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Ғизои солим кафолати 
тани солим аст
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Ихтирои ҳароратсанҷҳо 
аз нигоҳи таърих

Ҳусни 
ҳаёту файзи 
зиндагонии мо аз 
модар аст ва ӯ сито-
раи дурахшонест, ки бо 
нерӯмандии атокардаи Ху-
дои мутаол роҳи фарзанд- 
ро дар тӯли зиндагӣ равшан 
месозад.

Эмомалї РАЊМОН

15 март -
Рӯзи байналмилалии 

ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагон

Дар меҳмонӣ -  
арӯси сол

Ҳамасола 15 март Рӯзи 
байналмилалии ҳимояи 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон 
таҷлил карда мешавад. 

Таҷлили Рӯзи байналмилалии 
ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон нишони 
он аст, ки дар шинохт ва 

ҳимояи ҳуқуқи инсон дар 
ҷаҳон қадамҳои боэътимод 

гузошта мешаванд. 
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Ба хотири гиромидошт ва 
арҷгузорӣ ба зан-модар дар 
бинои Агентии Тоҷикстандарт 
бахшида ба рӯзи Модар ҷашни 
тантанавӣ баргузор гардид. Дар 
он роҳбарият, кормандон ва 
тамоми занону бонувони даст-
гоҳи марказии Агентӣ иштирок 
намуданд. Ҳамчунин, ба хоти-
ри эҳтиром ва сипосмандӣ аз 
фаъолияти қаблӣ корӣ, баъзе 
аз занони собиқадорони Агентӣ 
низ даъват шуда буданд.

Нахуст, директори Агентии 
Тоҷикстандарт Абдулваҳобзо-
да Темурҷон баромад намуда 
ҳамагонро ба ин рӯзи муқаддас 

табрику таҳният гуфт. Инчунин, 
қайд доштанд, ки занон дар ҷо-
меаи Тоҷикистон дар пешрафти 
соҳаҳои мухталифи хоҷагии 
халқи мамлакат нақши муассир 
доранд. Ба шарофати сиёсати 
дурбинонаи Пешвои миллат 
ва қабули барномаҳои давлатӣ 
имрӯз занон дар соҳаи роҳбарӣ 
дар мақомоти давлатӣ ва кор-
хонаву ташкилот, дар мақомоти 
иҷроия ва олии қонунгузор 
Маҷлиси намояндагон ва маҷ-
лисҳои викилони халқии шаҳру 
ноҳия ва ҷамоату шаҳрак, дар 
соҳаи соҳибкорӣ ва истеҳсоли 
маводи ниёзи мардум, соҳаи 

бонкдорӣ, фарҳанг ва санъат, 
маориф, тиб ва варзиш, ин-
чунин, ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
саҳми хеле назаррас доранд. 

Д а р  П а ё м и  н а в бат и и 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар баробари руш-
ду таҳкими соҳаҳои гуногу-
ни хоҷагии халқи мамлакат, 
инчунин, вобаста ба баланд 
бардоштани мақому манзалати 
занон андешаҳои ҷолиб баён 
гардид. Лозим ба ёдоварист, 

ки аз рӯзҳои аввали соҳиби-
стиқлолии кишвар дар ҳамаи 
мулоқоту вохӯриҳо ва маъ-
рӯзаҳои худ Пешвои миллат 
вобаста ба баланд бардоштани 
мақоми занон дар ҷомеа та-
ваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, 
саҳми занонро дар пешраф-
ти соҳаҳои сиёсату иқтисод, 
иҷтимоиёту фарҳанг, маорифу 
тандурустӣ, варзиш ва тарбияи 

насли солим ва босавод, худ-
шиносу меҳанпараст махсус 
таъкид менамоянд. 

Инчунин, дар баромадҳо аз 
бузургии занону модарон, ки 
дар тӯли таърих қаҳрамониҳои 
зиёде кардаанду дар баробари 

ҳама мушкилоти зиндагӣ ба 
тавлиду тарбияи насли инсонӣ 
саҳмгузор буданд, суханронӣ 
ҷараён гирифт. Таъкид рафт, ки 
занон дар ҳама давру замон бо 
бузургии худ идомабахши ҳаёт 
дар рӯи Замин буда, бо назари 
нозукбинонаи худ ва илму ҳу-
нари воло фарзандони оқилу 
донишмандро тарбия мекар-
данд. Бузургтарин шахсиятҳо 
аз Модар ба дунё омадаанд ва 
дар ҳаққи ӯ ончунон суханҳо 
ва васф кардааанд, ки арзиши 
бебаҳоро доро аст. 

Ҳамзамон, қайд шуд, ки 
моро мебояд имрӯз ба қадри ин 
отифа ва олиҳаи зебои зиндагӣ 

бирасем, онро арҷ гузорем ва 
ҳамчунин, эҳтиром намоем. 
Чунки зан модар аст, модари 
аҳли башарият, нафарест, ки 
инсониятро тарбият намуда ба 
камол мерасонад. 

Мурод АШӮРОВ

Дар рафти 
семинари омӯ-
зишӣ ва корҳои 
фаҳмондадиҳӣ 
мутахассисони 
шуъбаи назо-
рати давлатӣ 
оид ба риояи 
талаботи ре-
г л а м е н т ҳ о и 
т е х н и к ӣ  в а 
ҳуҷҷатҳои меъ-
ёрии техникӣ 
дар саноати са-
бук ва шуъбаи 
низоми идора-
кунии сифати 

Агентии Тоҷикстандарт барои ишти-
рокчиён дар мавзӯъҳои гуногун ба 
монанди: риояи талаботи регламенти 
техникии “Бехатарии маҳсулоти ме-
белӣ”; мафҳум ва пайдоиши ташкилоти 
байналмилалӣ оид ба стандартонӣ 
ISO, зарурати тадбиқи стандартҳои 
байналмилалии силсилаи ISO 9000 
дар корхонаҳои ватанӣ, тавзеи стан-
дарти байналмилалии ISO 14001 ва 
ISO 45001 ва ғайра презентатсияҳо 
пешниҳод карда шуда, аз ҷониби 
иштирокчиён оид ба мавзӯҳои пеш-
ниҳодгардида, саволу ҷавоб ба таври 
озод сурат гирифт.

Бояд қайд намуд, ки Регламенти 

техникӣ ин санади меъёрии тихникӣ, ки 
дар ҷараёни бамеъёрдарории техникӣ 
таҳия шуда, талаботи техникии рио-
яашон ҳатмиро вобаста бо бехатарии 
маҳсулот, ҷараёни коркард, истеҳсол, 
истифодабарӣ, нигоҳдорӣ, интиқол, 
фурӯш, коркарди партовҳои он, иҷрои 

кор ва хизматрасонӣ дар қисми беха-
тарӣ муқаррар мекунад.

Таҳия ва қабули Регламентҳои 
техникӣ дар асоси талаботи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ба-
меъёрдарории техникӣ» амалӣ карда 
мешавад. Қонуни мазкур ҳуқуқу уҳдадо-
риҳои иштирокчиёни ин муносибатҳоро 

муқаррар менамояд.
Дар асоси талаботи қонуни маз-

кур назорати давлатӣ оид ба риояи 
талаботи регламентҳои техникӣ ба 
зиммаи мақоми ваколатдор дар соҳаи 
бамеъёрдарории техникии Агентии 
Тоҷикстандарт вогузор карда шудааст. 
Ҳангоми назорат талаботи муқаррар-
намудаи регламентҳои техникӣ нисбат 
ба маҳсулот ва тамоми ҷараёнҳои ба 
он вобаста дохил мегардад, санҷида 
мешавад.

Агентии Тоҷикстандарт ҳамчун мақо-
моти марказии идоракунии ҳокимияти 

давлатӣ масъалаҳои сифат, бехатарии 
молу маҳсулотро таҳти назорат қарор 
додааст.

Абдуғаффор ЗУҲУРОВ, 
сармутахассис шуъбаи 

назорати давлатӣ дар саноати 
сабук

Зан ҳамчун 
шахси 

фарҳангсозу 
тарбияткунанда, 

агар худ аз 
воқеияти ҳаёту 

ҷомеа огоҳу 
бохабар бошад, 

фарзандон, 
аҳли оила ва 

шогирдони худро 
тарзе тарбия 

мекунад, ки онҳо 
ба самти ҷомеаи 
пешрафта қадам 

ниҳанд.
Эмомалӣ 

РАҲМОН

Таҷлили Рӯзи модар  
дар Агентии Тоҷикстандарт

Регламентҳои техникӣ - 
таъмини бехатарии маҳсулот 

Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи эълони солҳои 2022-2026 «Солҳои руш-ди саноат» ва таҳкиму воридо-тивазкунанда будани маҳсуло-ти мебелӣ, санаи 3 марти соли 2022 семинари омӯзишӣ бо ис-теҳсолкунандагони маҳсулоти мебелӣ баргузор гардид. 
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Д е ҳ а и 
зебоманза-
ри Баҳор. 
Имрӯз меҳ-
мони ин ди-
ёри файз-
бор гаштем. 
Хело дилка-
шу зебост, 
аз фазояш 
б о р о н и 
м у ш к б е з 
м е б о р а д . 
Аз дур ша-

молаке майли вазидан дорад, то абрҳои 
гирёну сарсонро парешон созад, гӯё ӯ ҳам 
пайхас карда бошад, ки меҳмони олиқа-
дре меояд. Пас аз чанде бод абрҳои тира-
ро паҳну парешон кард. Чашмаки офтоб 
аз гӯшаяки абр намоён гашт, баробари 
намоён гаштанаш симои мардуми деҳаро 
низ болида кард, ба хурсандиашон шо-
дии дигар зам намуд. Хуршеди ҷаҳонтоб 
акнун нурафшони мекард. Ҳар зарраи 
рӯшноияшро бо сидқу ихлос ба мардум 
ҳадя менамуд. Ҳатто майсаи хурде, ки 
кӯшиши сар аз хок берун кардан дошт бо 
баҳонаи нерӯ гирифтан аз офтоб чашм 
ба роҳи он Арӯси нозанин буд, ки мо ҳам 
дар рафти сайру тамошои манзараҳои 
дилфиреби ин макон огоҳ гаштем.

Оре, мардум имрӯз хурсанд буданд, 
бениҳот хурсанд. Шодию нишот вуҷуда-
шонро фаро гирифта буд. Аз чеҳраашон 
аён буд, ки пас аз хастагиҳои зиёду 
тӯлонӣ интизори чизе ва ё касе буданд, 
ки чашм ба роҳу 
дида чор бесабро-
на роҳ мепоиданд. 
Аз миш-миши баъ-
зе занҳо фаҳми-
дам, ки меҳмони 
деринтизорашон 
меомадааст. Бале! 
Мегӯянд хабарҳои 
тозаро пеш аз ҳама 
метавон аз забони 
занҳо шунид. Хо-
стам фаҳмам, ки ин 
ҳама тараддуд аз 
баҳри чӣ ва ё барои кӣ? Занону бонувон, 
хурду калон либоси нав ба бар кардаву 
гул бари рӯ зада буданд дастархон оро-
ставу хонаҳо пироста карда, мунтазири чӣ 
касе ҳастанд. Он меҳмони олиқадрашон 
кӣ бошад?, аз куҷо бошад, ки ин ҳама 
омодагӣ ва меҳмоннавозӣ баҳраш намуда 
истодаанд, худ ба худ фикр мекардам ва 
ҳайрон мешудам: наход ҳамаи ин мардум 
барои як меҳмон омодагӣ дида бошанд, 
оё ӯ шахси обруманду соҳибмарта бо-
шад? ва ё чӣ амали неке баҳри мардум 
анҷом додааст, ки барои иззаташ, ин ҳама 
талош доранд. Барои посух гирифтан ба 
ин суолҳоям ба назди як гурӯҳ занҳое, 
ки либоси нав ба бар кардаанду лаби ҷӯ 
пудина мечиданд, рафтам. Бо баҳонае 
аз онҳо пурсидам, ки ин ниёзбӯро барои 
чӣ мечинед?

Яке аз он занҳо гуфт: - Ба пешвози 
меҳмони деринтизорамон самбӯсаи ала-
фин мепазем.

Боз пурсидам: - он меҳмони деринти-
зоратон кист?

Гуфтанд: - Ба диёри хушманзари мо 
Арӯс меояд.

Ҳайрон шудаму гуфтам: - Арӯс мео-
яд…? Ин ҳама тараддуд барои як арӯс.

Гуфтанд: - Бале!

Гуфтам:- Охир ӯ аз куҷо меояд, аз ягон 
макони муқаддас меояд магар?

Хандида гуфтанд: - На!
Гуфтам: - Фаҳмо! Аз деҳи ҳамасоя 

меояд чӣ?
Гуфтанд: - На! Аз роҳи дур.
Гуфтам: - Пас ин роҳи дураш куҷо бо-

шад, ки Арӯси шумо аз он ҷо меомадааст 
ва барои омаданаш тамоми деҳа хушҳоли 
даранд, меболанду мерақсанд. Чи қадар 
арӯси ба қадру қимат будааст, қудумаш 
хуҷаста бошад!

Яке аз занҳо гуфт: - Ин Арӯси нозани-
ни мо бо қадамҳои некаш ҳар сол ба ин 
диёр, файзу сафо, меҳру вафо меорад. 

Тааҷҷуб кардаму гуфтам: - Магар ин 
Арӯс ҳар сол меояд?

Гуфтанд: - Бале! Ҳар сол бо пару боли 
наву иқболи нав!

Ҳайратам зиёд шуду боз пурсидам: 
- Чихел? Чаро ҳар сол? Магар ӯ баъди 
омаданаш боз ба ягон кишвари дигар 
сафар карда меравад ва пас аз як сол 
меояд? Ва шумо ҳар соли нав ӯро ин гуна 
бо чеҳраи кушод ва шодию нишот дафу 
чанг, рақсу суруд пешвоз мегиред?

Гуфтанд: Бале! Ӯро бисёр дӯст медо-
рем. Рӯҳи тоза мебахшад ба ин макону 
ба ин диёр. Ӯ буд, ки номи диёри моро 
то абад зинда кард ва бо ӯ ин рустои 
«Баҳор»-ро мешиносанд. Бо накҳаташ, бо 
сурураш бо вуҷуди суруду тараннумаш. 
Қабои тозае мепӯшонад ба ин ҷо. Гӯё 
ҷони дубора мебахшад бо омаданаш ба 
ин макону ба ин одамон.

Аз ин гуфтаҳо шавқам ба дидани ин 
орази поксиришт 
зиёдтар шуд ва 
бетоқатона пурси-
дам: 

- Кай меояд? 
Ман ҳам ба пешво-
заш равам!

Онҳо гуфтанд: 
Дар роҳ аст, наз-
дик омадааст, чанд 
лаҳзае пас мера-
сад. Ман, ки бо ли-
босҳои корӣ будам, 
ба ман гуфтанд, бо 

ин авзо намешавад, ба пешвози Арӯси 
сол рафт. Ту ҳам бояд мисли мо либосҳои 
идона ба бар намоӣ ва худро оро диҳӣ. 
Сарравал бояд ғубори дилатро барорӣ, 
ки расм чунин аст. Аз касе ранҷида бошӣ, 
бубахшу гузашт кун ва кинаҳоро аз қалбат 
берун бисоз ва касеро ранҷонида бошӣ, 
бираву бахшиш бипурс, бо ӯ дӯст шав ва 
баъдан бо замири пок ва нияти нек бо мо 
ба пешвози ин Арӯси накҳатофарин баро!

Хулласи калом, ман ҳам чунин кар-
дам, мувофиқи расми роиҷ. 

Ба фикрам, хонандаи зиррак пайхас 
кард, ки ин меҳмони олиқадрамон меҳ-
мони ҳар як хонадон аст, ва омаданашро 
ҳамагон бесаброна интизоранд. Оре! 
Дуруст фикр кардӣ, ин Арӯси хуҷаста-
пайро «Наврӯз» ном аст. Наврӯзи 
оламафрӯз, пайкрасони шодиҳо, гу-
лафшонсозандаи қабои фазову замин, 
тароватбахшандаву сафооварандаи 
ҳар як кошона. Биёед шумо ҳам барои 
пазирои аз он расмеро, ки мо анҷом 
додем сармашқи худ намуда бо дили 
софу беғубор бо мо якҷоя ба пешвози 
ин Арӯси нозанин мебароем…

Зебо ҚИЛИЧБЕКОВА,
 муовини сардори Нозироти пахта 

ва пилла

Дар меҳмонӣ -  
арӯси сол Вазифаҳои Маркази ташхисӣ инҳо 

мебошанд: гузаронидани ташхисҳои 
маҳсулоти хӯрокворӣ, хоҷагии қишлоқ 
ва молҳои ниёзи мардум аз рӯи салоҳият 
ва аккредитатсия бо истифода аз усулу 
санҷиши физикӣ-кимиёвӣ, аналитикӣ, 
органолептикӣ радиометрии ва микро-
биологӣ дар асоси талаботи ҳуҷҷатҳои 
меъёри ва додани хулосаҳо дар намуди 
пайнавиштҳои (протоколҳои) ташхисии 
маҳсулоти додашуда оид ба мутобиқати 
он ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ.

Расонидани кумаки назариявӣ ва 
амалӣ ба озмоишгоҳи санҷишии ташки-
лотҳо, корхонаҳо ва МТМ ба мақсади 
дуруст ва бехато гузаронидани ташхисӣ 
маҳсулоти хӯрока ва хоҷагии қишлоқ, 
мебошад. 

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои пеш-
бинишуда Маркази ташхисӣ функси-
яҳои зеринро иҷро менамояд:

Дар доираи салоҳияти худ ба роҳ 
мондани назорат аз болои фаъолияти 
кормандони Маркази ташхисӣ ва зерсо-
хторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва минтақавӣ;

Пешниҳоди ҳисоботи фаъолияти 
моҳона, семоҳа, шашмоҳа, нӯҳмоҳа ва 
солонаи Маркази ташхисӣ, инчунин, 
пешниҳоди ҳисоботи фаъолият дар 
муҳлатҳои муқарраршуда ва пеш ома-
дани зарурат аз рӯи талаботи супо-
ришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва супоришҳои роҳбарияти Агентии 
Тоҷикстандарт;

Таъмини ташкили коргузории Мар-

кази ташхисӣ ва тартиби нигоҳдории 
ҳуҷҷатҳои коргузорӣ ва супоридани он 
ба бойгонии Агентии Тоҷикстандарт 
тибқи тартиби муқарраргардида;

Дар доираи ваколати худ таъмин 
намудани ҳифзи маълумоте, ки сирри 
давлатӣ ва тиҷоратӣ дорад;

Бо тартиби муқарраршуда ширкат 
варзидан дар таҳияи лоиҳаҳои санадҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ оид ба стандартизат-
сия, метрология, баҳодиҳии мутобиқат 
ва савдо;

Иҷрои қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қа-
рорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва супоришҳои роҳбарияти Агентии 
Тоҷикстандарт;

Таъмин намудани сатҳи бехатарии 
ҳаёт, солимии ҷомеа, муҳити зист, аз 
ҷумла, барои ёрӣ расонидани ҷиҳати 
истифодаи стандартҳо, регламентҳои 
техникӣ, қоида ва меъёрҳои байналми-
лалӣ;

Амалӣ намудани дигар вазифаву 
уҳдадориҳое, ки роҳбарият дар вақти ба 

амал барории фаъ-
олият дар назди 
Раёсат мегузорад.

Гулбаҳор 
РАҶАБОВА, 

мудири озмо-
ишгоҳи микро-
биологии Мар-
кази ташхисӣ 

Ҳар сол дар дунё 8-уми март 
ҳамчун Рӯзи байналмилалии 
занону бонувон таҷлил ме-
гардад. Гиромидошти мо-
дарон дар саросари дунё 
ин нишони эҳтиром ба 
зан, ба модар, ба чашмаи 
хушкнашавандаи ҳаёти 
музаффар мебошад.

Дар мамлакати мо мо-
дарони азизу дилбанд ҳаме-
ша садрнишинанду Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қадри 
ин олиҳаи ҳусн - ҳусни замину замон 
мерасанд, зеро модар ба ҳама гуна қа-
дршиносиҳо сазовор мебошад. Баланд 
бардоштани мақому мартабаи зан дар 
ҷомеа ин гувоҳи он аст, ки занон баробари 
мардон дар ҷомеа баробарҳуқуқ буда, дар 
вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда кору 
пайкор доранд. 

Дар Маркази стандартизатсия, метро-
логия, сертификатсия ва нозироти савдои 
вилояти Хатлон 20 нафар занону духта-
рон содиқона ифои вазифа доранд. Аз ин 
се нафарашон дар сатҳи роҳбарият кор 
мекунанд ва нисбат ба касби худ, ба дав-
лату миллати худ содиқанд. Аз он ҷумла, 
дар озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти хӯро-
каи Маркази вилоятии Тоҷикстандарт чор 
нафар занон кор мекунанд. Хушбахтона, 
дар ифтитоҳи ин озмоишгоҳ Сарвари 
давлат ширкат варзида буд. Имрӯз бошад 
барои кормандони озмоишгоҳ ва дигар 
шуъбаву бахшҳои Маркази стандартизат-
сия, метрология, сертификатсия ва нози-

роти савдои вилояти Хатлон дар 
баробари мардон барои занон 

низ шароити арзандаи корӣ 
фароҳам оварда шудааст. 
Марказ, солҳои охир бо 
дастгоҳу таҷҳизоти муо-
сир таъмин шуда, бинои 
он - дохил ва берун пурра 

таъмиру таҷдид гардид.
Мо занон ва кормандони 

ин марказ аз он ифтихор ме-
кунем, ки Тоҷикистони соҳиби-

стиқлол боз ҳам ободу зебо гардида, 
рӯз то рӯз бо маҳсулоти рақобатпазир, 
воридотивазкунанда табдил ёфта истода-
аст. Дар ин кор ҳиссаи занону бонувони 
соҳибкор, истеҳсолотчиёни ватанӣ бағоят 
бузург аст. Аз фурсат истифода бурда, 
ҳамаи модарон ва хоҳарони азизу дил-
бандро бо Рӯзи байналмилалии занону 
бонувон самимона табрик гуфта, бароя-
шон тани сиҳат, рӯзгори обод ва саодати 
зиндагиро орзу менамоям. Ҳамчунин, аз 
забони шоир мегӯям:

Шаҳгули гулҳои модар,
Аз ҳама зебои модар.
Хонаи ту хонаи ишқ,
Хонаи дилҳои модар.
Ин қадар ҳам меҳрубонӣ,
Ин қадар ширинзабонӣ.
Балки ҷонӣ, ҷони ҷонӣ,
Бахти ин дунёӣ модар.

Аскарзода Робия,
сардори озмоишгоҳи ташхиси 

маҳсулоти  хӯрокаи МСМС ва НС-и 
вилояти Хатлон

Вазифа ва функсияҳои 
асосии Маркази ташхисӣ

Шаҳгули гулҳои модар
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1. Пеш аз харидани маводи озуқа маълумоти дар тағ-
макоғаз овардашударо бодиққат хонда бароед ва ба ному 
суроғаи истеҳсолкунанда, номи маҳсулот, таркиби он, шаро-
ити нигаҳдошт ва муҳлати истифода диққат диҳед.

Муҳлати истифода - муҳлатест, ки дар давоми он мавод, 

бо риояи расонидан, нигаҳдошт ва истеъмол бояд сифати 
худро нигоҳ дошта бошад.

Баробари гузаштани муҳлати истифода мавод бояд аз 
фурӯш гирифта шавад, зеро истеъмоли он пас аз муҳлати 
муайяншуда барои саломатии истеъмолкунандагон зара-
ровар аст.

2. Маводи хӯрока бояд дар шароити махсусе, ки дар 
борҷома нишон дода шудааст, нигоҳ дошта шавад.

3. Яклухтии борҷомаҳои маводи ғизоиро тафтиш кунед.

4. Аз харидории маводҳои тезвайроншаванда (аз қабили 
гӯшт, моҳӣ, шир ва ғайраҳо), ки дар шароити номусоид нигоҳ 
доштаву фурӯхта мешаванд, худдорӣ кунед. 

5. Маводеро, ки фурӯшанда бо дастони чиркин ва зах-
мдор пешниҳод мекунад, харидан мумкин нест.

6. Кӯшиш кунед, ки фурӯшанда ба Шумо маводи инти-
хобкардаатонро диҳад. Ҳамчунин, дар вақти бар кашидан 
ба тарозу аҳамият диҳед.

7. То ҳадди имкон маводи харидорӣ мекардагиатонро 
аз рӯи шакл, ранг, бӯй  ва мазза санҷед.

8. Эҳтимол аст дар таркиби маводи ғизоӣ маводҳои ило-
вагӣ ҷой дошта бошанд. Аз ин рӯ, ба навиштаҷоти тағмакоғаз 
ё рӯйпӯши маҳсулот аҳамият диҳед. Маводҳои ба хӯрокворӣ 
иловашуда (рангҳо, консервантҳо ва ғ.), ки ба рӯйхати 
Иттиҳоди Аврупо дохил карда шудаанд, бо ҳарфи «Е» ва 
пас аз он рақамҳои 3-рақама ё 4-рақама ишора шудаанд. 

Мисол: консерванти Е200 (кислотаи 
сорбин). Рақами 200 ин рақами ба 
қайд гирифташудаи кислотаи сорбин 
аз тарафи Комиссияи Кодекс Али-
ментариус мебошад. Номгӯи ғизоҳои 
илова ба хӯрока дар доираи «Меъёр 
ва қоидаҳои санитарӣ оид ба ғизои 
иловагӣ» муайян карда мешавад.

Мадина ТОШЕВА, 
сармутахассиси  
Нозироти савдо

Зан дар оилаи тоҷикон 
ҳамеша нақши асосӣ дошт 
ва дорад. Зеро иффату 
зебоӣ, фурӯтаниву маъ-
рифатнокӣ хоси зан буда, 
ба зиндагии мард ва аҳли 
хонадон таровату поки-
загӣ мебахшад. Аз ин рӯ, 
аз оғози таърих то имрӯз 
мардуми мо ба маърифат-
нокшавии зан аҳамияти 
хоса дода, кӯшидаанд, 
ки занон дар ҷомеа пеш-
саф бошанд. Дар зиндагӣ 
пешоҳанг будани зан ва 
маърифатнок буданаш 
имкон медиҳад, ки сатҳи 
маънавии оила баланд 
шуда, кӯдакон ва дигар 
аъзои оила маърифатнок 
тарбия ёбанд. Ин арзиш 
асоси фарҳанги оиладориро ташкил 
медиҳад. 

Метавон қайд кард, ки маърифати зан 
ба фарзандонаш таъсири амиқ мерасонад. 
Агар модар китобхон, бомаърифат ва до-
нишманд бошад, фарзандон низ майл ба 
донишу маърифат карда, хислатҳои неки 
модарашонро дар худ мепарваранд ва ба 
модарашон пайравӣ мекунанд. Ин рисо-
лати бузургест. 

Занҳои тоҷик, инчунин, дар таъмини 
оила бо ғизои солим саҳми арзанда до-
ранд. Ҳатто гуфтан мумкин аст, ки ба уҳдаи 
зан дар оила асоси таъмини ғизо вогузор 
шудааст. Интихоб ва таҳияи ғизо бошад, 
кори хеле муҳим ба ҳисоб меравад.

Мувофиқи маълумоти Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ омили аз рӯи 
аҳамият аввалине, ки ба саломатӣ ва 
некӯаҳволии аҳолӣ таъсир мерасонад, ғизо 
мебошад. Мутаассифона ҳоло вайронша-
вии мубодилаи ғизо, аз ҷумла, норасоии 
ғизо, нокифоягии микронутриентҳо, вазни 
барзиёди бадан ва фарбеҳӣ, инчунин, бе-
мориҳои ғайрисироятии (бемориҳои дил, 
диабети қанд, бемории саратон) бо ғизои 
носолим асоснокшуда боиси талафоти зиё-
ди иҷтимоию иқтисодӣ барои одамон, оила, 

ҷамоат ва давлатҳои алоҳида мегардад.
Зимнан, 15 марти ҳар сол дар дунё 

ҳамчун Рӯзи байналхалқии ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунанда таҷлил мегардад. Соли 
равон ташаббускорони ин ҷашн тасмим 
гирифтанд, ки ба масъалаи муҳим будани 
ғизои солим таваҷҷуҳи хос зоҳир намоянд. 
Ҳанӯз чанд сол қабл Стратегияи ҷаҳоние 
тарҳрезӣ шуда буд, ки ба беҳтар намудани 
фарҳанги ғизоии мардум, баландтар бур-
дани аҳамияти зиндагии дуруст ва фаъоли 
одамон равона шуда буд. Мутаассифона, 
солҳои пешин на ҳамаи нуктаҳои ин барно-
ма риоя шуданд. Аз ин хотир ба бемориҳои 
фарбеҳшавӣ, касалии қанд, зиёд шудани 
холестерин дар хун ва фишорбаландӣ 
гирифтор шудани аҳолӣ зиёд ба қайд ги-
рифта шудааст. 

Тибқи маълумоти оморӣ ин бемориҳо 
аксар аз риоя накардани реҷаи истеъмоли 
ғизо хуруҷ мекунанд. Истеъмоли бемаҳдуд 
ва пайвастаи хӯрокҳои серғизо, аз қабили 
гӯшт, маҳсулоти хамирӣ, шириниҳо ва 
ғайра сабабгори ин бемориҳо мегарданд. 
Имрӯз бемориҳои дилу рагҳо, фарбеҳӣ, 
фишорбаландӣ, диабети қанд миёни занҳо 
низ зиёданд. 

Мутобиқи дастур ва талаботи муқар-
рарӣ ҳар оила бояд ҳафтае 15 кг маҳсулоти 

тару тозаи меваю сабзавотро истеъмол 
намояд. Умуман, ғизои солим кафолати 
тани солим аст.

Ҳамчунин, равоншиносон маълум кар-
даанд, ки занҳо харидорӣ кардан аз мағо-
заву бозорҳоро дӯст медоранд. Аз ин рӯ, 
маҳз онҳо бояд ҳангоми харид ба сифату 

махсусиятҳои маҳсулот 
таваҷҷуҳи зиёд зоҳир 
намоянд. Маҳсулотро 
муқоиса кунанд, аз 
фурӯшанда вобаста ба 
сифату махсусиятҳои 
маҳсулот пурсанд. Ин 
кори хеле ҷиддӣ ҳам 
ҳаст. Зеро ғизои асосии 
хонаводаҳо аз маҳсу-
лоте тайёр мешаванд, 
ки аз бозору дӯконҳо 
мехарем. 

Мутаассифона са-
води ҳуқуқиву фарҳан-
гии на ҳамаи занҳо ба 
дараҷаест, ки ҳангоми 
хариди маҳсулот бояд 
дошта бошанд. Аксари 
истеъмолкунандагон 

дар интихобу хариди молу маҳсулот, хоҳ 
хӯрокворӣ бошад, хоҳ ғайри он ба саҳлан-
гориву саросемагӣ роҳ медиҳанд ва дар 
истифодаи молу маҳсулот иштибоҳ мена-
моянд. Дастури пешниҳоднамудаи соҳиби 
молро дуруст намехонанд ва шефтаи 
ороишоти қуттиҳову расмҳои тарғиботии 
он гардида, аз фурӯшанда чеки хазинаро 
талаб намекунанд.

Аз ин ҳолат савдогарони бевиҷдон сӯй-
истифода карда, ба харидорон маҳсулоти 
бесифат ва баъзан зараровари худро “бор” 
мекунанд. Дуруст аст, ки раванди шикояти 
мардум аз болои чунин савдогарони бе-
инсоф рӯз ба рӯз меафзояд, вале гуфтан 
душвор аст, ки он қонеъкунанда бошад.

Ин ҳам дар ҳоле, ки ба хотири ҳиф-
зи сиҳатии генофонди миллати тоҷик 
ҳамасола аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барномаҳои гуногун қабул ва 
роҳандозӣ гардида, сол то сол дастоварду 
муваффақият дар ин самт ба мушоҳида 
мерасад. Соли равон низ Пешвои миллат, 
Президенти мамлакат зимни баррасии 
Паёми солонаи хеш оид ба беҳсозии вазъи 
ғизову саломатии аҳли ҷомеа ёдовар 
шуда, барои пешгирии воридоти маводҳои 
пастсифату зиёновар ба масъулони соҳа 
дастуру супоришҳои мушаххас доданд. 

Миёни мардум тайёр кардани хӯришҳо 
аз меваю сабзавот маъмул аст ва ин 
амалро аксари занон дар хона анҷом 
медиҳанд. Аммо баъзан аз сабаби риоя 
накардани қоидаҳои муҳими тайёр кар-
дани хӯриш дар зарфҳо одамон заҳролуд 
мешаванд, ки ин бемориро ботулизм 
меноманд. Барангезандаи ин беморӣ дар 
таркиби хок мавҷуд аст ва агар меваю 
сабзавотро дуруст тоза накарда, хӯриш 
омода кунанд, имкони заҳролуд гаштани 
хӯриш  ба миён меояд, вале на ҳама занҳо 
қоидаҳои маҳкам кардани зарфҳоро риоя 
мекунанд. Сабаби дигари гирифторӣ ба 
бемориҳои сироятӣ дар ҳолати ғайрисани-
тарӣ нигоҳ доштани хӯрокворӣ аст. Маводи 
ғизоӣ бояд дар зарфҳои махсус дар ҷойи 
мувофиқ нигоҳ дошта шавад. Болои зарф 
ҳатман бояд пӯшида бошад ва агар ғизои 
шабро дар ҷойи номувофиқ нигоҳ дорему 
баъд истеъмол кунем, хатари сироятёбӣ 
бештар мегардад. 

Аз ҳама муҳимаш бояд дар назар ги-
рифт, ки шояд дар олам кам миллатҳое 
ёфт шаванд, ки чун тоҷикон таомҳои лазизу 
фоидабахш дошта бошанд. Аммо бархе 
аз занҳои муосир ба хӯрокҳои нимтайёри 
зараровар майл дошта, барои осонии кор 
аз онҳо фаровон истифода мебаранд, ки 
боиси таассуф аст. Солҳои қабл байни 
бонувони деҳот як навъ сабқат дар тайёр 
намудани хӯроку нонҳои ҳархела мерафт 
ва тамоми деҳа медонистанд, ки кадом 
зан оши буридаро мисли ришта мебураду 
чаппотию кулча ё фатири кадоме хушма-
заву калон аст? Аз рӯи мушоҳидаҳоямон 
мебинем, ки ҳатто дар деҳот ҳам занон 
беҳавсала шудаанду ба ҷойи оши борик 
ё угрои маъмулӣ макаронҳои бемаззаи 
хитоиро истифода мекунанд. Пас чаро 
модарон имрӯз барои фарзандонашон 
маводи хӯроквории асилу судмандро, ки 
тайёр карданаш заҳмати зиёде намета-
лабад, пухта пешниҳод накарда, баръакс, 
пул додаю ба буҷаи хона ва сиҳатии аҳли 
оила зарар расонида, беморӣ мехаранд? 

Ғизо дар он ҳолат солим ба ҳисоб 
меравад, ки аз ҳама намуд барангезан-
даҳои сирояткунанда ва заҳролудкунанда 
эмин бошад. Барои эмин нигоҳ доштани 
хӯрокворӣ пеш аз ҳама маълумоти хуб 

бояд дошт. Ин маъ-
лумотро бонувон, 
ки таҳиякунандаи 
асосии ғизои аҳли 
оилаанд, бояд ду-
руст донанд.

Малоҳат 
ЗАЙНИДДИНОВА, 
сардори шуъбаи 

умумӣ 

Ғизои солим
кафолати тани солим аст

ЧАНД МАСЛИҲАТ БА ХОТИРИ  
ХАРИДОРӢ НАКАРДАНИ МОЛИ  СИФАТАН НОМАТЛУБ
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Боиси ифтихор аст, ки модарону занон 
ва бонувони кишвари мо бо рафтори нек, 
андешаи солим ва маҳорату кордонии худ 
дар пешрафти Тоҷикистони маҳбубамон 
саҳми бузург доранд. Онҳо имрӯз дар 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат 
софдилона кору фаъолият менамоянд ва 
бо заҳмати бунёдкоронаву ташаббусҳои 
созандаашон барои рушди давлати соҳиби-
стиқлоламон саъю талош мекунанд.

Модар шахсест, ки шабу рӯз ба хотири 
роҳату осоиши тифлаш заҳмат мекашад ва 
намегузорад, ки фарзанди ӯ ранҷу озоре би-
над. Вай ҳамеша дар талош аст, ки фарзандаш 
солиму бардам ба камол расад, соҳиби одобу 
маърифат, илму дониш ва касбу ҳунар гардад 
ва дар оянда ба ҷомеа хизмати шоиста намояд. 
Яъне, дар шуури насли наврас ташаккул додани 
эҳсоси муҳаббат ба донишу маърифат, одобу 
ахлоқ, нангу номус ва ватандӯстиву заҳматкашӣ, 
қабл аз ҳама, хизмати модар мебошад.

Дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олӣ Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ба мавқеи занон таваҷҷуҳи хоса зоҳир 
намуда, азму ирода ва масъулиятшиносии за-
нону модаронро ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа 

арзёбӣ карда, таъкид намуданд, ки дар сиёсати 
иҷтимоии давлату Ҳукумати Тоҷикистон ба 
масъалаи баланд бардоштани мақоми занону 
бонувон дар ҳаёти ҷомеа диққати ҷиддӣ дода 
мешавад. 

Дар Маркази Тоҷикстандарт дар вилояти 
Суғд нисбат ба мутахассисони ҷавон, ба хусус 
духтарону бонувони ҷавон таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир карда шуда, тамоми шароиту имконият 
барои фаъолияти корӣ ва такмили ихтисоси 
онҳо фароҳам оварда шудааст.

Хушбахтона бо дастгирии директори Аген-
тии Тоҷикстандарт ва ташаббусҳои созандаи он, 
ки аз сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат 
маншаъ мегиранд, имрӯз дар ин коргоҳ фазои 
мусоид ва шароити хуб корӣ фароҳам оварда 
шудааст. Вобаста ба ин моро мебояд, ки дар 
иҷрои уҳдадориҳои худ масъулиятшинос бо-
шем. Ҳамчунин, кӯшиш мекунем бо амалҳои 
шоиста ва рафтори намунавӣ рисолати касбии 
худро содиқона иҷро намуда, баҳри пешрафти 
кишвари азизамон саҳми хешро гузорем.

Мавлуда ҲАКИМОВА,
мутахассиси озмоишгоҳи маҳсулоти 

хӯрока ва кишоварзии Маркази 
Тоҷикстандарт дар вилояти Суғд

Яке аз самтҳои асосии ҳифзи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагон ин баланд бар-
доштани сатҳи хизматрасонии соҳаи 
савдо, хӯроки умумӣ, хизмати маишӣ 
мебошад. Дар ҳама давру замон табъи 
хушу болидаи мардум ва маҳсулнокии 
меҳнати ҳар як фард бевосита аз фаъ-
олияти ин соҳаи муҳим вобаста буд.

Корхона ва муассисоти хӯрокӣ умум, 
хоса тарабхонаву қаҳвахона маконе 
мебошанд, ки ғайр аз тановули таому 
нӯшидани нӯшокиҳо, фароғатӣ ҳа-
маҷониба ва роҳати одамонро таъмин 
менамояд. Аз ин рӯ, ҳамеша озодаву 
дилкаш нигоҳ доштани муҳити тарабхо-
наҳо, ороиш додани толори хӯрокхӯрию 
дамгирӣ, ороиш ва ҷиҳозонидани рӯи 
миз, санъати хӯрокпазӣ, тарзи қабул 
ва хизмат ба мизоҷон санъати балан-
ди корбурдро талаб намуда, яке аз 
омилҳои асосии ҷалби одамон ба та-
рабхона ё қаҳвахона мебошад.

Тайи солҳои охир кишвари соҳиби-
стиқлоли мо аз ҳама ҷиҳат дар рушду 
нумӯъ аст. Ҷолиби қайд аст, ки имрӯз 
тарабхонаю ошхонаҳои замонавӣ зиёд 
ва бо ҷиҳозҳои мувофиқ ороста шуда, 
бо усулҳои миллию аврупоӣ таому 
хурокворӣ омода намуда, дараҷаи хиз-
матрасонӣ то андозае беҳтар шудааст.

Мутаассифона, санҷишҳо нишон 
медиҳанд, ки имрӯз дар қисми зиёди ин 
муассисаҳо сатҳи хизматрасонӣ ба та-
лаботҳои мавҷуда ҷавобгӯ нест. Дар ба-
робари пурра ҷавобгӯ набудани сифати 
хизматрасонӣ, дар бисёр муассисаҳои 
хӯроки умумӣ ба фиреби мизоҷон низ 
роҳ дода мешавад. Аз рӯи санҷишҳо ва 
санадҳои тартибдодашуда даҳҳо чунин 
мисолҳоро овардан мумкин аст, ки дар 
муассисаҳо ҳолатҳои риоя накардани 
талаботи стандартҳо, дағалона вайрон 
кардани қоидаҳои савдо ва хизматра-
сонӣ ошкор шуда нисбати онҳо чораҳо 
андешида шудаанд.

Албатта, мақсади мо ҷаримабандӣ 
нест, мо то ҳадди имкон ба роҳбарон 

ба мутасаддиёни корхонаҳо тавсия ме-
диҳем, ки дар муҳлатҳои муқарраршуда 
камбудиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, 
риояи талаботҳои мавҷударо таъмин 
намоянд. Вале ҳоло ҳам бархе аз роҳ-
барон дар ин масъала бемасъулиятӣ 
зоҳир намуда, аз паи ислоҳи камбудиҳо 
намешаванд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 
сабаби асосии роҳ додан ба чунин 
камбудиҳо, риоя накардани қоидаҳои 
савдо ва хизматрасонӣ, пеш аз ҳама 
надоштани малакаи касбии худи роҳба-
рон, пешхизматҳо ва дигар кормандони 
ин муассисаҳо мебошад.

Хизматрасонӣ дар муассисаҳои 
хӯроки умумӣ усул ва талаботҳои муай-

яни худро дорад. Хиз-
матрасониҳо пеш аз 
ҳама замонавӣ буда, 
бояд аз рӯи талабот ва 
хоҳиши мизоҷон ба роҳ 
монда шаванд. 

Бояд гуфт, ки на-
мояндагони асосии 
хизматрасонии соҳаи 
хӯроки умумӣ, асо-
сан пешхизматҳо ба 
ҳисоб мераванд. Яке 
аз нишонаҳои асосии 
касбии пешхизмат ин 

тозагии шахсӣ ва намуди зоҳирии вай 
аст. Дар кор пешхизмат ҳаматарафа 
тоза ва озода буда, бояд маданияти 
баланди қабули мизоҷон ва хизматра-
сониро дошта бошад. Беҳуда нест, ки 
якум таассуроте, ки аз тарафи мизоҷон 
нисбати тарабхона ва кормандони он 
пайдо мешавад, ин нигоҳи аввалин ба 
пешхизмат аст. Маҳз, ҳамин таассуро-
ти аввал муваффақиятҳои тиҷоратии 
корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ аст. 
Баъдан роҳ ёфтан ба дили мизоҷон ин 
бо маҳорат ва аз рӯи адлу инсоф хизмат 
расонидан ба мизоҷон, самимона ҷалб 
намудани меҳмонон ба сари миз, сари 
вақт аз рӯи фармоишҳо расонидани та-
омҳо хулас - маданият ва сатҳи баланди 
хизматрасонӣ аст. 

Усулҳои хизматрасонии тарабхо-
наҳо имрӯзҳо дар рушду такомуланд. Ба 
беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум 
талабот ва ниёз ба ин муассисаҳои 
хизматрасонӣ зиёд мешавад. Дар ин 
радиф, барои пешбурди кор ва хизма-
трасонӣ ба аҳолӣ рақобати байни му-
ассисаҳои номбурда меафзояд. Маҳз, 
барои он, ки муассисаҳо ба рақобати 
байни худ тобовар шаванд, имрӯз кор-
мандони онро лозим меояд, ки баҳри 
такмили ихтисоси худ дар омӯзиш буда, 
аз таҷрибаи мамолики мутараққӣ исти-
фода намоянд.

Зеро сабаби асосии сатҳи пасти хиз-
матрасонӣ, роҳ додан ба камбудиҳо дар 
муассисаҳои хӯроки умумӣ ин надошта-
ни малакаи касбии кормандони онҳо 
мебошад. Аз ин лиҳоз, бе мутахассисо-
ни касбӣ рақобат дар бозори иқтисодӣ 

тобовар нест.
Марҳабо 

АҲМАДОВА, 
сармутахас-
сиси шуъбаи 
шаҳодатно-

мадиҳии кору 
хизматра-

сонӣ

Имрӯзҳо пешратифти 
дилхоҳ самту соҳаро бе 
иштироки занону духтарон 
тасаввур кардан ғайри 
имкон аст. Бо дастгирии бе-
воситаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон занону 
духтарон дар ҷомеа мақо-
ми хосса пайдо кардаанд 
ва дар тамоми соҳаҳо кору 
фаъолияти назаррас ме-
намоянд. Боиси ифтихор 
аст, ки Сарвари давлат 
меҳнати занону духтарон-
ро қадр карда нисбат ба 
фаъолияти онҳо назари нек доранд.

Даврони соҳибистиқлолӣ дар назди ҷа-
вонон, аз ҷумла занону духтарон рисолати 
пурмасъулияти ватандорию ватансозиро 
пеш гузошт. Ин рисолати муҳими таърихӣ 
тақозо менамояд, ки онҳо бо тарбияи насли 
худогоҳу худшинос қарзи фарзандии худро 
дар назди Ватан содиқона адо намоянд.

Занон дар ҷомеаи Тоҷикистон 50%-и аҳо-
лиро ташкил карда, дар пешрафти соҳаҳои 
мухталифӣ хоҷагии халқи мамлакат нақши 
муассир мебозанд.

Воқеан, дар зиндагӣ пешоҳанг будани зан 
ва маърифатнок будани он имкон медиҳад, ки 
сатҳи маънавии оила баланд шуда, кӯдакон 
ва дигар аъзои оила бо маърифат тарбият 
ёбанд.

Аксари бонувону мо-
дарон андешаи созанда 
дошта, ба ояндаи дурахшо-
ни ин миллати кӯҳанбунёд 
бо назари нек менигаранд.

Онҳо роҳбарони соҳиб-
касбу соҳибтаҷриба ва 
чашмикордон, модарони 
мушфиқу меҳрубон барои 
ба даст овардани мақсуд 
аз ҳеҷ гуна шебу фароз 
ҳаросе надоранд. Бо ҳисси 
баланди худшиносиву ху-
догоҳӣ ва иродаи шикаст-
нопазир маърифатнокеро 
шарти муҳими комёб шу-
дан меҳисобанду рисолати 
бузурги ватандориро бар 

дӯш гирифтаанд.
Бешак ғамхорӣ ба зан-модар ин ғамхорӣ 

ба ояндаи миллат аст. Бо боварии комил 
метавон гуфт, ки имрӯз зани тоҷик бо хираду 
офаридгорӣ, меҳру муҳаббат, самимият, там-

кину собирӣ, иффату 
ахлоқи ҳамида метаво-
над боз мардони дале-
ру шуҷоъ ва қаҳрамони 
ватан тарбият карда ба 
камол расонад.

Насиба 
АБДУРАҲМОНОВА,

мутахассиси 
пебари низоми 

идоракунии сифат 

Бе мутахассисони касбӣ 
рақобат дар бозори иқтисодӣ 

тобовар нест

Сиёсати иқтисодӣ 
ва иҷтимоии кишвар 
дар навбати аввал 
бо таъмини рушди 
устувори иқтисо-
дӣ ва баланд бардо-
штани сатҳу сифа-
ти зиндагии мардум, 
таъмини ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ ва ҳуқуқи 
шаҳрвандон равона 
карда шудааст.

8 март - Рӯзи модар

Нақши зан  
дар ҷомеаи имрӯза

Мо минбаъд 
низ мақоми 

занро дар ҷомеа 
баланд бардошта, 

мавқеи онҳоро дар 
тадбиқи сиёсати 
иҷтимоии давлат 

дастгирӣ менамоем.
Эмомалӣ 

РАҲМОН

Зан - меҳвари  
ҳастии башарият
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Шир
Шир ранги сафеди каме зардча 

дошта, зардии он аз камиву зиёдии 
равғаннокиаш дарак медиҳад. Ранги 
зардча асосан аз каротин, ки дар 
таркиби равғани шир мавҷуд аст, 
пайдо мешавад. Шир дар таркиби худ, 
ҳамчунин, пигментҳои зарди сабзтоб дорад, 
ки ба фаллаи ширӣ ранги махсус медиҳанд.

Рангҳои дигари шир аз қабили сурхчатоб, 
кабудча, гулобӣ нишонаи аз ҳайвони касал 
ҷӯшида шудани шир ё вайрон будани он аст.

Тамъи шири нав каме «ширинтар» шири 
пастеризатсия кардашуда ва ё пухташуда 
бошад, маззаи «ҷӯшонидашуда»-ро дорад. 

Шир, ҳамчунин, маззаи талхиву туруши-
ро низ дошта метавонад, ки ин нишонаи дар 
таркиби шир мавҷуд будани бактерияҳои ту-
руш аст, ки сабабгори вайроншавии таркиби 
шир мегарданд.

Нишонаи туруш шудани шир маззаи 
турушӣ ва ё бӯи нохуши он аст.

Шир бӯй ва тамъи дигар чизҳоро зуд ба 
худ мегирад, ба хусус вақте ки дар зарфи 
болояш кушода нигоҳ дошта мешавад.

Ширро нопухта (пастеризатсия накарда) 
хӯрдан мумкин нест, онро дар муддати 3-5 
дақиқа аз вақти пухтанаш ҷӯшонидан лозим 
аст. Ба воситаи шири нопухта микробҳои 
паҳнкунандаи бемориҳои осеби шуш (тубер-
кулёз), захмҳо (сибирская язва), холера, сал-
монеллез, стафилакок, стрептококк ва ғайра 
ба организми инсон ворид шуда метавонанд.

Шири пастеризатсияшуда ширест, ки дар 
ҳарорати хеле баланд коркард ва баъдан 
хунук карда шуда, барои истеъмол тайёр 
маҳсуб мешавад. Шири дубора пухтаи пасте-
ризатсияшуда қисме аз маводҳои ғизоияшро 

(сафеда, витаминҳо ва ғ.) гум мекунад.

Ҷурғот
Ҷурғот аз шир ва омехтаи микроорга-

низмҳои махсус тайёр карда мешавад. Ин 
гурӯҳи маводи ғизоӣ бояд якхела, суст ё 
сахт, ҳубобчаҳои газӣ надошта бошанд, об 
ҷудо накунанд. Тамъи он на туруш асту на 
ширин. Дар баъзе мавридҳо бӯй ва тамъи 
он муқаррарӣ нест (туруш, маззаи пӯпанак, 
талхмазза ва ғайраҳо), намуди зоҳирии он 
мувофиқи талабот нест (обу донаш ҷудо, 
бениҳоят суст).

Муҳлати истифода аз ҷониби истеҳсол-
кунанда муқаррар карда, дар болои он сабт 
мегардад.

Сметана ва қаймоқ
Таркиби қаймоқ бояд якхела, каме ғоз-

дор, бе доначаҳои сафедаву равған бошад. 
Рангаш сафед ва баъзан каме зардчатоб ме-
шавад. Тамъ ва бӯи хуш дошта, ширинмазза 
ва ё андак турушмазза мешавад.

Дорои сифати номатлуб будани қай-
моқро аз маззаи он фаҳмидан мумкин аст 
(тез, талх, туруш, бӯи зарфи оҳанӣ, моҳӣ, 
собуноба ва дигар тамъҳои нохуш дошта 
метавонад).

Дар вақти харидани қаймоқи киллогӣ 
ҳодисаҳои омехта кардани он бо маводҳои 
дигаре чун орд, крахмал, ҷурғот ба чашм 
мерасанд. Намуди ин гуна қаймоқ аз аслиаш 
фарқ дошта, баъзан ҷурғотмонанд, мазааш 

низ туруш ё ба тамъи ҷурғоти ширинкарда-
шуда, орд ва ё крахмалро дорад.

Равғани маска
Ранги равғани тоза аз зарди нимранг то 

зарди серранг (равғани дар фасли тобистон 
тайёршуда) аст. Таркибаш якхела, тобиши 
хос дошта, ҳамвор ва ҳангоми буридан аз 
ҳам ҷудо намешавад. 

Равған бӯи хубу хушбӯй дошта ба бӯи 
шири навҷӯшидаи гов монандӣ дорад. 
Равған бояд бӯи бегона (пӯпанак, турушӣ) 
надошта бошад.

Фалла (творог)
Фаллаи тоза - ин маводест якхела, тоза, 

бе ҷудошавии об, бе пӯпанакҳо.
Таркиби он ба навъи фалла вобаста 

буда, мулоим, равғанин ва дона-дона ме-
шавад. 

Рангаш сафед ва баъзан андакак зард-
чатоб шуданаш мумкин аст.

Тамъ ва бӯяш ба худи фалла хос буда, 
талх, туруш, тез, пӯпанакзада нест.

Панир
Панирҳои сахт (голландӣ ва ғ.) - ро аввал 

аз назари сохт месанҷанд: намуди болоии 
он бояд шаклан дуруст бошад, яъне бе 
осеб, нокафида, тоза, рангаш зард, болояш 
ҳамвор, бе доғҳои кабуд ва пӯпанакҳо. Дар 
маҳсулоти парафинӣ, қолабӣ баробарии 
қабатҳояшро аз назар мегузаронанд панир 

аз рӯи навъҳо дар вақти буриданаш 
сахт, мулоим, қаиш, резашаванда ва 
ғайраҳо шуда метавонад.

Тамъ ва бӯи он бояд ба ҳамон на-
муди махсуси панир ҷавобгӯ ва бе ило-
ваи маззаҳои дигари беруна бошад.

Яхмос
Яхмос тамъ ва бӯи хоси худро дорост. 

Таркиби он бояд якхела, бе доначаҳои 
равғану маводи иловашудаи дигар ва яхпо-
раҳо бошад. 

Дар мавриди маззаи турушӣ, ҷӯшонда-
шуда, тезмазза, начандон ширин ё худ тамъи 
зарфи оҳанин доштан, яхмос сифати худро 
гум кардааст. 

Агар яхмос аз ҳад зиёд ковок, дурушт, 
равғанин ё резонак бошад, пас он рӯ ба 
вайроншавӣ дорад.

Мувофиқат накардан аз рӯи шаклу на-
муд: фалламонанд, обшудаистода, таркиби 
ноҳамвор кафкдор ва ғайраҳо.

Яхмоси обшударо дубора ях кунонидан 
мумкин нест, зеро дар чунин ҳолат яхпо-
раҳо зиёд мешаванд. Итеъмоли яхмоси 
дубора яхкунонидашуда ба саломатӣ за-

рар дорад. Аз ин рӯ, 
аз истеъмоли он даст 
кашед.

Ҷамила 
САЛОМЗОДА, 
мутахассиси 

пешбари шуъбаи  
назорати 

давлатӣ дар МАС

Маҳсулотеро бехатар номидан мумкин 
аст, ки ҳангоми истифодабарӣ, истеъмол ба-
рои саломатии инсон зараровар ва хатарнок 
набошад. Маҳсулоти хӯроквории пастсифат 
ва аз микробҳои касалиовар олудашуда 
метавонанд, сабабҳои пайдоиши касалиҳои 
сирояткунанда ва заҳролудшавии узвҳои 
ҳозима гарданд.

Дар таркиби маҳсулоте, ки пайвастагиҳои 
кимиёвӣ ва моддаҳои бегона аз меъёри муқар-
рарӣ зиёд ҳаст, метавонад натиҷаи манфӣ ба 
бор орад.

Барои организми инсон ҳамаи намуди мод-
даҳои бегона аз ҷумла: пестисидҳо, намакҳои 
металҳои вазнин, нитратҳо ва радионуклидҳои аз 
меъёр зиёд таъсири манфии худро мерасонанд.

Моддаҳои бегонаро дар маҳсулоти озуқаворӣ 
дар шаклҳои гуногун вохӯрдан мумкин аст.

Як миқдор гурӯҳи ифлоскунандаҳоро метавон 
ҷудо кард, ки ба маҳсулоти хӯрока дар натиҷаи 
фаъолияти инсон, истеҳсоли бошиддати маҳ-
сулоти кишоварзӣ ва чорвопарварӣ иловагиҳои 
хӯроки чорво, доруҳо ва моддаҳои гармондор, 
ки иҷозат дода нашудааст, ҳангоми риоя накар-
дани регламентҳои техникӣ метавонанд ҳамроҳ 
шаванд.

Металҳои вазнин - аз металҳои вазнин 
бисёртар зиёновар ин симоб, сурб, кадмий, 
калъагӣ ва мис мебошад, ки бо воситаи муҳар-
рикҳои дарунсӯзи автомобилӣ, ки газҳояшон бо 
ҳаво омехта мешаванд, асосан ҳосили меваҳои 
буттагӣ, хасбедаҳои назди роҳҳои автомобилгард 
аз сурб, симоб ва селен бой мебошанд.

Нитратҳо - намакҳои нитрогени кислотагӣ, 

нуриҳои минералӣ сарчашмаи асосии ғизо ва 
сабзиши растаниҳо, вале истифодабарии аз 
меъёр зиёди нуриҳои минералӣ ва нитратҳо 
барои саломатии инсон хатар дорад.

Иловагиҳои хӯрокворӣ - иловагиҳои хӯро-
кворӣ дар маҳсулот барои беҳтар намудани ху-
сусиятҳои муайяни маҳсулоти хӯрокворӣ, нигоҳ-
дории сифати онҳо истифода бурда мешаванд.

Аз ҷумла: консервантҳо, хушбӯйкунандаҳо, 
эмулгаторҳо, моддаҳои рангкунанда мебошанд.

Миқдори зиёди инҳо ба таври сунъӣ истеҳсол 
ва барои организм бегона мебошанд.

Маҳсулоти доругӣ - барои инкишофи тезта-
ри парандаҳо ва ҳайвонҳои шохдор бо мақсади 
табобат доруҳои махсус истифода бурда меша-
вад, ҳайвонҳо ва парандаҳо (мурғ) ҳамроҳи хӯрок 
гармонҳоро истеъмол менамоянд.

Миқдори муайяни ин доруҳо дар гӯшти 
парандаҳо ва гӯшту шири ҳайвонҳо метавонад 
боқӣ монанд.

Ифлоскунандаҳои маҳсулоти хурокворӣ 
барои организми инсон зарари биологии худро 
мегузоранд, токсиологи (заҳролудшавӣ) - қувваи 
кориро кам намуда, бефарагӣ ва танбалиро зиёд 
менамояд ва хӯрокхӯриро кам менамояд.

Намакҳои металҳои вазнин, нитратҳо ху-
сусиятҳои ирсии организм сироятнопазириро 
(иммунитет) хаста намуда, алергияро реаксияи 
ғайритабиӣ ва ҳассосияти дигаргун шудани ор-
ганизм нисбати чизеро меафзояд.

Аз ин рӯ истеҳсолкунандагону соҳибкоронро 
зарур аст, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ», Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолкунандагон» ва Регламентҳои техники 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
риоя намуда, дар ҳама 
марҳилаҳои истеҳсолӣ 
хатарҳоро бартараф 
карда, баҳри солимии 
ҷомеа амал намоянд.

Ситора ҚАЮМОВА, 
мудири бахши 

озмоишгоҳи 
хӯрокворӣ

Сертификатсияи маҳ-
сулот ва рушди низоми 
баҳодиҳии мутобиқат бо 
дарназардошти таҷрибаи 
байналмилалӣ яке аз воси-
таҳои самарабахши баланд 
бардоштани сифат ба шу-
мор меравад.

Дар паёми Пешвои миллат, муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии кишвар оид ба масъалаи таъмини 
соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамла-
кат бо мутахассисони баландихтисос 
таъкид гардидааст, ки манфиатҳои Тоҷи-
кистонро дар созмонҳои байналмилалӣ 
ва дар дохили кишвар мутахассисони бо-
лаёқат бояд ҳимоя намоянд ва давлату 
ҳукумат барои мусоидат кардан ба ҳалли 
масъалаи мазкур ҳамаи шароитҳоро 
фароҳам меорад. 

Аз ин хотир мутахассисони раёса-
ти баҳодиҳии мутобиқат баҳри иҷрои 
дастуру супоришҳои Сарвари давлат 
ва татбиқи барномаҳои умумимиллӣ, 
амалӣ намудани талаботи қонунгузо-
рии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, назо-
рати бехатарии маҳсулоти содиротӣ, 
воридотӣ ва бозори дохилӣ, ҳамчунин, 
иҷрои нақшаҳои қабулшуда саҳми на-
заррас доранд. 

Натиҷаҳои фаъолият нишон ме-
диҳад, ки мутахассисон бо истифода 
аз имкониятҳои мавҷуда дар баробари 
фаъолияти рӯзмарраи меҳнатӣ, инчу-
нин, дар машғулиятҳои хониши техникӣ 
ва семинарҳои омӯзишӣ фаъолона 
иштирок намуда, савияи дониш ва ма-
лакаи касбии худро такмил медиҳанд. 
Дар шуъба аз рӯи нақша ҳар ҳафта ду 
маротиба машғулиятҳои хониши тех-
никӣ гузаронида мешавад, ки омӯзиши  
мавзӯъҳои ҷорӣ намудани Низоми идо-
ракунии сифат дар асоси стандартҳои 

байналмилалии ISO 9001, Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи баҳодиҳии 
мутобиқат» ва дигар дастуру ҳуҷҷатҳои 
меъёрии ҳуқуқӣ, стандартҳо ва регла-
ментҳои техникӣ ба роҳ монда шудааст. 

Бо мақсади содагардонии расмиёти 
содироти маҳсулот, аз ҷумла маҳсу-
лоти кишоварзӣ ҷиҳати дар муҳлати 
камтарин, яъне дар давоми як рӯз ба 
расмият даровардани ҳуҷҷатҳо ва кӯтоҳ 
намудани вақти ташхис дар Агентӣ 
ва марказҳои зертобеи он тадбирҳои 
мушаххас андешида шуда, айни замон 
дар ин самт барои кишоварзону содирку-
нандагони маҳсулоти кишоварзӣ монеа 
вуҷуд надорад. 

Дар самти сертификаткунонӣ кор 
тибқи талаботи регламентҳои техникӣ ба 
роҳ монда шудааст ва вобаста ба риояи 
талаботи ҳатмии ҳуҷҷатҳои меъёрии 
техникӣ аз ҷониби мутахассисон мунта-
зам бо воридкунандагон ва истеҳсолку-
нандагони маҳсулоти хӯрокворӣ корҳои 
фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад.

Бо дастгирии роҳбарият барои 
фаъолияти ҳаррӯзаи мутахассисон та-
моми шароитҳои зарурӣ муҳайё карда 
шуда, онҳо аз таҷҳизоти ҳозиразамон, 
толори хониш, ҳамчунин, номгӯи зиёди 
ҳуҷҷатҳои меъёрӣ бе мамониат исти-
фода мебаранд. Бояд қайд кард, ки аз 1 
сентябри соли 2020 дар доираи татбиқи 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 24 июли соли 2020, №410 барасми-
ятдарории амалиёти содиротӣ, воридотӣ 
ва транзитӣ тавассути низоми «Равзанаи 
ягона» оғоз шуд ва айни замон расми-

ёти сертификат-
кунонӣ бо риояи 
талаботи низоми 
мазкур ба роҳ 
монда шудааст. 

Замира 
МИРЗОШОЕВА,

сармутахас-
сиси Раёса-
ти баҳодии 
мутобиқат

Дар мавриди харидории шир ва 
маҳсулоти ширӣ чиро бояд донист?

Сертификатсиякунонӣ -  
кафолати мутобиқати маҳсулот

Таъмини бехатарии маҳсулоти 
хӯрокворӣ - омили асосии  

солимии ҷомеа
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 � ТАЪРИХ
Таърихи термодинамика аз он вақте оғоз ёфт, 

ки соли 1592 Галилео Галилей аввалин асбобро 
барои мушоҳидаи тағйироти ҳарорат ихтироъ 
намуда, онро термоскоп ном ниҳод. Термоскоп 
аз саққочаи на он қадар калони шишагини ба 
найчаи шишагин часпонидашуда иборат буд. 
Саққочаро гарм мекарданд ва қисми охири 
найчаро ба об меандохтанд. Вақте, ки саққоча 
хунук мешуд, фишор дар вай паст мегардид ва 
об дар найча зери таъсири фишори атмосферӣ 
ба баландии муайян ба боло мебаромад. Кам-
будии асбоб дар он буд, ки аз рӯи он фақат дар 
бораи дараҷаи нисбии гармшавӣ ё хунукшавии 
бадан баҳо дода мешуд, чунки вай то ҳол ҷад-
вали ҳароратсанҷӣ надошт.

Баъдтар олимони флорентӣ термоскопи 
Галилейро такмил дода, ба он ҷадвали ҳаро-
ратсанҷиро аз муҳраҳо илова намуданд ва аз 
саққоча ҳаворо бароварданд. 

Дар асри 17 термоскоп аз тарафи олими 
флорентӣ Торричелли ба намуди спиртӣ табдил 
дода шуд. Ин яке аз аввалин ҳароратсанҷҳои 
моеъдор буд. Асбобро аз тарафи саққочааш рӯй 
ба поён гузошта, зарфи обдорашро умуман бар-
доштанд ва ба найча спирт пур карданд. Амали 
асбоб бо васеъшавии спирт ҳангоми гармшавӣ 
асоснок карда шуда, акнун нишондодҳо аз фи-
шори атмосферӣ вобастагӣ надоштанд. 

Соли 1714 Д. Г. Фаренгейт ҳароратсанҷи си-
мобиро ихтироъ намуд. Дар ҷадвал ӯ се нуқтаи 
қайдшударо ишора намуд: поёнӣ, 32 F – ҳаро-
рати яхкунии маҳлули намакин, 96 - ҳарорати 
бадани инсон, болоӣ, 212 F – ҳарорати ҷӯшида-
ни об. Аз ҳароратсанҷи Фаренгейт дар мамла-
катҳои инглисзабон то солҳои 70-уми асри ХХ 
истифода менамуданд, ва дар ИМА бошад, то 

ҳозир аз он истифода мебаранд.
Соли 1742 олими шведӣ Андрес Селсий ҷад-

вали дигарро барои ҳароратсанҷи симобӣ пеш-
ниҳод намуд, ки дар он фосилаи байни нуқтаҳои 
канорӣ ба 100 дараҷа тақсим карда шуда буд. 
Ҳамзамон, ҳарорати ҷӯшиши об ҳамчун 0 ва 
ҳарорати обшавии ях ҳамчун 100° ишора карда 
шуда буд. Аммо, дар чунин намуд ҷадвал на он 
қадар қулай буд ва баъдтар аз тарафи ситора-
шинос М. Штремерва ботаник К.Линней қарор 
қабул карда шуд, ки ҷои нуқтаҳои канорӣ иваз 
карда шаванд.

Аз тарафи М. В. Ломоносов ҳароратсанҷи 
дигари моеъдор пешниҳод карда шуд, ки дорои 
ҷадвали иборат аз 150 тақсимот - аз нуқтаи 
обшавии ях то нуқтаи ҷӯшиши об буд. Ба И. Г. 
Ламберт бошад, ихтирои ҳароратсанҷи ҳавоӣ 
бо ҷадвали 375° тааллуқ дорад, ки ба як дараҷа 

ҳазоряки ҳиссаи васеъ-
шавии ҳаҷми ҳаво қабул 
карда шудааст. 

То охири асри ХVIII 
миқдори ҷадвалҳои ҳа-
роратии гуногун хело 
зиёд гардид. Тибқи маъ-
лумоти «Пилометрия»-и 
Ламберт дар ҳамон вақт 
шумораи онҳо ба 19 на-
муд расида буд.

Ҷадвалҳои ҳароратӣ, 
ки дар боло нисбати 
онҳо сухан рафт,  бо 
он фарқ мекунанд, ки 
нуқтаи сарҳисоб барои 
онҳо ихтиёран гириф-
ташуда буд. Дар аввали 
асри ХIX аз тарафи оли-
ми англис лорд Келвин 

ҷадвали термодинамики мутлақ пешниҳод карда 
шуд. Дар як вақт Келвин мафҳуми сифри мут-
лақро асоснок намуда, бо он ҳароратро ишора 
намуд, ки дар он ҳаракати гармии молекулаҳо 
қатъ мегардад. Аз рӯи Селсия ҷадвали мазкур 
-273,15 °С-ро ташкил медиҳад. 

 � НАМУДҲО
Чунин аст таърихи асосии пайдоиши ҳарорат-

санҷ ва ҷадвалҳои ҳароратсанҷӣ. Имрӯз ҳарорат-
санҷҳо бо ҷадвали Селсия, Фаренгейт (дар ИМА) 
ва инчунин, ҳароратсанҷҳо бо ҷадвали Келвин 
дар пажӯҳишҳои илмӣ истифода мешаванд. Айни 
замон, ҳароратро бо ёрии асбобҳое чен мекунанд, 
ки амали онҳо ба хусусиятҳои гуногуни термоме-
трии моеъҳо, газҳо ва ҷисмҳои сахт асос ёфтааст. 
Ва агар, дар асри ХVIII «авҷи» ҳақиқии ихтироот 
дар соҳаи ченкунии ҳарорат ба мушоҳида расад, 
пас дар асри ХIX айёми нави кашфиёт дар соҳаи 
тарзҳои ченкунии ҳарорат оғоз ёфт.

Имрӯз асбобҳои гуногуни дар саноат, рӯзгор ва 
дар пажӯҳишҳои илмӣ истифодашаванда, аз он 
ҷумла, ҳароратсанҷҳои васеъшаванда (моеъдор, 
дилатометрӣ, биметаллӣ), манометрӣ, термоэ-
лектрикӣ ва муқовимат, инчунин, ҳароратсанҷҳои 
пирометрӣ арзи вуҷуд доранд, ки дорои имконияти 

ченкунии ҳарорат бидуни 
васлсозӣ мебошанд.

Мусалама ХУДОИЕВА, 
мутахассиси пешбари 

бахши санҷиши 
воситаҳои ченаки гармоӣ-

техникии Раёсати 
метрологияи Агентии 

Тоҷикстандарт

Таъминоти 
метрологӣ дар 

соҳаи энергетика

11 марти соли ҷорӣ бо мақсади татбиқи 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
таъмини ченаки ягона”, “Дар бораи сарфаҷӯӣ 
ва самаранокии энергия” ва “Дар бораи энерге-
тика”, инчунин, ҷиҳати такмил додани сатҳи 
дониши тахассусии мутахассисони хадамоти 
метрологии корхонаву муассисаҳои соҳаи эне-
регетикии ҷумҳурӣ, дар Агентии Тоҷикстан-
дарт, дар мавзӯи “Таъминоти метрологӣ дар 
соҳаи энергетика” семинари омӯзишӣ баргу-
зор гардид.

Дар кори семинар зиёда аз 50 нафар намоянда-
гони хадамоти метрологии корхонаву муассисаҳои 
соҳаи энерегетикии ҷумҳурӣ, аз ҷумла, ШСХК «Барқи 
Тоҷик», ҶСК «Шабакаҳои интиқоли барқ», ҶСК «Ша-
бакаҳои тақсимоти барқ», филиали ҶСК «Шабакаҳои 
интиқоли барқ» дар шаҳри Душанбе, филиали ҶСК 
«Шабакаҳои тақсимоти барқ» дар шаҳри Душанбе, 
филиали ҶСК «Шабакаҳои тақсимоти барқ» дар 
ноҳияҳои тобеи марказ, ҶСК «Маркази барқию гар-
мидиҳии Душанбе-1 ва Душанбе-2», НБО «Норак», 
НБО «Бойғозӣ» ва ғайра иштирок намуданд.

Сараввал муовини директор Сафарзода Мансур 
бо сухани ифтитоҳӣ бакори семинар оғоз бахшида, 
дар бораи нақши метрология дар рушди соҳаи энер-
гетика дар ҷумҳурӣ суханронӣ намуд.

Сипас, сардори Раёсати таъминоти метрологии 
Агентии Тоҷикстандарт Раҳимзода Ҷурахон дар 
бораи моҳияти энергетика ба ҷомеа ибрози андеша 
кард. Ҳамчунин, қайд дошт, ки инсоният дар давоми 
тамоми мавҷудияти худ энергияи дар тӯли милли-
ардҳо сол ҷамъ кардаи табиатро истифода намуда 
истодааст. Дар баробари ин усулҳои истифодаи он 
барои ба даст овардани самараи максималӣ мунта-
зам такмил дода мешаванд. Энергетика дар ҳаёти 
инсоният ҳамеша нақши махсус мебозад. Ҳама 
намуди фаъолияти инсоният бохароҷоти энергетикӣ 
алоқаманд мебошад.

Ҳоло энергетика дар инкишофи тамаддуни инсо-
ният нақши ҳалкунанда мебозад. Байни истеъмоли 
энергия ва истеҳсоли он робитаи зич вуҷуд дорад.

Сатҳи рушди энергетика инъикоскунандаи сатҳи 
рушди ҷамъият (истеҳсолкунанда) буда, имкониятҳои 
прогресси илмию техникӣ бошад, инъикоскунанди 
сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад.

Сипас, мутахассисони Раёсат Самадов Рама-
зон, Маҳмадназарзода Ҳ. Ва Шокирҷонов Т. оид ба 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъ-
мини ченаки ягона, дастоварду мушкилиҳои таъмини 
ченаки ягона дар самти электроэнергетика, инчунин, 
нақши воситаҳои ченаки гармоӣ-техникӣ дар раванди 
истеҳсол, интиқол ва тақсимоти энергияи барқӣ бо 
рӯнамоҳо (презентатсияҳо) баромад намуданд.

Дар хотимаи семинар байни иштирокчиён ва 
кормандони Раёсати таъминоти метрологии Агентӣ 
суҳбати ошкоро баргузор гардид, ки дар он ишти-
рокчиён ба саволҳои худ аз тарафи мутахассисони 
Раёсат ҷавобҳои қаноатбахш пайдо намуданд.

Фирдавси АБДУРАҲМОН

То ихтирои чунин асбоби 
ченкунии муқаррарӣ ва одии 

дар ҳаёти ҳамарӯзаи мо 
истифодашаванда ба монанди 

ҳароратсанҷ (термометр) 
одамон дар бораи ҳарорати 

баданашон фақат аз рӯи 
ҳиссиёти бевоситаи худашон 
- таб, тасб, гармӣ ва ё хунукӣ 

баҳо медоданд. 

Ихтирои ҳароратсанҷҳо 
аз нигоҳи таърих
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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

Таърифи моҳро бисёр шунидаам, ба-
рои рӯшноияш, зебоияш ва дурахшаш дар 
шаби тор…

Ӯро бисёр мебинам, бо худ меболад, ки 
ахтароне мисли парвона атрофаш ҳастанд.

Имрӯз азм кардам, ки бо Моҳ суҳбате 
ороям.

Нахуст ба ӯ салом гуфтам.
Ӯ ҳам бо нозу ҷилваи хосаш салом кар-

ду гуфт:- Магар дилатро рабудам ё мафту-
нам гаштаӣ, ки ба ман сахт дида дӯхтаӣ?

Гуфтам: - Намедонам, васфатро бисёр 
шунидаам, хостам бо ту суҳбате дошта 
бошам.

Гуфт: - Хуш, чӣ суҳбат будааст?
Гуфтам: Атрофи зебоӣ ва бузургиат. 
Гуфт: - Зебоиву бузугии маро ба забон 

овардан душвор.
Гуфтам: - Эй моҳ, магар аз худ зеботар 

касеро дидаӣ? Ва бузургии худро дар чӣ 
мебинӣ, ки ин қадар бо худ меболию ме-
фахрӣ?

Гуфт: - Ба ин ту бояд посух бигӯи, ки оё 
аз ман зеботар касеро дидаӣ ва бузургии 
маро дар чӣ мебинӣ?

Гуфтам: -Мегӯянд очунон зебоӣ, ки рӯҳи  
кас бо диданат болида мегардад. Роҳна-
мои мардум дар шаби торӣ. Гӯё  порае аз 
алмоси дурахшандаӣ. Кас орзуи ба наздат 
рафтану бо даст ламс  карданатро дорад.

Гуфт: - Албатта, агар чунин намебуд ин 
ҳама шоирон дар ашъорашон маро тавсиф 
намекарданд. Шояд аз ин тасаввуроте, ки 
инсонҳо нисбатам доранд, зеботар бошам. 
Зеро дилработар аз ман касеву чизе нест 

ва ту худ ҳам ба ин иқрорӣ.
Гуфтам: - На, иштибоҳ 

мекунӣ! 
Бо қаҳр гуфт: - Чаро? 

Магар ба ман ҳасад мебарӣ?
Гуфтам: - На, чаро ҳасад 

барам? Дар ҳоле ки зеботару 
барнотар, қиматтару дилра-
ботар аз туро дорам дар рӯи 
замин. Агар туро порае аз 
алмос дар осмон гӯянд, пас 
ин сарвати ман кони алмосу 
гуҳар аст, ки бебаҳост.

Хандиду гуфт: - Аз ҳасад 
чунин мегӯӣ, дар ҳоле, ки ме-
дони зеботару ҷилвадортар 
аз ман касеву чизе нест.

Гуфтам: - Беҳуда худситоӣ 
макун, зеро ки авлотар аз ту 
дар рӯи замин ҳаст!

Дар ғазаб шуду гуфт: - 
Кист он?

Гуфтам: Онест, ки рӯи 
зеботар аз моҳаш ҷаҳонеро 
мунаввар сохтаву ҳазорон 

ҳазор дилеро мафтуну шайдояш наму-
даст. Вуҷудаш мавҷуди ҳама инсонҳост. 
Ҳастиаш дороии ҳама. Орази нурониаш 
гармибахшандаи ҳар замири инсонист. 
Олами меҳр аз таҷаллии оразаш дар 
хиҷолат аст. Ӯст, ки мо ҳастем, ин ҷаҳон 
поянда аст. Аз нафаси гармаш зиндагӣ 
нарм гаштааст. Чашмҳояш чашмаи меҳру 
сафо, сидқу вафоянд, гули умед мерӯяд 
зи рухсори чун анору шаҳдбораш. Дида 
аз дидораш медурахшад.

Дастони нарму махмалинаш силлаи 
раҳму навозишанд, гӯё ҳастии мо дар рӯи 
он дастони нозуканд, ки ҳар лаҳза хумори 
ламси онҳо дар замири мо шуъла меза-
над. Охир, мо ҳама пайвастаи он дастони 
ларзон ҳастем. Дар рӯи онҳо шоҳзода ба 
камол расидаем. 

Оғӯши гармаш биҳиштро мемонад, 
ҳамеша баҳор аст. Кош сонияе аз оғӯши 
атрогинаш канор намерафтем. Доимо ҳа-
срати дубора кӯдак шудану сар ба зонуи ӯ 
мондан дар дил ҷовидонист. Садои қалб, 
нафасҳои гарм, садои фораму дилнавоз 
дар он ҷо муҳайёст.

Овози марғуладораш бар гӯши ҷаҳон 
мерасад. Навозишҳову меҳрубониҳояш, 
чӣ қадар ширин аст… Охир чӣ гуям?… 
Тамоми суханҳои беҳтарину волотаринро 
гирд оварам ҳам, ба як тори мӯи мушкбезаш 
намеарзанд.

Аз гуфтаҳоям дили Моҳ ба ларза омаду 
гуфт: - Ин фариштаро чӣ ном аст?

Гуфтам: - Ин фариштаи меҳрубонию  
покиро ном «Модар» аст. Оре, Модари 

ғамгусору ҷоннисор.
Моҳ дар хиҷолат шуду гуфт: - Ин ҳама 

ҳастии ман ба гарди пои ин бузургвор наме-
арзад. Пас, ин овози дилнавозе, ки ҳар шаб 
мешунаваму ҳаловат мебарам, садои ӯст?

Гуфтам: - Бале, ана шунидӣ? Боз садои 
«алла»-и ӯст. Бедор, аст рӯзу шаб. Аз ин 
рӯ, эй Моҳ, осуда бош, бирав бихоб дигар 
маҷбур нестӣ, ки шабҳо бедор бимонӣ, зеро 
ки фариштае ҳаст зеботар аз ту дар рӯи 
замин. Рӯшноии чеҳраи нурониаш барои 
мунаввар сохтани ҷаҳоне кифоят мекунад.

Осуда бош, эй Моҳ! Фариштаи раҳм 
бедор аст!!!

Ш. МУҲАММАДӢ

Қадри зан
Он яке гӯяд, ки зан «мушти пар» 

аст, 
Ман ҳамегӯям, ки зан мушти 

зар аст.
В-он дигар гӯяд, ки зан «оҷиза» аст,
Ин сухан ботил бувад, муъҷиза аст.
Дигаре гӯяд, ки зан «ҷинси заиф»,
Эй азиз, ин ҷинс бошад бас латиф.
«Лабби латта» гуфтани зан 

норавост,
Дар ҳаққи зан ин сухан 

гуфтан ҷафост.
Зан чӣ сон эй дӯст 

“парбишкаста” аст?
Боли мард аст зан, чун 

фаришта аст.
“Ақл кӯтаҳ мӯдароз” гуфтан 

хатост,
Марду зан аз як гуҳар гашта ато.
Бо ҳама ин мушкилоти зиндагӣ, 
Хонадонро зан месозад ғанӣ. 
Тифли гирён, тифли бемор 

дар канор,
Ӯ азият мекашад шабҳои тор.
Мард, ки аз хонадон берун бувад,
Ташвиши рӯзгор ба зан афзун бувад.
Мард чун селоб орад ину он,
Зан чу гирдоб ҷамъ созад он ҳамон.
Марди коҳилро зан қобил кунад,
Марди ҷоҳилро зан оқил кунад.
Марди безан мурғи беболу пар аст,
Бе таъому бемакон дар ҳар дар аст.
Зан бошад модари аҳли башар,

Нурбахши хонадон ҳамчун 
қамар.

Суҳбат бо моҳ

ҲАР КӢ МОРО ЁД КАРД,  

ЭЗИД МАР ӮРО ЁР БОД!

Ба ифтихори 110 - солагии Рӯзи матбу-

оти тоҷик аз ҷониби роҳбарият кормандо-

ни шуъбаи матбуот ва робита бо ҷомеаи 

Агентии Тоҷикстандарт ва ҳамзамон як 

зумра хабарнигорони шабакаҳои телеви-

зион ва радио, ки бо мақомот ҳамкории 

босамар дошта, дар тарғиби соҳа саҳм 

мегузоранд, қадрдонӣ гардиданд. 

Бо истифода аз фурсат, ба роҳбари-

яти Агентӣ изҳори сипосу миннатдорӣ 

менамоем.
Ҳайати эҷодии нашрияи «Стандарт»


