
Ба Шӯрои диссертатсионии 60. КОА- 
014-и дар назди Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 
(734003, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 146)

Тақриз

ба автореферати кори диссертатсионии Сабриддини Сафовуддин дар 
мавзӯи «Мукаммалгардонии механизми ташкили иқтисодии рушди барк 
дар деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси: 08 .00 .05- Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатй ва кишоварзӣ)

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодабарии оқилонаи нерӯи барқ ва 
расидан ба истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои асосии рушди 
устувори иқтисодӣ (дар баробари баромадани ҷумҳурй аз бунбасти 
коммуникатсионӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва саноатикунонии 
босуръати иқтисоди миллй) муайян гардидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон 
имрӯз барои гузариш ба марҳилаи муҳими рушди иҷтимоию иқтисодй 
қадамҳои устувор гузошта истодааст. Тибқи “Стратегияи миллии рушди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” мақсади стратегии 
давлат дар соҳаи энергетика сифати навро касб карда, асоси онро 
истифодаи самараноки энергияи барқ, таъмини амнияти он ва зина ба 
зина расидан ба истиқлолияти энергетикй ташкил медиҳад.

Ба ақидаи муаллиф, истифодаи оқилона ва фаъолияти пурсамари 
қувваи барқ дар деҳот, ислоҳоти соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ, ки 
қариб боз си сол инҷониб идома дорад, ба вазъи комплекси агросаноатӣ 
сахт вобастагӣ дорад. Аммо, новобаста ба як қатор муътадилнокй дар 
комплекси агросаноатӣ, ҳолати бахши кишоварзй ҳамоно мураккаб боқӣ 
мемонад. Он ба якбора паст рафтани раванди истеҳсолот, пурзӯршавии 
мубодилоти беарзиш, робитаҳои ноустувори хоҷагидорию истеҳсолӣ, 
кам гардидани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзй ва ҳамчун натиҷа, 
шиддатёбии вазъи иҷтимоӣ маънидод мегардад.

Дар шароити имрӯза вазъият дар рушди шабакаҳои барқ дар деҳот 
ру ба эътидол омада истодаааст. Як нуқтаро низ ҳамзамон бояд қайд 
намуд, ки масъалаи таъмини барқ, бахусус дар деҳот, саноатикунонӣ ва 
рушди деҳот, инчунин баланд бардоштани сатҳу сифати истифодаи 
самаранок ва оқилонаи он, дар шароити амалигардонии саноатикунонии 
ҷумҳурй, ки яке аз чор ҳадафи стратегии мамлакат муаррифӣ гардидааст, 
низ аҳамияти назариявию амалии худро доро мебошад. Маҳз ҳалли



ҳаматарафа ва амиқи муаммоҳо яке аз масъалаҳои мубрами рӯз, муҳим ва 
дар айни ҳол ҳалталаб ба ҳисоб меравад.

Дар қатори дастовардҳои дар автереферат ҷойдошта, инчунин баъзе 
камбудиҳои ноаён ва на он қадар муҳим низ ба назар мерасад, ки аз инҳо 
иборат мебошанд:

1. Дар автореферати кори диссертатсионй камбудиҳои техникӣ, имлоӣ 

ва ҳиҷогузарониҳо мавҷуд буда, тақозои таҳрир ва ислоҳотро 

дорад.

Албатта, камбудй ва норасоиҳои номбаршуда сатҳу сифати 
авторефератро кам намекунанд. Автореферат ба пуррагӣ муҳтавои 
асосии рисоларо инъикос намудаааст.

Хулоса, автореферати кори диссертатсионии Сабриддини 
Сафовуддин дар мавзӯи «Мукаммалгардонии механизми ташкили 
иқтисодии рушди барқ дар деҳот (дар мисоли вилояти Хатлон)» ба 
талаботи КОА-и назди Президенди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 
муаллифи он сазовори дараҷаи илмй аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - 
иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва 
идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва 
кишоварзй) мебошад.

Тақриздиҳанда, номзади илмҳои 
иқтисодӣ, муаллими калон, мудири 
кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, 
таҳлил ва аудити Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнй

Имзои номзади илмҳои иқтисодӣ 
Шодии Давлаталиро тасдиқ менамоям:

Ш. Давлатали

Сардори Раёсати кадрҳо ва корҳои 
махсуси Донишгоҳи давлатии 
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ


