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Сухани 
Пешвои миллат

Дар даврони истиқло-
лият мо як қатор қонунҳои 
соҳаи тибро таҳия ва 
тасдиқ намудем, ки дар 
онҳо барои рушди соҳаи 
тандурустӣ заминаи меъ-
ёрии ҳуқуқии муосир фа-
роҳам оварда, вазифа ва 
уҳдадориҳои кормандони 
соҳа, муассисаҳои табо-
бативу пешгирикунанда 
ва дигар сохторҳои хиз-
матрасонӣ дар ин самт 
муайян ва мушаххас гар-
дидаанд.

Соли гузашта Кодек-
си тандурустии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон қабул 
гардид, ки дар он 16 қо-
нуни соҳавӣ муттаҳид 
карда шудааст.

Ҳукумати мамлакат 
маблағузории соҳаи 
тандурустиро сол ба 
сол зиёд мекунад. Дар 
муддати бисту ҳафт 
сол маблағгузории соҳа 
қариб 1600 баробар 
афзоиш ёфта, аз як 
миллион сомонии соли 
1992 ба 1 миллиарду 
550 миллион сомонӣ 
дар соли 2018 расида-
аст.

Музди меҳнати кор-
мандони соҳа нисбат 
ба солҳои аввали ис-
тиқлолияти давлатӣ 
315 баробар афзоиш 
ёфтааст.

Илова бар ин, Ҳуку-
мати мамлакат тавас-
сути 95 лоиҳаи сар-
моягузории давлатӣ 
ба соҳаи тандурустӣ, 
дар маҷмӯъ, беш аз як 
миллиарду 800 милли-
он сомонӣ равона на-
мудааст.

Дар даврони истиқло-
лият, дар маҷмӯъ, зи-
ёда аз 1500 муассисаи 
тандурустӣ бунёд ва 
бо таҷҳизоти замонавӣ 
таъмин гардида, аз ҷум-
ла фақат дар панҷ соли 
охир беш аз 120 бемор-
хона, 210 маркази са-
ломатӣ, 80 дармонгоҳ, 
250 бунгоҳи тиббӣ ва 
56 корхонаву коргоҳҳои 
соҳа сохта, ба истифо-
да супорида шудаанд.

ОҒОЗИ САФАРИ 
КОРӢ БА НОҲИЯИ 

РОШТҚАЛЪАИ 
ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 

КӮҲИСТОНИ 
БАДАХШОН

МУЛОҚОТ БО 
РОҲБАРОНУ 
ФАЪОЛОНИ 

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 
КӮҲИСТОНИ 
БАДАХШОН

ИФТИТОҲИ БИНОИ 
ДОНИШГОҲИ 

ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
ДАР ШАҲРИ ХОРУҒ

ГИЁҲДАРМОНӢ

САВСАНИ КӮҲӢ

11.09.2018 09:28, ноҳияи 
Ванҷ

Субҳи имрӯз Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо мақсади шиносоӣ бо 
вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангии мардум, ифти-
тоҳи як зумра иншооти нав 
ва мулоқот бо сокинон дар 
рӯзҳои таҷлил аз ҷашни 
27-солагии Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ба Вилояти Мухто-
ри Кӯҳистони Бадахшон 
ташриф оварданд.

Боздиди Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

аз ноҳияи Ванҷ оғоз гар-
дид. Сокинони саодатман-
ди ноҳияи Ванҷ Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро бо самимияти 
хосса истиқбол гирифтанд.

Фазои шукӯҳу шодӣ, 
фараҳмандӣ ва истиқболи 
гарм аз садоқат ва меҳру 
муҳаббати самимии мар-
думи ноҳияи Ванҷ нисбат 
ба Пешвои муаззами худ 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
шаҳодат медод.

Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ноҳияи Ванҷ бинои 
наву замонавии Муасси-
саи таҳсилоти миёнаи уму-
мии рақами 4-ро мавриди 

баҳрабардорӣ қарор до-
данд.

Бинои нави Муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии рақами 4 дар маркази 
ноҳияи Ванҷ барои 1280 
нафар хонанда дар ду баст 
пешбинӣ гардида, дорои 
муосиртарин шароити таъ-
лиму тарбия барои насли 
наврас мебошад. Иншооти 
мазкур аз се бинои ду ва 
сеошёна иборат мебошад.

Бинои нави Муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 
№ 4-и ноҳияи Ванҷ дорои 
28 синфхонаи таълимӣ, 
аз ҷумла физикаю химия, 
технологияи компютерӣ, 
лингафонӣ барои забонҳои 
русию англисӣ ва озмоиш-

гоҳи фанҳои физикаю хи-
мия буда, бо тамоми ашёи 
хониш ва аёниятҳои таъ-
лимӣ таъмин аст.

Корҳои сохтмонӣ дар 
бинои нави Муассисаи 
таҳсилоти миёнаи уму-
мии рақами 4-и ноҳияи 
Ванҷ соли 2016 бо дасту-
ру ҳидоятҳои бевоситаи 
Сарвари маорифпарвари 
мамлакат дар масоҳати 
4254 метри мураббаъ оғоз 
гардида, иншоот як сол 
қабл аз муҳлат бо сифа-
ти баланди меъморӣ ва 
муҷаҳҳаз бо тамоми ла-
возимоти зарурии хониш 
сохта мавриди истифода 
қарор дода шуд.

Идома дар саҳ.2

ОҒОЗИ САФАРИ КОРӢ БА ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 
КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

саҳ.3 саҳ.5 саҳ.6 саҳ.8

Халқи тоҷик теғи дармонбахши Синоро гирифт,
Теғи дармонбахши Сино рӯи дунёро гирифт.
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таълими босифати насли на-
врас ва ҷалби бештари онҳо 
ба забономӯзию азхуд наму-
дани нозукиҳои технологияи 
муосир ҷалб намуданд.

Тамоми синфхонаҳои 
муассисаи таълимии мазкур 
бо системаи махсуси замо-
навӣ гарм карда мешаванд 

Идома аз саҳ.1
Пешвои миллат муҳта-

рам Эмомалӣ Раҳмон зимни 
боздид аз синфхонаҳои таъ-
лимӣ ба сифати корҳои сох-
тмонӣ баҳои баланд доданд 
ва таваҷҷуҳи омӯзгоронро ба 
истифодаи мақсаднок аз ша-
роити муҳайёгардида барои 

ва дар назди муассисаи таъ-
лимӣ барои ҳолатҳои зарурӣ 
анбори махсуси нигаҳдории 
ангишт ҳам сохта шудааст.

Толори маҷлисгоҳи ин 
муассисаи таълимӣ дорои 
220 ҷойи нишаст буда, ба-
рои баргузории ҳамоишу 
чорабиниҳои гуногун хеле 
мувофиқу муносиб мебо-
шад. Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни шиносоӣ бо шароити 
маҷлисгоҳи муассисаи таъ-
лимии мазкур ҷиҳати ҷалби 
хонандагон ба маҳфилҳои 
гуногун ва ташкили ҳаргуна 
чорабиниҳои судманд дар 
самти боло бурдани сави-
яи дониши насли наврас 
ба омӯзгорон дастуру ҳидо-

ОҒОЗИ САФАРИ КОРӢ БА ВИЛОЯТИ 
МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

ятҳои муфид доданд. Дар 
муассисаи таълимии мазкур 
вобаста ба талаботи давру 
замон китобхонаи электронӣ 
низ муҳайё карда шудааст.

Мактаб дорои толори 
варзишӣ бо 85 ҷойи нишаст 
мебошад. Дар толори ку-
шоду барҳавои варзишии 
муассисаи таълимӣ барои 
хонандагон шароити хуби 
баргузории бозиҳои гуногун 
муҳайё карда шудааст. Дар 
ин ҷо майдончаҳо барои бо-
зии футбол, волейбол ва ба-
скетбол низ сохта шудааст.

Атрофи бинои нави Му-
ассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумии рақами 4-и ноҳияи 
Ванҷ дар масоҳати 1200 ме-
три мураббаъ кабудизор кар-

да шуда, баро равшаннамоӣ 
6 адад сутунпоя бо баландии 
3,5 метр ва 6 адад бо балан-
дии 9 метр насб гардидааст. 
Иншоот бо камераҳои назо-
ратии дохилию беруна ва си-
стемаи аз сӯхтор огаҳкунан-
да таъмин мебошад.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон зим-
ни суҳбат бо хонандагону 
омӯзгорон ифтитоҳи бинои 
нави таълимии Муассисаи 
таҳсилоти миёнаи умумии 
рақами 4 дар маркази ноҳи-
яи Ванҷро дар рӯзҳои таҷ-
лил аз 27-солагии Истиқло-
лияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба онҳо табрик 
намуданд.

www.president.tj

ИФТИТОҲИ БИНОИ МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ 
НОҲИЯИ ДАРВОЗ

11.09.2018 14:17, ноҳияи 
Дарвоз 

Имрӯз дар доираи сафари 
корӣ дар шаҳру ноҳияҳои Вило-
яти Мухтори Куҳистони Бадах-
шон Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-

зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон би-
нои Мақомоти иҷроияи  ҳокими-
яти давлатии ноҳияи Дарвозро 
дар вазъияти тантанавӣ маври-
ди истифода қарор доданд.

Корҳои сохтмонӣ дар ин-

шооти мазкур моҳи сентябри 
соли 2017 оғоз гардида, дар 
рӯзҳои таҷлили 27-умин сол-
гарди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом 
ёфт.

Иншооти мазкур сеошё-
на буда, аз 39 ҳуҷраи корӣ, як 
хонаи машваратӣ бо 39 ҷойи 
нишаст ва толори маҷлисгоҳ 
бо 200 ҷойи нишаст иборат ме-
бошад. Масоҳати умумии бино 
1160 метри мураббаъро ташкил 
медиҳад.

Барои дар ҳама фасли сол 
таъмин намудани иншооти маз-
кур бо барқ як трансформатори 
иқтидораш 250кВ, дизел-гене-
ратори иқтидораш 30кВт насб 
карда шудааст.

Ҳамчунин дар гирду атро-
фи бино гулу буттаҳои ороишӣ 
шинонида шуда, роҳҳо сафо-

лакпуш ва назди иншоот ча-
роғон гардидааст.

Баъди ифтитоҳи би-
нои мақомот Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барномаи рангини ҳунарии со-
кинони ноҳияи Дарвозро, ки 

фарогири арзишҳои миллӣ ва 
дастовардҳои даврони соҳиби-
стиқлолӣ буд, тамошо намуда, 
ба ҳунару истеъдоди сокинони 
ин минтақаи куҳистони мамла-
кат баҳои баланд доданд.

www.president.tj

ИФТИТОҲИ ПАРЧАМ ВА НИШОНИ ДАВЛАТӢ ДАР НОҲИЯИ ДАРВОЗ
11.09.2018 14:18, ноҳияи 
Дарвоз 

Дар маркази ноҳияи Дар-
воз Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар вазъияти тантанавӣ су-
тунпояи Парчами миллӣ ва 
Нишони давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро ифтитоҳ кар-

данд.
Парчами давлатии Ҷумҳу-

рии Тоҷикистон дар маркази 
ноҳия бо баландии 30 метр қо-
мат афрохта, 7 метр паҳноӣ ва 
14 метр дарозӣ дорад. Балан-
дии Нишони давлатӣ, ки дар 
паҳлуи Парчам сохта шудааст, 
15 метрро ташкил медиҳад. 
Ҳамчунин дар назди Нишон ва 
Парчами давлатӣ тоҷ бо паҳ-

баррасӣ қарор дода, таъкид 
намуданд, ки маҳз самараи 
истиқлолияти давлатӣ, тад-
бирҳои созандаи давлату Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва ҷонибдории мардум аз си-
ёсати созанда боис гардид, ки 
имрӯз шароити кору зиндагии 
сокинони ноҳия беҳтар гар-
дид.

www.president.tj

ноии 12 ва дарозии 14 метр 
сохта шудааст.

Дар баробари сохтмони 
тоҷ, парчам ва нишони дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар гирду атрофи маҷмаа гулу 
буттаҳои ороишӣ низ шинони-
да шуда, атрофи он чароғон ва 
ободу зебо карда шудааст.

Бунёди рамзҳои давлатӣ 
дар доираи дастуру ҳидоятҳои 
созандаи Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
хотири гиромидошти муқадда-
сти миллӣ сурат гирифтааст.

Пас аз ифтитоҳ ва мавриди 
баҳрабардорӣ қарор додани ин-
шооти таъиноти гуногун дар ҳа-
мин ҷо Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо намояндагон ва фаъолони 
ноҳияи Дарвоз мулоқоти сами-
мию созанда анҷом доданд.

Нахуст Сарвари давлат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳа-
маи ҳозиринро ба муносибати 
27 - умин солгарди Истиқлоли-
яти давлатии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон табрику таҳният гуф-
танд.

Зимни баромади худ 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи 
соҳаҳои ин ноҳияи куҳистони 
мамлакатро мавриди таҳлилу 
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12-уми сентябри соли 
2018 дар идомаи сафари 
корӣ ба шаҳру ноҳияҳои Ви-
лояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои ши-
носоии бевосита бо вазъи 
зиндагии мардум, ҷараёни 
иҷрои барномаҳои давлатӣ, 
дастуру супоришҳои Сарвари 
давлат, рафти корҳои ободо-
ниву созандагӣ, ифтитоҳи як 
қатор иншооти нав ва суҳбату 
мулоқот бо сокинон ба ноҳи-
яи Роштқалъа ташриф овар-
данд.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ 
Беморхонаи вилоятии каса-
лиҳои рӯҳӣ, воқеъ дар ноҳияи 
Роштқалъаро мавриди баҳра-
бардорӣ қарор доданд.

Пешвои миллат аз ша-

НАВИД
ОҒОЗИ САФАРИ КОРӢ БА НОҲИЯИ РОШТҚАЛЪАИ 

ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН
роити фароҳамовардаи ин 
иншооти тандурустӣ ши-
нос шуда, ба сифати корҳои 
анҷомдодашуда баҳои ба-
ланд доданд.

Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ифтитоҳи ин муассисаи наву 
замонавиро дар рӯзҳои ис-

тиқбол аз 27-умин солгар-
ди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи 
арзишманди Ҳукумати мам-
лакат барои кормандони соҳа 

арзёбӣ намуданд.
Бинои  Беморхонаи ка-

салиҳои  рӯҳӣ дар майдони 
қариб 2 гектар доман густур-
да, дорои 129 ҳуҷра ва 84 

кат барои бистарикунонии 
беморон мебошад. Бино аз 
ду ошёна иборат буда, се 
бинои ба ҳам пайвастро дар-
бар мегирад ва дорои ҳама 
шароити сатҳи баланди хиз-
матрасонӣ ба маризон ме-
бошад. Дар беморхона се 
шуъба, аз ҷумла мардона, 
занона ва кӯдакона ба бемо-
рон хизмат мерасонад. Ҳама 
ҳуҷраҳои табибону маризон 
ба системаи гармидиҳии му-
тамарказонидашуда пайваст 

буда, тавассути қувваи барқ 
ва ангиштсанг гарм карда 
мешаванд. Беморхона ҳам-
чунин дорои ҳаммом, утоқи 
либосшӯӣ буда, дар он чор 
ошхона низ бунёд гардида-
аст.

Мавриди истифода қа-
рор гирифтани чунин муас-
сисаи муосири тандурустӣ 
дар ноҳияи Роштқалъа муш-
килоти чандсолаи табибону 
беморонро пурра рафъ кард.
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ИФТИТОҲИ БИНОИ РОТАИ АЛОҲИДАИ ҚИСМИ ҲАРБИИ ҚУШӮНҲОИ ДОХИЛИИ 
ВКД ДАР ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

12 сентябр дар маркази 
шаҳри Хоруғ Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусаллаҳи 
кишвар муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бинои ротаи алоҳидаи 
қисми ҳарбии қушӯнҳои дохи-
лии Вазорати корҳои дохилии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ви-
лояти Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшонро мавриди баҳрабар-
дорӣ қарор доданд.

Баъди ифтитоҳи иншо-
от Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон бо шароити 
муосири хизмат ва будубоши 
хизматчиёни ҳарбӣ шинос шу-
данд.

Бинои ротаи алоҳидаи 
қисми ҳарбии қушӯнҳои до-
хилии Вазорати корҳои дохи-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон аз синфхона бо 120 
ҷойи нишаст, хобгоҳи сарбо-
зон бо 300 ҷой, ошхона бо 150 
ҷой, хонаи дидорбинии сарбо-
зон бо хешовандон, ҳаммом, 
толору майдончаҳои муосири 
варзишӣ ва ҳуҷраҳои корию 
хизматӣ иборат мебошад.

ватандӯстона гузоштанд.
Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон бо итминон 
иброз доштанд, ки фарзандо-
ни содиқу шуҷоъ минбаъд низ 
донишу малака ва таҷрибаи 
касбии худро барои сарба-
ландона иҷро намудани қар-
зи фарзандии худ дар назди 
халқу Ватан сафарбар месо-
занд.

Президенти мамлакат 
таваҷҷуҳи афсарону сар-
бозонро ба зуҳуроти бисёр 
хатарнок, аз қабили терро-
ризму экстремизм, қочоқ ва 
муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддир, силоҳ ва 
дигар ҷиноятҳои муташак-
кили фаромиллӣ, ки торафт 
густариш пайдо карда, аз 
мушкилоти ҳалталаби ҷоме-

ватандӯстӣ, масъулиятши-
носӣ ва садоқат ба савганди 
касбӣ тарбия намудани ҳайа-
ти шахсӣ эътибори аввалин-
дараҷа диҳанд.

Таъкид гардид, ки ҳайа-
ти фармондеҳии ҷузъу томҳо 
бояд доир ба баланд бардо-
штани савияи донишу маҳо-
рати касбии ҳайати шахсӣ, 
тақвияти интизоми ҳарбӣ ва 
дар маҷмуъ, таъмин намуда-
ни сатҳи баланди омодабо-
шии ҷангии воҳидҳои ҳарбӣ 
мунтазам чораҷуӣ намоянд.

Дар охир Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бори дигар аз тало-
шҳову ғамхориҳои роҳбарияти 
давлат барои беҳдошти шаро-
ити хизмату будубоши афса-
рону сарбозон ёдовар шуда, 

таъкид карданд, ки ҳукумати 
мамлакат минбаъд низ барои 
мустаҳкам намудани асосҳои 
моддиву техникӣ, бо кадрҳои 
баландихтисос таъмин карда-
ни ҷузъу томҳои онҳо ва беҳ-
созии шароити зиндагиву хиз-
мати ҳайати шахсӣ эътибори 
хосса зоҳир менамояд.
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аи ҷаҳонӣ гардидааст, ҷалб 
намуданд. Пешвои миллат 
дар назди роҳбарони воҳи-
дҳои махсус ва ҷузъу томҳои 
ҳарбии мақомоти ҳифзи 
ҳуқуқ ва сохторҳои низомии 
кишвар вазифа гузоштанд, 
ки ҳушёриву зиракии сиёсиву 
касбиро аз даст надода, пеш 
аз ҳама, барои дар руҳияи 

Дар қисми ҳарбӣ инчу-
нин тамоми инфрасохтори за-
рурӣ, аз ҷумла синфхонаҳои 
компютерӣ, нуқтаҳои тиббӣ, 
майдонҳои сафороӣ, қисмҳои 
навбатдорӣ, нуқтаҳои назора-
ти гузаргоҳ ва дигар биноҳои 
ёрирасон таҷдиду азнавсозӣ 
гардидааст.

Ҳамаи ҳуҷраҳо ва то-
лорҳои иншооти нав бо та-
моми таҷҳизот, мизу курсӣ ва 
дигар ашёҳои барои хизмати 
сарбозон зарурӣ муҷаҳҳаз 
карда шудааст.

Мавриди зикр аст, ки да-
воми солҳои соҳибистиқлолӣ 
бо ташаббус ва таваҷҷуҳи 
хоси Пешвои миллат, Сарфар-
мондеҳи Олии Қувваҳои Му-
саллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
заминаҳои моддию техникии 
қисмҳои ҳарбӣ мукаммал гар-
дида, сафи Артиши миллӣ ва 
воҳидҳои низомӣ бо кадрҳои 
баландихтисос, ботаҷриба ва 
далеру содиқи ватан пурра 
карда мешавад.

Бо бунёди иншооти нави 
таъиноти ҳарбӣ бошад, шаро-
ити иҷтимоии афсарону сар-
бозон беҳтар мегардад.

Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба сифати 
корҳои сохтмонӣ ва шароити 
муҳайёгардида баҳои баланд 
доданд.

Баъди шиносоӣ бо ин-
шооти нав дар саҳни ҳавлии 
қисми ҳарбӣ Сарфармондеҳи 
Олии Қувваҳои Мусаллаҳи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон дар 
назди сарбозону афсарони 
қӯшунҳои дохилии Вазора-
ти корҳои дохилии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ 
суханронӣ карданд.

Нахуст Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
кулли роҳбарону кормандони 
мақомоти корҳои дохилӣ, ҳай-
ати шахсии Қӯшунҳои дохилӣ, 
махсусан, қисми ҳарбии 3503-
ро ба ифтихори 27-умин сол-
гарди Истиқлолияти давлатӣ 
ва ба муносибати ифтитоҳи 
бинои навбунёди замонавӣ са-
мимона табрику таҳният гуф-
танд.

Президенти мамлакат бо 
қаноатмандиву ифтихор иброз 
доштанд, ки кулли кормандо-
ни мақомоти корҳои дохилӣ, 
афсарону прапоршикҳо ва сер-
жантҳову сарбозони Қушунҳои 
дохилӣ ҳамчун сохтори низо-
мии Вазорати корҳои дохилӣ аз 
рӯзҳои аввали истиқлолият ва 
ташкилёбии ин навъи қушунҳо 
дар муҳофизати тартиботи 
ҷамъиятӣ, таъмини амнияти 
шаҳрвандон, ҳифзи иншооти 
махсусан муҳим, мубориза бар 
зидди терроризму экстремизм, 
қочоқи маводи мухаддир ва 
дигар ҷиноятҳои муташаккили 
фаромиллӣ, иштирок дар бар-
тараф намудани оқибати ҳоди-
саҳои нохуш ва дигар ҳолатҳои 
фавқулодда саҳми пурарзишу 
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Субҳи рӯзи 13-уми сентябр 

дар рӯзи сеюми сафари корӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти 
Мухтори Куҳистони Бадахшон 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 
мақсади шиносоӣ бо вазъи зин-
дагии сокинон, иштирок дар 
расми мавриди баҳрабардорӣ 
қарор гирифтани як қатор ин-
шооти ҳаётан муҳим ва суҳба-
ту мулоқот бо аҳолии ноҳияи 
Мурғоб бо сафари корӣ ба ин 
ноҳияи дурдасттарину баланд-
куҳ ташриф оварданд.

Мавриди зикр аст, ки аз 
субҳи содиқ ҳаво дар ҳудуди 
Вилояти Мухтори Куҳистони Ба-
дахшон якбора тағйир ёфта, дар 
шаҳри Хоруғ борон ва дар ноҳи-
яи Мурғоб барфи шадид борид.

Одатан вазиши шамоли 
сахт ва боридани барфи зиёд 
на танҳо ба парвози чархболҳо 
монеъа пеш меорад, балки ба-
рои инсон хатар ҳам эҷод ме-
кунад. Вале ба ҳамаи ин нигоҳ 
накарда, бо ҷасорату иродаи 
қавӣ ва азму талоши созан-
да Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз нияти 
сафар ба ин минтақаи дур-

дасттарини Вилояти Мухтори 
Куҳистони Бадахшон нагашта, 
барои суҳбату дидорбинӣ бо 
мардуми меҳнатқарини ноҳи-
яи Мурғоб ба ин мавзеъи куҳи-
стон ташриф оварданд.

Ноҳияи Мурғоб дар балан-
дии 3600 метр аз сатҳи баҳр қа-
рор дорад ва релефи он мурак-
кабу иқлимаш бисёр сард аст.

Сокинони касбу кори гу-
ногуни ноҳияи Мурғоб Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмонро бо шукӯҳу шаҳомат, 
меҳру муҳаббати бепоён ва 
эҳтироми самимӣ истиқбол ги-
рифтанд.

Фазои шукуҳу шодӣ ва ис-
тиқболи гарму самимии аҳолии 
ноҳияи баландкуҳи Мурғоб ни-
шонаи садоқат ва меҳру муҳа-
ббати бепоён нисбат ба фар-
занди фарзонаи миллати тоҷик 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Мавриди зикр аст, ки зим-
ни ин сафар Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
хотири беҳдошти шароити кору 

зиндагии сокинон, бинои маъ-
мурии Мақомоти иҷроияи ҳо-
кимияти давлатии ноҳия, Неру-
гоҳи барқи обии “Тоҷикистон”, 
Корхонаи саноатии “Комбинати 
ғанигардонии маъдани нуқра” 
ва бинои маъмурии Шуъбаи 
ҳифзи муҳити зисти ноҳияи 
Мурғобро ба истифода дода, бо 
сокинон суҳбати самимию со-
занда доир карданд.

Қаблан ҳам зимни са-
фарҳои корӣ ба ноҳияи Мурғоб 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба хотири 
беҳдошти шароити зиндагии 
сокинон, рушди бахшҳои ҳа-
ётан муҳим, пешрафти шуғли 
асосии мардуми ин минтақа 
- чорводорӣ, аз ҷумла қуто-
спарварӣ талошу тадбирҳои 

мушаххасро амалӣ намудаанд. 
Сокинони ноҳия ҳамаҷониба 
аз ғамхориҳои инсондӯстонаи 
Сарвари давлат бархурдоранд. 
Ҳукумати кишвар барои таъ-
мини хӯрокворӣ, маводи сӯ-
зишворӣ, масолеҳи сохтмонӣ 
ва дигар ашёи зарурии рӯзгор 
чораҳои мушаххас андешида, 
ҳамасола миқдори лозимаи ин 
маводҳоро дар ноҳия захира 
менамоянд.

Мардуми ноҳияи Мурғоб бо 
ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи 
роҳбарияти давлату Ҳукумати 
кишвар дар ҳудуди ноҳия ба хо-
тири истиқболи сазовори ҷашни 
30 - солагии Истиқлолияти дав-
латӣ ба бунёди иншооти таъино-
ти гуногун талош меварзанд.
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Ифтитоҳи Нерӯгоҳи барқи обии хурди 
“Тоҷикистон” дар ноҳияи Мурғоб

13.09.2018 12:47, ноҳияи 
Мурғоб 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  
сараввал  дар ноҳияи Мурғоби 
Вилояти Мухтори Кӯҳистони 
Бадахшон Нерӯгоҳи барқи обии 
хурди “Тоҷикистон”-ро мавриди 
баҳрабардорӣ қарор доданд.

Нерӯгоҳи барқи обии хурди 
“Тоҷикистон” дорои иқтидори 
1500 кВт буда, он ташкилоту 
идора ва аҳолии ноҳияи Мурғо-
бро пурра бо барқ таъмин ме-
кунад. Бояд тазакур дод, ки 
сокинони ин ноҳияи дурдасти 
мамлакат дар самти дастрасӣ 
ба нерӯи барқ танқисӣ доштанд 
ва бо мавриди истифода қарор 
додани неругоҳ мушкили чан-
динсолаи онҳо бартараф шуд.

Баландии сарбанди не-
ругоҳ 64 метр ва дарозии он 
12 метрро ташкил медиҳад. 
Сарбанди мазкур дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ягона сарбанде 
мебошад, ки дар он иншооти 
махсуси моҳигузар сохта шу-
дааст. Ин сарбанд боис бар он 
мегардад, ки болотар аз он ҳаҷ-
ми нисбатан зиёди об ба андо-
заи 2 млн. метри мукааб ҷамъ 
шавад ва ҳам барои неругоҳи 
барқи обӣ ва ҳам барои ҳифзи 
экологӣ, аз ҷумла моҳиҳо қулай 
мебошад.

Толори мошинҳо масоҳати 
468 метри мураббаъро ташкил 
дода, он бо истифода аз кон-
струксияи металӣ ва панелҳои 
махсус сохта шудааст. Ин масо-

леҳ қобилияти гарминигоҳдорӣ 
аз дохил ва қобилияти хунуки-
нигоҳдориро аз берун дошта, 
дар шароити ноҳияи Мурғоб му-
вофиқ мебошад.

Дар дохили толори мо-
шинҳо ду адад агрегат васл 
шудааст, ки ҳар яки иқтидори 
истеҳсоли 750 кВт нерӯи барқро 
доро мебошад. Идоракунии 
дастгоҳҳо пурра ба таври ав-
томатӣ ба роҳ монда шудааст. 
Кори таҷҳизоти он тавассути 
системаи “СКАДА” назорат ва 
идора карда мешавад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
сифати корҳои анҷомёфта дар 
Нерӯгоҳи барқи обии “Тоҷики-
стон” баҳои баланд дода, таъ-
кид намуданд, ки аз ин пас ис-
тифодаи самараноку оқилонаи 
нерӯи барқ дар ноҳияи Мурғоб 
таъмин карда шавад.

Нерӯгоҳи барқи обии “Тоҷи-
кистон” аз лиҳози ҷойгиршавӣ 

дар мавзеъи баландкуҳ баъди 
Нерӯгоҳи барқи обии хурд бо та-
воноии ҳамагӣ 15 кВт дар Непал 
аз ҷиҳати мавқеъ дар дунё ҷойи 
дуюмро ишғол менамояд.

Мавриди зикр аст, ки сан-
ги асос барои бунёди неругоҳи 
барқии обии «Тоҷикистон» аз 
ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гу-
зошта шуда буд.

Яке аз ҳадафхои стратегии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ин таъмини Истиқлолияти энер-
гетикӣ мебошад ва ин ҳадаф дар 
мамлакат марҳила ба марҳила 
амалӣ гардида истодааст. Дар 
зарфи 27 соли соҳибистиқлолии 
кишвар дар Тоҷикистон бароба-
ри бунёду таҷдиди калонтарин 
неругоҳҳои барқии обӣ, сохтмо-
ни даҳҳо неругоҳҳои хурд пеш 
гирифта шуда, имрӯз аксари 
онҳо талаботи аҳолиро қонеъ 
менамоянд.
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ИФТИТОҲИ БИНОИ НАВИ 
ШУЪБАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ 

ЗИСТ ДАР НОҲИЯИ МУРҒОБ
13.09.2018 12:52, ноҳияи 
Мурғоб 

Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар ноҳияи Мурғоб 
ҳамчунин ба фаъолияти би-
нои маъмурии Шуъбаи ҳиф-
зи муҳити зист оғози расмӣ 
бахшиданд.

Иншооти мазкур дар 
масоҳати 900 метри мураб-
баъ доман густурда, қитъаи 
ҷудогардида барои бинои 
асосӣ 132 метри мураббаъ-
ро ташкил медиҳад.

Бино аз 3-ошёна иборат 
аст ва он ҷавобгӯ ба талабо-
ти муосир бунёд шудааст.

Дар ошёнаи якуми 
бино, Осорхонаи гӯсфанди 
“Марко Поло” ташкил кар-

да шуда, ошёнаи дуюм аз 
утоқҳои корӣ иборат аст. 
Дар қабати сеюми бино 
меҳмонхона бо шарои-
ти муосири хизматрасонӣ 
ташкил карда шудааст. Тав-
ре таъкид гардид, Осор-
хонаи гӯсфанди “Марко 
Поло” дар вилоят назир на-
дошта, ҳадафи ташкили он 
ҳифз ва зиёд намудани сар-
шумори ин ҳайвони нодири 
Тоҷикистон мебошад.

Дар саҳни иншоот ва 
атрофи бинои мазкур да-
рахтони мувофиқ ба иқли-
ми ин минтақа шинонида 

шудааст. Иншоот мутобиқ 
ба талаботи муосири меъ-
морӣ бунёд ёфта, он зебо-
гии маркази ноҳияро ду-
чанд месозад.

www.president.tj
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МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ 
ҲОКИМИЯТИ 

ДАВЛАТИИ НОҲИЯИ 
МУРҒОБ

Зимни сафари корӣ 
Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ- Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
ноҳияи Мурғоби Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшон бинои нави маъ-
мурии Мақомоти иҷрои-
яи ҳокимияти давлатии 
ноҳияро ифтитоҳ наму-
данд.

Мавриди зикр аст, 
ки ноҳияи баландкӯҳи 
Мурғоб аз соли 1932 таъ-
сис ёфта, то имрӯз кор-
мандони мақомоти иҷро-
ияи ҳокимияти давлатии 
ноҳия бинои асосии худро 
надоштанд. Бо шарофа-
ти сиёсати хирадмандона 
ва бунёдкоронаи Пешвои 

шад. Дар ошёнаи якум 
бойгонӣ, ошхона бо 30 ҷои 
нишаст, маҷлисгоҳ бо 240 
ҷой ва дигар иншооти ёри-
расон ҷой дода шудааст. 
Ошёнаи 2-юм бошад, аз 
утоқҳои корӣ иборат аст. 

миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон кормандони он 
дар рӯзҳои таҷлил аз ҷаш-
ни 27-солагии Истиқлоли-
яти давлатӣ соҳиби бинои 
наву замонавӣ гардиданд. 
Ин иқдоми наҷибонаи Сар-
вари давлатро сокинони 
ноҳияи Мурғоб тӯҳфаи ар-
занда дар рӯзҳои таҷлил 
аз солгарди Истиқлолияти 
давлатӣ арзёбӣ намуданд.

Бинои мазкур аз ду 
ошёна ва таҳхона иборат 
аст. Иншоот ҳамчунин до-
рои таваққуфгоҳ барои 
нақлиёти хизматӣ мебо-

Сохтмони иншооти мазкур 
ҳанӯз моҳи августи соли 
2017 оғоз гардида буд.

Масоҳати умумии ин-
шоот 2239,12 метри мура-
ббаъро ташкил медиҳад. 
Бино бо тарҳи муосир 
бунёд гардида, намои бе-
рунаи он бо истифода аз 
нақшу нигори миллӣ оро 
дода шудааст, ки ба ҳус-
ни маркази ноҳия зебогии 
дигар зам мекунад. Дохил 
ва беруни бинои мазкур 
бо камераҳои назоратӣ 
муҷаҳҳаз гардонида шу-

дааст. Дар маҷмуъ бинои 
нави Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии ноҳи-
яи Мурғоб дорои шароити 
мукаммали корӣ буда, он 
дар пешбурди фаъолияти 
тамоми соҳаҳо мусоидат 
хоҳад намуд.

Аснои шиносоӣ 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба кори 
сохтмончиён баҳои ба-
ланд дода, кормандонро 
ба хизмати софдилонаю 
содиқона ба нафъи ватану 
миллат ҳидоят намуданд.
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ИФТИТОҲИ БИНОИ ДОНИШГОҲИ ОСИЁИ 
МАРКАЗӢ ДАР ШАҲРИ ХОРУҒ

Субҳи рӯзи 14-уми 
сентябри соли 2018 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
шаҳри Хоруғи Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Ба-
дахшон дар вазъияти 
тантанавӣ бинои Дониш-
гоҳи Осиёи Марказиро 
ифтитоҳ намуданд.

Бинои Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ дар 
шаҳри Хоруғ дар асоси 
шартномаи байналми-
лалӣ байни ҷумҳуриҳои 
Тоҷикистон, Қирғизистон, 
Қазоқистон ва Фонди 
Оғохон сохта шуда, аз би-
ноҳои таълимии дуошёна 
ва се ошёна иборат мебо-
шад.

Тибқи нақшаи кулл 
бинои донишгоҳ дар 
маҷмуъ дар масоҳати 
зиёда аз 80 гектар дар 
се қисмат бунёд карда 
мешавад. Айни замон 
қисмати якуми он дар 
масоҳати наздики 15 
гектар қомат афрохта, 
имрӯз бо сифати баланд 
ва мутобиқ ба стан-
дартҳои ҷаҳонии таълим 
ба истифода супорида 
шуд.

Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зим-
ни шиносоӣ бо синфхо-
наҳои таълимӣ, ҳуҷраҳои 
корӣ ва озмоишгоҳҳо ба 
сифати корҳо ва шаро-
ити таълимии дар ин ҷо 
фароҳам сохта, баҳои ба-
ланд доданд.

Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ дар шаҳри Хо-
руғ асосан дорои ду их-
тисос, омӯзиши илм дар 
бораи замин ва муҳити 
зист ва иқтисодиёт буда, 
ба донишҷӯён устодон 

нишгоҳи Осиёи Марказӣ 
дар шаҳри Хоруғ 150 на-
фарро ташкил медиҳанд. 
Донишҷӯён аз 7 давлат, 
ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, 
Қирғизистон, Қазоқистон, 
Афғонистону Покистон ва 
ғайра таҳсил менамоянд.

Ҳамаи синфхонаҳо до-
рои шароиту имкониятҳои 
муосири таълим буда, бо 
таҷҳизоти пешрафта таъ-
мин мебошанд. Самти таъ-
лим дар донишгоҳ асосан 
ба тадқиқот нигаронида 
шуда, донишҷӯён бо ис-
тифода аз роҳу воситаҳои 
муосири донишомӯзӣ, 
махсусан технологияи 
компютерӣ ба омӯзиш ва 
корҳои илмӣ ҷалб карда 
мешаванд.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ҳан-
гоми суҳбат бо омӯзгорон 
ва донишҷӯён изҳор до-
штанд, ки дар чунин шаро-
ити фароҳам гардида, ки 
ба донишгоҳҳои бонуфу-
зи ҷаҳонӣ баробараст, ба 
корҳои илмию тадқиқотӣ 
дар равияҳои барои 
кишвари мо муҳим, омӯзи-
ши замин ва муҳити атроф 
ва иқтисодиёт бештар 
машғул шаванд ва донишу 
малакаи худро мукаммал 
намуда, дар оянда ҳамчун 
мутахассисони ҷавобгӯ ба 
талаботи бозори меҳнати 

сони рақобатпазир ба 
бозори ҷаҳонӣ омода 
карда мешавад. Тибқи 
низомнома донишҷӯён 
тариқи шартномавӣ қа-
бул карда мешаванд ва 
ҳамзамон ба ҷавонони 
лаёқатманд имтиёзҳо 
муқаррар гардидааст.

Бояд зикр намуд, 
ки Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ дорои синфхо-
наи муосири таълим, 
китобхона, китобхонаи 
электронӣ, озмоишгоҳ, 
ҳуҷраҳои омӯзгорон, 
ошхона ва ҳуҷраҳои ис-
тироҳатию фароғатӣ ме-
бошад.

Ҳамзамон барои 
ба варзиш ва обу тоби 
бадан машғул шудани 
донишҷӯён дар дохили 
бино маркази фитнесс, 
тенниси рӯи мизӣ ва ди-
гар машғулиятҳои вар-
зишӣ амал мекунанд.

Дар баробари ин 
дар назди бинои дониш-
гоҳ майдони варзишӣ 
барои бозии футбол, 
волейбол ва басткетбол 
инчунин толори боло-
пӯшидаи варзишӣ сохта 
шудааст.

Дар Донишгоҳи Оси-
ёи Марказӣ омӯзгорон 
ва донишҷӯён бо хоб-
гоҳҳои замонавӣ таъ-
мин гардидаанд. Бинои 
хобгоҳи донишҷӯён бо 
тарҳ ва намои муосир 
бунёд шуда, ҳуҷраҳои 
истиқоматӣ дорои та-
моми шароити будубош 
мебошанд.

Донишгоҳи Осиёи 
Марказӣ дар заминаи 
дастгириҳои бевоситаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
шаҳри Хоруғ бунёд гарди-
да, он барои донишҷӯёни 
тоҷик ва дар оянда омода 
намудани мутахассиони 
соҳибихтисос дар сатҳи 
ҷаҳонӣ заминаи асосӣ фа-
роҳам меорад.
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аз давлатҳои пешрафтаи 
ҷаҳон бо истифода аз 
роҳу воситаҳои муосири 
таълим дарс мегӯянд.

Айни замон шумо-
раи донишҷӯёни До-

дохил ва хориҷи кишвар ба 
воя расанд.

Таълим дар Донишгоҳи 
Осиёи Марказӣ бо забо-
ни англисӣ ба роҳ монда 
шуда, дар он мутахасси-
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МАОРИФИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН
Дар доираи сафари корӣ 

Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Хоруғ, 
бинои маъмурии Раёсати 
маорифи вилоят, шуъбаи 
маорифи шаҳри Хоруғ ва 
зерсохторҳои онро мавриди 
истифода қарор доданд.

Бино аз чор ошёна ибо-
рат буда, дорои 42 ҳуҷра 
мебошад. Дар он зиёда аз 
100 нафар корманди соҳа бо 
ҳуҷраҳои корӣ таъмин гарди-

да, ҳамзамон ошхона барои 
40 ҷой ва хобгоҳ барои 30 
нафар корманди соҳаи мао-
риф, ки аз ноҳияҳои дурдаст 
ташриф меоранд, пешбинӣ 
гардидааст.

Бино дорои синфхонаи 
компютерӣ бо 24 ҷой, китоб-
хона, толори хониш, утоқҳои 
методӣ барои фанҳои табиӣ, 
риёзӣ, синфҳои ибтидоӣ, за-
бонҳо ва равияи гуманитарӣ 
мебошад.

Ҳамчунин барои корман-
дони бахши Хадамоти назо-
рати давлатии соҳаи маори-

фи вилоят утоқҳои алоҳидаи 
корӣ пешбинӣ гардидааст. 
Ғайр аз ин дар ин бино 4 
зерсохтори Раёсати маориф 
ҷойгир мебошад.

Дар ошёнаи якуми бинои 
Раёсати маориф, Муассисаи 
давлатии «Маркази техно-
логияи иттилоотии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шон», синфхонаи компютерӣ, 
ошхона ҷойгиранд.

Айни замон шумораи 
умумии компютерҳо дар 
мактабҳои вилоят 2700 ва 
шумораи умумии принтерҳо 
810 ададро ташкил медиҳад. 
Ҳамагӣ дар вилоят зиёда аз 
15000 толибилми синфҳои 
аз 7 то 11 аз компютерҳои 
мавҷуда истифода мебаранд. 
Ба таълими фанни асоси тех-
нологияи информатсионӣ 
243 нафар омӯзгорон машғул 
мебошанд.

Сарвари давлат бо шар-
ту шароити иншооти нав аз 
наздик шинос шуда, ба сатҳу 
сифати корҳо баҳои баланд 
доданд.

Ҳамчунин дар ин бино 

«Маркази рушди истеъ-
додҳо» низ ҷойгир мебо-
шад. Маркази мазкур бо 
мақсади дарёфт ва рушди 
истеъдодҳо, ташаккул дода-
ни малакаю маҳорат ва ла-
ёқатмандии насли наврас, 
эҷодкориву созандагӣ таъсис 
ёфта, то ба имрӯз аз саро-
сари вилоят хонандагонро 
ҷамъ овардааст. Толибилмо-
ни боистеъдоди ин марказ 
дар олимпиадаҳои ҷумҳури-
явӣ ва байналмиллалӣ ба 
гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ 

ноил гардидаанд.
Пешвои миллат зимни 

шиносоӣ ва суҳбат ба корман-
дони раёсат ва зерсохторҳои 
он барои фаъолияти пурса-
мар, дарёфти истеъдодҳои 
нав ва дастгирии олимони 
ҷавон дастуру ҳидоятҳои му-
фид доданд. Дар навбати худ 
масъулин ба Роҳбари давлат 
барои дастгирии пайваста 
ва бунёди чунин як иншооти 
наву замонавӣ изҳори мин-
натдорӣ намуданд.
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МУЛОҚОТ БО РОҲБАРОНУ ФАЪОЛОНИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ 
КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН

15 сентябри соли 2018 
дар рӯзи панҷуми сафари 
корӣ дар як қатор шаҳру 
ноҳияҳои Вилояти Мухто-
ри Кӯҳистони Бадахшон 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Хоруғ бо 
шумораи зиёди роҳбарону 
фаъолони вилоят мулоқоти 
самимию созанда доир кар-
данд.

Дар оғоз Пешвои мил-
лат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҳамаи ҳозирин ва 
кулли мардуми вилоятро 
ба ифтихори ҷашни 27 - 
умин солгарди Истиқло-
лияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон табрику таҳни-
ят гуфтанд.

Зимни суханронии худ 
Сарвари давлат натиҷаҳои 
фаъолияти меҳнаткашон, 

Мухтори Кӯҳистони Бадах-
шонро мавриди баррасӣ 

шагии Роҳбарияти давла-
ту Ҳукумати кишвар барои 
мусоидат ба пешрафти ин 
минтақаи мамлакат анде-
шаронӣ карданд.

Баъди таҳлили амиқи 
вазъи зиндагии аҳолӣ, 
рушду пешрафти шаҳру 
ноҳияҳои вилоят Прези-
денти мамлакат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
ҳамзамон ба роҳбарияти 
мақомоти иҷроияи ҳоки-
мияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳои Вилояти Мух-
тори Кӯҳистони Бадах-
шон барои ислоҳи камбу-
диҳои ҷойдошта, вусъати 
корҳои созандагӣ, таъми-

ни волоияти қонун, ҳиф-
зи тартиботи ҷамъиятӣ, 

мистони солҳои 2018-
2019 ва истиқболи сазо-
вори ҷашни 30 - солагии 
Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон да-
стуру супоришҳои мушах-
хас доданд.

Пас аз суханронии 
Президенти мамлакат на-
мояндагони касбу кори гу-
ногун, донишҷӯён, соҳиб-
корон ва собиқадорон 
- Зевари Далерӣ, Садрия 
Мародмамадова ва Баҳо-
дур Баҳриев баромад кар-
данд.

Раиси Вилояти Мух-
тори Кӯҳистони Бадахшон 
Шодихони Ҷамшед аз номи 
кулли сокинони вилоят ба 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон барои 
таваҷҷуҳу ғамхорӣ баҳри 
пешрафти шаҳру ноҳияҳо 
ва беҳдошти сатҳи зинда-
гии аҳолӣ, изҳори сипосу 

рушди соҳаҳои иқтисоди-
ёт ва иҷтимоиёти Вилояти 

қарор дода, оид ба та-
ваҷҷуҳ ва дастгирии ҳаме-

омодагии ҳамаи бахшҳо 
ба давраи тирамоҳу зи-

миннатдорӣ намуд.
www.president.tj
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БОЗ ЯК ДАСТГОҲИ НАВ БАРОИ ТАБОБАТИ БЕМОРИИ ДИАБЕТИ ҚАНД
Инсоният баробари та-

схири кайҳон, ба таври до-
имӣ дар талош аст, ки ҷиҳа-
ти рангину гуворо сохтани 
ҳаёти худ ва таъмини рӯзго-
ри шоиста ба дастовардҳои 
нав ба нави техникӣ муваф-
фақ шавад. Яке аз самтҳои 
муҳими фаъолияти кунунии 
олимони бахши тибби ҷаҳонӣ 
низ ба он равона шудааст, ки 
ҷиҳати табобат ва пешгирии 
бемориҳои мухталиф давою 
дармонҳои муассир, даст-
гоҳҳои аз лиҳози технологӣ 
пешрафта ихтиро кунанд, то 
ин ки одамон аз маризиҳои 
гуногун азият накашанд.

Имрӯз ҳамагон ба хубӣ 
огоҳанд, ки бемории диабети 
қанд солҳои охир дар сай-
ёра башиддат авҷ гирифта, 
теъдоди зиёди одамон, сар-
фи назар аз синну сол аз ин 
маризӣ ранҷ мекашанд. Бино 
ба иттилои охири Созмо-
ни умумҷаҳонии тандурустӣ 
феълан дар ҷаҳон наздик 
ба 415 миллион нафар ода-
мони аз 20 то 79-сола муб-
талои ин дард мебошанд, ки 
боиси нигаронии мутахасси-
сон шудааст. Табибон аз он 
бонги изтироб мезананд, ки 
нисфи зиёди ин одамон ба 
таври бояду шояд аз мари-
зии худ огоҳ намебошанд ва 
маълумоти кофӣ надоранд. 
Бо дарназардошти пешгирӣ 
ва табобати саривақтии ин 
маризӣ соли 2006 аз тарафи 

Созмони Милали Муттаҳид 
14-ноябр ҳамчун “Рӯзи уму-
миҷаҳонии мубориза бо бе-
мории диабети қанд” эълон 
шудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷики-
стон низ гирифторони бемо-
рии диабети қанд, мутаасси-
фона, кам нестанд. Зиёда аз 
ин, имрӯз касе гуфта намета-
вонад, ки ба ин маризӣ танҳо 
одамони синну солашон ка-
лон мубтало мешаванд, зеро 
мувофиқи маълумоти охир 
бемороне ба қайд гирифта 
шудаанд, ки синну соли онҳо 
аз тифлӣ то ба 18-сола мебо-
шад. 

Ҳамчунон ки дар оғоз 
ишора рафт, имрӯз мутахас-
сисони соҳаи тибби сайёра 
ба хотири пешгирӣ аз ин бе-
морӣ  роҳҳои самарабахш ва 
муассири табобатро ҷустуҷӯ 
доранд, албатта,  дар ин самт 

пешравиҳо ба мушоҳида ме-
расанд. Масалан, олимони  
Штатҳои Муттаҳидаи Амери-
ка ва Шветсария баҳри табо-
бати бемории диабети қанд 
як нави таҷҳизоти мӯҷаз(-
хурд)-ро ихтироъ карданд, 
ки бо баҳрабардорӣ аз он 
ҷиҳати табобати ин маризӣ 
дар бисёр мамолики ҷаҳон 
ба муваффақият ноил меша-
ванд. Хусусан, дар Федерат-
сияи Россия аз ин таҷҳизот 
хуб ва  самаранок истифода 
мебаранд.

Ин дастгоҳ ва ё ба ифо-
даи дигар ПОМПА (Medtronic 
Diabetes) ном гирифта, чу-
нончӣ зикр шуд, хеле мӯҷаз 
ва дар айни замон барои ис-
тифода қулай мебошад.

Дастгоҳи худкор ПОМПА 
ҷараёни кори ғадуди зери 
меъдаи одамро аз берун на-
зорат мекунад. Дастгоҳ мета-

вонад ҳар рӯз  ба организми 
бемор аз берун инсулин во-
рид созад. Бемор дигар ме-
тавонад ба худ рӯзе чандин 
маротиба сӯзан назанад ва 
сӯзиши ҷисмро эҳсос наку-
над. Бартарӣ ва афзалияти 
ин дастгоҳ дар он ифода меё-
бад, ки  қанди хунро муъта-
дил нигоҳ медорад ва аз ори-
зиҳои диабети қанд пешгирӣ 
мекунад. Дар сурати ошкор 
шудани оризиҳо зуд онҳоро 
аз байн мебарад. Дар ҳоли 
ҳозир ин усул ва шакли табо-
бат аз ҷумлаи муваффақта-
ринҳо маҳсуб ёфта, феълан 
дар мамолики пешрафтаи 

ҷумҳурии мо, мушаххасан, 
ба вилояти Суғд ворид шуда, 
аллакай беморон аз он хуб 
истифода бурда, афзалият 
ва суди онро ҷиҳати табоба-
ти диабети қанд худ ҳис ме-
кунанд. Авввалин мизоҷон 
аз ноҳияи Ашт, шаҳри Кони-
бодом ва аз ноҳияи Ҷаббор 
Расулов бо истифода аз ин 
дастгоҳ дар мавриди табо-
бати маризии худ беҳбудӣ 
пайдо кардаанд. Мизоҷон аз 
шаҳру навоҳии вилоят мета-
вонанд ҷиҳати истифодаи ин 
дастгоҳ баҳри табобати диа-
бети қанд ба Маркази клини-
кии эндокринологии вилояти 

ҷаҳон, аз ҷумла дар Россия 
муваффақона мавриди исти-
фода қарор дорад. Мавриди 
истифодаи он хеле оддӣ ва 
қулай буда, бемор ба осонӣ 
аз он  манфиат мебардорад. 

Хушбахтона, ин таҷҳи-
зоти муосири табобатӣ, ба 

Суғд ба номи Ҷаҳон Набиев, 
воқеъ дар шаҳри Хуҷанд му-
роҷиат намоянд.        

Диловар Норматов, 
духтур-эндокринологи 

Маркази клиникии эндо-
кринологии вилояти Суғд 

ба номи Ҷаҳон Набиев

ЧАНД ТАВСИЯ БАРОИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ДИАБЕТИ ҚАНД
Диабети қанд бемориест, 

ки метавонад тамоми рагҳои 
баданро осеб диҳад. Барои 
мисол, метавонад бо иллат-
нок кардани рагҳои гурда 
боиси норасогии фаъолияти 
гурдаҳо гардад ё бо вайрон 
кардани рагҳои хунгарди дил 
сабаби пайдошавии бемо-
риҳои ишемикии дил, сактаи 
миокард (инфаркт) ё марги 
нобаҳангом шавад. Иллатё-
бии рагҳои мағзи сар боиси 
ташаккулёбии сактаи мағз ме-
гарданд. Вайроншавии рагҳои 
пой бошад сабаби пайдоиши 
гангрена ё тахрифи худи пой 
шуда метавонад.

Диабет инчунин ба вай-
рон кардани асаби масона, 
рӯда ва меъда ва ба пайдои-
ши мушкилоти пешоб, ҷинсӣ 
ва ҳазмкунӣ сабаб мегардад.

Илова бар ин диабети 
қанд боиси вайрон гардидани 
рагҳои қаъри чашм, хунрезии 
чашм ва ё осеби биноиш шуда 
метавонад.

Барои назорат ва пеш-
гирӣ аз ин гунна мушкилот 
бояд хуни бемороне, ки ги-
рифтори дибет ҳастанд, бо 
истифода аз режими ғизоӣ 
ва маводи доругӣ дар сатҳи 
муқарарӣ поён нигоҳ дошта 
шавад.

Истифодаи бархе доруҳо 
метавонад сабаби пешгирии 

бемориҳои рагии диабет ша-
вад:

-бемории чашм;
-норасогии гурдаҳо;
-сактаи дил;
-гангрена;
-сактаи мағзи сар.
Беморони азиз! Шумо 

агар дучори диабети қанд 
ҳастед, метавонед бо анҷом 
додани тавсияҳои зерин ва 
машварати пизишкони му-
олиҷакунанда аз пешрафти 
бемории диабет пешгирӣ на-
муда, то ҷое саломатии худро 
ҳифз намоед.

1. Аз назари режими ғи-
зоӣ, лозим аст, ки Шумо аз ис-
теъмоли шириниҳо, мураббо, 
асал, шоколад ва шириниҳои 
мустақими диабетӣ худдорӣ 
намоед.

2. Зарур аст, ки бештар 
моҳӣ истеъмол намоед, аз 
моҳӣ ва сабзавот дар хӯро-

катон зиёд истеъмол кунед. 
Ба ҳадди имкон 5 бор дар як 
рӯз истеъмоли кабудӣ ва мева 
тавсия дода мешавад.

3. Агар имкон доред, 
дар як ҳафта панҷ маротиба 
моҳӣ истеъмол кунед.

4. Агар сигор мекашед, 
хатман аз ин одати бад даст 
кашед. Ҳатто аз мавзее, ки 
дар он ҷо сигор мекашанд, ху-
дро дур гиред.

5. Варзиши муносиб бо 
тавсияи пизишк ба ҳифзи са-
ломатии Шумо кӯмак мекунад.

6. Беҳдошти пойҳоро бо 
диққат ҳифз кунед, пойпӯ-
ши танг напӯшед ва аз захмӣ 
шудани ангуштони пой кано-
раҷӯӣ кунед.

7. Бо истеъмоли до-
руҳои поёноварандаи қанд 
ва инсулин бояд сатҳи канди 
хунро комилан поён нигоҳ до-

ред. Барои ин кор лозим аст, 
ки дастгоҳи назорати қанди 
хунро дар хона дошта бошед 
ва ҳар рӯз қанди хунро саҳар 
ва бегоҳ назорат кунед.

8. Барои андозагирии 
сатҳи миёнаи қанди хун дар 
семоҳаи гузашта лозим аст, 
ки озмоиши HвА1C-ро анҷом 
диҳед. Ин озмоиши сатҳи ми-
ёнаи қанди Шуморо дар 90 
рӯзи гузашта нишон медиҳад. 
Сатҳи HвА1C-ро бояд аз 6,5 

паст нигоҳ доред. Поён буда-
ни HвА1C дар сатҳи камтар аз 
6,5 аломати хуб назорат шу-
дани қанди хуни шумост.Агар 
ин омил бештар аз 6,5 бошад, 
пас ин далели он аст, ки хуни 
Шумо хуб контрол нашудаву 
доруҳо, режими ғизоӣ ва ё 
варзиш кофӣ нест.

9. Бояд сатҳи холесте-
рини бади хуни худро, яъне 
ЛПЗП бо истеъмоли доруҳо ё 
режими ғизоӣ зери 70 мл/дл ё 
1,8 ммол/л нигоҳ доред.

10. Бояд сатҳи қанди 
хуни Шумо дар саҳаргоҳон 
дар сатҳи камтар аз 140 ва 
ҳангоми пеш аз хоб камтар аз 
100 нигоҳ дошта шавад.

11. Бояд чашмҳо соло-
на як бор тавассути пизишки 
чашм муоина шаванд. Ҳам-
чунин солона як маротиба 
мизони сафедаи пешоб бояд 
санҷида шавад.

12. Дар сурати мавҷуд 
будани микроалбумин дар 
пешоб, бояд фишори хун бо 
истеъмоли доруҳои фишори 
хуни муносиб камтар аз 120 
рӯи 75 нигоҳ дошта шавад.

13. Солона як бор бояд 
фишори хуни дасту пойҳо 
санҷида шавад, ҳамчунин 
вазъияти ҳиси пӯсти пойро та-
вассути пизишк муайян карда 
шавад.

ШИФО
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Халқи тоҷик теғи дармонбахши Синоро гирифт,

Теғи дармонбахши Сино рӯи дунёро гирифт.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ:

Олимзода Насим Хоҷа 
- вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Умарзода Саида Ғайрат 
- муовини якуми вазир
Одиназода Азиз Абду-
саттор - муовини вазир
Камолзода Мирҳамуддин 
- муовини вазир
Содиқова Дилором 
Нуруллоевна - ёрдамчии 
вазир
Бекмуродзода Султон 
Бекмурод - сардори 
Хадамоти назорати давла-
тии тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ
Холзода Абдулҳаким 
Қувват - директори 
Агентии давлатии ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ
Фазила Яфталиева 
- директори Маркази    
матбуоти вазорат

●
Сармуҳаррир

Эҳсон Турсунов

Котиби масъул, тарроҳ:
Комрони Абдуназар

Суғдмеҳри Маъруфзод
Зайнаб Анварӣ
Иброҳим Ятимов
Суратгир: Айём Ҳусейнов

●
Ҳафтанома таҳти №058/РЗ-

97 аз 20 – уми феврали соли 
2018 дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти 

ном шудааст. 
●

- Барои риояи гуногунандешӣ 
матолибе низ ба табъ мера-
санд, ки мухолифи дидгоҳи ҳай-
ати эҷодист. Дурустии далелу 
рақамҳо бар дӯши муаллифон 
аст. 
- Дар ҳафтанома аз маводҳову 
матолиби интернет низ истифо-
да мегарданд.
- Маводҳо дар шакли элек-
тронӣ, бо ҳуруфи Times New 
Roman, андозаи 14 қабул карда 
мешаванд. 

●
Ҳафтанома дар ҶДММ 

"Мега - принт" ба табъ расид. 
Теъдоди нашр

5000 нусха

Нишонӣ:
734025, ш.Душанбе, 
кӯч. Шевченко 69, 
тел.: 44-600-60-02 

САВСАНИ КӮҲӢ

Хонандагони арҷ-
манд, дар шумораи гуза-

шта дар бораи савсан ва 
хислатҳои шифобахши он 
бароятон маълумоти му-
фассал пешниҳод намуда 
будем. Ин бор мехоҳем, дар 
бораи навъи дигари савсан, 
яъне савсани кӯҳӣ ва роҳу 
мавридҳои истифодаи он 
дар гиёҳдармонӣ бароятон 
иттилоъ диҳем.

Савсани кӯҳӣ савса-
нест, ки бӯи бунафшаро 
дорад. Гулаш мураккаб, аз 
се ранг: сурх, сиёҳ ва зард 
омехта аст. Решааш пур-
гиреҳ, дарозӣ ва ғафсиаш 
ба андозаи ангушти даст 
аст. Мизоҷаш дар дараҷаи 
дуввум гарм ва дар хушкӣ 
камтар аз ин дараҷа мебо-
шад. Ин ҳар чӣ қадар куҳна-
тар гардад, қуввати исҳо-
ловараш, яъне дар давогӣ 
қавитар ва мизоҷаш хушк-
тар мегардад.

Хислатҳои шифобах-
ши он: хусусиятҳои муло-
имкунандагии дарун, гарм 
гардонандагии бадан, ку-
шояндагии гиреҳҳо, пазо-
нандагии моддаҳо, покку-
нандагии узвҳои дохилӣ, 
хориҷкунандагии зардоб, 
моддаҳои савдо ва балғами 
ғафс дорад. Ҳар чӣ қадар 
куҳнатар гардад, қуввати 
исҳолкунандагиаш зиёдтар 
мешавад.

11 грамм решаи савса-
ни кӯҳиро кӯфта, бо шаҳдоб 
бихӯранд, моддаҳои ғали-
зи балғамиро ва моддаи 
сафроро аз бадан бо исҳол 
(дарунравӣ) дафъ мекунад.

Решаашро кӯфта, бо 
равғани гулисурх хамир 
карда, ба сар гузошта бан-
данд, барои дарди сари кӯҳ-
на даво мешавад. Гулашро 
кӯфта гузошта банданд, 
иллати сакта (мурдавор 
беҳаракат мондан), ҷингак 
шудани аъзо, ки аз саба-
би зиёд гаштани балғам ва 
инчунин карахтиро ба ибро 
меоварад.

Агар 50 грамм решаи 
хушки савсани кӯҳиро шу-
ста, дар 3,5 литр оби ширин 
бо оташи мулоим ним соат 
биҷӯшонанду баъд он обро 
соф карда, ҳар шаб аз он 
пеш аз хоб 100 грамм бинӯ-
шанд ва аз болояш як чой-
қошуқ асал ҳам бихӯранд, 
паридани аъзо, карахтӣ, ил-
лати ларзак, сакта, фолиҷ 
(шал шудани нимаи бадан 
ба дарозй), сует ва нотавон 
гаштани узве е аъзо, дар 
вақти хоб тарсидани кӯдак, 
исён (фаромӯшхотирӣ) — 
ба ҳамааш шифо) мебах-
шад; қуввати ҳофизаро 
беҳтар мегардонад.

Решаи хушки онро ос 
карда, дар бинӣ кашанд, 
оби чашм ва рутубати зи-
ёдатии ин узвро хориҷ ме-
кунад.

Баргҳои хушкашро 
маҳин соида, се рӯз 

пай дар ҳам дар бинӣ бире-
занд, дарди нимсарро дафъ 
мекунад. Решаашро дар об 
ҷӯшонида, дар он об камтар 
сирко дохил намуда, тамъ-
ашро нордон сахта, нимгарм 
дар гӯш чаконанд, назлаи ху-
нукмизоҷи дар он фурудоян-
даро қатъ мекунад, ҷаранги 
гӯшҳоро ҳам барҳам медиҳад. 
Бо ин об даҳонро чайқонанд, 
дарди дандонро, ки аз хунукӣ 
бошад, яъне аз зиёд гашта-
ни балғам бошад, таскин ме-
диҳад ва агар бо он ғарғара 
кунанд, забончаи ҳалқро, ки 
афтода бошад, ба ҷояш ме-
бардорад.

Оберо, ки дар он решаи 
ин гиёҳ ҷӯшонида шуда бо-
шад, бо майи пухта даромех-
та бихӯранд, дарди узвҳои 
даруни сина ва шуш, зиқу-
н-нафас, дамкӯтаҳӣ, сурфа, 
душвории нафас, варами 
шуш, дарди гулӯи балғамӣ, 
дарди ҷигар ва дарди сипурз, 
ки аз сардӣ бошанд, истисқо 
(водянка), зардпарвин, ирқун-
насо (радикулит), хастагӣ ва 
дарди рӯдаҳоро дафъ меку-
над; ахлоти бегонаи дар раг 
ва фазоҳои бадан бандшуда-
ро хориҷ мегаронад, даҳани 
бавосирро мекушояд ва зуд 
равон шудан, яъне омадани 
маниро ҳангоми муҷомаат, ба 
ислоҳ меоварад.

Ҳар рӯз аз решаи он 7 
граммашро бо шароб биёшо-
манд, барои ҳамаи бемориҳои 
бачадон ва даридани он дору 
мешавад, гиреҳҳои онро ме-
кушояд, ҳайзи бандшударо 
равон месозад, инчунин сусту 
нотавон гаштани мушакҳоро 
шифо мебахшад. Агар оби 
мазкурро бо сирко бинӯшанд, 
бар зидди заҳри ҷонварон по-
заҳр мешавад, варам ва ги-
реҳи сипурзро дафъ мекунад 
ва ларзи табҳои вараҷаро 
барҳам медиҳад.

Решаи онро пухта, аз рӯ 
бар бачадон, яъне ба зери 
ноф гузошта банданд, дарди 
бачадонро дафъ менамояд 
ва сахтиашро, ки онро дар 
тибби ҳозира ноболиғии ба-
чадон меноманд, сиҳат ва 
болиғ мегардонад; инчунин 
агар даҳани бачадон аз ғафс 

гаштани парда ва мушакҳои 
он, банд шуда бошад, ме-
кушояд ва барои нутфаи 
мардро қабул кардану ҳоми-
ла шудан муҳайё месозад. 
Инчунин инро ба варамҳои 
сахти қисматҳои дигари ба-
дан низ гузошта банданд, 
онҳоро мулоим мегардонад, 
ханозер (хукгардон)-ро таҳ-
лил медиҳад; бар рӯ гузошта 
банданд, рихинаки ин узвро 
дафъ мекунад ва решҳои 
римнокро, ки дар ҳар ҷои ба-
дан бошанд, ба ҳам оварда 
сиҳат мебахшад.

Агар бо мудовамат онро 
дар оташ гарм карда, каме 
сирко низ бар он пошида, 
бо он гармбандӣ кунанд, ил-
латҳои сипурз, истисқо ва га-
зидани ҷонварони заҳрнокро 
даво мешавад, варамҳоро 
мегардонад, рутубати равони 
ширмонанди решҳоро қатъ 
мегардонад, доғҳои кунҷидак 
ва доғи сафеди пӯстро дафъ 
мекунад; агар онро бо асал 
даромехта, гармбандӣ ку-
нанд, инчунин кӯфта, бо асал 
хамир карда гузошта бан-
данд, захмҳои чуқуррафтаро 
сиҳат мекунад.

Решаи хушки онро кӯфта 
бипошанд, бар устухоне, ки 
дар натиҷаи иллате луч гашта 
бошад, гушти солим мерӯё-
над, захм ва решҳои чуқурро 
ба ҳам меоварад, инчунин 
бадбӯии захмҳо ва захмҳои 
бедаворо ба ислоҳ меоварад.

Бо ҳамон об хуқна (клиз-
ма) кунанд, ирқуннасо, бад-
бӯии бавосир ва захмҳои 
чуқуррафтаи ботиниро дафъ 
менамояд; аз носурҳо, яъне 
аз решҳои кӯҳнаи бедаво 
гӯшти ҳаромро мебарад ва ба 
ҷояш гӯшти солим мерӯёнад. 
Ин решаро кӯфта, бо асал ха-
мир сохта, занҳои ҳомила аз 
таг бардоранд, бачаи онҳоро 
аз шикам меафтонад ва агар 
ин таркибро дар мақъад бар-
доранд, кирмҳои рӯдаҳои ро-
стро мерезонад.

Равғани онро ба узвҳои 
ҷингакшуда, ки сабаби он бе-
морӣ ҷамъ шудани балғам 
бошад, бимоланд, ислоҳ ме-
бахшад ва агар ба мақъад 
бимоланд, даҳани рагҳои ба-

восирро мекушояд ва хуни 
бандшудаи онро равон ме-
кунад. Агар инро бо сирко ва 
ё бо шароб даромехта биё-
шоманд, ҷингак шудани аъ-
зоро, ки аз афзудани балғам 
бошад, шифо мебахшад, 
мушакҳои даридаро ба ҳам 
меоварад. Аз хӯрдани зан-
бӯруғи заҳрнок, банг, каш-
низи девонакунандаи кӯҳӣ 
заҳролуд шуда бошанд, низ 
ин равғанро бо сирко биё-
шоманд, аз офати заҳрҳои 
онҳо наҷот медиҳад, инчу-
нин табҳои хунукхӯронанда 
ва ларзонандаро дур меео-
зад. 25 грамм аз ин равған 
бихӯранд, дарунро бошид-
дат меронад. Ин равғанро 
бо шароб даромехта, бо он 
ғарғара кунанд, дағалии ка-
сабаи шушро, ки дар илми 
ҳозира бронхия меноманд, 
ба ислоҳ меоварад.

Оберо, ки решаи ин 
гиёҳ ҷӯшонида шуда бо-
шад,бо каме сирко даро-
мехта, нимгарм дар гӯш 
чаконанд, ҷаранги даруни 
онро дур мекунад ва наз-
лаҳои кӯҳнаи дар гӯш фу-
рояндаро манъ менамояд. 
Агар ин обро батанҳоӣ дар 
бинӣ чаконанд, бадбӯии да-
руни биниро дафъ месозад. 
Тухми ин гиёҳро бихӯранд, 
хоб меоварад. Камтареро 
аз решаи он ба сӯрохи дан-
доне, ки кирмхӯрда бошаду 
дард кунад, бигузоранд, он 
дандонро бе ҳеҷ гуна дард 
майда карда мерезонад, 
аммо бояд ба дандони ди-
гар нарасад, ки онро мепӯ-
сонад ва ҳамон тавр мере-
зонад.

Миқдори як бор хӯр-
дан аз решаи ин гиёҳ дар 
як рӯз то 9 грамм аст. Аммо 
решаашро бояд бо асал 
бихӯранд, вале агар танҳо 
мехӯрда бошанд, зӯрӣ ме-
кунад, ҳатто аз ҳуш мераво-
над ва ё ваҳшатнок мегар-
донад. Инчунин ошомидани 
ин гиёҳ мумкин аст ба шуш 
зарар расонад. Дар ин ҳо-
лат асал бихӯранд, зиёнаш 
дафъ мегардад ё бо асал 
ҳамроҳ карда бихӯранд.

ШИФО


