Тақриз
ба автореферати Накимов Сафарраҳмат Пиракович дар мавзӯи «Бозори
гӯшт ва механизми танзими давлатии он (дар асоси маводи хоҷагии
қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти унвони илмии номзади
илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии
хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо,
комплексҳо (комплекси агросаноатй ва хоҷагии қишлоқ).
Дар шароити рушди иқтисодиёти инноватсонй ва иқтисоди миллӣ
масъалаи бозори гӯшт ва механизми танзими давлатии он ҳамеша зери
назари давлат ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти гӯштй қарор дорад. Аз
дигар нуқтаи назар пас аз соҳибистиқлол гаштани Тоҷикистон барои
омӯзиши ва ҳалли мушкилоти вобаста ба бозори гӯшт ва механизми танзими
давлатии он дар назди олимони иқтисоддон вазифаи муҳим ва хело
мушкилро пеш гузошт. Аз ин лиҳоз, мавзӯи пайгиринамудаи унвонҷӯ хело
актуалй ва саривақтй мебошад.
Дар рисолаи илмй унвонҷӯ масъалаҳои муҳими рӯзмарраро вобаста ба
омӯзиш ва муайян кардани нақши танзими давлатии истеҳсолоти хоҷагии
қишлоқ, махсусан истеҳсоли гӯшт ва консепсияи ислоҳоти сектори аграрии
иқтисод, инчунин саҳеҳсозии методологияи арзёбии сатҳи бозор зери таҳқиқ
гирифтааст. Дар ин маврид усули пешгӯии конъюнктураи бозор пешниҳод
гардид, низоми механизмҳои иқтисодии танзими бозори гӯшт, ки
тавъамсозии танзими бозорй, давлатй ва дохилии истеҳсолиро дар назар
дорад, асоснок карда шуд. Дар баробари ин омӯзиши таҷрибаи ташаккул ва
рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар мамлакатҳои иқтисодашон
рушдёфта ва пешниҳоди намунаи мувофиқи бозори гӯшт барои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва ғайраро мавриди омӯзиш қарор додааст.
Дар баробари ин, дар рисолаи диссертатсионии худ унвонҷӯ диққати
асосиро ба самтҳои афзалиятноки такмили модели таҳиягардидаи рушди
муносибатҳои дохилии хоҷагии иқтисодӣ, ки ин имкони истифодаи
саривақтии воситаҳои ҳифзи бозори дохилиро медиҳад, ҳамзамон вай
метавонад
дар
оянда
шароити
рақобатпазирии
фаъолияти
молистеҳсолкунандагони ҷумҳуриро дар бозори ҷаҳонӣ таъмин намояд,
инчунин механизмҳои танзими бозори гӯшт ва самаранокии мақомоти
назоратии бозорро такмил диҳад ва дар натиҷа манфиатҳои истеъмолгаронро
ҳимоя намояд, равона намудааст.
Таҳлили автореферат нишон медиҳад, ки дар баробари муваффақиятҳо
инчунин баъзе камбудиҳо ҷой доранд. Ба сифати камбудиҳо инҳоро нишон
додан мумкин аст:
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1. Хуб мешуд, ки дар автореферат моделҳои иқтисодии мукаммали аз
ҷиҳати илмй асосёфтаро баҳри таъмини рақобатпазирии бозори гӯшт ва
механизми танзими давлатии он мутобиқи механизмҳои бозории
амалкунандаи Тоҷикистон пешниҳод карда мешуд.
2. Ба андешаи мо, агар унвонҷӯ дар асоси таҳлилҳои стратегй муайян
мекард, ки бо кадом роҳ мо метавонем дар оянда нархи гӯштро пурра зери
назорати давлат қарор диҳем ва баҳри ба содирот баровардани маҳсулоти
гӯштии кишвар кадом омилҳоро ба назар гирем.
Дар маҷмуъ автореферати мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки аз тарафи
муаллиф таҳқиқоти илмии баанҷомрасонидашуда ба яке аз масъалаҳои
муҳими бозори истеъмолии мамлакат равона карда шудааст, дар он
навовариҳои илмй ва пешниҳодоти мукаммал дида мешавад.
Аз ин рӯ, чунин меҳисобем, ки диссертатсияи пешниҳоднамудаи
Накимов Сафарраҳмат Пиракович дар мавзӯи «Бозори гӯшт ва механизми
танзими давлатии он (дар асоси маводи хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии
Тоҷикистон)» ба талаботи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти
дараҷаи унвони илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 Иқтисодиёт ва идоракуниии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва
идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва
хоҷагии қишлоқ) сазовор мебошад.
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