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Ман, Набиев Таҳир Толибович, доктори илмҳои иқтисодӣ, 
профессори кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди миллии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи банди 
62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва мувофиқи бандҳои 67 ва 69-и 
«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои 
баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмии диссертатсияи Содиқов 
Метархон Соқибекович дар мавзуи ««Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли 
СҲШ)», ки ба шурои диссертатионии 6Э.КОА-004-И назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 
иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 - Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод 
шудааст, розигиямро изҳор менамоям.

Тибқи бандҳои 67 ва 69-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ». ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021. №267 
тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин 
намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худ ва 
интишоротам маълумот пешниҳод менамоям.
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