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ТАҚРИЗ
ба автореферати Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзуи «Роҳҳои 
таъмини субьектҳои соҳаи кишоварзй бо захираҳои молиявию қарзй 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
ИЛМҲОИ иктисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - «Молия, муомилоти пулй 
ва қарз»

Таҷрибаи чандинсолаи давлатҳои хориҷӣ ба мо собит намуд, ки бозори 
манбаъҳои қарзӣ ва молиявй ба рушди пешрафти илмй ва техникй, шаклҳои 
прогрессивии ташкили истеҳсолоти иҷтимой бо фазой кушод барон 
ташаббуси шахсй ва рақобат таъсир мерасонанд, он имкон дорад, ки ба 
кишоварзии ҳар кишвари дорой захираҳои рушди босамари иқтисодй ва 
расидан ба сатҳи зарурии некӯаҳволии иҷтимой мусоидат намояд. Ҳамзамон, 
бозори захираҳои қарзй ва молиявй ҳамчун маҷмӯи намудҳои гуногуни 
захираҳои сармоягузории шахсони воқей ва ҳуқуқй, инчунин захираҳои дар 
ҳолати тақсимоти доимй қарордошта ва дар робита ба таъсири таносуби 
талаботу таклифоти ин захираҳо ба субъектҳои хоҷагидорй баррасй карда 
мешаванд.

Таъминоти қарзй ва молиявй барои эҳтиёҷоти рушди инноватсионии 
субъектҳои кишоварзй доираи васеи хизматрасониҳо, аз ҷумла пешниҳоди 
қарзҳои бонкй, тақсимоти қарзҳои буҷавй, сармоягузорй, барориши коғазҳои 
қиматнок, инчунин лизинг, факторинг, франчайзинг ва дигар амалиётҳоро 
дар бар мегирад. Муҳимияти масъалаи мазкур дар амалисозии вазифаҳои 
афзалиятноки ниҳодҳои давлатй ва гайридавлатй зоҳир мегардад. 
Муҳимтарин ҷиҳат дар ин ҷода, беҳтарсозии сифати некӯаҳволии 
шаҳрвандони мамлакат, баланд бардоштани зиндагии аҳолй ва 
намудани сатҳи камбизоатй мебошад.

Дар автореферат муаллиф бештар ҷанбаҳои назариявй ва амалии 
самтҳои таъмини субъектхои соҳаи кишоварзй бо захираҳои молиявию 
қарзиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст. Аз ҳамин лиҳоз, 
зимни таҳқиқоти муаллиф муайян гардид, ки захираҳои молиявию қарзй 
бозори муайяни худро таъсис медиҳанд, ки ҷанбаҳои муҳими назари 
муаллиф (Давлатов Н.А.) дар автореферати пурра дарҷ гардидааст.
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Дар баробари тарафҳои мусбӣ доштанаш дар автореферат баъзан 
камбудиҳои кучак низ дида мешаванд, ки ба сифати камбудӣ, ин; «Муаллиф 
дар ссцифаи 12, расми 1-уми автореферат оид ба механизми танзими 
дастгирии молиявию ъ^арзии соҳаи кишоварзиро мавриди таҳк^иқ к^арор 
додааст, лекин аз нуқтаи назари мо хуб мешуд, агар дар ин қисмат 
самаранокии ин расм инъикос мегардид».

Камбудй ва норасоиҳои номбаргардида қимати назариявй ва амалии 
рисолаи мазкурро кам наменамояд ва он ҳамчун хислати пешниҳодй ё худ 
маслиҳатй доранд.

Хулоса, авторефераты рисолаи илмии Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар 
мавзуи «Рохҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзй бо захираҳои 
молиявию қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - «Молия, 
мубмилоти пулй ва қарз» пешниҳод шудааст ба талаботҳои Низомномаи 
Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенты Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
иқтисодй аз рӯи ихтисоси номбурда мебошад.

Мудири кафедраи 
фаъолияти бонкии ДЦТТ, 
номзади илмҳои иқтисодй, дотсент Ҳалимов Л.М.

Имзои Ҳалимов Л. 
Сардори Раёсати 
ва корҳои махсуси
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