
X у л о с а и
комиссияи ташхисӣ аз ҳайати аъзоёни шурои диссертатсионии 

6О.КОА-014 дар назди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. 
Шоҳтемур (734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, \у\у\у.Ш̂аягоип.И) 

доир ба қабули диссертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич 

дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ 

дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)» барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои щтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 -  

Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва 

идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ 
ва хоҷагии қиьилоқ)

Дар шароити муосир бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ 

дорои аҳамияти бисёр муҳими иҷтимой-иқтисодӣ дар чаҳорчӯбаи иқти- 

соди миллӣ ва инчунин буриши минтақавӣ мебошад. Дар айни ҳол дар 

Тоҷикистон яке аз вазифаҳои афзалиятнок, ки онро бояд дар навбати 

аввал ҳаллу фасл намуд, ин ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти 

растанипарварӣ мебошад. Омӯзиши минтақавии ин масъала бо 

дарназардошти истифодаи нисбатан самараноки иқтидори табиии 

захираҳо ба хотири таъмини мамлакат бо маҳсулоти озуқавории худӣ 

аҳамияти муҳим касб мекунад. Дар баробари таъмини фаъолияти 

самаранок ва устувори рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ 

тақвияти иқтидори содиротии мамлакат ва таъмини рақобатпазирии 
иқтисоди миллӣ самти муҳим ба ҳисоб мераванд.

Фаъолияти мукаммали бозори растанипарварӣ ногузир, зарурати 

такмили доимӣ ва навсозии истеҳсоли маҳсулот (ғалладонагиҳо, 

сабзавот, полезиҳо ва монанди инҳо), васеъ кардани номгӯ ва баланд 

бардоштани сифати онҳоро талаб мекунад. Пас, дар шароитҳои бозор 

таҳияи механизмҳои ҳавасмандгардонӣ, ки дар асоси қонуни бозор - 

таносуби арза ва тақозо фаъолият мекунанд, зарур мебошад, яъне ҳар чи 

қадар маҳсулот ба бозор зиёд ворид карда шавад, нархҳо ҳамон қадар
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паст мефароянд. Дар айни ҳол, нарх бевосита ба ҳамаи ҷараёни 

истеҳсолот, тақсим, мубодила ва истеъмол таъсир мерасонад. Ҳамин 

тариқ, бахусус нарх воситаи муҳимми татбиқи сиёсати иқтисодӣ буда, 

имкон медиҳад, тавозун дар байни арза ва тақозо таъмин карда шавад, 

инчунин микдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолшударо низ танзим 
менамояд.

Арзёбӣ ва таҳлили муҳосиботи муосири истеъмоли маҳсулоти озуқа- 

ворӣ ба ҳар сари аҳолӣ коҳиш ёфтани онро нишон медиҳад, аз он ҷумла 

ғалладонагиҳо ва маҳсулоти мевагӣ, ки ба назари мо ин ба коҳиш ёфтани 

ҳаҷми умумии истеҳсоли ин навъи маҳсулотҳо вобаста набуда, балки ба 

баланд шудани доимии сатҳи нархҳо, ки аксаран аз сатҳи таваррум низ 
пеш мегузаранд, вобаста мебошад.

Фарзияи илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки ташаккули самаранок 

ва инкишофи бозори минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ бидуни ҳи- 

мояи давлатӣ ва дар назар гирифтани хусусиятҳои амалкарди комплекси 

агросаноатии минтақа аз имкон берун аст. Рушди самараноки бозори 

минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ унсури муҳимтарини худтаъмин- 

кунии минтақа ва тамоми мамлакат бо маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. 

Дар айни ҳол зарурати тақвияти механизмҳои иқтисодии танзими рушди 

бозори минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ меафзояд.

Муҳиммияти масъалаҳои овардашуда интихоби мавзӯъ, мақсад ва 

вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсионии мазкурро муайян намудааст.

Хулоса ва пешниҳодҳои дар кори диссертатсионӣ дарҷёфта илман 

асоснок буда, бо далелҳо тасдиқ карда шудаанд.

1. Диссертатсия мувофиқи талаботҳои банди 53 “Низомномаи наму- 

навй оид ба Шӯрой диссертатсионй”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, № 505 тасдиқ шудааст, таҳия карда 

шудааст. Ташхиси муқаддимавии диссертатсия дар Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Н.Хусрав гузаронида шуда, натиҷаи он дар ҷаласаи 

байникафедравии кафедраҳои назарияи иқтисод, баҳисобгирии бухгал- 

терӣ, таҳлили иқтисодй ва аудит, андоз ва андозбандӣ, менеҷмент ва
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низоми гумрукӣ муҳокима гаштааст. Хулоса мусбат буда, ба кори илмӣ 

баҳои объективӣ дода шудааст.
2. Кори диссертатсионй ба талаботҳои банди 10 «Тартиби додани 

дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)», ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, № 505 тасдиқ 

шудааст, ҷавобгӯй мебошад. Он кори илман асосноки баитмомрасида 

ҳисобида шуда, дороӣ ҳалли масъалаи аҳамияти соҳавидошта ба шумор 

меравад.

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо гузаронидани таҷрибаҳо, 

дақиқии маълумотҳо, кифоягии ҳаҷми маводҳои таҳқиқотӣ, коркарди 

омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ гардидаанд.

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки нуктаҳои 

асосй ва натиҷаҳои таҳқиқот ба унвони тавсияҳои мушаххас ва пеш- 

ниҳодот ифода гардида, аз ҷониби мутахассиони маъруфи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пазируфта шудаанд. Дар асоси тадқиқотҳои гузаронида 

шуда ва хулосаи таҷрибаи пешқадам ин пешниҳодот ва тавсияҳо доир ба 

такмили механизми иқтисодии танзими бозори минтақавии маҳсулоти 
растанипарварй ироа гардидаанд.

Натиҷаҳои асосй, хулосаҳо, пешниҳодҳои таҳқиқот дар конфрен- 

сияҳои илмй-амалии умумиҷумҳурй ва донишгоҳй солҳои 2011-2017 

муҳокима карда шуда, баҳои мусбат гирифтанд. Инчунин ҷанбаҳои 

назариявии ташаккул ва танзими бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар 

манотиқ ва таҳияи пешниҳодҳои амалй ва тавсияҳо доир ба ҳавасман- 

гардонии механизмҳои амалкарди растанипарварӣ дар минтақа бо 

дарназардошти истифодаи муносибатҳои бозоршиносӣ иборат мебошад.

3. Мавзӯъ ва мазмуни кори диссертатсионии Раҳимов Шарифҷон 

Ҳабибуллоевич дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти 

растанипарварй дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)» аз рӯйи 

шаҳодатнома ба ихтисоси 08.00.05 -  Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии 

халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо 

(комплекси агросаноатй ва хоҷагии қишлоқ), инчунин ба талаботи 

Феҳрести ихтисосҳое, ки аз рӯйи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
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дараҷаи илмӣ дода мешавад ва бо Қарори раёсати Комиссияи Олии 

Аттестат-сионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (№1/3, аз 
27.04.С.2017) тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад.

4. Натиҷаҳои илмии бадастомада, хулоса ва пешниҳодҳои кори 

диссертатсионӣ дар 9 мақолаи илмии муаллиф, аз ҷумла 7 мақола дар 

маҷалаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис- 

тон дарҷ гаштаанд. Шумораи маводҳои чопӣ дар маҷалаҳои тақриз- 
шаванда ба банди 14 “Тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ 

(дотсент, профессор)” мувофиқат мекунад.

5. Ҳангоми таҳияи корӣ диссертатсионӣ талаботи банди 16 

“Тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)” 

оид ба истифодаи адабиётҳо ва дигар маводҳо бо нишондоди манбаи 

бадастомада риоя карда шудааст.

6. Кори диссертатсионӣ ба талаботи банди 11 “Тартиби додани 

дараҷаи илмй ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)” ҷавобгӯй мебошад. 

Он аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои пайдарҳамй ва 

натиҷаҳои нави илмии ба талаботи ҳимоя ҷавобгуй мебошад, ки аз саҳми 

муаллифи кори диссертатсионй дар илм шаҳодат медиҳад.

7. Талаботи банди 55 «Низомномаи намунавй оид ба шӯрои дис- 

сертатсионӣ»-ро ба инобат гирифта, комиссияи экспертӣ пешниҳод ме- 

намояд, ки ба диссертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар 

мавзӯи «Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар 

Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)» таъин карда шавад:
а) ба сифати муқарризони расмӣ:
- Бобоҷонов Даврон Додоҷонович, доктори илмҳои иқтисодй, про- 

фессори кафедраи иқтисоди ҷаҳони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес 

ва сиёсати Тоҷикистон (735700, ш. Хуҷанд, мкрн 17, хонаи 1, @: (+992 

37) 23811, Ғах@(+992 37)25170, \у\у\у.1ж 11Ър .Ш:

- Тағоев Ҷумъахон Ҳамроевич -  номзади илмҳои иқтисодй, дотсенти 

кафедраи иқтисод ва идораи комплекси агросаноатии Донишгоҳи мил- 

лии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёб. Рӯдакй 117, ®(992 37) 221 77 

11 , \¥\¥\¥.1ГШ .Ш .
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б) ба сифати муассисаи тақриздиҳанда: Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 

ба номи А.Рӯдакӣ (735360, ш.Кӯлоб, кӯч.Сафаров С., 16, (+992 83322)

331-15, УАУУ/.кди.Щ
8. Чоп ва ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимоя ва автореферати 

диссертатсия дар сомонаи интернетии ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур ва 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

Нашриякунонии автореферат иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

Аъзоёни комиссия:

Шоазизова М.Д.

Файзуллоева К.Н.
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