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Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич, соли таваллудаш 1989, шаҳр- 
ванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 2012 Донишгоҳи давлатии Қӯрғон- 
теппа ба номи Носири Хусрав (ҳоло Донишгоҳи давлатии Бохтар 
баноми Н.Хусрав)-ро бо гирифтани тахассуси баҳисобгирии бухгалтерӣ 
таҳлил ва аудит хатм намуааст.

Аз соли 2012 то 2016 омӯзгорӣ кафедраи назарияи иқтисод ва молия, 
2017 то 2018 ҷонишини декани факултети иқтисодӣ оид ба тарбия ва аз соли 
2019 то ҳоло мудири кафедраи назарияи иқтисод шуда коркардаистодааст.

Роҳбари илмӣ:
Мадаминов А.А.- доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи 

менеҷмент ва соҳибкории Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи 
Ш.Шоҳтемур

Муқаризон:
Ҳамдамзода Х.А.- номзади илмҳои иқтисодӣ, декани факултети 

иқтисодии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав;
Шодиев Б.С. -  номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи таҳлили 

иқтисодӣ ва аудити Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав.

Мубрамияти мавзӯи тахқиқот. Дар шароти муосир бозори 
маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дорои аҳамияти бисёр муҳимми 
иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар чаҳорчӯби иқтисоди миллӣ ва инчунин буриши 
минтақавй мебошад. Дар айни ҳол дар Тоҷикистон яке аз вазифаҳои 
афзалиятнок, ки онро бояд дар навбати аввал ҳаллу фасл намуд, ин
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ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти растанипарварй мебошад. Омӯ- 
зиши 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 растанипарварй ногузир зарурати 
такмили доимӣ ва навсозии истеҳсоли маҳсулот (ғалладонагиҳо, сабза- 
вот, 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 
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 иқтисодй буда, 
имкон медиҳад, тавозун дар байни арза ва тақозо таъмин карда шавад, 
инчунин микдор ва сифати маҳсулоти истеҳсолшударо низ танзим 
менамояд.

Арзёбй ва таҳлили муҳосиботи муосири истеъмоли маҳсулоти 
озуқаворй 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 сатҳи доимии сатҳи нархҳо, ки аксаран аз 
дараҷаи соҳаи таваррум низ пеш мегузаранд, вобаста мебошад.

Тадқиқот муайян кард, ки захираҳои худй дар кишоварзии вилояти 
Хатлон, бахусус дар соҳаҳои ҷудогонаи растанипарварй ба хотири паст 
будани даромаднокии хоҷагиҳои ҷудогона ва мавҷуд набудани сарчаш- 
маҳои андухтани сармоя кофӣ намебошад. Ба ҷузъ аз ин, номукаммалии 
инфрасохтори ташаккулёбандаи бозоргонй, мушкилоти мавҷуда, дар 
масъалаи ба фурӯш баровардани маҳсулот, масъалаи пардохтҳо, мушки- 
лоти рақобати нархи маҳсулоти воридотӣ, инчунин арзиши аслии хеле 
зиёди маҳсулоти кишоварзии истеҳсолшуда ба он оварда расони-даанд, 
ки истеҳсолкунандагон дар деҳот дар ҳолате қарор доранд,ки ба таври 
мустақилона падидаҳои буҳронии дар соҳаи кишоварзй ба амал омадаро 
ҳаллу фасл карда наметавонанд.

Татқиқотҳои дисертант нишон медиҳанд,ки дар вилояти Хатлон 
инфрасохтори аввалияи истеҳсолоти маҳсу-лоти растанипарварӣ ба 
таври кофй инкишоф ёфта, заминаҳои муайяни занҷири логистикии2



арзиши изофа дар асоси принсипҳои ташаккули полюси рушд бо 
дарназардошти дурнамои инкишофи самаранокии истеҳсолоти 
маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд мебошад. Дар айни ҳол масъ-алаи 
ташаккули бозори маҳаллии маҳсулотҳои ҷудогонаи озуқавории соҳаи 
растанипарварй дар барномаҳои рушди КАС ва кишоварзӣ дар буриши 
минтақавӣ ҷудо карда нашудааст. Хулосаҳои дисертант нишон 
медиҳанд,ки механизмҳои самараноки дастгирии давлатии бозори 
маҳсулоти растанипарварӣ дар сатҳи минтақа ва маҳаллаҳо то ҳол пурра 
таҳия карда нашудааст. Ҳамаи мавридҳои дар боло дарҷшуда, 
мубрамияти мавзӯи интихоб-шудаи кори диссертатсиониро асоснок 
намуда, инчунин арзиши илмӣ ва аҳамияти амалии онро тасдиқ 
мекунанд.

Дараҷаи татбиқ ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқот. Нуқтаҳои 
асосии дисертатсияи илмӣ аз тарафи корхонаҳои кишоварзӣ ҷудогона ва 
раёсати кишоварзии вилояти Хатлон доир ба истифодаи технолгияи 
инноватсионӣ, оиди баланд бардоштани ҳосилноки маҳсулот дар соҳаи 
кишоварзӣ афзоиш додани маҳсулотҳои гуногун дарин соҳа ва дар 
ниҳояти кор дар таъмини амнияти озуқаворӣ вилоят ва ҷумҳурй маври 
истифода қарор гирифтаанд. Натиҷаҳои таҳқиқоти унвонҷӯ дорои 
моҳияти амалй барои баланд бардоштани сатҳи таъминнокии талаботи 
меъёрии аҳолй ба маҳсулотҳои ватанӣ соҳаи кишоварзӣ ва коҳиш 
додани вобастагии озуқавории вилоят ва ҷумҳурӣ ва инчунин рушди 
назарраси комплекси агросаноати ва баланд бардоштани самаранокии 
онҳо мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқот аз тарафи Шӯрои олимони 
факултети иқтисод ва баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии 
Бохтар ба номи Носири Хусрав пазируфта шуда, ба муассисаҳои 
манфиатдору зинафъи вилоятӣ пешниҳод гардиданд. Он пешниҳодҳо, 
инчунин, ба Барномаи «Рушди иҷтимоӣ - иқтисодии вилояти Хатлон то 
солҳои 2015-2020» ва стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2030 шомил карда шудаанд.

Натиҷаи навоварии илмии татқиқот. Навоварии таҳқиқоти унвонҷӯ 
анҷомшуда аз таҳияи механизмҳои ташкилию иқтисодй ва тадбирҳо 
доир ба рушди растанипарварӣ дар соҳаи кишоварзии вилоят мебошад. 
Дар дисертатсия аввалин маротиба дар шароити вилояти Хатлон 
масъалаҳои зерин таҳия ва рушди минбаъдаи он тавсия ёфтанд:

- ошкор намудани хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи бозорҳои 
маҳсулоти озуқавории минтақавӣ дар шароитҳои муосир;

- ҷудо кардани принсипҳои асосӣ ва ташаккули сохтори бозори 
маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар минтақа;
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- арзёбии вазъияти мусоир ва равияи инкишофи бозорҳои 
минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ дар вилояти Хатлон;

- муайян кардани омилҳои асосии таъсиркунанда ба рушди бозори 
маҳсулоти растанипарварӣ дар сатҳи минтақавӣ ва нақшаи механизмҳои 
иқтисодии танзими онҳо;

- асоснок кардани ташаккули сохторҳои минтақавии ҳамгиро 
ҳамчун асоси рушди устувори бозори маҳсулоти растанипарварӣ;

- таҳияи тадбирҳои равона шуда, ба баланд бардоштани 
самаранокии иқтисодии механизмҳои ҳавасмандгардонии бозорҳои 
минтақавии маҳсулоти растанипарварӣ;

- таҳия ва пешгӯйи рушди бозори маҳсулоти растанипарварӣ то 
давраи соли 2030.

Низоми созмондиҳию иқтисодии муносибатҳои растанипарварӣ 
дар соҳаи кишоварзй, барои устувор ва рушд додани ин соҳаи ҳаётан 
муҳим бунёдкардани муассисаҳои кишоварзии фурӯши маҳсулотҳои 
растанипарварӣ дар бозор мусоидат мекунанд.

Моҳияти амалиитаҳқиқоти диссертатсияи илмӣ аз он иборат 
мебошад, ки дар дисертатсия дар шакли ҷанбҳои илмӣ ва тавсияҳои 
мушаххас пешниҳод гардида, имкон медиҳанд, ки дар сатҳи баланди 
илмй -  методӣ масъалаҳои дар баробари рушди маҳсулотҳои озуқаворй 
инчунин истеҳсоли маҳсулотҳои гуногуни кишоварзй доир ба ҳаллу 
фасли рутттди устувори ин соҳа ва танзими давлатии равандҳои 
инноватсиониро ҳаллу фасл намоянд.

Ширкати нисбатан мушаххаси унвонҷӯ ҷиҳати ба даст овардани 
натиҷаҳои илмӣ, комилӣ таҳқиқоти онҳо бо чопу нашрҳои гуногун ва 
пешниҳодҳои амалӣ кардашуда, ки дар ин бора маълумотномаҳо мавҷуд 
мебошанд тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич таҳқиқоти 
мустақилонаи илмӣ мебошад. Таҳлилҳои гузаронидаи ӯ дар заминаи 
корҳои олимонй машҳурӣ иқтисодиёт ва дигар тақиқотҳои монографии 
донишмандони муосири иқтисоддон ба ӯ имкон доданд, ки як қатор 
пешниҳод ва тавсияҳои мушаххасро доир ба мавзӯи тақиқшаванда 
асоснок намояд.

Диссертант дар ҷараёни таҳқиқи масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ 
омилҳои асосии таъсиркунанда ба суръат ва баланд бардоштани 
маҳсулнокии ин соҳа, рушди сатҳи таъминнокй талаботи меъёрии аҳолй 
ба маҳсулоти кишоварзиро муайян кардааст. Нисбат ба арзёбии сатҳи 
рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ва самаранокии соҳа дисертант 
равиш ва методҳои шахсии худро дорад;
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Диссертатсия ба бандҳои зерини муқаррароти шиносномаи 
ихтисоси: 08.00.05- Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ; иқтисодиёт, 
ташкил ва идоракунии муассисаҳо, соҳаҳо ва комплексҳо (комплекси 
агросано-атӣ ва хоҷагии қишлоқ) мувофиқат мекунад: 3.1. Рушди 
назарияи фазоӣ ва минтақавии иқтисодиёт; методҳо ва абзорҳои 
таҳқиқоти иқтисодиёти фазой; масъалаҳои минтақавии иқтисодиёти 
фазоӣ; эконометрикаи фазоӣ; ташхиси системавии масъалаҳои 
минтақавӣ ва вазъият; 3.2. тақсими фазоии захираҳои иқтисодй, 
назариявӣ, методй ва ҷанбаҳои татбиқии ҷойгиркунии сохторҳои 
корпаративии ширкатҳои хурд ва миёнаи соҳибкорй, кластерҳои 
иқтисодй, корҳонаҳои бахши иҷтимоӣ, хоҷагии хонаводӣ; 3.4. масъалаи 
иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳиябандии кишвар аз рӯйи меъёрҳои моддӣ ва 
ғайримоддй; ноҳиябандии мамлакат, минтақа ва ташкилотҳои 
минтақавӣ аз рӯйи минтақаҳои асосии хизматрасонӣ; мутобиқшавии 
тақсимоти ҳудудию маъмурии мамалакт дар баробари талабу 
дархостҳои иқтисодиёти ҷадид; З.П.арзёбии нақши минтақа ва 
иқтисодиёти миллӣ (индикаторҳо, методҳо ва метологияи таҳлил); 
махсусгардонии истеҳсолоти минтақаҳо.

Муқаррароти асосии дисертатсияи илмй дар 7 адад мақолаи 
чопй, аз он ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои илмй ва нашрияҳои шомили 
феҳрасти тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикис- 
тон инъикос ёфтаанд.

Корҳои илмии нисбатан муҳим доир ба мавзӯи дисертатсия:
1. Сугцность и значение структуры маркетинга сельхозпродукции Таджи- 

кистана //Вестник Таджикского национального университета. Серия эко- 
номических наук - Душанбе, 2016, № 2/6 (210). - С. 117-120

2. Факторы маркетинга сельскохозяйственной продукции //Вестник Та- 
джикского национального университета. Серия экономических наук - Ду- 
шанбе, 2016, № 2/5 (207).- С. 94-97

3. Современное состояние маркетинга сельхозпродукции в условиях ры- 
ночной экономики //Вестник Таджикского национального университета. 
Серия экономических наук - Душанбе, 2016, № 2/4 (204). - С. 126-129

4. Теоретические основы развития рынка маркетинга и вопросы, каса- 
югциеся маркетинга сельскохозяйственной продукции в Республике Та- 
джикистан //Вестник Таджикского национального университета. Серия 
экономических наук - Душанбе, 2016, № 2/3 (201). - С. 67-71

5. Организационно -  экономический механизмы развития инновационных 
процессов в сельском хозяйстве //Кишоварз (Земледелец) - Душанбе, 2016, 
№2(70).- С. 56-58
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6. Основы формирования и развития многоукладной аграрной экономики в 
условиях перехода к рынку //Кишоварз (Земледелец) - Душанбе, 2016, №3(71).-С.

7. Теоретические основы инновационной деятельности в агропромышленном 
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1. Дисертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи 
“Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварӣ дар 
Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)”, ки барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси: 08.00.05 - Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халк: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ) пешниҳод 
гардидааст, ба итмом расида ҳисобида шавад.

2. Дисертатсияи Раҳимов Шарифҷон Ҳабибуллоевич дар мавзӯи 
“Ташаккул ва рушди бозори маҳсулоти озуқавории растанипарварй дар 
Тоҷикистон (дар мисоли вилояти Хатлон)” барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси: 08.00.05- Иқтисодиёт ва 
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, 
соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ) ба 
муҳокимаи расмӣ бо дарназардошти ислоҳи камбудиҳои ошкоргардида 
пешниҳод карда шавад.

Дар ҷаласаи ҷаласаи васеи кафедраҳои назарияи иқтисод, 
баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлили иқтисодӣ ва аудит, андоз ва андозбандй, 
менеҷмент ва низоми гумрукии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав (протоколи №2 аз 11.10. с.2019) 24 нафар иштирок
доштанд. Натиҷаҳои овоздиҳии кушод: Тарафдор 24 нафар, Зид - нест, 
Бетараф - Нест.
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