
Тақризи мушовири илмӣ
ба диссертатсияи Содиқов Метархон Соқибекович дар мавуи 

«Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 

ташаккулёбии модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» аз 

руи ихтисоси ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ барои дарёфти 

дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ пешниҳод карда мешавад.

Рисолаи диссертатсионии Содиқов М.С. дар мавзуи «Татбиқи 
манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели 

нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» натиҷаи кори тӯлонӣ 

буда, тадқиқоти мустақили анҷомёфтаи илмӣ ба ҳисоб меравад. Мавзуи 

рисола дар робита ба зарурати такмили равандҳои ҳамгироӣ ҳамчун 

омили муҳимтарини рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои СҲШ 

муҳим буда, таваҷҷӯҳи назарраси назариявӣ ва амалӣ дорад.

Махсус қайд кардан зарур аст, ки рушди ҳамкориҳои судманд бо 
кишварҳои СҲШ, ки шарикони рушди асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб мераванд, таҳқиқоти мавзуи мазкур, пеш аз ҳама аз нуқтаи назари 
татбиқи манфиатҳои иқтисодии кишвар аҳамияти аввалиндараҷаро 
пайдо мекунад.

Сарфи назар аз шумораи зиёди корҳои таҳқиқотӣ, ки ба ҷиҳатҳои 
муайяни инкишофи равандҳои ҳамгироии иқтисодӣ бахшида шудаанд, 
довталаб дар назди худ мақсади басо калон гузошт, ки дар навгонии 

илмӣ оҳо инъикоси худро ёфтаанд. Инчунин сифати мусбати кори 
диссертатсионӣ дар он ифода меёбад, ки муаллиф равандҳои ҳамгироии 

иқтисодӣ ва татбиқи манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

дар заминаи густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ 
муайян намудааст.

Бартарии кори диссертатсионӣ дар он аст, ки СҲШ ҳамчун модели 

нави ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ баррасӣ гашта, ҳамоҳангсозии 
манфиатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба манфиатҳои 



кишварҳои аъзои СҲШ аз нуқтаи назари илмӣ ва амалӣ асоснок 
шудааст.

Баррасии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари таъсисдиҳандаи 

СҲШ, исботи созмони мазкур ҳамчун механизми муҳимтарини 

ташаккулёбии ҷаҳони бисёрқутбӣ, таҳлили ҳаматарафаи ҳамкориҳои 

иқтисодиву тиҷоратӣ бо кишварҳои СҲШ, татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва 

истифодаи имкониятҳои мавҷудбуда ва пешниҳоди тавсеаи ҳамкориҳои 

иқтисодии кишварҳои аъзои СҲШ дар заминаи рушди механизмҳои 

ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитӣ-коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва 

тиҷоративу иқтисодӣ аз баланд будани сатҳи таҳқиқоти диссертатсионӣ 

шаҳодат медиҳад.

Дар баробари ин, муаллиф дар таҳқиқот масъалаҳои ҳамкории 

иқтисодии Ҷумҳурии мардумии Чин ҳамчун давлати абарқудрати СҲШ 

бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар заминаи татбиқи лоиҳаи “Як 

камарбанд, як роҳ” ҳаматарафа таҳлил намуда, самтҳои афзалиятноки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо 

кишварҳои СҲШ дар ҷараёни тавсеаи фаъолияти СҲШ муайян 
намудааст.

Дар чараёни иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ инчунин, муаллиф 
доираи васеи адабиёти илмии ватанию хориҷиро перомуни рушди 

ҳамгироии иқтисодӣ омӯхта, дар асоси онҳо оид ба халли муаммохои 
рушди ҳамкориҳои судманди кишварҳо дар ҳавзаи СҲШ тавсияҳои 
муфид пешниҳод кардааст. Аз ин лиҳоз, натиҷаҳои назарраси таҳқиқоти 

диссертатсионӣ шавқманд будани унвонҷӯй ва дорои сифатҳои махсуси 
шахсӣ ва касбиро исбот менамояд.

Аз рӯи маводи таҳқиқоти диссертатсия аз ҷониби муаллиф 

нуқтаҳои асосӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд.

Рисоли диссертатсионии Содиқов М.С таҳкиқоти амиқ ва 

густурдаи илмӣ ба ҳисоб рафта, дар сатҳи баланди илмӣ-методӣ анҷом 



дода шудааст. Сатҳи баланди касбияти муаллиф дар самти тадқиқоти 

масъалаҳои рушди равандҳои ҳамгироӣ аз ҷумла, ҳамкориҳо дар доираи 

СҲШ аз камолоти илмии ӯ шаҳодат медиҳанд. Дуруст ва эътимоднокии 

муқаррароти илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола баёнгардида аз 
арзиши амалии мавод гувоҳӣ медиҳанд.

Диссертатсияи Содиқов М.С дар мавзуи «Татбиқи манфиатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ташаккулёбии модели нави 
ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)» ба талаботҳои КОА-и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя дар 
Шӯрои диссертатсионии мувофиқ барои дарёфти дараҷаи илмии 

доктори илмҳои иқтисодӣ аз руи ихтисоси ихтисоси 08.00.13 - 

Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод мегардад.
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