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Дар вақти харидории 
пойафзол чиро бояд 

донист?

ИНТИХОБИ ОҚИЛОНАИ БОЗИЧАҲО - 
ҲИФЗИ СОЛИМИИ ФАРЗАНДОН

Дар ҳар хонаводае, ки тифл аст, он хонаро бе бозичаҳо тасаввур кардан 
ғайриимкон аст. Хоҳишу завқи тифлро нисбат ба бозича ягон падару модар 

рад карда наметавонад. Бешубҳа фарзанд барои волидон ҳамеша азиз  
аст ва дар ҳама маврид барои ҳаёти хушу хуррами фарзандон падару 

модарон ҳама ҳастии худро мебахшанд.

ДАСТУРҲОИ 
РОҲНАМО 

- БАРОИ 
ҒАНИГАРДОНИИ 

МАҲСУЛОТ

Яке аз омилҳои пешгирии 
хатарҳо ба генофонди 

миллат ин ғанигардонии 
маҳсулоти ғизоӣ 

мебошад. Ғанигардонӣ 
ин таҷрибаест, ки бо 
мақсади устувории 

солимии аҳолӣ ва аз 
витамину минералҳо 
бой кардани таркиби 
маҳсулоти озуқаворӣ 

амалӣ карда мешавад.

Саҳ.2
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Дар шароити имрӯза дар баробари дигар 
мушкилиҳо ҳолати нигаронкунандаи дигаре 
ба миён омадааст, ки он ба саломатӣ ва 
ояндаи насли кишвар паёмади нохуб дар пай 
дорад. Аз ин ру Ҳукумати кишвар барои пеш-
гирӣ аз ин ҳолат ҳамеша чораандешӣ намуда 
корҳои заруриро ба сомон расонида истода-
аст. Яке аз омилҳои пешгирии хатарҳо ба ге-
нофонди миллат ин ғанигардонии маҳсулоти 
ғизоӣ мебошад. Ғанигардонӣ ин таҷрибаест, 
ки бо мақсади устувории солимии аҳолӣ ва 
аз витамину минералҳо бой кардани таркиби 
маҳсулоти озуқаворӣ амалӣ карда мешавад.

Бо мақсади иҷрои талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини 
аҳолӣ бо маҳсулоти хӯроквории ғанигар-
донидашуда» Агентии Тоҷикстандарт дар 
якҷоягӣ бо дигар мақомоту идораҳо як 
қатор корҳои заруриро ба сомон расонида 
истодааст.

Дар робита ба ин, ҷиҳати амалӣ намуда-
ни ҳадафҳои пебинишуда, инчунин, огоҳо-
нидан, ва баланд бардоштани маърифати 
истеҳсолкунандагон ва дар асоси нақшаи 
зергурӯҳи Шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба бе-
хатраии маҳсулоти хӯрокворӣ, аз тарафи 
мутахассисони Агентӣ дар якҷоягӣ бо на-
мояндагони вазорату идораҳои дахлдор дар 
доираи иҷрои талаботи Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи таъмини аҳолӣ бо 
маҳсулоти хӯроквории ғанигардонидашуда» 
маводҳои зарурӣ, аз ҷумла «Роҳнамо оид 
ба назорати савдои маҳсулоти хӯроквории 
ғанигардонидашуда». “Роҳнамо оид ба 
назорати берунии намаки ғанигардонида-
шуда”. “Роҳнамо оид ба назорати берунаи 
намаки йодноккардашуда” ва “Роҳнамо оид 
ба назорати сифати маҳсулоти хӯроквории 
ғанигардонидашуда тибқи усулҳои ташхиси 
озмоишгоҳ” таҳия гардид.

Роҳнамо оид ба назорати 
савдои маҳсулоти хӯроквории 

ғанигардонидашуда
Назорати савдо 

ин санҷиши муто-
биқати маҳсулоти 
хӯроквории ғанигар-
донидашуда, ки дар 
супермаркетҳои ча-
кана, бозорҳо, мағо-
заҳои хӯрокворӣ ва 
мағозаҳои савдои 
яклухт ба фурӯш ба-
роварда мешаванд, 
бо талаботи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. Ба он, инчунин, 
санҷиш дар нонпазхонаҳо дохил мешавад, 
ки ҷои қулай барои гирифтани намунаҳои 
маҳсулоти хӯроквории дорои иловаҳо, 
мушаххасан намак, мебошанд. Ин назорат 
имкон медиҳад, ки дар бозор номгӯи молҳое 
ошкор карда шавад, ки аз ҷониби мақомоти 
ваколатдор тасдиқ нашудаанд ё ба қоидаҳои 

ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ ҷавоб-
гӯ нестанд. Он, инчунин, барои тасдиқи 
мутобиқати тамғаи молҳое, ки қаблан дар 
коргоҳҳо ва нуқтаҳои воридот ба кишвар 
санҷида шудаанд, кӯмак мерасонад.

Вақте ки номутобиқатии баъзе тамғаи 
молҳо тибқи талаботи меъёрии ҳуқуқӣ ба 
назар мерасад, мақомоти назоратӣ ҳушдор 
медиҳад, ки тартиби назорати сифат ва ка-
фолати сифат дар коргоҳ ғайриқаноатбахш 
буда, ташрифҳои нозирон бо мақсади на-
зорат ва санҷиш, иҷрои талаботи санадҳои 
меъёрии ҳуқуқиро таъмин намекунанд. Дар 
чунин вазъият, зарурати такмил додани ни-
зоми таъмини иҷрои талабот ба миён меояд. 
Илова бар ин, назорати савдо ҳамчун васи-
лаи омӯзишӣ хизмат мекунад, зеро нозирон 
оид ба маҳсулоти хӯрокворӣ метавонанд ба 
фурӯшандаҳои чакана дар бораи мавҷу-
дияти барномаи ғанигардонии маҳсулоти 
хӯрокворӣ, ҷиҳатҳои мусбии ғанигардонии 
маҳсулоти хӯрокворӣ, нақши онҳо ҳамчун 
фурӯшандаҳои чакана ва ҳуқуқҳои онҳо ҳам-
чун истеъмолкунандагон маълумот диҳанд.

Назорати савдо вазифаи мақомоти назо-
рату санҷиш, дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти 
давлатии масъул барои назорати таъмини 
иҷрои талабот, аз қабили Иттифоқи ҳифзи 
ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва хизматчиёни 
давлатӣ аз вазоратҳои рушди иқтисод, сано-
ат ва молия, мебошад. Назорат дар ин сатҳ, 
инчунин, бояд нозирони минтақавӣ ва дигар 
шахсони мансабдори маҳаллиро ҳангоми 
гузаронидани санҷишҳо ва гирифтани наму-
наҳо дар доираи ваколатҳои дахлдори онҳо 
фаро гирад. Мақомоти назорату санҷиш 
барои омодасозии нақшаи гирифтани на-
мунаҳо ва таъмини омодасозии техникӣ 
бо мақсади гузаронидани назорат масъул 
мебошанд.

Роҳнамои мазкур тартиби гузаронидани 
назорат дар мағозаҳои чаканафурӯширо 
шарҳ медиҳад, ки маҳсулоти хӯроквории 
ғанигардонишударо ба фурӯш мебароранд. 
Он, инчунин, шахсони масъулро барои дар 
як марҳила муайян менамояд. Инчунин, ба 
монанди расмиёти иҷрои маҷбурӣ, ки аз 
ҷониби мақоми давлатӣ амалӣ карда меша-
вад, огоҳиҳо ва чораҳои ҳуқуқӣ бояд вақте 
дода ва андешида шаванд, ки далелҳои 
риоя нашудани талаботи меъёрии ҳуқуқӣ ба 
мушоҳида мерасанд.

Роҳнамо оид ба назорати 
берунаи намаки 

ғанигардонидашуда 
(мумайизӣ ва инспексияи 

техникӣ)
Фаъолият оид ба 

экспертиза ва санҷи-
ши техникӣ, ки дар 
коргоҳҳои истеҳсоли 
намак анҷом дода 
мешавад, қисмати 
тадбирҳо оид ба таъ-
мини риояи талаботи 
меъёру қоидаҳое ме-
бошад, ки аз ҷониби 
Ҳукумат барои ка-
фолат додани муто-

биқати намак ба шартҳои техникӣ аз ҷиҳати 
сифат ва бехатарии моддаҳои ғизоӣ, ки дар 
меъёрҳо ва қоидаҳо муқаррар шудаанд, 
қабул карда мешаванд. Дар рафти экспер-
тизаи техникӣ, фаъолияти истеҳсолкунанда 
оид ба кафолат ва назорати сифат санҷида 
мешавад. Минбаъд, мутобиқати маҳсулоти 
хӯроквории ғанигардонидашуда ба шартҳои 
техникӣ тавассути гирифтани намунаҳо ва 
таҳлили химиявии намунаҳои намак, ки 
дар коргоҳ гирифта шудаанд, тасдиқ карда 
мешавад. Инчунин, бо мақсади санҷидани 
саҳеҳии протоколи ташхис (ПТ), ки аз ҷо-
ниби таҳвилгар пешнидод карда мешавад, 

намунаҳои пайвастагиҳои йоддор гирифта 
мешаванд.

Роҳнамои мазкур қадамҳо оид ба гуза-
ронидани экспертиза ва санҷиши техникӣ 
дар коргоҳҳои истеҳсоли намакро пешниҳод 
менамояд. Усулҳое, ки ҷиҳати татбиқ барои 
таҳлили миқдории намунаҳо тавсия дода 
мешаванд, дар роҳнамои озмоишгоҳ баён 
карда шудаанд. Мақоми санҷиши нозиротӣ 
дар кишвар, дар ҳамоҳангӣ бо дигар мақо-
моти давлатие, ки дар таъмини тадбирҳо 
оид ба риояи талаботи меъёру қоидаҳои 
ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ иштирок 
доранд, барои амалӣ кардани фаъолият 
оид ба экспертизаи техникӣ ва назорати на-
маки ғанигардонидашуда масъул мебошад. 
Азбаски экспертизаи техникӣ ба санҷиши 
баҳисобгарии истеҳсолкунанда асос меёбад, 
вазифаҳои дар рӯихат номбаршуда, бо ин-
дикаторҳо чен карда мешаванд ва меъёрҳои 
мувофиқат аз нишондиҳандаҳои муофиқи 
дар низоми кафолати назорати сифат исти-
фодашаванда сарчашма мегиранд.

Роҳнамо, инчунин, шахсонеро дарбар 
мегирад, ки асосан, барои ҳар як марҳи-
лаи тамоми раванд масъул мебошанд. Ба 
монанди тартиби таъмни талаботи меъёру 
қоидаҳо, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ 
амалӣ карда мешавад, тибқи зарурат, му-
айян намудан ва анҷом додании амалҳои 
пешгирӣ ва ҳуқуқӣ дар посух ба ҳолатҳои 
ошкоршудаи риоя нашудани талабот зарур 
аст. Натиҷаҳои фаъолият оид ба экспертиза 
техникӣ ва назорат ду маротиба дар як сол 
ҷамъбаст карда шуда, дараҷаи ноилшавӣ 
ба ҳадафҳо дар самти ғанигардонии маҳсу-
лоти хӯрокворӣ, монеаҳои дарпешистода ва 
амалҳое, ки бояд иҷро карда шаванд, муайн 
карда мешаванд. Тавсия дода мешавад, 
ки ҳисоботи солона омода ва нашр карда 
шавад, ки дар он, дар баробари маълумот 
оид ба дигар фаъолият, оид ба санҷиши но-
зиротӣ ва назорат, иттилоот барои тавсифи 
ҳолати барномаи ғанигардонии маҳсулоти 
хӯрокворӣ дар кишвар ба таври графикӣ 
пешниҳод карда мешавад.

Роҳнамо оид ба назорати 
берунаи намаки 

йодноккардашуда дар 
коргоҳҳои хурд

(Мумайизӣ ва назорати 
техникӣ дар ҳамоҳангӣ бо 

назорати сифат)
Намаки йоднок-

кардашуда ба манбаи 
асосии йод барои ак-
сарияти одамон му-
баддал мегардад ва 
онҳо маҳз бо ин роҳ 
худро аз бемориҳои 
норасоии йод ва оқи-
батҳои онҳо, масалан 
таъхирёбии рушди 
равонӣ, таъхирёбии 
нутқ, инфантилизми 

дистиреоидӣ, ҷоғари эндемикӣ ва ғайра, 
муҳофизат мекунанд. Намак аз рӯи табиати 
худ пайвастагии кристалле мебошад, ки ба 
афзоиши бактерияҳо ва дигар микроорга-
низмҳои барангезандаи бемориҳо монеъ ме-
шавад. Ин хусусияти табиӣ имкон медиҳад, 
ки он дар шароити хеле одӣ ғанӣ гардонида 
шавад, алалхусус бо дарназардошти он, ки 
ба одам миқдори ночизи йоди минералӣ ло-
зим аст. Аксар вақт, намаки хом ба шартҳои 
техникии муқаррарӣ нисбати мувофиқат 
барои истеъмол аз ҷониби инсон, масалан, 
зарурати хушк будан, доштани дараҷаи 
нисбатан баланда тозагӣ, ҳамчун хлориди 
натрий, ва надоштани ашёи бегонаи сахт (аз 
ҷумла, боқимондаҳои ҳайвонот ва набототи 

мурда) ҷавобгӯ намебошад. Бо вуҷуди ин 
маҳдудиятҳо, намак ҳоло ҳам ҳамчун васи-
лаи расонидани йод ба ҷисми инсон исти-
фода мешавад. Дар бисёр кишварҳо намаки 
хом ва ба қадри кифоя софикарданашуда 
барои расонидани йод ба аҳолӣ истифода 
мешавад, ва ба ин тариқ ба пешгирии бе-
мории норасоии йод мусоидат менамояд.

Роҳнамои кӯтоҳи мазкур фаъолият оид 
ба экспертиза ва санҷишро, ки бояд аз ҷо-
ниби нозирони давлатӣ оид ба маҳсулоти 
хӯрокворӣ дар марказҳои йодноккунии хурд 
амалӣ намоянд, шарҳ медиҳад. Он, ҳамчу-
нин, тавсифи муайянкунии миқдори таркиби 
йод бо роҳи титрониро дар бар мегирад. Ба 
сифати алтернатив, нозирон метавонанд 
барои иҷрои ин вазифа спектрофотометрҳои 
саҳроиро (масалан «шашкаҳои чинӣ») исти-
фода баранд.

Роҳнамо оид ба назорати 
сифати маҳсулоти хӯроквории 

ғанигардонидашуда тибқи 
усулҳои ташхиси озмоишигоҳ

Қобилияти зуд 
м у а й я н  к а рд а н и 
иловаҳои протоколи 
ташхисӣ дар маҳсу-
лоти хӯрокворӣ ба 
менеҷерҳои барно-
маҳо имкон медиҳад, 
ки ба таври фаврӣ 
мутобиқати маҳсу-
лоти хӯроквории ға-
нигардонидашуда ба 
шартҳои техникиро 

муайян намоянд, ки он нишондиҳандаи 
воқеъбинонаи самаранокии кори барномаҳо 
мебошад. Аз ин ру, доштани дастрасии осон 
ба озмоишгоҳҳое, ки мавҷудият ва таркиби 
ПТ-и индикатории умумӣ, масалан, йодро 
муайян карда метавонанд, зарур аст.

Инчунин, дар ҳолати идеалӣ, тамоми 
усулҳое, ки барои назорати ПТ истифода 
мешаванд, бояд интихобӣ, ҳассос, дақиқ 
босуръат ва сода бошанд ва арзишашон 
паст бошад.

Дар амал, самаранокии кор, мураккабӣ 
ва арзиши усулҳо аз якчанд омилҳо вобаста 
аст, масалан: табиати матритса (яъне, ша-
кар ё намак дар муқоиса бо орди гандум), 
таркиби маводи ғанигардонӣ, ки барои ға-
нигардонӣ истифода мешавад (яъне, оҳани 
барқароршуда дар муқоиса бо намакҳои 
оҳани дувалента), усулҳои мавҷуда барои 
муайянкунии модаи таҳқиқшаванда ё ПТ, 
ва намуди параметре, ки барои баҳодиҳии 
миқдорӣ (яъне, ҳаҷми титронӣ дар асоси 
тағйирёбии ранг дар муқоиса бо нишон-
диҳандаҳои зичии оптикӣ барои спектрофо-
тометрияи ултрабунафш дар қисми намоёни 
спектр) истифода мешавад.

Роҳнамои мазкур усулҳои таҳлилиеро 
пешниҳод менамояд, ки дар давоми солҳои 
зиёд дар барномаҳои ғанигардонии маҳсу-
лоти хӯрокворӣ истифода мешаванд.

Лозим ба зикр аст, ки дар доираи та-
тбиқи роҳнамоиҳои мазкур бо мақсади 
амалӣ намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ оид 
ба масъалаҳои вобаста ба ғанигардонии 
маҳсулоти хӯрокворӣ дар асоси талаботи 
қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хӯроквории 
ғанигардонидашуда» дар шаҳри Кӯлоб 
минтақаи Рашт, вилоятҳои Суғд, Хатлон ва 
ВМКБ раванди семинару омӯзишҳо ҷараён 
дорад.

Ёдовар бояд шуд, ки дар ҷараёни се-
минар - омӯзишҳо аз тарафи мутахассисон 
доир ба ғанигардонии маҳсулоти хӯрокворӣ, 
мақсади он, таҷрибаи ҷаҳонӣ, витаминҳо 
ва микроэлементҳои ҳангоми ғанигардонии 
маҳсулоти хӯрокворӣ истифодашаванда ба 
иштирокчиён маълумот дода мешавад.

ДАСТУРҲОИ РОҲНАМО -  
БАРОИ ҒАНИГАРДОНИИ МАҲСУЛОТ

Шерзода Ситора, 
муовини директори Агентии 
Тоҷикстандарт 



3«СТАНДАРТ»
№4 (04)  28 феврали соли 2022Машварат

Тағирёбии муҳит, албатта ба 
мо низ бетаъсир намемонд, чун-
ки ташвишҳои имрӯзаи умум ба 
муҳити зисти фаъолияти ҷомеа 
таъсири номатлуб мерасонад. 
Аз  ин лиҳоз ченаку андозагириҳои 
ҳама гуна ҳолатҳои муҳити 
зист, айни замон аз масоили асо-
сиву муҳим ба ҳисоб меравад ва 
чунин амал моро аз тағйирёбии 
ҳолатҳои он воқиф гардонида, 
ҳамзамон, оқибатҳои таъсири ин 
тағйирёбиҳоро бо ҷисмҳои зинда 
муайян месозад.

Метрология, ҳамчун илм дар 
бораи ченаку андозагирӣ, ба мо 
имконият медиҳад, тавассути 

чен кардану омӯзиш ҳолатҳои 
тағйирёбии муҳити атрофро, бо 
дараҷаҳои саҳеҳият муайян кунем.

ОБ
Об манбаи муҳими ҳаёт буда, 

дар сатҳи замин васеъ паҳн гарди-
дааст. Об дар табиат дар се ҳолат 
дучор мешавад: сахт, моеъ ва 
бухор. Аз ҳамин сабаб об на фақат 
дар уқёнусҳою баҳрҳо, инчунин, 
дар хушкӣ (дарёҳо, кӯлҳо, обан-
борҳо, пиряхҳо, обҳои зерзаминӣ) 
ва қабати поёнии атмосфера (ҳам-
чун буғи ноаён) дида мешавад. 
Дар кадом ҳолат будани об ва тан-
зими обёрикунӣ барои ҳар яки мо 
муҳим аст. Аз ин лиҳоз барои мо 
мунтазам ба роҳ мондани андоза-
гирии захираҳои об бо мақсадҳои 
зерин ногузир мебошад:

- мушоҳидаи ҳарорат, рН, 
намак ва омехтаҳои таркиби оби 
нӯшокӣ, аз қабили металлҳои ваз-
нин, ки ба саломатӣ хатарноканд;

- мушоҳидаи сатҳи нитрат ва 
фосфатҳо дар қубурҳо (новаҳо)-и 
соҳаи кишоварзӣ ва корхонаҳои 
саноатӣ.

ҲАВОИ  
АТМОСФЕРӢ

Атмосфера ҳавоест, ки за-
минро иҳота кардааст ва мо аз он 
нафас мекашему сайёраи моро аз 
таъсири нурҳои зарарноки офтоб 
эмин нигоҳ дошта, ба танзими 
ҳарорати муҳити атроф мусои-
дат мекунад. Атмосфераи замин 
ба обу ҳаво таъсир мерасонад. 
Омӯзишу ченкунии ҳолатҳои ат-
мосфера, ҳамчун манбаи ҳаёт 
ниҳоят муҳим аст.

Ченкунии доимии ҳаво бо 
мақсадҳои зерин ба роҳ монда 
мешавад:

- муайян кардани сатҳи бухор-
шавӣ ва партовҳои хатарноки 
саноатӣ ва нақлёт;

- назорати таҳаввулоти 
имкониятҳои атмосфера барои 
ҳифзи замин.

Ҳоло қабатҳои гуногуни атмос-
фера ба воситаи асбобҳои замо-
навии худкор, радио, мошинҳои 
электронӣ, аз ҷумла, бо аэростат, 
куразонд, радиозонд, қабатҳои 
болоии он бо ёрии мушакҳои 
метрологӣ ва радифҳои маснуи 
замин омӯхта мешавад.

Барои мушоҳидаи атмосфера 
дар шароитҳои гуногуни табиӣ дар 
сатҳи замин истгоҳҳои заминии 
метрологӣ вуҷуд доранд ва онҳо 
бо асбобҳои ченкунӣ ҷиҳозони-
да шудаанд. Мушоҳидагарон, 
ҳамчунин, нишондиҳандаҳои 
асбобҳоро дар як шабонарӯз то 
чор маротиба навишта, ҳарорат, 
фишори ҳаво, абрнокӣ, миқдори 
боришот, самт ва суръати бодро 
муайян мекунанд.

ХОК
Хок - воситаи асосӣ барои 

истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ 
ва омили ҳаёт дар рӯи замин аст. 
Хоки «солим» боиси баландшавии 
сифати маҳсулот ва зиёд кардани 
миқдори он ва нигоҳ доштани 
намудҳои зиёди наботот ва ҳайво-
ноти замин мегардад. Бинобар ин, 
барои мо доимо назорат кардани 
ҳолатҳои хок, зарур аст. Назорат 
бо мақсади зерин гузаронида 
мешавад: 

- баҳодиҳои таркиби он, на-
мнокӣ, рН ва хусусиятҳои ғизо-
нокӣ, ки барои баланд бардошта-
ни ҳосилнокӣ лозиманд;

- пешгирӣ аз ифлосшавии хок, 
пору ва партовҳои саноатӣ.

ТАҒЙИРЁБИИ  
ИҚЛИМ

Иқлим - ин нишондиҳандаи ми-
ёнаи обу ҳаво дар фаслҳои муайя-
ни сол мебошад. Бешубҳа, баъзе 
намудҳои фаъолияти имрӯзаи мо 
ба тағйирёбии иқлими сайёра са-
баб мешаванд ва доимо нисбати 
ин масъала ба таври ҷиддӣ бояд 
назар кард ва ҳамеша омилҳои 
ин тағйирпазириро муайян ва 
пешгирӣ намудан ҳатмист. Дар 
шароити кунунӣ ҳолатҳои иқлим 
бо мақсади зайл назорат карда 
мешаванд:

- назорату мушоҳидаҳои рӯз-
марра ва мунтазам оид ба тағй-
ирёбии иқлим, чен кардани ҳаро-
рати оби уқёнусҳо ва обшавии 
пиряхҳо;

- пешниҳод кардани маълу-
моту далелҳои саҳеҳ, ки тибқи 
он давлат сиёсати худро дар 
соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян 
менамояд.

САДО
Муҳити атрофи моро бе са-

доҳову овозҳо тасаввур кардан 
имконнопазир аст.

Воқеан, садоҳо дар баъзе 
ҳолат фараҳманд, дар мавриди 
дигар гӯшхарошу номақбуланд. 
Албатта, садоҳои номусоид ба 
муҳити атроф таъсири манфӣ 
расонида, то андозае ба салома-
тии одамон низ хатарноканд. Аз 
ин рӯ, ҳамеша чен кардани садо 
аз аҳамият холӣ нест ва ин ченку-
ниҳо  аввалан бо мақсадҳои зерин 
сурат мегиранд:

- ченкунии садоҳои гӯшхарош 
бо мақсади зараровар будан ба 
узвҳои сомеаи инсон;

- пеш аз ба амал омадани 

офатҳои табиӣ, аз ҷумла, за-
минларза, тӯфонҳои мудҳиш ва 
ғайра мавҷҳои садо чен карда 
мешаванд.

АФКАНИШОТ  
(Радиатсия)

Баъзе аз унсурҳои кимиёвӣ 
хусусияти нурафканӣ доранд. 
Махсусан дар реакторҳои ҳаставӣ 
нурафкании радиоактивӣ ба амал 
меояд, ин навъи афканишот дар 
соҳаи тиб низ мавриди истифода 
қарор дорад.

Бо мақсади пайдо нагаштани 
афканишоти сунъии барои ҳаёт 
хатарнок ва таъмини бехатарии 
асбобҳои тиббии дар ин раванд 
истифодашаванда, мунтазам сатҳи 
радиоактивият назорат карда 
мешавад.

Саҳеҳияти ченкуниҳо тибқи 
эталон (меъёрҳо)-и эътирофшу-
даи байналмилалӣ ё намунаҳои 
стандартии санҷидашуда муайян 
карда мешаванд. Маҳз тавассути 
чунин корбурд мо ба натиҷаҳои 
амиқи корҳои ченкунӣ боварӣ пай-
до мекунем. 

Хушбахтона, таи солҳои охир 
дар ҷумҳурии мо низ фаъолияти 
соҳаи метрологӣ густариш меёбад, 
ки ин пеш аз ҳама, натиҷаи дуруст 
ба роҳ мондани ҳамкориҳои суд-
манд бо кишварҳои мутараққӣ, ба 
истифода додани таҷҳизотҳои за-
монавӣ, ташкили курсҳои такмили 
ихтисосу омӯзиши таҷрибаҳои бай-
налмилалӣ ва хоса ҷаҳду талоши 
роҳбарияти Агентии Тоҷикстандарт 
мебошад.

Дар  рушди иқтисодӣ ва иҷти-
моии ҷомеа саҳми метрология басо 
бузург аст. Имрӯз соҳае нест, ки дар 
пешбурди кори он бахшҳои метро-
логия дахолат надошта бошанд.

Дар навбати худ вазифаи асо-
сии метрология низ аз он иборат 
аст, ки соҳаҳои гуногуни ҷамъият, 
аз ҷумла, тандурустӣ, бехатарӣ, 
корхонаҳои истеҳсолӣ ва мақомоти 
давлатиро бо маълумотҳои амиқу 
саҳеҳ, ки барои ҳифзи саломатии 
одамон ва сайёра ногузиранд, 
таъмин намояд.

Нахуст, сардори Раёсати бамеъёрдарории техникӣ ва 
стандартонии Агентии Тоҷикстандарт Ашӯрзода Суҳроб доир 
ба муҳтавои масъалаҳои баррасишванда баромад кард. Ӯ 
ҳамзамон, иброз дошт, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба рушди ҳамаҷонибаи иқтисоди миллӣ, аз ҷумла таҳким 
бахшидан ба рушди соҳибкорӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, 
барои Тоҷикистонро ба кишвари истеҳсолкунанда ва содир-
кунандаи молу маҳсулоти тайёр табдил додан кӯшиш ба 
харҷ дода истодааст. Сиёсати дастгирии рушди соҳибкорӣ, 
афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунандаи 

ватанӣ ва бо ҳамин роҳ ташкил кардани ҷойҳои нави кор 
яке аз самтҳои муҳими тараққиёти минбаъдаи иқтисоди 
миллиамон мебошад.

Боиси тазаккур аст, ки айни ҳол номгӯи истеҳсоли маҳсу-
лоти саноатӣ рӯ ба афзоиш дорад ва ин маънои онро дорад, 
ки содироти даҳҳо номгӯи маҳсулоти ашёи хом ба хориҷи 
кишвар кам гардида, он дар дохили кишвар коркард ва истеҳ-
сол мегардад. Ин имконият медиҳад, ки молу маҳсулоти ис-
теҳсоли ватанӣ дар бозорҳои дохиливу ҷаҳонӣ рақобатпазир 
гардида, иқтидори содиротии мамлакат қавитару васеътар 
гардад. Тадбирҳои сари вақт андешидаи Ҳукумати ҷумҳурӣ 
имкон фароҳам оварданд, ки мамлакат дар самти таъмини 
амнияти озуқаворӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардад. 

Дар самти баланд бардоштани сифати маҳсулот ва 
рақобатпазир гардонидани он ва дар ин замина ба вуҷуд 
овардани имконоти содиротии молу маҳсулот, амалӣ наму-
дани чорабиниҳо оид ба ҷорӣ намудани низоми менеҷмент 
дар самтҳои мухталифи фаъолияти корхонаҳо аз он ҷумла 
- сифат, муҳити зист, муҳофизати меҳнат, масъулияти иҷти-
моӣ зарур мебошад.

Дар идомаи мизи муддавар қайд гардид, ки аз тарафи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаҳои таҳияи регла-
ментҳои техникӣ, ки барои воридот, истеҳсол ва содироти 
молу маҳсулот мусоидат менамоянд, қабул гардид, ки дар 
робита бо татбиқи Барномаҳо айни замон 19 Регламентҳои 
техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. Талаботи 
Регламентҳои техникии номбурда корхонаҳои мазкурро ва-

зифадор месозад, ки бо истифода аз технологияҳои муосири 
истеҳсолӣ маҳсулоти ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ ва 
дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир истеҳсол намоянд. 

Ҳамчунин, таъкид шуд, ки то ҳоло тамғагузории бисёре 
аз маҳсулоти сохтмонӣ ба талаботи регламенти техникии 
«Бехатарии масолеҳ ва маснуоти сохтмонӣ» ҷавобгӯ на-
мебошад. Ҳатто номи истеҳсолкунанда дар халтаҳо дарҷ 
намегардад. Инчунин, ҳолати нигоҳдории масолеҳ ва мас-
нуоти сохтмони беҳбудиро талаб мекунад. Дар бозорҳо бе 
риояи намудани шароити нигоҳдорӣ ба фурӯш бароварда 
мешаванд. Ин ҳолатҳо дар истеҳсоли молҳои ниёзи мардум 
низ ба мушоҳида мерасанд.

Умуман, саҳми соҳибкорони имрӯза дар самти васеъ 
намудани истеҳсолоти саноатӣ, истеҳсоли маҳсулоти қобили 
рақобат, зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва 
бо ҷалби технологияҳои пешқадам ҷорӣ намудани усулҳои 
инноватсионии истеҳсолот назаррас аст ва Ҳукумати мам-
лакат ташаббусҳои соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунад.

Муродализода МАНУЧЕҲР, сардори  
шуъбаи назорати давлатӣ дар саноати вазнин

МУҲИТЕ, КИ МОРО ИҲОТА 
КАРДААСТ, ҲАМЕША  БА ЧЕНКУНИВУ 

АНДОЗАГИРӢ НИЁЗ ДОРАД

Табиат барои 
инсоният сарвати 
бебаҳое мебошад. 
Пеш аз ҳама 
табиат барои 
инсон муҳити 
зист аст. Муҳити 
атроф (зист) – 
омили ҳаётиест, 
ки ба некӯаҳволию 
саломатии мо 
таъсир мерасонад.

25 феврали соли равон дар бинои Аген-
тии Тоҷикстандарт бо иштироки корман-
дони Агентӣ ва соҳибкорон мизи мудаввар 
баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои 
тартиби истифодабарии ҳуҷҷатҳои 
меъёрии-техникӣ ва стандартҳои байни 
давлатӣ оид ба истеҳсоли арматураи 
пулодин СБД 5781 -82 ва СБД 34028-2016, 
риояи талаботи регламенти техникӣ «Бе-
хатарии масолеҳ ва маснуоти сохтмонӣ» 
баррасӣ шуд.

Ҷурахон Раҳимзода,
сардори Раёсати таъминоти 
метрологии воситаҳои ченак, 
метрологи хизматнишондодаи 
КООМЕТ

БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲО ОИД БА 
ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ РАҚОБАТПАЗИР

ИЛМ ВА ТАБИАТ
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Дар шароити ворид шудан ба 
Ташкилоти Умумиҷаҳонии Савдо 
(ТУС) ва иқтисодиёти бозорӣ 
омӯхтан ва самаранок истифода 
бурдани қонуниятҳои бозор аҳами-
яти муҳим дорад. Қобили қайд аст, 
ки дар ин раванд Президенти мам-
лакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аз рӯзҳои аввали фаъолияташон 
ногузир будани иқтисодиёти бо-
зориро таъкид намуда истодаанд. 
Барои ноил гаридан ба ин мақсад, 
пеш аз ҳама шароитҳои мусоид 
фароҳам овардан зарур аст. Айни 
замон моликиятдории хусусӣ 
асосан, дар заминаи соҳибкории 
хурду миёна аз шакли ибтидоиаш 
зина ба зина боло рафта истода-
аст. Яъне ҳоло мо дар заминаи 
гузаштан аз моликияти хусусии 
индивидуалӣ ба шакли дигари 
он-моликияти гурӯҳӣ ба монанди 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооперативӣ, 
саҳомӣ ва ғайра қарор дорем. 

Умуман, зиндагӣ, ҳаёт 
чунон офарида шудааст, 
ки одамон новобаста аз 
касбу корашон ба иқтисо-
диёт вобастагӣ дошта, 
хоҳ нохоҳ дар ҷараёни он 
иштирок менамоянд. Аз 
ин рӯ, иқтисодиёти бо-
зорӣ ногузир аст. Ба тав-
ри дигар, одамон ҳуқуқ 
надоранд, ки масъалаҳои 
асосии идоракунии иқти-
содиётро надонанд.

Имрӯзҳо як масъалаи ташви-
шоваре ба миён омадааст, ки рӯз 
аз рӯз нархи баъзе аз молу маҳсу-
лот рӯ ба болоравӣ дорад. Албатта 
номунтазамии нарху навои молу 
маҳсулот дар ҳама давру замон 
вуҷуд дошт, вале дар шароити 
имрӯз як ҳолати нигаронкунанда 
ба миён овардааст. Бояд гуфт, ки 
омилҳои зиёди болоравии нархҳо 
вуҷуд доранд. Ҳам омилҳои до-
хилӣ ва ҳам хориҷӣ, ки ба боло-
равии нархҳо фишор меоваранд. 
Баъзе омилҳоро метавон барта-
раф кард. Аммо қисми дигарашон 
бартарафшаванда нестанд. Лекин, 
умуман, дар бозори дохилӣ им-
конияти потенсиалии дар як сатҳ 
нигоҳ доштани нархҳо ва паст 
кардани сатҳи таваррум вуҷуд 
дорад. Бояд гуфт, ки имрӯз давлат 
фармон дода наметавонад, ки дар 
бозор нархи маҳсулот паст карда 
шавад ё худаш онро муқаррар на-
мояд. Зеро вай фурӯшанда нест. 
Бозор қонунҳои хоси худро дорад. 
Лекин давлат метавонад, бо дода-

ни бархе имтиёзҳо ба истеҳсол-
кунандагон нархи тамоили боло 
рафтаистодаро поён фурорад. Ин 
усул дар бисёр давлатҳо вуҷуд 
дорад. Масалан, давлат метаво-
над, дар сурати болоравии нарх аз 
ҳисоби маҳсулоти захиракардааш 
бозорро ғанӣ гардонад. Дар ин 
сурат дигарон аз нархи маҳсулоти 
аз тарафи давлат басавдогузошта 
боло баромада наметавонанд. 
Агар маҳсулот воридотӣ бошад, 
имтиёзҳоро нисбати гумрук ва ди-
гар хазинаҳо ҷорӣ кардан лозим. 
Умуман, пеш аз ҳама, сабабҳои 
асосии болоравии нархро дар 
бозор бояд муайян кард. Баъзан 
ҳолатҳое мешавад, ки болоравии 
нархи як маҳсулот метавонад 
таъсири худро ба дигар маҳсулот 
расонад. Маслан, болоравии 
нархи нафт ё ғалла метавонад, 
ба дигар маҳсулот чи ғизоӣ ва чи 
ғайриғизоӣ таъсири манфӣ расо-
над. Барои пешгирии ин ҳолатҳо 
мо бояд механизми муқовимат 
дошта бошем, ки маҳаки асосии он 
истеҳсолоти пурсамар мебошад.

Роҳи дигар ин аст, ки ҳар сол 
бояд ба истеҳсолкунандагон маъ-
лумот дода шавад, ки имсол истеъ-
молкунанда ба кадом навъи маҳ-
сулот эҳтиёҷ дорад. Мушоҳидаҳо 
нишон медиҳанд, ки баъзан дар 
як сол аксари истеҳсолкунандагон 
ба як намуди маҳсулот масалан, 
картошка ва ё сабзӣ машғул меша-
ванд. Ҳол он ки мумкин дар бозор 
талабот нисбати пиёз ва ё дигар 
намуди маҳсулот зиёд бошад. Дар 
натиҷа табиист, ки ин намуди маҳ-
сулот хоҳ нохоҳ қимат мешавад. 
Бинобар ин, зарур аст, ки фаъо-
лияти мониторинги институтҳои 
махсус дар ин ҷода манфиатнок 
бошанд.

Хулоса, ҳар қадар истеҳсолот 
зиёд шавад, дар бозор мол ҳамон 
андоза арзон мешавад.

Истеҳсолкунанда бояд тала-
боти бозорро ба назар гирифта 
ба бозор мол ворид кунад, зеро 
мебояд, ки он молро фурӯхта то ин 
ки хароҷотҳояшро пӯшонда фоида 
ба даст орад. Ин муваффақиятҳо 
дар натиҷаи меҳнати оқилона, 
истифодаи таҷрибаи пешқадам, 
самаранок истифода бурда таво-
нистани илму техникаи муосир 
муяссар хоҳад гашт.

Давлат тавассути қонунҳои амалку-
нанда ҳуқуқи шаҳрвандони худро ҳамчун 
истеъмолкунанда барои харидани моли 
дорои сифати муносиб ва 
барои ҳаёту саломатии ис-
теъмолкунандагон бехатар 
кафолат медиҳад. Инчунин, 
шаҳрвандонро аз харидории 
ашёи пастсифате, ки ба вазъи 
иқтисодии онҳо созгор нест, 
ҳимоя мекунад. 

Бо ин мақсад Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунан-
дагон» қабул карда шудааст. 
Дар ин қонун ҳуқуқҳои асосии 
истеъмолкунандагон нишон 
дода шудаанд, аз ҷумла, ҳимояи ҳуқуқҳои 
ҳар як истеъмолкунанда аз ҷониби давлат, 
ҳимоя аз хавфи харидории моле, ки ба 
ҳаёт, саломатӣ, бехатарӣ таҳдид мекунад 
ва ё ба поймол кардани ҳуқуқҳои қонунии 
шаҳрванд сабабгор мешавад, ба таври 
ройгон бартараф кардани нуқсони мол ё 
иваз кардани он, ҷуброн кардани арзиши 
мол ва ё мутобиқан паст кардани нархи 
он, барқарор кардани хисороти маънавие, 
ки дар натиҷаи истифодаи моли номатлуб 
ба миён омадааст, ахбори пурраву дақиқ 
дар хусуси моли харидашаванда ва тарзи 
хизматрасонии он ва ба истеъмолкунанда 
фаҳмонидани ҳуқуқҳои ӯ. 

Табиист, ки сатҳи маърифати ҳуқуқии 
истеъмолкунандагон сол то сол боло ме-
равад. Онҳо ҳангоми харидории маҳсулот 
ба сифати он, муҳлати истифода, ранг, 
бӯй, лаззат, санаи барориш, ҳолати ни-
гоҳдории маҳсулот эътибори ҷиддӣ дода, 
аз фурӯшанда сертификати мутобиқати 
маҳсулотро ҳатман талаб менамоянд. Аз 
тарафи нозирони Агентии Тоҷикстандарт 
пайваста омӯзиш гузаронида шуда, зим-
ни ширкат дар семинар – машваратҳо 
бо иштироки кормандону мутахассисони 
соҳа сатҳи маърифати шаҳрвандон боло 
бурда мешавад. Дар баробари ин миёни 
соҳибкорону фурӯшандаҳо дар самти тоза 
нигоҳ доштани бозори истеъмолӣ пайваста 
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида меша-
ванд. 

Бо дарназардошти боз ҳам тақвият до-
дани фаъолият дар самти риояи талаботи 
муқарраргардида дар бозору нуқтаҳои сав-
дои пойтахт дар баробари роҳандозӣ наму-
дани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо масъулин, 
инчунин, тибқи нақша бо ҷалби воситаҳои 
ахбори омма раванди санҷишҳо ва масъа-
лаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон 
пешниҳоди аҳолӣ мегардад. 

Дар рафти гузаронидани корҳои фаҳ-
мондадиҳӣ аз соҳибкорон даъват ба амал 
оварда мешавад, ки молҳои пастсифат ва 
ё муҳлати истеъмолашон гузаштаро ба 
мардум нафурӯшанд. Барои несту нобуд 
сохтан ва аз муомилот баровардани ингу-
на молу маҳсулот ба Агентии Тоҷикстан-
дарт муроҷиат кунанд. Дар ҳолати ошкор 
кардани фурӯши молҳои пастсифат ва ё 
муҳлатгузашта тибқи талаботи Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нисбати онҳо чораҳои маъмурӣ 
андешида мешавад. 

Натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳиву тав-
зеҳоти аст, ки имрӯз бисёре аз соҳибкорон 
барои несту нобуд сохтани молу маҳсулоте, 
ки муҳлати истифодаашон гузаштааст ба 
Агентии Тоҷикстандарт муроҷиат мекунанд.

Дар ҳафтаи сипаригардида ҶДММ «Кока 
кола Нӯшокиҳои Тоҷикистон» воқеъ дар 

шаҳри Душанбе ба Агентии Тоҷикстандарт 
муроҷиат намуд, ки бинобар сабаби гуза-
штани муҳлати истеъмолии (Спрайт-443 
дал, Фанта Ситрус-7,9 дал, Кока колаи 
бешакар -0,6 дал) дар маҷмӯъ, ба миқдо-
ри 451 дал аз фурӯш гирифта шуда барои 
несту нобуд сохтан дар анбор нигоҳдорӣ 
карда мешаванд. 

Дар асоси дархости воридгардида мо 
мутахассисони Нозироти савдои Агентӣ 
барои несту нобуд сохтани молҳое, ки 
муҳлати истифодаашон гузаштаанд сафар-
бар шудем. Дар ҳузури мо ва намояндагии 
мақомоти дахлдори даъватшуда молҳои 
азмуомилотгирифта шуда пурра несту 
нобуд карда шуд. 

Ҳарчанд ки дар самти ҳимояи бозори 
истеъмолӣ имрӯз масъалаҳои ҳалталаб 
зиёданд, кормандони Нозироти савдои 
Агентии Тоҷикстандарт пайваста барои 
ҳимояи бозори истеъмолӣ мекӯшанд ва 
ҳамарӯза корҳои назаррасеро ба ҷо оварда 
истодаанд.

Мусаллам аст, ки ба зиммаи Агентии 
Тоҷикстандарт амалигардонии як силсила 
қонунҳое, ки пеш аз ҳама ба ҳифзи бечу-
нучарои бозори истеъмолии кишварамон 
нигаронида шудаанд, вогузор аст. Дар 
ҳамин росто бояд гуфт, ки татбиқи амалии 
ин қонунҳо дар навбати худ ба шаҳрвандон, 
яъне истеъмолкунандагон сахт вобастагӣ 
дорад, зеро мушоҳида мешавад, ки ҳоло 
ҳам аҳолӣ бобати ҳифзи ҳуқуқи истеъмо-
лии худ кам маълумот доранд. Бинобар, 
мо тасмим гирифтем, ки дар ҳамдастӣ бо 
воситаҳои ахбори омма раванди корҳои 
фаҳмондадиҳиро ба аҳолӣ вусъат бахшем 
ва барои барои баланд бардоштани маъри-
фати ҳуқуқии онҳо саҳм гузорем. 

Ғайратшо ДАВЛАТОВ,
сармутахассиси Нозироти савдои 

Агентии Тоҷикстандарт

НОМУНТАЗАМИИ НАРХИ 
МАҲСУЛОТ АЗ ОМИЛҲОИ 
ГУНОГУН ВОБАСТА АСТ

Диловар 
РАҲИМОВ,
мутахассиси 
Нозироти 
савдои Агентии 
Тоҷикстандарт

«То бозорро ба тартиб надарорем, 
интизоми намунавӣ ва маданияти 
бозордориро ҷорӣ насозем, назму низоми 
тиҷоратро ба роҳ монда наметавонем».

Эмомалӣ РАҲМОН

ҲАМКОРИИ СОҲИБКОРОН 
БАҲРИ ТАЪМИНИ 

БЕХАТАРИИ МАҲСУЛОТ
Солимии мардум аз бисёр 

ҷиҳат ба чораҳои пешакии ҳимо-
яи бозори истеъмолӣ аз ворид-
шавии маҳсулоти пастсифату 
зарарнок ва ба саломатии мар-
дум хатарнок вобастагии ка-
лон дорад. Ҳаётро бе бозор та-
саввур кардан душвор аст. Зеро 
бозор, худ оинаи рӯзгор буда, ни-
шона ва муайянкунандаи тарзи 
ҳаёти ин ё он ҷомеаро тақозо 
менамояд. 
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Тавре ки маълум аст, яке аз масъалаҳои 
муҳими замони муосир, ки хатари минтақа-
вию байналмилалиро ба бор овардааст, 
суръатёбии раванди радикализм-тундгароӣ, 
ифротгароӣ ва даҳшатафканӣ -терроризм ба 
ҳисоб меравад ва амалан дар ҳамаи қитъаҳои 
ҷаҳон тамоюли паҳншавиро дорад. Аксаран 
ин амалҳо зери ниқоби шиорҳо ва арзишҳои 
динии бебунёд сурат мегиранд.

Имрӯз терроризм ва экстремизм ҳамчун 
вабои аср ба амнияти ҷаҳон ва ба ҳар як со-
кини сайёра барои башарият хатари на камтар 
аз силоҳи ҳастаиро ба миён овардааст. 

Хусусиятҳои радикализм ва афзудани шу-
мораи одамони ба ин гурӯҳҳои номатлуб шо-
милшуда бо роҳи ҷалби пинҳонӣ ва тадриҷан 
тағйир додани тафаккуру эътиқоди онҳо, зери 
ниқоби афзалиятҳои динӣ зоҳир мегарданд. 
Намояндагони гурӯҳҳои даҳшатафкан, дар 
навбати аввал, бо ҷавононе кор мекунанд, ки 
таҷрибаи кофии рӯзгор надоранд, донишҳои 
дунявӣ ва диниашон паст буда, дар зиндагӣ бо 
мушкилоте, чун бекорӣ, муҳоҷират ва монанди 
ин дучор шудаанд. Бо дарназардошти он ки 
тағйироти афкору рафтори афроди ҷалбша-
ванда, тадриҷан ноаён сурат мегирад ва зери 
ниқоби асосҳои диние, ки ба тарзи шубҳанок 
тафсир мешаванд, атрофиён на ҳамеша ме-
тавонанд сари вақт нишонаҳои ташвишоварро 

пай баранд. 
Одатан ҷавононе, ки аз лиҳози зеҳнӣ ва 

ақлонӣ рушд наёфтаанд ба ин ҷараёнҳо ҷалб 
мешаванд. Сабабу омилҳои гаравидани бархе 
аз ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ ва 
террористӣ, аз паст будани сатҳи огоҳии онҳо 
аз мазун ва моҳияти дини мубини Ислом аст. 
Зеро имрӯз тероризм бо ниятҳои нопоки худ 
ва бо хусусиятҳои нави худ бо истифода аз 
дину мазҳабҳо таҳдид дорад. 

Аксаран мардуми мо барои кор зиёдттар 
ба муҳоҷират мераванд, хусусан ҷавононе 
ба ин гурӯҳҳо шомил мегарданд, ки бархе аз 
онҳо дониши кофӣ ва дарки амиқи зиндагӣ 
надоранд. Барои ҷалб кардани ҷавонон беш-
тар аз шабакаҳои интернетӣ ба таври васеъ 
истифода мебаранд. Шомилшавии баъзе аз 
ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо боиси 
нооромии ҷомеа мегардад. 

Терроризм ва ифротгароӣ раванди даҳ-
шатборе барои ҷомеа шинохта шуда, ҳамчун 
падидаи номатлуб ва проблемаи байнал-
милалӣ зуҳур кардааст. Имрӯзҳо терроризм 
бештар дар давлатҳои Афғонистон, Сурия, 
Ироқ, Либия, Яман, Покистон, Нигерия ва 
Сомалӣ мушоҳида гардида, онҳо амалҳои 
даҳшатбореро ба анҷом мерасонанд, ки дар 
натиҷаи чунин кирдорҳо даҳҳо одамон ҷони 
худро аз даст медиҳанд. Бояд қайд намуд, ки 
мақсади асосии ин гуна ҳаракатҳо танҳо ва 
танҳо халалдор кардани оромӣ ва вайрону 
валангор намудани тамоми арзишҳои фарҳан-
гӣ мебошад.

Тавре ки мо шоҳиди ҳолем, кишварҳое, 
ки аз терроризму ифротгароӣ осеб дидаанд, 
дар он қаҳтию гуруснагӣ ва баъзе бемориҳои 
сирояткунанда ба вуҷуд омадааст, ки ҷони 
садҳо ва ҳазорҳо инсонҳоро мерабоянд. Маҳз 

бо ҳамин мақсадҳои нопоки худ рӯз аз рӯз 
терроризм ва ифротгароӣ домани худро фарох 
намуда, хатари он давлатҳои зиёди ҷаҳонро 
таҳдид менамояд.

Тоҷикистон дар солҳои навадуми асри 
гузашта чунин падидаи манфурро пушти сар 
намуд, ки то ба ҳол хотироти талхи он замон 
дар қалби халқи мо боқӣ мондааст. Ин ҳамаро 
намояндагони худи гурӯҳҳои ифротӣ ва ҷудои-
андоз роҳандозӣ карданд. Бо вуҷуди он, ки чӣ 
қадар харобиҳо ба вуҷуд оварданду чӣ қадар 
ҷонҳоро қурбон намуданд, вале натавонистанд 
ба мақсади нопоки худ бирасанд. 

Шукри Худованд ва ваҳдату якдилӣ, ки 
имрӯз мо ба як кишвари ободу зебо ва амну 
осоишата расидем, ки ин ҳама бо заҳмату 
ҷонфидоии халқи азизамон дар зери роҳбарии 
Пешвои миллат, муҳтарм Эмомалӣ Раҳмон ба 
мо муяссар гардидааст.

Дар шароити замони муосир ҳар як ҷавони 
ҳушмандро зарур аст, ки дарки баланди сиёсӣ 
ва худогоҳии миллӣ дошта бошад, то ба доми 
ин гуна гурӯҳҳои тунгару ҷудоихоҳ наафтанд. 
Ҷавонони мо бояд аз шинохти арзишҳои ин-
сонӣ ва миллӣ дар ҳаёту зиндагӣ ошноӣ пайдо 
намуда, фирефтаи ҳаргуна ҳизбу ҳаракатҳои 
ифротӣ нагарданд. Зеро онҳо насли ҷавонро 
ба воситаи ақидаҳои исломӣ ва ба ҳар роҳу 
воситаҳо таблиғу ташвиқ менамоянд ва маҳз 
шахсони аз илму дониш бехабар тез ба ваъ-
даҳои ширини фарҷоми талхдоштаи онҳо фи-
рефта гардида, ҳаёти ширини худро зери хатар 
мегузоранд. Бояд гуфт, ки истифода аз қувваи 
ҷавонон барои онҳо хело манфиатбор буда, 
ин қишри ҷомеаро ба худ ҷалб менамоянд. 

Терроризм даҳшатбортарин ва нангин-
тарин амал, яъне қатлу кушторро нисбати 
занону духтарон, тифлон ва аъзоёни гуногуни 

ҷомеа, инчунин, куштори бузургтарин олиҳа, 
офарандаи ҳаёту зиндагӣ “Модар” анҷом ме-
диҳанд. Бинобар ин алайҳи чунин мушкилоти 
ҷомеа муборизаи дастаҷамъӣ ва маърифати 
баланди ҳуқуқӣ доштан лозим аст. Пешвои 
миллати мо нисбати хатарҳои терроризм ва 
эстремизм дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии 
кишвар таъкид намудаанд, ки “Мубориза бо 
терроризм ва экстремизм фароҳам овар-
дани фазои боварӣ, эҳтиром ба манфи-
атҳои ҳамдигар ва муттаҳид шудани ҳамаи 
кишварҳои дунёро дар пешорӯи ин хатари 
умумӣ тақозо менамояд”. Ҳарчанд як қатор 
созмонҳову ташкилотҳои байналхалқӣ барои 
рафъи ин мушкилӣ ва ё “вабои аср” талош 
меварзанд, вале ҳанӯз ҳам ба таври кофӣ 
натавонистаанд, ки дар ин роҳ муваффақ 
бошанд. Бо ҳамин мақсад танҳо тавассути 
ташаккул додани маърифати ҳуқуқӣ ва бедор 
намудани ҳисси ватандӯстии насли ҷавон мум-
кин аст, ки садди роҳи паҳншавии ин “вабои 
аср” гирифта шавад.

Ҳукумати кишвар шароити хуби илмомӯ-
зиро дар ватани азизамон муҳайё кардааст. 
Ҷавонони моро мебояд, ру ба илму дониш ва 
касбу ҳунарҳои муосир биоранд. Ба ин васила 
метавонанд дар оянда барои худ як зиндагии 
хубу арзанда муҳайё созанд.

Дар баробари ин моро зарур аст, ки ба 
қадри озодӣ, тинҷию оромӣ ва Истиқлолияти 
давлатӣ расида, дар пешрафту шукуфоии 
кишвари азизамон саҳмгузор бошем. Баҳри 
ҳифзи якпорчагии Ватани маҳбубамон талош 
кунем. Чи гунае, ки Пешвои муаззами миллат 
гуфтаанд: “Шаҳрвандони кишвар бояд ба 
қадри давлати соҳибистиқлол ва зиндагии 
орому осуда расанд ва ҳеҷ гоҳ зиракии си-
ёсиро аз даст надода, фирефтаи таблиғоту 
ақидаҳои бебунёди ифротӣ нашаванд”.

Дар тақвият ба суханони Пешвои миллат 
моро мебояд бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва 
меҳанпарастии худ, ҳамеша бо ҳама гурӯҳҳо 
ва ҳаракатҳое, ки ба зиндагии осоиштаи соки-
нон ва рушду тараққиёти кишвари азизамон 
халал ворид месозанд, мубориза бурда, барои 
устувории сулҳу субот ва амнияту тартиботи 
кишвар саҳми арзандаи худро гузорем.

Метавон пойафзолро аз рӯи 
истифодабарӣ ба чунин гурӯҳҳо 
ҷудо кард:

- ҳаррӯза;
- барои роҳ;
- замонавӣ;
- барои истироҳати фаъол;
- хонагӣ.
Вобаста ба фаслҳои сол:
- тобистона;
- баҳору тирамоҳӣ;
- зимистона.
- ҳамешагӣ.
Пойафзоли ҳаррӯза барои 

пӯшидани ҳамарӯза лозим аст. 
Пойафзоли замонавӣ ё мӯдӣ 

барои як муддати кӯтоҳ пешбинӣ 
шудааст ва онро ҳангоми ҷашну 
тантанаҳо мепӯшанд.

Пойафзоли хонагӣ – барои 
хонапӯшӣ.

Пойафзол барои роҳ як муд-
дати кӯтоҳ дар роҳ лозим меояд.

Пойафзол барои истироҳати 
фаъол - ҳангоми сайру гашт, исти-
роҳат ва варзиш, пӯшида мешавад.

Рӯи пойафзол аз чармҳои аслӣ, 
сунъӣ, синтетикӣ, маҳсулоти нас-
соҷӣ, инчунин, аз омехтаи ҳамаи 
ин маводҳо тайёр карда мешавад.

Қисми поёнии пойафзолро аз 
чармҳои аслӣ, сунъӣ, резин, пласт-
масс, маводи термопластикӣ, чӯб 

ва дигар маҳсулот тайёр мекунанд.
Нишонаҳое, ки дар пойафзол 

ҷой дода мешаванд, аз кадом маҳ-
сулот тайёр шудани онро ифода 
мекунанд. Масалан:

- чарми аслӣ;
- чарми сунъӣ ё синтетикӣ;
- маводи нассоҷӣ (текстилӣ).
Нишоне, ки дар сафи аввал 

аст (аз боло ба поён, аз чап ба 
рост) ифодагари маснуоти қисми 
болоии пойафзол, нишони дуввум 
баёнгари қисми дохилӣ ва нишони 
сеюм нишондиҳандаи қисми поё-
нии пойафзол аст.

Муҳлати кафолат вобаста ба 
навъи пешбинишуда ва ашёе, 
ки қисми поёнии пойафзол аз он 
тайёр шудааст, аз рӯзи ба таври 
чакана фурӯхта шуданаш, ҳисоб 
карда мешавад.

* Барои пойафзоли ҳаррӯзаи 
қисми поёнаш аз:

- чарм - 40 рӯз;
- чарм ва зерпӯши резинӣ - 45 

рӯз;
- нахҳои чармӣ, резини махсус, 

поливинихлорид (ПВХ) - 60 рӯз.

* Барои пойафзоли замонавии 
қисми поёнаш аз: 

- чарм - 50 рӯз;
- нахҳои аслии чармӣ - 70 рӯз;

- резини ковок, полиуретин, 
маводи термопластикӣ - 80 рӯз 

 аз вақти харид, муҳлати 
кафолат муайян карда мешавад.

* Барои пойафзоли хонагӣ, ки 
зерпӯши он аз:

- чарм, чарми сунъӣ ва ё син-
тетикӣ иборат аст, муҳлати 
кафолат 40 рӯз;

- тамоми навъҳои дигари пой-
афзоли занонаву мардона - 60 ва 
кӯдакона 35 рӯз кафолат доранд.

* Ҳангоми интихоб ва истифо-
даи пойафзол ба қоидаҳои зерин 
аҳамият додан лозим аст:

- пойафзол бояд чени пой 
интихоб карда шавад (рӯи пойро 
зер накунад);

- дар ҳолати гузоштани пой-
афзоли пошнабаланд дар ҷои ҳам-
вор пошнаи он бояд ба замин ҷафс 
истода бошад, ки ин аз дурустии 
сохти пошна дарак медиҳад;

- пошна бояд мустаҳкам бо-
шад.

Ҳангоми роҳгардӣ пой набояд 
тоб хӯрад ва ё лағжад (ба хусус бо 
пойафзоли тобистона). Ҳангоми 
истифода пойафзол доимо дар 
зери таъсири об, чанг, худи пой 
қарор дорад ва аз ин хотир онро 
эҳтиёт бояд кард. Дар натиҷаи бо 

эҳтиёт нигоҳ доштан пойафзоли 
Шумо ҳуснашро гум накарда, ба-
роятон бештар хизмат мекунад.

* Ҳангоми истифодаи пойафзол 
ба шартҳои зерин риоя кунед:

- пойафзолро аз чангу хок тоза 
карда, агар тар бошад хушкони-
дан лозим аст;

- пойафзолро дар рӯи гармку-
накҳо хушконидан мумкин нест, 
зеро пас аз он чарм сифати худро 
гум мекунад;

- пеш аз хушконидан ба дохили 
пойафзол маводеро (маслан коғаз) 
гузошта, онро дар ҳарорати хона 
хушконидан лозим аст. Чунин 
маводе, ки қобилияти обчиниро 
дорад, нами пойафзолро ба худ 
гирифта, шакли онро бетағир 
нигоҳ медорад.

Истифодаи пойафзоли хурд, 
ба хусус варзишӣ ва бофташуда, 
ки барои истифодаи ҳаррӯза дар 
ҷойҳои дурушт (асфалт, бетон) 
пешниҳод шудааст, сабабгори 
иллати кафи пой шуда метавонад.

Пошна барои пойафзоли кӯда-
кона ҳатмист, зеро он ба шаклгирии 
кафи пой мусоидат карда, онро аз 
осебҳо нигоҳ медорад.

Пойафзоли бепошна танҳо 
барои кӯдакони то яксола тавсия 
дода мешавад.

Баландии пошна барои кӯдако-
ни синни томактабӣ (1-7 сола) 5-10 
мм, барои наврасони 8-12 сола на 
бештар аз 20 мм, барои мактабиё-
ни 13-17 сола: писарон - то 30 мм, 
духтарон - то 40 мм, бояд бошад.

Ҷои муҳими қисми болоии 
пойафзол пушти пой аст, ки қолаби 
пушти пойро нигоҳ дошта онро аз 
вайроншавии шакл нигоҳ медорад.

Қисми босифати пушти пойаф-
зол ба лағжиши кафи пой монеъ 
шуда бо ин роҳ кӯдаконро аз нуқ-
сони кафи пой эмин медорад. Аз ин 
рӯ, пӯшидани пойафзоли бепушт 
танҳо пас аз 11 солагӣ иҷозат дода 
мешавад.

Пойафзоли кӯдакона бояд 
банди мустаҳкам ва дилпур (аз 
қабили риштабанд, қиш, қулфбан-
данҳои оҳанину пластмасӣ) дошта 
бошад ва ба роҳгардии кӯдак халал 
нарасонад.

Пойафзолҳои кушодаи бебанд 
(навъи «киштича») ба кӯдакони 
синни томактабӣ иҷозат дода 
намешаванд, зеро чунин шакли 
пойафзол ба шаклгирии дурусти 
гӯшти пошнаи пой ва гардиши хун 
монеъ мешавад.

Таҳияи  
Ҳилолиддин 
РУҲУЛЛОЕВ,
сармутахас-

сиси Раёсати  
баҳодиҳии 

мутобиқати 
Агентии Тоҷикстандарт

ДАР ВАҚТИ ХАРИДОРИИ  
ПОЙАФЗОЛ ЧИРО БОЯД ДОНИСТ?

ПЕШГИРӢ АЗ ШОМИЛШАВИИ ҶАВОНОН

БА ГУРӮҲҲОИ ИФРОТӢ 

Ҳабибулло ҒУЛОМЗОДА,
сардори Раёсати корҳо ва ҳуқуқи 
Агентии Тоҷикстандарт

ТАВСИЯ
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Ташвишовар он аст, ки дар 
вақти хариди бозичаҳо, волидон, 
танҳо ба намуду шакли он, ки 
ширкатҳои истеҳсолкунанда дар 
замони муосир хеле моҳирона бо-
зичаҳоро ҷолибу дилкаш месозанд 
таваҷҷуҳ мекунанду халос. Таҳли-
лу санҷишҳои нозирони Агентии 
Тоҷикстандарт нишон дод, ки дар 
бозори дохилии мамлакат теъ-
доди зиёди бозичаҳои бесифату 
ғайристандартӣ дар фурӯш қарор 
дорад. Дар доираи ҳимояи бозори 
истеъмолӣ аз воридоти бозичаҳои 
пластикии пастсифат ва хатарнок, 
ки асосан аз Ҷумҳурии Мардумии 
Хитой ворид мешаванд, мебошад. 
Дар давоми соли 2021 Нозироти 
савдои Агентӣ ба миқдори 70 ҳа-
зору 728 адад бозичаро ошкор на-
муданд, ки ба талаботи регламенти 
техникӣ ҷавобгӯ набуданд. Нисбат 
ба соҳибкороне, ки ин бозичаҳоро 
бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сифат 
ва бехатарӣ ба муомилот баровар-
даанд, мутобиқи Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурӣ чораҳои зарурӣ 
амалӣ карда шудааст. 

Маълум гардидааст, ки асосан 
ин гуна бозичаҳои ба таври қочоқ аз 
хориҷи кишвар хусусан Ҷумҳурии 
Мардумии Хитой ворид гардидааст. 
Чунин амали номатлуб аз ҷониби 

нафароне анҷом дода мешавад, 
ки нисбат ба солимии фарзандони 
миллат бетаваҷҷуҳ буда, танҳо 
манфиати худро болотар аз ҳама 
медонанд. 

Санҷишҳои лабаратории му-
тахассисони Маркази ташхисии 
Агентии Тоҷикстандарт борҳо 
собит сохтааст, ки қисми зиёди 
бозичаҳо барои солимии кӯдакон 
зарари ҷиддӣ доранд. Ҳоло он ки 
тибқи муқаррароти Регламенти 
техникии «Бехатарии бозичаҳо» 
бозича бояд тавре коркард ва 
истеҳсол гардида бошад, ки ҳан-
гоми истифода аз рӯи таъинот, он 
ба ҳаёт ва саломатии кӯдакон ва 
шахсони нигаҳбоникунандаи онҳо 
бехатар бошад ва мавҷуд набудани 
хатарҳоро таъмин намояд.

Аз рӯи маслиҳати мутахасси-
сони Маркази ташхиси маҳсулоти 
хӯроквории Агентии Тоҷикстандарт 
бозичаҳо бояд мувофиқ ба сину 
соли кӯдакон харидорӣ карда 
шавад. Бозича бояд садои балан-
ду гӯшхарош надошта бошанд, 
халанда, ва бо пластикаи чарсу 
зудшикан сохта нашавад, бадбӯ 
ва ранграванда набошад, зеро 
дар ҳоли чунин будани сифати он 
ҳатман ба солимии кӯдак зарар 
мерасонад. Ҳангоми бозӣ кардан 
хеле зуд шикастани он аз эҳтимол 
дур нест ва он метавонад ба ба-
дани нозуки кӯдак халида барояш 
зарари ҷисмонӣ расонад. Аз ҷони-
би дигар зуд – зуд шикастану нобуд 
шудани бозичаҳо ба вазъи молия-
вии хонаводагӣ низ зарар меорад. 

Мутаасифона, дар аксар ҳолат 
маълум мегардад, ки волидон 
натанҳо ба ин сифати онҳо аҳ-
мият намедиҳанд, балки аз ҷой-
ҳои муқаррарнашуда бозичаҳоро 
харидорӣ мекунанд. Хуб мешуд, 
ки волидон бозичаҳоеро интихоб 
кунанд, ки аз матоъҳои нарм духта 
шудаанд. Агар ҳатто бозичаҳои 
пластикиро харидорӣ кунанд ҳам 

аз мағозаҳои махсуси бачагона ха-
рид кардани он манфиатбахштар 
аст, зеро фурӯшандагони он барои 
нуфузи худро аз даст надодан, 
кӯшиш мекунанд, ки маҳсулоти 
босифатро ба истеъмолкунанда 
пешниҳод кунанд. 

Ба хотири фиреби назари хари-
дор, имрӯз миёни моли хушсифату 
пастсифат дар бозору марказҳои 
савдо фарқ гузоштан кори осон 
нест. Ороиши зоҳирии маҳсулоти 
пастсифат аксар вақт аз моли асл 
бисёр назарфиребона анҷом дода 
шудааст. Ҳамчунин, имрӯз дар 
растаҳои аксар марказҳои савдои 

мамлакат бозичаҳои пастсифатеро 
дучор омадан мумкин аст, ки исти-
фодаи он ба насли ояндаи мам-
лакат хатари ҷиддӣ дорад, вале 
соҳибкорон аз пешниҳоди онҳо ба 
харидорон худдорӣ намекунанд.

Масъулони соҳа иброз ме-
доранд, ки воридоти бозичаҳои 
пастсифат ба виҷдони соҳибкорону 
тоҷирон вобаста аст. Онҳо ҳангоми 
хариди бозичаҳои кӯдакона аз 
кишварҳои дигар ба сифати он 
аҳамияти ҷиддӣ зоҳир наменамо-
янд. Бинобар ин, имрӯз бозичаҳои 
кӯдаконаи тезшиканандаву ран-
граванда ва дорои теғу бӯйи ғализ 
зиёданд. Ҳолати мазкур ба салома-
тии хурдсолон хатари ҷиддӣ дошта 

метавонад. Бинобар ин, беҳтар 
кардани корҳои назоратӣ дар ин 
самт зарурӣ дониста мешавад.

Бо мақсади пешгирӣ кардани 
харидорӣ ва ҳимояи саломатии 
кӯдакону наврасон тавассути 
воситаҳои ахбори омма низ як 
қатор хабару гузориш, барномаву 
мақолаҳои манфиатбахш ба таври 
доимӣ таҳия карда мешавад, то 
сокинони мамлакат, хосса волидон 
ҳангоми харидории бозичаҳо барои 
ҷигарбандони худ эҳтиёткор бо-
шанд. Дар чунин ҳолат маърифати 
харидории ҳар як истеъмолкунан-
да нақши муҳим мебозад. 

Ҳар нафар ҳангоми харид ҳуқуқ 
дорад, ки сертификати мутобиқа-
ти сифатро аз фурӯшанда талаб 
намояд ва боварибахш будани 
маҳсулотро муайян созад. Дар 
ҳар як бозича тамғакоғаз ба таври 
ҳатмӣ бояд насб шуда бошад, ки 
дар он тамоми маълумот оид ба 
таркиби бозича, ба кадом сину 
соли кӯдак дахл доштани он, тарзи 
истифодабарӣ ва дигар маълумот 
навишта шудааст. Мутаасифона, 
на ҳама волидон ба тамғакоғаз 
ва сертифакат, ҷои нигоҳдорӣ ва 
намуди зоҳирии бозичаҳо аҳамият 
медиҳанд, ки ин сабабгори афзоиш 
ёфтани маҳсулоти пастсифат дар 
бозори дохилӣ мегардад. Яъне 

истеъмолкунанда яке аз иштирок-
чиёни асосии таъмини сифат ва 
бехатарии ҳама гуна молу маҳсу-
лот аст. 

Таи солҳои охир истеҳсоли 
бозичаҳои бесифату хатарнок 
дар аксар кишварҳои пешрафтаи 
олам низ ташвишовар гардидааст 
ва ин раванд ба кишвари мо низ 
бетаъсир намонд. Борҳо теъдоди 
зиёди бозичаҳоро аз муомилот 
бароварда онро нобуд кардаанд, ки 
он ба таври қочоқ вориди ҷумҳурии 
мо гардидааст. 

Дар тули 30-соли соҳиби-
стиқлолии мамлакат барои фаъ-
олиятро дар самтҳои гуногуни 
истеҳсолот ба роҳ гузоштан барои 
соҳибкорони ватанӣ имкониятҳои 
арзишманде аз ҷониби давлату 
Ҳукумати мамлакат фароҳам 
оварда шудааст, аммо то имрӯз 
дар кишвари мо танҳо 2 корхона 
бо истеҳсоли бозичаҳо машғул 
аст. Мушкилоти мавҷуда бояд 
соҳибкорони ватаниро бетараф 
нагузорад. Агар дар дохили мама-
лакат чунин корхонаҳо пайваста 
бунёд гардад манфиат аз маҳсу-
лот дучанд, солимии фарзандони 
миллат ҳифзу дар амон ва рушди 
иқтисодиёти Тоҷикистон таъмин 
хоҳад буд. Роҳи муассири коҳиши 
воридоти маҳсулоти пастсифат 
рушди истеҳсолоти дохилӣ арзёбӣ 
мегардад. 

Вобаста ба ин истеъмолкунан-
дагонро низ зарур аст, ки ҳангоми 
харидории бозичаҳои кӯдакона 
эҳтиёткор бошанд. Дар ҳолати ба 
вуҷуд омадани нофаҳмӣ ва камбу-
диҳо, онҳо метавонанд ба ниҳоди 
дахлдор муроҷиат намоянд. Танҳо 
ҳамкорӣ ва муроҷиати шаҳрван-
дон бо мақомоти назоратӣ имкон 
медиҳад, ки ҳуқуқҳои дар самти 
харидории дилхоҳ маҳсулот ҳифз 
карда шавад ва фурӯши маҳсулоти 
пастсифат коҳиш ёбад.

Ойгул ОДИНАЕВА

Гӯшти тоза бӯи махсус дорад, ки хоси 
гӯшти нав аст (ҳар як намуди ҳайвонот бӯи 
махсуси худро дорад), ранги гӯшт аз гулобӣ 
то сурхи сиёҳранг буда, ҳангоми пора кардан 
каме намдор ва бедоғ аст. Таркиби гӯшт ҳан-
гоми буридан бояд ба ҳам ҷафс бошад, дар 
вақти бо панҷа онро зер кардан бояд чуқурӣ 
зуд бартараф гардад. Равғани гӯшт набояд 
бӯи ғализ ва нохуш дошта бошад.

Гӯшти яхкунонидашуда дар яхдонҳо бо 
ҳарорати -18 С нигоҳ дошта мешавад. Агар 
дар дохили бастаҳои гӯшти яхкунонидашуда 
яхпораҳои обшудаистода пайдо шуда бо-
шанд, ин нишонаи об кушодани гӯшти яхӣ 
мебошад, ки дуруст нест.

Гӯшти яхкардашуда пас аз обшавӣ бояд 
тамъу маззаи гӯшти тозаро дошта бошад. 
Об кардани яхи гӯшти яхкунонидашуда вақте 
шурӯъ мешавад, ки ҳарорати атроф нисбат 
ба ҳарорати обкунии гӯшт 2-3 дараҷа баланд 
бошад. Ҳар қадаре обшавии гӯшт оҳистатар 
ба амал ояд, ҳамон андоза сифати гӯшт 
беҳтар нигоҳ дошта мешавад.

Гӯшти аз ях тозакардаро ҳарчи зудтар 
пухтан лозим аст, вагарна шумо метавонед, 
бо истеъмоли чунин гӯшт организми худрову 
дигаронро заҳролуд кунед.

Гӯште, ки тозагиву хушсифатии он 
шубҳанок аст нишонаҳои аввали вайрон-
шавиро дорост: болои он ҷо-ҷо намнокӣ 

дошта каме часпак ва тираранг аст. Қабати 
чунин гӯшт ҳангоми буридан обдор, сурхи 
серрранг, оби гӯшт каме тираранг мешавад. 
Таркиби он чандон мустаҳкам набуда, бӯи 
каме ғализ дорад, ки нишонаи вайронша-
вист. Равғани он часпак ва ҷо-ҷо ранги 
кабудча дорад.

Гӯшти вайроншуда аз шаклаш маълум 
аст, зеро рӯи онро луоби рангаш хокистарӣ 
ё пӯпанакҳо пӯшонидаанд. Ҳангоми бури-
дан таркиби он намнок, часпак буда, ранги 
сурхи қаҳваранг дорад. Аз рӯи гӯшти яхаш 
обкардашуда бошад, оби ғализи тирараг 
ҷорӣ мегардад, таркибаш пора-пора, бӯяш 
бисёр турушу ғализ аст. Равғани чунин гӯшт 
мулоим, ранги хокистарӣ дошта, бӯи тезу 
ғализ дорад.

Гӯште, ки сифатнокиаш шубҳанок аст, 
метавонад сабабгори пайдоиши бемориҳо, 
иншикофи микробҳои касалиовар гардад. 
Агар гӯшт намнок, часпак бошад ва ҳангоми 
онро зер кардан ҷои чуқурча зуд пур шуда 
ба ҳолати аввала бар нагардад, исботи он 
аст, ки гӯшти ҳайвони бемор аст ва ё вайрон 
шудааст.

Гӯшти гов дорои таркиби сахт ва сурхи 
серранг буда равғани он сахту резонак ме-
шавад. Гӯшти гӯсола аз он бо ранги нисбатан 
равшантар ва нозуктари худ фарқ карда хеле 
зудтар мепазад.

Гӯшти мурғ аз дигар намудҳои гӯшт бо 
сервитаминии худ фарқ мекунад. Гӯшти 
ҷудокардашуда, яъне гӯште, ки дар алоҳи-
дагӣ печонда шудааст, бояд тағмакоғаз бо 
ишораи санаи тайёршавӣ ва муҳлати исти-
фода дошта бошад. Гӯшти мурғ бояд ранги 
якхела, бе нишонаҳои ранги кабуд ва хун 
дошта бошад. 

Гӯшти тозаи мурғ ранги гулобии паст, бӯи 
махсус дорад ва ҳангоми қапидан ба даст 
намечаспад.

Маҳсулоти гӯштии алоҳида печонидашу-
да зуд вайроншаванда мебошад, аз ин хотир 
онро дар ҳарорати на бештар аз – 5 С, бе 
яхкунонӣ нигоҳ доштан лозим аст.

Маҳсулоти гӯштии дар алоҳидагӣ 
печонидашуда чанд нишонае дорад, ки 
аз вайрон шудани он дарак медиҳад. 
Масалан: болопӯши он ноҳамвор ва 
часпак мешавад. Агар истеҳсолкунанда 
шартҳои техникиро дуруст риоя накарда 
бошад, дар қабати болоии гӯшт доғҳои 
сабз пайдо мешаванд, ки ин аз сифати 

пасти маҳсулот дарак ме-
диҳад. Чунин маҳсулотро 
истеъмол кардан мумкин 
нест, зеро ба саломатӣ 
зиёновар мебошад.

Азалшоҳ Воҳидов

ИНТИХОБИ ОҚИЛОНАИ БОЗИЧАҲО - 
ҲИФЗИ СОЛИМИИ ФАРЗАНДОН

ҲАНГОМИ ХАРИДОРИИ ГӮШТ ЧИРО БОЯД ДОНИСТ?

Дар ҳар хонаводае, 
ки тифл аст, он хонаро 
бе бозичаҳо тасаввур 
кардан ғайриимкон 
аст. Хоҳишу завқи 
тифлро нисбат ба 
бозича ягон падару 
модарон рад карда 
наметавонад. Бешубҳа 
фарзанд барои волидон 
ҳамеша азиз аст ва 
дар ҳама маврид барои 
ҳаёти хушу хуррами 
фарзандон падару 
модар ҳама ҳастии 
худро мебахшанд. 

Гӯшт тоза, яхкунонидашу-
да, шубҳанок ва вайрон буда 
метавонад. Муҳлати исти-
фодаи гӯшт аз ҷониби ис-
теҳсолкунанда муайян карда, 
дар тамғакоғаз ишора мегар-
дад. Барои гӯшти дар дӯко-
ну бозор буда, коғази махсу-
си духтури ҳайвонот лозим 
аст, то он собиткунандаи 
санаи кушта шудани ҳайвон 
ва муҳлати истифодаи он 
бошад.
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Имрӯзҳо ҷиҳати 
таъмини маҳсулоти 
босифат ва табиӣ 
дар баробари дигар 
корхонаҳои ватанӣ 
ҶДММ «Тоҷ - Мол» 
низ фаъолияти назар-
рас карда истодааст.

ҶДММ «Тоҷ-Мол» 
дар шаҳри Турсунзода 
ҷойгир буда, алҳол 
роҳбарии онро соҳиб-

кор Абдуқаюм Яқубов ба уҳда дорад. Корхона 
ба коркарди маҳсулоти шири машғул мебошад. 
Таҳти роҳбарии он ҶДММ «Тоҷ-Мол» дар чандин 
озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат карда, сазо-
вори мукофотҳо шудааст. Соҳиби ифтихорнома, 
раҳматнома, сипосномаи - Вазорати энергетика ва саноа-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон», Аген-
тии стандиратсия, метрология, 
сертификатсия дар шаҳри Тур-
сунзода ва Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри 
Турсунзода шудааст. Соли 2016 
соҳиби дипломи финалисти 
«Маҳсулот ва хизматрасонии 
беҳтарин дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон-2016» гардид. Соли 2018 
бо ҷоизаи махсуси «Интихоби 
истеъмолкунанда» дар озмуни 
«Маҳсулот ва хизматрасонии 
беҳтарини Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар соли 2018» гардид. 
Ҳамчунин, корхона дар соли 
2021 низ дар озмуни ҷумҳури-
явии Агентии Тоҷикстандарт, 
ки таҳти унвони «Маҳсулот 
ва хизматрасонии беҳтарин 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», 
ки ҳар ду сол баъд, баргузор 
мегардад, ширкат намудааст. 
Корхона аз рӯйи номинатси-
яи беҳтарин маҳсулоти хӯро-
квории Ҷумҳурии Тоҷикистон  
иштирок карда, соҳиби диплом 
гардид. 

Айни ҳол дар корхонаи 
мазкур 15 нафар кору фаъо-
лият намуда истодааст. ҶДММ 
«Тоҷ-Мол» ҳамарӯза аз соки-
нони деҳоти шаҳри Турсунзода 
1 тонна шир ҷамъоварӣ наму-
да, онро коркард менамояд 
ва беш аз 24 намуд маҳсулоти 
ширӣ истеҳсол менамояд. Ба 
монанди шири пастеризатси-

яшуда 1л бо (бо боқлашка), сметанаи «Субҳона» 200г, 
ки равғанокиаш 15 %, сметанаи «Субҳона» 200г, ки 

равғанокиаш 20 %, сметанаи 
«Субҳона» 350г, ки равғаноки-
аш 20 %, сметанаи «Субҳона» 
1кг, ки равғанокиаш 20 %, ке-
фири «Ҳаловат» 1л (летракӣ), 
кефири «Ҳаловат» 500г, ке-
фири «Боғистон» 500г, ҷурғот, 
қаймоқ, твороги «Шифо», 
«Дуғ ширкент», ряженка, қу-
рут, панири «Ширкент» ва 
ғайраҳо. 

Айни ҳол корхона молу 
маҳсулоти истеҳсолкардаи 
худро ба бозорҳои шаҳрҳои 
Турсунзода, Ҳисор, Душан-
бе ва ноҳияҳои Шаҳринав, 
Рӯдакӣ ба фурӯш гузошта-
аст.

Муҳимтар аз ҳама молу 
маҳсулоте, ки ҶДММ «Тоҷ-
Мол» истеҳсол мекунад пурра 
табиӣ буда, талабгорӣ зиёд 
дорад. Абдуқаюм Яқубов роҳ-
бари ин корхона барои молу 
маҳсулоти босифат ва хоса 
табии борҳо аз ҷониби роҳ-
барони воломақом ва аҳолӣ 
таҳсину офарин шунидааст, 
инро худи ӯ тасдиқ ва иброз 
дошт. 

Ҷиҳати рушди соҳибкорӣ 
ва дастгирии онҳо Агентии 
Тоҷикстандарт пайваста тад-
бирҳо меандешад. Аз ин рӯ 
ҳамеша соҳбкорони бомасъу-
лият ва обдкорро бо сипос-
нома ва раҳматномаҳои худ 
сафароз мегардонад.

Ctrl + E - Выбрать все
Ctrl + N - Черный
Ctrl + C - Копировать
Ctrl + D - Заполнение
Ctrl + B - Поиск
Ctrl + G - Сохранить
Ctrl + L - Заменитель
Ctrl + K - Итальянский
Ctrl + U - Новая работа
Ctrl + A - Открыть
Ctrl + P - Печать
Ctrl + R - Не в порядке
Ctrl + S - Подсвечено
Ctrl + V - Колье
Ctrl + W - Закрыть
Ctrl + X - Вырезать
Ctrl + Y - Повторить
Ctrl + Z - Отменить
F1 - Помогите
F2 - Издание
F3 - Коул имя
F4 - Повтори последнее действие
F4 - При вводе формулы чередуется между 
абсолютными/относительными ссылками
F5 - Перейти к
F6 - Следующая панель
F7 - Проверка орфографии
F8 - Режим расширения
F9 - Пересчитать все книги
F10 - Активировать строку меню
F11 - Новая графика
F12 - Сохранить как
Ctrl +:- вставить текущее время
Ctrl +;- Вставить текущую дату.
Ctrl +«- скопируйте значение ячейки выше
Ctrl +‘- Скопируйте выше формулу ячеек

 � ИЗМЕНЕНИЕ - РЕГУЛИРОВКА СМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В МЕНЮ EXCEL

Shift + F1 - Что это?
Shift + F2 - Редактировать комментарий в 
ячейке
Shift + F3 - Функция формулы вставки
Shift + F4 - Место следующее
Shift + F5 - Поиск
Shift + F6 - Предыдущая панель
Shift + F8 - Добавьте в подборку
Shift + F9 - Калькулярный активный плани-
ровщик
Shift + F10 - дисплей всплывающего меню
Shift + F11 - Новая панель
Shift + F12 - Сохранение
Ctrl + F3 - Название набора
Ctrl + F4 - Закрыть
Ctrl + F5 - XL Реставрационный размер окна
Ctrl + F6 - Следующая работа
Shift + Ctrl + F6 - окно предыдущей рабочей 
папки
Ctrl + F7 - Переместить окно
Ctrl + F8 - Переопределение окна
Ctrl + F9 - минимизировать работу торта
Ctrl + F10 - Максимальное или восстановле-
ние окна
Ctrl + F11 - Вставка макролист 4.0
Ctrl + F1 - Открыть файл
Alt + F1 - Вставить диаграмму
Alt + F2 - Сохраните как
Alt + F4 - Саир
Alt + F8 - Макродиалоговое окно
Alt + F11 - Редактор Visual Basic
Ctrl + Esc. Можно быстро вернуться на до-
машний экран. А тут ничего не случилось.
Ctrl + Shift + F3 - Создайте имя, используя

«ТОҶ – МОЛ» - ТАЪМИНИ
СИФАТ ВА БЕХАТАРӢ ДАР МАДДИ АВВАЛ

Ҳукумати кишвар бо мақ-
сади дастгирии соҳибкорӣ ва 
муҳайё сохтани фазои муно-
сиб барои фаъолияти онҳо 
ҳадафҳои созандаро роҳандо-
зӣ намудааст. Ҳамин аст, ки 
пайваста ба онҳо имконият ва 
имтиёзҳо пешбинӣ мегарданд. 
Дар баробари ин соҳибкорони 
бо нангу бо ори мо бо фаъоли-
ятҳои самараноку ободкории 
худ ҳамеша дар мадди аввали 
суханрониҳои Пешвои миллат 
қарор мегиранд. 
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МУАССИС: 
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САРМУҲАРРИР: 
Мурод Ашӯров

 
ҲАЙАТИ МУШОВАРА: 
Т. Абдулваҳобзода,  
Р. Давлатзода, С. 

Шерзода, М. Сафарзода,  
Ғ. Муҳиддинов,  
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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.

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. 

Воқеан, ба синни на-
фақа расидан барои 
тамоми қишрҳои ҷомеа 
маънои саҳмгузорӣ ва 
хизмат ба ҷомеаву дав-
лату миллатро ифода 
мекунад ва ин раванд 
бозгӯи он аст, ки шах-
сият дар давоми умр 
тавонистааст ба қадри 
тавон рисолати инсо-
нию меҳнатии хешро 
ба ҷой оварад. Бо сари 
баланду дили гарм 
расидан ба ин қуллаи 
рӯзгор барои инсонҳо 
бахти баланд аст. Зеро 
ашхосе, ки ин қулларо 
бо ифтихор фатҳ ме-
намоянд, аз сари қулла 
ба пайраҳаву шоҳроҳи 
тайнамудаи хеш назар 

афканда гузаштаи худ 
ва кору пайкори чандин-
солаашонро пеши назар 
меоваранд, ки ин нукта 
барои одамони устувору 
бурдбор хеле гуворо 
асту лаззати минбаъ-
даи ҳаётро фароҳам 
меоварад.

Инак, ҳамкори муҳта-
раму муътабари мо Эмо-
малӣ Салимов аз ҳамин 
қабил ашхосанд. Мо ин 
санаи камолотро ба ба-
родари азиз муборак 
гуфта, бо меҳру ихлос 
таманнои онро дорем, 
ки дар идомаи рӯзгор низ 
тансиҳату сарбаланду 
комгор, роҳнамои ҷаво-
нон ва ибрати наслҳои 
имрӯзу фардо бошанд.

Писарам гӯш кун!
Мунтазири ҳеҷ дасте 

дар ҳеҷ ҷойе аз ин дунё 
мабош ва ашкҳоятро бо 
дастони худат пок кун 
(ҳама роҳгузаранд).

Забон устухон надорад, 
вале онқадар қавӣ аст, ки 
метавонад ба осонӣ қал-
беро бишканад (муроқиби 
ҳарфҳоят бош).

Ба касоне, ки пушти 
сарат ҳарф мезананд, бе- 
эътино бош, онҳоро ҷоя-
шон ҳамонҷо аст, дақиқан 
пушти сарат (гузашт дошта 
бош).

Гоҳе Худованд барои 
ҳифизи ту касе ё чизе-
ро аз ту мегирад, исрор 
ба баргаштанаш накун, 
пушаймон хоҳӣ шуд. (Ху-
дованд вуҷуд дорад пас 
ҳикматашро қабул кун)

Умри ман 70 сол аст, 
вале мисле, ки дар 7 
дақиқа гузашт ва дорад 

ба охир мерасад (ту дар 
ин дақиқаҳои кам касеро 
аз худат нороҳат накун).

На сафедӣ баёнгари 
зебоист ва на сиёҳӣ нишо-
наи зиштӣ, кафан сафед, 
аммо тарснок аст, вале 
Каъба бо он сиёҳӣ маҳбубу 
дӯстдоштанист. Инсон ба 
ахлоқаш шинохта меша-
вад на ба мазҳараш.

Агар садои баланд ни-
шонаи мардонагӣ буд, саг 
сарвари мардон мебуд.

Қабл аз ин ки сара-
тро боло бубарӣ ва аз 
надоштаҳоят пеши Худо 
шикоят кунӣ, назаре ба 
поин дошта бош ва барои 
доштаҳоят шукрона кун.

Инсон бузург намеша-
вад ҷуз ба василаи афко-
раш.

Таҳияи 
Фирдавси Абдураҳмон

Маъбади Нилуфар дар 
шаҳри Ню-Деҳлӣ, пойтах-
ти Ҳиндустон воқеъ гарди-
да, ба макони тамошо ва 
ҷолиб табдил ёфтааст. Ин 
бинои бузургҳаҷм аз мар-
мари пентелии сафед дар 
шакли гули шукуфтаисто-
даи нилуфар бунёд гашта, 
дар миёни сайёҳони олам 
маъмул аст. Маъбади Ни-
луфар ҳамчун бинои лоиқи 
тамошо ва зебову тарҳи 
наҷибдошта аз маъбадҳои 
асосии шаҳри Ню-Деҳлӣ ва 
қитъаи Ҳиндустон дониста 

шудааст. Маҳз барои бо 
санъати меъмории баланд 
сохта шудани он борҳо 
соҳиби ҷоиза гардидааст 
ва тамоми воситаҳои ахбо-
ри омма онро ба ҷаҳониён 
муаррифӣ кардаанд. Маъ-
бади Нилуфар бо дархо-
сти ҷамъияти ҷавони бом-
байии бахайҳо, ки бунёд 
карданашро, ҳанўз соли 
1921 аз Абдул-Бах талаб 
намуда буданд, дертар, 
соли 1986 на дар Бомбай, 
балки дар Ню-Деҳлӣ сохта 
шуд.

РИСОЛАТИ КАСБЇ


