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ТАҚРИЗИ
кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба ҳайси муассисаи пешбар аз рӯйи 
диссертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи 
«Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварй дар 
Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодй аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии 
корхонаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси агросаноатй ва хоҷагии 
қишлоқ)

Мубрамияти мавзӯи рисола. Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
маҳсулоти растанипарварй 67-70%-и маҳсулоти умумии соҳаи 
кишоварзиро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соҳаи чорводорй аҳамияти 
бештареро дар рушди соҳа ва умуман комплекси агросаноатй касб 
кардааст. Барои ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар -  
таъмини амнияти озуқаворй ва дастрасии аҳолии кишвар ба ғизои 
хушсифат, рушди бозори растанипарварй ва дастрасии аҳолӣ бо маҳсулоти 
босифати растанипарварии ватанӣ муҳим арзёбй мегардад. Афзоиши 
маҳсулоти растанипарварй дар манотиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан 
вилояти Хатлон имконият медиҳад, ки воридоти маҳсулоти пастсифат ва 
зарарноки генаҳои сунъидошта ба бозори мамлакат кам гардида, пеши 
роҳи болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ дар фаслҳои зимистон ва 
баҳор то андозае гирифта шавад.

Фаъолияти мукаммали бозори растанипарварӣ ногузир зарурати 
такмили доимй ва навсозии истеҳсоли маҳсулот (ғалладонагиҳо, 
сабзавот, полезиҳо ва ғ.), васеъ кардани номгӯй ва баланд бардоштани 
сифати онҳоро талаб мекунад. Пас, дар шароити бозор таҳияи 
механизмҳои хавасмандгардонй, ки дар асоси қонуни бозор - таносуби 
арза ва тақозо фаъолият мекунанд, зарур мебошад. Яъне ҳар чи кадар 
маҳсулот ба бозор зиёд ворид карда шавад, нарх ҳамон қадар паст 
мешавад.

Таҳқиқоти муаллиф нишон медиҳад, ки номукаммалии 
инфрасохтори ташаккулёбандаи бозоргонӣ, мушкилоти мавҷуда, масъалаи
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ба фурӯш расонидани маҳсулот, пардохтҳо, мушкилоти рақобати нархӣ бо 
маҳсулоти воридотӣ, инчунин арзиши аслии хеле зиёди маҳсулоти 
кишоварзии истеҳсолшуда ба он оварда расонидаанд, ки 
истеҳсолкунандагон дар деҳот дар ҳолате афтоданд, ки ба таври 
мустақилона падидаҳои буҳронии дар соҳаи кишоварзӣ ба амал омадаро 
ҳаллу фасл карда наметавонанд. Дар асоси гуфтаҳои боло метавон хулоса 
кард, ки ҷустуҷӯи роҳҳои илман асосноки ташаккул ва рушди бозори 
маҳсулоти растанипарварӣ дар манотиқи Тоҷикистон айни замон муҳим 
арзёбӣ мегардад.

Дараҷаи асоснокй ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳо.
Муаллиф барои таҳқиқу омӯзиши мавзӯи таҳқиқшаванда ҳадаф ва 
вазифаҳои таҳқиқотро муайян намуда бо истифода аз усулҳои илмии 
тадқиқотбарии соҳа тавонистааст, ки вазифаҳои дар пеши худ гузоштаро 
пурра иҷро намуда, хулосаҳо ва тавсияҳои амалиро оид ба самтҳои 
афзалиятноки ташаккулдиҳӣ ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ 
дар манотиқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан вилояти Хатлон коркард ва 
пешниҳод намояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси тахдили амиқи илмии 
паҳлуҳои назариявӣ ва амалии мавзӯи интихобгардида асоснок карда 
шудаанд. Диссертатсия ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисоси 
08.00.05 -  иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил 
ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ 
ва хоҷагии қишлоқ), ки бо қарори Раёсати КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.09.2017, №4/1 тасдиқ шудааст, мувофиқат 
мекунад: 1.2.6. Захираҳои замини ташкилотҳои (муассисаҳои) КАС ва 
истифодаи самараноки онҳо; 1.2.10. Захираҳои меҳнатии ташкилотҳои 
(муассисаҳои) КАС ва истифодаи самараноки онҳо; 1.2.24. Иқтисодиёти 
зермаҷмааҳои маҳсулотҳо дар зироаткорӣ.

Саҳеҳӣ ва дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада 
ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод гардидаанд. Навгониҳои 
илмии таҳқиқот аз асосноккунии ҷанбаҳои назариявии ташаккул ва 
танзими бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар манотиқи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва таҳияи пешниҳодҳои амалӣ ва тавсияҳо доир ба 
ҳавасмангардонии механизмҳои амалкарди растанипарварӣ дар манотиқи 
кишвар бо дарназардошти истифодаи муносибатҳои бозоршиносӣ иборат 
буда, ба ақидаи мо натиҷаҳои нисбатан назарраси он инҳо мебошанд:

- ақидаҳо ва қарорҳои илмӣ оиди ташаккул ва рушди бозори 
маҳсулоти растанипарварй ва озуқаворй бо дарназардошти равиши 
консептуалии сохтани механизми иқтисодии худтаъминкунй ба маводи 
озуқаворӣ ҷамъбаст ва хулоса карда шудаанд;
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- дар асоси арзёбии вазъият ва дурнамои инкишофи минтақаи Хатлон 
масъалаҳои марбут ба бозори минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ 
муайян карда шуда, дар маҷмӯъ самтҳои асосии ҳавасмандгардонии онҳо 
мушаххас карда шуданд: самаранокии пасти амалкарди баъзе соҳаҳои 
растанипарварии зермаҷмӯъ, коҳиш ёфтани сатҳи истеҳсоли маҳсулотҳои 
ҷудогона, суръати пасти инкишофи инфрасохтори бозор ва мавҷуд 
набудани кафолати фурӯши маҳсулоти истеҳсолкардашуда;

-омилҳои асосии таъсиркунанда ба ташаккул ва инкишофи бозори 
маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ муайян карда шуданд;

- самтҳои асосии такмили механизми иқтисодии бозорҳои минтақавии 
маҳсулоти растанипарварӣ, ки шомили мавридҳои зерин мебошанд, 
мушаххас карда шуданд:

^  такмили инфрасохтори манотиқ бо дарназордошти тақвияти 
дастгирии логистикии маҳсулоти растанипарварӣ;

^  пушти сар кардани инҳисорӣ дар таъмини маводи хом ва фурӯши 
маҳсулоти истеҳсолшуда, ба воситаи таҳияи пойгоҳи меъёрию ҳуқуқй бо 
мақсади барқарор намудани алоқаҳои бевосита, дар байни 
истеҳсолкунандагон, коркардкунандагон ва истеъмолкунандагон;

^  татбиқи самараноки сиёсати ҳимоятгарӣ дар бозори маҳслуоти 
растанипарварй.

Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда, имкон медиҳанд, ки:
- механизмҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва иқтисодии танзими бозори 

минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ такмил карда шавад;
-таҳияи тадбирҳои самараноки танзими рутттди бозори минтақавии 

маҳсулоти растанипарварӣ таъмин карда шавад;
-нақшаи истифодаи захираҳои минтақавӣ ва воситаҳои дастгирии 

давлатӣ марбут ба рушди зермаҷмӯаи растанипарварӣ ба танзим 
дароварда шавад;

- натиҷаҳои ба даст оварда шуда, ҳангоми таҳияи барномаҳои 
минтақавӣ доир ба танзими нарх ва қарзу молияи муассисаҳои зермаҷмааи 
растанипарварӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот ва нуктаҳои муҳими диссертатсия дар 
конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявию байналмилалӣ (солҳои 2014- 
2019) дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо Шоҳтемур, 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав ва дигар донишгоҳҳо ироа 
ва баррасӣ гардидаанд.

Аз рӯи мавзӯи таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф 9 мақолаи илмӣ дар 
ҳаҷми 2,4 ҷ.ч., аз инҳо 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА -  и 
назди Президенти Ҷумҳуриии Тоҷикистон нашр шудаанд.
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Аҳамияти илмӣ-амалӣ ва иқтисодӣ-иҷтимоии натиҷаҳои таҳқиқоти 
илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки нуктаҳои асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 
шакли тавсияҳо ва пешниҳодоти мушаххас дар омода намудани барномаҳо ва 
стратегияҳои рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҷониби сохторҳои давлатй пазируфта 
шудаанд. Хусусан, тавсияҳои муаллиф оид ба ташкили истеҳсолоти 
кишоварзии аз назари иқтисодӣ ва иҷтимой мақсаднок, истеҳсоли доимии 
маҳсулоти растанипарварй дар тамоми фаслҳои сол тавассути ташкили 
шаклҳои гуногуни хоҷагидорй, ки имкон медиҳад бозори дохилй бо маҳсулоти 
тару тозаи растанипарварӣ таъмин гардида, инчунин ба бозори ҷаҳонӣ низ 
пешниҳод карда шавад, қобили дастгирист. Муаллиф қайд мекунад, ки 
нарасидани кормандонй касбй (механизаторон, комбайнчиён, тракторчиён ва 
г.) ба рушди соҳаи кишоварзй таъсири манфй мерасонад. Яъне, муаллиф дар 
гаҳқиқоти гузаронидаи худ муайян намудааст, ки дар натиҷаи дар муддати 10 
рӯз ба таъхир афтодани мухдати ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладонагиҳо, 
ҳосилнокй ба микдорй 10- 13% кам мегардад.

Тавсияҳои муаллиф барои таъсиси хадамоти бозоршиносй, ки дар 
баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ дар муассисаҳои 
ҷудогонаи мустақил мусоидат мекунад, дар хоҷагии деҳқонии ба номи 
Ҷ.Исмоилови ноҳияи Ҷ.Балхии вилояти Хатлон ҷорй карда шуда, ба рутттди 
назарраси нархи фурӯш ва даромади умумии хоҷагӣ мусоидат намуда, ҳаҷми 
даромади ин хоҷагй дар давоми ду сол то 780,3 ҳаз.сомонй ва ё 4,8 маротиба 
афзуд.

Сохтор, ҳаҷм, тартиб ва танзими диссертатсия. Сохтори диссертатсияро 
муқадцима, се боб, даҳ зербоб, хулоса ва тавсияҳо, рӯйхати адабиёти 
истифодагардида иборат аз 135 номгӯй ва замимаҳо ташкил медиҳанд, ки 
матни диссертатсия дар 182 саҳифаи чопи компютерйҲ навишта шуда, 42 
ҷадвал ва 10 расм дорад.

Дар муқаддима муҳимияти мавзӯи таҳқиқот, дараҷаи азхудкунии 
масъалаи илмй, заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот асоснок карда 
шуда, ҳадафи таҳқиқот, обект ва мавзӯи таҳқиқот, усулҳои таҳқиқот, навгонии 
илмии таҳқиқот муайян карда шудаанд.

Дар боби якум, ки «Ҷанбаҳои назариявй-методологии бозори маҳсулоти 
растанипарварй» номгузорй шудааст асосҳои илмию назариявии бозори 
маҳсулоти растанипарварй, принсипҳо, омилҳо ва таҷрибаи хориҷии масъалаи 
мазкур мавриди таҳқику баррасй қарор дода шудаасг.

Дар зербоби 1.1. «Асосҳои илмию назариявии бозори маҳсулоти 
кишоварзӣ» муаллиф дар шакли схема сохтори минтақавии бозори 
растанипарвариро пешниҳод намуда, қайд мекунад, ки «...мо бавуҷуд омадани 
асоси бунёдӣ ва фаъолияти муносиби бозори растанипарвариро
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дар сатҳи минтақавӣ, ки ҳамчун сохтори мукаммали муносибатҳои 
байни омилҳои истеҳсолӣ дар пойгоҳи ба коргирии методҳои алоқаҳои 
таовунӣ ва ҳамгироӣ баромад мекунанд нишон додаем. Ба таври 
муваффақона амалӣ намудани ин принсипҳо ҳамчун кафолати 
истифодаи муносиб ва ба кор гирифтани захираҳои табиию иқлимӣ, 
иҷтимоию иқтисодии минтақа баромад мекунанд» (расми 2, саҳ. 33-34).

Диссертант принсипҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳои ташаккули 
бозорро дар зербоби 1.2. «Принсипҳо, омилҳо ва нишондиҳандаҳои 
ташаккули бозор» таҳқиқ намуда қайд мекунад, ки дар ҳоли ҳозир яке аз 
омилҳои муҳими рушди устувори бозори маҳсулоти растанипарварӣ 
зарурати бо ҳам муттаҳид шудани воҳидҳои КАС мебошад, ки дар онҳо 
бахши кишоварзӣ нақши калидӣ дорад.

Бо ҳам муттаҳид шудани воҳидҳои сохтории КАС талаботи 
рӯзафзуни аҳолӣ ба маҳсулоти гуногуни озуқаворӣ ва саноатро бо 
маводи хом бояд таъмин кунад. Ин амал таҳия ва татбиқи маҷмӯи 
табирҳоро доир ба тезонидани равандҳои ҳамгирой дар КАС-и ҷумҳурй 
метезонад (саҳ. 42).

Ба ақидаи муаллиф таҷрибаи ҷаҳонии ташаккул ва рушди бозори 
маҳсулоти озуқаворӣ нишон медиҳад, ки қарзи кредитии фермерҳо дар 
баъзе кишварҳои пешрафта 80-90%-и маҷмӯи даромади солонаро ташкил 
дода, фоизи қарзҳои пешниҳодгардида ба фермерҳо дар ИМА 4-5% - и 
солонаро дар муҳлати то 7 сол ташкил медиҳад (саҳ. 60).

Боби дуюми диссертатсия «Арзёбии ҳолати кунунии рушди бозори 
маҳсулоти растанипарварӣ дар вилояти Хатлон» буда, ба вазъи ҳозираи 
масъалаи мазкур дар вилояти Хатлон бахшида шудааст.

Муаллиф дар зербоби якуми боб тамоюли инкишофи майдонҳои кишти 
зироатҳо, истеҳсоли маҳсулот ва ҳосилнокии зироатҳои растанипарвариро 
мавриди тахдилу баррасӣ қарор дода, муайян намудааст, ки майдонҳои 
кишти зироатҳо дар соли 2018 нисбат ба соли 2010 мутаносибан 43-140% (саҳ. 
62) ва ҳосилнокии зироатҳо аз 24,2 то 41.1% афзоиш ёфтааст (саҳ. 63).

Муаллиф дар зербоби 2.2. сатҳи истифодаи заминаи моддию техникй ва 
захираҳои меҳнатиро дар минтақа тахдил намуда ба хулосае омадааст, ки 
80%- и техникаҳои истифодашаванда дар вилояти Хатлон фарсуда 
гардидаанд (саҳ. 78). Инчунин исбот намудааст, ки зиёда аз 50% - и захираҳои 
меҳнатии вилоят дар соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд, дар ҳоле ки ин 
нишондиҳанда дар давлатҳои мутаракқӣ (Ҷопон, Фаронса, Корея, Британияи 
Кабир) 5-7%-ро ташкил медиҳад (саҳ. 88).

Дар кори илмй муайян карда шудааст, ки сатҳи таъминоти аҳоли 
вилояти Хатлон бо маҳсулоти асосии озуқавории зироатпарварии истеҳсоли
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ватанӣ дар солҳои 2010-2017 мутаносибан 72,1% (картошка) ва 424.1% (пиёз)- 
ро ташкил медиҳад (саҳ. 94).

Дар боби сеюм «Роҳҳои асосии рушди бозори маҳсулоти озуқавории 
зироатӣ» масъалаҳои истифодаи технологияи инноватсионии истеҳсолот, 
ҷойгиркунии бахшҳои инфрасохтори соҳа ва амалисозии хизматрасониҳои 
маркетингӣ ҳамчун омилҳо ва роҳҳои рушди бозори маҳсулоти зироатӣ 
мавриди пажӯҳиш қарор гирифта, аз ҷониби муаллиф аз нуктаи назари илмӣ 
барои ҳалли проблемаи баррасишаванда тавсия карда шудаанд.

Дар зербоби 3.1. «Истифодаи технологияҳои инноватсионии истеҳсолот- 
асоси рушди бозори маҳсулоти зироатй» муаллиф дар шакли схема унсурҳои 
технологияи интенсивии сарфаҷӯии захираҳоро ҳангоми парвариши пахта 
(саҳ. 117) таҳия намуда, самаранокии муқоисавии истеҳсоли маҳсулоти 
зироатиро тибқи технологияи анъанавй ва технологияи инноватсионӣ (саҳ. 
119-123) тахдил намуда, исбот намудааст,.ки бо усули инноватсионй сатҳи 
даромаднокй то 157,9% афзоиш меёбад (саҳ. 119).

Ҳамчунин дар зербоби 3.2. «Ҷойгиркунии муносиби бахшҳои 
инфрасохторй-роҳ ба сӯи рушди бозори маҳсулоти озуқавории зироатӣ» 
диссертант масъалаи ҷойгиркунии муносиби бахшҳои инфрасохториро 
ҳамчун яке аз роҳҳои асосии ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти 
озуқавории зироатӣ ҳисобида, кайд мекунад, ки беҳтар кардани шароитҳои 
меҳнатии кормандони соҳаи кишоварзй яке аз масъалаҳои муҳимтарини 
иҷтимоию иқтисодй дар марҳилаи ҳозира мебошад (саҳ. 137).

Пешниҳоду хулосабарориҳои муаллиф ҷиҳати ҷорй намудани 
хизматрасониҳои маркетингй қисмати асосй ва ҷамъбастии рисолаи 
муаллиф буда, хусусан нақшаи сохтории бозори маҳсулоти кишоварзй 
(рас. 8, саҳ. 146) ва сотори ташкилй ва вазифавии хадамоти маркетингй дар 
корхонаҳо (рас. 9, саҳ. 149) қобили дастгирист.

Дар қисми хотимавии кор хулосаҳои муаллиф оид ба натиҷаҳои 
асосии илмии таҳқиқот ва тавсияҳои он барои дар амал татбиқ намудани 
онҳо бо мақсади ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварй 
оварда шудаанд.

Дар охир метавон гуфт, ки диссертатсияи анҷомдодаи Раҳимов Ш.Ҳ. 
дар сатҳи баланди илмй иҷро карда шуда, муаллиф мақсад ва вазифаҳои 
дар пеши худ гузоштаро пурра иҷро намудааст.

Бояд қайд кард, ки бо дарназардошти муваффақиятҳои дар боло 
зикргардида эродҳои характери тавсиявидоштаи зеринро зикр кардн зарур 
аст:

1. Номгузории боби 1-ум ва зербобҳои он ба якдигар номувофиқанд. 
Яъне, дар номи боб масъалаи «...маҳсулоти растанипарварй», зербоби 1.1. 
масъалаи «...маҳсулоти кишоварзй», зербоби 1.2 масъалаи «...ташаккули
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бозор» ва дар зербоби 1.3 бошад масъалаи «...маҳсулоти озуқаворй» мавриди 
таҳқику омӯзиш қарор дода шудааст, ки ин масъалаҳо ба ақидаи мо аз 
ҳамдигар тафовут доранд.

2. Дар баъзе қисматҳои диссертатсия иқтибосҳо оварда шудааст, вале 
сарчашма ишора нашудааст. Масалан дар зербоби 1.2 «Принсипҳо, омилҳо 
ва нишондиҳандаҳои ташаккули бозор», ки аз 12 саҳифа иборат буда, 
хусусияти назариявӣ-методологӣ дорад, иқтибосорӣ хело кам ба назар 
мерасад. Ҳамагӣ аз 3 адабиёт иқтибос (саҳ. 36,37,39) оварда шудааст.

3. Зербоби 1.3. (саҳ. 48-60) «Таҷрибаи хориҷии ташаккул ва рушди 
бозори маҳсулоти озуқаворй» унвон гирифтааст, вале таҷрибаи хориҷии 
масъалаи баррасишаванда танҳо дар се саҳифаи охири зербоб (саҳ. 58, 59, 60) 
мавриди таҳқику баррасӣ қарор дода шудааст.

4. Дар охири зербобҳои 2.3. (саҳ. 98) ва 2.4 (саҳ. 111) хулосабарории 
муаллиф дида намешавад.

5. Дар диссертатсия 42 ҷадвал оварда шудааст, ки гувоҳи заҳматҳои 
худи муаллифанд. Вале, нишондиҳандаҳои дар ҷадвалҳои 2.2, 2.4, 2.19 (боби 
2) ва 3.8 (боби 3) овардашуда нофаҳмо мебошанд.

6. Дар зербоби 3.3 муаллиф оиди хизматрасониҳои маркетингӣ 
тахдили хуб анҷом додааст. Аз чӣ бошад, ки муаллиф дар ҷадвалҳои 3.12, 
3.13 ва 3.14 (саҳ. 152-153) шаҳри Душанберо ҳамчун «ноҳияи алоҳидаи 
вилояти Хатлон» нишон додааст. Инчунин, ба ақидаи мо маълумотҳои 
ҷадвалҳои болозикрро дар як ҷадвал муттаҳид кардан мумкин буд.

7. Шумораи воқеъии адабиёти истифодашуда 127 ададро ташкил 
дода, 21 адабиёт такроран оварда шудаанд, ки шумораи 148 -  ро додааст.

8. Дар маҷмӯъ дар матни диссертатсия хатоиҳои имлоӣ, техникӣ, 
стилистикӣ ва граматикӣ во мехӯранд.

Бояд қайд кард, ки камбудиҳои зикргардида хусусияти тавсиявй 
дошта, арзиши баланди илмии диссертатсияро паст намекунанд.

Мутобиқати диссертатсия ва автореферат ба талаботҳои додани 
дараҷаҳои илмӣ (қарори ҲҶТ аз 26.11.2016, №505).

Диссертатсия ва автореферати Раҳимов Шарифҷон 
Ҳабибуллоевич дар мавзӯи «Ташаккул ва рутттди бозори маҳсулоти 
озуқавории растанипарварӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хаилон)» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй дар сатҳи 
баланди илмй иҷро шуда, ба талаботи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тодикистон ҷавобгӯ мебошад ва муаллифаш барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - 
Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва 
идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатй ва 
хоҷагии қишлоқ) сазовор мебошад.
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Тақриз ба диссертатсияи Раҳимов Ш.Ҳ. дар ҷаласаи кафедраи 
иқтисодиёти корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 31.03.2020, суратҷаласаи №8 мавриди 
муҳокима ва тасдиқ қарор дода шудааст.

Раис,
мудири кафедраи иқтисодиёти
корхонаҳо ва соҳибкории
ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, н.и.и., дотсент:

Тақризнавис, 
н.и.и., дотсенти кафедраи 
иқтисодиёти корхонаҳо 
ва соҳибкории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ:

Котиб,
муаллими калони кафедраи 
иқтисодиёти корхонаҳо 
ва соҳибкории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ:

Расулова Л.Н.

Каҷкулоев А.Ф.

Мирзоев Қ.С.

Суроға: 735360, Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ш. Кулоб, куч. С.Сафаров 
16, бинои 3. Тел: (+992 98) 801-9666; Е-таП: кЬоЦд8989@таП.ги

Имзои «Расулова Л.Н., Каҷкудоев 
Мирзоев Қ.С.»-ро тасдиқ ш 
Сардои Раёсати кадрҳо ва; Амиров Ф.
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