
Тақриз
ба автореферати Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи 
“Ташакул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар 
Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)” ки барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯи ихтисоси 08.00.05. -  Иқтисод ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ) 
пешниҳод карда шудааст.

Дар шароити ташаккулёбии низоми бозории фаъолияти иқтисодӣ 
сохтори бахши хусусй дар доираи шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ мавқеи 
аввалиндараҷаро ишғол менамояд. Гузариш ба иқтисодиёти 
гуногунмоликият ва дар доираи талаботи бозори озод фаъолият 
намудани шаклҳои мухталифи хоҷагидорӣ ба самаранокии истеҳсолот ва 
афзун намудани ҳаҷми истеҳсол мусоидат менамояд.

Ҳангоми омӯзиши масъалаи таҳқиқшаванда ба андешаҳои илмй, 
нисбат ба ин масъала, ки дар доираҳои илмии солҳои охир шакл 
гирифтанд,таваҷҷуҳи асосӣ зоҳир карда мешавад. Дар таҳқиқоти 
назариявии олимон шарҳу тафсирҳои гуногуни мафҳуми «бозор», 
«бозори маҳсулоти озуқаворӣ» мавҷуд мебошанд. Як қисмат онро 
ҳамчун воҳиди ҳудудй ном мебаранд, ки талабот дар зери дастури 
харидор қарор дорад, дигарон бошанд, қайд мекунанд, ки бозор -  ин 
механизми иқтисодие мебошад, ки ҳамаи иштирокчиён барои хариду 
фурӯш бо якдигар дар алоқа мешаванд ва дар натиҷа мубодила ба амал 
меояд, сеюмиҳо чунин ақида доранд, ки бозор ва фанни илмй, дорои 
талаботи муайян роҷеъ ба қонеъ гардонидани онҳо бо нақдинагй 
мебошад.

Муайян карда шудааст, ки асоси низоми омилҳои рушди устувори 

маҳсулоти кишоварзиро қабл аз ҳама захираи заминҳо ташкил медиҳанд. 

Замин ҳамчун захираи табиӣ ва ҳамчун воситаи асосии истеҳсолот аз 

ибтидо дар якҷоягй бо дигар омилҳои табиӣ фаъолият мекунад: миқдори 

боришот, ҳарорати миёнаи солона, радиатсияи офтоб, яъне ҳамаи 

унсурҳое, ки ба мафҳуми «иқтидори биоиқлим» дохил мешаванд. Дар ин 

ҷо нақши назаррасро баландбардории хосилхезии хок, такрористеҳсоли 

он мебозад.

Дар диссертатсия асоснок карда шудааст, ки дар байни омилҳои 
иқтисодии инкишофи бозори маҳсулоти озуқаворӣ ҷойи муҳимро



масъалаи татбиқи технологияҳои инноватсионй (технологияҳои 
ҳифзкунандаи филиз, барқ, захираҳо ва об), ки норасоии унсурҳои 
минералии ғизоро бартараф мекунанд, ишғол менамоянд.

Таҳқиқот нишон дод, ки барои рушди бозори маҳсулоти озуқавории 
растанипарварй омилҳои иҷтимоӣ ба таври назаррас таъсир мерасонанд. 
Онҳо фаъолнокии захираҳои меҳнатиро таъмин мекунанд, ки дар 
навбати худ қодиранд, ҳар чи бештар маҳсулот ба ҳисоби воҳиди вақт ва 
як нафар кормандро ба ҳисоби миёна дар сол истеҳсол намоянд, ки бо ин 
роҳ ба таври назаррас сатҳи зиндагии аҳолй баланд бардошта мешавад.

Ҳоло яке аз омилҳои муҳими инкишофи бозори маҳсулоти 
растанипарварй муттаҳид намудани воҳидҳои сохтори КАС маҳсуб 
мешавад. Вай муваззаф аст, талаботи рӯзафзуни аҳолиро ба маҳсулотҳои 
озуқавории сифатнок ва саноатро бо ашёи хом таъмин намояд. Дар кор 
механизми раванди муттаҳидкунй дар байни муассисаҳои 
коркардкунанда ва истеҳсолкунандагони молҳо дар деҳот дар 
шароитҳои аз ҳад зиёд будани гурӯҳбандӣ ва майдагурӯҳҳои 
дохилиминтақавии аз ҳам ҷудо пешниҳод карда шудааст.

Ҳамин тариқ, масъалаи нисбатан коркард нашуда, ки бидуни ҳаллу 
фасли он худтаъминкунии мамлакат бо маводи озуқаворй ғайри имкон 
аст, ташаккул ва инкишофи бозорҳои минтақавии маҳсулоти озуқавории 
растанипарварй, инчунин таҳияи механизмҳои иқтисодии давлатии 
таъсиррасонӣ ба ин бозорҳо мебошад.

Автореферати Раҳимов Ш.Ҳ. дар баробари хусусияти баланд 
илмиро доро будан инчунин дорои баъзе норасоиҳо мебошад, ки 
бартарафнамоии онҳо сифтаи корро боз ҳам беҳтар мегардонад. Аз 
ҷумла:

1. Дар автореферат ба таври кофӣ сабабҳои рушд наёфтани бахши 
кишоварзӣ ва фаъолнокии худи хоҷагиҳо бо даранзардошти он 
монеаҳое, ки мавҷуд мебошанд инъикос нагардидааст.

2. Дар автореферат (саҳ. 9,10,15) иштибоҳҳои имлоӣ ва техникй ба 
назар мерасанд, ки бартарафнамоии онҳоро зарур мешуморем.

3. Сабабҳои асосие, ки барои афзоиши маҳсулоти растанипарварй 
вобаста мебошад ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтааст.

Норасоиҳое, ки зикр карда шуданд сифати автореферати 
мазкурро кам намегардонанд ва танҳо хусусияти тавсиявй доранд.

Дар маҷмӯъ метавонем зикр намуд, ки автореферати рисолаи 
илмии Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи “Ташакул ва 
рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ дар Тоҷикистон (дар мисоли



вилояти Хатлон)”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05. -  Иқтисод ва идоракунии хоҷагии 
халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо 
(комплекси агросаноатй ва хоҷагии қишлоқ) пешниҳод карда шудааст ба 
талаботҳои Низомномаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05. -  
Иқтисод ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва 
идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва 
хоҷагии қишлоқ) мебошад.
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