида шавад.

Ин масъала дар навбати худ 
ҳамкории доимии парламентро бо 
дигар мақомоти ҳуқуқэҷодкунанда, 
аз ҷумла бо субъектҳои дорои ҳуқуқи 
ташаббуси қонунгузорӣ ва татбиқи 
ҳуқуқ талаб менамояд.

Бо дарназардошти рушди мин-
баъдаи муносибатҳои ҷамъиятӣ, 
таҳкими кафолатҳои судии 
субъектҳои ин муносибатҳо зарур 
аст, ки фаъолияти мақомоти судӣ 
пайваста таҳкиму такмил дода ша-
вад.

Бинобар ин, Суди Олӣ ва Суди 
Олии иқтисодиро зарур аст, ки оид 
ба бартараф намудани камбудиву 
норасоиҳои ҷойдошта, интихобу 
ҷобаҷогузории дурусти кадрҳо, ба-
ланд бардоштани сатҳи тахассусӣ ва 
омодагии касбии судяҳо тадбирҳои 
муассир андешанд.

Имрӯзҳо гурӯҳҳои террористи-
ву эктремистӣ барои даъват ва ҷалб 
намудани шаҳрвандон ба сафҳои 
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худ бо истифода аз технологияҳои 
муосири иттилоотӣ роҳу усулҳои 
навро истифода карда, ҷавонони 
камтаҷрибаву ноогоҳро бо ғояҳои 
тундгароӣ гумроҳ месозанд.

Аз ин лиҳоз, мақомоти дахлдорро 
зарур аст, ки ҳамоҳангсозии фаъо-
лиятро дар самти ошкор ва пешгирӣ 
намудани хавфу хатарҳои террори-
стиву экстремистӣ боз ҳам вусъат 
бахшида, бо роҳи тақвияти корҳои 
фаҳмондадиҳӣ пеши роҳи гароида-
ни ҷавононро ба равияҳои ифрот-
гаро гирифта, онҳоро дар рӯҳияи 
садоқат ба халқу Ватан ва эҳтиром 
ба арзишҳои умумиинсонӣ тарбия 
намоянд.

Дар робита ба ин, ҷиҳати 
пешгирӣ намудани ҷиноятҳои ху-
сусияти экстремистиву террорис-
тидошта ва ҷиноятҳое, ки бо исти-
фодаи технологияҳои иттилоотиву 
коммуникатсионӣ содир карда ме-
шаванд, зарур аст, ки Маркази яго-
наи иттилоотӣ таъсис дода шавад.

Аз ин рӯ, ба Прокуратураи 
генералӣ, Кумитаи давлатии ам-
нияти миллӣ ва Вазорати корҳои 
дохилӣ супориш дода мешавад, 
ки якҷо бо дигар вазорату идораҳо 
масъалаи таъсиси маркази зикршу-
даро омӯхта, пешниҳодҳои худро ба 
Ҳукумати мамлакат манзур намо-
янд.

Хизмат дар сафи Қувваҳои 
Мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби 
ҷавонмардӣ маҳсуб ёфта, дар рӯҳияи 
ватандӯстиву ватанпарварӣ, худши-
носиву худогоҳӣ тарбия намудани 
хизматчиёни ҳарбӣ ва барои онҳо 
муҳайё намудани шароити хуби 
хизмат, инчунин, риояи талаботи 
ойинномаҳои ҳарбӣ муҳимтарин 
самти сиёсати мудофиавии кишвар 
маҳсуб меёбад.

Вазъи мураккаби ҷаҳони му-
осир моро водор менамояд, ки 
ҷиҳати суръат бахшидан ба навсозӣ 
ва муҷаҳҳазгардонии Қувваҳои 
Мусаллаҳ, баланд бардоштани 
омодабошии ҳарбӣ ва тақвияти 
иқтидори мудофиавии кишвар 
тадбирҳои зарурии иловагиро амалӣ 
намоем.

Бинобар ин, Ҳукумати мам-
лакат, Вазорати мудофиа ва дигар 
сохторҳои низомӣ вазифадор карда 
мешаванд, ки ҷиҳати баланд бардо-
штани иқтидори мудофиавии ки-
швар Консепсияи мудофиаи милли-
ро таҳия ва пешниҳод намоянд.

Вакилони муҳтарам!
Ҳозирини гиромӣ!

Имрӯзҳо равандҳои геополитикӣ 

ҳамоно мураккабу печида боқӣ 
монда, боиси афзоиши мухолифату 
низоъҳо, шиддат гирифтани рақобат 
ва талоши кишварҳо барои тавсе-
аи нуфуз дар минтақаҳои гуногуни 
ҷаҳон гардидаанд.

Ин ҳолат боиси ба миён ома-
дани таҳдиду хатарҳои бесобиқаи 
амниятӣ гардида, дар маҷмӯъ, ба 
сохтори бунёдии муносибатҳои 
байналмилалӣ таъсири ҷиддӣ мера-
сонад.

Дар чунин шароит Тоҷикистон 
ба хотири таъмин намуда-
ни манфиатҳои миллӣ ва ҳифзи 
арзишҳои анъанавии худ сиёсати 
хориҷии мутавозин ва санҷидаро 
идома медиҳад.

Дар ин замина, давлати мо азм 
дорад, ки дар асоси сиёсати «дарҳои 
кушода»-и хориҷии худ робитаҳои 
дӯстӣ ва ҳамкории мутақобилан 
судманду созандаи дуҷониба ва 
бисёрҷонибаро бо ҳамаи кишварҳои 
ҷаҳон тавсеа бахшида, рушд диҳад.

Соли 2022 Тоҷикистон сисолагии 
барқарор намудани робитаҳои ди-
пломатиашро бо аксари давлатҳои 
ҷаҳон таҷлил намуд.

Идомаи робитаҳои фаъол ва руш-
ду таҳкими маҷмӯи муносибатҳо бо 
шарикони стратегӣ, анъанавӣ ва 
боэътимод самти муҳимми сиёсати 
хориҷии моро ташкил медиҳад.

Дар баробари ин, мо саъю тало-
шро ҷиҳати таъмин намудани рушди 
устувор ва тақвияти рӯҳияи ҳусни 
ҳамҷаворӣ, эътимод ва дӯстии пой-
дор дар минтақаи Осиёи Марказӣ 
идома медиҳем.

Тоҷикистон ҳамкориҳои худро 
бо шарикони байналмилалӣ, аз 
ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Со-
змони ҳамкории Шанхай, Созмони 
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Со-
змони амният ва ҳамкорӣ дар Ав-
рупо, Созмони ҳамкории иқтисодӣ, 
Созмони ҳамкории исломӣ ва дигар 
сохторҳои бисёрҷониба ҳамчун узви 
фаъол идома хоҳад дод.

Дар ин раванд, ҳамкории мо бо 
сохторҳои байналмилалии молиявӣ 
ва дигар шарикони рушд дар сатҳи 
баланд қарор дошта, минбаъд низ 
густариш дода мешавад.

Тоҷикистон дар оянда низ 
дар ҳалли масъалаҳои мубра-
ми ҷомеаи байналмилалӣ, аз 
қабили мубориза бо терроризм, 
ифротгароӣ, ҷинояткории мута-
шаккили фаромиллӣ, қочоқи силоҳ 
ва маводди мухаддир, ҷиноятҳои 
киберӣ, ҳамчунин, мутобиқшавӣ ба 

пайомадҳои тағйирёбии иқлим ва 
рафъи оқибатҳои он саҳми босазо 
хоҳад дошт.

Мо ҷонибдори ҳалли масъалаҳои 
байналмилалӣ ва низоъҳои 
минтақавӣ бо роҳи муколама ҳастем 
ва аз тақвияти нақши калидии Соз-
мони Милали Муттаҳид дар ин ра-
ванд пуштибонӣ мекунем.

Боиси қаноатмандист, ки 
Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ 
ҳамчун кишвари ташаббускор дар 
ҳалли масъалаҳои марбут ба обу 
иқлим эътироф шудааст.

14-уми декабри соли ҷорӣ 
Маҷмаи Умумии Созмони Мила-
ли Муттаҳид дар бораи «Соли бай-
налмилалии ҳифзи пиряхҳо» эълон 
кардани соли 2025 ва 21-уми март 
ҳамчун «Рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо», ки 
аз ҷониби Тоҷикистон пешниҳод 
шуда буд, якдилона қарор қабул 
кард.

Мувофиқи ин қатънома 
дар чаҳорчӯби Созмони Мила-
ли Муттаҳид Фонди мақсадноки 
байналмилалӣ оид ба масъалаҳои 
ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфта, вобаста 
ба ин мавзӯъ соли 2025 дар шаҳри 
Душанбе конфронси сатҳи баланди 
Созмони Милали Муттаҳид баргу-
зор мегардад.

Мояи ифтихор ва сарфарозии 
ҳамаи мост, ки панҷумин ибти-
кори ҷаҳонии кишвари мо оид ба 
масъалаҳои об ва иқлим дар миқёси 
сайёра амалӣ хоҳад шуд.

Воқеан, қабули ин қатънома 
дар миқёси ҷаҳон иқдоми муҳим ва 
таърихӣ буда, тавассути он ҷомеаи 
ҷаҳонӣ имкон пайдо мекунад, ки ба-
рои ҳифзи бузургтарин манбаъҳои 
оби ошомиданӣ тадбирҳои мушта-
раки зарурӣ андешад.

Бо истифода аз фурсат, ба та-
моми кишварҳо, сохторҳои Со-
змони Милали Муттаҳид ва ди-
гар ташкилотҳои байналмилаливу 
минтақавӣ барои дастгирӣ аз ин 
ташаббуси Тоҷикистон миннатдорӣ 
изҳор менамоям.

Бори дигар мардуми шари-
фи Тоҷикистонро ба муносибати 
қабули ин қарори муҳимму таъри-
хии Маҷмаи Умумии Созмони Ми-
лали Муттаҳид самимона табрик 
мегӯям.

Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам аъзои Маҷлиси миллӣ 

ва вакилони Маҷлиси намояндагон!
Пешрафту дастовардҳои 

иқтисодиву иҷтимоии кишвар 
дар солҳои охир ва мушкилоту 
масъалаҳои ҳалталаби ҳаёти ҷомеа 

ва давлат ин ҷо баён шуданд ва 
вазифаҳо барои бартараф намудани 
онҳо низ муайян гардиданд.

Таъкид менамоям, ки танҳо саъю 
талоши содиқонаву софдилона, 
ҳисси баланди масъулият дар назди 
халқу Ватан ва иқдому ташаббусҳои 
созанда моро ба ҳадафҳои олиамон 
наздик мерасонанд.

Бовар дорам, ки мардуми шари-
фу сарбаланд, ватандӯсту ватанпар-
вар ва қавииродаву заҳматдӯсти мо 
аз уҳдаи иҷрои ҳама гуна амалҳои 
нек ва бартараф намудани тамоми 
мушкилот мебароянд, Тоҷикистони 
азизамонро боз ҳам ободу зебо ва 
пешрафта мегардонанд ва барои 
зиндагии аз имрӯза беҳтар шароит 
фароҳам меоваранд.

Ҳар яки мо – роҳбарони сохтору 
мақомоти давлатӣ ва кулли хизмат-
чиёни давлатӣ дар ин ҷода масъу-
лият дорем ва вазифадорем, ки ба 
халқи азизи Тоҷикистон софдило-
наву содиқона хизмат кунем.

Яъне мо бояд боз ҳам бештар 
заҳмат кашем ва барномаҳои соза-
ндаву нақшаҳои бунёдкоронаи ба-
рои рушди давлат ва ободии Ватан 
тарҳрезикардаи худро сари вақт ва 
бо сифати баланд ба анҷом расонем.

Мо бояд ватандӯсту ватанпараст 
бошем ва ҳаргиз фаромӯш насозем, 
ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ҳисси 
баланди миллӣ омили асоситарин ва 
роҳи муҳимтарини рушди давлат ва 
ҷомеа мебошад.

Яъне ҳар яки мо бояд минбаъд 
низ мафҳумҳои «ватандӯстӣ» ва 
«рушд»-ро шиори кору фаъолияти 
ҳаррӯзаи худ қарор диҳем.

Илова бар ин, ҳифзи истиқлолу 
озодии Тоҷикистони маҳбубамон 
ва дастовардҳои он – сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ бояд 
қарзи инсонӣ, вазифаи шаҳрвандӣ 
ва рисолати имонии ҳар як фарди 
бонангу номус ва ватандӯсту ватан-
парасти ҷомеа бошад.

Мо бояд тамоми донишу таҷриба, 
маҳорату малака ва саъю талоши 
худро минбаъд низ ба рушди дав-
лати соҳибихтиёрамон ва Ватани 
аҷдодиамон равона кунем, кишвари 
маҳбубамонро пешрафта гардонем 
ва барои наслҳои оянда як мулки 
обод мерос гузорем.

Ба кулли мардуми шарифи 
Тоҷикистон, ба ҳар кадоми шумо – 
вакилони халқ ва ҳозирини гиромӣ 
саодати рӯзгор, муваффақият ва ба-
рори кор орзумандам!

Ҳамеша сарбаланду комёб бошед, 
ҳамватанони азиз!

ТАТБИҚИ ПАЁМ-ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ ҶОМЕА
23-юми декабри соли 

2022 ҳайати профессоро-
ну омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни Донишгоҳи техно-
логии Тоҷикистон Паёми на-
вбатии Президенти Ҷумҳурии 
Т о ҷ и к и с т о н  м у ҳ т а р а м 
Эмомалӣ Раҳмонро “Дар бо-
раи самтҳои асосии сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон”, ки аз тариқи 
шабакаҳои телевизионӣ ва ра-
диоии мамлакат пахш гардид, 
бо мароқи том тамошо карда, 
татбиқи амалии онро, ки омили 
муҳимми пешрафт ва ободию 
шукуфоии Ватани азизамон-
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ба шумор меравад, мақсаду ма-
роми хеш қарор доданд.
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ТАБРИКОТИ РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ АМОНЗОДА ИЛҲОМ ТЕМУР 
БА МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ СОЛИ НАВИ 2023

ЛОИЊАИ ELBA ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР 
РУШДИ КАСБИЯТИ ОМӮЗГОРОН 

Омӯзгорон, кормандон ва 
донишҷӯёни азиз! 

Ҳамаи шуморо аз номи раёсати 
донишгоҳ ба муносибати Соли нави 
мелодии 2023 самимона табрику 
таҳният мегӯям. 

Соли 2022, ки баъди чанд рӯз 
ба итмом мерасад барои тоҷикону 
тоҷикистониён соли бобарор ва 
пур аз рӯйдодҳои муҳимми сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию 
варзишӣ буд. 

Қабул гардидани қатъномаи 
«Соли 2025 — Соли байналмила-
лии ҳифзи пиряхҳо», ки аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ гар-
дида, бо пуштибонии 153 кишвари 
узви Созмони Милали Муттаҳид 14-
уми декабри соли ҷорӣ дар иҷлосияи 
77-уми ин созмони бонуфуз пази-
руфта шуд ва Паёми навбатии Пешвои 
муаззами миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки 
23-юми декабр ироа гардида, ҳамчун 
қутбнамо дар рушди ҳамаҷонибаи 
мамлакат ва боло рафтани обрӯю 
нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ 
нақши калидӣ дорад, дар сархати 
рӯйдодҳои сол меистанд. 

Дар соли сипаришаванда 
муваффақиятҳои бадастовардаи 
ҳайати омӯзгорону кормандон ва 
донишҷӯёни донишгоҳ назаррас бу-
данд. Дар ин сол 10 нафар омӯзгор 
бомуваффақият рисолаи номзадӣ ва 
1 нафар рисолаи докторӣ ҳимоя на-
муда, сазовори дараҷаҳои илмӣ гар-
диданд. Номзади илмҳои техникӣ, 
и.в. дотсенти кафедраи технологияи 
маснуоти нассоҷӣ Давлаҳмад Саи-
дов дар озмуни ҷумҳуриявии “Илм-
фурӯғи маърифат” дар номинатсияи 
ихтироъкорӣ ва навоварӣ сазовори 
ҷойи якум ва мукофоти пулӣ дар 
ҳаҷми 35000 сомонӣ гардид. 

Фаъолияти донишгоҳ дар самти 
робитаҳои байналмилалӣ низ назар-
рас буд. 

Соли 2022 ДТТ бо 21 муасси-
саи таҳсилоти олии касбӣ, созмо-
ну ширкатҳои хориҷӣ шартнома ва 
созишномаҳои тарафайн ба имзо рас-
онида, ба ин васила мубодилаи акаде-
мии донишҷӯёну омӯзгоронро хубтар 
ба роҳ монд. 47 нафар донишҷӯёну 
омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ 
ҷиҳати иштирок дар семинар, курсҳои 
такмили ихтисос, форуму конгресҳо 
ва таҳсил дар доираи татбиқи лоиҳаҳои 
байналмилалии Erasmus+ KA1 KA2, 
GIZ, UniCEN ба хориҷи кишвар фи-

ристонида шуданд. 
Ҳамчунин 37 нафар олимо-

ну мутахассисон аз донишгоҳҳои 
кишварҳои Португалия, Испания, 
Олмон, Индонезия, Лаҳистон, Ко-
рея, Словения, Италия ба донишгоҳ 
ташриф оварданд. 

Ҳамкасбони азиз, бо мақсади 
боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани си-
фати таълим ва тайёр кардани му-
тахассисони баландихтисос ҳар 
яки мо ҳамчун ашхоси таълиму 
тарбиятдиҳанда вазифадор ҳастем, 
ки минбаъд низ бо дарки баланди 

масъулиятшиносӣ дар амалигардо-
нии дастуру ҳидоятҳои Президен-
ти маҳбуби кишварамон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон, бахусус Паёми 
навбатиашон ба Маҷлиси Олии ки-
швар саҳми арзандаи хешро гузорем. 

Ҳамкасбон ва донишҷӯёни 
гиромӣ, тавре ки  Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар яке аз суханрониҳояшон иброз 
доштанд: «Мо бояд ба хотири пе-
шрафти давлати соҳибихтиёрамон 
ва Ватани аҷдодиамон-Тоҷикистони 
озоду маҳбуб минбаъд низ 
сарҷамъона заҳмат кашем ва барои 
наслҳои ояндаи халқи худ мулки 
ободе мерос гузорем, то ки онҳо бо 
натиҷаҳои заҳмати ватандӯстонаи 
мову шумо ифтихор намоянд”.

Боварӣ дорам, ки ҳар яки шумо 
ҳамчун зиёиёни пешқадам дар ама-
лигардонии ин суханҳо, рушди илми 
ватанӣ, пешрафти иқтисодиёт ва обо-
дию шукуфоии кишвари маҳбубамон-
Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши 
муассир мегузоред. 

Бо чунин нияту орзуҳои нек Соли 
навро бори дигар бароятон муборак-
бод мегӯям.

 Бигузор Соли нав ба хонадони 
ҳар кадоматон файзу баракат ва шо-
дию нишот биёрад.

Ҳангоми ироаи Паёми Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олӣ ба рушди соҳаи ма-
ориф, мақом ва нақши омӯзгорон 
дар омода кардани кадрҳои ба-
ландихтисоси ба талаботи бозори 
меҳнат ҷавобгӯ низ чанд андеша 
дарҷ гардид. 

Зимни суханронӣ Пешвои миллат 
аз тамоми роҳбарони муассисаҳои 
таълимии кишвар даъват ба амал 
оварданд, ки ба масъалаи баланд 
бардоштани сатҳи дониш ва касби-
яти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои 
таҳсилот, бахусус омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 
такмили ихтисосу бозомӯзӣ ва тар-
бияи омӯзгорони ҷавони баландих-
тисос ва ба талаботи замона ҷавобгӯ 
эътибори аввалиндараҷа дода шавад. 

Дар робита ба ин, масъалаи 
салоҳиятнокии касбии омӯзгорон 
барои баланд бардоштани маҳорати 
касбии онҳо дар доираи лоиҳаи ELBA 
(Establishment of training and research 
centers and Courses development on 
Intelligent) дида мешавад. 

Мақсади асосии лоиҳаи мазкур 
дар маҷмӯъ баланд бардоштани не-
руи илмии мутахассисон тавассути 
таҳия ва татбиқи маҷмӯи бисёрсоҳаи 

курсҳои модулӣ барои донишҷӯёни 
зинаи бакалавр ва мутахассисони 
муҳандисӣ оид ба таҳлили интел-
лектуалии додаҳо (маълумот) дар 
миқёси калон IBDA (- Intelligent 
analysis of big data) дар кишварҳои 
Осиёи Марказӣ тавассути ҳамкорӣ 
бо ин соҳа равона карда шудааст, 
ки ҳамоҳангсози кулли лоиҳа - 
Донишгоҳи Сантяго Де Компосте-
лаи Испания мебошад.

Лоиҳаи ELBA ба фароҳам овар-
дани имкониятҳо барои тайёр кар-

дани мутахассисони баландихтисос 
дар соҳаи таҳлили интеллектуалии 
додаҳои (маълумоти) калон (IBDA) 
бо заминаҳои гуногунҷабҳа ва 
дастрасӣ ба воситаҳои самараноки 
муосири IBDA дар асоси таҷриба 
ва технологияҳои ИА, ки ба рушди 
устувор мусоидат мекунад, равона 
шудааст.

Натиҷаи амалигардонии лоиҳа 
дар донишгоҳ озмоишгоҳи муҷаҳҳаз 
бо технологияҳои муосир оид ба 
таҳлили интеллектуалии додаҳои 
(маълумотҳои) калон (IBDA) таъсис 
дода шуда, модулҳои таҳиягардида 
ба барномаҳои таълимӣ ворид карда 
мешаванд.

Дар аввал барои баланд бардош-
тани сатҳи забондонии омӯзгорони 
равияҳои технологияҳои иттилоотӣ 
ё самти ТИК –и  донишгоҳ дар до-

ираи лоиҳаи мазкур курсҳои 6 моҳаи 
бозомӯзии забони англисӣ гузаро-
нида шуд, ки натиҷаи назаррас до-
данд.

  Маврид ба зикр аст, ки дар до-
ираи лоиҳаи ELBA дар баробари 
намояндагони кишварҳои Испа-
ния, Қазоқистон, Қирғизистон ва 
Ӯзбекистон омӯзгорони донишгоҳ 
Худоёр Шогурезов, Баҳодур 
Муллоҷонов, Ҷасурҷон Юсупов ба-
рои иштирок дар семинар-омӯзиш 
ба CITIUS (Маркази технологияҳои 

иттилооттии донишгоҳи Сантяго де 
Компостелаи Ҷумҳурии Испания 
даъват гардида, дар давоми 12 рӯз 
донишу малакаи касбии хешро так-
мил доданд.

 Дар семинар доир ба DataMining-
раванди коркард ва сохтори 
додаҳо, Machine Learning - раванди 
омӯзиши мошинӣ дар асоси алго-
ритми раванди таҳлил, истифо-
даи программаторҳои ARGON 
(Internet of Things), инчунин 
корҳои лабораторӣ доир ба сохтани 
мавҷи интернет (Wi-fi), Bluetooth 
барномарезии онҳо бо забони бар-
номасозии C++ ба роҳ монда шуда, 
мақсади гузошташуда ба пуррагӣ 
амалӣ гардид. 

Дар фарҷоми семинар ба ишти-
роккунандагон он сертификатҳо су-
порида шуданд. 

ДОНИСТАН 
ХУБ АСТ!

Дар Мисри қадим як ҳафта аз 10 рӯз 
иборат буд.

 ***
Аввалин зане, ки унвони табибро ги-

рифтааст, сокини Амрико Элизабет Блэ-
куэлл мебошад.

***
Аввалин амалиёти пайванди ҷигарро 

Томас Старзл соли 1967 анҷом додааст.
    ***
Инсон то охири умр 150 триллион Бит 

ахборро дар майнаи сар нигоҳ медорад.
***

Сохтори ДНК соли  1953 аз тарафи 
Фрэнсис Крик ва Ҷеймс Уотсон кашф шу-
дааст.

***
Доруи пенисилинро табиб ва бактери-

олог Александр Флеминг кашф кардааст.
***

Дар Бразилия Колоко ном парандаи 
хурде аст, ки овозаш аз 2 километр дурӣ 
шунида мешавад.

    ***
Аввалин ҳавопаймои  лимузини фа-

ронсавии “Bleriot” соли 1911 ба фурӯш 
баромад.

***
Тахминан 50 фисади аҳолии ҷаҳон 

боре ҳам барфро надидааст.
***

Табибон то соли 1800 халати сафед на-
мепушиданд.

   ***
Ҳавосанҷро Галилео Галилей ихтироъ 

кард.
***

Бо як қалами одӣ то дарозии 56 кило-
метр хат кашидан ва ё тақрибан 50 ҳазор 
калима навиштан мумкин аст.

 ***
Ихтироъкори микровалновка 

(хӯрокгармкунак) барои ин ихтирояш 
ҳамагӣ ду доллар ба даст овардааст.

***
Майнаи сар дардро ҳис намекунад.
    ***
Вақте шахс ошиқ мешавад, фаъолияти 

майнаи сар тағйир меёбад.
***

Бино ба таъкиди табибон мардони ои-
ладор камтар бемор мешаванд.

***
Имрӯзҳо инсонҳо дар як рӯз ба теле-

фони худ тахминан 150 маротиба нигоҳ 
мекунанд.
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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.

ҒОЛИБОНИ ОЗМУНИ ҶУМҲУРИЯВИИ «ИЛМ-ФУРӮҒИ МАЪРИФАТ»

Рӯзҳои 21-25 ноябри соли 
2022 даври чоруми озмуни 
ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи 
маърифат» баргузор гардид. 

Боиси хурсандист, ки дар 
байни ходимони илмӣ, ас-
пирантону докторантон, до-
кторантон аз рӯйи ихтисос, 

докторантони ҳабилитат 
ва унвонҷӯён, омӯзгорони 
муассисаҳои таълимӣ, 
муҳандисон, конструкторон 
ва намояндагони касбу кори 
гуногун номзади илмҳои 
техникӣ, иҷрокунандаи 
вазифаи дотсенти кафе-

драи технологияи маснуоти 
нассоҷӣ Саидов Давлаҳмад 
Аҳмадович дар номинатси-
яи ихтироъкорӣ ва навоварӣ 
иштирок намуда сазовори 
ҷои якум гардид.

Давлаҳмад Аҳмадович 
бо диплом, рамзи озмун ва 
мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 
35000 сомонӣ сарфароз гар-
донида шуд.

Хурсандибахш аст, ки 
донишҷӯи курси дую-
ми Филиали Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон 
дар шаҳри Исфара 
Зикриллохӯҷа Асроров низ 
дар байни донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти 
ибтидоӣ, миёна ва олии 
касбӣ дар озмуни “Илм-
фурӯғи маърифат” ширкат 
варзида, сазовори ҷои дуюм 
гардид.

Зикриллохӯҷа бо ди-
плом, рамзи озмун ва муко-
фоти пулӣ дар ҳаҷми 25000 

сомонӣ сарфароз гардонида 
шуд. 

Раёсат, ҳайати профессо-
рону омӯзгорон ва кормандо-
ну донишҷӯёни Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон 
устоди арҷманд Давлаҳмад 
Саидов ва Зикриллохӯҷа 

Асроровро бо ин дастоварди 
воқеан ҳам арзандаву хур-
сандибахшашон самимона 
шодбош гуфта, ба онҳо дар 
фаъолияти минбаъдаи ил-
мию омӯзгорӣ ва навоварию 
ихтироъкориашон барору 
комёбӣ таманно менамоянд. 

Варзиш яке аз воситаҳои 
беҳтарини муаррифии давлат ва 
миллат мебошад. 

Эмомалӣ Раҳмон

Тарбияи ҷисмонӣ фанни педагогӣ 
буда, ба инсон солимӣ, саломатӣ, 
ҷасурӣ, чусту чолокӣ ва маҳоратро 
меомӯзонад. Яъне он обутоб додани 
ҷисми инсон ва тарбияи рӯҳияи хе-
штаншиносиро дар инсон бедор ме-
намояд. Агар ҳаким Фирдавсӣ дар 
“Шоҳнома”-и безаволи худ Руста-
мро чун ҷавонмарди ҳомии Ватан 
нишон дода бошад, варзишгарони 
имрӯзаи тоҷик дар арсаи ҷаҳон номи 
тоҷику давлати онро муаррифӣ ме-
намоянд. 

Тавре ки Президенти кишвар 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
Паёми навбатиашон (23.12.2022) 
“Дар бораи самтҳои асосии сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ” иброз 
доштанд: «Мо бо ҷавонони кишва-
ри худ ифтихор дорем, зеро онҳо 
дар рушди давлат ва ободии Ватан 
фаъолона саҳм мегузоранд, марзу 
буми сарзамини аҷдодиро ҳимоя 
мекунанд, ватандӯсту ватанпараст, 
бонангу номусанд ва ба халқу дав-
лати Тоҷикистон содиқ мебошанд.

Маҳз ҷавононанд, ки дар омма-
вигардонии варзиш нақши асосӣ до-
шта, ба шарафи пирӯзиҳои онҳо пар-
чами Тоҷикистони маҳбуби мо дар 
гӯшаҳои гуногуни дунё парафшонӣ 
мекунад».

Аз ин рӯ, зарур аст, ки шавқу завқи 
варзишро дар дили хонандагон ҳанӯз 
аз синфҳои ибтидоӣ бедор намоем, то 
ин ки онҳо солим ба воя расида, бо-
иси пешравии ҷомеа ва  номбардори 

кишвари азизмон гарданд.   
Агар шоҳони ҳар давру за-

мон фарзандони хешро дар тарби-
яи сипоҳсолорони машҳур барои 
омӯзиши фанни тарбияи ҷисмонӣ 
медоданд, волидайни имрӯза кӯшиш 
бар он доранд, ки фарзандони худро 
бештар дар назди устодони варзида 
барои машқу тамрин диҳанд. 

Дар литсейи инноватсионии 
“Душанбе”-и назди Донишгоҳи тех-
нологии Тоҷикистон дар баробари 
таълиму тарбия ба ҷиҳати солимии 
насли наврас низ таваҷҷуҳи хосса дода 
мешавад. Дар литсей ба ҷуз дарсҳои 
тарбияи ҷисмонӣ маҳфилҳо низ фаъо-
лият доранд. Аз он ҷумла маҳфили 
варзишии гимнастикаи бадеӣ ва Ай-
ки-до. Хонандагон дар маҳфилҳои 
зикргардида бо завқи хосса иштирок 
намуда, дар чорабиниҳои литсейӣ ва 
берун аз он ҳунари волои азхудкарда-
ашонро намоиш медиҳанд. 

Алҳол мо омӯзгорони тарбияи 
ҷисмонӣ кӯшиш ба харҷ дода исто-
даем, ки насли наврасро дар рӯҳияи 
ватанпарварию ватандӯстӣ ва худши-
носиву худогоҳии миллӣ тарбия наму-
да, бовар дорем, ки дар оянда аз онҳо 
ба монанди Саидмумин Раҳимов, Зе-
буниссо Рустамова, Дилшод Назаров, 
Расул Боқиев, Мавзуна Чориева ва 
дигарон варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ 
ба камол расида, ченпионҳои нав ба 
нави тоҷик дар арсаи байналмилалӣ 
ва парчамбардори давлату миллати 
Тоҷикистони азизамон мегарданд.

Бегматов Муҳаббат 
Музаффарович,

 омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонии  
литсейи инноватсионии “Душанбе”

Кафедраи технологияи маснуоти 
нассоҷӣ яке аз кафедраҳои тахассу-
сии факултети технология ва дизайни 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
ба шумор рафта, дар давоми фаъо-
лияташ мутахассисони зиёди соҳа ва 
кадрҳои илмию педагогиро тарбия 
кардааст. Дастовардҳои кафедра дар 
ин давра зиёданд. Барои мисол, дар 
давоми се моҳи аввали соли таҳсили 
2022-2023 бо дастгирии ҳамаҷонибаи 
раёсати донишгоҳ ва заҳматҳои 
ҳамешагии ҳайати омӯзгорону про-
фессорон корҳои зерин ба иҷро рас-
онида шуданд: 

-дар ҳаҷми калон, яъне 18 номгӯи 
дастгоҳу таҷҳизоти озмоишӣ барои 
озмоишгоҳи нассоҷӣ, ки ҳангоми 
гузаронидани корҳои озмоишӣ, 
барои муайян кардани хосиятҳои 
физикӣ, кимиёвӣ ва механикии 
нахҳо, ресмонҳо ва матоъҳо истифо-
да мешаванд,   харидорӣ карда шуд, 
ки насб ва ба кор андохтани онҳо 
ба рушди зеҳнии донишҷӯён ва пе-
шрафти корҳои илмию таҳқиқотии 
омӯзгорони кафедра мусоидат мена-
моянд; 

-профессори кафедра Ишматов 
Аскар Бозорович дар соли равон аз 
ҷониби Академияи табиатшиносии 
Федератсияи Россия бо ордени «Ба-
рои хизматҳои шоёни илмӣ» сарфароз 
гардонида шуд; 

20-уми сентябри соли 2022 яке 

аз омӯзгорони ҷавони кафедра Ану-
шервони Шовалихон зери роҳбарии 
дотсенти кафедра Яминзода Зарина 
Акрам дар мавзӯи «Тақвиятбахшии 
ҷараёни рангуборкунии маснуо-
ти нассоҷӣ бо истифода аз рангҳои 
фаъол» бомуваффақият рисолаи 
номзадӣ дифоъ намуд; 

-рӯзи 29-уми ноябри соли 2022 бо-
шад, муаллими калони кафедра За-
мира Ҳакимова дар мавзӯи «Таърихи 

пайдоиш ва рушди санъати ороиши 
рӯй ва аттории тоҷикон (ҳазорсолаи 
IV то мелод- нимаи аввали асри 
ХХ)» дар Шӯрои диссертатсионии 
73.1.017.01, назди Институти таърих, 
археология ва этнографияи ба номи  
Ањмади Дониши АМИТ рисолаи 
номзадӣ ҳимоя намуд.

Дастовардҳои ҳайати омӯзгорону 
профессорони кафедра чӣ дар сам-
ти илм барои аз чоп баровардани 
мақолаҳо ва чӣ дар самти таълим 
ҷиҳати навиштани дастурҳои таъ-
лимию методӣ кам нестанд, аммо 
натиҷаҳои илмии дар боло зикргарди-
да ҳамчун дастоварди назарраси кафе-
дра дар семоҳаи аввали соли таҳсили 
2022-2023 муҳим арзёбӣ карда меша-
ванд.

Фирӯз ҶАЛИЛОВ, 
н.и.т, мудири кафедраи 

технологияи маснуоти нассоҷӣ

ВАРЗИШ - ВОСИТАИ СОЛИМӢ ДАСТОВАРДҲОИ ХУРСАНДИБАХШ


