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Омилҳои коҳиш ёфтани 
воридоти меваҷот аз 

хориҷи кишвар

Қобили қайд аст, ки тавассути 
татбиқи сиёсати созандаи 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъсиси 
истеҳсолоти воридотивазкунанда 
на танҳо воридоти меваҳо, балки 

аксар маҳсулоти кишоварзӣ ва 
дигар соҳаҳои саноат низ коҳиш 

ёфтааст. Ин шаҳодат аз он медиҳад, 
ки сиёсати иқтисодии давлат 

воқеан самаранокии худро собит 
сохта, ба рушди истеҳсолоти ватанӣ 

мусоид карда истодааст.
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Паёми Пешвои 
миллат - њуљљати 

роњнамост

Чанде пеш дар Агентии 
Тоҷикстандарт бо иштироки 

раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон дар 
ноҳияи Фирдавсӣ, роҳбарияти Агентӣ 
ва кормандони дастгоҳи марказӣ 
ҷаласаи васеъ оид ба омӯзиши 
муҳтавои паёми навбатии Пешвои 
миллат баргузор гардид.

Нахуст, аз ҷониби роҳбарияти Агентии 
Тоҷикстандарт қайд шуд, ки ҳадафи асосии  
сиёсати хирадмандонаю бунёдкоронаи 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 
қабл аз ҳама, фароҳам сохтани имконоти мусо-
ид барои зиндагии арзанда ва дар ин замина 
боло бурдани нуфузу эътибори Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалист.

Инчунин, баррасии дастовардҳои ин давра, 
ки дар паёми Пешвои миллат ироа шуданд, 
шаҳодати он аст, ки тайи ин солҳо Ҷумҳурии 
Тоҷикистон роҳи душвор, вале созандаро 
тай намуда, имрӯз ба як кишвари устувор ва 
узви баробарҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил 
ёфтааст. Бешубҳа, ин дастоварди таърихии 
давлат ва мардуми мост. Яке аз хусусиятҳои 
асосии паёми имсола дар маркази таваҷҷуҳ 
қарор гирифтани масъалаҳои рушди иҷтимоии 
ҷомеа мебошад. 

Ҳамчунин, дар паёми имсола Пешвои 
миллат, мисли паёмҳои қаблӣ ба рушди бе-
майлони соҳибкории ватанӣ ва дар ин замина 
таҳкими истеҳсолот ва рақобатпазир намудани 
маҳсулоти ватанӣ аҳамияти хоса зоҳир намуда, 
ба маврид таъкид карданд, ки: «Захираҳои 
бузурги ашёи хоми ватанӣ имкон медиҳанд, 
ки тавассути коркарди пурраи маъдан, аз 
ҷумла металлҳои рангаву қиматбаҳо, инчунин, 
коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои 
шифобахш соҳаҳои саноати металлургия, сабу-
ку хӯрокворӣ ва дорусозӣ рушд намуда, дар 
натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ 
ва ивазкунандаи воридот афзоиш ёбад ва 
саноатикунонии босуръати мамлакат таъмин 
карда шавад».

Дар идомаи ҷаласа раиси Кумитаи иҷро-
ияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон 
дар ноҳияи Фирдавсӣ суханронӣ намуд. Ӯ 
ҳамзамон, қайд кард, ки Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон чун ҳамасола дар паёми хеш 
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
кишварамонро муфассал таҳлил намуда, 
ҷиҳати таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоди-
ёту саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияту 
мудофиа, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, тандурустӣ, 
фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вазифаҳои мушах-
хас ба миён гузоштанд, ки баҳри пешрафти 
тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа чун ҳуҷҷати 
роҳнамо хизмат менамояд. 

«Стандарт»

Бо дарназардошти манфиати муҳи-
ми иқтисодиву иҷтимоӣ, афзоиш ёфта-
ни талаботи бозори ҷаҳонӣ ба меваҳои 
хушку тари аз ҷиҳати экологӣ тоза 
барои кишварҳои офтобиву аз лиҳози 
иқлим мевапарвар чун Тоҷикистон, 
ин соҳа яке аз самтҳои аслии даро-
мад ва дар заминаи он боло бурдани 
вазъи некуаҳволии мардум дониста 
мешавад. 

Дар давраи соҳибистиқлолӣ бо 
дарки ин ҳолат ва манфиатовар буда-
ни соҳаи боғу токпарварӣ Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 
пешбурди ин соҳа як қатор барно-
маҳои амалие ба тасвиб расонида, ба 
дастовардҳои назаррас ноил гаштааст.

Дар паёми навбатии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷли-
си Олӣ вобаста ба афзоиш ёфтани ҳаҷ-
ми умумии маҳсулоти кишварзӣ зикр 
шудааст, ки “Дастгириҳои давлатӣ ва 
имтиёзҳои пешниҳодшу-
да боиси рушди соҳаҳои 
боғу токпарварӣ, чор-
водориву парандапар-
варӣ, моҳипарварӣ ва 
занбӯриасалпарварӣ гар-
диданд.

Дар натиҷаи ама-
лисозии барномаҳои 
рушди соҳа, дар замони 
истиқлолият майдони 
боғу токзор дар мам-
лакат 3,6 баробар ва 
истеҳсоли меваю ангур 
4,3 баробар афзоиш ёфт. 
Агар майдони умумии 
боғу токзорҳо соли 1991-ум 56 ҳазор 
гектарро ташкил дода бошад, пас дар 
соли 2021 ин нишондиҳанда ба 202 
ҳазор гектар расонда шуд. Дар натиҷаи 
амалисозии барномаҳои соҳавӣ ва 
имтиёзҳои пешниҳоднамудаи Ҳукума-
ти мамлакат, соҳаҳои мазкур бомаром 
тараққӣ карда, танҳо аз ин ҳисоб дар 
соҳаи кишоварзӣ зиёда аз 700 ҳазор 
ҷойи нави кор таъсис дода шуд ”. 

Дар ин давра ҷиҳати таъмини 
аҳолии кишвар бо меваҷоти ватанӣ 
ва ҳамзамон, содирот намудани ин 
намуди маҳсулот ба бозори ҷаҳонӣ 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як 
қатор барномаҳои мақсаднокеро ба 
тасвиб расонидааст. “Барномаи мақ-
садноки давлатии рушди соҳаи боғу 
токпарварӣ, тадриҷан зиёд намудани 
истеҳсоли меваю ангурвапарвариши 
дарахтони мевадиҳанда ва ҳамеша 

сабз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2007-2010”, “Барномаи рушди 
соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” 
аз зумраи онҳо ҳисобидашуда, дар ин 
самт, инчунин, 27 августи соли 2009 
Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон “Дар бораи тадбирҳои иловагӣ 
доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2010-2014” ба тасвиб расида 
буд, ки дар бахши боғу токпарварӣ 
такони ҷиддӣ бахшид.

Барномаҳои амалӣ дар соҳа, оми-
ли аслии рушди истеҳсоли меваҷоти 
ватанӣ ва дар ин замина коҳиши 
воридоти он аз хориҷа мебошад. 
Омили аслии коҳиши воридоти мева 
аз хориҷа ба Тоҷикистон ин таваҷҷуҳи 
бевоситаи Пешвои миллат ба бунёди 
боғҳои интенсивӣ ба шумор мера-
вад. Қобили қайд аст, ки бо мақсади 
танзими заминаҳои институтсионалӣ 
ҷиҳати рушди боғу токпарварӣ дар 

кишвар як қатор барномаҳои соҳавӣ 
таҳия, қабул ва татбиқ карда шуданд. 
Дар баробари ин тавассути андеши-
дани чораҳои муайяни агротехникӣ ва 
бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперин-
тенсивӣ ҳосилнокии мевагиҳо ва ангур 
низ сол ба сол зиёд шуда истодааст. 
Яъне, афзоиши истеҳсолоти ватанӣ 
омили асосии коҳиши воридоти мева 
ба ҳисоб меравад. 

Ба ақидаи муҳаққиқон шароити 
замон ва зиёд гардидани талаботи дав-
латҳои Русияву Қазоқистон ва дигар 
мамолики ҷаҳон ба меваҷоти истеҳсо-
ли Тоҷикистон зарур шуморида шуд, то 
Барномаи мазкур қабул гардид.

Мавриди зикр аст, ки соҳаи боғу 
токпарварӣ метавонад ба ғанӣ гардо-
нидани бозори дохилӣ, зиёд намудани 
ҳаҷми содироти маҳсулот, таъмин на-
мудани амнияти озуқавории кишвар, 

баланд бардоштани дараҷаи некуаҳво-
лии аҳолӣ ва дар ин замина паст наму-
дани сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ 
мусоидат намояд ва бо зиёд шудани 
ҳаҷми маҳсулоти мевагии ватанӣ ва 
дастрасбудани арзиши он ба ҷомеа 
ниёз ба ворид намудани ин номгӯй 
маҳсулот аз хориҷа намондааст.

Тавре зикр шуд омили якуми коҳи-
ши воридоти мева ин таваҷҷуҳи бе-
воситаи Пешвои муаззами миллат 
Эмомалӣ Раҳмон ба бунёди боғҳои 
интенсивӣ буд, омили дигар, ин даст-
гирии давлатии ташаббусҳои соҳиб-
корон ва ширкату корхонаҳои ватанӣ 
дар самти бунёди сардхонаҳо ва аз 
худкунии технологияи нигаҳдории ме-
ваҷот ба ҳисоб меравад. Агар солҳои 
қаблӣ истеҳсолкунандагони маҳсулоти 
соҳаи боғу токпарварӣ ва соҳибкорон 
дар мавриди нигаҳдории намуди молӣ 
ва сифату тамъи меваҷот мушкилиҳои 
зиёд доштанд, имрӯзҳо тавассути бу-
нёди сардхонаҳои муосир ин масъала 
ҳалли худро ёфтааст. Вобаста ба ин, 
як нуктаи муҳим қобили таваҷҷуҳ аст, 
ки бо бартараф шудани маҳдудияти 
таъмини аҳолӣ ва соҳаҳои хоҷагии халқ 
бонерӯи барқ низ аз ҷумлаи омилҳои 
асосии таҳкими иқтидори сардхонаҳои 
кишвар ба шумор меравад. Омилҳои 

дар боло қайдшуда са-
бабҳои калидии коҳиши 
воридоти мева ба кишвари 
мо мебошад. 

Айни замон бо андӯх-
тани таҷрибаи кишоварзо-
ни хориҷӣ дастовардҳои 
деҳқонони тоҷик дар соҳаи 
боғу токпарварӣ назаррас 
буда, боғпарварӣ дар 3 
самт рушд меёбад, ки он 
ҳам “экстенсивӣ, интен-
сивӣ ва супер интенсивӣ” 
мебошад. Мувофиқи итти-
лои дастрас усули боғпар-
варии интенсивӣ дар Тоҷи-

кистон соли 2011 оғоз ёфта, то имрӯз 
дар Тоҷикистон зиёда аз 700 гектар 
чунин боғот бунёд карда шудаанд. Ба 
гуфтаи кишоварзон боғҳои интенсивӣ 
дорои афзалияти зиёд буда, дар муд-
дати 2-3 сол ба ҳосил медароянд ва 
хароҷоти худро дар кӯтоҳтарин муддат 
мепӯшонанд. Инчунин, боғҳои интен-
сивӣ имконият доранд, ки аз як гектар 
то 40-50 тонна ҳосил диҳанд.

Дар интиҳо месазад зикр намуд, 
ки гузаштан ба шаклу усулҳои муосир 
дар ҷодаи бунёди боғу токзор, ба 
даст овардани ҳосили фаровон ва дар 
баробари таъмини бозори дохиливу 
коркарди маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ 
мондани содироти он ба кишварҳои 
хориҷӣ талаботи рӯз буда, аз сиёса-
ти пешгирифтаи имрӯзаи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. 

ДАР ПАРТАВИ ПАЁМ Омилњои коњиш ёфтани 
воридоти меваљот аз 

хориљи кишвар

Темурҷон АБДУЛВАҲОБЗОДА,
директори Агентии Тоҷикстандарт 

Қобили қайд аст, ки тавассути татбиқи сиёсати созандаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъсиси истеҳсолоти 
воридотивазкунанда на танҳо воридоти меваҳо, балки аксар маҳсулоти 

кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои саноат низ коҳиш ёфтааст. Ин шаҳодат аз он 
медиҳад, ки сиёсати иқтисодии давлат воқеан самаранокии худро собит 
сохта, ба рушди истеҳсолоти ватанӣ мусоид карда истодааст. Вобаста ба 
коҳиши воридоти мева аз хориҷи кишвар ҳаминро қайд кардан зарур 
аст, ки дар ин самт ягон чораи маъмурии пешгирии воридот таҳия ва 

татбиқ нашудааст. 
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Дар рафти гузаронидани 
корҳои фаҳмондадиҳӣ аз соҳиб-
корон даъват ба амал оварда 
мешавад, ки молҳои пастсифат 
ва ё муҳлати истеъмолашон 
гузаштаро ба мардум нафурӯ-
шанд. Барои несту нобуд сохтан 
ва аз муомилот баровардани 
ингуна молу маҳсулот ба Аген-
тии Тоҷикстандарт муроҷиат ку-

нанд. Дар ҳолати ошкор кардани 
фурӯши молҳои пастсифат ва ё 
муҳлаташ гузашта тибқи тала-
боти Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нисбати онҳо чораҳои маъмурӣ 
андешида мешавад. 

Мутахассисони нозироти 
савдои Агентӣ тайи ду моҳ, 
яъне моҳи декабри соли 2021 
ва январи соли 2022 аз нуқтаҳои 
савдо ва бозорҳо 8500 кг маҳ-
сулоти пастсифат,  муҳлати 
истеъмолиашон гузашта, ба 
монанди маҳсулоти қаннодӣ, 
кулчақандҳо, маҳсулоти гӯштӣ, 
чойи хушк, намак, маҳсулоти 
консервашуда, ғизои кӯдакона 
ва дигар номгӯи маҳсулотро, ки 
ҳангоми гузаронидани назорати 
давлатӣ дар нуқтаҳои савдо 
ошкор карда шуданд, дар асоси 
хулосаҳои ташхисгоҳи маҳсуло-
ти хӯроквории Агентӣ, бо ишти-
роки комиссияи салоҳиятдор 
несту нобуд намуданд. 

Бештари ҳолат сабаби вай-
рон гардидани молу маҳсулоти 
ғизоӣ аз риоя накардани ҳолати 
нигоҳдории он вобастагии калон 
дорад. Аз ин рӯ ҳар фурӯшанда 
ва ё соҳибкоро мебояд ба риоя 
ва нигоҳдории дурусти он аҳами-
ят диҳад. Инчунин, молу маҳсу-
лотеро, ки муҳлати истеъмоли-
ашон гузаштааст аз муомилот 
гиранд, зеро барои манфиати 

хеш шуда саломатии мардум 
ва насли ояндаи миллатро зери 
хатар набаранд. Ба генофонди 
миллат зарбаи нобахшиданӣ 
назананд. 

Далелҳои дар боло зикр-
шуда нишон медиҳад, ки ҳоло 
ҳам баъзе аз фурӯшандагону 
соҳибкорон ба бемасъулиятӣ 
роҳ дода, талаботи қонунро 
вайрон намуда, ҳуқуқҳои ис-
теъмолкунандагонро вайрон 
менамоянд. Чунин ҳолатро ба 
назар гирифта, мо сохторҳои 
ҳокимияти давлатӣ бояд роҳу 
усулҳоеро пайдо намоем, ки 
барои иҷрои қонунҳо заминаи 
мусоид фароҳам оварад ва аз 
тарафи дигар соҳибкор иҷрои 
ҳатмии қонунро чун мадания-

ти баланди шаҳрвандӣ ҳисоб 
намояд. Аслан, соҳибкоронро 
ба якчанд гурӯҳ ҷудо кардан 
мумкин аст. Аввалан, онҳое, ки 
содиқона аз рӯи виҷдони пок 
кору фаъолият мебаранд. Сони-
ян, онҳое, ки молро аз хориҷи 
кишвар тариқи қочоқ ворид 
месозанд ва ниҳоят, онҳое, ки 
аз рӯи тавакал ба ин намуди 
фаъолият даст мезананд. Та-
биист, ки фаъолияти ду гурӯҳи 
соҳибкорони минбаъда хатарно-
канд. Маҳз, аз беэътиноии чунин 
соҳибкорони тасодуфӣ имрӯз 
бозорҳои моро молҳои пастси-
фат пахш кардаанд, ки чунин 
молу мавод дар ватани худашон 
харидор надоранд. Ба ибораи 
дигар чунин молҳоро дар хориҷи 

кишвар боз ҳамон соҳибкорони 
тасодуфие истеҳсол мекунанд, 
ки ҳисси миллӣ-ватандӯстии 
кишвари худашонро надоранд 
ва онро эҳтиром намекунанд. 
Табиист, ки дар аксари мамоли-
ки Аврупо, Осиё ва Амрико, аз 
ҷумла, Америка, Англия, Туркия, 
Хитой, Эрон ва ғайра маҳсулот 
босифатанд. Чунки дар он мам-
лакатҳо эҳтироми Қонун риоя 
карда мешавад. Соҳибкорони 
дигар давлатҳо қабл аз истеҳ-
соли мол табъу завқи мардуми 
худро меомӯзанд ва мувофиқ 
ба эҳтиёҷоти онҳо мол истеҳсол 
мекунанд. Дар ин раванд мо 
бояд ба он муваффақ шавем, 
ки соҳибкорони мо онро бояд 
дарк намоянд ва дар ниҳоди худ 
парваранд, то ки дар амалҳоя-
шон нисбати мардум ва халқу 
Ватани худ беэҳтиромӣ падидор 
нагардад.

Хушбахтона имрӯз сафи 
соҳибкороне, ки масъулияти 
баланди шаҳрвандиро эҳсос 
намуда, бо хоҳиши худ барои 
несту нобуд сохтани маҳсулоти 
муҳлати истифодаашон гуза-
шта ба Агентии Тоҷикстандарт 
муроҷиат мекунанд, меафзояд. 
Аз ин рӯ аз соҳибкорон ва истеҳ-
солкунандагони ватанӣ даъват 
ба амал оварда мешавад, ки 
хилофи қонун амал накунанд, 
ҳамчунин, ба саломатии мардум 
бетаваҷҷуҳ набошанд. 

Дар навбати худ истеъмол-
кунандагон бояд, ки ҳуқуқҳои 
худро донанд ва дар натиҷаи му-
айян кардани чунин камбудиҳо 
ба мақомоти дахлдор, аз ҷумла 
ба Агентии Тоҷикстандарт ба тав-
ри хаттӣ ва ё тавассути телефони 
боварӣ муроҷиат намоянд.

Масъулияти соњибкор 
бояд баланд бошад

ДАР ДОИРАИ ТАЪМИ-
НИ СИФАТ ВА БЕХАТА-
РИИ МАҲСУЛОТ, ҲИФЗИ 
БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ 
А З М ОЛ У М А ҲС УЛ ОТ 
ВА Х И З М АТ РАС О Н И И 
ПАСТСИФАТ ВА ҲИМОЯИ 
ҲУҚУҚИ ИСТЕЪМОЛКУ-
НАНДАГОН АЗ ТАРАФИ 
МУТАХАССИСОНИ АГЕН-
ТИИ ТОҶИКСТАНДАРТ 
ДАР НУҚТАҲОИ САВДОЮ 
БОЗОРҲО ВА ХӮРОКИ 
УМУМӢ КОРҲОИ ТАВ-
ЗЕҲОТИЮ ФАҲМОНДА-
ДИҲӢ ГУЗАРОНИДА МЕ-
ШАВАД. 

Парвиз МУҲИБОВ,
сардори Нозироти савдои 

Агентии Тоҷикстандарт

Тавре ки маълум аст, сифатнокӣ тала-
ботро ба мол ва хизматрасониҳо торафт 
афзун мегардонад. Дар бозор аслан ба 
ҳамон маҳсулот талаботи мардум, беш-
тар аст, ки ба бехатариаш кафолат дода 

шуда, ҳамзамон, сифати хуб дорад ва 
ҳамон хизматрасоние писанди мардум 
аст, ки ба табъу завқи истеъмолкунанда 
мувофиқ мебошад. 

Агентии Тоҷикстандарт ҳамчун мақо-

моти марказии идоракунии ҳокимияти 
давлатӣ масъалаҳои сифат, бехатарии 
молу маҳсулот, кору хизматрасониро 
таҳти назорат қарор додаст. Ҳамчунин, 
ба рушди соҳибкорӣ мусоидат менамо-
яд, ҳамин аст, ки фаъолияти соҳибкорӣ 
низ дар кишвар сол аз сол вусъат пайдо 
намуда, ҳиссаи бахши хусусӣ дар ҳалли 
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоии мам-
лакат назаррас гардида истодааст.

Ҷиҳати дастгирии истеҳсолкунан-
дагон ва соҳибкорони ватанӣ Агентии 
Тоҷикстандарт тасмим гирифтааст, ки як 
қатор соҳибкоронеро, ки ҳисси баланди 
ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ доранду 
барои мутобиқ намудани хизматрасонии 
соҳа ба талаботи меъёрҳои байналми-
лалӣ саҳм мегузоранд, қадрдонӣ намояд.

Бо ин мақсад са-
наи 11 феврали соли 
2022 дар бинои Аген-
тии Тоҷикстандарт бо 
иштироки роҳбарият, 
кормандони дастгоҳи 
марказии Агентӣ ва 
соҳибкорон ҷаласаи 
васеъ доир гардид. 
Дар он як қатор соҳиб-
корон барои ҳамкории 
муштарак ва саҳми 
арзанда дар рафти 

фаъолияти соҳибкорӣ дар таъмини 
молҳои босифат ва бехатар, инчунин, 
хизматрасониҳои сатҳи олӣ бо “Сипосно-
ма”-и  Агентии Тоҷикстандарт сарфароз 
гардонида шуданд.

Дар идомаи ҷаласа аз ҷониби роҳ-
барияти Агентии Тоҷикстандарт таъкид 
гардид, ки воқеан ҳар як дастоварди 
соҳибкорони ватанӣ боиси ифтихори 
мост, аз ҳама муҳимаш ин аст, ки ҳар яки 
шумо дар самти соҳибкорӣ ва хизматра-
сонӣ мавқеи худро дарёфтеду ҷиҳати ба 
роҳ мондани хизматрасонии ба талаботи 
меъёрҳо ҷавобгӯ саҳмгузоред. 

Дар охир соҳибкорон барои қадрдонӣ 
ва таваҷҷуҳ ба фаъолияти онҳо изҳори 
сипосу хушҳолӣ намуданд.

Фирдавси АБДУРАҲМОН

Соњибкорони масъулиятшинос ќадрдонї шуданд

Боиси тазаккур аст, ки номгӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 
ҳамасола рӯ ба афзоиш дорад, бо ташкили нуқтаҳои савдо 

бо шароитҳои муосир, махсусан дар пойтахти мамлакат сатҳи 
хизматрасониҳо ба талаботи ҷаҳонӣ мутобиқ шуда истодааст ва ин 
маънои онро дорад, ки мо давра ба давра бо тарзу усулҳои замони 
муосир гузашта истодаем.
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Лозим ба 
ё д о в а р и с т , 
ки ба гурӯҳи 
илмҳои табиӣ 
математика, 
физика,  ки -
миё, биоло-
гия, ҷуғрофия, 
т е х н о л о г и я 
дохил меша-
ванд. Аз ми-
ёни ин гурӯҳ 
м е х о с т е м 
н и с б а т  б а 
фанни физика 
чанд нуктаеро 
мухтасар шарҳ 
диҳем. Физика 
илмест, ки ба 
мо табиатро 

меомӯзонад ва он баҳри беканореро 
мемонад, ки тамоми дониши гирифтаи 
мо қатрае аз ин баҳрро ташкил медиҳад. 
Дар физика оид ба ҳодисаҳои табиат, қо-
нунҳо ва кашфиётҳои он аз нуқтаи назари 
илмӣ баҳо дода шуда, касро беихтиёр 
ба андешаронӣ водор месозад. Физика 
ва математика бо ҳам пайваст буда, бе 
якдигар вуҷуд дошта наметавонанд. 
Тавре гуфтаанд, «физика бе математика 
нобино аст».

Физики итолиёӣ Галилео Галилей 
гуфтааст: «Табиат бо забони математи-
ка гуфтугӯ мекунад». Омӯзиши физика 
моро ба сайри табиати нотакрор бур-
да, оид ба ин ё он мафҳум маълумоти 
саҳеҳ медиҳад. Агар маънои чизеро 
надонед, маълумот дар бораи онро 
қабул мекунед ва ба он такя мекунеду 
истифодааш мебаред. Беҳуда нагуф-
таанд, ки:

Хишти аввал гар ниҳад меъмор каҷ,
То ба охир меравад девор каҷ.
Аз ин рӯ, моро зарур аст, ки ҳангоми 

баёни сухан нуктасанҷ бошем, маънии 
ҳар як суханро дуруст сарфаҳм равем, 

хусусан мафҳумҳо ва калимаҳои илмиро 
аз назари илмӣ дуруст шарҳ диҳем, то 
хатои илмие рух надиҳад.

Дар физика он чизеро, ки чен кардан 
ё ҳисоб кардан мумкин аст, «бузургии 
физикӣ» меноманд ва онро бо ягон ҳарфи 
юнонӣ ё лотинӣ ишора мекунанд. Маса-
лан, вақт бо ҳарфи t, масофа – s, суръат 
- v,  масса -m,  вазн-р ва ғайра. Ҳангоми 
гузаронидани машғулиятҳои омӯзишӣ 
ба мутахассисони ботаҷрибаи раёсати 
таъминоти метрологии воситаҳои ченак 
лозим аст, ки мутахассисони ҷавонро 
оид ба фарқи ҳар як бузургӣ, чен кардан 
ё ҳисоб кардани он маълумоти дурусту 
саҳеҳ диҳанд. 

Аз ҷумла, истилоҳи “масса” ва “вазн” 
бояд ба тариқи зайл маънидод карда 
шавад.

Масса – ин бузургии скалярие (бузир-
гие, ки самт надорад) мебошад, ки ченаки 
инертнокии ҷисмро тавсиф мекунад. 
Ҳама объектҳои макроскопӣ ва аксар 
ҳиссачаҳои элементарӣ дорои масса 
мебошанд. Ин параметр аз миқдори мод-
даҳои дар таркиби объект мавҷудбуда 
вобастагӣ дорад.

Ва ё агар ба тариқи дигар гӯем, 
масса - ин миқдори зарраҳои 
дар ҷисм ҷойдошта ё бузургии 
физикие мебошад, ки инертно-
кии ҷисмҳоро тавсиф менамо-
яд. Бузургии физикии масса бо 
ҳарфи лотинии m ишора карда 
шуда, тавассути тарозу чен карда 
мешавад.

Инерcияи ҷисм – ҳамон хосияти ҷисм 
мебошад, ки то он вақте ягон қувваи 
беруна ин ҳолатро тағйир надиҳад, дар 
ҳолати ҳаракат ва ё оромӣ мемонад.

Ҳар қадар масса калонтар бошад, ҳа-
мон қадар ҷойивазкунӣ ва ё манъкунии 
ҳаракати ҷисм мушкилтар аст.

Яъне он ҷисме, ки аз зарраҳои муайян 
таркиб ёфтааст, дорои масса мебошад 

ва он ченкуние, ки мо бо тарозу иҷро 
мекунем, ҷисмҳоро бармекашем, ёфтани 
массаи ҷисм аст. Масса дар китоби дарсӣ 
«ҷирм» номида шудаву ҳамаи он зар-
раҳое, ки аз он ҷисм таркиб ёфтаанду бо 
тарозу ҳисоб карда мешаванд, дар назар 
дошта шудаанд. 

Саволе ба миён меояд, ки оё мета-
вонад ҷисм масса дошта бошад ва вазн 
надошта бошад. Баръакс чӣ? Бале, ме-
тавонад. Масалан, кайҳоннаварди дар 
бевазнӣ алвонҷ хӯрдаистода бо массаи 
80 килограмм ба ягон чиз таъсир на-
мерасонад, барои ҳамин вазни вай - 0 
нютон мебошад. Ҳолати баръакс барои 
объектҳои макроскопӣ номумкин буда, 
вале барои ҳиссачаҳои элементарӣ 
пурра имконпазир аст. Масалан, фотон 
вазн надошта бошад ҳам, масса дорад 
– вале дар ҳиссачаҳои элементарӣ 
он тамоман дигар хел муайян карда 
мешавад.

Дар фарқ аз масса, вазн бузургии 
векторие мебошад, ки дорои самти 
муайян аст. Дар фарқ аз масса, вазн на 
аз хосиятҳои дохилии объект вобастагӣ 
дорад, балки тавассути гравитатсия му-
айян карда мешавад. Вазни ҷисм - ин 
қувваест, ки ба такягоҳ ё овеза таъсир 
мекунад. Мисол, боре, ки шумо ба болои 
тарозу мегузоред ва миқдори онро таро-
зу муайян мекунад, вазн набуда, масса 
мебошад, аммо бори шумо гирифта бо 
ягон қувва ба такягоҳ таъсир мекунад. 
Масалан, дар замини мулоим гузорем, 
он бо қуввае ба замин таъсир карда, из ё 
пайи худро мегузорад. Ё агар ба рӯи тах-
таи дар болои ҷӯй гузошташуда гузорем, 
тахта каме хам мешавад, ки ин таъсири 
вазни ҷисм мебошад. Агар ҷисм овезон 
бошад, танобро меканад.

Тавре дар боло қайд намудем, 
«вазн» бузургии физикиест, ки бо 
ҳарфи р (пе) ишора карда шуда, 
бо асбоби қуввасанҷ (динамо-
метр) чен карда мешавад ё аз 
рӯи формулаи Р=m.g ҳисоб карда 
мешавад.
 

Мутаасифона, дар байни омма, мат-
буоти даврӣ ва китобҳои дарсӣ вазифаи 
массаро ба вазн бор кардаанд. Яъне 
масса ва вазнро гӯё як чиз ҳисобидаанд, 
ки ин хатоест нобахшиданӣ.

Боз ҳам саволе ба миён меояд, ки 
барои чӣ онҳоро доимо ба ҳам монанд 
мекунанд?

Бо дарназардошти он, ки дар ҳу-
дуди кураи Замин доимии g хело кам 
тағйир меёбад, пас маълум мешавад, 
ки ҳам вазн ва ҳам масса тағйир на-
меёбанд. Барои ҳамин онҳоро дар 
зиндагии ҳаррӯза ба ҳам монанд ме-
кунанд. Масалан, дар дигар сайёраҳо 
вазни одам аз вазни дар Замин дошта-
аш фарқи хело калон дорад. Аз ҷумла, 
шахси аз ҳад зиёд фарбеҳи массааш 
180 кг дар сайёраи Моҳ ҳамагӣ 30 Н 
вазн дорад.

Дар физика ҳар як бузургии физикиро 
бо воҳиде чен мекунанд. Яъне бузургиҳои 
физикӣ воҳид доранд. Масалан, тибқи 
Низоми байналмилалии воҳидҳои бузур-
гӣ (cистемаи SI) воҳидҳои вақт - сония, 
дарозӣ - метр, масса - килограмм ва ғайра 
мебошад. Воҳиди вазни ҷисм бошад, 
нютон ба ҳисоб меравад.

Хулоса бароред, ки чӣ хел мо воҳи-
ди вазнро килограмм, тонна, сентнер 
гӯем ё бо тарозу баркашем? Оё ин хато 
намешавад? Ин хатои илмӣ мешавад ва 
хонандаро ба роҳи нодуруст ва таълимоти 
хато мебарад.

Тавре гуфтаанд:
Агар бинӣ, ки нобиною чоҳ аст,
Агар хомӯш биншинӣ, гуноҳ аст.
Вақти он расидааст, ки мо массаро 

масса ҳисобем, воҳидашро килограмм 
(кг) номем ва онро тавассути тарозу чен 
кунем, вазнро бошад, чун қувваи ба такя-
гоҳ ё овеза таъсиркунанда ҳисоб намоем 
ва воҳидашро нютон ҳисоб намуда, онро 
бо қуввасанҷ (динамометр) чен кунем. 
Бояд фарқи байни масса ва вазнро дуруст 
фаҳмида, ба мутахассисони ҷавон таъли-
ми дақиқ диҳем.

Ҳамзамон, лозим аст, муаллифоне, 
ки адабиёти методиро нашр мекунанд, 
байни масса ва вазн фарқ гузоранд, ба 
ҷои бузургии физикии «масса» бузургии 
тамоман дигар - «вазн»-ро истифода 
набаранд.

Таъкид бояд кард, инчунин, 
нағз дар хотир бояд дошт:

- масса бо ҳарфи «m», вазн 
бо ҳарфи «р» ишора карда 
мешаванд;

- массаро ҷирм, ё ба гуфти 
физики англис Нютон, миқдори 
зарра меноманд; 

- вазни ҷисм қувваест, ки 
ба такягоҳ ё овеза таъсир 
мекунад;

- воҳиди масса - килограмм (кг), 
воҳиди вазн - нютон мебошад;

- массаро бо тарозу ва вазнро 
аз рӯи формулаи Р=m.g бо 
қуввасанҷ (динамометр) чен 
мекунанд.

«МАССА»-РО АЗ «ВАЗН»
БОЯД ФАРЌ НАМУД!

Ҷурахон 
РАҲИМЗОДА, 
сардори Раёсати 

таъминоти метрологии 
воситаҳои  ченакӣ 

Агентии Тоҷикстандарт, 
метрологӣ 

хизматнишондодаи 
КООМЕТ

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омӯзиши фанҳои 
табииро дар аксар баромадҳои худ махсусан 
қайд намуда, доимо таъкид мекунанд, ки баҳри 
баҳравар гардидан аз ин фанҳо бояд боз ҳам 
зиёдтар заҳмат кашем ва кӯшиш намоем, ки 
насли ҷавон аз ин илмҳо ҳарчӣ бештар дониши 
кофӣ дошта бошанд.
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Китоб хазинаи илму маърифат буда, таҷрибаю дони-
ши донотарини шахсро дар бар мегирад. Он аҳамияти 
бузурги тарбиявию ахлоқиро дар бар гирифта, ҳамчун 
манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи хирад, ганҷинаи 
фарҳанги миллат ва пояи тамаддуни ҷаҳони соҳибмада-
ният, хосса оинаи зиндагӣ ва калиди дари ганҷи сухан 
аст. Китоб дар ҳама давру замон барои пешрафту рушди 
шахсият ва ҷамъият василаи асосию беҳтарин ба ҳисоб 
мерафт ва имрӯз ҳам, ки технологияи нави компютерӣ 
имконоти хубтару осонтареро дар ихтиёри мо гузоштааст, 
истифода аз китоб ногузир аст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи китобхон ва 
маърифатнок гардидани аҳолӣ пайваста ғамхориҳои 
беназир менамояд. Бо масъалаи китобу китобдорӣ ва 
ҷалби тамомои қишри ҷомеа ба китобхонӣ Пешвои мил-
лат дастуру супоришҳои махсус дода, таъкид доштанд, ки 
дар ҳама идораву муассисаҳо, ҷамоатҳои деҳот, корхона 
ва марказҳои фарҳангию истироҳатӣ китобҳонаҳо таъсис 
дода ва мавриди истифода қарор гирад. Вобаста ба ин 

тайи чанд сол аст, ки дар бинои Агентии Тоҷикстандарт 
китобхонаи хурди замонавӣ фаъолият дорад, ки дар он 
номгӯйи гуногуни китобҳо аз қабили китобҳои тахассусӣ, 
илми бадеӣ ва амсолӣ инҳо ҷойгир карда шудааст.

Дар замоне, ки илму техника бо суръати кайҳонӣ пеш ме-
равад, бе дониши замонавӣ, бе касбу ҳунарҳои муосир ва бе 

донистани забонҳои хориҷӣ зиндагӣ кардан бисёр 
душвор мегардад. Ҳамин буд, ки Пешвои миллат 
дар паёми навбатии худ чунин таъкид доштанд: 
«Барои ҳамқадами замона будан ва рушди давлату 
ҷомеаро таъмин кардан омӯзиши илму дониш, ху-
сусан, илмҳои табиӣ, риёзӣ дақиқ ва аз худ кардани 
касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад». 

Ҷиҳати такмил додани дониши тахассусӣ, 
инчунин, омӯзиши забонҳои хориҷӣ аз қабили 
русӣ ва ангилисӣ қариб рӯзҳои ҳар ҳафта дар ки-
тобхонаи наву замонавии Агентии Тоҷикстандарт 
дасрҳо ба роҳ монда шудааст. Ин ҳама барои 
раванқ додани савияи дониши кормандон ва 
мусоидат ба такмилу рушди забономӯзии онҳо 
мебошад.

Фирдавси АБДУРАҲМОН

ДОНИШ АНДАР ДИЛ
ЧАРОЃИ РАВШАН АСТ…

«Кас ҳамон вақт подшоҳи олам мешавад, ки пайваста 
китоб хонад, зеро китоб дар баробари анису меҳрубон 

будан, шахсро донову тавоно ва соҳибхирад мегардонад».
Абдураҳмони Ҷомӣ

МАЪРИФАТНОКӢ 
БА ПЕШРАФТИ 

ФАЪОЛИЯТ 
МУСОИДАТ 
МЕКУНАД

Баланд бардоштани маърифати 
ҳуқуқӣ ба пешрафти ҳама гуна 
кору фаъолият мусоидат мекунад. 
Ва ин омил маҳз ба истеҳсолкунан-
дагони маҳсулот ва иҷрокунанда-
гони кору хизматрасонӣ имконият 
медиҳад, ки сифати маҳсулот ва 
кору хизматрасониро ба талаботи 
стандартҳо мутобиқ созанд.

Дар Маркази ташхисии минтақа-
вии шаҳри Истаравшан баҳри тарғибу 
ташвиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба баланд бардоштани сифат ва бе-
хатарии маҳсулот ва кору хизматрасонӣ, 
ҳимояи бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти 
пастсифат корҳои фаҳмондадиҳӣ ва 
ташвиқотӣ хуб ба роҳ монда шудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд ,  ки 
вақтҳои охир ба Марказ соҳибкорону 
истеъмолкунандагон бештар муроҷиат 
менамоянд. Чунончи дар тӯли се моҳи 
охир ба шуъбаи нозироти савдои Марказ 
16 муроҷиат ва шикояти шаҳрвандон оид 
ба аз тарафи фурӯшандагон фурӯхтани 
молу маҳсулоти пастсифат ва корношо-
ям, сифати хизматрасонии ба талаботи 
стандарти давлатӣ номутобиқ ворид 
гардид. Ин аризаҳо аз тарафи роҳбария-
ти Марказ баррасӣ гардида, ҳаллу фасли 
худро ёфтанд.

Кормандони Марказ дар самти фаҳ-
мондадиҳии моҳияти ҳуҷҷатҳои меъ-
ёрӣ-ҳуқуқӣ оид ба бехатарии маҳсулот, 
кору хизматрасонӣ ва баланд бардошта-
ни савияи маърифати ҳуқуқии шаҳрван-
дон фаъолиятро пурзур кардаанд.

МАШВАРАТ - БАЊРИ ТАЪМИНИ 
БЕХАТАРИИ МАЊСУЛОТ

Мақсад аз баргузории 
мизи мудаввар ин таъми-
ни бехатарии истифодаи 
иловагиҳои хӯрока дар ис-
теҳсоли маҳсулоти ҳасиб 
буд. Дар мизи мудаввар му-
овини директори Агентии 
Тоҷикстандарт Шерзода Си-
тора ва муовини раиси Ку-
митаи бехатарии озуқавории 
назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Қаландарзода Ҳ, 
оид ба масъалаҳои таъмини 
бехатарии истифодаи ило-
вагиҳои хӯрока дар истеҳсо-
ли маҳсулоти ҳасиб изҳори 
назар карданд. Масъулини 
корхонаҳои истеҳсолӣ-техно-
логҳо вобаста ба иловагиҳои 
истифодашаванда, воридоти 
онҳо аз хориҷи кишвар ва 
таъмини корхонаю коргоҳҳо 

аз иловагиҳои мазкур маълу-
мот доданд. 

Мутобиқи маълумоти 
масъулини корхонаҳо ва 
ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда 
иловагиҳои иҷозатдодашуда 
тибқи таҷрибаи дигар дав-
латҳо дар истеҳсоли маҳсуло-
ти ҳасиб истифода мешаванд. 

Сипас, дар натиҷаи бар-
расии масъалаҳо пешниҳод 

гардид, ки ҷиҳати муайян 
намудани бехатарии ило-
вагиҳои истифодашаван-
да ташхис дар озмоишгоҳи 
Агентӣ бо иштироки масъу-
лини корхонаҳои истеҳсолӣ  
ва мақомоти назоратӣ амалӣ 
карда шавад.

Дар охир барои боз ҳам 
таъмини бехатарии илова-
гиҳои истифодашаванда дар 

истеҳсоли маҳсулоти ҳасиб 
дастур дода шуд, ки корхо-
наҳо минбаъд бо вазорату 
идораҳои дахлдор ҳамко-
риҳоро вусъат диҳанд. Ҳам-
чунин, дар таъмини аҳолӣ бо 
маҳсулоти хушсифат диққати 
ҷиддӣ дода, тибқи талаботу 
меъёрҳои муқарраргардида 
амал намоянд.

«Стандарт»

Ҳафтаи сипаригардида дар бинои Агентии Тоҷикстандарт оид ба масъалаи 
бехатарии маҳсулоти гӯштӣ, хусусан, маҳсулоти ҳасибӣ бо иштироки 

масъулини Агентӣ, Кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва соҳибкорони 
истеҳсолкунандаи маҳсулоти ҳасиб, мизи мудаввар баргузор гардид.
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Маҳсулоти макаронӣ 
яке аз ғизоҳоест, ки 

дар миёни мардум сад-
солаҳост маъмул аст ва 
ба таври васеъ истифода 
мегардад. Дар кишварҳои 
дунё маҳсулоти макаронӣ 
бо номҳои гуногун исти-
фода мешавад. Масалан 
ҳиндуҳо онро севика, 
арабҳо ришта, итолиёв-
иҳо спагетӣ ва ҳар мил-
лате онро бо забони худ 
як номе гузоштааст. Дар 
ҷумҳурии мо низ имрӯз 
корхонаҳои зиёде бо 
истеҳсоли маҳсулоти ма-
каронӣ машғуланд, ки ҳар 
яки он ба тарзу шаклҳои 
гуногун онро истеҳсол 
мекунанд. 

Ҳукумати мамлакат барои 
татбиқи амалии саноатикуно-
нии босуръати кишвар, ки онро 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Пешвои миллат, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми 
миллӣ эълон намуданд, барно-
маҳои зиёдеро рӯи 
даст гирифтааст. 
Вобаста ба аҳами-
яти бузурги соҳаи 
саноат дар рушди 
минбаъдаи мамла-
кат, ҳалли масъа-
лаҳои иҷтимоиву 
иқтисодӣ ва таъмин 
намудани иҷрои ҳа-
дафҳои стратегии 
миллӣ, аз ҷумла, 
раванди саноати-
кунонии босуръати 
кишвар Пешвои миллат дар 
паёми навбатии худ солҳои 2022-
2026-ро “Солҳои рушди саноат” 
эълон карданд.

Ҷиҳати татбиқ кардани ин 
ҳадаф, дар сартосари кишвари 
азизамон раванди саноатику-
нонии босуръат ҷараён дорад. 
Корхонаҳои нави саноатӣ рӯз 
ба рӯз зиёд гардида истодааст. 
Барои рақобатпазир будан, во-
ридотивазкунанда шудан ва 
рушди содироти молу маҳсулоти 
ватанӣ, мебояд сифат ва бехата-
рии он баланд бардошта шавад. 

Азалшо Воҳидов мудири 
бахши Раёсати бамеъёрдарории 
техникӣ ва стандартонии Аген-
тии Тоҷикстандарт дар суҳбат 
ба мо иброз дошт, ки барои бо-
сифату бехатар истеҳсол шудани 
маҳсулоти макаронӣ корхонаҳои 
истеҳсоли макарон тарзи омода 
кардани онро, ҳамон тавре, ки 
ҳуҷҷатҳои меъёрӣ муқаррар 
кардааст, омода мекунанд. Дар 
рафти истеҳсол корхонаҳо тибқи 
регламенти техники «Бехатарии 
маҳулоти хӯрокворӣ», ки иҷрои 
талаботи он ҳатмист пурра риоя 
мегардад. Маҳз ҳамин сабаб ме-
гардад, ки масҳулоти макаронӣ 
рақобатпазир ба талаботи бозо-
ри дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст. 
Омили дигари баланд бардошта-

ни сифату шакли маҳсулоти ма-
каронӣ ин муҷаҳҳаз гардидани 
корхонаҳои истеҳсолӣ бо таҷҳи-
зоти наву замонавӣ аст. Маҳз бо 
дарназардошти рақобатпазир 
кардани маҳсулот ба бозори 
дохилӣ ва манфиатбахш шуда-
ни фаъолияти худ соҳибкорони 
ватанӣ саъю кушиш доранд, ки 
технологияи корхонаҳои худро 
муосир гардонанд. 

Робитаи ҳамкорӣ ва корҳои 
фаҳмондадиҳии мутахассисо-
ни Агентии Тоҷикстандарт бо 
истеҳсолкунандагон доимист. 
Инчунин, пеш аз ба фурӯш гу-
зоштан тамоми маҳсулоте, ки 
ба истеъмолкунанда пешниҳод 
мегардад, нахуст дар озмоишгоҳ 
мавриди санҷиши ҷиддӣ қарор 
мегирад ва асосҳое, ки таркиби 
макаронро ташкил медиҳад, ба 
монанди элементҳои зарурӣ, 
ғизонокӣ, намнокӣ, туршнокӣ, 
ҳамчунин, ҳангоми пухтупаз ни-
гоҳдории шакл ва бехатарии он 
ҳатман озмоиш карда мешавад. 

Ҷаҳони муосир пайваста дар 
ҳоли рушд аст ва дар рафи мағо-

заҳо садҳо намуди макаронро 
дидан мумкин аст, ки бо шаклҳои 
зебо ва таркиби хос истеҳсол 
гаштааст. Бастабандӣ ва намуди 
зоҳирии он хеле зебост. Дар 
борҷома маълумотномаи пурра 
оид ба тарзи чӣ гуна омода кар-
дани макарон, санаи истеҳсол, 
таркиб, шартҳои нигоҳдорӣ 
маълумот барои истеъмолку-
нанда навишта шудааст. Аммо на 
ҳамеша истеъмолкунандагон ба 
тамғақоғаз, яъне маълумотнома 
таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир меку-
нанд. Ҳоло он, ки ҳар як навишта 
дар борҷома барои маълумоти 
истеъмолкунанда муҳим аст. 
Мутахассисони Нозироти савдои 
Агентии Тоҷикстандарт баён ме-
доранд, ки агарчанде маҳсулоти 
макаронӣ ғизои нимтайёри хушк 
аст, вале бо вуҷуди ин ба муҳлати 
истеъмол ҳатман бояд таваҷҷуҳ 
намуд, то маҳсулоти харида ба 
солимӣ хатар наорад. 

Азалшо Воҳидов иброз дошт, 
ки корхонаҳое, ки имрӯз бо истеҳ-
соли маҳсулоти макаронӣ машғу-
ланд, барои баланд бардоштани 
сатҳу сифати кор ва таъмини 
бехатарии таркиби он усулҳои 
наву замонавиро пеш гирифта, 
вобаста ба талаботи мардум маҳ-
сулот истеҳсол мекунанд. Тамоми 
корхонаҳои бо истеҳсоли макарон 

машғулбуда, тибқи стандартҳои 
миллӣ ва байнидавлатӣ фаъолия-
ташонро идома медиҳанд. Барои 
ҷорӣ кардани низоми менеҷмен-
ти сифат, ки маҳсулотро барои 
содирот рақобатпазир хоҳад кард, 
дар корхонаҳои мамлакат омӯзиш 
ва корҳои фаҳмондадиҳӣ идома 
дорад.

Ба андешаи Азалшо Воҳидов 
маҳсулоти макаронии ватанӣ 
алҳол дар бозори дохилӣ афзу-
дааст, ки ин шаҳодат аз фаъолия-
ти пурсамари корхонаҳои худист. 
Дар аксар ҳолат мо мебинем, ки 
маҳсулот дар борҷома бо вазни 
муайян ғунҷоиш дода шуда, 
бастабандӣ гардидааст. Вале 
ба таври алоҳида дар халтаҳои 
калонҳаҷм низ пешниҳод мегар-
дад ва бо баркашӣ тибқи хоҳиши 
харидор низ фурӯхта мешавад. 
Бо вуҷуди гузаронидани корҳои 
фаҳмондадиҳӣ мутаассифона на 
дар ҳама ҳолат қоидаҳои савдо 
аз ҷониби фурӯшандагон риоя 
мегардад. Аз ин рӯ, ҳангоми ха-
рид бояд истеъмолкунанда низ 
ба як қатор қоидаҳои савдо му-

таваҷҷеҳ бошад ва аз 
ҷойҳои барои фурӯш 
муқаррарнагашта, 
маҳсулоти дар зери 
офтоббуда, борҷо-
манашуда, ҷои ни-
гоҳдории номусоид, 
маҳсулот харидорӣ 
накунад, то ҳуқуқҳои 
истеъмолиаш пой-
мол нагардад.

Дар раванди ис-
теҳсолот истифодаи 
маҳсулоти тару тоза 

нақши муҳим мебозад. Навъҳои 
орди гандум интихобан барои 
истеҳсоли макарон бо истифода 
аз дигар маҳсулот ва иловагиҳо, 
ки дар таркиби макарон муҳим 
аст, ҳолату шаклро ҳангоми 
пухтупаз хуб нигоҳ медорад. 
Таҷҳизоти техникии корхонаҳои 
кишвар низ аксаран муосир буда, 
тавассути система аз омодасозии 
хамир то бастабандӣ ба таври 
автоматӣ кор мекунанд, ки ин 
талаботи замони мусоир аст.

Маҳсулоти макаронӣ аз ғи-
зоҳоест, ки муҳлати тӯлонӣ онро 
барои захира нигоҳ доштан им-
кон дорад. Ҳануз аз асрҳои хеле 
қадим ин омил яъне истифодаи 
маҳсулоти макаронӣ, ки дар ҳа-
мон давра ҳар миллате онро ба 
таври худ омода мекард, одамон 
онро ҳамчун ғизои захиравӣ 
нигоҳ медоштанд. Дар замони 
мо омилҳои беҳтару бехатари 
истеҳсолу нигоҳдорӣ бештар гар-
дидааст. Корхонаҳои мамлакат 
бо мақсади захира ва таъминоти 
доимии бозори дохила омилҳои 
санҷидашударо истифода ме-
баранд. Ин аст, ки дар таъмини 
амнияти озуқавории мамлакат 
саҳми арзандаи худро мегузо-
ранд ва бозори дохилиро доимо 
ғанӣ мегардонанд.

Ойгул ОДИНАЕВА

Пешнињоди мутахассис
оид ба риояи талаботи стандарти 

байнидавлатї (ГОСТ 31743-2012 «Мањсулоти 
макаронї. Шартњои техники умумї»)

Макарон - маҳсулоти хӯрокворие, ки бо роҳи омезиши орд 
ва об бо якҷоя кардани иловагиҳо дар намуди гуногун тайёр 
карда мешавад. Макаронҳое ҳаст, ки бе иловагиҳои зиёдатӣ ва 
боз ҳаст макаронҳое, ки бо илова кардани зардии тухм тайёр 
карда мешавад.

 � Маҳсулоти макаронӣ ба гурӯҳои зерин ҷудо мешаванд:

Номгӯи   
нишондодҳо Талабот бо ҲМ Усулҳои ташхис  

аз рӯи ҲМ
Намуди зоҳирӣ, 
маза ва бӯй

Мансуб ба макарон бе 
бӯй ва мазаи бегона

 ГОСТ 31743-2012

Ранг Якранг ГОСТ 31743-2012
Намнокӣ, на зиёд 
аз

13,0 % ГОСТ 31964-2012

Турушнокӣ, да-
раҷа, на зиёд 

4,0 % ГОСТ 14849-89

Порачаҳои маг-
нитӣ, мг дар 1 кг, 
на зиёд 

3,0 % ГОСТ 14849-89

Зиёноварҳо аз 
боқимондаи 
нонӣ 

Бояд набошад ГОСТ 14849-89

Нигоҳ доштани 
ҳолати худ баъди 
ҷушонидан, на 
кам аз, 

100 % ГОСТ 31743-2012

Сурб 0,5 % ГОСТ 30178-96
Кадмий 0,1 % ГОСТ 30178-96

1) Макарони гурӯҳи  А - ма-
кароне, ки аз орди гандумии 
намуди сахт тайёр шудааст.

2) Макарони гурӯҳи Б - 
макароне, ки аз орди гандуми 
мулоим тайёр шудааст.

3) Макарони гурӯҳи В - ма-
кароне, ки аз орди гандумии 
нонпазӣ тайёр шудааст.

4) Ба ғайр аз ин мака-
ронҳои гурӯҳи А ба навъи олӣ 
ва навъи якум ҷудо мешаванд 
аз рӯи нишондоди хокистар-
нокӣ (зольность).

Макарони гурӯҳи А навъи 
олӣ - хокистарнокӣ на зиёд аз  

0,9 %.
Макарони гурӯҳи А навъи 

якум - хокистарнокӣ на зиёд 
аз  1,2 %.

Макарони гурӯҳи  Б  навъи 
олӣ - хокистарнокӣ на зиёд аз  
0,6 %.

Макарони гурӯҳи  Б  навъи 
якум - хокистарнокӣ на зиёд 
аз  0,75 %.

Макарони гурӯҳи В навъи 
олӣ – хокистарнокӣ на зиёд аз  
0,56 %.

Макарони гурӯҳи В навъи 
якум - хокистарнокӣ на зиёд 
аз  0,75 %.

 � Макаронҳо дар чанд намуд тайёр мешаванд:

Дар намуди ришта, намуди найча, намуди спиралшакл, наму-
ди перо, тасмача, дароз ва кӯтоҳ.

 � Оид ба тамғагузории маҳсулоти макаронӣ:

1. Номи маҳсулоти макаронӣ

2. Суроғаи истеҳсолкунанда 

3. Вазни маҳсулот

4. Нишони молӣ

5. Таркиби маҳсулот: иловагии ғизогӣ, хушбӯйкунандаҳо

6. Навъи макарон, гурӯҳи он

7. Мавҷуд будани ГМО

8. Санаи истеҳсол ва муҳлати он, таърихи бастабандӣ

9. Тарзи тайёр кардани он

10. Ҳуҷҷати меъёрие, ки маҳсулот аз рӯи он тайёр шудааст 
ва идентификасияи (ҳамонандкунӣ) маҳсулот.

 Шуҳрат ЗОКИРОВ, 
мудири озмоишгоҳи ғалладонагӣ 

ИСТЕЊСОЛ ВА КОРКАРДИ 
МАЊСУЛОТИ МАКАРОНЇ
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Дар миёни корхонаҳои ва-
танӣ, яке аз корхонаҳои фаъоле, 
ки имрӯз ба хотири рақобат-
пазирӣ ва воридотивазкунан-
дагии молу маҳсулот талош 
дорад, ин корхонаи Ҷамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди 
“Сардор-2008” мебошад.

Аслан ин корхона соли 2011 
фаъолияти худро оғоз карда 
буд, вале бо дигар ном фаъо-
лият мекард, инчунин, доираи 
истеҳсолаш нисбатан маҳдуд 
буд. Баъдан соли 2013 бо номи 
ҶДММ “Сардор-2008” расман 
фаъолияти худро оғоз бахшид. 

Айни ҳол корхона 6 намуд 
маҳсулот истеҳсол мекунад, аз 
ҷумла донаҳои офтобпараст 
(семичка) ба тамғаҳои алоҳида, 
аз ҷумла донаҳои офтобпарасти 
сиёҳ бо ғунҷоиши 35гр, донаҳои 
офтобпараст бо тамғаи “Ҳавас” 
ва донаҳои офтобпараст бо 
тамғаи “Ало” инчунин, донаҳои 
офтобпарасти тозакардашуда, 
яъне бидуни пуслоқ низ истеҳсол 
карда мешавад.

Ҳамзамон, дар корхона ғу-
лачаҳои ширини ҷуворимакка 
(кукуруз), ду намуд нонҳои хушк 
(сухари) ва чипсҳо, ҳалво ва се 
намуд сақич бо сифати аъло 
ва тамъи дилписанд истеҳсол 
мегардад. 

Молу маҳсулоте, ки ҶДММ 
“Сардор-2008” истеҳсол меку-
над дар тамоми гушаву канори 
ҷумҳурӣ ба фурӯш гузошта ме-
шавад. 

Ҳамчунин, аз соли 2015 молу 
маҳсулоти истеҳсолкардаи ин 
ширкат ба кишварҳои Афғони-
стон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон 

содирот мегардид. Мутаассифо-
на бо пайдо гаридидани бемо-
рии ҳамагири Ковид-19 содирот 
бо ин кишварҳо муваққатан қатъ 
шудааст. 

Тавре ки роҳбари ширкат 
Мадраҳимов Шавкат ба мо итти-
лоъ дод, ширкат ният дорад, ки 
содиротро ба кишвари Украина 
ва Гурҷистон дар ояндаи наздик 
ба роҳ монад ва дар ин самт 
ҷиҳати ба роҳ мондани содирот 
мутахассисони Агентӣ талаботи 
стандарти байналмилалиро дар 
корхона меомӯзонанд.

Алҳол корхона танҳо дар 
бозори дохил молу маҳсулоти 
худро ба фурӯш гузоштааст ва 
намояндагии ширкат қариб дар 
тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар 
фаъолият дорад. 

ҶДММ “Сардор-2008” бо 
Агентии Тоҷикстандарт ҳамкорӣ 
менамояд ва аз ҷониби Агентӣ 
барои ҳар маҳсулоте, ки шир-
кат истеҳсол мекунад, тибқи 
ҳуҷҷатҳои меъёрӣ сертификати 
мутобиқат дода мешавад. Ин-

чунин, тарозуҳо ва дигар воси-
таҳои ченаке, ки дар корхона 
истифода мегардад, дар муҳлати 
муқарраршуда аз санҷиши ме-
трологӣ гузаронида мешаванд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики-
стон барои беҳтар кардани фа-
зои соҳибкорӣ ва рушди ҳамаҷо-
нибаи онҳо пайваста имтиёзҳо 
ва сабукиҳо пешбинӣ мекунад. 
ҶДММ “Сардор-2008” аз имти-
ёзҳои пешбинишудаи Ҳукумати 
мамлакат истифода намуда, кор-
хонаро бо дастгоҳҳои замонавӣ 
муҷаҳаз гардонид. 

Айни замон дар корхона зи-
ёда аз 250 нафар кору фаъолият 
доранд ва ширкат ният дорад, ки 
дар оянда фаъолияти худро боз 
ҳам васеъ намуда, ҷойҳои нави 
корӣ фароҳам созад. 

Хотиррасон мебояд кард, ки 
ширкат аз маҳсулоти ватанӣ зи-
ёдтар истифода менамояд. Дар 
ин робита, Мадраҳимов Шавкат 
роҳбари ин ширкат мегӯяд, ки 
барои дастрас кардани донаи 
офтобпараст ва картошкаву 
ҷуворимакка бо кишоварзони 
ҷумҳурӣ ҳамкорӣ мекунем. Онҳо 
низ ҳамеша омодаанд, ки маҳсу-
лоташонро ба мо пешниҳод на-
моянд. Аммо ин талаботи моро 
қонеъ карда наметавонад, чаро 
ки иқтидори корхонаи мо калон 
аст. Аз ин рӯ, мо аз хориҷ низ, 
маҳсулоти хом ворид месозем. 
Муҳимтар аз ҳама мо аз маҳсу-
лоти табиии ватанӣ истифода 
мебарем, ки аз ҷиҳати экологӣ 
тоза аст. Ҳама чиз дар сехҳо сари 
вақт омода мегардад ва дастра-
си аҳолӣ мешавад. 

- Тасмим гирифтаем, ки му-
вофиқ ба табъи харидор молу 
маҳсулот омода созем ва омили 
муваффақият низ ҳамин аст. Мо 
хушҳол аз онем, ки бо маҳсулоти 
ватанӣ ҷои ҳамин гуна маҳсулоти 
воридотиро гирифта истодаем, 
ҳамчунин, кӯшиш дорем, ки 
саҳми худро дар рушди босуботи 
иқтисодиёти мамлакат расо-
нем,-мегӯяд роҳбари ширкат 
Мадраҳимов Шавкат. 

Маҳсулоти ватанӣ 
ифтихор ва интихоби 

мост!

ЉДММ “Сардор-2008”:  
Мувофиќ ба табъи 
истеъмолкунанда 
мањсулот омода мекунем!
Бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир дар мамлакат ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати 
кишвар ба соҳибкорон ва барои рушди соҳибкорӣ фазои 
муносиб фароҳам оварда мешавад.
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НАШРИЯИ ТАҲЛИЛИЮ 
ИТТИЛООТИИ «СТАНДАРТ» 

АЗ МОҲИ ЯНВАРИ СОЛИ 
2022-ЮМ НАШР МЕШАВАД. 

МУАССИС: 

АГЕНТИИ ТОҶИКСТАНДАРТ

 
САРМУҲАРРИР: 
Мурод Ашӯров

 

ҲАЙАТИ МУШОВАРА: 

Т. Абдулваҳобзода,  
Р. Давлатзода, С. Шерзода, 

М. Сафарзода,  
Ғ. Муҳиддинов,  

И. Саъдуллозода

 

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ: 

Фирдавси Абдураҳмон 

муҳаррир

Ойгул Одинаева 

хабарнигор

Сафаралӣ Сатторов 

саҳифабанд

Рӯзнома дар Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳти №284 
соли 2022 номнавис шуда, 

бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ 
дар як моҳ ду маротиба чоп 

мешавад. Нашри маводи 
рӯзнома бе иҷозати идора 

манъ аст. 

Нишонаи идора:  
734018, ш. Душанбе,  

кӯч. Н. Қарабоев 42/2,  
Тел.: 233-68-69, 233-90-47. 

МСМС ва НС Суғд. Суроға:  
ш. Хуҷанд, кӯчаи Ленин 47.  

Телефони боварӣ:  
8-34-22-408-73.  

E-mail: sugdstandard@mail.ru 

МСМС ва НС Хатлон. Суроға: 
ш. Бохтар, кӯчаи Ваҳдат 23. 

Телефони боварӣ: 361-
71, 361-68, 283-16. E-mail: 

hatlonstandard@mail.ru 

РСМС ва НС ВМКБ. Суроға: 
ш. Хоруғ. Телефони боварӣ: 

93-505-22-11 

РСМС ва НС Кӯлоб. Суроға: 
ш. Кӯлоб. Телефони боварӣ: 

918-80-24-21

Рӯзнома дар чопхонаи 
«Мега - принт» нашр 

шудааст. 

Суроға: ш. Душанбе, кӯчаи 
Борбад 36.

Теъдоди нашр: 3000 нусха

Аз ҳар хусус

Нашрияи “СТАНДАРТ” ахбору маводи соҳавиро, 
аз ҷумла, дар самти стандартизатсия, метрология, 
сертификатсия, савдо ва таъмини сифату бехатарӣ, 
инчунин, тақвияти ҳамкорӣ бо истеҳсолкунандагони 
молу маҳсулот, субъектҳои хизматрасон  ва 
истеъмолкунандагонро фаро мегирад. 

Нишонӣ ва ҳисоби бонкии рӯзномаи «Стандарт»:

77669 ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қарабоев 42/2, 
шуъбаи ҶММ «Ориёнбонк», ноҳияи Сино,  
МФО 350101369, Р/СЧ 20202972410701000490, 
К/С 20402972413691, ИНН 030000230.

Ба нашрияи мо обуна шавед!
Нашрия дар 

як моҳ 2 
маротиба 

ба табъ 
расонида 

шуда, арзиши 
обунаи он барои 
як нусха дар як 

сол 40 сомониро 
ташкил медиҳад. 

1. Чанд маротиба бата-
реяи телефони мобилӣ дар 
лаҳзаи муҳим тамом шуд, 
ба мушкилӣ дучор шудед. 
Ин аст як ҳалли зебо, пеш 
аз он ки телефони шумо 
хомӯш шавад ва ё дар он 
танҳо чанд дақиқа ё сония 
боқӣ мемонад, тугмаҳои 
зеринро пахш кунед *3370# 
ва телефони шумо қувваи 
захиравии пинҳониро хориҷ 
мекунад, ки ба шумо нисфи 
қудрати батареяи пурраро 
медиҳад. Он ҳарчи зуд-
тар ҳамчун нусхаи эҳтиётӣ 
барқарор карда мешавад.

2. Дар ҳолати душворӣ 
ё ҳолати фавқулода шумо 
берун аз доираи фарогирӣ 
қарор дошта бошед ё ин-
тиқоли бесим қатъ шуда-
аст, дар телефони мобилии 
худ ин рақамро (112) пахш 

кунед, онгоҳ шабакаи на-
здиктаринро барои тамос 
бо шумо ҷустуҷӯ мекунад. 
Ин рақам дар сатҳи байнал-
милалӣ эътироф шудааст, 
ҳатто ҳангоми хомӯш кар-
дани телефон ва ё хомӯш 
будани симкорти мобилӣ 
кор мекунад. 

3. Агар шумо дар теле-
фони мобилии худ *#06# -ро 
пахш кунед, рақамҳо, яъне 
штирихкоди силсилавии 
телефони мобилии шумо 
пайдо мешавад. Ин рақамро 
дар ягон қоғаз нависед, агар 
телефонатон дуздида шавад 
ё рӯзе гум шавад, шумо ме-
тавонед бо истеҳсолкунанда 
тамос гиред ва ё ба ягон 
маркази хизматрасоне, ки 
ба чунин корҳо машғуланд 
муроҷиат кунед ва хоҳиш 
кунед, ки хизматрасонии 
онро қатъ кунад, вақте шумо 

штирихкодро медиҳед, те-
лефонатонро ба як оҳани 
хомӯш табдил медиҳад. 

4. Оё шумо медонед, ки 
мошинро бо истифода аз те-
лефони мобилӣ чӣ гуна да-
рашро боз кунед, ба шарте 
ки дар хона калиди эҳтиётии 
пултӣ дошта бошед, агар 
шумо калидҳои худро дар 
дохили мошин фаромӯш ва 
ё гум кардаед. Ба шахсе, ки 
дар хона аст, занг занед ва 
аз ӯ хоҳиш кунед, ки пулти 
эҳтиётиро, ки дар хона аст 
ба телефон наздик орад 
ва тугмаи «дари кушода»- 
и пултро пахш кунад, то 
мавҷҳо аз телефони моби-
лии ӯ ба телефони мобилии 
шумо интиқол дода шавад, 
сипас дари мошини шумо 
кушода мешавад, ҳатто, 
агар шумо 500 км дур ҳам 
бошед.

Таърихи 
«чипс»

Б а ъ з е 
т а о м ҳ о 
фавқуло-
да ва бе 
д а р н а -
зардошти 
н о м г ӯ и маҳсулот хеле болаззату хӯрданӣ тайёр мешаванд.

Соли 1853 картошкабирёне, ки ҳоло бо номи «чипс» маъмул аст, аз ҷониби сарошпаз Ҷорҷ Крам дар тарабхонаи Мооns Lake Lodge-и Амрико ба таври ғайри-чашмдошт омода гардидааст. Заминдори калон Корнелиус Ван-дербилйт аз таоми дархостиаш, ки картошкаҳояш нисбатан ғафс бурида шуда буданд, нороҳатӣ карда, онро пас мегардонад. Ҷорҷ Крам тасмим мегирад адаби Кор-нелиусро диҳад. Ӯ картошкаҳои баргардондашударо хеле тунук бурида, баъдан ба он намак пошида, дар равғани муқар-рарӣ бирён мекунад. Сарошпаз ба ин васила мехоҳад мизоҷи инҷиқашро боз ҳам нороҳат ку-над. Аммо кор ранги дигар меги-рад. Вандербилйт картошкабирё-ни пешниҳодшударо бо изҳори қаноатмандӣ истеъмол карда, ба ваҷд меояд. Баъдан, онро «Чип-си Саратога» меноманд. Ҷорҷ Крам ҳеҷ гумон надошт, ки таоми қасдан омоданамудааш бо номи «чипси» маъмултарин хӯроки фармоишӣ мегардад.

Донистан хуб аст

Хонед, аљиб аст

Чаҳор маълумоти муҳиме, ки шумо 
метавонед бо телефони мобилии худ, 

дар ҳолати фавқулода ё мушкилот 
истифода баред.

ҲАМДАРДӢ
Ро ҳ б а р и я т 

ва аҳли корман-
дони Агентӣ аз 
марги нобаҳнго-
ми мутахассиси 
шуъбаи шаҳо-
датномадиҳии 
кору хизматра-
сонии Агентии 
Тоҷикстандарт Умаров Нуриддин 
андӯҳгин буда, ба аҳли оила ва пай-
вандони марҳум ҳамдардӣ изҳор 
менамоянд.

 � Таркиби лиму 
аз қулфинай дида қан-
ди зиёд дорад.

 � Вазни абри ми-
ёнаҳаҷм тақрибан 500 
тоннаро ташкил ме-
диҳад, ки ин ба вазни 

80 сар фил баробар аст.

 � То асри 17 дохили ҳароратсанҷро 
бо коняк пур мекардаанд.

 � Гурбаҳо аз нисф зиёди ҳаёти ху-
дро бо хоб мегузаронанд.

 � Парвози тӯлонитарини мурғ ҳа-
магӣ 13 сония давом меёбад.

 � Кули Ладож бузургтарин кули 
Аврупо ба шумор меравад.

 � Дар як сол ба руи сайёраи Замин 

аз сайёраи Мирих то 500 киллограм ме-
теорид  меафтад. 

 � Замин дар гирди меҳвари худ 
дар давоми 23 соату 56 дақиқаву 4 сония  
пурра  чарх мезанад. 

 � 11 фоизи одамони  дунё чапдаст 
мебошанд. 

 � Моҳи август моҳест, ки тавлиди 
одам дар ин вақт аз ҳама бештар аст.

 � Ба ҳи-
соби миёна ин-
сонро дар тули 7 
дақиқа хоб меба-
рад.

 � Чашми 
шутурмурғ аз май-

наи сараш дида калонтар аст.


