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Нашрияи тарбияи њарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

Барои њифзи Ватан, тањкими Истиќлолият 
ва амнияти миллї тайёрем!

 

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 руш-
ди устувори иқтисоди миллӣ ва ба-
ланд бардоштани сатҳу сифати 
зиндагии сокинони мамлакат ҳа-
дафмандона амалӣ карда шуданд.

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

Аз ҷумла, дар панҷ соли охир 
таъсири манфии бархӯрдҳои геоси-
ёсӣ, низоъҳои тиҷоратӣ, паҳншавии 
бемориҳои сироятӣ, инчунин, пайо-
мадҳои тағйирёбии иқлим ба иқти-
соди кишварҳои ҷаҳон шиддат ёфта, 
яроқнокшавии бошитоб ва оғози 
марҳалаи «ҷанги сард» боиси халал-
дор шудани низоми муносибатҳои 
иқтисодиву тиҷоратии байни дав-
латҳо ва ба вуқӯъ омадани буҳрони 
ҷаҳонии иқтисодӣ гардид.

Бахусус, соли 2022 таҳримҳои 
иқтисодиву тиҷоратӣ вусъат гириф-
та, занҷираҳои мавҷудаи таъминоти 
молу маҳсулот канда шуданд, истеҳ-
соли маҳсулот коҳиш ёфт ва нархҳо, 
махсусан, нархи маводи ғизоӣ ба 
таври бесобиқа боло рафтанд.

Сарфи назар аз таҳаввулоти дар 
иқтисоди ҷаҳон идомадошта ва таъ-
сири манфии омилҳои берунӣ ба 
иқтисоди миллии мо, дар натиҷаи 
татбиқи самараноки ислоҳоти иқти-
содӣ, амалӣ намудани стратегияву 
барномаҳо ва тадбирҳои зидди-
буҳронӣ 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 мил-
лиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари 
аҳолӣ 1,5 баробар афзоиш ёфт.

Аз ҷумла соли 2022 корҳо ҷиҳати 
устувор нигоҳ доштани нишон-
диҳандаҳои макроиқтисодӣ, коҳиш 
додани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ 
ба иқтисоди миллӣ, фаъолияти бо-
суботи низоми бонкӣ, афзоиши ис-
теҳсоли маҳсулоти саноативу кишо-
варзӣ, беҳтар гардонидани фазои 
сармоягузорӣ ва дастгирии соҳиб-
корӣ тақвият пайдо карда, рушди 
иқтисоди миллӣ дар сатҳи 8 фоиз 
таъмин карда шуд.

Дар панҷ соли охир сатҳи неку-
аҳволии мардум тадриҷан баланд 
шуда, даромади пулии аҳолӣ аз 41,1 
миллиард сомонии соли 2018 ба 87 
миллиард сомонӣ дар соли 2022 
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 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
 «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 

23.12.2022, шаҳри Душанбе

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 барои 
рушди соҳаҳои маориф ва тандуру-
стӣ 36 миллиард сомонӣ равона гар-
дида, ҳиссаи маблағгузории соҳаҳои 
иҷтимоӣ дар ҳаҷми умумии хароҷо-
ти буҷети давлатӣ 44 фоизро таш-
кил 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 муас-
сисаи нави таълимӣ барои қариб 
якуним миллион хонанда сохта, ба 
истифода дода шуд.

Ҳол он ки дар 70 
соли замони гузашта 
ҳамагӣ 3229 муасси-
саи таълимӣ бунёд 
гардида буд.

Бо вуҷуди ин, 
корҳои то имрӯз дар 
ин самт амалигардида 
ҳоло ҳам басанда не-
станд.

Имрӯз дар муасси-
саҳои таҳсилоти миё-
наи умумии кишвар 2 
миллиону 300 ҳазор 
нафар хонандагон ба 
таҳсил фаро гирифта 
шудаанд.

Соли 1991 ин ни-
шондиҳанда ҳамагӣ 1 
миллиону 325 ҳазор 
нафарро ташкил ме-
дод.

Инчунин, агар то 
соли 1991, яъне дар 70 
соли замони гузашта 
дар мамлакат ҳамагӣ 
2862 муассисаву ин-
шооти тандурустӣ бо 
52 ҳазору 800 нафар 
корманд фаъолият 

дошта бошад, пас дар даврони соҳи-
бистиқлолӣ, хусусан, дар 25 соли 
охир 2827 муассисаву иншооти тан-
дурустӣ сохта, ба истифода дода шу-
дааст.

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

Ҳамчунин, дар панҷ соли охир аз 
ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгу-
зории буҷети давлатӣ барои дастги-
рии табақаҳои осебпазири аҳолӣ 
тавассути пардохти нафақа, ку-
макпулӣ ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдо-
рии муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва 
уҳдадориҳои дигар зиёда аз 19 мил-
лиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо дар 
соли 2022-юм 4,3 миллиард сомонӣ 
равона карда шуд.

Дар баробари ин, то охири соли 
2022 ба 475 ҳазор шаҳрванди эҳтиёҷ-
манди кишвар, аз ҷумла кӯдакони 
ятим ва бесаробон, маъюбон, ои-
лаҳои камбизоат ва гирандагони на-
фақаи иҷтимоӣ кумаки молиявии 
яквақта дар ҳаҷми 600 сомонӣ ило-
ватан пардохт карда мешавад ва ба 
ин мақсад 285 миллион сомонӣ ра-
вона мегардад.

Тавре ки борҳо зикр намудам, ҳа-
дафи олии давлат ва Ҳукумати мам-
лакат мунтазам баланд бардоштани 
сатҳу сифати зиндагии мардуми 
азизамон мебошад.

Дар робита ба ин, Ҳукумати мам-
лакатро зарур аст, ки пешрафти 
устувори минбаъдаи иҷтимоиву 
иқтисодии кишварро нигоҳ дошта, 

соли 2023 суръати рушди иқтисоди-
ро 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 иқтисо-
ди миллӣ, пешгирӣ кардани таъси-
ри хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифо-
даи самараноки иқтидорҳои 
мавҷуда, ташкили корхонаҳои ис-
теҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, 
баланд бардоштани рақобатнокии 
маҳсулоти ватанӣ, тақвияти соди-
рот, ташаккули «иқтисоди сабз», 
суръат бахшидан ба раванди рақа-
микунонии бахшҳои иқтисодиёт, 
инкишофи неруи инсонӣ ва беҳтар 
намудани сифати хизматрасониҳои 
иҷтимоӣ равона карда шавад.

Вазорати рушди иқтисод ва савдо 
якҷо бо дигар вазорату идораҳо ва 
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоки-
мияти давлатӣ бо мақсади татбиқи 
ҳадафу афзалиятҳои рушд бояд ра-
ванди банақшагирии стратегиро дар 
ҳамаи сатҳҳои идоракунии давлатӣ 
пурра ҷорӣ карда, барои иҷрои ни-
шондиҳандаҳои дар ҳуҷҷатҳои бар-
номавӣ пешбинишуда тадбирҳои 
заруриро роҳандозӣ намояд.

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 ан-
доз идома доранд.

Дар натиҷаи тадбирҳои амали-
шуда ҳаҷми буҷети давлатӣ ҳамасо-
ла афзоиш ёфта, дар соли 2022 
қисми даромади он ба 33 миллиард 
сомонӣ баробар гардид, ки нисбат 
ба соли 2018-ум 38 фоиз зиёд мебо-
шад.

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

Кумитаи андоз вазифадор карда 
мешавад, ки якҷо бо мақомоти мар-
бута ҷиҳати беҳтар гардонидани 
хизматрасониҳои давлатӣ дар шак-
ли электронӣ, мукаммалсозии маъ-
мурикунонии андоз ва дар ин зами-
на бартараф намудани таъсири 
омили инсонӣ ба раванди андозсу-
порӣ, инчунин, истифодаи ҳатмии 
дастгоҳи назоративу хази-

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

Эмомалӣ Раҳмон
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амалкунанда ва низоми хазинаҳои 
маҷозӣ ҳангоми анҷом додани ҳи-
соббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ 
тадбирҳои иловагиро амалӣ гардо-
над.

Дар самти сиёсати пулию қарзӣ 
нигоҳ доштани устувории қурби 
пули миллӣ, баланд бардоштани қо-
билияти пардохти низоми бонкӣ, 
дар сатҳи пешбинишуда нигоҳ до-
штани таваррум, инчунин, таъмин 
намудани фаъолияти самараноки 
низоми пардохтҳо аз ҷумлаи вази-
фаҳои муҳим боқӣ мемонанд.

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

Вале хавфҳои эҳтимолӣ водор 
месозанд, 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 фаъолия-
ти 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 ҳа-
зори соли 2018 то ба 2 миллиону 336 
ҳазор дар соли 2022 расида, 4,1 баро-
бар афзоиш ёфтааст, ки фаъолно-
кии иқтисодии аҳолӣ ва соҳибко-
ронро 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 масъалаи 
таъмини саривақтии талаботи иқти-
содиёт ба маблағгузорӣ, хусусан, 
қарздиҳӣ бояд ҳамеша дар меҳвари 
фаъолияти низоми молия ва 
бонкҳои кишвар қарор дода шавад.

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 зинда-
гии аҳолӣ ҳамон қадар баланд ме-
гардад.

Аз ин рӯ, Бонки миллӣ якҷо бо 
Вазорати молия, «Амонатбонк» ва 
«Саноатсодиротбонк» вазифадор 
карда мешаванд, ки ҷиҳати ҳавас-
мандгардонии пасандозгузорон ва 
паст намудани фоизи қарзҳои ба 
соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт, 
махсусан, ба соҳибкории истеҳсолӣ 

пешниҳодшаванда, инчунин, бо фо-
изи дастрас афзоиш додани пеш-
ниҳоди қарзҳои ипотекӣ чораҷӯӣ 
намояд.

Бо мақсади мусоидат ба рушди 
бахши молиявӣ зарур аст, ки аз 
1-уми июли соли 2023 пардохти ҳа-
маи андозҳо ва боҷҳои давлатӣ ба-
рои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, 
ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии 
давлатӣ, хизматрасониҳои комму-
налӣ ва дигар намудҳои хизматрасо-
нии давлатӣ пурра ба таври ғайри-
нақдӣ ба роҳ монда шавад.

Вобаста ба ин, аз ҷониби Вазора-
ти молия ва Бонки миллӣ ҷиҳати 
таъсис додани махзани ягонаи маъ-
лумот доир ба суратҳисоби ҳамаи 
сохтору мақомоти давлатӣ ва таш-
килоту муассисаҳо, тавсеаи инфра-
сохтори пардохти ғайринақдӣ ва 
ташкили равзанаи ягонаи пардохти 
тамоми хизматрасониҳои давлатӣ 
бояд тадбирҳои зарурии фаврӣ ва 
қатъӣ андешида шаванд.

Ба Бонки миллӣ зарур аст, ки 
якҷо бо Вазорати молия ва дигар ва-
зорату идораҳои дахлдор бо мақса-
ди тавсеаи фарогирии молиявӣ дар 
кишвар барои рушди шабакаи хиз-
матрасониҳои молиявии рақамӣ, 
таъмин намудани гуногуншаклии 
хизматрасониҳои молиявӣ, ҳимояи 
ҳуқуқи истифодабарандагони хиз-
матрасониҳои молиявӣ ва баланд 
бардоштани маърифати молиявии 
онҳо чораҷӯӣ намояд.

Вакилони муҳтарам!
Дар доираи сиёсати пешгириф-

таи давлату Ҳукумат доир ба дастги-
рии фаъолияти соҳибкориву сармо-
ягузорӣ дар замони соҳибистиқлолӣ 
тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида, 
дар ин самт барои соҳибкорон имти-
ёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шу-
данд.

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 шуда-
аст.

Дар соли 2022 маблағи имти-
ёзҳои андозиву гумрукии истифода-
гардида зиёда аз 12 миллиард сомо-
ниро ташкил медиҳад.

Аз ҷумла аз ҳисоби паст ва бекор 
кардани меъёрҳои 5 намуди андоз 
зиёда аз 1,5 миллиард сомонӣ ҳам-
чун дастгирӣ дар ихтиёри субъек-
тҳои 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 
кишвар, бунёди корхонаҳои истеҳ-
солӣ, иншооти иҷтимоӣ ва таъсиси 
ҷойҳои кории нав саҳми назаррас 
гузошта истодаанд ва бовар дорам, 

ки чунин иқдомоти созанда аз ҷони-
би соҳибкорони ватандӯст вусъати 
боз ҳам бештар пайдо мекунанд.

Танҳо дар панҷ соли охир аз ҷо-
ниби соҳибкорони мамлакат ба ма-
блағи умумии беш аз 12 миллиард 
сомонӣ қариб 18 ҳазор иншооти 
таъиноти истеҳсоливу иҷтимоӣ сох-
та, ба истифода супорида шудааст.

Ҳукумати мамлакат вазифадор 
аст, ки ҷиҳати боз ҳам беҳтар наму-
дани фазои сармоягузориву соҳиб-
корӣ, махсусан, сармоягузории му-
стақим, таъмин намудани иҷрои 
кафолату имтиёзҳо ва чораҳои даст-
гирии давлатӣ, ҳавасмандгардонӣ ва 
қадрдонии соҳибкорон, инчунин, 
рушди инфрасохтори сармоягузо-
риву соҳибкорӣ тадбирҳои иловаги-
ро роҳандозӣ намояд.

Дар ин самт, пешниҳод менамо-
ям, ки бо мақсади идома додани ис-
лоҳоти соҳа ва танзими муноси-
батҳои 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 ша-
вад.

Ҳамчунин, роҳбарони вазорату 
идораҳо ва мақомоти иҷроияи 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вази-
фадоранд, ки ташаббусҳои созандаи 
соҳибкорону сармоягузоронро ҳа-
маҷониба дастгирӣ намоянд ва доир 
ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба фаъ-
олияти онҳо ва бартараф кардани 
мушкилоту монеаҳои ҷойдошта тад-
бирҳои бетаъхир андешанд.

Зикр бояд кард, ки тайи бист 
соли охир ба кишвар беш аз 152 
миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, 
аз ҷумла 60 миллиард сомонӣ сар-
мояи 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 му-
стақими хориҷӣ ҷалб карда шуда-
аст, вале ин нишондиҳанда ҳанӯз ба 
талаботи рушди иқтисодиёт ҷавоб-
гӯй 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 сармоягу-
зорӣ карда мешавад.

Таъкид менамоям, ки дар шарои-
ти таҳаввулоти босуръату пешгӯина-
шавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ, рақо-
батҳои шадид барои дастрасӣ ба 
захираҳо ва пайомадҳои тағйирёбии 
иқлим бояд дар кишвар тамоми 
воситаҳои муосири фаъолгардонии 
сармоягузорӣ ба таври васеъ исти-
фода бурда шаванд.

Аз ин лиҳоз, механизми маблағ-
гузории фондҳои махсус дар самти 
татбиқи «лоиҳаҳои сабз», хусусан, 

барои роҳандозии барномаву ло-
иҳаҳои мақсадноки рушди «иқтисо-
ди сабз», аз ҷумла «энергияи сабз» 
бояд васеъ ҷорӣ карда шавад.

Вобаста ба ин, вазоратҳои рушди 
иқтисод ва савдо, молия, корҳои хо-
риҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягу-
зорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва 
дигар сохторҳои дахлдорро зарур 
аст, ки ҷиҳати ҷалби «маблағгузо-
рии сабз» барои татбиқи лоиҳаҳо 
дар соҳаҳои саноат ва инфрасохтори 
кишвар, хусусан, лоиҳаҳои дорои 
аҳаммияти экологӣ ва озуқаворӣ чо-
раҷӯӣ намоянд.

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

Дар ин давра 1382 коргоҳу корхо-
наи саноатӣ бо таъсиси 15 ҳазор 
ҷойи кории нав сохта, мавриди ис-
тифода қарор дода шуд.

Умуман, агар соли 1991 дар мам-
лакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ 
бо 33 ҳазор ҷойи корӣ фаъолият до-
шта бошад, пас дар замони соҳиби-
стиқлолӣ 2500 корхонаи 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 босуръ-
ат ҳанӯз нокифоя мебошанд.

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, 
ки нишондиҳандаҳои содироти 
мамлакат ҳоло ҳам дар сатҳи паст 
қарор доранд.

Бинобар ин, Вазорати саноат ва 
технологияҳои навро зарур аст, ки 
якҷо бо Кумитаи давлатии сармоя-
гузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, 
вазорату идораҳои марбута, роҳба-
рони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва 
соҳибкорону сармоягузорон корро 
ҷиҳати таъсиси корхонаҳои саноатӣ 
бо технологияҳои муосир, муҳайё 
намудани ҷойҳои кории нав ва афзо-
иш додани истеҳсоли маҳсулоти 
ниҳоии дорои арзиши баланди ило-
вашуда вусъат бахшад.

Дар ин раванд, ба таъсиси маҷма-
аҳои саноатӣ, паркҳои технологӣ, 
таҳия ва татбиқ намудани лоиҳаҳои 
шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 
ҷорӣ кардани технологияҳои инно-
ватсионӣ, истифодаи таҷҳизоти 
каммасрафи барқӣ ва ҷалби боз ҳам 
бештари сармояи мустақим бояд 
эътибори аввалиндараҷа дода ша-
вад.

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

Ҳамчунин, ба Вазорати саноат ва 
технологияҳои нав супориш дода 
мешавад, ки якҷо бо вазорату идо-
раҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ ва дар ҳамкорӣ 
бо соҳибкорону сармоягузорон 
ҷиҳати бунёди корхонаҳои саноати 
коркард, аз ҷумла дар шаҳри Ду-
шанбе 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 супориш 
дода мешавад, ки ба масъалаи исти-
хроҷу коркарди металлҳои ранга аз 
конҳои муайяншуда, аз ҷумла сур-
ма, литий, волфрам, никел ва дигар 
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металлҳо аҳаммияти хосса дода, 
барномаи азхудкунӣ ва дар дохили 
мамлакат то маҳсулоти ниҳоӣ кор-
кард намудани онҳоро таҳия ва 
амалӣ созад.

Дар баробари ин, Вазорати сано-
ат ва технологияҳои нав бояд дар 
ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахл-
дор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ бо мақсади ис-
тифодаи пурраи имкониятҳои 
кишвар дар самти рушди саноати 
сабук стратегияи миллии рушди ис-
теҳсолу 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, ва-
зорату идораҳои дахлдор ва мақо-
моти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо ҷалби 
сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои шари-
кии давлат ва бахши хусусӣ ҷиҳати 
дар се соли минбаъда бунёд кардану 
ба кор андохтани маҷмааҳои кор-
карди ниҳоии нахи пахта дар 5 
шаҳру ноҳия, аз ҷумла шаҳрҳои Ду-
шанбе ва Кӯлоб чораҳои саривақтӣ 
андешад.

Ба вазоратҳои саноат ва техноло-
гияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатӣ ва мақомо-
ти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ супориш дода мешавад, ки 
фаъолияти пурсамари корхонаҳои 
саноатии давлатӣ ва хусусиро, ки аз 
кор бозмондаанд ё нопурра фаъоли-
ят мекунанд, таъмин созанд.

Вазорату идораҳои зикршуда дар 
ҳамкорӣ бо соҳибкорону сармоягу-
зорон 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 ис-
теҳсоли ватанӣ ҳамагӣ 22 фоиз таъ-
мин 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 шуда-
аст ва ҳаҷми маҳсулоти соҳа соли 
2022 нисбат ба соли 2021-ум се баро-
бар афзоиш ёфтааст, вале имкони-
ятҳои истифоданашуда дар ин самт 
ҳанӯз хеле зиёданд.

Дар зарфи ду соли охир ба 
кишвар ба маблағи қариб 84 милли-
он доллар доруворӣ ворид шудааст.

Бо мақсади рушди минбаъдаи са-
ноати дорусозӣ ба вазоратҳои сано-
ат ва технологияҳои нав, тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зарур аст, 
ки якҷо бо дигар сохтору мақомот ва 
бо ҷалби сармояи мустақим таъсис 
додан ва ба кор андохтани корхо-
наҳои муосири истеҳсоли доруворӣ, 
коркарди васеи гиёҳҳои шифобахш 
ва аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ ва 
боз ҳам зиёд намудани ҳаҷми истеҳ-
соли маҳсулоти дорувориро таъмин 
намоянд.

Хотирнишон менамоям, ки да-
страсӣ ба манзил яке аз самтҳои 
муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ буда, аз ҷо-
ниби 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 супори-
дани манзил аз 245 ҳазор метри му-
раббаъ ба зиёда аз 1,5 миллион ме-
три мураббаъ расидааст.

Бо мақсади беҳтар кардани ша-
роити зиндагии мардуми кишвар 
танҳо дар 10 соли охир 7,2 ҳазор гек-
тар заминҳои наздиҳавлигӣ барои 
бунёди беш аз 14 миллион метри 
мураббаъ манзили истиқоматӣ ба 
аҳолии мамлакат ҷудо гардидааст.

Дар зарфи солҳои соҳиби-
стиқлолӣ ба 1 миллиону 450 ҳазор 

оила замини наздиҳавлигӣ барои 
бунёди манзил ҷудо карда дода шу-
дааст.

Бо ин мақсад 139 ҳазор гектар за-
мин ҷудо гардида, беш аз 9 миллион 
нафар шаҳрвандони мо имконият 
пайдо карданд, ки шароити истиқо-
матии 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 со-
зандагӣ, сохтмони биноҳои таъино-
ти гуногун, аз ҷумла биноҳои ис-
тиқоматии баландошёна ва 
иншооти иҷтимоӣ торафт вусъат 
гирифта истодаанд, талабот ба масо-
леҳи сохтмон, аз ҷумла сангҳои оро-
ишӣ зиёд гардида, як қисми онҳо то 
ҳанӯз аз хориҷи кишвар ворид карда 
мешавад.

Дар солҳои 2021 – 2022 ба кишвар 
ба маблағи қариб 10 миллион дол-
лари амрикоӣ сангҳои ороишӣ во-
рид гардида, танҳо хароҷоти ин-
тиқоли 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 мондани ис-
тихроҷ ва коркарди онҳо, аз ҷумла 
сангҳои ороишӣ метавонад яке аз 
манбаъҳои афзоиши ҳаҷми истеҳсо-
ли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷой-
ҳои кории нав, зиёд намудани соди-
роти маҳсулот ва дар маҷмӯъ, 
таъминкунандаи рушди иқтисоди 
кишвар гардад.

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

Инчунин, бо мақсади афзоиш до-
дани истеҳсол ва содироти маҳсуло-
ти саноатӣ дар ноҳияи Ёвон бо исти-
фода аз ашёи хоми маҳаллӣ, аз 
ҷумла гаҷсанг корхонаи бузурги ис-
теҳсоли масолеҳи сохтмон сохта, 
соли 2023 ба кор андохта шавад.

Бо дарназардошти афзоиш ёфта-
ни аҳолӣ, инчунин, зиёд шудани та-
лабот ба бунёди корхонаҳои истеҳ-
солӣ ва манзилҳои истиқоматӣ бори 
дигар таъкид менамоям, ки роҳба-
рону мутахассисони Кумитаи меъ-
морӣ ва сохтмон, вилоятҳо, шаҳру 
ноҳияҳо ва мақомоти марбута ҳанго-
ми бунёди иншооту биноҳо ба рио-
яи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳр-
созӣ ва сохтмон эътибори 
аввалиндараҷа зоҳир намоянд.

Дар ин самт, зарур аст, ки исти-
фодаи васеи унсурҳои меъмории 
милливу замонавӣ, технологияҳои 
муосир ва масолеҳи сифатноки сохт-
мон 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 шаш-
умро ишғол менамояд.

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

Дар сурати истифодаи нерӯи 
барқи «тоза»-и дар кишвар истеҳ-
солшаванда дар воситаҳои нақлиёти 
барқӣ метавон талаботи мамлака-
тро аз маҳсулоти нафтӣ коҳиш дода, 
ба ин васила ба ҳифзи муҳити зист 
ва беҳтар намудани вазъи экологии 
мамлакат мусоидат намуд.

Дар робита ба ин, ба вазоратҳои 
саноат ва технологияҳои нав ва нақ-
лиёт супориш дода мешавад, ки 
ҷиҳати дар дохили кишвар ба роҳ 
мондани истеҳсоли воситаҳои нақ-

лиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас 
андешанд.

Инчунин, ҷиҳати таблиғу муар-
рифӣ кардани бартарии экологии 
маҳсулоти саноатии бо истифода аз 
«энергияи сабз» истеҳсолгардидаи 
кишвар зарур аст, ки корхонаҳои ва-
танӣ барои гирифтани сертификати 
«истеҳсоли сабз» аз мақомоти мах-
сусгардонидашудаи байналмилалӣ 
чораҷӯӣ намоянд.

Бо мақсади расидан ба истиқло-
ли энергетикӣ ва истифодаи самара-
ноки неруи барқ дар идомаи корҳои 
дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба-
анҷомрасида ҳоло татбиқи боз 20 
лоиҳа ба маблағи 17 миллиард со-
монӣ идома дорад.

Аз ҷумла имсол таҷдиди неру-
гоҳҳои барқи обии «Сарбанд» бо та-
воноии 270 мегаватт ба маблағи 1 
миллиарду 360 миллион сомонӣ 
пурра ба охир расида, таҷдиди нерӯ-
гоҳҳои барқи обии «Норак» ба ма-
блағи 7 миллиард сомонӣ ва «Қай-
роққум» ба маблағи умумии 2 
миллиард сомонӣ, инчунин, сохтмо-
ни неругоҳи барқи обии «Себзор» ба 
маблағи 612 миллион сомонӣ дар 
ноҳияи Роштқалъаи Вилояти Мух-
тори Кӯҳистони Бадахшон ва неру-
гоҳҳои бодиву офтобӣ дар ноҳияи 
Мурғоб ба маблағи умумии 170 мил-
лион сомонӣ бомаром идома дорад.

Бояд гуфт, ки баъди 50 соли фаъ-
олият агрегати якуми неругоҳи «Но-
рак» пас аз таҷдид бо харҷи беш аз 
800 миллион сомонӣ бо тавоноии 
375 мегаватт моҳи октябри соли 2022 
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода 
шуд.

Бо пурра ба анҷом расидани 
корҳои таҷдиду азнавсозӣ ва 
муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоту тех-
нологияҳои муосир ба нерӯгоҳи 
«Норак» умри дубора бахшида 
шуда, иқтидори кории он иловатан 
775 мегаватт зиёд мегардад.

Инчунин, корҳои сохтмон дар не-
ругоҳи барқи обии «Роғун» бомаром 
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 
расонида истодааст.

Барои таъмиру таҷдиди шаба-
каҳои 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 дода-
аст.

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

Вазорати энергетика ва захи-
раҳои об, ҳамчунин, вазифадор кар-
да мешавад, ки якҷо бо ширкату 
корхонаҳои соҳа барои таъсис дода-
ни низоми ягона ва мутамаркази 
биллингӣ, насби ҳисобкунакҳои 
зеҳнӣ ва ба ин васила то охири соли 
2025 то сатҳи 9 фоиз паст намудани 
талафот ва ҷамъоварии пурраи ма-
блағи барқи истифодашуда, инчу-
нин, истифодаи самараноки захи-
раҳои мавҷудаи соҳа чораҳои фаврӣ 
андешад.

Дар баробари ин, таъкид мена-
моям, ки мардуми шарифи кишвар 
бояд маданияти истифодаи нерӯи 
барқ, яъне сарфакориро риоя ку-
нанд ва тавассути истифодаи таҷҳи-
зоти каммасраф ва паст кардани та-
лафот самаранокии истифодаи онро 
таъмин намоянд.

Ҳамзамон бо ин, бо дарназардо-
шти имконияту захираҳои «энерги-
яи сабз» дар кишвар, вазоратҳои 
энергетика ва захираҳои об, саноат 
ва технологияҳои нав, рушди иқти-

сод ва савдо, Кумитаи давлатии сар-
моягузорӣ ва идораи амволи дав-
латӣ ва Академияи миллии илмҳо 
бо таъсиси гурӯҳи кории байниидо-
равӣ масъалаи имконият ва дурна-
мои рушди энергетикаи водородӣ, 
яъне нерӯи гидрогениро ҳамаҷони-
ба омӯхта, ба Ҳукумати мамлакат 
пешниҳоди мушаххас манзур намо-
янд.

Ҳозирини гиромӣ!
Бо мақсади беҳтар намудани 

вазъи роҳу шоҳроҳҳои мошингард 
ва ба кишвари транзитӣ табдил до-
дани Тоҷикистон дар 5 соли охир 
дар соҳаи нақлиёт 13 лоиҳаи сармо-
ягузории 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 
умумии 11 миллиард сомонӣ амалӣ 
гардида истодааст.

Дар се соли оянда 6 лоиҳа ба ма-
блағи 7,4 миллиард сомонӣ ба анҷом 
расида, 317 километр роҳи байнал-
милалии 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 имко-
ниятҳои транзитии кишвар дар соли 
2022 татбиқи 3 лоиҳаи сармоягу-
зорӣ, аз ҷумла таҷдиди як қисми 
роҳи мошингарди Данғара – Бохтар 
(29 километр) ва роҳи мошингарди 
Душанбе – Кулма дар қитъаи Қалъ-
аихумб – Ванҷ – сарҳади ноҳияи Рӯ-
шон (93 километр) 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 мошин-
гарди Хуҷанд – Конибодом ва Рӯшон 
– Хоруғ – деҳаи Варшез оғоз шуданд.

Илова бар ин, соли 2023 татбиқи 
5 лоиҳаи дигар, аз ҷумла сохтмони 
роҳҳои мошингарди Гулистон – 
Кӯлоб (32,5 километр), Данғара – Гу-
листон (49,2 километр), Гулистон – 
Фархор (40 километр), Бохтар – Ле-
вакант – Данғара (40 километр), 4 
қитъаи роҳ дар вилояти Суғд (52 ки-
лометр) ва сохтмони пулҳо дар бо-
лои дарёҳои Ғунд, Шорфдарё ва до-
лонҳо дар минтақаи Барсем (4,6 
километр) дар Вилояти Мухтори 
Куҳистони Бадахшон оғоз мегардад.

Дар ин ҷода, ба роҳбарони вило-
ятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат 
зарур аст, ки бо истифода аз имко-
нияту ташаббусҳои созандаи соҳиб-
корону шахсони саховатманд корҳо-
ро дар самти бунёду азнавсозии 
роҳҳои дохиливу байни деҳаҳо, 
маҳалҳои аҳолинишин ва марказҳои 
шаҳру ноҳияҳо фаъол гардонанд.

Ҳамчунин, барои вусъатбахшии 
корҳои бунёдкориву созандагӣ, обо-
ду зебогардонии ҳамаи гӯшаву кано-
ри мамлакат ва дар навбати аввал, 
таъмин намудани рушди ҳамаҷони-
баи деҳоти кишвар ба ифтихори 35 
– солагии истиқлоли давлатӣ гуза-
ронидани озмунҳои шаҳру ноҳия, 
шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳоли-
нишин ва хонаи беҳтарин ба роҳ 
монда шавад.

Ҳамчунин, ба Ҳукумати мамла-
кат супориш дода мешавад, ки ба-
рои тавсеаи имкониятҳои транзи-
тии кишвар, баланд бардоштани 
сатҳу сифати хизматрасониҳои 
соҳаи авиатсияи гражданӣ ва таъ-
мин намудани рақобатнокии онҳо 
ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми «Фа-
зои кушод» чораҷӯӣ намояд.

идома дорад



Оѓози нашр: 
25 январи соли 2006

Њайати тањрир:
Сардори шуъбаи итти-

лоот ва робита бо љомеа 
полковники гвардия 

Хайринисо Комилзода,
Неъматуллои  Холиќ, 

Илоњиљон Насриддинзода,
Саодат Сатторова -  

хабарнигорон.

Мушовирон:
Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии 

Тољикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобољон 
Љамолзода, раиси Кумитаи  кор бо љавонон ва 
варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
раиси Иттифоќи љавонони Тољикистон Рањмон-
зода Абдулло Ќурбоналї, муовини раиси Њара-
кати љамъиятии вањдати миллї ва эњёи Тољикис- 
тон  Рудобаи Мукаррам.

Идораи моњнома 
ба андешањои му-
аллифони маводњо 
на њама ваќт љониб-
дор аст. Масъулия-
ти сањењии санаду 
иќтибосњо ба зим-
маи муаллифон аст. 
Маводњо аз АМИТ 
«Ховар» истифода 
шуданд.

Рўзнома дар Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон тањти раќа-
ми 706 аз 20 январи соли 2006 ба 
ќайд гирифта шудааст.

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир:  М. Шоев
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№12 (201) 28 декабри соли 2022№12 (201) 28 декабри соли 2022Р О Д М А Р Д О НР О Д М А Р Д О Н4

сомонаи расмї: www.gmjt.tj
E-mail: gmjt.info.tj@mail.ru

Муассис:
Гвардияи миллии 
Љумњурии Тољикистон

Мардуми љањон аз рўйи 
анъанаю одатњои миллї 
соли навро дар мўњлатњои 
гуногуни сол љашн меги-
ранд. Агар аслашро гирем, 
њамаи таќвимњо аз рўйи ња-
ракати офтобу моњтоб ги-
рифта шудаанд, аз он љумла 
таќвими шарќї низ. Аз ин 
рў, чї гунае ки маълум аст, 
дар таќвими шарќї оѓози 
Соли нав таърихи рўзи му-
айянро надорад ва соли хар-

гўш аз 22 январ то 9 феврал 
идома меёбад.     

Бењтарин ва хушбахта-
рин сол дар таќвими шарќї 
соли чорум-Харгўш мебо-
шад, ки дар байни нишо-
нањои бурљи дувоздањгона 
љойи ифтихориро ишѓол ме-
намояд ва одамон бар он та-
ваљљуњ доранд, ки имсол 
онњоро чї сарнавиште ин-
тизор аст.  

Аз сарчашмањо бармео-
яд, ки соли 2023-соли Харгў-
ши сиёњи обї аст. Чї гунае 
ки астрологњо пешгўйї кар-
даанд, аз соли нав хурсанд 
нашудан ѓайри имкон аст, 
чунки бо шарофати њокими 
сол – Харгўши сиёњи обї, 
дар соли 2023 оромию хуш-
бахтї ва фазои беолоишро 
дар назар доранд. 

Харгўши сиёњи обї дар 

таќвими шарќї рамзи сабру 
тањаммул, барор, оромию 
осудагї ва сулњ мебошад. 

Харгўш њайвони доно 
аст, на тарсончак. Ихтилоф 
ва мудохаларо ба њар чиз 
намеписандад. Аз њамин са-
баб вай аз њар гуна 
таќобулњо мегурезад ва ња-
маи мушкилињоро бо роњи 
сулњу осоиштагї њал мена-
мояд. Таърих гувоњ аст, ки 
одатан дар соли Харгўш 
зиддиятњои сиёсї роњи њал-
ли худро меёбанд. Вале на 
њама ваќт Харгўши сиёњи 
обї ба муносибатњои љиддї 
љавоб дода метавонад. Чун-
ки муносибатњои љиддї ак-
сар ваќт вобастаи сабабњои 
объетивї ё субъетивї мебо-
шанд. 

Соли харгўш барои 
њуќуќшиносон, омўзгорон 

ва коркунони соњаи тиб 
соли бобарор хоњад буд. 
Одамони боистеъдод, хусу-
сан аз соњањои илму фарњанг 
ва њамаи онњоеро, ки ба 
касби худ содиќанд, соли 
Харгўш сарпарастї меку-
над. Дар тиљорат устувор 
бошед ва хашмро бартараф  
созед, чунки Харгўш дипло-
мати олї аст.

Соли навро бењтар ме-
буд, њамроњи оила ва шахсо-
не, ки барои шумо азизанд, 
гузаронед. Муњити оила 
бояд беолоишу рўњнавоз бо-
шад. Мабодо агар шуморо 
хумори ба берун баромадан 
гирифт, мувофиќи гуфтаи 
астрологњо бояд либоси бу-
нафш бипўшед.

Азбаски хургўш сабза-
вотро дўст медорад, бояд 
дастархони идона бо сабза-

Соли Харгўши сиёњи обї вот, мева, кабудї – шибит, 
бодиён, райњон ва љавњарї 
оро дода шавад. Бештар 
хўриш ва хўрокњои аз ка-
рам, сабзї ва пиёз омода на-
моед. Агар хоњед, ки њокими 
сол – Харгўшро шод намо-
ед, аз моњї низ истифода ба-
ред.

Имсол барои аксарият 
соли бобарор меояд. Ба њар 
њол бењтар мебуд агар то 
амалї шудани наќшањоятон 
онњоро махфї нигоњ доред.

Дар Соли Харгўш муњим 
он аст, ки саломатии худро 
эњтиёт намоед. Ба варзиш 
машѓул шуда, ба рељаи 
хўрокхўрї ањамияти љиддї 
дињед. Барои хотирмон гу-
заронидани Соли нав бояд 
аз њар гуна низоъ ва ихтило-
фњо худро дар канор гиред 
ва ѓами ояндаи  худро 
бихўред.

Тањияи
Саодат САТТОРЇ

Мувофиќи наќшаи яго-
наи чорабинињои асосї 
дар њама самтњои хизмат 
љамъомадњои таълимї- 
усулї гузаронида шуд. 
Љамъомадњо бештар тањти 
роњбарии масъулини соња 
ва дар асоси наќшањои пе-
шакї омодакардаи онњо 
баргузор гардиданд. Зеро 
моњи ноябр гурўњи боса-
лоњият тањти роњбарии 
сардори Сарситод – муо-
вини аввали фармондењи 
Гвардияи миллї гене-
рал-майори гвардия Али-
зода Љонибек ва дигар му-
овинони фармондењ дар 
ќисмњои њарбї тамоми 
самтњои хизмати њарбиро 
мавриди санљиш ќарор до-
данд. Дар  асоси камбуди-
ву норасоињои ошкоргар-
дида, наќшаи ислоњи 
камбудињо тартиб дода 
шуд. Њамчунин барои 
иљрои намунавии онњо, 
њар чи бењтар ба роњ мон-
дани хизмат ва дар якљо-
ягї тањлилу баррасї наму-
данашон мавзўъњои 
љамъомади таълимї инти-
хоб гардиданд.

Љамъомадњои таъ-
лимї-усулї аз самти 
корњои сиёсї-тарбиявї 
оѓоз гардид, ки он дар за-
минаи ќисми њарбии 
051064 доир карда шуд. 
Дар рафти баргузории 
љамъомад мутахассисон аз 
Донишгоњи миллии Тољи-
кистон ва намояндагони 
њифзи њуќуќ иштирок до-
штанд. Баланд бардошта-
ни њисси ватандўстї, 
тарѓиби хизмати њарбї, 
тањлили вазъу хатарњои 
имрўзаи љањон ва таъсири 
он ба амнияти давлат, ар-

зишњои миллї, мустањкам 
намудани коллектив, пеш-
гирии љиноят, тартиби гу-
заронидани санљиши хиз-
матї, баќайдгирї ва 
нигоњдории онњо, оќибати 
саркашї намудани хизмат-
чиёни њарбї аз идомаи 
хизмат ва монанди ин     
масъалањо мавзўъњои 
муњими љамъомад интихоб 
гардид. Љамъомад тањти 
роњбарї ва назорати муо-
вини фармондењи Гварди-
яи миллї оид ба корњои 
сиёсї-тарбиявї полковни-
ки гвардия Собириён 
Муњаммаднаим гузарони-
да шуд.

Љамъомад бо сардоро-
ни ситоди ќисмњои њарбї 
аз санљиши пагоњирўзї 
оѓоз ёфт. Сардори Сарси-
тод-муовини аввали фар-
мондењи Гвардияи миллї 
моњият ва маќсади гузаро-
нидани љамъомадро фањ-
монда, барои дар сатњи ба-
ланд гузаронидани 
машѓулиятњои дурўза      
дастур дод. Тартиби иљро-
иши наќшаи маљмуавї 
доир ба нигоњдории тарти-
боти њуќуќї, бењтаргардо-
нии хизмати ќўшунњо ва 
таъмини бехатарии хизма-
ти њарбї, ба танзим даро-
вардани фармонњо, 
њуљљатњои роњбарикунан-
да ва ташкил намудани 
корњои сафарбарї аз мав-
зўъњои асосии љамъомад 
буданд, ки аз љониби афса-
рони таљрибадори соња та-
вассути воситањои аёнї, бо 
шарњу тањлил сурат гириф-
танд. Маќсад аз гузарони-
дани љамъомадњои мазкур 
баланд бардоштани мала-
каи касбии сардорон, ко-

мандирон оид ба идораку-
нии љузъу томњо, 
банаќшагирии фаъолияти 
хизматї, њамкорї ва ња-
моњангсозии амалњо дар 
њолати гузаронидан ба да-
раљањои гуногуни омода-
бошии љангї мебошад.

Мавзўъњои љамъомади 
масъулини самти аслиња ва 
техникаи њарбї вобаста ба 
пешрафт ва навгонињои 
хизмат омода 
карда шуд. Яке 
аз машѓулиятњо 
намоиши силоњи 
8,6 мм милтиќи 
мергании такти-
кии STEYR SSG 
М-1, хислатњои 
тактикию тех-
никї ва тартиби 
истифодабарии 
он буд, ки аз љо-
ниби подпол-
ковники гвардия 
К а р и м з о д а 
Алиљон амалї 
нишон дода 
шуд. Машѓулия-
ти дигар истифодаи авто-
машинаи хизматии JEEP 
J-8 буд, ки роњбари машѓу-
лият доир ба истифодаи 
дуруст ва афзалиятњои он 
маълумот доданд. Машѓу-
лияти муњими дигар таъ-
мини омодабошии љангии 
њайати экипажи техни-
кањои зирењпуш буд, ки 
дар назди парки техни-
кањои љангии ќисми њарбї 
гузаронида шуд. Дар раф-
ти машѓулияти аёнї таъ-
кид гардид, ки яке аз вази-
фаи асосии масъулини 
самти аслиња ва техникаи 
њарбї дар љузъу томњо на-
зорат бурдан ва омода кар-
дани  њайати экипажи мо-

шинњои љангї мебошад. 
Љамъомади сардорони 

ќисмњои сафї ва кадрњои 
ќисмњои њарбї дар син-
фхонаи шуъбаи муноси-
батњои байналмилалии Ра-
ёсати корњои фармондењї 
гузаронида шуд. Фаъолия-
ти ин самтњо бештар бо 
њуљљатњои роњбарикунан-
да вобастагї дорад. Аз ин 
рў, дар љамъомад пеш аз 
њама иљроиш ва назорати 
ќарору супоришњои Њуку-
мати Љумњурии Тољики-
стон ва фармондењи Гвар-

нишон дода шуд. Ишти-
рокчиёни љамъомад тарти-
би истифодаи мањсулоти 
хўрокворї ва хўришњоро 
аз сабзавот тибќи меъ-
ёрњои муќарраргардида 
иљро намуда, њамчунин 
нањорї ва хўроки нисфирў-
зии њайати шахсиро омода 
карданд. 

Омодасозии наќшањои 
таълимї, ташкилу бароњ 
мондани раванди таълим 
дар љузъу томњо, омўзишу 
истифодаи аслиња ва си-
лоњи нав ва ба ин васила 

ЉАМЪОМАДЊОИ ТАЪЛИМЇ -УСУЛЇ

дияи миллї оид ба 
омодабошии љангї, хизма-
ти ќўшунњо ва бехатарии 
хизмати њарбї, коргузо-
рии ѓайримахфї ва иљрои 
вазифањои хизматчиёни 
њарбии љузъу томњо маври-
ди тањлилу баррасї ќарор 
гирифт. 

Муовинони командиро-
ни ќисмњои њарбї оид ба 
аќибгоњ машѓулиятњои 
љамъомадро дар заминаи 
ќисми њарбии 051055 ба 
таври амалї иљро наму-
данд. Ташкили нигоњдо-
рии сабзавот дар анбор, 
тарзи дуруст захира наму-
дани  мањсулот барои зи-
мистонгузаронї дар 
ќисмњои њарбї дар амал 

баланд бардоштани мањо-
рату малакаи љангии њайа-
ти шахсї вазифаи бевоси-
таи њайати командирон ва 
масъулини самти тайёрии 
љангї мебошад. Мањз  ња-
мин мавзуъњоро масъули-
ни тайёрии љангї мавриди 
тањлил ва баррасї ќарор 
дода, сатњи дониш ва мањо-
рати иштирокчиёнро  
санљиш намуданд. Љамъо-
мади муовинони команди-
рон оид ба тайёрии љангї 
ва махсус љамъбасти љамъ-
омадњои таълимї гардид.

Капитани гвардия 
Неъматуллои ХОЛИЌ


