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НАСЛИ УМЕДУ ФАРДОИ ВАТАН

Ҷ а во н о н и  с а од ат -
манди донишгоҳ, шу-
мо созандагони имрӯзу 
фардои Тоҷикистони 
соҳибистиқлолро ба му-
носибати Рӯзи ҷавонон 
самимона шодбош  ме-
намоям. Боиси ифтихор 
аст, ки бо ташаббуси 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва бо 
Қарори Маҷлиси Олӣ аз 
22 майи соли 1998  23-май 
ҳамчун «Рӯзи ҷавонони 
Тоҷикистон» эълон гар-
дидааст.

Ш у м о ,  ҷ а в о н о н и 
ватандӯсту ватанпарвар, 
матину қавиирода ва да-
леру шуҷоъ дар ҳамаи 
соҳаҳои иқтисоди миллӣ 
ва ҳаёти ҷомеа фаъо-
лияти пурсамар намуда, 
дар пешрафти донишгоҳ 
ва умуман, Ватани азиза-
мон ҳиссаи муносиб ме-
гузоред. Дар марзу буми 
сарзамини аҷдодӣ ва ам-
нияту оромии давлат низ 
содиқона хизмат менамо-
ед,  бо донишҳои муоси-

ри худ ҳамчун мутахас-
сисони оянда ба хотири 
тараққиёти кишварамон 
саҳми шоиста мегузоред.

Шумо дар  замони 
соҳибистиқлолӣ дар бунё-
ди коргоҳу корхонаҳои 
хурду бузург, нақбу роҳҳои 
муосир ва иншооти мухта-
лифи иҷтимоиву фарҳангӣ 
фаъолона иштирок на-
муда, на танҳо пешсафи 
истеҳсолот мебошед, бал-
ки бо заҳмати созанда, 
ташаббусҳои ободгаро-
на ва кӯшишу талошҳои 
пайвастаатон мақоми 
ҷавонони донишгоҳро 
баланд бардошта, дар 
радифи беҳтарин бунёд-
корони Ватани азизамон 
қарор доред.

Раёсати Донишгоҳи 
байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон ба 
неруи тавонои шумо эъти-
мод дорад, пешниҳоду 
ибтик ороти  шуморо 
дастгирӣ менамояд ва 
ҷиҳати ҳавасманд гардо-
нидан ва муҳайё сохтани 
шароити хуби зиндагӣ ва 
таҳсил бароятон ҳамаи 
тадбирҳои заруриро 

роҳандозӣ мекунад.
Барои амалӣ наму-

дани сиёсати давла-
тии ҷавонон Ҳукумати 
мамлакат то ба имрӯз 
нақшаву барномаҳои зиё-
деро татбиқ карда, барои 
ҷавонони лаёқатманду 
соҳибистеъдод ҷиҳати 
омӯзиши илму дониш ва 
интихоби касбу ҳунарҳои 
замонавӣ заминаи мусоид 
фароҳам овардааст.

Илова бар ин, ба хотири 
таҳким бахшидани робита 
миёни Президенти мам-
лакат ва ҷавонон дар на-
зди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шӯрои мил-
лии кор бо ҷавонон таъ-
сис дода шудааст, ки 
ҳадафи асосии он татбиқи 
самараноки сиёсати дав-
латии ҷавонон ва мусои-
дат дар амалӣ намудани 
пешниҳоду ташаббусҳои 
онҳо мебошад.

Д а р  ҷ а в о б  б а 
дастгириҳои доимии Пе-
швои миллат ҷавонони 
моро зарур аст, ки дучанд 
заҳмат кашанд, мунтазам 
ба омӯзиши донишҳои 
муосир машғул шаванд, 
корҳои илмиву пажӯҳишӣ, 
ихтироъкориву навсозиро 
дар сатҳи баланд иҷро на-
моянд ва дар ободии Ва-
тани маҳбубамон фаъо-
лона ширкат варзанд.

Мо ифтихор мекунем, 
ки имрӯз ҷавонони мо дар 
дигаргунсозиҳои ҷомеаи 
навин фаъолона ишти-
рок карда, дар муарри-
фии давлати тоҷикон ва 
баланд бардоштани Пар-
чами Тоҷикистон дар ар-
саи ҷаҳонӣ нақши шоиста 
доранд.

Барои дастгирӣ ва 
ҳ а в а с м а н д г а р д о н и и 

ҷавонони соҳибистеъдод 
стипендияҳои Президентӣ 
в а  н о м ӣ ,  к в о т а и 
Президентӣ, грантҳои 
Ҳук умати  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти 
тарбияи ватанпарастии 
ҷавонон, ҷоизаи ба но-
ми Исмоили Сомонӣ 
барои олимони ҷавон 
муқаррар карда шуда, сол 
аз сол ҷалби ҷавонони 
лаёқатманд ба идораку-
нии давлатӣ ва пешба-
рии онҳо ба вазифаҳои 
роҳбарикунанда афзуда 
истодааст.  Дар ин росто, 
раёсати донишгоҳ пайва-
ста ҷавонони болаёқат ва 
ташаббускорро дастгирӣ 
намуда, барои рушди 
минбаъдаи  онҳо тамо-
ми имкониятро фароҳам 
меорад. Зеро ҷавонони 
боистеъдоду лаёқатманд 
мояи ифтихор ва сар-
баландии миллат буда, 

маҳз онҳо қудрат доранд, 
ки пешбарандаи илму 
фарҳанги миллати хеш 
бошанд.

Ҷавонони  моро дар 
шароити бисёр муракка-
бу печидаи ҷаҳони му-
осир, хусусан, афзоиш 
пайдо кардани таҳдиду 
хатарҳои нав, аз қабили 
экстремизму терроризм 
зарур аст, ки ба шукронаи 
давлати соҳибистиқлолу 
соҳибихтиёр барои субо-
ту пешрафти сарзамини 
аҷдодӣ ҷаҳду талош на-
моянд. Ҳамеша ҳимояи 
манфиатҳои миллиро 
дар мадди аввал гузо-
ранд ва нагузоранд, ки 
нохалафу бадхоҳе бо 
ғаразҳои хуб суботу ам-
нияти моро халалдор 
созад. 

Бори дигар идатон 
муборак, ҷавонони са-
одатманд! 

Таманниёти ректори Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, доктори 
илмҳои иқтисодӣ Асрорзода Убайдулло Саттор  бахшида ба Рўзи ҷавонони Тоҷикистон

РЕЙТИНГИ ДОНИШГОҲ БОЛО РАФТ
Тибқи арзёбӣ аз рӯйи меъёрҳои Қоидаҳои муай-

янсозии рейтинги МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷониби Агентии назорат дар соҳаи 
маориф ва илми назди 
Президенти Ҷумҳурии 
Т о ҷ и к и с т о н 
Донишгоҳи байнал-
милалии сайёҳӣ 
в а  с о ҳ и б к о р и и 
Т о ҷ и к и с т о н 
ш о м и л и  5 - г о -
н а и  б е ҳ т а р и н и 
м у а с с и с а ҳ о и 
таҳсилоти олии касбии 
кишвар гардид.

Дастоварди навбатӣ ба кул-
ли омӯзгорону кормандон 
ва донишҷӯёни донишгоҳ 
муборак бошад!
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ҲАМОИШ

МАОРИФ

ОЃОЗИ КОНФРОНСИ ИЛМЇ-
НАЗАРИЯВИИ УСТОДОНУ ДОНИШЉЎЁН 

29 апрел дар доираи Нақшаи 
чорабиниҳои баргузории «Ҳафтаи 
илм дар донишгоҳ» конфронси илмӣ-
назариявии устодону донишҷӯён 
дар мавзӯи «Самтҳои асосии таъ-
мини саноатикунонии иқтисодиёт 
дар пасманзари ҳадафҳои стратегии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба кори худ 
шурӯъ намуд.

Дар расми ифтитоҳи кон-
фронс ҳайати профессорону 
омӯзгорон, докторантон, маги-
странтон ва донишҷӯён ишти-
рок намуданд. Инчунин, ҷараёни 
ифтитоҳи конфронс тариқи маҷозӣ 
бо филиалҳои донишгоҳ дар 
вилоятҳои Суғду Хатлон таъмин 
карда шуд.

Конфронси мазкурро ректо-
ри Донишгоҳ доктори илмҳои 
иқтисодӣ, профессор Асрорзода 
Убайдулло Саттор ифтитоҳ наму-
да, саҳми Пешвои маорифпарва-
ри кишварро дар самти рушди ма-
ориф ва илми кишвар дар замони 
соҳибистиқлолӣ  назаррас арзёбӣ 
намуд.

Ректор  таъкид намуд, ки  Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  18 марти соли 
2020 дар вохӯрӣ бо зиёиёни мам-
лакат чунин иброз намуда буданд:  

«Дар даврони соҳибистиқлолӣ 
маорифпарварӣ яке аз самтҳои 
меҳварии давлатдории мо буда, 
рушди илму маориф, омӯзиши 
техника ва технологияҳои нав, 
тақвияти нерӯҳои зеҳнӣ ва та-
шаккули забони илм дар мақоми 
авлавият қарор дорад».

Вобаста ба ин, ректори донишгоҳ 
ҳайати профессорону омӯзгорони  
донишгоҳро муваззаф намуд, ки 
бобати татбиқи амалии дастуру 
ҳидоятҳои Роҳбари давлат тамо-
ми нерӯву малакаи хешро баҳри 
рушди илм дар кишвар, тавассу-
ти анҷом додани корҳои илмии 
мубрам дар ҳама самтҳои фаъоли-
яти давлатдорӣ сафарбар намоянд.

Дар идомаи кори конфронс 
ба роҳбарон ва ғолибони 
даври донишгоҳии Озмунҳои 
ҷумҳуриявии «Фуруғи субҳи доноӣ 
китоб аст» ва «Илм фуруғи маъри-
фат» Сипоснома, Ифтихорнома 
ва маблағҳои ҳавасмандӣ тақдим 
карда шуд.

Ҳамчунин, чунин намуди 
ҳавасмандкунӣ ба панҷ нафар 
донишҷӯи донишгоҳ, ки ғолибони 
панҷумин Олимпиадаи «Корҳои 
лоиҳавӣ вобаста ба хизматрасонӣ, 
сайёҳӣ ва меҳмондорӣ дар муар-
рифии сайёҳии дохилӣ» дар шаҳри 
Қазони Федератсияи Россия гар-
дида буданд, татбиқ гардид.

ИМЗОИ БОЗ ЧАНД 
ШАРТНОМАИ ЊАМКОРЇ

4  м а й  х а т м к у н а н д а г о н и 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
касбии ҳудуди шаҳри Душанбе 
аз шароиту имконоти таҳсил дар 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон аз наздик 
шинос шуданд.

Пас аз дидан намудан аз 
лабораторияҳои таълимӣ, 
синфхонаҳои лексионӣ ва китобхо-
наи илмӣ-электронӣ дар толори 
маҷлисгоҳи муассиса вохӯрии  рек-
тори донишгоҳ Асрорзода Убай-

дулло Саттор бо хатмкунандагони  
Коллеҷи муҳандисию омӯзгории 
шаҳри Душанбе,  Коллеҷи техно-
логии шаҳри Душанбе ва Коллеҷи 
кӯҳӣ-металлургӣ ба номи С. Юсу-
пова сурат гирифт.

Ректори донишгоҳ шарои-
ти фароҳамомадаро аз фай-
зи Истиқлоли давлатӣ ва 
дастгириҳои давлату ҳукумат ва 
хоссатан Пешвои маорифпарва-

ри кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон унвон намуда, ҷиҳати 
таҳсили минбаъдаи хатмкунан-
дагони МТМК дар ДБССТ воба-
ста ба имтиёзҳои амалкунандаи 
раёсат суҳбати муфиду босамар 
анҷом дод.

Хатмкунандагони МТМК низ 
шавқмандии хешро ҷихати таҳсил 
дар ДБССТ иброз намуда, ба 
саволҳои сершумори худ ҷавобҳои 
қаноаткунанда гирифтанд.

Д а р  ф а р ҷ о м и  в о х ӯ р ӣ 

шартномаҳои нави ҳамкорӣ бай-
ни Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
ва коллеҷҳои номбурда ба имзо 
расонида шуд.

Ҳамзамон, Асрорзода Убайдул-
ло Саттор тӯҳфаҳои хотиравии 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистонро дар 
фазои тантанавӣ ба муассисаҳои 
болозикр тақдим намуд.

МАСИРИ РУШД

ЊАМКОРЇ БО ЎЗБЕКИСТОН 
ТАЌВИЯТ МЕЁБАД

Дар доираи сафари кории муови-
ни аввали ректори Донишгоҳи бай-
налмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
Тоҷикистон Раҳимов Мирзоҳид 
А б д у в о ҳ и д о в и ч  б а  Ҷ у м ҳ у р и и 
Ӯзбекистон ҷиҳати ҷалби довталабо-
ни хориҷӣ ба ихтисосҳои донишгоҳ 
як қатор шартномаҳои нави ҳамкорӣ 
ба имзо расонида шуд.

Аз ҷумла, чунин як шартно-
маи ҳамкорӣ бо Донишкадаи 
соҳибкорӣ ва педагогикаи Деҳнав 
ба имзо расонида шуд, ки тибқи 
он дар оянда табодули академии 
донишҷӯёни ҷонибҳо ба роҳ монда 
мешавад.

Ҳамзамон, дар доираи сафа-
ри корӣ бо раёсати маорифи 
ноҳияи Деҳнави вилояти Сур-

хандариёи Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
дар мавриди ҷалби довтала-
бон ҷиҳати таҳсили минбаъда 
дар ДБССТ мулоқоти судманд 
анҷом дода шуд.
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-Устод, нахуст бигӯед, ки омод-
агии ҳайати илмӣ-омӯзгории 
донишгоҳ  доир ба таҷлили Рӯзи 
илми тоҷик чӣ гуна буд?

-Барои ҳайати илмӣ-омӯзгории 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон имсол 
давраи хотирмон маҳсуб меёбад, 
зеро дар ин давра нисбат ба солҳои 
қаблӣ, дастовардҳои самти илми 
донишгоҳ назаррас арзёбӣ гарди-
даанд. Олимон ва муҳаққиқони 
донишгоҳ вобаста дар сатҳи баланд 
доир намудани Рӯзи илми тоҷик дар 
гузаронидани таҳқиқоти илмӣ, таъли-
фи монографияҳо, китобҳои дарсӣ, 
васоити таълимӣ, дастурҳои таъли-
мию методӣ, ташкили чорабиниҳои 
гуногуншакли илмию оммавӣ нақши 
назаррас гузоштанд.

Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар 
асоси мактуби расмии Вазорати ма-
ориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 30.03.2022, №07(46).02-125 бо 
мақсади дар сатҳи баланд бар-
гузор намудани Рӯзи илми тоҷик 
тадбирҳои судмандро ба роҳ монд. 
Яке аз чунин чорабиниҳои сатҳи 
баланд конфронси илмӣ-назариявӣ 
мебошад, ки дар ҳошияи эълон гар-
дидани солҳои 2022-2026 “Солҳои 
рушди саноат” ба баррасии яке 
аз масъалаҳои мубрам “Самтҳои 
асосии таъмини саноатикунонии 
босуръати иқтисодиёт дар пасман-
зари ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон” бахшида шудааст. 

Ҷараёни баргузории конфронс 
тариқи маҷозӣ бо филиалҳои 
донишгоҳ дар вилоятҳои Суғду 
Хатлон таъмин карда шуд. Дар 
конфронси мазкур барои устодон 5 
бахш муқаррар гардид, зиёда аз 350 
мақолаи илмӣ ҷамъоварӣ шуд,  ки он 
дар ҳаҷми 640 саҳифа ба чоп расид.

Рӯзи дуюми конфронс аз  рӯйи 
4 бахш барои донишҷӯёну маги-
странтон ва докторантон идома 
ёфта, зиёда аз 150 мақолаи илмӣ 
гирдоварӣ шуд, ки маводи он низ дар 
ҳаҷми 312 саҳифа ба чоп расидааст.

-Масъалаи рушди соҳаи сано-
ат дар иқтисодиёти  Тоҷикистон 
ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи 
Ҳукумати мамлакат қарор до-
рад. Нақши  ҳайати устодони 
донишгоҳро  дар ростои тадбиқи 
соҳа аз нигоҳи илм чӣ гуна арзёбӣ 
мекунед? 

-Дар шароити имрӯзаи пешраф-
ти иқтисодӣ соҳаи саноат яке аз 
соҳаҳои муҳимми иқтисоди миллӣ 
маҳсуб ёфта, таъмин намудани руш-
ди он яке аз вазифаҳои афзалиятнок 
ба шумор меравад. Бо ин мақсад 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳадафи чоруми миллӣ дар мам-
лакатро саноатикунонии босуръат 
эълон намуда, дар ҳошияи он  дар 
паёми навбатии Пешвои муаззами 
миллат, ки ба Маҷлиси Олӣ ироа 
гардид, 2022-2026 “Солҳои рушди 
саноат” эълон гардид. 

Дар ин радиф аз оғози сол бо  
баргузории машваратҳои илмӣ 

ва илмию техникӣ, конфронсҳо, 
симпозиумҳо, анҷуманҳо, мизҳои 
мудаввар ва семинарҳо дар 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон барои со-
ли 2022 дар ҳамкорӣ бо мақомоти 
гуногуни давлатӣ ва кафедраҳои 
мутасаддӣ 4 конфронси ҷумҳуриявӣ, 
3 ҳамоиши илмӣ, 14 семинари илмӣ-
назариявӣ, 9 мизи мудаввар  ва 11 
чорабинии илмӣ баргузор гардид. 
Натиҷаи ҷамъбасти онҳо бо хулосаю 
пешниҳодот ба мақомоти дахлдор 
маълумотнома фиристода шудааст. 
Инчунин, дар ин давра аз ҷониби 
кафедраҳои донишгоҳ дар  ҷаласаи 
маҳфилҳои илмии донишҷӯёни на-
зди кафедраҳо  53 маърӯза  ва дар 
семинарҳои илмӣ-назариявии на-
зди кафедраҳо зиёда аз 43 маърӯза 
бо баррасии мавзӯъҳои мубрам 
баррасӣ карда шуд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон барои 
дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии 
фаъолияти инноватсионии 
омӯзгорону донишҷӯён, густариши 
фаъолияти эҷодӣ, инчунин, пешбур-
ди корҳои ихтироъкорӣ замина ва 
шароити хуби корӣ фароҳам аст.

-Омодагӣ ба олимпиадаҳои 
ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, 
ҳамзамон, озмунҳои ҷумҳуриявии 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» 
ва “Илм фурӯғи маърифат” дар 
донишгоҳ дар кадом сатҳ қарор 
доранд?

-Омодакунии донишҷӯён 
ва сафарбар кардани онҳо ба 
олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ 
ва байналмилалӣ яке аз самтҳои 
афзалиятноки фаъолияти илмии 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон ба ҳисоб 
меравад. Дар даври якуми олимпи-
ада аз рӯи 11 фан ҳудуди 500 нафар 
донишҷӯ иштирок намуда, дар даври 
дуюм бошад, 165 нафар донишҷӯ 
иштирок ва ба даври ниҳоӣ роҳхат 
гирифтанд. Даври ниҳоии олим-
пиада дар донишгоҳ бо ғолибияти 
11 нафар донишҷӯ бомувафақият 
ҷамъбаст гардид. Айни замон ба да-
стаи олимпии донишгоҳ аз 9 кафе-
драи тахассусӣ ва ғайритахассусӣ 11 
нафар донишҷӯ шомил мебошанд.

Қобили қайд аст, ки барои ҳайати 
илмӣ-педагогии донишгоҳ имсол 
давраи хотирмон маҳсуб меёбад, 
зеро маҳз бо фароҳам омадани ша-
роити мусоид ва дилгармӣ ба кору 
фаъолият, донишҷӯёни донишгоҳ 
тавонистанд, ки дар олимпиадаҳои 
сатҳи байналмилалӣ дастовардҳои 
назаррасро соҳиб гарданд.

Раёсати илм ва инноватсия 
дар якҷоягӣ бо кафедраи бизнеси 
сайёҳӣ, рекреатсия ва меҳмондорӣ 
омодагӣ ва иштироки донишҷӯёни 
донишгоҳро тариқи маҷозӣ дар 
панҷумин Олимпиадаи “Корҳои 
лоиҳавӣ вобаста ба хизматрасонӣ, 
сайёҳӣ ва меҳмондорӣ дар муарри-
фии сайёҳии дохилӣ”, ки аз 8-уми 
феврал то 2-юми апрели соли 2022 

дар шаҳри Қазони Федератсияи 
Россия баргузор гардид, дар сатҳи 
баланд таъмин намуд. 

Бо ин мақсад 6 нафар донишҷӯи 
риштаи сайёҳӣ бо роҳбарии устодо-
ни кафедра н.и.и., дотсент Қурбонов 
Ё.С., н.и.п., дотсент Қодирова М.И., 
н.и.т. Ҳамроев Ф.Б.  барои иштирок 
дар олимпиада сафарбар карда 
шуданд.

Хушбахтона, 6 нафар донишҷӯёи 
донишгоҳ барои иштирок ба олимпи-
ада роҳхат гирифтанд. Бояд тазаккур 
дод, ки дар як вақт ду олимпиада аз 
рӯи равияҳои гуногун баргузор гар-
дид, ки шаш нафар донишҷӯёи мо 
роҳхати иштирокро пайдо намуданд. 

Олимпиадаи якум аз рӯи 8 равия 
баргузор гардида, иштирокчиён аз 
83 минтақаҳои Федератсияи Россия 
ва кишварҳои хориҷӣ (Ӯзбекистон, 
Тоҷикистон, Беларус, Қазоқистон, 
Маҷористон, Ангола, Урдун, Чин, 
Туркманистон, Миср ва Сурия) бо 
шумораи  7973 нафар  иштирок на-
муданд. 

 Қайд бояд намуд, ки донишҷӯёни 
донишгоҳ аз рӯи равияҳои сайёҳӣ 
иштирок намуда, 21-уми марти со-
ли 2022 ҳайати комиссия натиҷаҳои 
кори иштирокчиёнро ҷамъбаст на-
муданд, ки чаҳор нафар донишҷӯи 
донишгоҳ  аз рӯи равияи “Менеҷмент 
дар саноати сайёҳӣ ва меҳмондорӣ” 
бо гирифтани 3 дипломи дараҷаи 3 
ва 1 ҷойи ифтихорӣ сазовор шуданд. 

Ҳамзамон, донишҷӯёне, ки са-
зовори дипломи дараҷаи сеюм гар-
диданд, ба даври ниҳоии панҷумин 
олимпиадаи байналмилалӣ роххат 
гирифтанд. Давраи ниҳоӣ 31-уми 
марти соли 2022 ҷамъбаст гарди-
да, як нафар донишҷӯи мо соҳиби 
ҷоизаи «Иштирокчии беҳтарин» 
гардид. 

Олимпиадаи дуюм аз рӯи чаҳор 
равия баргузор гардида, ба озмун 
247 лоиҳа аз 78 минтақаи Федерат-
сияи Россия ва 14 лоиҳаи иштирок-
чиёни хориҷӣ ба ҳайати комиссия 
пешниҳод гардид. Дар кори олим-
пиада 6 нафар донишҷӯёи донишгоҳ  
иштирок намуданд, ки хушбахтона, 
дар олимпиадаи мазкур  4 нафар 
бо гирифтани ҷойҳои дуюм ва сеюм 
сазовор гардиданд. 

Боиси ифтихор аст, ки донишҷӯёни 
донишгоҳ дар чунин олимпиадаи 
сатҳи байналмилалӣ аз худ маҳорати 
баланди касбӣ ва илмӣ нишон дода, 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистонро дар ар-
саи байналмилалӣ муаррифӣ наму-
данд, ки шоистаи таҳсин мебошад.

Инчунин, дар донишгоҳ даври 
интихобии озмуни ҷумҳуриявии 
“Илм–фурӯғи маърифат” аз рӯи но-
минатсияи математика (арифмети-
ка, алгебра, геометрия), технологияи 
иттилоотӣ ва география ҷамъбаст 
гардид. Баргузории чунин озмунҳои 
сатҳи ҷумҳуриявӣ ба рушди та-

факкури техникӣ, васеъ намудани 
ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо 
намудан ба техникаву технология, 
тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, 
пайвасти илм бо истеҳсолот, 
ҷалби бештари донишҷӯён ба 
омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ, инчунин, дарёфти 
истеъдодҳои нав заминаи мусоид 
мегузорад.

Дар озмуни ҷумҳуриявии ”Илм 
- фурӯғи маърифат” зиёда аз 15 
нафар устодон ва наздики 300 на-
фар донишҷӯён аз факултетҳои 
донишгоҳ фаъолона ширкат варзи-
данд. Натиҷаи холҳои бадастовар-
даи донишҷӯён аз ҷониби комиссияи 
тадорукоти донишгоҳ ҷамбаст гар-
дид.

-Дар мавриди озмуни “Фурӯғи 
субҳи доноӣ китоб аст” чӣ назар 
доред?

- Дар  донишгоҳ даври интихобии 
озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи 
донои китоб аст” дар сатҳи баланд 
ташкил ва баргузор карда шуд. Дар 
озмуни мазкур беш аз 150 нафар 
донишҷӯёну хонандагони литсейи 
донишгоҳ ва омӯзгорон иштирок на-
муда, ба даври ноҳиявӣ 11 нафар 
роҳхат гирифтанд.

-Лутфан бигӯед, ки фаъолияти 
ҳайати илмӣ-омӯзгории донишгоҳ 
хосатан омӯзгорони ҷавон дар ка-
дом сатҳ қарор дорад?

-Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, 
ки дар самти омодасозии мутахас-
сисони соҳибкасби соҳаҳои сайёҳӣ, 
саноат ва соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ 
нақши назаррас дорад ва бевоси-
та дар доираи дастуру ҳидоятҳои 
Роҳбарияти олии кишвар, махсусан 
Пешвои муаззами миллат фаъоли-
яти худро пеш мебарад.

Фаъолияти илмии ҳайати 
омӯзгорӣ яке аз ҷанбаҳои муҳими 
фаъолияти донишгоҳ маҳсуб ёфта, 
дар раванди амалисозии сиёсати 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
самти фаъолияти илмӣ ва сиёсати 
давлатӣ оид ба илму техника нақши 
созгор дорад. 

Аз оғози сол аз ҷониби устодони 
донишгоҳ 6 монографияи илмӣ, 5 ва-
соити таълимӣ, 21 дастури методӣ, 
323 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 33  
мақолаи илмии дар маҷаллаҳои 
илмии аз ҷониби КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тақризшаванда, 20 мақолаи илмӣ дар 
маводи конфронсҳои байналмилалӣ, 
145 мақолаи илмии дар маводи 
конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва илова 
бар ин 63 мақолаи илмӣ-оммавӣ 
ва 62 мақолаҳои илмӣ аз ҷониби 
донишҷӯён нашр гардидааст.

Дар ин давра аз ҷониби ҳайати 
илмӣ-омӯзгории донишгоҳ 2 рисолаи 
докторӣ дифоъ карда шуда 2 нафар 
аз ҷониби Шӯроҳои диссертатсионӣ 
барои ҳимоя иҷозат дода шуда-

анд. Инчунин, 7 нафар устодони 
донишгоҳ ҳимояи пешдифоии ном-
задиро аз кафедраҳо гузашта, ба 
Шӯроҳои диссертатсионӣ рисолаҳои 
илмии худро пешниҳод намуданд. 

Натиҷаи фаъолияти босама-
ри корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ буд, ки 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон тибқи 
арзёбӣ аз рӯйи меъёрҳои қоидаҳои 
муайянсозии рейтинги МТОК-и ҶТ аз 
ҷониби Агентии назорат дар соҳаи 
маориф ва илми назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шомили 5-го-
наи беҳтарини донишгоҳҳои кишвар 
эътироф гардид.

-Дар ҳар як муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ диққати 
аввалиндараҷа ба нерӯи кадрӣ 
дода мешавад. Имрӯз  барои 
омодакунии мутахассисони 
соҳибтаҷриба дар донишгоҳ чи 
гуна имкониятҳо ва имтиёзҳо 
пешбинӣ шудааст?

-Албатта, Донишгоҳи бай-
н а л м и л а л и и  с а й ё ҳ ӣ  в а 
соҳибкории Тоҷикистон диққати 
аввалиндараҷаро ба нерӯи кадрии 
донишгоҳ, аз ҷумла ба  омода наму-
дани мутахассисони соҳибтаҷрибаи 
ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат 
медиҳад.

Дар ин замина бо мақсади дар 
сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани фаъо-
лияти илмии устодон аз ҷониби 
роҳбарияти донишгоҳ ҳамасола 
ҳавасманд намудани устодонро дар 
ҳошияи натиҷаҳои бадастомадаи 
илмӣ ба роҳ мондааст.

Бо ин мақсад омӯзгороне, ки 
дар давоми сол рисолаи номза-
диро ҳимоя мекунанд дар як вақт 
ба маблағи 10 000 сомонӣ ва агар 
дифои рисолаи докториро анҷом 
диҳанд, ба маблағи 20 000 сомонӣ 
қадрдонӣ карда мешаванд. Ин рақам 
аз ҳисоби бонувон бошад барои ри-
солаи номзадӣ 20 000 сомонӣ ва ба-
рои ҳимояи докторӣ 40 000 сомонӣ 
ҳавасмандӣ пешбинӣ гардидааст.

Илова бар ин, барои донишҷӯёне, 
ки дар озмунҳо ва олимпиадаҳои 
сатҳи ҷумҳуриявӣ ғолиб дониста 
мешаванд, иловатан аз ҳисоби 
сарчашмаҳои молиявии донишгоҳ 
ба маблағи 5 000 сомонӣ ва барои 
омӯзгоре, ки ин донишҷӯро омода 
намудааст, ба маблағи 3 000 сомонӣ 
қадрдонӣ карда мешаванд.

Ҳамзамон ҳар сол дар донишгоҳ 
озмуни донишгоҳии “Муҳаққиқи 
сол” баргузор мегардад, ки ғолиби 
он бо “Диплом” ва 3 000 сомонӣ ва 
иштирокчиёни он бо маблағҳои пулӣ 
қадрдонӣ карда мешаванд.

Умуман, натиҷаи корҳои илмӣ-
таҳқиқотии ҳайати устодону профес-
сорони Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
аз оғози соли 2022 хуб арзёбӣ гар-
дида, барои минбаъд ноил шудан 
ба мақсаду ҳадафҳои самараноки 
илмӣ, тамоми кӯшишу ғайрат ва нерӯ 
баҳри он равона карда мешавад, ки 
донишгоҳ дар  кутоҳтарин муддат 
ба яке аз муассисаҳои таълимии пе-
шрафта ва рақобатпазир будан дар 
бозори хизматрасониҳои таълимӣ 
табдил ёбад.

-Сипос барои чунин як суҳбати 
пурмуҳтаво.  Мо низ умед бар он до-
рем, ки ҳайати устодону донишҷӯёни 
Донишгоҳи байналмилалӣ, сайёҳӣ 
ва соҳибкории Тоҷикистон барои 
расидан ба мақсадҳои гузоштаи худ 
хоҳанд расид. 

“Маърифати сайёҳӣ 
ва соҳибкорӣ”

ИЛМ ДАР АМАЛ
Мусоҳиба бо сардори раёсати илм ва инноватсияи ДБССТ Алимурод Бобоев дар ҳошияи Рӯзи илми тоҷик 

Ҳамасола бо ташаббуси раёсати Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар доираи таҷлили Рӯзи илми 

тоҷик ва “Ҳафтаи илм” ҳамоишҳои илмӣ, семинарҳои илмӣ-
назариявӣ, мизҳои гирд ва дигар чорабиниҳои илмӣ баргузор 

мегардад. Соли ҷорӣ низ чорабиниҳои илмӣ Бахшида ба Рӯзи ил-
ми тоҷик дар донишгоҳи мазкур дар сатҳи баланд доир шуданд. 
Дар ин росто, бо  сардори раёсати илм ва инноватсияи ДБССТ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Алимурод Бобоев суҳбате 

доштем, ки фишурдаи онро пешниҳоди хонандагон мегардонем.
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ТАЉЛИЛИ РӮЗИ ЃАЛАБА ТАЉЛИЛИ РӮЗИ ЃАЛАБА 
ДАР ДОНИШГОЊ ДАР ДОНИШГОЊ 
7 майи соли равон  дар то-

лори фарҳангии Донишгоҳи 
байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон чора-
бинии тантанавӣ бахшида ба 
77-умин солгарди Иди ғалаба 
дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ 
бо барномаи фарҳангӣ - 
фароғатӣ баргузор гардид. 

Дар дар он меҳмонон, 
устодон ва донишҷӯёни 
д о н и ш го ҳ  и ш т и р о к и 
фаъол намуданд. Чо-
рабинии тантанавиро 
муовини ректор оид ба 
корҳои таълимӣ А. М. 
Раҳимов ифтитоҳ на-
муда, тамоми ҳайати 
шахсӣ,  собиқадорон, 
профессорон ва устодону 
донишҷӯёнро ба ин санаи 
фархунда табрику мубо-
ракбод намуд.

Зимни баромади худ М. 
Раҳимов қайд намуд, ки 
Иди ғалаба як саҳифаи 
пурифтихори таърихи 
миллати мост, ки дар он 
корномаи ибратомӯз ва 
қаҳрамонию мардонагии 
падарону бобоёни мо дар 
майдонҳои ҳарбу зарб бо 
хатти заррин сабт шуда-
аст. Мақсад аз баргузо-
рии намоиши фарҳангӣ-
маърифатӣ, бахшида 
ба Иди ғалаба низ ба 
хотири он аст, ки насли 
имрӯз аз қаҳрамониҳои 
ҷанговарони шӯравӣ, 
аз корномаҳои аҷдоди 
меҳрпарвари худ бархур-
дор бошанд. 

С и п а с ,  с у х а н  б а 
собиқадори меҳнат, кор-
шиноси масоили иҷтимоӣ, 
ҷанговари башардӯст 
Салоҳиддин Амонӣ до-
да шуд. Мавсуф зимни 
баромади хеш тамоми 
ҳамватанонро ба муно-
сибати 77-умин солгар-
ди Иди ғалаба табрик 
намуда, қайд кард, ки 
ҳазорон нафар ҷанговар 
аз   Тоҷикистон  дар 
муҳорибаҳои Ҷанги Бу-
зурги Ватанӣ ва озод кар-
дани халқҳои Аврупо аз 
фашистон диловарона 

иштирок варзида, аз худ 
қаҳрамониҳои бемислу 
монанд нишон додаанд. 

У м у м а н ,  д а р 
муҳорибаҳои Ҷанги Бузур-
ги Ватанӣ беш аз 260 ҳазор 
нафар фиристодагони 
Тоҷикистон иштирок на-
мудаанд. Фиристодагони 
Тоҷикистон барои дифои 
Ватан ва шарафу номуси 
мардуми худ дар сангарҳо 
муборизаи шуҷоатнок 
ва корнамоиҳои бузург 
нишон дода, зиёда аз 
92 ҳазор нафарашон 
дар майдонҳои набард 
ҳалок шуданд. Ба нишо-
ни қадрдонии далерию 
қаҳрамонӣ 54 нафар 
ҳамватанони мо бо унво-
ни олии ифтихории Ватан 
- Қаҳрамони Иттифоқи 
Шӯравӣ, 21 нафар бо ҳар 
се дараҷаи ордени «Ша-
раф» ва зиёда аз 60 ҳазор 
нафар бо ордену медалҳо 
сарфароз шуданд.

Б а ъ д а н ,  у с т о д и 
Донишгоҳи байналмила-
лии сайёҳӣ ва соҳибкории 
Тоҷикистон Абдуҷаббор 
Ҳасанов баромад наму-
да, зикр кард, ки Олмо-
ни фашистӣ аҳдномаи 
23 августи соли 1939 
оид ба ҳамдигар ҳуҷум 
накарданро вайрон кар-
да, субҳи 22 июли соли 
1941 аҳдшиканона ба 
Иттиҳоди Шӯравӣ ҳуҷум 
намуд. Олмон ҳамроҳи 

иттифоқчиёнаш зиёда 
аз 190 дивизияро зидди 
Иттиҳоди Шӯравӣ ра-
вон кард. Базаи ҳарбию 
и қ т и с о д и и  О л м о н и 
фашистӣ низ пурқувват 
буд. Қариб тамоми сано-
ати тобеи Аврупо ба ин 
давлат аслиҳа, техни-
каи ҳарбӣ ва лавозимоти 
ҷангӣ медоданд. Меҳнати 
о с о и ш та и  м а м л а к а -
ти Шӯроҳо дар натиҷаи 
ҳамлаи аҳдшиканонаи 
Олмони гитлерӣ баркан-
да шуд. Ҳамзамон, кулли 
ҳозиринро ба ин ҷашни 
бузург табрику муборак-
бод намуданд.

Дар идомаи чорабинӣ 
хонандагони Литсей ва 
дастаи ҳаваскорони ан-
самбли “Соҳибкор” -и 
д о н и ш г о ҳ  т а б ъ и 
ҳозиринро бо қироати 
ашъори  ватандўсто -
на, рақсу суруд болида 
гардониданд. Саҳначаи 
театрикунонидашудаи 
тарбиявии омоданаму-
даи дотсенти кафедраи 
забони тоҷикӣ Рақабахон 
С а н г и н о в а  н и з  д а р 
мавзӯи “Дили Модар” аз 
ҷониби аҳли толор хеле 
хуш пазируфта шуд.

Дар охири чорабинӣ ба 
меҳмонон - иштирокчиёни 
интернатсионалист дар 
Афғонистон туҳфаҳои хо-
тирмон аз ҷониби раёсати 
донишгоҳ тақдим гардид.
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Ҳаёти ҷавонӣ ниҳоят 
давраи ҳассос, ширин ва 
ҳалкунандаи давоми зиндагӣ 
аст. Зеро маҳз дар овони 
ҷавонӣ инсон ояндаи худро 
муайян месозад.

 Ҳар  амале, ки имрӯз 
дар давраи ҷавонӣ иҷро 
мешавад, натиҷа ва са-
мараи худро дар оянда 
ба бор хоҳад овард. Аз 
ин хотир,  тарбияи на-
сли ҷавон дар руҳияи 
ватандӯстӣ, инсондӯстӣ 
ва эҳтироми фарҳангу 
тамаддуни миллӣ ниҳоят 
муҳим арзёбӣ шудааст. 
Ба таъқиди  Пешвои мил-
лат,  муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон:  ”Ҷавонон бояд 
аз ҳама қишрҳои ҷомеа 
бештар фаъол бошанд, 
ташаббуси созанда ни-
шон диҳанд, рамзҳои 
давлатӣ, муқаддасоти 
миллӣ ва дастовардҳои 
истиқлолиятро ҳифз ку-
нанд, дар ҳаёти сиёсиву 
иҷтимоии Тоҷикистони 
азиз бо дасту дили гарм 

ва нерӯи бунёдгарона 
ширкат варзанд, амнияти 
давлат ва шарафи номуси 
ватандориро ҳимоя кар-
да, худро аз ҳама хавфу 
хатарҳои ҷаҳони муосир 
эмин нигоҳ доранд ва пар-
чамбардори ин сарзамин, 
марзу бум ва кишвари 
муқаддасамон бошанд».

Воқеан ҳам, ҳоло дар 
Тоҷикистон барои руш-
ду инкишоф ва ояндаи 
ҷавонон тамоми шаро-
ит фароҳам аст.  Фақат  
мо- ҷавонон, бахусус 
донишҷӯёни Донишгоҳи 
байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистонро 
зарур аст, ки донишҳои за-
монавиро азбар намуда, 
барои ободии Тоҷикистон 
ва боло рафтани обрӯю 
эътибори он дар ҷаҳон 
ҷидду ҷаҳд намоем. 

Сомон ҒАНИЕВ, 
 донишҷӯи курси 3 –

юми  факултети 
молия ва қарз

Тоҷикистон давлати ҷавон 
буда, қисми бештари он яъ-
не, зиёда аз 68% аҳолиро 
ҷавонон ташкил менамоянд. 

Дар баробари ин, Пе-
швои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба на-
сли ояндасози милла-
ти тоҷик ҳанӯз аз солҳои 
аввали ба даст овардани 
Истиқлолияти давлатӣ 
таваҷҷуҳ  дошта ,  ба 
татбиқи бевоситаи сиёсати 
давлатӣ нисбат ба ҷавонон 
дастурҳои махсус додаанд. 

Б о  и н  д а с т г и р и ю 
таваҷҷуҳи бевоситаи Пе-
швои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон инчунин, саҳми 

ҷавонон дар рушди ҷомеа 
ва иштироки фаъолонаи 
онҳо дар ҳаёти сиёсиву 
иқтисодии мамлакат соли 
2017–ро дар кишвар Соли 
ҷавонон эълон намуданд. 
Инчунин, қайд намуданд, 
ки “Ҷавонони мо дар ҳар 
ҷое, ки бошанд, бояд ҳисси 
баланди миллӣ дошта, бо 
Ватан, миллат, давлати 
соҳибистиқлоли худ ва за-
бону фарҳанги миллии хеш 
ифтихор намоянд ва барои 
ҳимояи онҳо ҳамеша омода 
ва ҳушёру зирак бошанд ”.

Бесабаб нест, ки дар 
тамоми кишварҳои дунё  
ҷавонон ба сифати як нерўи 

пуиќтидори бунёдкор ва пе-
шбарандаи ҳаёти ҷомеа ши-
нохта ва эътироф шудаанд. 
Тоҷикистон низ эҳтиёҷ ба тар-
бияи пурраи ҷавонон дар за-
минаи таҳкиму баландгардии 
онҳо дар рушди  ифтихори 
миллиро дорад. Ба ин васи-
ла, муттаҳиднамоии ҷавонон 
дар ин самт омили муҳим 
барои инкишофи ҷомеаи 
демократӣ ва роҳи расидан 
ба ҷоемаи шаҳрвандиро дар 
кишвар тақозо менамояд.

Кароматулло 
ТАҒОЙБЕКОВ, 

донишҷӯи курси 
2 –юми  факултети 

баҳисобгирӣ-иқтисодӣ

Ҷавонӣ даврони зеботарин 
ва хотирмонтарини ҳар як ин-
сон аст. 

Сиёсате,  ки имрӯз 
Ҳ у к у м ат и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон, махсусан Пе-
швои миллат, Президен-
ти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  пеша 
кардаанд, ҳама баҳри 
дастгирии ҷавонон аст. 

Ба ҳама маълум аст, ки 
рушту камоли ҳар як  ин-
сон  аз босамар истифода 
бурдани ҷавониаш оғоз ме-
шавад. Амсоли ниҳолест, 
ки агар он хуб  шинонида-

ву нигоҳубин шуда бошад, 
оянда меваҳои шаҳдрез 
бор хоҳад овард. Албатта, 
он вақт меваҳо коми чан-
деро ширин хоҳад кард. 
Ба ибораи дигар, ҷавониро 
мавҷи сеҳрноки дарёи 
зиндагӣ низ меноманд. 
Он такондиҳандаи ҷисми 
инсон буда, модари ҳамаи 
ҳиссиётҳои зебоист. Дили 
мо ҳамаи ин ҳиссиётҳоро 
эҳсос мекунад, чашми мо 
ҳамаи ин зебоиҳоро меби-
над, лаби мо дар ин даврон 
ҳама қасидаи завқи дидор-
ро мехонад, чӣ давраи зе-
бост ҷавонӣ, аммо матлаб 

он аст, ки он зуд сипарӣ ме-
гардад, фаромӯш намеку-
нем, ки устод Лоиқ Шералӣ  
фармудаанд:

Ба рӯи раҳ гули 
пажмурда дидам, 

Лагадмоласту 
менолад ниҳонӣ. 

Замоне зеби кокул 
будам акнун,

Ҷавонӣ, во ҷавонӣ, 
во ҷавонӣ.

Зиёвиддин ҒАФУРОВ, 
донишҷӯи курси 

2-юми  факултети 
сайёҳӣ

«Ҷавонон бояд аз ҳама қишрҳои ҷомеа 
бештар фаъол бошанд, ташаббуси соза-
нда пешниҳод намоянд, рамзҳои 
давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва 
дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз   
кунанд, дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии 
Тоҷикистони азиз бо дасту дили гарм 
ва нерӯи бунёдгарона ширкат варзанд, 
амнияти давлат ва шарафи номуси 
ватандориро ҳимоя карда, худро аз 
ҳама хавфу хатарҳои ҷаҳони муосир 
эмин нигоҳ доранд ва парчамбардори ин 
сарзамин, марзу бум ва кишвари 
муқаддасамон бошанд»

Эмомалӣ Раҳмон,  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

МОРО ЉИДДУ 
ЉАЊД МЕБОЯД!

ДАВРАИ ЗЕБОЇ, ВАЛЕ 
МАСЪУЛИЯТ МЕХОЊАД

НЕРУИ ПУРИЌТИДОР
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МОРАТОРИЙ – ЗАМИНАИ БОЭЪТИМОДИ 
РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ВА 

ФАЗОИ МУСОИДИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ

Тавре аз муҳтавои фармо-
ни болозикр бармеояд, мо-
раторияи мазкур ба тамоми 
навъи санҷишҳои фаъолияти 
субъектҳои соҳибкорӣ татбиқ 
гардида, ҳадафи асосии он 
дастгирии давлатии фаъо-
лияти соҳибкорӣ, фароҳам 
сохтани фазои мусоид ба-
рои ҷалби сармояи дохилӣ 
ва хориҷӣ, таъсис додани 
ҷойҳои нави корӣ ва кам 
кардани санҷишҳо мебошад.

Мавриди зикр аст, 
ки дар муҳлати 
як моҳ аз ҷониби 
мақоми ваколатдор 
санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии вобаста ба 
мораторий таҳия 
карда шуда, тибқи 
муқаррарот, дар 
давраи татбиқи 
м о р а т о р и й  б а 
с а н ҷ и ш ҳ о  а м а -
ли муқаррароти 
қ о н у н г у з о р и и 
Ҷ у м ҳ у р и и 
Т о ҷ и к и с т о н 
в о б а с т а  б а 
санҷишҳои фаъо-
лияти субъектҳои 
соҳибкорӣ боздо-
шта мешавад.

М а с ъ а л а и  р у ш д и 
фаъолияти соҳибкорӣ аз 
ҷониби роҳбарияти дав-
лат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳамеша мавриди 
таваҷҷӯҳи хосса қарор дорад 
ва сол ба сол бо дарёфти за-
хираву имкониятҳои мавҷуда 
тадбирҳои мухталиф анҷом 
гирифта истодаанд.

Дастгирии фаъолияти 
субъектҳои соҳибкорӣ аз 

ҷумлаи самтҳои афзалият-
ноки фаъолияти мақомоту 
ниҳодҳои давлатӣ маҳсуб 
меёбад. 

Ба андешаи мо, дар 
натиҷаи татбиқи морато-
рий фаъолияти субъектҳои 
соҳибкорӣ рушд ёфта, 
ҷойҳои нави корӣ таъсис 
дода мешаванд, инчунин 
бозорҳои истеъмолӣ бо мо-
лу хизматрасониҳо ғанӣ гар-
дида, иқтидори содиротии 
мамлакат афзун мегардад.

Ҳамзамон, бояд иброз на-
муд, ки татбиқи амалии мора-
торий ба истифодаи самара-
ноки иқтидорҳову захираҳои 
ашёвии мамлакат, балан-
дбардории сатҳи фарҳангии 
ҷомеа, инчунин ташак-
кули арзишҳо, стартапҳо 
ва лоиҳаву идеяҳои нави 
соҳибкорӣ мусоидат мена-
мояд. 

Хотирнишон бояд сохт, ки 
тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ 
Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
баҳри беҳтар намудани фа-
зои мусоиди сармоягузорӣ 
ва пешбурди фаъолияти 
соҳибкорӣ, муҳайё сохтани 
ҷойи корӣ, инчунин беҳтар 
намудани вазъи иҷтимоӣ-
иқтисодии ҷомеа борҳо мо-
раторий эълон намуда исто-
даанд. Мораторияи навбатӣ 
фарогиртар буда, ба ҳама 
навъи санҷишҳои фаъолияти 
субъектҳои соҳибкорӣ амалӣ 
карда мешавад.

Мавриди зикр аст, ки аз 
ҷониби Ҳукумати мамла-
кат ҷиҳати беҳтар наму-
дани фазои соҳибкорию 
сармоягузорӣ, аз байн бур-
дани санҷишҳои ғайриқонунӣ 
ё дахолат ба фаъолияти 
сармоягузорону соҳибкорон 
пайваста чораандешӣ карда 

мешавад.
Тавре Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ -  Пе -
швои миллат, Президен-
та Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми навбатии хеш 
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон санаи 21 декаб-
ри соли 2021 қайд намуданд, 
ки дар замони истиқлолият 
аз ҷониби давлату Ҳукумат 
ба рушди соҳибкориву 
сармоягузорӣ таваҷҷуҳи 
махсус зоҳир гардида, то 
имрӯз ба соҳибкорону сар-
моягузорон зиёда аз 110 им-
тиёз ва сабукиҳои андозиву 
гумрукӣ пешниҳод карда шу-
данд ва шумораи сохторҳои 
бақайдгирии давлатии фаъо-
лияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1 
адад, муҳлати бақайдгирӣ 
аз 49 то 3–5 рӯз кам карда 
шуда, ба таври ройгон ба роҳ 
монда шуд.

Натиҷаи чунин 
тадбирандешиҳо 
буд, ки дар 20 соли 
охир рушди миёна-
солонаи иқтисодиёт 
дар сатҳи 7,5 фоиз 
таъмин гардида, 
маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии мамлакат 
аз 1,8 миллиард со-
монии соли 2000-
ум то 95 миллиард 
сомонӣ дар соли 2021 
ва даромади буҷети 
давлатӣ аз 252 мил-
лион сомонӣ ба 28 
миллиард сомонӣ 
расонида шуд. 

Ҳамзамон, тавре иброз 
гардид, дар ин давра дар 
кишвар зиёда аз 2000 кор-
хонаи истеҳсолӣ бунёд 
гардида, ҳаҷми истеҳсоли 
маҳсулоти саноатӣ ни-
сбат ба солҳои аввали 
соҳибистиқлолӣ қариб чор 
баробар афзоиш пайдо 
кард. Ғайр аз ин, танҳо ба-
рои рушди соҳаи саноати 
кишвар беш аз 35 миллиард 
сомонӣ сармояи мустақими 
хориҷӣ ҷалб гардид.

Д а р  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон дар даврони 
соҳибистиқлолӣ заминаҳои 
зарурии ҳуқуқӣ ва ниҳодии 
дастгирии давлатӣ ва 
ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибкорон 
ташаккул ёфта истодаанд. 
Заминаҳои ҳуқуқии ҳимояи 
фаъолияти субъектҳои 
соҳибкорӣ пайваста мав-
риди таваҷҷуҳи бевоси-
та қарор гирифта, дар ин 
давра якчанд стратегияву 
барномаҳои соҳавӣ қабул 
ва амалӣ гардида истода-
анд.

Дар натиҷаи татбиқи 
чорабиниҳои алоҳида баҳри 
рушди фаъолияти соҳибкорӣ 
дар кишвар заминаҳои му-
соид фароҳам оварда шуда, 
монеаҳои сунъӣ ба фаъоли-
яти онҳо асосан бартараф 
карда шуданд.

Дар баробари чунин 
тадбирҳо, Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба масъалаи 
баланд бардоштани гуно-
гунсамтиву рақобатнокии 
иқтисоди миллӣ, тақвияти 
рақамикунонии иқтисод, ама-
лисозии саноатикунонии бо-
суръати мамлакат таваҷҷуҳи 

аввалиндараҷа зоҳир наму-
да истодааст.

Ҳамин тавр, қайд намудан 
зарур аст, ки татбиқи мора-
торий барои рушди фаъо-
лияти субъектҳои соҳибкорӣ 
заминаҳои воқеиро ба 
вуҷуд оварда, дар мавриди 
хеш фаъолияти соҳибкорӣ 
ҳамчун як омили муҳиму бо-
эътимоди таъмини бозорҳои 
истеъмолии ҷумҳурӣ бо мо-
лу хизматрасониҳои ватанӣ, 
густариши иқтидори содиро-
тии мамлакат, ташаккули им-
коноти воридотивазкунӣ, таъ-
мини cатҳи рушди босуръати 
маҷмуи маҳсулоти дохилӣ, 
тавсеаи муносибатҳои 
иқтисодии мамлакат дар 
ақсои байналмилалӣ баро-
мад мекунад.

Боварии комил дорем, 
ки соҳибкорони содиқу 
ватандӯст ва меҳандӯсти 
мамлакат баҳри иҷрои 
иқдомоту ҳидоятҳои со-
зандаи Пешвои муаззами 
миллат ва бо ҳадафи гул-
гулшукуфоии Тоҷикистони 
азиз, баланд бардоштани 
обрӯву нуфузи мамлакат 
дар ақсои байналмилалӣ, 
инчунин фароҳам сохтани 
шароит барои ҳаёти шо-
истаи сокинони мамлакат 
содиқона хизмат мекунанд 
ва бо чунин амалу рафтори 
созандаи хеш баҳри рушди 
фаъолияти соҳибкорӣ ва 
таъмини ҳаёти босаодат дар 
мамлакат ҳиссаи арзишман-
ди худро мегузоранд.

Фатҳулло ҶАББОРОВ,
н.и.и., дотсент, муовини 

ректор оид ба робитаҳои 
хориҷии ДБССТ

Дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, авҷгирии 
пайомадҳои манфии ҷаҳони муосир, татбиқи 
таҳримҳо нисбат ба давлатҳои алоҳида, болора-
вии қурби асъори хориҷӣ ва баланд гардидани 
нархи молу хизматрасониҳо, санаи 16 марти соли 
2022 бо ташаббуси иқдомҳои созандаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба тасвиб расидани фармон дар бораи эълон наму-
дани мораторий ба ҳама навъи санҷишҳои фаъо-
лияти субъектҳои соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 
хеле саривақтӣ ва мубрам арзёбӣ мегардад.
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МАЪРИФАТИ
САЙЁХИ ВА СОХИБКОРИ- -АЗ ЊАР БОБ 

САЙЁҲЇ

ЭҲСОНКОРЇ

ИЛМАТ БА АМАЛ ЧУ ЁР ГАРДАД…

ТЕХНОЛОГИЯ

МАРКАЗИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 
РАЌАМЇ ИФТИТОЊ ЁФТ

11 апрели соли 2022 ҷиҳати ба-
ланд бардоштани савияи дониши 
техникии омӯзгорону донишҷӯён, 
баланд бардоштани сифати таълим 
дар ҳама зинаҳои таҳсилот, инчу-
нин, коркарди лоиҳаҳои гуногун, дар 
факултети технологияҳои рақамӣ 
ва менеҷменти Донишгоҳи бай-
налмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
Тоҷикистон «Маркази технологияҳои 
рақамӣ» ифтитоҳ ёфт.

Дар расми ифтитоҳи марка-
зи мазкур роҳбарияти донишгоҳ 
иштирок ва суханронӣ намуданд.

И н ч у н и н ,  а з  ҷ о н и б и 
донишҷӯёни ихтисосҳои 
кафедраи системаҳо ва 
технологияҳои иттилоотӣ 
лоиҳаҳои ҷадид муаррифӣ кар-
да шуданд:

1. Системаи иттилоотии 
минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон;

2. Таҳияи прожекторҳои худкор;
3. Имкониятҳои барномаҳои 

графикӣ дар самти пешбурди 
корҳои ташвиқотӣ ва тарғиботӣ: 
видео-намоишҳо, буклетҳо ва 
ғайраҳо.

ТОЗАГЇ

САЊМИ МАН ДАР ШАЊРИ МАН
“Саҳми ман дар шаҳри ман” 

–  та ҳ т и  ч у н и н  н о м   17  а п р е л 
б о  и б т и к о р и  б а х ш и  к о р  б о 
ҷ а в о н о н и  Д о н и ш го ҳ и  б а й н а л -
милалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
То ҷ и к и с т о н  б о  ҷ а л б и  в а с е и 
ҷавонони донишгоҳ якшанбегии 
дастаҷамъона бахшида ба Рӯзи 
пойтахт ташкил ва баргузор кар-
да шуд.

Донишҷӯён дар ин рӯз бехи 
дарахтонро нарм карда, атро-
фи атрофи донишгоҳро аз ҳар 
гуна алафҳои худрӯй ва дигар 
ифлосиҳо тоза намуданд.  

Зери чунин унвон  23-юми апрели 
соли 2022 дар доираи чорабиниҳои 
“Ҳафтаи илм” вохӯрии донишҷӯёни 
ихтисосҳои сайёҳии Донишгоҳи бай-
налмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
Тоҷикистон бо намояндаи ширкати 
сайёҳии “Сайри ватан” Ҷамшед На-
зиров баргузор шуд. 

Дар ифтитоҳи ҳамоиш де-
кани факултети муштараки 
Донишгоҳи байналмилалии 
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
бо Донишгоҳи давлатии сайёҳӣ 
ва хизмати Россия номзади 
илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ҷамшед 
Раҳимов иброз намуд, ки мақсад аз 
баргузории чунин чорабиниҳо ши-
нос намудани донишҷӯён ба дар-
хосту талаботи кордиҳандагони 
оянда, самтҳои афзалиятно-
ки тақвияти малакаи амалӣ 
ва салоҳиятнокии донишҷӯён, 
нозукиҳои ташкили расондани 
хизмат дар ширкатҳои сайёҳӣ, 
меҳмонхонаю тарабхонаҳо, 
баҳодиҳии имконияти ташкили 
шаклҳои дигари таҷрибаомӯзии 
донишҷӯён мебошад.

Дар идомаи вохӯрӣ донишҷӯёни 
риштаи сайёҳӣ ҷавобан ба 
саволҳои зиёди худ оид ба 
шартҳои ба кор қабул намудан, 
эҳтимолияти ҷалби мавсимии 
донишҷӯён дар хизматрасониҳои 
шаҳрвандони хориҷӣ ва дигар 
самтҳои сайқал додани малакаи 
амалии худ тавсияву маслиҳатҳои 
муфид гирифтанд.

Дар натиҷа байни иштирокдорон 
суҳбати озод сурат гирифт, ки ин 
шавқамандии донишҷӯёнро ба соҳа 
бедор намуда, ба рушди касбияти 
онҳо бетаъсир нахоҳад монд. 

Иқдом гирифта шуд, ки баҳри 
баланд бардоштани малакаи ама-
лии донишҷӯён машғулиятҳои 
таҷрибаомӯзии таълимӣ дар оян-
да бевосита дар ширкатҳои сайёҳӣ 
гузаронда мешаванд. 

Дар фарҷом ба намояндаи 
ширкати сайёҳии “Сайри ватан” 
Ҷамшед Назиров барои ҳамкории  
судманд дар самти тарбияи мута-
хассисони риштаи сайёҳӣ сипос-
номаи раёсати донишгоҳ тақдим 
гардид. КЎМАК БА КОРМАНДОНУ 

ОМЎЗГОРОН 
Дар Донишгоҳи байналмилалии 

сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
дар доираи дастуру ҳидоятҳои Пе-
швои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи иҷтимоии 
кормандону омӯзгорон диққати мах-
сус зоҳир мегардад. 

Махсусан кӯмакҳои моддии 
Иттифоқи касабаи кормандони 

донишгоҳ дар арафаи иду ҷашнҳо 
ба ҳукми анъана даромадааст.

Чунин кӯмаки моддӣ, аз қабили 
орд, равған, шакар, биринҷ ва чой  
29  апрели соли ҷорӣ дар ара-
фаи Иди саиди фитр аз ҷониби 
Иттифоқи касабаи кормандони 
донишгоҳ ба беш аз 350 нафар кор-
мандону омӯзгорон расонида шуд.   

ҲУҚУҚ

РЎЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КИТОБ 
ВА ЊУЌУЌИ МУАЛЛИФЇ

Бахшида ба Рӯзи байналмила-
лии китоб ва ҳуқуқи муаллифӣ дар 
ҳошияи «Ҳафтаи илм» бо ташаббу-
си китобхонаи илмӣ-электронӣ дар 
ҳамкорӣ бо факултети гумрук ва 
ҳуқуқи иқтисодии Донишгоҳи бай-
налмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 
Тоҷикистон ҳамоиши илмӣ баргузор 
гардид. 

Зимни баромад маърӯзачиён 
атрофи мутолиаи китоб, махсу-
сан мутолиаи адабиёти ҷаҳонӣ 
изҳори андеша намуданд. Зикр 
гардид, ки айни замон дар ки-
тобхонаи илмӣ-электронии 
донишгоҳ дар баробари ада-
биёти ватанӣ шумораи зиёди 

осори ҷаҳонӣ мавҷуд буда, усто-
дону донишҷӯён метавонанд аз 
он самаранок истифода баранд.
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МАЪРИФАТИ
САЙЁХИ ВА СОХИБКОРИ- -

Рӯзҳои 13-14 майи соли 
равон дар доираи дастуру 
ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  м у ҳ т а р а м 
Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати 
амалигардонии Нақшаи 
чорабиниҳои «Бистсолаи 
омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф» бо 
ибтикори раёсати Донишгоҳи 
байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон ва 
дастгирии бевоситаи Ва-
зорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Озму-
ни ҷумҳуриявии донишҷӯёни 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишвар барои дарёф-
ти «Ҷоми раёсати ДБССТ» 
баргузор гардид.

ОЗМУН

-
МАЪРИФАТИ
САЙЁХИ ВА СОХИБКОРИ-

Месазад қайд намоем, ки дар 
даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо ташаббуси бевоси-
таи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон соҳаи маориф самти афзалият-
ноки сиёсати иҷтимоии мамлакат эълон 
шуда, омили калидии таҳкими давлат 
ва рушди иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ 
гардид. 

Бинобар ин, Пешвои миллат дар 
тамоми суханрониҳои худ пайваста ба 
соҳаи маорифи мамлакат, ки дар он на-
сли ояндасози Ватан тарбия меёбад, 
таваҷҷуҳи беандоза зоҳир намуда, 
доимо таъкид менамоянд, ки раванди 
назорати азхудкунии донишҳои муо-
сир пурзӯр карда шавад ва ҷавонон ба 
омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир на-
моянд. 

Аз ин лиҳоз, Пешвои муаззами мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар партави сиёсати маорифпарваро-
наи хеш, зимни ироаи Паём ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декаб-
ри соли 2019 пешниҳод намуданд, ки ба 
хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани 
омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи та-
факкури техникии насли наврас солҳои 
2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф” эълон карда 
шаванд.

Ҳамзамон, пешниҳод намуданд, ки 
ҳамасола олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ, 
вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба 
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баргузор 
карда шаванд.

Ҳамин тариқ, 13 май дар расми 
ифтитоҳи Озмуни ҷумҳуриявӣ барои 
дарёфти «Ҷоми раёсати ДБССТ», 
Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди 
иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Насрид-
динзода Эмомалӣ Сайфиддин, муо-
вини вазири саноат ва технологияҳои 
нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳзода 
У.А., муовини вазири маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдухолиқзода 
Л.А., муовини раиси кумитаи рушди 
сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Камолиддин М., директори 
маркази рушди инноватсионии илм ва 
технологияҳои нави Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон, ректорони МТОК-и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовинони рек-
торон ва дигар шахсони расмӣ иштирок 
намуданд.

Ректори донишгоҳ, профессор 
Асрорзода Убайдулло Саттор зимни 
сухани ифтитоҳӣ кулли ҳозиринро ба 
донишгоҳ ҷиҳати иштирок дар 2-юмин 
Озмуни ҷумҳуриявии донишҷӯёни 

МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
дарёфти «Ҷоми раёсати ДБССТ» 
хайрамақдам гуфта, озмуни мазкур-
ро идомаи силсилаи чорабиниҳои 
донишгоҳ дар доираи дастуру ҳидоятҳои 
Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон баён намуд. 

Ёдовар мешавем, ки дар озмуни маз-
кур аз 35 МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳудуди 186 нафар донишҷӯён ба 
донишгоҳ ташриф оварданд. Озмун аз 
рӯйи 3 равия: математика (тахассусӣ, 
ғайритахассусӣ), технологияҳои 
иттилоотӣ (тахассусӣ, ғайритахассусӣ) 
ва географияи иқтисодӣ (тахассусӣ, 
ғайритахассусӣ) сурат гирифт. 

Дар баробари сабқат, барои 
истироҳати донишҷӯёну роҳбарони 
онҳо аз ҷониби раёсати донишгоҳ са-
фари сайёҳии кӯтоҳмуддат ба минтақаи 
таърихии Қалъаи Ҳисор ташкил карда 
шуд.

Бегоҳии рӯзи 13 май барномаи 
фарҳангии «Шоми дӯстӣ» дар толори 
фарҳангии донишгоҳ, бо пешниҳоди 
таронаву сурудҳои дилчасп аз ҷониби 
дастаи ҳаваскорони донишкада - 
«Соҳибкор» дар сатҳи баланд баргу-
зор гардид.

Санаи 14 майи соли ҷорӣ дар фазои 
тантанавӣ 2-юмин Озмуни ҷумҳуриявии 
донишҷӯёни МТОК-и ҶТ барои дарёф-
ти «Ҷоми раёсати ДБССТ» ҷамъбаст 
гардид. 

Дар расми тантанавии ҷамъбасти 
озмуни мазкур Ёрдамчии Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва роби-
та бо ҷомеа Насриддинзода Эмомалӣ 
Сайфиддин, муовини вазири сано-
ат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Солеҳзода У.А., раиси 
собиқадорони ҲХДТ Қурбонова Р.А. ва 
дигар шахсони расмӣ иштирок наму-
данд. 

Ҳамзамон, дар чорабинии мазкур 
ректори Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон Қурбонзода М.Р., муовинони 
ректорони МТОК ҶТ оид ба илм ва инно-
ватсия, роҳбарони илмии донишҷӯёни 
дар озмун ширкатварзида, ҳудуди 200 
нафар иштирокчиёни озмун ва беш 
аз 250 нафар устодону донишҷӯёни 
донишгоҳ ширкат доштанд. 

Ректори Донишгоҳи байналмила-
лии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
Асрорзода Убайдулло Саттор бо эҳсоси 

гарму самимӣ иштироки ҳозиринро дар 
толор арзишманд ва боиси ифтихор 
арзёбӣ намуд.

Қайд гардид, ки ҳадафи Роҳбари 
давлат, Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сам-
ти ташкили чорабиниҳои илмӣ ва 
озмунҳои ҷумҳуриявӣ, агар аз як ҷиҳат 
баланд бардоштани савияи дониш ва 
бедор сохтани мафкураи маънавии 
ҷавонон бошад, аз ҷониби дигар бо 
ҳам овардан ва пайдо кардани ро-
битаи дӯстӣ байни минтақаҳои гуно-
гуни кишвар мебошад. 

Сипас, ректори донишгоҳ барои эъ-
лони натиҷаҳои ҷамъбасти 2-юмин Оз-
муни ҷумҳуриявии донишҷӯёни МТОК 
ҶТ барои дарёфти «Ҷоми раёсати 
ДБССТ», ки рӯзҳои 13-14 май баргузор 
гардид, суханро ба раиси Комиссияи 
озмунӣ н.и.и., дотсент, муовини ректор 
оид ба илм ва инноватсияи донишгоҳ 
Хоркашов И.С. вогузор намуд. 

Раиси Комиссияи озмунӣ Хорка-
шов И.С. зимни натиҷагирӣ аз раванди 
ҷамъбасти озмуни мазкур қаблан ба 
сохторҳои марбутаи соҳа, роҳбарони 
МТОК ҶТ барои дастгирии ҳамаҷониба 
дар ҷараёни ташкил ва баргузор на-
мудани иқдомоти роҳбарияти ДБССТ 
изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуд. 

Зикр гардид, ки сатҳи баргузории 
озмуни имсола аз озмуни қаблӣ аз ҳар 
ҷиҳат бартариятҳои бештареро доро 
буд. Аз ҷумла, агар соли 2021 дар озмун 
аз 24 МТОК ҶТ 78 нафар донишҷӯён 
иштирок намуда бошанд, пас соли ҷорӣ 
шумораи МТОК ҶТ ба 35 адад ва теъдо-
ди иштирокчиёни озмун ба 186 нафар 
расид, ки фарқияти иштирокчиён беш 
аз 100%-ро ташкил намуд. 

Ҳ а м з а м о н ,  и м к о н и я т ҳ о и 
фароҳамсохтаи Ҳукумати кишвар 

дар донишгоҳ, махсусан дар самти 
бунёди биноҳои наву замонавӣ сатҳи 
баргузории озмунро тибқи талаботи 
байналмилалӣ таъмин намуд. 

Тибқи иттилои раиси Комиссияи 
озмунӣ Хоркашов И.С., аз 186 нафар 
иштирокчиёни озмун, дар асоси хулосаи 
комиссия 80 нафар ғолиби озмун дони-
ста шуданд. Тасмими мазкур дар бораи 
эълон доштани 80 нафар ғолибон дар 
мувофиқа бо ректори донишгоҳ, про-
фессор Асрорзода У.С. сурат гирифт.

Ҳамин тавр, 6 нафар соҳиби ҷойи 
якум, 12 нафар соҳиби ҷойи дуюм 34 
нафар соҳиби ҷойи сеюм ва 28 нафар 
соҳиби ҷойи ифтихорӣ гардиданд. 

Ба ғолибони ҷойи якум «Ҷоми раё-
сати ДБССТ», дипломи дараҷаи I ва 
маблағи ҳавасмандӣ ба ҳар кадоме 
ба андозаи 5000 сомонӣ, ба ғолибони 
ҷойи дуюм дипломи дараҷаи II ва ба 
ҳар кадоме ба андозаи 2000 сомонӣ 
ва ба ғолибони ҷойи сеюм дипломи 
дараҷаи III ва ба ҳар кадоме ба андозаи 
1000 сомонӣ маблағи ҳавасмандӣ дар 
фазои тантанавӣ бо иштироки Ёрдам-
чии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Насриддинзода Э.С. тақдим карда 
шуд. Инчунин, ба 28 нафар иштирок-
чиёни озмун барои иштироки фаъол 
«Ифтихорнома»-и донишгоҳ тақдим 
гардид. 

Барои ҳамкориҳои судманд дар 
раванди баргузории 2-юмин озмуни 
ҷумҳуриявии донишҷӯёни МТОК ҶТ ба-
рои дарёфти «Ҷоми раёсати ДБССТ» ба 
35 муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Сипоснома»-и 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон тақдим карда 
шуд. 

Дар охири ҷаласаи ҷамъбастии 
озмун намояндаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Ёрдамчии Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва ро-
бита бо ҷомеа муҳтарам Насриддин-
зода Э.С. ба сухан баромада, барои 
иқдомҳои рӯикоргирифтаи роҳбарияти 
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон изҳори сипосу 
миннатдорӣ намуд ва иқдоми мазкурро 
намунаи ибрат баён дошт. 

Ректори Донишгоҳи байналмила-
лии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 
Асрорзода У.С. бори дигар ғолибони оз-
мунро барои муваффақияташон табрик 
намуда, изҳор дошт, ки озмуни мазкур 
дар солҳои минбаъда низ баргузор 
хоҳад шуд.

ЉОМИ РАЁСАТИ ДБССТ
ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Убайдулло АСРОРЗОДА
Ректори Донишгоҳи 

байналмилалии 
сайёҳӣ ва  соҳибкории 

Тоҷикистон

Мирзоҳид РАҲИМОВ
муовини ректор оид 
ба  корҳои таълимӣ

Исломбек ХОРКАШОВ
муовини ректор оид 

ба  илм ва инноватсия 

Фатҳулло ҶАББОРОВ
муовини ректор оид 

ба  робитаҳои хориҷӣ

Баҳриддин ҶАББОРОВ
муовини ректор оид 
ба корҳои тарбиявӣ 

Исроил МУДИНОВ
муовини ректор оид ба 
иқтисод  ва хоҷагидорӣ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Алимурод БОБОЕВ
Сармуҳаррир 

Ҳайати таҳририяи 
рӯзнома ба хотири 
чандандешӣ мақолаҳоеро 
низ ба нашр мерасонанд, 
ки ба муаллифон ҳамраъй  
ва масъулияти онро ба зим-
ма намегиранд. 

Танҳо шакли электро-
нии мавод барои чоп дар 
маҷалла  қабул карда ме-
шавад. 

Рӯзнома дар Вазора-
ти фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  таҳти №235/
РЗ-97 аз 19 феврали 2021 
ба қайд гирифта шудааст.

НИШОНИИ 
ДОНИШГОҲ:

ш. Душанбе, хиёбони 
Борбад 48/5 

ТЕЛЕФОНҲО: 
234-88-00, 

900-02-72-18
E-MAIL:

 sohibkor_dsx@list.ru 
СОМОНА: 
www.dsx.tj 

ТЕЪДОДИ НАШР: 
3000 

Дар матбааи 
«Мега-принт» 
чоп шудааст.

ҒОЛИБОН МУАЙЯН ВА БО МУКОФОТ ҚАДРДОНӢ ШУДАНД


