KİV XÜLASƏ

İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI (İƏT)
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində

İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası
(7 noyabr 2012-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası)

İƏT-in “İqtisadiyyat” Jurnalının Redaksiya Heyətinin 1-ci iclası
(8 noyabr 2012-ci il, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası)

http://www.biznesinfo.az/news/economy/params/ln/az/article/73818

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar üzrə
Daimi İşçi Qrupunun iclası keçirilmişdir
07.11.2012 16:21

Noyabın 7-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası
keçirilmişdir.
Tədbirdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin, bir sıra dövlət qurumlarının və ali təhsil
müəssisələrinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər.
İclası giriş sözü ilə açan İqtisadi İnkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov Azərbaycanda uğurla
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı iqtisadi uğurlar barədə
məlumat vermişdır. Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran cənab Niyazi Səfərov qurumun üzv
ölkələrdə ticarət və investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında əlaqələrin
genişləndirilməsi və sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılnası sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını
qeyd etmişdir. Ə
İ T üzvü olan ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin 2011-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən
37,79% artdığını diqqətə çatdıran nazir müavini Azərbaycan və İƏT arasında əlaqələrin daha da
genişlənəcəyinə əminliyini bildirmişdir.
İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar, Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan Adilbekova
ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından və İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2-ci
iclasının Bakıda keçirilm
əsindən məmnunluğunu bildirmiş, bu tədbirin üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyini vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev çıxışında İƏT-in
İqtisadi Tədqiqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial-iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr
arasında iqtisadiəməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələ rin əyata
h
keçirilməsin də
əhəmiyyətini qeyd etmişdir.

Tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi ət dqiqatların aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilmiş, gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Növbəti gün - noyabrın 8-də isə İƏT-in “İqtisadiyyat” Jurnalının Redaksiya Hey
ətinin iclası
keçiriləcəkdir.

http://azerbaijan.az/portal/newsaz.html?action=GetFullNews&ldid=2005-0726&ltid=21:41:33&ndid=2012-11-08&nid=3
BAKI. 08.11.2012. AzərTAc.
BAKIDA İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ İQTİSADİ TƏDQİQATLAR ÜZRƏ
DAİMİ İŞÇİ QRUPUNUN 2-Cİ İCLASI KEÇİRİLMİŞDİR
Noyabrın 7-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2 -ci iclası
keçirilmişdir.
İqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyaziəfərov
S
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı uğurlar barədə danışmışdır. Azərbaycanın
İƏT ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran Niyazi Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və
investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi və sosial -iqtisadi
tədqiqatların aparılması sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir.
İƏT-in İqtisadi ədqiqatlar,
T
Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından danışmış, bu tədbirin üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi T
ədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev İƏT-in İqtisadi
Tədqiqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial-iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr arasında
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətini qeyd
etmişdir.
İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi ədqiqatların
t
aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilmiş, gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Tədbir bölmə iclasları ilə davam etdirilmişdir.
Noyabrın 8-də İƏT-in “İqtisadiyyat” jurnalının redaksiya heyətinin iclası keçiriləcəkdir.

http://assets.gun.az/economy/55358
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar üzrə
Daimi İşçi Qrupunun iclası keçirilib
07 Noyabr 2012 [13:08]

İqtisadiyyat
Bu gün Bakıda İqtisadiƏməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun ikinci iclası keçirilib.
Gün.Az-ın məlumatına görə, tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin, bir sıra dövlət qurumlarının, ali
təhsil müəssisələrinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.
İclası giriş sözüə ilaçan iqtisadi inkişaf nazirinin müavini
Niyazi Səfərov tədbir
iştirakçılarına Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı
iqtisadi uğurlar barədə məlumat verib.
Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İƏT -lə uğurla əməkdaşlıq etdiyini
diqqətə çatdıran nazir müavini qurumun üzv ölkələrdə ticarət və investisiya mühitinin inkişafı, iş
adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və sosial -iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsində
əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edib, Azərbaycan və İƏT arasında əlaqələrin bundan sonra da
yüksələn xətlə inkişaf edəcəyinə əminliyini bildirib.
İƏT-in İqtisadi ədqiqatlar,
T
Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri
Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından və İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun ikinci iclasının Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu bildirib, bu tədbirin üzv ölkələr
arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həya ta keçirilməsində əhəmiyyətini
qeyd edib.
Tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilib, gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə olunub.
Qeyd edək ki, sabah İƏT-in “İqtisadiyyat” jurnalının redaksiya heyətinin iclası keçiriləcək.
Məlumat üçün bildirək ki, İƏT 1985-ci ildə yaradılıb. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan,
Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan, Pakistan, İran və Əfqanıstan təşkilatın üzvləridir.
Babək Cahandarov
Gün.Az
http://www.gun.az/economy/55358

http://ru.salamnews.org/az/news/read/36831/bakida-iet-in-iqtisadi-tedqiqatlar-uumlzre-daimiishccedili-qrupunun-2-ci-iclasi-keccedilirilib/
09 Noyabr 2012, 10:43 (GMT +4)
Bakı, 9 noyabr, SalamNews.

Bakıda İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar üzrə
Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası keçirilib
Bakıda İqtisadiƏməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun 2-ci iclası keçirilib.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən SalamNews-a verilən məlumata görə, iclas
çərçivəsində noyabrın 8-də təşkilatın “İqtisadiyyat” jurnalının Redaksiya Heyətinin 1-ci görüşü oub.
Tədbirdə “İqtisadiyyat” jurnalının Redaksiya Heyətinin tərkibi təsdiqlənib, sədr və
müavinləri seçilib, prioritet istiqam
ətlər müəyyənləşdirilib, fəaliyyət və idarəetmə mexanizmləri
ətrafında müzakirələr aparılıb.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev jurnalın baş
redaktoru seçilib.
Xatırladaq ki, “İqtisadiyyat” jurnalının Redaksiya Hey
ətinin üzvləri İƏT -ə üzv ölkələrin
nümayəndələrindən ibarətdir.

http://az.apa.az/xeber_Bakida_IET-in_Iqtisadi_Tedqiqatlar__277761.html

Bakıda İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar üzrə
Daimi İşçi Qrupunun iclası keçirilir
[ 07 Noyabr 2012 13:28 ]
Bakı. Elnur Hüseynquluyev – APA-Economics.
Bu gün Bakıda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
İqtisadi Əm əkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun ikinci iclası
işə başlayıb.
«APA-Economics»in məlumatına görə, tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin, bir sıra dövlət
qurumları və ali təhsil müəssisələrinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir.
İclası giriş sözü ilə açan Azərbaycanın iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov
Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkənin qazandığı uğurlar barədə
məlumat verib. Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İƏT -lə uğurlu əməkdaşlıq
etdiyini diqqətə çatdıran N.Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və investisiya mühitinin inkişafı,
iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsində
əhəmiyyətli rol oynadığını, həmçinin Azərbaycan və İƏT arasında əlaqələrin bundan sonra da
yüksələn xətlə inkişaf edəcəyini qeyd edib.
Azərbaycanın bu ildən başlayaraq 2015-ci ilədək İƏT-də sədrlik edəcəyini vurğulayan nazir
müavini bunun digər dövlətlərlə mövcud olan əlaqələrin genişləndirilməsində xüsusi rol
oynayacağını bildirib.
Tədbirdə İƏT-in İqtisadi tədqiqatlar, statistika və layihələr Departamentinin direktoru xanım
Bayan Adilbekova ölkənin dinamik iqtisadi inkişafından və İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun ikinci iclasının Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu bildirib. B.Adilbekova bu tədbirin
üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etməsinə töhfə verəcəyini qeyd edib.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev isə çıxışında İƏT-in
və İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun sosial-iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv
ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsində
əhəmiyyətini qeyd edib.
Tədbirdə həmçinin üzv ölkələrin sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsindəki
təcrübələrlə bağlı məruzələr dinlənilib, gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə edilib.
Qeyd edək ki, tədbirin ikinci günü İƏT-in «İqtisadiyyat» jurnalının redaksiya heyətinin iclası
da keçiriləcək.

http://oxucu.info/?m=xeber&id=4841
İqtisadiyyat›

Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının “İqtisadiyyat” jurnalının Redaksiya
Heyətinin 1-ci görüşü keçirilib
18:23 08 noyabr 2012
Məlumat verildiyi kimi, noyabrın 7-8-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT)
İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2 -ci iclası keçirilmişdir. İclas çərçivəsində bu gün noyabrın 8-də təşkilatın "İqtisadiyyat" jurnalının Redaksiya Heyətinin 1-ci görüşü keçirilmişdir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Oxucu.info-ya verilən məlumata görə, tədbirdə "İqtisadiyyat"
jurnalının Redaksiya Hey
ətinin tərkibi təsdiq edilmiş, sədr və mü avinləri seçilmiş, prioritet
istiqamətlər müəyyənləşdirilmiş, fəaliyyət və idarəetmə mexanizmləri ətrafında müzakir
ələr
aparılmışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev jurnalın baş
redaktoru seçilmişdir.
Nisə Rəhimova
Oxucu.info

http://oxucu.info/?m=xeber&id=4825
İqtisadiyyat›

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun
iclası keçirilmişdir
17:43 07 noyabr 2012
Noyabın 7-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Dai mi İşçi Qrupunun 2-ci iclası
keçirilmişdir.
Tədbirdə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin, bir sıra dövlət qurumlarının və ali
təhsil müəssisələrinin, eləcə də beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Oxucu.info-ya verilən məlumata görə, İclası giriş sözü ilə
açan İqtisadi İnkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən sosial iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı iqtisadi uğurlar barədə məlumat vermişdır.
Azərbaycanın bir sıra beyn
əlxalq təşkilatlar, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə uğurla
əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran cənab Niyazi Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və
investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında
əlaqələrin genişl əndirilməsi və sosial-iqtisadi
tədqiqatların aparılnası sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd etmişdir. İƏT üzvü olan ölkələrlə
ticarət dövriyyəsinin 2011-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 37,79% artdığını diqqətə çatdıran nazir
müavini Azərbaycan və İƏT arasında əlaqələrin daha da genişlənəcəyinə əminliyini bildirmişdir.
İƏT-in İqtisadi ədqiqatlar,
T
Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından və İqtisadi Tədqiqatlar üz rə Daimi İşçi
Qrupunun 2-ci iclasının Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu bildirmiş, bu tədbirin üzv ölkələr
arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyini vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev çıxışında İƏT -in
İqtisadi Tədqiqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial -iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr
arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsi ndə əhəmiyyətini
qeyd etmişdir.
Tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilmiş, gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə olunmuşdur. Növbəti gün - noyabrın 8-də isə
İƏT-in "İqtisadiyyat" Jurnalının Redaksiya Heyətinin iclası keçiriləcəkdir.
Nisə Rəhimova
Oxucu.info

http://www.respublica-news.az/2012/11/08/34980/
08.11.12 |

Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun 2–ci iclası keçirilmişdir
Bakı, 7 noyabr (AzərTAc).
Noyabrın 7–də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi–Tədqiqat İnstitutunda
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrup unun 2–ci iclası
keçirilmişdir.
İqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyaziəfərov
S
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən
sosial–iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı uğurlar barədə danışmışdır. Azərbaycanın
İƏT ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran Niyazi Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və
investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi və sosial –iqtisadi
tədqiqatların aparılması sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir.
İƏT–in İqtisadi ədqiqatlar,
T
Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından danışmış, bu tədbirin üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev İƏT –in İqtisadi
Tədqiqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial–iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr arasında
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsi ndə əhəmiyyətini qeyd
etmişdir.
İƏT–ə üzv ölkələrin sosial–iqtisadi ədqiqatların
t
aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilmiş, gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunmuşdur. Tədbir bölmə iclasları ilə davam
etdirilmişdir.
Noyabrın 8–də İƏT–in “İqtisadiyyat” jurnalının redaksiya heyətinin iclası keçiriləcəkdir.

http://www.m.azertag.azeriland.com/node/1021723

Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının “İqtisadiyyat” jurnalının Redaksiya
Heyətinin 1-ci görüşü keçirilmişdir
08.11.2012 [19:34]
Bakıda keçirilmiş İqtisadiƏm əkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi T ədqiqatlar üzrə Daimi
İşçi Qrupunun 2-ci iclası çərçivəsində noyabrın 8-də təşkilatın “İqtisadiyyat” jurnalının redaksiya
heyətinin 1-ci görüşü olmuşdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AzərTAc-a
bildirmişlər ki, tədbirdə jurnalın redaksiya heyətinin tərkibi təsdiq edilmiş, sədr və müavinləri
seçilmiş, prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilmiş, fəaliyyət və idarəetmə mexanizmləri ətrafında
müzakirələr aparılmışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev jurnalın baş
redaktoru seçilmişdir.
© İstifadə edilərkən AzərTAc-a istinad olunmalıdır

http://az.trend.az/capital/business/2085324.html
Bakıda İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun iclası keçirilib
7 Noyabr 2012, 16:41 (GMT+04:00)
Azərbaycan, Bakı, 7 noyabr /Trend/
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası keçirilib.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən Trend -ə verilən məlumata görə, tədbirdə İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv ölkələrin, bir sıra dövlət qurumlarının və ali təhsil müəssisələrinin, eləcə də
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər.
İclası giriş sözü əil açan iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov Azərbaycanda
uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı iqtisadi uğurlar barədə
məlumat verib. Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və
investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında
əlaqələr in genişləndirilməsi və sosial -iqtisadi
tədqiqatların aparılnası sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edib. İƏT üzvü olan ölkələrlə
ticarət dövriyyəsinin 2011-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 37,79% artdığını diqqətə çatdıran nazir
müavini Azərbaycan və İƏT arasında əlaqələrin daha da genişlənəcəyinə əminliyini bildirib.
İƏT-in İqtisadi ədqiqatlar,
T
Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından və İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun 2-ci iclasının Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu bildirib, bu tədbirin üzv ölkələr
arasında əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev çıxışında İƏT-in
İqtisadi Tədq iqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial -iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr
arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətini
qeyd edib.
Tədbirdə İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilib, gündəlikdə olan digər məsələlər müzakirə olunub.
Növbəti gün - noyabrın 8-də isə İƏT-in "İqtisadiyyat" jurnalının redaksiya hey
ətinin iclası
keçiriləcək. Qeyd edək ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 1985 -ci ildə yaradılıb. Azərbaycan,
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, İran, Əfqanıstan, Özbəkistan, Pakistan, Tacikistan və
Türkmənistan İƏT üzvləridir.

http://az.trend.az/capital/business/2085869.html
Bakıda İƏT-in "İqtisadiyyat" jurnalının redaksiya heyətinin 1-ci görüşü keçirilib

8 Noyabr 2012, 18:36 (GMT+04:00)
Azərbaycan, Bakı, 8 noyabr /Trend/
Noyabrın 7-8-də Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə
Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası keçirilib. İclasərçivəsində
ç
bu gün təşkilatın "İqtisadiyyat"
jurnalının redaksiya heyətinin 1-ci görüşü də keçirilib.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Trend -ə verilən məlumata görə, tədbirdə
"İqtisadiyyat" jurnalının redaksiya heyətinin tərkibi təsdiq edilib, sədr və müavinləri seçilib, prioritet
istiqamətlər müəyyənləşdirilib, fəaliyyət və idarəetmə mexanizmləri ətrafında müzakirələr aparılıb.
İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev jurnalın baş
redaktoru seçilib.
Qeyd edək ki, "İqtisadiyyat" jurnalının redaksiya heyətinin üzvləri İƏT -ə üzv ölkələrin
nümayəndələrindən ibarətdir.

http://www.m.azertag.azeriland.com/node/1020982

Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi İşçi
Qrupunun 2-ci iclası keçirilmişdir
07.11.2012 [13:18]
Noyabrın 7-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda
İqtisadi Əm əkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi T ədqiqatlar üzrə Daimi İşçi Qrupunun 2-ci iclası
keçirilmişdir. İqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov Azərbaycanda uğurla həyata
keçirilən
Bakı, 7 noyabr (AzərTAc). Noyabrın 7-də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda İqtisadi Əm əkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) İqtisadi Tədqiqatlar üzrə Daimi
İşçi Qrupunun 2-ci iclası keçirilmişdir.
İqtisadi inkişaf nazirinin müavini Niyazi Səfərov Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmizin qazandığı uğurlar barədə danışmışdır. Azərbaycanın
İƏT ilə uğurla əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran Niyazi Səfərov qurumun üzv ölkələrdə ticarət və
investisiya mühitinin inkişafı, iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və sosial-iqtisadi
tədqiqatların aparılması sahəsində əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir.
İƏT-in İqtisadi Tədqiqatlar, Statistika və Layihələr Departamentinin rəhbəri Bayan
Adilbekova ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişafından danışmış, bu tədbirin üzv ölkələr arasında
əməkdaşlığın daha da inkişafına töhfə verəcəyinə əminliyini vurğulamışdır.
İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Vilayət Vəliyev İƏT -in İqtisadi
Tədqiqatlar üzrə İşçi Qrupunun sosial-iqtisadi sahədə apardığı araşdırmaların üzv ölkələr arasında
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafında və birgə layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətini qeyd
etmişdir.
İƏT-ə üzv ölkələrin sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılması sahəsindəki təcrübələri
dinlənilmiş, gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Tədbir bölmə iclasları ilə davam etdirilmişdir. Noyabrın 8-də İƏT-in “İqtisadiyyat”
jurnalının redaksiya heyətinin iclası keçiriləcəkdir.
© İstifadə edilərkən AzərTAc-a istinad olunmalıdır

