Ба Шурой диссертатсионии 6D.KOA-004-H
дар назди Донишгоҳи миллим Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, х. Рудаки, 17).
Тақриз
ба автореферати рисолаи илмии Одинаев Комрон Саидаброрович дар
мавзӯи “Асосҳои назариявии равандҳои муосири муҳочдерати меҳнатй
(дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)” ки барон дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи ихтисоси 08.00.01 - назарияи иқтисодй
(илмҳои иқтисодй) пешниҳод шуда аст

Маълум аст, ки муҳоҷирати меҳнатӣ ва равандҳои он дар шароити
иқтисодиёти давлатҳои рӯ ба тарақй яке аз масалаи муҳим ва баҳснок ба
ҳисоб меравад.
Дар Чумҳурии Тоҷкистон баъди ба даст овардани истиқлолияти
давлатй ба ин масъала диққати махсус зоҳир карда мешавад. Зеро ин
агар аз як тараф боиси аз даст додани қувваи кории қобили меҳнат
гардад, аз тарафи дигар бошад, боиси муоҷирати кадрҳои баладихиисос
оварда мерасонад.
Аз ин лиҳоз муаллиф муҳиммияти ин прроблеммаро ба инобат
гирифта, инро ҳамчун мавзӯи илмию тадқиқотй қарор додааст.
Ба ақидаи мо муаллиф дуруст қайд менамояд, ки интиқоли маблағҳои
пулии муҳоҷирони меҳнатй яке аз манбаъҳои муҳимми баландшавии
сатҳи зиндагии деҳот ба шумор меравад, зеро мувофиқи маълумотҳои
оморй зиёда аз 73 % - и аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳот ҳаёт ба
cap мебарад. Дар баробари ин қайд кардан ба маврид аст, ки мқҳоҷирати
меҳнатӣ на фақат як масъалаи ворид намудани маблағро ҳад менамояд.
Дар баробари он дигар масъалаҳое низ мавҷуд мебощад, ки ҳаллу фасли
онқо татқиқоти мушаххасро талаб менамояд.
Гуфтаҳои болоро ба инобат гиифта қайд кардан ба маврид аст, ки
дар баробари афзалият дар корн илмию татқцқртӣ баъзе камбудиҳо низ
мушоҳида мешаванд. Аз ҷумла:

1. Дар автореферат ҷиҳати асосноккунии алоқамандии назария бо
амалия кам мушоҳида мегардад.
2. Дар автореферат хеле хуб мешуд ба ҷои баъзе ҷадвалҳо бештар аз
диаграммаҳо истиифода менамуд.
3. Дар автореферат баъзе хатогиҳои имлоию забонй мушоҳида
мешаванд.
Эродҳои гуфташуда хусусияти тавсиявй дошта, арзиши илмии
тадқиқоти илмии муаллифро коҳиш намедиҳанд ва ҳамчун тавсия барои
баланд бардоштани сифати кор аз аҳамият берун нестанд.
Хулоса автореферата дисертатсияи илмию тадқиқотии Одинаев
Комрон Саидаброрович дар мавзӯи “Асосҳои назариявии равандҳои
муосири муҳоҷирати меҳнатӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)”, ки
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯйи
ихтисоси 08.00.01 - назарияи иқтисодй пешниҳод шуда аст ба ҳамаи
талаботҳои
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори
дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодй аз рӯи ихтисоси 08.00.01. назарияи иқтисодй (илмҳои иқтисодй) мебошад.

Д.и.и., профессори кафедраи
назарияи иқтисодии Донищгоҳи давлатии
Бохтар ба н о ш Носири Хусрав.
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