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Ба Шурои диссертатсионии 6D.КОА-016-и 

назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба 

номи Шириншоњ Шоњтемур (734003, ш. 

Душанбе, хиёбони Рӯдакї,146)  

 

Тақриз 

ба автореферати диссертатсияи Маљидов Фахриддин 

Бобоназарович дар мавзӯи «Равандњои њамгироии соњањои 

саноату кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон (дар маводи 

саноати нассољї ва кишоварзии вилояти Хатлон)», барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодї аз рӯйи 

ихтисоси 08.00.04.02 - Иќтисодиёти комплекси агросаноатї.  

  

Дар шароити муосир тањќиќ, омўзиш ва пайгирии масъалаи 

ташкили њамгироии муносибатњои истењсолии судманди соњаи 

кишоварзї ва саноат яке аз муњимтарин бахши фаъолияти иќтисодию 

иљтимоии љумњурї ба њисоб меравад. Маълум аст, ки Љумњурии 

Тољикистон њамчун кишвари аграрї дар истењсол ва парвариши бисёр 

намуди зироат таљриба дорад. Дар баробари ин иќлими мусоиди он 

имкон медињад, ки бисёр намуди мевањои хуштаъм парвариш карда 

шаванд. Ин ва дигар далелњое вуљуд доранд, ки танњо шароити мусоиди 

ташкили истењсол ва парвариши мањсулоти хољагии ќишлоќро имконият 

медињад, ки дар навбати худ муњимияти рисолаи тањќиќотиро асоснок 

мекунад. 

Дар баробари ин бартариятњо муаллиф мушкилоти алоќаманд бо 

таъмини сатњу сифати мањсулоти хољагии ќишлоќро дар шароити 

феълии љумњурї шинохта, мутобиќан ќайд мекунад, “...дар шароити 

имрўза дараљаи худтаъминии истењсолоти ватанї, яъне таъмини 

талаботи ањолии љумњурї бо молу мањсулоти истеъмолии истењсолоти 

худї дар сатњи начандон баланд ќарор дорад. Аксари коршиносон роњи 

њалли мушкилоти дар ин самт љойдоштаро дар њамгироии корхонањои 

саноатию аграрї мебинанд. Зеро њамгироии корхонањои саноатию 

аграрї ба њалли мушкилоти онњо ба монанди мустањкамгардонии базаи 
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моддию техникии корхонањои кишоварзї ва бо ашёи хоми ватанї 

таъмин гардидани корхонањои саноатии кишвар мусоидат мекунанд”.  

Нигоњи муаллиф дар робита ба зарурати ташкили њамгироии соњаи 

саноату кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон бисёр хуб омухта 

шудааст. Воќеан, имрўзњо дар асоси ташкили њамгироии унсурњои 

таркибии сохтори истењсолии иќтисодиёти миллї мо метавонем дар 

бењтар кардани шароити зиндагии ањолї, баланд бардоштани сифати 

молу мањсулоти ватанї, мавќеъ пайдо намудан дар бозори минтаќавї ва 

љањонї, ташкил намудани љойњои корї ва дигар афзалиятњои иќтисодию 

иљтимоиро ба даст орем. Вобаста ба ин ва дигар бартариятњои 

автореферати диссертатсияи Маљидов Ф.Б. њаминро ќайд намудан 

мумкин аст, ки муаллифи рисола бо назардошти ҷой доштани 

мушкилоти мављудаи соња  дар мамлакат ва минтақаҳои он мавзӯи 

мазкурро дуруст интихоб намуда, дар иљрои маќсад ва вазифањои 

гузошташуда ќомилан мувафаќ шудааст.  

 Шиносои бо мазмун ва муҳтавои автореферати диссертатсияи 

тақризшаванда нишон медиҳад, ки муаллифи он дорандаи дониши васеи 

назариявӣ ва амалӣ буда, объект ва предмети таҳқиқот, ҷиҳатҳои илмӣ- 

амалии мавзӯъро ниҳоят муфассал нишон додааст. Дониши мукаммали 

назарявї ва таҳлили маводҳои амалї ба унвонҷӯ имконият додааст, ки 

дар автореферат ба таври мухтасар аз нуқтаи назари илмї асоснок 

хулосабарорї намуда, таклифу нешниҳодҳои заруриро бо эътимод 

тавсия намояд. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмї дар маҷалаҳои 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп 

шуда, дар конференсияҳои илмї-амалии ҷумҳуриявї ва байналхалқї 

ироа гардидаанд.  

Дар баробари бартариятњои зиёди афтореферати диссертатсия баъзе 

тавсияњоеро пешнињод намудан мумкин аст, ки љињати бењбудии 

тањќиќот метавонанд  мусоидат намоянд.  
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