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Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи

ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар 
мавзуи “Роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзй бо 
захираҳои молиявию қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи 
ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва қарз пешниход 
шудааст
Дар шароити ҷойдошти муносибатҳои бозори ташкил ва таъмини 

самаранокии захираҳои молиявию карзй дар сатҳи давлат ва субъектҳои 
хоҷагидор яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ мегардад. Аз ин хотир, ташкил ва 
таъмини самаранокии истифодаи онҳо тахия ва татбиқи корхои илмй- 
эҷодиро талаб менамояд.

Бинобар ин, мавзуи интихобнамудаи Давлатов Наврӯз Амиршоевич 
актуалй ва саривақтӣ буда, барои иқтисоди миллии кишвар аҳамияти калон 
дорад. Чунки масъалаи истифодабарии захирахои молиявию қарзӣ дар соҳаи 
кишоварзй хамчун омили таъсирбахши рушди иктисодиёти миллй, тагйироти 
сохтории он ва баланд бардоштани сатҳи самаранокии истеҳсолоти 
кишоварзй ба ҳисоб меравад. Самаранок истифода бурдани захирахои 
ҷалбгардида, таҳлили амиқи илмй ва омӯзиши усулҳои муосири татбиқро ба 
худ талаб менамоянд. Бинобар ин, аксари барномахои дастгирии давлатии 
соҳаи кишоварзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли лоиҳаҳои давлатии 
сармоягузорй, ё ин ки 
пешниҳод мегарданд.

Автореферати Давлатов Наврӯз Амиршоевич нишон медиҳад, ки 
муллиф масъалахои зиёди вобаста ба роххои таъмини субъектҳои соҳаи 
кишоварзй бо захирахои молиявию қарзиро аз лихози илмй-методологй 
асоснок намуда, барои амалияи иқтисоди миллии кишвар тавсияҳои асоснок 
ва манфиатовар пешниҳод намудааст.

Боиси тазаккур аст, ки муаллиф дар автореферати диссертатсия 
механизми таъмини субъектхои сохаи кишоварзро бо захираҳои молиявию 
қарзи пешниҳод намудааст. Татбиқи механизми мазкур ҷиҳати ҳалли баъзе 
мушкилоти сохторй барои бахши субъектҳои соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии 

шартномаҳои қарзи ба субъектҳои кишоварзи



Тоҷикистон пешбинӣ шуда, ба танзимкунандагон ва иштирокчиёни бозори 
захираҳои молиявию қарзӣ шароити зарурй ва воситаҳои самараноки 
таъмини суботи молиявиро фароҳам меоранд.

Дар баробари бартариятҳо автореферата диссертатсия, инчунин 
камбудию норасогй низ дида мешавад.

1. Хуб мешуд, агар муаллиф портфели қарзҳои бонкҳои тиҷоратии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба соҳаи кишоварзй дида мебаромад.

2. Дар матнҳои автореферат, аз ҷумла расмҳо ва ҷадвалҳо ба баъзе 
хатоиҳои имлой ва техникй рох додаанд.

Эродҳои гирифташуда хусусияти тавсиявй дошта, арзиши илмии 
таҳқиқоти диссертатсионии муаллифро коҳиш намедиҳад ва ҳамчун тавсия 
барои баланд бардоштани сифати кор пешниҳод мегардад.

Ҳамин тавр, гуфтан мумкин аст, ки автореферати диссертатсияи 
Давлатов Наврӯз Амиршоевич дар мавзӯи “Роҳҳои таъмини субъектҳои 
соҳаи кишоварзй бо захирахои молиявию қарзй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 
ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 
08.00.07 - Молия, муомилоти пулй ва карз пешниҳод шудааст, ба талаботҳои 
Низомномаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади 
илмхои ИҚТИСОДЙ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 
қарз мебошад.

Молия, муомилоти пули ва

Сардори бахши идоракунии 
сифати таҳсилоти ДБССТ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ

Имзои Имомов М.Қ.-ро тасдиқ менамоям: 
Шуъбаи кадрҳо 
ва корҳои махсуси
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