ХУЛОСАИ НИҲОИИ ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6О.КОА-004
НАЗДИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ
ДАРЁФТИ ДАРАҶАИ ИЛМИИ НОМЗАДИ ИЛМ

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 02.07.2022, №02
Барои сазовор донистани Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович,
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои
иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ.
Диссертатсияи Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович дар мавзуи
«Масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба инфрасохтор (дар мисоли
инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ санаи 23-юми апрели соли 2022 барои ҳимоя қабул
кйрда шуд, суратмаҷлиси №03-и Шурои диссертатсионии 6В.КОА-004-И
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17), ки он дар асоси фармоиши
Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 03 декабри соли 2021, таҳти №350 таъсис дода шудааст.
Довталаби дараҷаи илмӣ Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович,
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 8-уми октябри соли 1983 дар шаҳри
Душанбе таваллуд шудааст. Мавсуф соли 2001 ба Донишгоҳи давлатии
миллии Тоҷикистон (ҳоло - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) ба ихтисоси
иқтисодиёти ҷаҳон дохил шуда, соли 2006 онро бо муваффақият хатм
намудааст. Давоми солҳои 2007 - 2014 дар шуъбаи аспирантураи
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳсил намуда, айни ҳол ба ҳайси устоди
калони кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
фаъолият дорад.
Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишгоҳи
миллии Тоҷикистон омода гардидааст.
Роҳбари илмӣ:
Шукуров Бурӣ Уроқович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти
кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
Муқарризони расмӣ:
Комилов Сироҷиддин Ҷаллолиддинович - доктори илмҳои
иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва
иқтисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи славянии Руссия ва Тоҷикистон;
Сафаров Баҳром Гулматович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент,
муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи давлатии молия
ва иқтисоди Тоҷикистон, ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.
Муассисаи пешбар - кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи
байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон (шаҳри Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон) тақризи мусбат, ки аз ҷониби номзади илмҳои
иқтисодӣ, дотсент Сафоев А.К. омода карда шуда, аз тарафи раиси
ҷаласа н.и.и., дотсент Ҷумъаев Б.М. имзо гардида, дар ҷаласаи васеи
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кафедраи иқтисодиёти ҷаҳоии Донишгоҳи байнадмидадии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон аз 01 июни соли 2022, суратҷаласаи №7 баррасӣ
гардида, аз ҷониби ректори Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор
Асрорзода У.С. 03 июни соли 2022 тасдиқ карда шудааст.
Дар тақриз хулоса бароварда шудааст, ки диссертатсияи Саидов
Қиёмиддин Тағоймуродович дар мавзуи «Масъалаҳои ҷалби сармояи
хориҷӣ ба инфрасохтор (дар мисоли инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии
Тоҷикистон)» кори илмию таҳқиқотии мустақилона ба итмомрасида
дониста шуда, ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои рисолаҳои номзадӣ, ки бо “Тартиби додани
дараҷаҳои илмӣ” муқарар шуда ва бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ
буда, муаллифи он Саидов Қиёмиддин Тағоймуродович барои дарёфти
дараҷаи. илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 ИқтиСодиёти ҷаҳонӣ сазовор мебошад. Автореферат ва корҳои илмии
нашршудаи довталаби дараҷаи илмӣ пурра мундариҷаи асосии
диссертатсияро инъикос менамояд. Дар хулосаи мусбат қайд шуд, ки
довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатасия 10
интишороти илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда
дорад.

Муҳимтарин интишороти муаллиф доир ба мавзуи диссертатсия:
А) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои эътирофгардидаи КОА-и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:
[1-М].
Саидов
Қ.Т.
Муаммоҳои
инфрасохтори
туризми
байналхалқӣ дар шароити муосир [Матн] / Б.У. Шукуров, Қ.Т. Саидов //
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: Сино, 2019. - №10. - қ. 2. саҳ. 22-25.
[2-М]. Саидов Қ.Т. Ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии сармоягузорӣ ба
инфрасохтори сайёҳӣ [Матн] / Б.У. Шукуров, Қ.Т. Саидов // Паёми
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: 2020. - №7, - саҳ. 122-125
[3-М]. Саидов Қ.Т. Ҷанбаҳои назариявӣ ва тамоюлоти асосии
ҳаракати байналмилалии сармоя [Матн] / А.А. Солеҳзода (Солиев), Қ.Т.
Саидов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши
илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - Душанбе: 2021. - №1, - саҳ. 53-61
[4-М]. Саидов Қ.Т. Таҳқиқи хусусиятҳои сармоягузорӣ ба
инфрасохтор дар ҷаҳон [Матн] / Қ.Т. Саидов // Паёми Донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ. Бахши илмҳои
иқтисодӣ, соҳибкорӣ ва соҳаи иҷтимоӣ. -Душанбе, №2 (36), 2021. - саҳ.
220-228
[5-М]. Саидов Қ.Т. Масъалаҳои сармоягузорӣ ба рушди
инфрасохтори Тоҷикистон [Матн] / Қ.Т. Саидов // Маҷаллаи
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“Иқтисодиёти Тоҷикистон. 18814 2310-3957, Душанбе, №3. 2021, саҳ.
144-150
[6-М]. Саидов Қ.Т. Таҷрибаи сармоягузорӣ ба рушди инфрасохтор
дар як қатор кишварҳои ҷаҳон [Матн] / Қ.Т. Саидов // Паёми молия ва
иқтисод, №3 (27), маҷалаи илмӣ-амалӣ, - Душанбе, 2021. саҳ. 139-148

Б) Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо чоп шудаанд:
[7-М]. Саидов Қ.Т. Нуқтаи назари илмӣ оиди баҳогузории моҳият
ва аҳамияти сармоягузории мустақими хориҷӣ [Матн] / К.Қурбоналиев,
Қ.Т. Саидов / Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи
«Мукамалгардонии механизми пулию қарзӣ дар шароити муосир”
Бахшида ба 70-солагии д.и.и., профессор Раҳимов З.А. - Душанбе, 15уми феврали соли 2014. -саҳ. 176-180.
[8-М]. Саидов Қ.Т. Туризм основанный на сообществах [Текст] /
Қ.Т. Саидов / Маводи конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи
«Рушди туризми рекреатсионӣ дар шароити муосир». - Душанбе, 31-уми
октябри соли 2015. - саҳ. 50-52.
[9-М].
Саидов
Қ.Т.
Организационно-правовые
аспекты
формирования и развития туристской деятельности в Республики
Таджикистан [Текст] / Қ.Т. Саидов, М.Р. Тағоев / Маводи конфронси
ҷумҳуриявии
илмию
назариявӣ дар
мавзуи
«Рақобатпазирии
иқтисодиёти миллӣ ва роҳҳои баландбардории он дар шароити
ҷаҳонишавӣ». - Душанбе, 15-уми апрели соли 2017. - саҳ. 129-132.
[10-М]. Саидов Қ.Т. Сиёсати инвеститсионии корхона [Матн] / Қ.Т.
Саидов, С. Назаров / Маводи конфронси байналмилалии илмию амалӣ
дар мавзуи «Масоили муҳими такомул ва рушди аудити давлатӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон». - Душанбе, 28-30 июни соли 2019. - саҳ. 310312. '
Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шуданд:
1. Шокиров Р.С. - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи
молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон бо чунин эродҳо:
- дар дараҷаи таҳқиқи кор на ҳама олимони дар самти ҷалби
сармоя ба соҳаҳои алоҳида аз ҷониби олимони ватанӣ ба мадди назар
гирифта шудааст;
- фарзияи илмии таҳқиқот вобаста аз мақсаду вазифаҳои таҳқиқот
мебоист амиқтар ифшо карда шавад;
- дар матни автореферати диссертатсия баъзе камбудиҳои услубиву
техникӣ ба мушоҳида мерасанд.
2. Қодиров А.Л. - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, директори
ИИТ-и рушди илмҳои табиатшиносӣ ва дақиқи МДТ «Донишгоҳи
давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров» бо чунин эрод:
- муаллиф тадқиқоти иқтисодчиёни ватаниро оид ба проблемаҳои
пешгӯӣ ва танзими капитали хориҷӣ пурра ҷамъбаст накардааст.
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3. Наимов Б.Қ. - номзади илмҳои иқтисодӣ, мудири кафедраи
назарияи иқтисодии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири
Хусрав бо чунин эродҳо:
- таҳлили коркарди масъалаҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба
инфрасохтори сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон қисман оварда шудааст;
баъзе хатогиҳои услубӣ низ ба чашм мерасанд.
4. Зиёев Б.С.
- номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани
факултети иқтисодиёт ва идоракунии маорифи Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо чунин эродҳо:
- дар банди 4-уми навгонии илмӣ касри калони сармоягузорӣ ба
инфрасохтор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номуккамалии методикаи
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва алоқамандии
унсурҳои рушди иқтисодӣ дар ин самт муайян карда шудаанд. Аммо дар
матни автореферат маводи асосноккунӣ ва шарҳу тафсири методикаи
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба таври нокифоя пешниҳод
гардидаанд;
- дар саҳифаи 19-и автореферат дар расми 4 азхудкунии маблағҳо
дар доираи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 2010-2020 пешниҳод гардидааст. Аммо дар сармчашма
ҳисобот оид ба кумаки берунаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва
идораи амволи давлатии ҶТ дар соли 2015 оварда шудааст, ки
шубҳаовар аст (шояд хатои техникӣ шуда бошад).
5. Алимов К.К. - номзади илмҳои иқтисодӣ, и.в. дотсент, мудири
кафедраи иқтисодиёт ва ташкили соҳибкории Донишгоҳи давлатии
тиҷорати Тоҷикистон бо чунин эродҳо:
- дар автореферати диссерататсия носаҳеҳии ифодаҳои соҳавӣ,
хатогиҳои техникӣ мушоҳида мегарданд;
- бисёр ба маврид мешуд, агар муаллиф дар ҷадвали 2-юми
автореферат ду сатри дигарро бо нишондиҳандаҳои Осиёи Марказӣ ва
Тоҷикистон ҷой медод.
Хдмаи тақризҳо мусбат буда, қисме аз эродҳо хусусияти тавсиявӣ
доранд.
Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар асоснок карда
мешаванд: интихоби муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи
ташхисии Шурои диссертатсионӣ, инчунин бо мавҷудияти салоҳият ва
мавқеи устувор дар доираи таҳқиқи масъалаҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва
ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ, мавҷудияти
интишорот дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодиҳӣ ба аҳаммияти
илмию назариявии диссертатсия, ҳамчунин бо розигии шахсӣ барои
пешниҳоди тақриз асоснок шудааст; интихоби муассисаи пешбар бо он
асоснок карда шудааст, ки Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон дар самти илми дахлдор шинохташуда буда,
қодир аст, ки арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро муайян намояд.
Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби
дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:
асосҳои назариявии ҳаракати байналмилалии сармоя
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гурӯҳбандии шаклҳои он аз нуктаи назари назорати объекти
сармоягузорӣ коркард карда шуд;
- методикаи дақиқии сарҳадоти инфрасохтор дар асоси таҳлили
хусусиятҳои инфрасохтор ва номукаммалии методикаи мавҷуда, аз
ҷумла, инфрасохтори сайёҳӣ муайян карда шудааст;
- васеъ шудани тадқиқот дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар
самти ташаккули инфрасохтори рушдкардаи сайёҳӣ тавассути роҳи
автомобилӣ, роҳи оҳани электрификатсияшуда ва ҳавоӣ муҳим арзёбӣ
гардида, пешниҳод шудааст, ки дар самти беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ дар мамлакат рушди инфрасохтори “сабз” ҳамчун самти
асосии стратегии соҳаи сайёҳӣ ҷиҳати ҷалби васеи сармояи хориҷӣ
интихоб карда шавад;
- афзоиши ҳаҷми воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти миллӣ
барои беҳтар гардидани инфрасохтори мамлакат ва рушди соҳаи сайёҳӣ
пешниҳод шудааст;
- исбот шудааст, ки дар Тоҷикистон касри калони сармоягузорӣ ба
инфрасохтор (фарқияти байни маблағҳои ҷудошуда ва дархостшуда)
вуҷуд дорад ва барои кам кардани ин каср такмили методии
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва корбарӣ бо шарикони
рушд доир ба ҷалби бештари маблағгузориҳои имтиёзнок дар ин самт
зарур мебошад;
- ҷорӣ намудани мафҳуми муаллифии инфрасохтор ҳамчун маҷмуи
сохтору соҳаҳо, механизму чораҳо, объектҳо, дороиҳои моддиву маънавӣ
ва зеҳнӣ, ки алоқамандии мутассили субъектҳо (хоҷагидорӣ, бозорҳо,
соҳаҳо), фаъолияти мусоиду рушди низоми муайяни иқтисодиву иҷтимоӣ
(молиявӣ, сармоягузорӣ, истеҳсолӣ, хизматрасонии сайёҳӣ, робитаҳои
берунииқтисодӣ ва ғайра) ва баланд бардоштани самаранокии онро
таъмин менамоянд, боиси дарбаргирии паҳлӯҳои васеи он мегардад.
Аҳаммияти назариявии таҳқиқоти мазкур бо он асоснок карда
мешавад, ки дар он:
- асосҳои назариявию методии таҳлили шаклҳо ва равияҳои
асосии ҳаракати байналмилалии сармоя таҳқиқ карда шуда,
муқаррароти бунёдии олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаи
баррасишаванда, ки самтҳои ташаккули консепсияҳо ва таҳқиқотҳоро
оид ба хусусиятҳо ва нишондиҳандаҳои ҳаракати байналмилалии сармоя
дар низоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ ташкил медиҳад, омӯхта шудаанд;
- вобаста ба предмети таҳкиқот усулҳои таҳлили системавӣ,
оморӣ-иқтисодӣ, моделсозӣ, таҳлилу синтез, тарҳрезии риёзиву
иқтисодӣ, таҳлилию қиёсӣ ва мушоҳидаҳо истифода шуданд;
- асарҳои олимони хориҷию ватанӣ оид ба масъалаҳои ҳаракати
байналмилалии сармоя, вазъи ҷалби маблағҳо ба рушди инфрасохтор, аз
ҷумла сайёҳӣ, таҷрибаи андӯхташуда дар ин самт, таҳлили лоиҳаҳои
сармоягузории инфрасохторӣ заминаҳои назариявии таҳқиқотро ташкил
додаанд;
- исбот карда шудааст, ки аҳамияти назариявии таҳқиқот дар
истифодаи муқаррароти назариявӣ ва методии арзёбӣ ва усулҳои ҷалби
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сармоягузориҳо ба рушди инфрасохтор, аз ҷумла сайёҳӣ, таҳқиқи бозори
ҷаҳонии сармоя ва стратегияҳои институтҳои маблағгузор барои таҳқиқоти
минбаъда замина гузошта, ба самти ислоҳоти институтсионалӣ дар
мамлакат нигаронида шудааст.
Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта самаранок,
муайян гардид, ки дар Тоҷикистон касри калони сармоягузорӣ ба
инфрасохтор (фарқияти байни маблағҳои ҷудошуда ва дархостшуда)
вуҷуд дорад ва барои кам кардани ин каср такмили методии
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва корбарӣ бо шарикони
рушд доир ба ҷалби бештари маблағгузориҳои имтиёзнок дар ин самт
зарур мебошад, инчунин таҳлил нишон медиҳад, ки барои ҳамгироии
ҳадафноки Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳон рушди инфрасохтори
нақлиётиву энергетикӣ, сайёҳӣ ва дигар инфрасохтор дар ҳамбастагӣ бо
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз зарур арзёбӣ гардида, аз ҷиҳати
мавқеъ дар радабандиҳо ва ҳамбастагӣ дар савдои молу хизматрасонӣ
ҳанӯз сатҳи муносибатҳо ва рушди инфрасохтори сайёҳӣ ночиз ба ҳисоб
меравад;
- коркарди самтҳои асосии назариявӣ ва методӣ оид ба
афзалиятҳои ҷалби сармоя ба рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва пешниҳоди
ҳамкории минтақавӣ ки бо як қатор мамлакатҳо дар ин самт баён
шудаанд;
- ошкор гардидааст, ки инфрасохтори сайёҳӣ бо инфрасохтори
умумии иқтисодиёт алоқамандии комил дорад, яъне ҳамаи намуди
инфрасохтор ба ҷалби сайёҳон таъсир расонида метавонад. Зеро ҳар як
объекти инфрасохтор новобаста аз он ки барои таъиноти сайёҳӣ бунёд
шудааст ё не, метавонад ба андозаи худ ба ҷалби сайёҳони хориҷӣ
мусоидат намояд;
- назарияҳои олимон ва мактабҳои иқтисодӣ доир ба ҷанбаҳои
назариявии сармоягузорӣ ва ҳаракати байналмилалии сармоя, роҳу
усулҳои ҷалби сармояи хориҷӣ, гурӯҳбандии шаклҳои он, хусусиятҳои
гуногуни сармоягузорӣ, нақши сармоягузорӣ дар рушди иқтисодӣ ва
ҷалби сармоя ба соҳаҳои алоҳида, сармоягузорӣ ба инфрасохтор,
хусусияти бозори ҷаҳонии сармоягузориҳои инфрасохторӣ ва ғайра
омӯхта шуданд;
- аз нав такмил додани сармоягузорӣ ба инфрасохтори сайёҳӣ дар
мамлакат нишон дод, ки ҳаҷми он аз индикатори пешбинишудаи
стратегияи рушди соҳа ба маротиб кам мебошад ва касри он дар рушди
нақлиёти роҳи оҳан ва автомобилгард муайян карда шуд. Инчунин, дар
асоси амсиласозии регрессионӣ муайян карда шуд, ки алоқамандии
ҳаҷми сармоягузории мустақими хориҷӣ ба инфрасохтори сайёҳӣ бо
теъдоди сайёҳони хориҷии воридшуда ва даромади ширкатҳои соҳа дида
намешавад, ки аз номукаммалии омори соҳа ва ниҳоят ночиз будани
сармоягузориҳо шаҳодат медиҳад.
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Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмӣ дар
амалия, чунин тасдиқ карда мешаванд, ки:
муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни
таълим ҳангоми омӯзиши фанҳои «Сармоягузориҳои хориҷӣ», «Бозори
байналхалқии туристӣ», «Робитаҳои иқтисодии хориҷӣ», «Созмонҳои
иқтисодии байналмилалӣ» дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода
шуда (санади тадбиқ аз 18.05.2022, №211а/дс), бархе аз муқаррароти
амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ барои татбиқ қабул карда шудаанд
(санади тадбиқ аз 02.05.2022, №01) ва ҳангоми таҳияи барномаҳои соҳавӣ
ва санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ метавонанд истифода
шаванд;
- муайян карда шуданд, ки дар ҷаҳон ҳаҷми сармоягузорӣ ба
инфрасохтори сайёҳӣ эҳтиёҷоти воқеии мамлакатҳоро, махсусан,
кишварҳои рӯ ба инкишофро ҷиҳати рушди инфрасохтор қонеъ
гардонида наметавонад ва касри сармоягузорӣ ба назар мерасад,
инчунин муайян гардид, ки дар Тоҷикистон касри калони сармоягузорӣ
ба инфрасохтор (фарқияти байни маблағҳои ҷудошуда ва дархостшуда)
вуҷуд дорад ва барои кам кардани ин каср такмили методии
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва корбарӣ бо шарикони
рушд доир ба ҷалби бештари маблағгузориҳои имтиёзнок дар ин самт
зарур мебошад.
Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки:
- ғоя дар асоси таҳқиқотҳои олимони соҳаи иқтисодиёт, омӯзиши
асарҳои олимони ватаниву хориҷӣ доир ба ҷалби сармоягузорӣ ва рушди
инфрасохтор, таҷрибаи пешқадами давлатҳои хориҷӣ дар самти
таҳқиқот ва таҳлили инфрасохтори умумӣ ва сайёҳӣ ва истифодаи он дар
шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок шудааст;
- коркарди тавсияҳои илмӣ оид ба механизмҳои ҳамкорӣ дар
самти ҷалби сармояи ниҳодҳои байналмилалӣ, инвесторҳо ва донорҳо
дар рушди инфрасохтори гуногун, муайян кардани афзалиятҳо дар асоси
омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар самти рушди инфрасохтор, методикаи
баҳисобгирии лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, тағйири сохтори ҷалб
ва истифодаи сармоя ва кумаки беруна ба рушди инфрасохтор, инчунин,
барои ҷорӣ намудани принсипи инфрасохтори сабз дар мамлакат, ки
ҷиҳати ҷалби бештари сармоя татбиқшаванда мебошанд, истифода
карда шуданд.
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки:
- дар ҳама марҳилаҳои диссертатсия, дар иҷрои нақшаи таҳқиқот,
асосноккунӣ, ҷамъоварӣ, коркарди маводи назариявӣ ва методӣ муаллиф
мустақилона кору фаъолият намудааст. Дар раванди таҳқиқот аз ҷониби
муаллиф зарурати гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ дар самти
ҷалби сармоя ба рушди инфрасохтор бо далелҳои илмӣ асоснок карда
шудааст;
- натиҷаи корҳои илмӣ - таҳқиқотии муаллиф дар амалия татбиқ
карда шудааст (санади тадбиқ аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
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аз 18.05.2022, №211а/дс, Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.05.2022, №01);
- муқаррароти асосии диссертатсия дар 10 корҳои илмӣ дар ҳаҷми
умумии 5 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз
тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон эътирофшуда, нашр гардидаанд;
- натиҷаҳои
асосии
таҳқиқоти
гузаронидашуда
дар
конференсияҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявие, ки дар
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таҳсилоти олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои 2010-2020 баргузор гардидаанд, аз
ҷониби муаллиф маърӯза гардиданд.
Дар маҷлиси Шурои диссертатсионии 6В.КОА-004 аз санаи
02.07.2022
қарори
сазовор
донистани
Саидов
Қиёмиддин
Тағоймуродович бо дараҷаи илмии номзади илмҳои икдисодӣ аз рӯйи
ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ қабул карда шуд.
Ҳангоми
гузаронидани
овоздиҳии
пинҳонӣ
дар
Шурои
диссертатсионӣ 12 нафар иштирок доштанд, аз ҷумла докторони илм 4
нафар аз руйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда. Аз 12 нафар
аъзои Шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд:
ба тарафдории додани дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ - 12
нафар, муқобил нест, бетараф нест, бюллетенҳои беэътибор нест.

Раиси Шурои диссертатсиони,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Котиби илмии Шурои диссертатсиони,
доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент

02.07.2022 с.
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Усманова Т.Ҷ.

Памсов И.С.

