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1. İQTİSADİYYAT. ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR
Salahov, Elxan. Ərəb modelli Azərbaycan: İqbal Ağazadə: "İqtisadiyyatımız tək sektorlu inkişaf relsinin üzərindədir, bu rels sıradan çıxsa, hər şey alt-üst olacaq" // Gün. - 2008.-12-14 aprel. - N 63. - S.5. - Qeyd:
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin müsahibəsi [AZ-Q]
Yaqubzadə, Mirbağır. Prezident İlham Əliyev: 2008-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, ümumi inkişafımız üçün uğurlu il olacaq // Xalq qəzeti. - 2008.-17 aprel. - N 80. - S.2. - [AZ-Q]
Hüseynov, İsa. Qlobal rəqabətdə innovasiyanın rolu // İqtisadiyyat. - 2008.-17-23 aprel. - N 15. - S.4. [AZ-Q]
Novruzov, Vahid. İqtisadi inkişaf və demokratiya: Azərbaycan modeli haqqında mülahizələr // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 4. - S.9-16. - Qeyd: 2003-cü ildən daha da sürətlənən və geniş vüsət alan inkişaf
prosesləri Azərbaycan dğövlətinin qüdrətlənməsinə, dünya miqyasında layiqli yerini turmasına gətirib çıxarmışdır [AZ-J]
Vəliyev, Y. X. Elmi-texniki əməkdaşlıq sferasında ölkələrarası qloballaşma problemlərinin bəzi məsələləri // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 4. - S.21-23. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Əsədov, Aqil. Azərbaycanı firavan gələcəyə aparan yol // Xalq qəzeti. - 2008.-10 aprel. - N 74, N 76. S.4. - Qeyd: Azərbaycanın uğurlu iqtisadi siyasəti haqqında [AZ-Q]
Hacızadə, E. "İqtisadiyyatımız neft amilindən asılı olmayacaq": Neft gəlirləri "insan kapitalı"nın və
qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilib // Səs. - 2008.-17 aprel. - N 67. - S.6. - [AZ-Q]
Hüseynli, İxtiyar. Güclü iqtisadiyyatla təkmil demokratiyaya doğru: Azərbaycan iqtidarının bu fəaliyyət platforması artıq gercəyə cevrilib // Azərbaycan. - 2008.-1 may. - N 92. - S.9. - [AZ-Q]
Atakişiyev, Müşfiq. Sosial-iqtisadi inkişaf prosesində uğurlu mərhələ: 2008-ci ilin birinci rübünün yekunları Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişaf etdiyini və bir çox problemlərin öhdəsindən uğurla gəldiyini göstərir // Azərbaycan. - 2008.-2 may . - N 93. - S.6. - [AZ-Q].
Mehdiyev, İ. Ə. Tenderlərdə tərəfmüqabillik // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 3. - S.53-55. - Qeyd:
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində tenderlərdə iştirak məsələləri [AZ-J]
Mehdiyev, İ. Ə. Tender təkliflərinin hazırlanması proseduralarının tənzimlənməsi // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 3. - S.56-61. - Qeyd: Tender təkliflərinin hazırlanması prosesinin idarə olunmasında əsas məqamlar [AZ-J]
Cəfərli, Hənifə. Məhsul (iş və xidmət) satışının amilli təhlili // İqtisadiyyat və həyat -2008. - N 4.- S.2129. - Qeyd: Məhsul və malların istehsalı- satışı, maya dəyəri, məsrəflər və mənfəəti xarakterizə edən təhlil [AZJ]
Əliyev, Ş. T. Xüsusi iqtisadi zonalarda infrastruktur məsələləri və bu sahədə mövcud potensialın qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 4. - S.30-33. - Qeyd: Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması haqqında. Məqalənin ingilis və rus dillərində qısa xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Rüstəmov, F. V. Ekoloji proseslərin tənzimlənəsinin iqtisadi müxanizmləri və metodları // İqtisadiyyat
və həyat. - 2008. - N 4. - S.50-50-56. - Qeyd: Azərbaycanda ekoloji proseslərin tənzimlənməsi üçün istifadə edilən metodlar [AZ-J]
Əliyev, R. B. İqtisadi təhlilin perspektiv inkişafına nəzəri baxış // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 4. - S.36. - Qeyd: İqtisadi təhlilin həyata keçirilməsinin zəruri şərtlərindən biri gələcək nəslin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşlaşdırılması üçün tədbirlər planı hazırlamaqdan ibarətdir [AZ-J]
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Cəfərli, Hənifə. İstehsal proqramının və istehsal gücünün marketinq təhlili // İqtisadiyyat və həyat. 2008. - N 2. - S.32-37. - [AZ-J]
Bayramov, V. A. Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi göstəricilər// İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 2. S.42-44. - Qeyd: Ümumiləşdirici milli iqtisadi göstəricilər. Məqaləni ingilis və rus dilllərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
İsmayılqızı, Xuraman. Ziyad Səmədzadə: Transmilli layihələr ölkəmizə marağı daha da artırır // İki
sahil. - 2008.-21 may. - N 90. - S.4. - Qeyd: Milli Məclisin iqtisadi siyasət daimi komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin müsahibəsi [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Regional İqtisadi İnkişaf Perspektivləri: Beynəlxalq Valyuta Fondu region ölkə-lərinin
2008-ci ildəki vəziyyəti ilə bağlı hesabat açıqlayıb // Yeni Azərbaycan. - 2008.-23 may. - N 92. - S.4. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Azərbaycan Türkiyənin tikinti nəhəngi "Tekfen"in səhmlərinin 50 faizinə sahib olacaq:
Dövlət Neft Şirkəti "Tekfen Holdinq"lə birgə inşaat layihəsində iştirak etmək niyyətindədir // Yeni Azərbaycan.
- 2008.-3 iyun. - N 98. - S.4. - [AZ-Q]
Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycanın ÜTT-yə qəbulu sürətlə reallaşır: Ölkəmizin iqtisadi inkişafının sürətlənməsi buna əminliyi daha da artırır // Səs. - 2008.-4 iyun. - N 99. - S.8. - [AZ-Q]
Turan, Teymur. "Qəzet buraxmaqla dolanmaq mümkün deyil": Bəxtiyar Sadıqov: "İndi əsas məsələ
jurnalistikanın iqtisadi müstəqilliyinin yaradılmasıdır" // Şərq. - 2008.-5 iyun. - N 99. - S.7. - Qeyd: "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun müsahibəsi [AZ-Q]
Bayramov, Vaqif. Azərbaycanda həyata keçirilən neft-qaz layihələri region dövlətlərinin iqtisadi
inkişa-fına təkan verəcək // Xalq qəzeti. - 2008.-7 iyun. - N 123. - S.2. - [AZ-Q]
XII Peterburq iqtisadi forumu işə başlamışdır // Respublika. - 2008.-8 iyun. - N 124.- S.1 -Qeyd:
Azər-baycanı maliyyə naziri Samir Şərifov təmsil etmişdir [AZ-Q]
Ruhulla. Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması GUAM-da ticarət-iqtisadi
əməkdaş-lığın inkişafına əlavə imkanlar yaradacaq // Paritet. - 2008.-10-11 iyun. - N 54. - S.11. - [AZ-Q]
Aytən "Ermənistanda sosial-iqtisadi vəziyyət günbəgün ağırlaşır" : "Vaşinqton Tayms" qəzeti bu barədə
yazı dərc edib // Səs. - 2008.-11 iyun. - N 104. - S.7. - [AZ-Q]
Ömərov, Alim. Uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf modelinin banisi: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
möhkəm təməllərlə əsasını qoyduğu səmərəli islahatlar kursu Azərbaycanın buğünkü və gələcək nailiyyətlərinə
etibarlı təminatdır // Respublika. - 2008.-11 iyun. - N 126. - S.7. - [AZ-Q]
Novruzov, Vahid. Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətinin şəffafliq amili yeni inkişaf mərhələsində // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 5. - S.20-24. - Qeyd: Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasəti haqqında [AZJ]
Aydın. "Azərsun Holdinq" Şirkətlər Qrupu Azərbaycan iqtisadiyyatına yeni töhfələr verir: Holding ölkənin mühüm strateji qida və istehsal sektoruna 200 milyon dollar sərmayə qoyub // Azad Azərbaycan. - 2008.11 iyun. - N 82. - S.3. - [AZ-Q]
Pənahov, İlham. Ağsu: sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsi // Respublika. - 2008.-13 iyun. - N 128.
- S.8. - Qeyd: Regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Qəribov, Zöhrab. Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf konsepsiyası uğurla davam edir: Prezident İlham
Əliyev sahibkarların böyük dostu və himayəçisidir // Azərbaycan. - 2008.-14 iyun. - N 129. - S.5. - [AZ-Q]
Anar. İnşaat işləri 30%, sənaye istehsalı 13,6% artıb: Yanvar-may aylarında iqtisadi artım 14, 6% təşkil
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edib // Paritet. - 2008.-19-20 iyun. - N 57. - S.9. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Türkmənistan Azərbaycanla vahid elektrik enerjisi şəbəkəsinə qoşulacaq: Türkmənistan-Azərbaycan biznes forumunun keçirilməsi tərəflər arasında yeni sahələrdə əməkdaşlığa zəmin yaradır // Yeni
Azərbaycan. - 2008.-19 iyun. - N 109. - S.4. - [AZ-Q]
Anar. Tatarıstanla ticarət dövriyyəsi artıb // Palitra. - 2008.-20 iyun. - N 61. - S.5. -Qeyd: Baş nazir Artur Rasizadə Tataristanda rəsmi səfərdə olub [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Sənayenin inkişaf bumu: Azərbaycanda sənayeləşmənin yeni mərhələsi başlayır // Yeni Azərbaycan. - 2008.-20 iyun. - N 110. - S.4. - [AZ-Q]
Muradov, Şahbaz. Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyası və Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı// Respublika. - 2008.-20 iyun. - N 133. - S.8 ; N 134. - S.4. - [AZ-Q]
Mehdiyev, Ramiz. Gələcəyin strategiyasını müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xətti // Dövlət idarəçiliyi. - 2008. - N 1. - S.136-156. - Qeyd: Məqalədə inkişafın tranziti - diktaturadan demokratiyaya, planlı iqtisadiyyatdan azad iqtisadiyata, imperiyanın bir hissəsi olmaqdan milli dövlətə çevrilməsi analiz edilir. Həmçinin
məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanın iqtisadi potensialı daha da güclənir // Azərbaycan. - 2008.-21
iyun. - N 134. - S.3. - Qeyd: Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Azərbaycanda maliyyə amnistiyası mümkündürmü?: Çirkli pulların leqallaşmasının iqtisadiyyata
tə-siri // Ayna. - 2008.-21 iyun. - N 40. - S.14. - [AZ-Q]
Əliyeva, Yeganə. Ölkəmiz açıq iqtisadiyyat və vətəndaş azadlığı məkanıdır: Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin" Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir"
məqaləsində qeyd olunduğu kimi, Prezident İlham Əliyev XXI əsrin əvvəlində dövlət siyasətinin strategiyasını
formalaşdırarkən sabah Azərbaycanın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi inkişafının əsas inteqratoruna çevriləcək
nəsil haqqında düşünür // İki sahil. - 2008.-21 iyun. - N 111. - S.2. - [AZ-Q]
Naibə "Qlobal saziş"in təqdimatı keçirildi // Həftə içi. - 2008.-25 iyun. - N 112. - S.1, 6. - Qeyd: BMTnin İnkişaf Proqramı və Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) birgə təşkilatçılığı ilə "Qlobal saziş" layihəsinin təqdimatı keçirildi [AZ-Q]
***
Старостина, Е. ЕС - Азербайджан: работа спорится: будут обсуждены основные для азербайджанской экономики направления сотрудничества // Каспий. - 2008.-1 апреля. - N 54. - С. 4. – Примеч.:
О визите представителей комиссии Европейского Союза [AZ-Г]
Инорземцев, В. Глобальная экономика - 2008: ощущение неопределенности // Свободная мысль
-ХХI. - 2008. - N 1. - С. 61-74. - Примеч.: Прогноз о перспективах глобальной экономики [RU-Ж]
Ципун, А. В. Конституционно-правовые основы международных экономических отношений //
Политика и общество. - 2008. - N 1. - С. 8-13. - Примеч.: О влиянии глобализации мировой экономики
на конституционные процессы [RU-Ж]
Ализаде, А. Казахстан - болезни роста // CaspianNews. - 2008. - N 1.- С. 20-23.-Примеч.: Внешний долг Казахстана [AZ-J].
Ализаде, А. Экономика Азербайджана: итоги 2007 года. Штрихи постнефтяного завтра // CaspianNews. - 2008. - N 1. - С. 47-48. - [AZ-J]
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Ализаде, А. Мировой финансовый кризис - новые аспекты // CaspianNews. - 2008. - N 1. - С. 5255. - Примеч.: Картина мировой экономики - прогнозы [AZ-J]
Ализаде, А. Украина - экономические прогнозы на текущий год: Украина продолжает демонстрировать высокие темпы роста // CaspianNews. - 2008. - N 1. - С. 56-58. - [AZ-J]
Ашмянская, И. Аутсорсинг: новые горизонты для глобальной экономики // Азия и Африка.2008. - N 1. - С. 18-22. - Примеч.: Аутсорсинг - способ международной производственной интеграции,
распространившийся в эпоху глобализации [RU-Ж]
Кадибеков, Физули. Глобальное потепление : экономические аспекты // Consultinq & Business. 2008. - N 2. - С. 24-32. - Примеч.: Ущерб мировой экономики от глобального потепления [AZ-J]
Алекперов, А. А. Характер государственного регулирования в условиях перехода к экологически устойчивому развитию // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - С. 35-37. - Примеч.: Разработка и использование экономических инструментов регулирования экологической безопасности [AZ-J]
Скоробогатов, А. Академик Виктор Полтерович: "Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны стать богатыми" // Политический журнал. - 2008. - N 4. - С. 34-37. - Примеч.: Об экономиических реформах рассказывает экономист, академик РАН Виктор Меерович Полтерович [RU-Ж]
Гулиева, Нурлана. Макроэкономический взлет : 2007 год признан одним из наиболее успешных
для Азербайджана // Region. - 2008. - N 7. - С. 40-45. - Примеч.: Правительство Азербайджана о социально-экономических достижениях в 2007 г. [AZ-J]
Байрамова, Дж. В экономике Азербайджана назревает "ледниковый период": насколько продолжительным он будет, зависит от принятия своевременных мер // Зеркало. - 2008.-14 мая. - N 84. - С. 3. [AZ-Г]
Шитов, А. Мировую экономику ждут непростые времена // Эхо планеты. -2008. - N 15/16. - С.
14-15. - Примеч.: Долларовая лихорадка в мировой экономике [RU-Ж]
Запатрина, И. Формирование национальных проектов: зарубежный опыт и возможности для
Украины // Экономика Украины. - 2008. - N 1. - С. 72-83. - Примеч.: Политика социальной справедливости и экономического роста [RU-Ж]
Патрон, П. А. Государственный рынок и социально-экономическое развитие // США. Канада :
Экономика. Политика. - 2008. - N 3. - С. 35-52. - Примеч.: Курс на инвестиции в человека [RU-Ж]
Соловьев, Владимир. Россию заводят на совместное хозяйство: Нурсултан Назарбаев предло0жит Дмитрию Медведеву объединить экономики // Коммерсант. - 2008.-22 мая. - N 86. - С. 1,9. – Примеч.: О визите Президента РФ Дмитрия Медведева в Казахстан [RU-Г]
Рафикоглу, Я. Первые среди стран СНГ: в Азербайджане зафиксирован наибольший рост промышленного производства на территории бывшего Союза // Зеркало. - 2008.-6 июня. - N 100. - С. 4. [AZ-Г]
Хасенов, Амиржан. Кто есть кто в СНГ: быстрее всех по-прежнему развивается экономика
Азербайджана // Азербайджанские Известия. - 2008.-19 июня. - N 107. - С. 1. - Примеч.: О прогнозах
Межгосударственного статистического комитета СНГ [AZ-Г]
Метелёв, С. Е. Человеческий капитал как фактор экономического роста // Закон и право. - 2008.
- N 5. - С. 6-9. - Примеч.: Интеллектуальный потенциал общества [RU-Ж]
Фуад, А. Азербайджан надеется на улучшение рейтинга в отчете Business Doing-2009: и, судя по
государственным статистическим данным, надеется не зря // Зеркало. - 2008.-20 июня. - N 109. - С. 4. -
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[AZ-Г]
***
Azerbaijan to export tractors // AzerNEWS. - 2008.-23-29 April. - N 15. - p.4. - [AZ-N]
Abdul-Aliyev, Rustam. Aliyev: Azerbaijan key to global energy security // AzerNEWS. - 2008.-5-10
June. - N 21. - p.1. - Note: The 15th Caspian Oil and Gas, Oil Refining and Petrochemicals exhibition and
conference was held in Baku [AZ-N]
15th annual oil and gas exhibition // Baku sun. - 2008.-6 June. - N 21. - p.2. - [AZ-N]
Guliyev, Ilham. BTC lifts 500th tanker at Ceyhan // AzerNEWS. - 2008.-18-24 June. - N 23. - p.1. [AZ-N]
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2. NEFT
Rüstəm Kamal. Neftayırma sənayesinin flaqmanı yeni uğurlar qazanır: Heydər Əliyev adına Bakı Neft
Zavodunun şərəfli tarixi ulu öndərin adı ilə bağlıdır // Azərbaycan. - 2008.-1 aprel. - N 66. - S.4. - [AZ-Q]
Sadıqlı, F."Türkiye Petrolleri" Azərbaycanın ən iri neft-qaz layihələrinin iştirakçısıdır // Azərbaycan. 2008.-1 aprel. - N 66. - S.4. - Qeyd: TRAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 1954-cü ildən fəa-liyyət göstərir [AZ-Q]
Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan yenə də MDB-də birincidir: Bu dəfə qeyri-neft sektorunda fəaliyyət
göstərən sahibkarlara dövlət qayğısı sahəsində öndəyik // Xalq qəzeti. - 2008.-2 aprel. - N 67. - S.3. - [AZ-Q]
Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan yaxın illərdə enerji layihələrindən yüz milyardlarla dollar gəlir gözləyir: Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın çox parlaq gələcəyinə əminəm // Xalq qəzeti. - 2008.-6 aprel. - N
71. - S.1. - [AZ-Q]
Yaqubzadə, Mirbağır. Neft hasilatında sabitlik, qaz istehsalında isə artım davam edir // Xalq qəzeti. 2008.-9 aprel. - N 73. - S.4. - [AZ-Q]
Mikayıloğlu, Ramiz. AB "Trans-Xəzər"in gerçəkləşməsini sürətləndirməyə çalışır: "Trans-Xəzər" layihəsinə maraq Azərbaycanla Türkmənistan arasında "Kəpəz" yatağıyla bağlı mübahisənin həllini sürətləndirəcək" // Xalq cəbhəsi. - 2008.-11 aprel. - N 63. - S.5. - [AZ-Q]
Rəhimzadə, Nail. Neft sənayesi üzrə ixtisaslı kadrlar hazırlanır // İki sahil. - 2008.-11 aprel . - N 63. S.4. - [AZ-Q]
Raufoğlu, Ələkbər. Moskvadan Bakıya yeni təklif...:Rusiya "Transxəzər"ə qoşulmaq istəyir //
Ekspress. - 2008.-12-14 aprel. - N 63. - S.3. - [AZ-Q]
Əliyeva, İ. Azərbaycanda neft-kimya sənayesinin sürətli inkişafı üçün güclü potensial: Bundan ötrü elmi tədqiqatların genişləndirilməsi vacibdir // Azərbaycan. - 2008.-19 aprel. - N 82. - S.6. - Qeyd: Kimya elmləri
doktoru, Rusiya Mühəndis Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü Fərhad Xələfov haqqında [AZ-Q]
Məhərrəm Əliyev: "Azərbaycan neftçiləri Tacikistan ərazisində neft axtarışına başlayıblar":
"Özümü yeni-yüksək vəzifədə əla hiss edirəm" // Ədalət. - 2008.-22 aprel. - N 68. - S.2. - Qeyd: Azərbaycanın
Tacikistandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhərrəm Əliyevin APA-ya müsahibəsi [AZ-Q]
Bakıda keçirilən II Xəzər neft-qaz ticarət-nəqliyyat konfransında sahənin tendensiyaları
müzakirə olunur // Azərbaycan. - 2008.-24 aprel. - N 86. - S.3. - Qeyd: Konfransın təşkilatçıları - Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası və Böyük Britaniyanın "Confidence Energy" şirkətidir [AZ-Q]
Möhtərəm. Avropa İttifaqı diversifikasiyanı dəstəkləməlidir: "Financial times" AB-ni Xəzərin enerji
daşıyıcılarının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya ötürülməsi layihələrini dəstəkləməyə çağırır // Palitra. 2008.-25 aprel. - N 39. - S.9. - Qeyd: Böyük Britaniyanın "Financial times" qəzeti "Qazprom"un cən-gindən
qurtarmaq" sərlövhəli yazı dərc edib [AZ-Q]
"BP-Azərbaycan" bu il 42 milyon ton neft hasil edəcək: Bill Şreyder: BTC-nin gündəlik gücü 1, 2
milyon barelə çatdırılacaq // Yeni Azərbaycan. - 2008.-30 aprel. - N 76. - S.5. - Qeyd: "BP-Azərbaycan" şirkətinin prezidenti Bill Şreyder mətbuat konfransı keçirmişdir [AZ-Q]
Yaqubzadə, Mirbağır. Bu il Azərbaycanda "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində 42 milyon ton neft çıxarılacaq // Xalq qəzeti. - 2008.-1 may. - N 92. - S.8. - [AZ-Q]
Əliyev, T. N. Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının istismarının ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi //
Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 2. - С. 66-69. - Qeyd: Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında [AZ-J]
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Əfqan. "Neft Daşları"-Tufanlar qoynunda həyat // İqtisadiyyat. - 2008.-1-7 may. - N 17. - S.9. - Qeyd:
Neftçi-alim Bayram Bayramovun "Neft Daşları"-Tufanlar qoynunda həyat" kitabı haqqında [AZ-Q]
Neft və Azərbaycan: problemlər, perspektivlər // Bizim yol. - 2008.-1 may. - N 80. - S.13. - Qeyd:
Azər-baycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzinin məlumatı [AZ-Q]
Sevil. Neftimiz tarixi şansımızdır: Elmi-praktik konfrans keçirildi // Həftə içi. - 2008.-2 may. - N 77. S.1, 5. - Qeyd: İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Heydər Əliyev və Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı" mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirildi [AZ-Q]
Mirələmov, Hüseynbala. Yeni neft strategiyasının müəllifi Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdı: Ölkəmizdə iqtisadi və siyasi dividendlər axınının gücləndirilməsi də bu amillə bağlıdır // Azərbaycan. - 2008.-3 may.
- N 94. - S.3. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. Neftçala yeni neft strategiyası uğurla həyata keçirilir// Azərbaycan. - 2008.-3 may. N 94. - S.6. - Qeyd: "ANŞAD Petrol" Müştərək Müəssəsinin baş direktoru Məhəmməd Mustafayevin açıqlaması [AZ-Q]
Kərimov, Məcid. Heydər Əliyev və Azərbaycanın neft-kimya sənayesi: "Azərkimya" Dövlət Şirkətində
əldə edilən uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin, onun qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
siyasətinin nəticəsidir // Xalq qəzeti. - 2008.-6 may. - N 96. - S.4. - [AZ-Q]
Müslümov, Şahmar. Dövlət Neft Fondu ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına töhfəsidir // Respublika. - 2008.-6 may. - N 96. - S.6. - [AZ-Q]
Rüstəm Kamal. Ulu öndərin adını şərəflə daşıyan müəssisə // Azərbaycan. -2008.-7 may. - N 97. S.10. - Qeyd: Bakı Neft Emalı Zavodunun yaradılması haqqında [AZ-Q]
Neft və Azərbaycan: Problemlər və perspektivlər // Gün. - 2008.-8 may. - N 81. - S.6. -Qeyd:
Azərbay-canın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzinin məlumatı [AZ-Q]
Neftin qiyməti 122 dollara çatdı: Hillari Klinton OPEC-i inhisarçılıqda ittiham etdi // Mərkəz.- 2008.8 may. - N 81. - S.12. - [AZ-Q]
Ağatlı, Tural. Neft və "fironlar" səltənəti...: Dünyanın gözü "qara qızıl"ımıza dikilsə də, dili pozulan
haqlarımızdan danışır // Ayna. - 2008.-9 may. - N 34. - S.7. - Qeyd: ABŞ prezidenti və dövlət katibinin bəyanatına politoloqlar Eldar Namazov və Hikmət Hacızadə, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun münasibəti [AZ-Q]
İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpen Səngəçal neft terminalı ilə tanış olmuşdur //
Xalq qəzeti. - 2008.-13 may. - N 102. - S.6. - Qeyd: İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Paskal Kuşpen və ölkəmizdə səfərdə onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin üzvləri mayın 11-də Səngəçal neft terminalında olmuşdur [AZ-Q]
Əhmədov, A. M. Ümid sahəsinin geoloji xüsusiyyətləri və neft -qazlılıq perspektivliyi haqqında //
Azər-baycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 3. - S.18-22. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi
verilmişdir [AZ-J]
Məcidov, H. N. Azərbaycanda neft və qaz quyularının qazılmasının inkişaf tarixi və perspektivləri //
Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 3. - S.23-25. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Kazımov, Ş. P. "Azneft" İB üzrə neft hasilatı dinamikasının bəzi texnoloji aspektləri // Azərbaycan neft
təsərrüfatı. - 2008. - N 3. - S.19-22. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Yaqubzadə, Mirbağır. bp şirkəti Azərbaycanda ictimai sərmayə proqramlarını davam etdirir // Xalq
qəzeti. - 2008.-14 may. - N 103. - S.4. - Qeyd: bp şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kəmərləri
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marşurutu boyunca yerləşən Bakı, Qaradağ, Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Göranboy, Gəncə, Samux, Şəmkir, Tovuz və Ağstafanı əhatə edir [AZ-Q]
Tural. "Kəpəz" yatağı birgə işlənə bilər: "Türkmənistan-Azərbaycan münasibətlərində yeni dönəm başlayır" // Xalq cəbhəsi. - 2008.-14 may. - N 85. - S.6. - Qeyd: "Atlas"Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan
Şahinoğlunun açıqlaması [AZ-Q]
Gürcüstanın Kulevi yaşayış məntəqəsində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə məxsus "Qara dəniz
ter-minalı"nın təntənəli açılışı // Xalq qəzeti. - 2008.-17 may. - N 106. - S.2. - Qeyd: Mərasimdə Baş nazir
Artur Rasizadənin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının və Prezident Mixail Saakaşvilinin başçılığı ilə
Gürcüs-tanın nümayəndə heyətləri iştirak etmişlər [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Baltik-Qara dəniz-Xəzər enerji dəhlizi: Kiyevdə keçirilən enerji sammitində Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatlarının Avropaya nəqli müzakirə olunacaq // Yeni Azərbaycan. - 2008.-21 may. - N 90. S.4. - [AZ-Q]
Neftin qiyməti 130 dollara çatdı: Yeni məlumatlar isə İraqda 350 mlrd. barrel həcmində neft ehtiyatlarının olmasından xəbər verir // Mərkəz. - 2008.-22 may. - N 90. - S.12. - [AZ-Q]
Orxan, Vüqar. Avropaya yeni neft kəmərinə yaşıl işıq yandırıldı: Kiyevdə keçirilən enerji sammi-tində
Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Litva və Polşa Odessa - Qdansk kəmərinə dəstək verdiklərini bəyan etdilər //
525-ci qəzet. - 2008.-24 may. - N 92. - S.1, 4. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın neft siyasəti: Azərbaycanın hökuməti 90 il əvvəl regionda Avropaya neft ixracını nəzərdə tutan Bakı-Batumi kəmərini işə salmışdı // Yeni Azərbaycan. - 2008.-27
may. - N 94. - S.6. - [AZ-Q]
Abdullayev, R. İ. Azərbaycanın neft emalı kompleksinin inkişafı // Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008.
- N 4. - S.2-6. - Qeyd: Azərbaycanda neft emalının statistik göstəriciləri [AZ-J]
"Azərbaycanın 150-200 illik neft ehtiyatı var": Rövnəq Abdullayev: "Neftin tükənməsindən narahat
olmağa dəyməz" // Şərq. - 2008.-3 iyun. - N 97. - S.9. - [AZ-Q]
Mirzəbəyli, İttifaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Ukraynaya səfəri ölkələrarası strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə təkan verəcək: Neft-qaz hasilatçısı olan Azərbaycan həm də tranzit ölkə kimi getdikcə böyük önəm kəsb edir // Xalq qəzeti. - 2008.-3 iyun. - N 119. - S.3. - [AZ-Q]
Vahidoğlu, Orxan. Bakıda beynəlxalq sərgi keçirilir: "Xəzər Neft, Qaz, Neftayırma və Neftkimyası
Sərgisi" 15-ci ildönümü qeyd edir // İki sahil. - 2008.-3 iyun. - N 98. - S.5. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Azərbaycan Türkiyənin tikinti nəhəngi "Tekfen"in səhmlərinin 50 faizinə sahib olacaq:
Dövlət Neft Şirkəti "Tekfen Holdinq"lə birgə inşaat layihəsində iştirak etmək niyyətindədir i // Yeni Azərbaycan. - 2008.-3 iyun. - N 98. - S.4. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Azərbaycan BTC ilə indiyədək 55 milyon tona yaxın neft nəql edib: Bu gün Azərbaycan neftinin Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə dünya bazarına ixrac olunmasının iki ili tamam olur // Yeni Azərbaycan. - 2008.-4 iyun. - N 99. - S.6. - [AZ-Q]
Azərbaycanın neft strategiyası: uğurlar və perspektivlər // İki sahil. - 2008.-5 iyun. - N 100. - S.6. Qeyd: 15-ci Beynəlxalq "Xəzər neft, qaz, neftayırma və neft kimyası" sərgi-konfransı çərçivəsində eyniadlı konfrans öz işinə başlamışdır. Konfransın 2-ci sessiyasında ARDNŞ-in I vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə "Azərbaycanın neft strategiyası: uğurlar və perspektivlər" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib [AZ-Q]
Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır: Bu fikir
Ba-kıda keçirilən XV yubiley Beynəlxalq Xəzər neft və qaz konfransında səslənmişdir // Azərbaycan. - 2008.-5
iyun. - N 121. - S.6. - [AZ-Q]

10

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────
Böyük pul, böyük neft, böyük risk: "Heritage Foundation"nin aparıcı eksperti Ariel Koen neft gəlirlərindən bəhrələnən ölkələr barəsində nə düşünür? // Azad Azərbaycan. - 2008.-6 iyun. - N 79. - S.5. - Qeyd: Ariel
Koenin Trend News üçün yazdığı məqalə [AZ-Q]
Bayramov, Vaqif. Azərbaycanda həyata keçirilən neft-qaz layihələri region dövlətlərinin iqtisadi inkişafına təkan verəcək /// Xalq qəzeti. - 2008.-7 iyun. - N 123. - S.2. - [AZ-Q]
Qarayev, Siyavuş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin neft siyasəti // Xalq qəzeti. - 2008.-7 iyun. - N
123. - S.4. - [AZ-Q]
Cabbarov, Ələsgər. Azərbaycanın neft geologiyasının yorulmaz tədqiqatçısı // Xalq qəzeti. - 2008.-7
iyun. - N 123. - S.7. - Qeyd: Kərim Kərimov - 75 [AZ-Q]
Qalib, Arif. Azərbaycanın qarşısında duran əsas məqsəd // Xalq qəzeti. - 2008.-8 iyun. - N 124. - S.1. Qeyd: Heydər Əliyev neft siyasətinin təntənəsi isə "Əsrin müqaviləsi" ilə başlanmış, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri ilə öz zirvəsinə çatmışdır [AZ-Q]
"Robotların insanları əvəz etmək qorxusu var": Rafiq Əliyev: "Neftdən sonrakı dövrü düşünmək lazımdır" // Ədalət. - 2008.-10 iyun. - N 101. - S.2. - Qeyd: AMEA-nın müxbir üzvü, qeyri-səlis riyazi məntiq nəzəriyyəsinin davamçısı Rafiq Əliyevin APA-ya müsahibəsi [AZ-Q]
Mustafayev, Sabir. Neftçala: sosial problemlər həll olunur //Respublika. -2008.-10 iyun. - N 125. - S.5.
- Qeyd: Neftçala rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Quliyev, İ. Neftimiz və qazımız nə qədərdir?: Proqnozlar gələcəyə nikbin baxmağa əsas verir // Kaspi. 2008.-11 iyun. - N 100. - S.8. - [AZ-Q]
Hacızadə, E. M. Yanacaq -enerji kontekstində biznes fəaliyyətinin diversifikasiyası problemləri //
Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 5. - S.59-62. - Qeyd: Yanacaq -enerji kontekstində biznes fəaliyyətinin
diversifikasiyası probleminin beynəlxalq aləmdə nəzəri və təcrübi əsaslarınn təhlili haqqında. Həmçinin məqalənin rus və ingilis dillərində qısa xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Bayramov, Rasim. BP Azərbaycanın neft ehtiyatının miqdarını müəyyənləşdirdi //Bakı xəbər. - 2008.14-16 iyun. - N 126. - S.11. - [AZ-Q]
"Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı: energetika, iqtisadiyyat, ekologiya. Əməkdaşlığın strategiyası" Beynəlxalq Konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı (17 iyun 2008-ci il) // Azərbaycan. - 2008.-18 iyun. - N 131. - S.1. - [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Xəzər regionu dünyanın əsas neft mənbəyinə çevrilib: Azərbaycan, Türkmənistan və
Qazaxıstan neft bazarının böyük bir hissəsinə sahib olacaq // Yeni Azərbaycan. - 2008.-18 iyun. - N 108. - S.9. [AZ-Q]
Yaqubzadə, Mirbağır. Neft sənayesinin dinamik inkişafı sürətlənir: Cari ilin beş ayında ARDNŞ üzrə
3,6 milyon ton neft və 3,2 // Xalq qəzeti. - 2008.-19 iyun. - N 132. - S.7. - [AZ-Q]
Türkmənistan Prezidenti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti ilə görüşmüşdür //
Azərbaycan. - 2008.-21 iyun. - N 134. - S.2. - Qeyd6 İyunun 19-da Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu
Berdiməhəm-mədov bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövnəq Abdullayevi
qəbul etmişdir [AZ-Q]
"Kaşağan"da neft istehsalı 2013-cü ilədək təxirə salınıb: Timur Kulibayev: "Biz Azərbaycan və Gürcüstanla danışıqlar aparırıq və düşünürəm nəticə uğurlu alınacaq" // Həftə içi. - 2008.-21-23 iyun. - N 110. - S.2.
- Qeyd: "Trend Capital"ın Astanadakı xüsusi müxbirinin KazEnergy Assosiasiyasının sədri Timur Kulibayevlə
eksklüziv müsahibəsi [AZ-Q]
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88-95. - Примеч.: Наличие инфраструктурных ограничений, как негативное влияние на развитие
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Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 2. - С. 3-11. - Примеч.: Расширение нефтяного бизнеса в
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Халилов, Дж. 80 миллионов долларов ежедневно получает Азербайджан после того, как цена
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Ализаде, Ф. Начала заката нефтяного сектора: теперь на очереди масштабные проекты в других
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Примеч.: Официальный визит Президента Азербайджана в Украину [AZ-J]
Зейналов, Б. Чья нефть течет на Запад, и этого ли она стоит? В Азербайджане на 10 манатов будет повышен базовый уровень пенсий и зарплат бюджетников // Новое время. - 2008.-4 июня. - N 89. - С.
2. - [AZ-Г]
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тонн, а в следующем достигнет 60 млн.". "Резкое подорожание цен на нефть на мировом рынке принесет
стране большие доходы" // Эхо. - 2008.-4 июня. - N 99. - С. 1-2. - Примеч.: О выступлении Президента
Ильхама Алиева на церемонии открытия Международной выставки "Нефть и газ Каспия - 2008" [AZ-Г]
Ализаде, Ф. Азербайджан намерен тратить нефтяные доходы на развитие страны: настала пора
разбивать сады и возводить музеи на загрязненных участках // Зеркало. - 2008.-4 июня. - N 98. - С. 4. Примеч.: О выступлении Президента Ильхама Алиева на открытии Международной выставки "Нефть и
газ Каспия - 2008" [AZ-Г]
Пашаев, Фикрет. Роль нефтяной стратегии в формировании экономической модели развития
Азербайджана // Бакинский рабочий. - 2008.-10 июня. - N 107. - С. 2. - [AZ-Г]
Фуад, А. Цены на нефть продолжают устанавливать рекорды: Азербайджан своевременно наращивает экспорт "черного золота" на мировые рынки // Зеркало. - 2008.-10 июня. - N 102. - С. 4. - [AZ-Г]
Рзаев, С. Большие надежды: в Киеве многое связывают с азербайджанскими энергоресурсами в
рамках возрождения проекта трубопровода Одесса - Броды // Эхо. - 2008.-10 июня. - N 103. - С. 1-2. [AZ-Г]
Халилов, Дж. Всемирный банк проверит национальные нефтекомпании: эксперты ратуют за
обеспечение прозрачности контрактов, подписываемых компанией в сфере инвестиций, продажи, транспорта и пр. // Эхо. - 2008.-10 июня. - N 103. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Ализаде, Ф. Доллар к евро растет второй день подряд: но странно при этом, что цены на нефть
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Яшар. НБА ожидает продолжения укрепления курса маната: объем валютного предложения
увеличивается в связи с ростом бюджетных и нефтяных доходов // Зеркало. - 2008.-12 июня. - N 104. С. 4. - [AZ-Г]
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запасов // Зеркало. - 2008.-13 июня. - N 105. - С. 4. - [AZ-Г]
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мировом рынке авиаперевозок // Азербайджанские Известия. - 2008.-13 июня. - N 104. - С. 3. - [AZ-Г]
Старостина, Е. Центр макроэкономических разногласий: аналитики соревнуются в своих прогнозах цен на нефть // Каспий. - 2008.-13 июня. - N 105. - С. 1,4. - [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. В нефтяных компаниях начались забастовки: по последним данным бастуют
около тысячи человек, требующих повышения заработной платы и прекращения дискриминации в отношении азербайджанцев // Эхо. - 2008.-13 июня. - N 106. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Шамхал, Л. Азербайджан превратится в мирового монополиста? По заверениям властей, истощение наших энергоресурсов наступит нескоро /// Неделя. - 2008.-20-25 июня. - N 25. - С. 11. - Примеч.:
Интервью экономиста Огтая Ахвердиева [AZ-Г]
Алиева, Галия. "Учись хорошо! Только хорошо!": для подчиненных Фарман Салманов был требовательным руководителем, для матери - нежным и заботливым сыном // Известия. - 2008.-20 июня. N 110. - С. 7. - Примеч.: О выдающемся нефтянике Фармане Салманове [RU-Г]
Mal Фуад, А. Профицит госбюджета Азербайджана за январь-май составил 8% ВВП: сверхдоходы в бюджет поступают за счет высоких цен на нефть // Зеркало. - 2008.-24 июня. - N 111. - С. 4. [AZ-Г]
Рустамов, М. И. Перспективы развития нефтеперерабатывающей промышленности Азербайджана // Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 4. - С. 7-14. - Примеч.: Как известно, НПП респуб-лики
имеет более чем вековую историю. По мере развития и становление отрасли нефтеперерабатывающие
заводы (НПЗ) совершенствовали свою структуру, происходило укрупнение предприятий и, в итоге , в
настоящее время республика располагает двумя крупными НПЗ и развитой инфраструктурой [AZ-Ж]
Мир-Бабаев, Мир-Юсиф. Азербайджанская нефть и бакинские нефтепромышленники // Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 5. - С. 67-72. - [AZ-Ж]
Чувство недосказанности : послесловие к газовому конфликту России и Украины // Нефть и
капитал. - 2008. - N 3. - С. 12-13. - Примеч.: Вопросы с поставками российского газа [RU-Ж]
Балканы обрусели : "Газпром нефть" подписала рамочный протокол о приобретении 51% акций
национальной нефтяной компании Сербии // Нефть и капитал. - 2008. - N 3. - С. 76-79. - Примеч.: Российско-сербские экономические отношения [RU-Ж]
Ребров, Денис. "Я благодарен Игорю Сечину": глава ЛУКОЙЛа о падении добычи, новых налоговых льготах, зарубежных проектах и отношениях с государством // Коммерсант. - 2008.-26 июня. N 108. - С. 14. - Примеч.: Интервью президента "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперова [RU-Г]
***
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Alizada, Lala. Oil profits to hit $12bn by year-end: energy exec // AzerNEWS. - 2008.-23-29 April. N 15. - p.4. - [AZ-N]
Largest oil terminal in S Caucasus opens // AzerNEWS. - 2008.-21-71 may. - N 19. - p.4. - [AZ-N]
Oil profits to hit $7.8 bn in 2008: energy exec //AzerNEWS. - 2008.-21-27 may. - N 19. - p.1. - [AZ-N]
Largest oil terminal in S Caucasus opens // AzerNEWS. - 2008.-21-71 may. - N 19. - p.4. - [AZ-N]
Oil profits to hit $7.8 bn in 2008: energy exec //AzerNEWS. - 2008.-21-27 may. - N 19. - p.1. - [AZ-N]
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3. DÖVLƏT NEFT FONDU
Mirzəbəyli, İttifaq. Dünya Bankı Azərbaycanda Neft gəlirlərinin idarə edilməsini müsbət qiymətləndirir: Xristos Kostopulus: Bu gün Azərbaycanda "Holland sindromu" təhlükəsi yoxdur // Xalq qəzeti. - 2008.-8
aprel. - N 72. - S.2. - [AZ-Q]
Mirzəbəyli, İttifaq. Dünya Bankı Azərbaycanda Neft gəlirlərinin idarə edilməsini müsbət qiymətləndirir: Xristos Kostopulus: Bu gün Azərbaycanda "Holland sindromu" təhlükəsi yoxdur // Xalq qəzeti. - 2008.-8
aprel. - N 72. - S.2. - [AZ-Q]
Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri ilin sonunadək 10 milyard manata çatacaq: Şahmar Mövsümov: Fonda daxil olan vəsaitlərin artması dünya bazarında neftin bahalaşması ilə əlaqədardır // Yeni Azərbaycan. - 2008.18 aprel. - N 68. - S.1, 3. - [AZ-Q]
Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilmişdir // Xalq qəzeti. - 2008.-29 iyun. - N 140.
- S.2. - Qeyd: İslasda Baş nazir A. Rasizadə 2008-ci il üzrə Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının sədri
seçilmişdir [AZ-Q]
Həqiqət Artur Rasizadə Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının sədri seçilib: Fondun büdcəsinə
nəzərdə tutulan dəyişikliklər bəyənilib // Kaspi. - 2008.-28-30 iyun. - N 111. - S.3. - [AZ-Q]
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4. SƏNAYE
İsmayılzadə, Məzahim. Zavodun mənfəəti artır // Respublika. - 2008.-3 aprel. - N 68. - S.3. - Qeyd: B.
Sərdarov adına zavodun fəaliyyəti haqqında [AZ-Q]
Hacıalıyev, E. Azərbaycanın bölgələrində güclü sənaye potensialı yaradılır: Prezident İlham Əliyevin
Gəncə şəhərinə səfərində mühüm əhəmiyyətli obyektlərin təməlqoyma mərasimində iştirakı bir daha ölkəmizin
kompleks inkişafını göstərir // Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 71. - S.1. - [AZ-Q]
Camalov, Yavər.Azərbaycanda müdafiə sənayesinin təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur // Respublika. - 2008.-15 aprel. - N 78. - S.5-6. - [AZ-Q]
Əliyeva, İ. Azərbaycanda neft-kimya sənayesinin sürətli inkişafı üçün güclü potensial: Bundan ötrü elmi tədqiqatların genişləndirilməsi vacibdir // Azərbaycan. - 2008.-19 aprel. - N 82. - S.6. - Qeyd: Kimya elml-əri
doktoru, Rusiya Mühəndis Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü Fərhad Xələfov haqqında [AZ-Q]
Qaraxanov, Əli. Azərbaycanda neft-maşınqayırma kompleksinin inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // Respublika. - 2008.-26 aprel. - N 88. - S.5,7. - [AZ-Q]
Rüstəm Kamal. Ulu öndərin adını şərəflə daşıyan müəssis // Azərbaycan. - 2008.-7 may. - N 97. - S.10.
- Qeyd: Bakı Neft Emalı Zavodunun yaradılması haqqında [AZ-Q]
İsgəndərova, Günel. Rusiya şirkəti Azərbaycanın ən iri pivə zavodunu aldı // 525-ci qəzet. - 2008.-16
may. - N 86. - S.3. - [AZ-Q]
Kərimov, Məcid. Heydər Əliyev və Azərbaycan kimya sənayesi // Respublika. - 2008.-3 may. - N 94. S.5. - Qeyd: "Azərikimya" Dövlət Şirkətinin prezidenti, Milli Məclisin üzvü Məcid Kərimovun açıqlaması [AZQ]
Kərimov, Məcid. Heydər Əliyev və Azərbaycanın neft-kimya sənayesi: "Azərkimya" Dövlət Şirkətində
əldə edilən uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin, onun qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
siyasətinin nəticəsidir // Xalq qəzeti. - 2008.-6 may. - N 96. - S.4. - [AZ-Q]
Babayev, Arif. Azərbaycan sənayesinin 35 illik inkişaf yolu Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // Xalq qəzeti. - 2008.-8 may. - N 98. - S.13. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Əliyeva, G. T. Sənayenin inkişafının müasir vəziyyətinin təhlili // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 4.
- S.34-40. - Qeyd: Sənaye məhsulunun ümumi həcminin indeksi haqqında. [AZ-J].
Milli Məclisdə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının qiymətləndirmə missiyası ilə bir sıra məsələlər
müzakirə olunmuşdur // Azərbaycan. - 2008.-6 iyun. - N 122. - S.6. - [AZ-Q]
Həqiqət. Xarici investorların qeyri-neft sektoruna marağı artır: Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkət-inin
Birinci İnvestor konfransı keçirilib // Kaspi. - 2008.-14-17 iyun. - N 103. - S.11. - [AZ-Q]
Sənaye və Energetika Nazirliyində görüş // Xalq qəzeti. - 2008.-18 iyun. - N 131. - S.3. - Qeyd: İran
İslam Respublikasının energetika naziri Pərviz Fəttahın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 17-də sənaye
və energetika naziri Natiq Əliyevlə görüşmüşdür [AZ-Q]
Əliyev, S. T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatlarından və sənaye kompleksinin potensialı-ndan
effektivli istifadə məsələləri // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. - S.27-33. - Qeyd: Sumqayıtın mövcud sənaye
potensialından səmərəli və effektivli istifadə edilməsi poblemləri və perspektivləri haqqında[AZ-J]
Hacızadə, E. M. Yanacaq-enerji kontekstində biznes fəaliyyətinin diversifikasiyası problemləri //
Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2008. - N 5. - S.59-62. - Qeyd: Yanacaq -enerji kontekstində biznes fəaliyyə-tinin
diversifikasiyası probleminin beynəlxalq aləmdə nəzəri və təcrübi əsaslarınn təhlili haqqında. Həmçinin
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məqalənin rus və ingilis dillərində qısa xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Sənaye və Energetika Nazirliyində görüş // Xalq qəzeti. - 2008.-18 iyun. - N 131. - S.3. - Qeyd: İran
İslam Respublikasının energetika naziri Pərviz Fəttahın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti iyunun 17-də sənaye
və energetika naziri Natiq Əliyevlə görüşmüşdür [AZ-Q]
Anar . İnşaat işləri 30%, sənaye istehsalı 13,6% artıb: Yanvar-may aylarında iqtisadi artım 14, 6%
təşkil edib /// Paritet. - 2008.-19-20 iyun. - N 57. - S.9. - [AZ-Q]
Fuad ."2008-2013-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin diversifikasiyası dövrüdür": Ramiz Mehdiyev: "Prezident İlham Əliyev əsas inkişaf inteqratoru olacaq nəsil barədə düşünür" //
Paritet. - 2008.-19-20 iyun. - N 57. - S.3. - Qeyd: Prezident Aparatının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin
"Modernləşmə xətti yenə də gündəlikdədir" adlı məqaləsi haqqında [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Sənayenin inkişaf bumu: Azərbaycanda sənayeləşmənin yeni mərhələsi başlayır // Yeni
Azərbaycan. - 2008.-20 iyun. - N 110. - S.4. - [AZ-Q]
Mehdizadə, Namiq. Qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım // İki sahil. - 2008.-21 iyun. - N 111. - S.5. [AZ-Q]
Mehralıyev, Xaqani. Regionlarda genişmiqyaslı layihələr həyata keçirilir: Qasım İsmayılov: "Dövlət
Proqramı qəbul edildikdən sonra "Sənayetikintimexanizasiya" T.M. müxtəlif layihələrdə iştirak edib"// Azad
Azərbaycan. - 2008.-22 iyun. - N 87. - S.5. - Qeyd: "Azərsənayetikinti" ASC-nin "Sənayetikintimexanizasi-ya"
T.M.-nin rəisi Qasım İsmayılovun müsahibəsi [AZ-Q]
Əliyev, S. T. Sumqayıt şəhərində mövcud əmək ehtiyatlarından və sənaye kompleksinin potensialın-dan
effektivli istifadə məsələləri // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. - S.27-33. - Qeyd: Sumqayıtın mövcud sənaye
potensialından səmərəli və effektivli istifadə edilməsi poblemləri və perspektivləri haqqında[AZ-J]
Yaqubzadə, Mirbağır. Qədim Azərbaycan xalçalarının ikinci ömrü: "Azər-İlmə" MMC-də XVI əsrin
yadigarı olan "Şeyx Səfi" xalçasının yeni variantı toxunmuşdur // Xalq qəzeti. - 2008.-29 iyun. - N 140. - S.5. [AZ-Q]
***
АИК готовится обратиться к правительству за дополнительной капитализацией:
уточняется дислокация нового судостроительного завода в Азербайджане // Зеркало. - 2008.-7 мая. - N
80. - С. 4. - [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. Стартовала RE-INVEST Caspian: на выставке предприниматели из Азербайджана получили возможность приобрести оборудование европейских производителей за половину
стоимости // Эхо. - 2008.-11 июня. - N 104. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Соловьев, В. ОПК: пошел обратный отсчет // Независимая газета. - 2008.-16 июня. - N 119. С. 1,10. - Примеч.: Интервью заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Михаила Бабича
[RU-Г]
Халилбейли, Дж. Стартовала RE-INVEST Caspian: на выставке предприниматели из Азербайджана получили возможность приобрести оборудование европейских производителей за половину
стоимости // Эхо. - 2008.-11 июня. - N 104. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Кязимова, Ниса. Нефть всему голова: за последние годы Азербайджано-Украинское
сотрудничество приобрело новое качество и более глубокое содержание // Region. - 2008. - N 11. - С. 1821. - Примеч.: Официальный визит Президента Азербайджана в Украину [AZ-J]

20

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

──────────────────────────────────────────────────
5. KƏND TƏSƏRRÜFATI
İsayev, Əhməd. Samuxda yaz-tarla işləri sürətlə gedir // Azərbaycan. - 2008.-2 aprel. - N 67. - S.5. [AZ-Q]
Salahov, S. V. Azərbaycan kəndinin və kənd təsərrüfatının perspektiv inkişaf məsələləri // İqtisadiyyat.
- 2008.-3-9 aprel. - N 13. - S.3. - [AZ-Q]
Quliyev, Babakişi. Azərbaycanda bağçılığın inkişafında böyük xidmətləri olan elm ocağı // Xalq qəzeti. - 2006.-4 aprel. - N71. - S.6. - Qeyd: Azərbaycan Bağçılıq və Subtropik Bitkilər Elmi-Tətqiqat İnstitutunun
laboratoriya müdiri Babakişi Quliyevin şərhi [AZ-Q]
Əhmədov, G. Ə. Kənd təsərrüfatında innovasiyaların mənimsənilməsinin forma və metodları // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - S.23-27. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Nəzərova, Sevinc. Aqrar sahənin inkişafında yüksək nailiyyətlər əldə edilib: Murtuzəli Hacıyev: "2008ci ilin məhsulu üçün buğda istehsalçılarına 20 milyon manatdan çox pul ayrılıb" // Səs. - 2008.-8 aprel. - N 60. S.9. - [AZ-Q]
Əhmədov, G. Ə. Kənd təsərrüfatında innovasiyaların mənimsənilməsinin forma və metodları // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - S.23-27. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Vasif. Kəndlilərə 100 manat veriləcək: amma bir şərtlə...// Mərkəz. - 2008.-8 aprel. - N 60. - S.5. [AZ-Q]
Nəzərova, Sevinc. Aqrar sahənin inkişafında yüksək nailiyyətlər əldə edilib: Murtuzəli Hacıyev: "2008ci ilin məhsulu üçün buğda istehsalçılarına 20 milyon manatdan çox pul ayrılıb" // Səs. - 2008.-8 aprel. - N 60. S.9. - [AZ-Q]
Əkbər. Dövlətin aqrar bölməyə diqqətinin müsbət nəticələri: Ötən il büdcədən ayrılmış 37, 4 milyon
manat vəsait hesabına müxtəlif növ kənd təsərrüfatı maşınları, mineral gübrələr, emal müəssisələri üçün texnoloji avadanlıqlar alınıb istifadəyə verilib // Paritet. - 2008.-10-11 aprel. - N 31. - S.9. - [AZ-Q]
Bayramoğlu, Vasif. Aqrar sektor daha 5 il vergidən azad olunacaq: Bununla bağlı prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti gözlənilir // Azad Azərbaycan. - 2008.-11 aprel. - N 48. - S.3. - [AZ-Q]
Salahov, S. V. Azərbaycan kəndinin və kənd təsərrüfatının perspektiv inkişaf məsələləri // İqtisadiyyat.
- 2008.-17-23 aprel. - N 15. - S.3. - [AZ-Q]
Əhmədov, G. Ə. Kənd təsərrüfatında innovasiyaların mənimsənilməsinin forma və metodları // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - S.23-27. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZJ]
Qarayev, Orxan. Aqrar bölmədə investisiya siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 4. - S.28--31. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Bayramov, Vaqif. Aqrar sahəyə dövlət qayğısı // Xalq qəzeti. - 2008.-13 aprel. - N 77. - S.2. - [AZ-Q]
Abasov, İsmət. Ölkəmizdə uğurlu aqrar islahatların təşəbbüskarı və memarı // Respublika. - 2008.-17
aprel. - N 80. - S.2-3. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Hüseynli, L. Azərbaycan taxılçılığı: Ona güvənmək olarmı? // Ekspress. - 2008.-17 aprel. - N 66. - S.7.
- [AZ-Q]
Əfsun. "Azərbaycanın 420 min ton taxıl ehtiyatı var": Məmməd Hüseynov: "Dünyada baş verən qiymət
artımı Azərbaycana da təsir edir": Taxıl fondu ən azı 2-3 aylıq ehtiyata malik olmalıdır // Üç nöqtə. - 2008.-18
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aprel. - N 67. - S.10. - [AZ-Q]
Məmmədov, Qərib. Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır // Azərbaycan. - 2008.-19 aprel. - N 82. - S.2. - Qeyd: Azərbaycanın özü qədər əbədi ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Məmmədov, Qərib. Heydər Əliyevin aqrar islahatları ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısıdır
// Respublika. - 2008.-20 aprel. - N 83. - S.8-9. - [AZ-Q]
Məmmədov, Ü. Ə. İqtisadi islahatlar şəraitində aqrar bazarın formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf
meylləri // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 3. - S.45-55. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilils dillərndə xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Musayev, Məmməd. Azərbaycanda aparılan mütərəqqi aqrar islahatların müəllifi Heydər Əliyev Heydər Əliyevdir // Azərbaycan. - 2008.-22 aprel. - N 84. - S.3. - [AZ-Q]
Məmmədov, Məmməd. Culfada torpaq adamların dolanışıq mənbəyinə çevrilir // Azərbaycan. - 2008.22 aprel. - N 84. - S.5. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində yaz-tarla işləri haqqında [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. Biləsuvarlılar bu il daha çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək əzmindədirlər
// Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 87. - S.6. - [AZ-Q]
Taxıl Fondunun yaradılması yerli taxil istehsalçılarına nə vəd edir? // Bakı xəbər. - 2008.-25 aprel. N 85. - S.11. - [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Göyçay: inkişaf möhkəm təməl üzərində davam edir: Rayonda daxili tələbata uyğun
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal ediləcəkdir // Xalq qəzeti. - 2008.-1 may. - N 92. - S.9. - [AZ-Q]
İbrahimov, Eldar. Heydər Əliyev siyasətində aqrar qanunvericilik // Azərbaycan. - 2008.-4 may. - N
95. - S.4. - Qeyd: Müstəqil Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
şərəfli adı ilə bağlıdır [AZ-Q]
Anar. Ölkədə 500 min ton taxıl ehtiyatı var: İsmət Abbasov: "Kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının
istehsalı artırılmalıdır" // Paritet. - 2008.-6-7 may. - N 42. - S.6. - [AZ-Q]
Lətifov, Dilavər. Kənd təsərrüfatının inkişafını təmin edən aqrar qanunvericiliyin təşəbbüsçüsü // Xalq
qəzeti. - 2008.-8 may. - N 98. - S.12. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Tofiqoğlu, B. Ehtiyat taxıl fondu yaradılır: Sabir Vəliyev: Xaricdə taxılın bahalaşacağı təqdirdə fondun
ehtiyatlarından istifadə ediləcək" // Paritet. - 2008.-15-16 may. - N 45. - S.4. - Qeyd: Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik məhsullarının istehsalı, emalı və torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyevin
açıqlaması [AZ-Q]
Məmmədov, Məmməd. Çəkilən zəhmət hədər getmir: Bir vaxtlar rentabelsiz rayon sayılan Şahbuzda
indi əkin sahələrinin həsmi 2 min hektardan çoxdur // Azərbaycan. - 2008.-15 may. - N 104. - S.6. - [AZ-Q]
Qurbanov, Qəhrəman. Tovuzda kənd təsərrüfatına diqqət və qayğı var // Respublika. - 2008.-15 may. N 104. - S.6. - Qeyd: Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Niftalı Qasımov-la
söhbət [AZ-Q]
Pənahov, İlham. Əyriçay su anbarı dəmyə torpaqların həyat mənbəyidir // Respublika. - 2008.-15 may.
- N 104. - S.6. - Qeyd: Əyriçay su anbarı Şəki və Qax rayonlarında 10-a yaxın kəndin dəmiyə torpaqlarının suvarılması üçün inşa edilmişdir [AZ-Q]
İsgəndərov, F. B. Azərbaycanda aqrar islahatı: inkişaf mərhələləri və perspektivlər // İqtisadiyyat.2008.-15-21 may. - N 19. - S.9. - [AZ-Q]
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Qurbanov, Qəhrəman. Tovuzda kənd təsərrüfatına diqqət və qayğı var // Respublika. - 2008.-15 may. N 104. - S.6. - Qeyd: Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının aqrar məsələlər üzrə müavini Niftalı Qasımov-la
söhbət [AZ-Q]
Həsənli, M. T. Aqrar islahatlar və ərzaq bazarı // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 3. - S.37-40. - Qeyd:
Aqrar islahatın ilkin mərhələsində ərzaq bazarı daha çox xaotik xarakter daşımaqla idxal kanalları hesabına formalaşır [AZ-J]
Bayramov, Əlipənah. Kənd İnvestisiya Layihəsi icma təsərrüfatlarının simasını dəyişir // Xalq qəzeti. 2008.-17 may. - N 106. - S.4. - Qeyd: Kənd Təsərrüfatları Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru
Razim Vəliyevlə söhbət [AZ-Q]
Cavadov, Seyran.Cəlilabadlılar ərzaq bolluğu yaradılmasında yaxından iştirak edirlər // Azərbaycan. 2008.-17 may. - N 106. - S.4. - Qeyd: Respublikamızın iqtisadiyyatının mühüm bir hissəsini təçkil edən aqrar
sektorda Cəlilabad rayonunun xüsusi çəkisi var [AZ-Q]
Amanov, Rasim. Zaqatala: "Aqrolizinq" aqrar sahənin inkişafaına etibarlı təkandır // Respublika. 2008.-21 may. - N 109. - S.6. - Qeyd: "Aqrolizinq" ASC-nin Zaqatala aqroservis filialının müdiri İbrahim Kərimovla söhbət [AZ-Q]
Kübra. Kənd təsərrüfatının inkişafı prioritet vəzifəmizdir: Sabir Vəliyev: "Azərbaycanda taxil problemi
yoxdur" // Səs. - 2008.-28 may. - N 95. - S.11. - [AZ-Q]
Əhmədzadə, Əhməd. Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması tədbirləri //
Respublika. - 2008.-5 iyun. - N 121. - S.6. - Qeyd: 5 iyun Meliorator günüdür [AZ-Q]
Zeynalov, Sabir. "Aqro-Azərinvest" MMC fəaliyyətini genişləndirir: İtaliyalı mütəxəssis Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf tempini yüksək qiymətləndirir // Respublika. - 2008.-7 iyun. - N 123. - S.5. - [AZQ]
İbrahimov, Elməddin. Aqrar sektora qoyulan sərmayələr sahibkarların marağını artırıb Azər-baycanda
ASK-yə qoyulan daxili və xarici investisiyaların dinamikası və müasir vəziyyəti // Azad Azərbaycan. - 2008.-10
iyun. - N 81. - S.5. - [AZ-Q]
Salahov, S. V. Aqrar sahənin inkişafı məsələlərinə dair dəyərli monoqrafiya // İqtisadiyyat. - 2008.-1218 iyun. - N 24. - S.12. - Qeyd: Professor İ. H. İbrahimovun "Regionlarda sahibkarlığın inkişaf meyilləri və xüsusiyyətləri " monoqrafiyası çapdan çıxıb [AZ-Q]
Fərhadqızı, Pərvanə. "Aqro-Azərinvest" MMC fəaliyyətini genişləndirir: İtaliyalı mütəxəssis Azərbaycanda üzümçülüyn inkişaf tempini yüksək qiymətləndirir // 525-ci qəzet. - 2008.-14 iyun. - N 106. - S.18. - [AZQ]
Nazirlər Kabineti buğda toxumluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında qərar qəbul
etmişdir // Xalq qəzeti. - 2008.-21 iyun. - N 134. - S.2. - [AZ-Q]
Aslanov, Aslan. Aqrar sahənin davamlı inkişaf məsələləri // Xalq qəzeti. - 2008.-28 iyun. - N 139. - S.6.
- Qeyd: Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Aslan Aslanovun aqrar sektorun inkişafı
haqqında fikirləri [AZ-Q]
Salahov, Sadıq. Azərbaycanda aqrar iqtisad elminin banisi // Respublika. - 2008.-1 iyun. - N 118. - S.7.
- Qeyd: Azərbaycan elmi ictimaiyyəti iqtisad elminin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, aqrar iqtisad elmi-nin
yaradıcısı Əhməd Əkbər oğlu Mahmudov haqqında [AZ-Q]
Salahov, S. V. Azərbaycanda aqrar iqtisad elminin banisi // İqtisadiyyat. - 2008.-5-11 iyun. - N 23. S.3. - Qeyd: Milli Elmlər Akademiyasının iqtisadiyyat sahəsində ilk akademiki Əhməd Mahmudovun fəaliy-yəti
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haqqında [AZ-Q]
Abbasov, Vaqif. Aqrar islahatların aparılmasında Heydər Əliyev zirvəsi // Yeni Azərbaycan. - 2008.-7
iyun. - N 102. - S.6. - [AZ-Q]
İbrahimov, Elməddin. Aqrar sektora qoyulan sərmayələr sahibkarların marağını artırıb Azərbay-canda
ASK-yə qoyulan daxili və xarici investisiyaların dinamikası və müasir vəziyyəti // Azad Azərbaycan. - 2008.-10
iyun. - N 81. - S.5. - [AZ-Q]
Salahov, S. V. Aqrar sahənin inkişafı məsələlərinə dair dəyərli monoqrafiya // İqtisadiyyat. - 2008.-1218 iyun. - N 24. - S.12. - Qeyd: Professor İ. H. İbrahimovun "Regionlarda sahibkarlığın inkişaf meyilləri və
xüsusiyyətləri " monoqrafiyası çapdan çıxıb [AZ-Q]
Aslanov, Aslan. Aqrar sahənin davamlı inkişaf məsələləri // Xalq qəzeti. - 2008.-28 iyun. - N 139. - S.6.
- Qeyd: Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Aslan Aslanovun aqrar sektorun inkişafı
haqqında fikirləri [AZ-Q]
***
Рафикоглу, Я. Азербайджанских фермеров ожидает налоговое послабление: и это на фоне сокращения посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры // Зеркало. - 2008.-2 апреля. - N 55.
- С. 4. - [AZ-Г]
Мороз, А. Хлеба вдоволь : Азербайджан решает проблему обеспечения продовольственной
безопасности // Region. - 2008. - N 8. - С. 42-45. - Примеч.: Обеспечение продовольственной безопасности страны [AZ-J]
Ализаде, Ф. МСК стимулирует развитие аграрного сектора: на подходе подписание страхового
соглашения в отрасли шелководства и продление договоров по выращиванию хлопкасырца // Зеркало
/нед/. - 2008.-12 апреля. - N 63. - С. 14. - Примеч.:Интервью руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами Ирады Дейстани [AZ-Г]
Яшар. Цена на хлеб может подскочить: причина - приостановление ввоза казахстанского зерна
// Зеркало. - 2008.-18 апреля. - N 67. - С. 4. - [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. Стоимость буханки хлеба может достичь 40-50 гяпик, считает руководитель
Главного управления Союза сельских фермерских хозяйств. Официальные круги заверяют, что проблем
с зерном в Азербайджане не возникнет // Эхо (нед). - 2008.-19 апреля. - N 69. - С. 1,4. - [AZ-Г]
Исмет Аббасов: "В стране нет проблемы нехватки зерна" // Азербайджанские Известия. 2008.-25 апреля. - N 71. - С. 1. - Примеч.: Интервью Министра сельского хозяйства Исмета Аббасова
[AZ-Г]
Оруджев, Р."Жизнь не кончается в Казахстане": Азербайджан сможет выпутаться из непростой
ситуации с нехваткой зерновых, уверены официальные представители и независимые эксперты // Эхо. 2008.-25 апреля. - N 73. - С. 1,4. - [AZ-Г]
Миркадыров, Р. "Подарки" от Кабинета министров: да такое правительство давно бы отправили в отставку // Зеркало. - 2008.-29 апреля. - N 74. - С. 1. - Примеч.: О дефиците зерна [AZ-Г]
Руденко, Б. Чем сыты будем? // Наука и жизнь. - 2008. - N 2. - С. 18-23. - Примеч.: О
всероссий-ской сельскохозяйственной переписи [RU-Ж]
Миркадыров, Р. Куда уходят бюджетные деньги? Если верить официальной статистике, то, по
словам депутата, Азербайджан должен экспортировать зерно // Зеркало /нед/. - 2008.-3 мая. - N 78. - С.
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3. - Примеч.: О заседании Милли Меджлиса [AZ-Г]
Халилбейли, Дж.Сколько запасов зерна в Азербайджане? Минсельхоз обещает ответить на этот
вопрос на следующей неделе // Эхо. - 2008.-8 мая. - N 82. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Халилов, Дж. Азербайджану придется импортировать зерно по 500-550 долларов за тонну: на
фоне обнадеживающих официальных заявлений об ожидаемом улучшении ситуации частные специалисты придерживаются более сдержанных прогнозов // Эхо. - 2008.-14 мая. - N 85. - С. 1,5. - [AZ-Г]
Бабаев, Агаддин. Обильным будет хлеб: после известного распоряжения главы государства
Ильхама Алиева повысился интерес к производству зерна // Бакинский рабочий. - 2008.-26 июня. - N 118.
- С. 3. - [AZ-Г]
Куделич, Е. О предоставлении земельных участков в Республике Беларусь // Юстыцыя Беларусı. - 2008. - N 4. - С. 41-43. - Примеч.: О праве собственности на землю [BY-Ж]
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6. TİKİNTİ
Mehdiyev, İ. Ə.Respublikamızda fəaliyyət göstərən layihə təşkilatlarının müasir vəziyyəti //
İqtisadiyyat və həyat. - 2006. - N8. - S.Qeyd: Layihə təşkilatları [AZ-J]
Əmək qanunvericiliyi daha çox tikinti sektorunda pozulur: Nəbi Şükürlü: "Cərimə sanksiyaları tətbiq etməklə əmək qanunvericiliyinə tam əməl olunması mümkün deyil" // Palitra. - 2008.-29 aprel. -N 40. S.11. - Qeyd: Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlünün müsahibəsi [AZ-Q]
Lətifov, R. Ə. İnşaat bazarında tikinti məhsuluna qoyulan tələblər // İqtisadiyyat və audit. - 2006. N10. - S.33-35. - Qeyd: Marketinq [AZ-J]
Abasov, Litvin. Heydər Əliyev və tikinti kompleksi: Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə kənd tikintisində görülən işlər Azərbaycan kəndinin tarixi salnaməsidir // Respublika. - 2008.-4 may. N 95. - S.6. - [AZ-Q]
Qurbanov, Qəhrəman.Bentonit emalı zavodunun tikintisi davam edir // Respublika. - 2008.-7 may. - N
97. - S.12. - Qeyd: Qəncə-Qazax zonasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Orxan, Vüqar. Avropa Birliyi Azərbaycandan qaz nəqlini sürətləndirmək istəyir: Təşkilat bu məqsədlə
"Nabucco" kəmərinin tikintisində iştirak edəcək ölkələrdə iqtisadi imtiyazlar veriləcəyini bildirir // 525-ci qəzet.
- 2008.-14 may. - N 84. - S.1, 3. - [AZ-Q]
Amanov, Rasim. İsmayıllıda abadlıq və tikinti-quruculuq işləri // Respublika. - 2008.-20 may. - N 108.
- S.8. - Qeyd: İsmayıllı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Alışov, C. H.Reqional mənzil tikintisinin inkşafı proqramının işlənilməsi qaydası // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 2. - S.45--47. - Qeyd: Uzunmüddətli kreditləşmə haqqında [AZ-J]
Hüseynoğlu, Səməd. Sabirabad böyük tikinti meydanını xatırladır // Xalq qəzeti. - 2008.-28 may. - N
115. - S.8. - Qeyd: Sabirabad rayonun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Azərbaycan Türkiyənin tikinti nəhəngi "Tekfen"in səhmlərinin 50 faizinə sahib olacaq:
Dövlət Neft Şirkəti "Tekfen Holdinq"lə birgə inşaat layihəsində iştirak etmək niyyətindədir // Yeni Azərbaycan.
- 2008.-3 iyun. - N 98. - S.4. - [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. Lənkəranda məktəb tikintisinə heç vaxt belə diqqət yetirməyib // Azərbaycan. 2008.-4 iyun. - N 120. - S.5. - Qeyd: Son 5 ildə respublikamızın ən böyük rayonlarından olan Lənkəranda
təhsilin inkişafı haqqında [AZ-Q]
Məmmədov, Adil. Biləsuvarda dövlət dəstəyi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına və
tikinti-quruculuq işlərinin genişləndirilməsinə böyük stimul yaratmışdır // Azərbaycan. - 2008.-4 iyun. - N 120. S.6. - [AZ-Q]
Anar İnşaat işləri 30%, sənaye istehsalı 13,6% artıb: Yanvar-may aylarında iqtisadi artım 14, 6% təşkil
edib // Paritet. - 2008.-19-20 iyun. - N 57. - S.9. - [AZ-Q]
Zümrüd. Bibiheybət dünya səviyyəli ziyarətgaha çevriləcək: Kompleksin tikintisi yekunlaşmaq üzrədir
// Mədəniyyət. - 2008.-19 iyun. - N 53. - S.8. - [AZ-Q]
***
Рафикоглу, Я. Подписан меморандум о строительстве в Азербайджане судостроительного завода: а тем временем решается судьба водных путей между Каспийским и Черным морями // Зеркало. 2008.-28 мая. - N 94. - С. 4. - [AZ-Г]
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Рафикоглу, Я. В Баку пройдет заседание Комитета по транспорту и содействию торговле:
между тем, строительство ветки, которая свяжет Узбекистан, Кыргызстан и Китай, намечено завер-шить
к концу 2010 года// Зеркало. - 2008.-10 июня. - N 102. - С. 4. - [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. 20 лет строительство в Баку велось без Генплана: Госкомитет по архитек-туре
и градостроительству разрабатывает новый Генеральный план столицы // Эхо. - 2008.-24 июня. - N 112. С. 1,4. - [AZ-Г]
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7. MALİYYƏ. BANK. KREDİT
Maliyyə
Sümərinli, Cəsur. Dünya ölkələrində QHT-lərin dövlət tərəfindən maliyyələşməsi necə qurulur?: Macarıstan nümunəsi ən mütərəqqi və geniş yayılmış hesab edilir. Estoniyada da postsovet məkanı üçün nümunə
ola biləcək məqamlar var // Ayna. - 2008.-5 aprel. - N 29. - S.13. - [AZ-Q]
Arzu. Bank sektorunun yeni inkişaf strategiyasının hazırlanmasına başlanıb // Azad Azərbaycan.2008.-6 aprel. - N 45. - S.3. - [AZ-Q]
Əfsun. Dünya maliyyə bazarındakı böhran diqqətlə izlənilir: Rüfət Aslanlı: "İnflyasiya meyillərinin
səngiməsinə yönəldilən tədbirləri davam etdirəcəyik" // Üç nöqtə. - 2008.- 9 aprel. - N 60. - S.8. - Qeyd: Milli
Bankın İdarə Heyətinin sədr müavini Rüfət Aslanlının müsahibəsi [AZ-Q]
Azərbaycan manatı dünyanın ən dəyərli valyutalarından biri hesab olunur // Azərbaycan. - 2008.12 aprel. - N 76. - S.3. - Qeyd: Milli Bankın tətqiqatlar və statistika departamentinin məlumatı [AZ-Q]
Beynəlxalq Valyuta Fondundan hökumətə çağırış: Ölkənin böyük məbləğli borclanmaya getməsi heç
bir halda başa düşülən deyil və inflyasiya riskini artırır // Bizim yol. - 2008.-12 aprel. - N 67. - S.5. - [AZ-Q]
Cəbrayılov, M. M. Azərbaycanda Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarının tətbiqi // İqtisadiyyat və
audit. - 2008. - N 4. - S.49-52. - [AZ-J]
Sadayoğlu, Pərviz. Qlobal bahalaşmanın əsl səbəbkarı...: Böyük dövlətlər təsir arealını böyütmək üçün
dünyanı aclığa sürükləyir // Yeni Azərbaycan. - 2008.-1 may. - N 77. - S.1, 7. - [AZ-Q]
Hesablama Palatası dövlət büdcəsinə dair rəy hazırlayıb // Gün. - 2008.-1 may. - N 76. - S.12. [AZ-Q]
Cəbrayılov, M. M. Azərbaycanda Beynəlxalq maliyyə hesabatı standartlarının tətbiqi // İqtisadiyyat və
audit. - 2008. - N 4. - S.49-52. - [AZ-J]
Sadıqov, E. M. Fond bazarında investisiya riskləri və onların əsas xüsusiyyətləri // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 3. - S.41-43. - Qeyd: Fond bazarında qiymətli kağızlar portfeli müstəqil məhsuldur. Məhz onun
satışı vasitəsilə fond bazarında vəsaitlərin qoyuluşu zamanı investorların tələbatları tam və ya hissələrlə təmin
olunur [AZ-J]
Həsənov, H. S. İqtisadiyyatın korporativləşməsi əsasında yeni maiyyə sisteminin qurulması
istiqamətləri // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 4. - S.44-46. - Qeyd: Korporativ idarəetməyə maliyyə sistemi
aspektindən yanaşma çox önəmlidir [AZ-J]
Nəzərova, Sevinc. Dövlət büdcəsi 11 milyard manata çatdı: Ziyad Səmədzadə: "Büdcəyə yeni vəsaitin
əlavə olunması əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına yardım edəcək" // Səs. - 2008.-15 may. - N 86. S.11. - Qeyd: Milli Məclisin iqtisadi siyasət daimi komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin müsahibəsi [AZQ]
Cəfərli, Elbrus. Valyuta Fondunun qeyri-obyektivliyi, yaxud ikili standartlığın daha bir nümunəsi:
ABŞ- ın inhisarında olan bu maliyyə institutu Vaşınqtonun diqtəsindən xilas ola bilməyib // Yeni Azərbaycan. 2008.-16 may. - N 87. - S.7. - Qeyd: Beynəlxalq Valyuta Fondunun bəyanatına münasibət [AZ-Q]
Heydərov, Pərviz. İnflyasiyaya təkanverici faktorlar: Və yaxud büdcəyə dəyişiklik nə vəd edir? // Ekspress. - 2008.-16 may. - N 84. - S.7. - [AZ-Q]
Əliyev, R. B. İqtisadi təhlilin perspektiv inkişafına nəzəri baxış // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 4. - S.36. - Qeyd: İqtisadi təhlilin həyata keçirilməsinin zəruri şərtlərindən biri gələcək nəslin sosial-iqtisadi vəziyyəti-
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nin yaxşlaşdırılması üçün tədbirlər planı hazırlamaqdan ibarətdir [AZ-J]
Mikayıloğlu, Ramiz. "Maliyyə Nazirliyi Teatr Xadimləri İttifaqının maliyyələşməsinə razılıq verə bilər": Nizami Cəfərov: "Kinematoqrafiya İttifaqı, Memarlar və Arxitektorlar İttifaqı maliyyələşməylə bağlı iddia
qaldırarsa, o zaman problem çıxacaq" // Xalq cəbhəsi. - 2008.-20 may. - N 89. - S.5. - Qeyd: Atatürk Mərkəzinin
rəhbəri, Milli Məclisin Mədəniyyət daimi komissiyasının sədri Nizami Cəfərovun müsahibəsi [AZ-Q]
Həsənov, V. Maliyyə sabitliyinin formalaşması strategiyası // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 5. S.20-24. - Qeyd: Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasəti haqqında [AZ-J]
Abbasov, Q. Ə. İstehsal məsrəflərinin təsnifləşdirilməsinin prinsipləri// Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. S.3-10. - [AZ-J]
Namazova, C. B. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə investisiyaların tətbiqi // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. S.24-26. - Qeyd: Ölkəmizin müasir iqtisadi inkaşaf modelində investisiya amili [AZ-J]
Bayramlı, Nardar. Son 4 ayda 39 min daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparılıb: Arif
Qaraşov: İpoteka müqavilələrinin dövlət qeydiyyatı sahəsində Bakı və regionlara dair göstəricilərin təxminən
bərabərləşməsi bölgələrdə də daşınmaz əmlakdan sahibkarlıq məqsədilə istifadəyə yaradılmış imkanların müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir // Yeni Azərbaycan. - 2008.-7 iyun. - N 102. - S.3. - [AZ-Q]
Həqiqət.Xarici investorların qeyri-neft sektoruna marağı artır: Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkətinin
Birinci İnvestor konfransı keçirilib // Kaspi. - 2008.-14-17 iyun. - N 103. - S.11. - [AZ-Q]
Azərbaycanda maliyyə amnistiyası mümkündürmü?: Çirkli pulların leqallaşmasının iqtisadiyyata
təsiri // Ayna. - 2008.-21 iyun. - N 40. - S.14. - [AZ-Q]
Dünya Bankı 26, 7 milyon dollar kredit ayıracaq: "Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı
Layihəsi"nin maliyyələşdirilməsi üçün // Mərkəz. - 2008.-24 iyun. - N 111. - S.12. - [AZ-Q]
Əliyeva, L. İlin sonuna adambaşına düşən xarici borc 400 dolları keçəcək: Ekspertlərə görə, alınan
kreditlərin xərclənmə istiqaməti şübhəli və mürəkkəbdir // Yeni Müsavat. - 2008.-25 iyun. - N 164. - S.13. [AZ-Q]
Hafizova, Sənan. Valyuta siyasətinin kredit sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi // Maliyyə və uçot. 2008. - N 5. - S.19-23. - Qeyd: Müasir kredit sisteminin yenidən qurulması haqqında [AZ-J]
Namazova, C. B. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə investisiyaların tətbiqi // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. S.24-26. - Qeyd: Ölkəmizin müasir iqtisadi inkaşaf modelində investisiya amili [AZ-J]
Cəfərli, Elbrus. Azərbaycan investisiyaların cəlbediciliyinə görə MDB-də ilk yerlərdə dayanır: Respublikamızın maliyyə qüdrətinin artması daxili sərmayələrin həcminin xarici sərmayələri üstələməsinə səbəb
olub // Yeni Azərbaycan. - 2008.-26 iyun. - N 114. - S.4. - [AZ-Q]
***
Инфляция как она есть // İqtisadiyyat. - 2008.-3-9 aprel. - N 13. - S.4. - [AZ-Q]
5-я юбилейная Каспийская международная конференция и выставка "Банки и финансы" //
Зеркало. - 2008.-10 апреля. - N 61. - С. 3. - [AZ-Г]
Фетисов, Г. Динамика цен и антиинфляционная политика в условиях "голландской болезни" //
Вопросы экономики. - 2008. - N 3. - С. 20-36. - Примеч.: Ускорение инфляции в России: возможные причины и прогнозы[RU-Ж]
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Некипелов, А.От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно-кредитной и
валютной политике // Вопросы экономики. - 2008. - N 3. - С. 47-55. – Примеч.: Макроэкономические
проблемы [RU-Ж]
Логинов, П. Финансово-правовое регулирование кредитных производных финансовых инструментов // Право и экономика. - 2008. - N 3. - С. 48-54. - Примеч.: О производных финансовых инструментах для решения различных правовых проблем производных финансовых инструментов [RU-Ж]
"Финансовая семерка" прогнозирует ухудшение состояния мировой экономики // Region. 2008. - N 8. - С. 45. - Примеч.: Борьба с кредитным кризисом [AZ-J]
Алпатов, Ю. М. К вопросу о стратегии финансового развития органов городского самоуправления в современной России // Право и политика. - 2008. - N 2. - С. 344-349. - Примеч.: О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации [RU-Ж]
Хизириева, Д. Возмещение налога на добавленную стоимость лизинговой компанией // Право и
экономика. - 2008. - N 3. - С. 65-68. - Примеч.: Выплаты лизинговых платежей [RU-Ж]
"Финансовая семерка" прогнозирует ухудшение состояния мировой экономики // Region. 2008. - N 8. - С. 45. - Примеч.: Борьба с кредитным кризисом [AZ-J]
Салаева, А. Нефть за манаты? Это реально! : Анатолий Милюков: "При крепкой национальной
валюте переходить на расчеты в ней необходимо" // Region. - 2008. - N 8. - С. 56-58. - Примеч.: Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков, доктор экономических наук, профессор
Анатолий Милюков о состоянии банковского сектора России и Азербайджана, а также влиянии его на
развитие экономики страны в целом [AZ-J]
Кулиева, Сабуха. Хотите заработать на финансовом кризисе? // Consultinq & Business. - 2008. N 3. - С. 134-135. - Примеч.: Директор брокерской компании Азербайджана ООО Standard Capital Метанет Искендерова о новом для азербайджанского рынка продукте [AZ-J]
Халилов, Дж. Сегодня парламентская комиссия обсудит поправки в госбюджет: правительство
предлагает увеличить прогнозируемые доходы госбюджета-2008 на 3 млрд. манатов. Увеличится финансирование социальных сфер, системы соцзащиты и образования, а также оборонной отрасли // Эхо. 2008.-30 апреля. - N 76. - С. 1,5. - [AZ-Г]
Ализаде, Ф. Бумеранг шальных нефтедолларов и как итог-нарушение баланса между спросом и
предложением // Зеркало /нед/. - 2008.-3 мая. - N 78. - С. 14-15. - Примеч.: О государственном бюджете и
об инфляции [AZ-Г]
Матвиенко, П. Капитализация как действенный инструмент повышения надежности банковской
системы Украины // Экономика Украины. - 2008. - N 1. - С. 42-52. - [RU-Ж]
Васильев, В. С. Грядущая финансовая турбулентность // США. Канада : Экономика. Политика.
- 2008. - N 3. - С. 3-20. - Примеч.: Современные модели глобализованных финансовых рынков [RU-Ж]
Кулиева, Сабуха. Хотите заработать на финансовом кризисе? // Consultinq & Business. - 2008. N 3. - С. 134-135. - Примеч.: Директор брокерской компании Азербайджана ООО Standard Capital Метанет Искендерова о новом для азербайджанского рынка продукте [AZ-J]
Рзаев, С. Депутаты приняли поправки в бюджет 2008 года и одобрили отчет об исполнении основного финансового документа за предыдущий год // Эхо (нед). - 2008.-3 мая. - N 79. - С. 4. - [AZ-Г]
Ерохова, В. О консолидированном бюджете Республики Беларусь на 2008 год // Юстыцыя Беларусı. - 2008. - N 3. - С. 53-59. - Примеч.: Закон о бюджете Республики Беларусь [RU-Ж]
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Мамедли, И.На страже бюджета : Счетная палата Азербайджана активизирует свою деятельность // Region. - 2008. - N 9. - С. 40-42. - Примеч.: Финансовый контроль в Азербайджане [AZ-J]
Рустамов, Р. Государственная идеология возвращается? Похоже, что творческим организациям
придется продолжить свою деятельность под контролем государств // Зеркало. - 2008.-23 мая. - N 91. С. 3. - Примеч.: О государственном финансировании пяти творческих союзов - писателей, художников,
архитекторов, кинематографистов [AZ-Г]
Запольский, С. В. О модернизации доктрины российского финансового права // Финансовое
право. - 2008. - N 4. - С. 15-17. - Примеч.: Изменения в доктрине российского финансового права [RUЖ]
Халилов, Дж. Манат продолжает ревальвацию: как считают эксперты, нацвалюта обладает финансовой силой для выполнения роли региональной валюты// Эхо (нед). - 2008.-14 июня. - N 107. - С. 12. - [AZ-Г]

Bank. Kredit
Xarici borcumuz 3,7 milyard dollara çatıb: Bunun 2,4 milyard dolları dövlət zəmanəti altında cəlb
edi-lib // Ülfət. - 2008.-5 aprel. - N 15. - S.5. - Qeyd: Milli Bank Azərbaycanın xarici borc iddialarının strukturu
və tərkibi ilə bağlı aparılan monitorinqin nəticələrini açıqlayıb [AZ-Q]
Arzu Bank sektorunun yeni inkişaf strategiyasının hazırlanmasına başlanıb // Azad Azərbaycan.2008.-6 aprel. - N 45. - S.3. - [AZ-Q]
Mirzəbəyli, İttifaq. Dünya Bankı Azərbaycanda Neft gəlirlərinin idarə edilməsini müsbət qiymətləndirir: Xristos Kostopulus: Bu gün Azərbaycanda "Holland sindromu" təhlükəsi yoxdur // Xalq qəzeti. - 2008.-8
aprel. - N 72. - S.2. - [AZ-Q]
Sevil. Bank sektoru nisbətən ləng inkişaf edəcək: Rüfət Aslanlı: "Bu, dünya maliyyə bazarında müşahidə olunan böhranla əlaqəlidir" // Həftə içi. - 2008.-9 aprel. - N 60. - S.5. - Qeyd: Bakıda V Yubiley Beynəlxalq "Bankçılıq və Maliyyə" sərgi-konfransı öz işinə başladı [AZ-Q]
Fərhadqızı, Pərvanə. Sahibkarlara 4, 6 milyon manat güzəştli kredit verilib: Bu il 650-dən çox yeni iş
yerinin yaradılacağı gözlənilir // 525-ci qəzet. - 2008.-10 aprel. - N 61. - S.6. - [AZ-Q]
Azərbaycan manatı dünyanın ən dəyərli valyutalarından biri hesab olunur // Azərbaycan. - 2008.12 aprel. - N 76. - S.3. - Qeyd: Milli Bankın tətqiqatlar və statistika departamentinin məlumatı [AZ-Q]
Babayev, Ə. M. Bank əməliyyatlarından vergitutmanın xarici təcrübələrinin təhlili // Maliyyə və uçot. 2008. - N 3. - S.25-31. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Abbasov, Q. Ə. Debitor və kreditor borclarının hərəkətinə nəzarətin təşkili problemləri // Maliyyə və
uçot. - 2008. - N 3. - S.3-12. - Qeyd: Debitor və kereditor borclar üzərində nəzarət mexanizmi [AZ-J]
Qasımbəyli, Seymur. "Təhsil kreditləri": Qanun layihəsinin qəbul olunması üçün Milli Məclisə müraciət göndərilib // Şərq. - 2008.-22 aprel. - N 69. - S.13. - [AZ-Q]
Bankların restrukturizasiyası // Mülkiyyət. - 2008.-3 may. - N 17, 18. - S.7. - [AZ-Q]
Abdullayev, Ş. Ə. "BAZEL-II" standartlarının işlənib hazırlanmasının xüsusiyyətləri və onların Milli
Bank sistemidə tətbiqi zərurəti // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 4. - S.41-43. - Qeyd: "Bazel-II" adlanan normativlər toplusu kredit risklərinin qiymətləndirilməsi və onların idarə olunması texnikasının təkmilləşdirilməsi
üzrə tövsiyələrdən ibarət olub, kredit, bazar və əməliyyat risklərinin təsiri altında bank kapitalına qarşı irəli sürülən ümumi minimal tələbləri, eləcə də risklərə, risk-menecmentinin vəziyyətinə və bazardakı nizam-intizam
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nəzatətin inkişafına dair tövsiyələrini təqfdim edir [AZ-J]
Zaman, Elçin. AKİA kiçik biznesə kreditin sayını artırır: Mikrokreditlər biznesin inkişafına imkan
yaradır və orta təbəqənin formalaşmasını sürətləndirir // İki sahil. - 2008.-16 may. - N 87. - S.5. - Qeyd: Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyasının konfransı keçirilmişdir [AZ-Q]
Səlim. Dünya Bankı növbəti iki ildə ölkəmizə 1, 2 mlrd. dollar ayıracaq: 2008-ci il bankın Azərbaycana güzəştli kredit verdiyi son il olacaq // Paritet. - 2008.-17-19 may. - N 46. - S.5. - Qeyd: Bakıda Xəzər İnteqrasiya İşgüzar Klubunun Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Qreqori Yedjeyçakla görüşü keçirilib [AZ-Q]
"Bank Standard"-aprel ayının yekunları // 525-ci qəzet. - 2008.-20 may. - N 88. - S.2. - [AZ-Q]
Yaqut. Jurnalistlərə kredit verilmir: Banklar qapılarını qəzetçilərə bağlayıb // Olaylar. - 2008.-22 may.
- N 87. - S.6. - [AZ-Q]
Səlim. Dünya Bankı növbəti iki ildə ölkəmizə 1, 2 mlrd. dollar ayıracaq: 2008-ci il bankın Azərbaycana güzəştli kredit verdiyi son il olacaq // Paritet. - 2008.-17-19 may. - N 46. - S.5. - Qeyd: Bakıda Xəzər İnteqrasiya İşgüzar Klubunun Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Qreqori Yedjeyçakla görüşü keçirilib [AZ-Q]
"Bank Standard"-aprel ayının yekunları // 525-ci qəzet. - 2008.-20 may. - N 88. - S.2. - [AZ-Q]
Yaqut. Jurnalistlərə kredit verilmir: Banklar qapılarını qəzetçilərə bağlayıb // Olaylar. - 2008.-22 may. N 87. - S.6. - [AZ-Q]
Nəbiyev, Elmixan. Özəl bankların sahibkarlığın inkişafında rolu böyükdür// Respublika. - 2008.-6 iyun.
- N 122. - S.5. - Qeyd: "Atrabank" ASC İdarə Heyətinin sədri Elmixan Nəbiyevin açıqlaması [AZ-Q]
Bayramlı, Nardar. Son 4 ayda 39 min daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparılıb: Arif
Qaraşov: İpoteka müqavilələrinin dövlət qeydiyyatı sahəsində Bakı və regionlara dair göstəricilərin təxminən
bərabərləşməsi bölgələrdə də daşınmaz əmlakdan sahibkarlıq məqsədilə istifadəyə yaradılmış imkanların müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir// Yeni Azərbaycan. - 2008.-7 iyun. - N 102. - S.3. - [AZ-Q]
Səfərov, Nazim. Pul, bank və marketing // Azərbaycan bu gün və sabah. - 2008. - N 4. - S.47-52. Qeyd: Yazıda maliyyə-bank sisteminin inkişafında olan vacib mərhələlərdən söhbət gedir. Məqalənin rus
dilində qısa xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Hafizova, Sənan.Valyuta siyasətinin kredit sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi // Maliyyə və uçot. 2008. - N 5. - S.19-23. - Qeyd: Müasir kredit sisteminin yenidən qurulması haqqında [AZ-J]
Namazova, C. B. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə investisiyaların tətbiqi // Maliyyə və uçot.- 2008. - N 5. S.24-26. - Qeyd: Ölkəmizin müasir iqtisadi inkaşaf modelində investisiya amili [AZ-J]
Hafizova, Sənan. Valyuta siyasətinin kredit sisteminə təsirinin qiymətləndirilməsi // Maliyyə və uçot. 2008. - N 5. - S.19-23. - Qeyd: Müasir kredit sisteminin yenidən qurulması haqqında [AZ-J]
Namazova, C. B. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə investisiyaların tətbiqi // Maliyyə və uçot. - 2008. - N 5. S.24-26. - Qeyd: Ölkəmizin müasir iqtisadi inkaşaf modelində investisiya amili [AZ-J]
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankının prezidenti, Özəl Sektorun İnkişafı üzrə
İslam Korporasiyası Direktorlar Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əlinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti-ni
qəbul etmişdir (12 iyun 2008-ci il) // Xalq qəzeti. - 2008.-13 iyun. - N 128. - S.1. - [AZ-Q]
Quliyev, İlham. İpoteka kreditlərinin verilməsi tezliklə bərpa olunmalıdır: Qənirə Paşayeva xeyli sayda
insanın bu günü səbirsizliklə gözlədiyini deyir // Kaspi. - 2008.-20 iyun. - N 106. - S.10. - Qeyd: Millət vəkili
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Qənirə Paşayevanın açıqlaması [AZ-Q]
Dünya Bankı 26, 7 milyon dollar kredit ayıracaq: "Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı
Layihəsi"nin maliyyələşdirilməsi üçün // Mərkəz. - 2008.-24 iyun. - N 111. - S.12. - [AZ-Q]
Dünya Bankı 26, 7 milyon dollar kredit ayıracaq: "Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inki-şafı
Layihəsi"nin maliyyələşdirilməsi üçün // Mərkəz. - 2008.-24 iyun. - N 111. - S.12. - [AZ-Q]
Əliyeva, L. İlin sonuna adambaşına düşən xarici borc 400 dolları keçəcək: Ekspertlərə görə, alınan
kreditlərin xərclənmə istiqaməti şübhəli və mürəkkəbdir// Yeni Müsavat. - 2008.-25 iyun. - N 164. - S.13. - [AZQ]
Dünya Bankının Biliklər İqtisadiyyatı üzrə VII Forumu başa çatmışdır // Rabitə dünyası. - 2008.-26
iyun. - N 20. - S.6. - Qeyd: İyunun 16-20-də İtaliyanın Ankona şəhərində Dünya Bankının Biliklər İqtisadiyyatı
üzrə VII Forumu keçirilmişdir [AZ-Q]
***
Халилов, Дж. Законопроект "О небанковских кредитных организациях" передадут парламенту:
новое законодательство будет стимулировать создание новых национальных микрофинансовых организаций // Эхо. - 2008.-2 апреля. - N 56. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Мороз, А. Ипотечная выгода : мировой кризис обходит Азербайджан стороной // Region. - 2008. N 7. - С. 36-39. - Примеч.: Несмотря на кризис, разыгравшийся в системе ипотечного кредитования
США, в Азербайджане банки продолжают выдавать кредиты [AZ-J]
Яшар. Азиатский банк развития обнародовал отчет по Азербайджану за 2007 год: изучая его, невольно вспоминаешь известную песенку про "маркизу", которую уверяют о том, что хороши у нас дела
// Зеркало. - 2008.-8 апреля. - N 59. - С. 4. - [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. Валютные резервы Азербайджана достигнут 10 млрд. долларов: за истек-ший
период местные банки привлекли из-за рубежа 1,152 млрд. долларов внешнего финансирования // Эхо. 2008.-9 апреля. - N 61. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Мамедли, Илаха. Все возвращается на круги своя... : вопреки пессимистичным прогнозам Интерес зарубежных банков к рынку Азербайджана повысился // Region. - 2008. - N 6. - С. 40-43. - Примеч.:
Иностранные банки в Азербайджане [AZ-J]
Добрынин, И. Н. Конституционно-правовые аспекты функционирования банковской системы
Российской Федерации и проблема адаптации к вступлению в ВТО // Государство и право. - 2008. - N 2.
- С. 101-107. - Примеч.: Переговоры о вступлении России к Всемирную Торговую Организацию [RU-Ж]
Фатулла, Ф. Кругооборот финансов в Азербайджане: к размещаемым за рубежом средствам
Нацбанка, Госнефтефонда добавились средства и Фонда страхования // Зеркало. - 2008.-10 апреля. - N
61. - С. 4. - Примеч.: О размещении за пределами страны ценных бумаг ГНФАР, золотовалютных резервов Национального банка Азербайджана и собственных средств Азербайджанского фонда страхования вкладов [AZ-Г]
Керимов, Дж. Сущность и цели управления валютным курсом в современных условиях в Азербайджане // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - С. 18-22. - [az-j]
Муршудли , Ф. Ф. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности и пути его совершенствования // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - С. 28-32. -Примеч.: Кредитно-финансовый сектор
Азербайджана [AZ-J]
Алиев, А.Методические вопросы оценки рыночной стоимости объектов системы ипотечно –жи-
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лищного кредитования // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - С. 46-50. - Примеч.: Ипотечное жилищное
кредитование [AZ-J]
Магомедов, Г. Развитие конкуренции на рынке кредитных услуг // Государственная служба. 2008. - N 1. - С. 96-103. - Примеч.: Актуальные вопросы функционирования рынка кредитных услуг и их
роль в укреплении финансовой устойчивости коммерческих банков [RU-Ж]
Малумов, Г. Мошеннические действия в сфере кредитования // Право и экономика. - 2008. - N 3.
- С. 55-64. - Примеч.: Группа мошенников, которые уличены в злоупотреблениях и мошенничестве с
кредитными операциями [RU-Ж]
5-я юбилейная Каспийская международная конференция и выставка "Банки и финансы" //
Зеркало. - 2008.-10 апреля. - N 61. - С. 3. - [AZ-Г]
Бакланова, Е. Современная банковская система в Саудовской Аравии // Россия и мусульманский
мир. - 2008. - N 1. - С. 135-. - Примеч.: Саудовские финансовые институты [RU-Ж]
Клементьева, Т. Н. Коммерческие банки в налоговых правоотношениях // Финансовое право. 2008. - N 3. - С. 23-26. - Примеч.: Правовые основы деятельности кредитных организаций [RU-Ж]
Улукаев, А. Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом финансовом
рынке: проблемы и перспективы // Вопросы экономики. - 2008. - N 3. - С. 4-19. - Примеч.: Причины
кризиса на рынке ипотечного кредитования США и влияние кризиса на финансирование российских
банков [RU-Ж]
Некипелов, А. От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно-кредитной и
валютной политике // Вопросы экономики. - 2008. - N 3. - С. 47-55. - Примеч.: Макроэкономические
проблемы [RU-Ж]
Магомедов, Г. Развитие конкуренции на рынке кредитных услуг // Государственная служба. 2008. - N 1. - С. 96-103. - Примеч.: Актуальные вопросы функционирования рынка кредитных услуг и их
роль в укреплении финансовой устойчивости коммерческих банков [RU-Ж]
Логинов, П. Финансово-правовое регулирование кредитных производных финансовых инструментов // Право и экономика. - 2008. - N 3. - С. 48-54. - Примеч.: О производных финансовых
инструмен-тах для решения различных правовых проблем производных финансовых инструментов [RUЖ]
Гулиева, Нурлана. Рискам вопреки : Нацбанк Азербайджана контролирует ситуацию с внешними заимствованиями банков // Region. - 2008. - N 8. - С. 52-53. - Примеч.: Банковский сектор Азербайджана [AZ-J]
Фархад Омаров: "Нацбанк адекватно реагирует на происходящие в финансовой сфере процесссы" // Азербайджанские Известия. - 2008. -16 апреля.- N 64.- С.6.- [AZ-Г].
Халилбейли, Дж.Социальная ипотека в ожидании решения правительства: только после завершения обсуждений в Кабмине Азербайджанский ипотечный фонд сможет получить финансирование на
текущий год // Эхо. - 2008.-25 апреля. - N 73. - С. 1,4. - [AZ-Г]
Ализаде, Ф.Оценка банковского сектора неоднозначна: хотя налицо рост данного сегмента национальной экономики // Зеркало /нед/. - 2008.-26 апреля. - N 73. - С. 15. - [AZ-Г]
Фуад, А. Межбанк приступил к выпуску карт American Express: их владельцы получат доступ к
бонусам и льготам как внутри страны, так и за ее пределами // Зеркало. - 2008.-2 мая. - N 77. - С. 4.- [AZГ]
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Бакланова, Е.
Современная банковская система в Саудовской Аравии // Россия и
мусульманский мир. - 2008. - N 1. - С. 135-. - Примеч.: Саудовские финансовые институты [RU-Ж]
Викулин, А. Ю. О системе принципов законодательства о кредитных историях // Государство и
право. - 2008. - N 3. - С. 65-. - Примеч.: Принцип использования кредитных историй [RU-Ж]
Прокошин, М. С. Стратегия развития банка России // Право и управление XXI век. - 2008. - N 1. С. 77-83. - Примеч.: О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации [RU-Ж]
Манафлы, Р.150 млн. долларов: планирует выделить Всемирный банк Азербайджану на экологическую реабилитацию Абшерона. Эколог Тельман Зейналов считает, что это мизерная сумма // Эхо. 2008.-8 мая. - N 82. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Ализаде, Ф. Быть ли в Азербайджане сельскохозяйственному банку? МВФ положительно оценил роль НБА в управлении рисками в банковском секторе // Зеркало. - 2008.-15 мая. - N 85. - С. 4. [AZ-Г]
Матвиенко, П.Капитализация как действенный инструмент повышения надежности банковской
системы Украины // Экономика Украины. - 2008. - N 1. - С. 42-52. - [RU-Ж]
Манафлы, Р. Выдача ипотечных кредитов может быть возобновлена: правда, новые процентные
ставки, возможно, будут гораздо больше, чем во время "первой волны" выдачи кредитов // Эхо (нед). 2008.-17 мая. - N 88. - С. 7. - [AZ-Г]
Ходасевич, Антон. Минск выставляет банки на продажу // Независимая газета. - 2008.-20 мая. N 99. - С. 1,8. - Примеч.: О банковской системе Белоруссии [RU-Г]
Исеев, Вадим. Скромное разочарование ипотеки // Diaspora press. - 2008.-21 мая. - N 9. - С. 6. Примеч.: О социальной ипотеке [AZ-Г]
Старостина, Е. Баллада об ипотеке: справедливая оценка недвижимости стала темой масштабной конференции // Каспий. - 2008.-27 мая. - N 93. - С. 1,4. - Примеч.: О Конференции на тему "Независимая оценка недвижимости: Перспективы развития в Азербайджане" [AZ-Г]
Фуад, А. МФК помогает АИФ: процентные ставки по ипотечным кредитам вырастут // Зеркало. 2008.-27 мая. - N 93. - С. 4. - [AZ-Г]
Исмаилов, Бахрам. ГУАМ создает банк: развитие объединения будет опираться на финансовые
инструменты // Каспий. - 2008.-30 мая. - N 95. - С. 1,4. - Примеч.: О международной конференции на тему "Стратегия развития ГУАМ" [AZ-Г]
Oz Старостина, Е. Баллада об ипотеке: справедливая оценка недвижимости стала темой массштабной конференции // Каспий. - 2008.-27 мая. - N 93. - С. 1,4. - Примеч.: О Конференции на тему "Независимая оценка недвижимости: Перспективы развития в Азербайджане" [AZ-Г]
Тофикоглу, Р. Третья конференция ГУАМ в Азербайджане: создается общий банк международной организации, и наша страна передает председательство Грузии // Эхо. - 2008.-30 мая. - N 96. - С. 1,3.
- [AZ-Г]
Исмаилов, Бахрам. ГУАМ создает банк: развитие объединения будет опираться на финансовые инструменты // Каспий. - 2008.-30 мая. - N 95. - С. 1,4. - Примеч.: О международной конференции
на тему "Стратегия развития ГУАМ" [AZ-Г]
Глушаченко, С. Б. Институт ипотеки в Древнем Риме // История государства и права. - 2008. N 5. - С. 28-29. - Примеч.: Понятие о залоге и ипотечное кредитование [RU-Ж]
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Замалеев, Р. Р. Современное законодательство зарубежных стран об ипотеке // Политика и
общество. - 2008. - N 4. - С. 63-67. - Примеч.: Анализ российского и зарубежного законодательства в
области ипотеки [RU-Ж]
Твердохлебова, Д. Методика оценки финансового состояния банковской системы Украины //
Экономика Украины. - 2008. - N 4. - С. 43-55. - Примеч.: Диагностика банковской системы Украины на
наличие кризисных явлений: система индикаторов финансового состояния банковской системы [UA-Ж]
Мирошник, С. В. Финансовая политика и финансовая система страны // Финансовое право. 2008. - N 4. - С. 7-8. - Примеч.: Понятие финансовой политики и вопрос о структуре финансовой системы страны как спорные вопросы в юридической науке и практике [RU-Ж]
Денежно-кредитная политика Российской Федерации // Финансовое право. - 2008. - N 4. - С.
13-15. - Примеч.: Борьба с инфляцией, поддержание курса внутренней валюты по отношению к ведущим валютам мира, поддержание положительного платежного баланса страны как главные цели
денежно-кредитной политики [RU-Ж]
МБА заключил беспрецедентное соглашение: о всяком случае, в истории банковского сектора страны подобного еще не было // Зеркало /нед/. - 2008.-7 июня. - N 101. - С. 16. - Примеч.: О кредитном соглашении между Международном банком Азербайджана и международным синдикатом
банков о предоставлении МБА кредита в размере 173,5 млн. долларов [AZ-Г]
Гусева, Л. Л. Исторический аспект развития ипотечного кредитования //История государства и
права. - 2008. - N 5. - С. 17-18 : . - Примеч.: Ипотечная система: историко-правовой аспект [RU-Ж]
Денежно-кредитная политика Российской Федерации // Финансовое право. - 2008. - N 4. - С.
13-15. - Примеч.: Борьба с инфляцией, поддержание курса внутренней валюты по отношению к ведущим валютам мира, поддержание положительного платежного баланса страны как главные цели денежно-кредитной политики [RU-Ж]
МБА заключил беспрецедентное соглашение: о всяком случае, в истории банковского сектора
страны подобного еще не было // Зеркало /нед/. - 2008.-7 июня. - N 101. - С. 16. - Примеч.: О кредитном
соглашении между Международном банком Азербайджана и международным синдикатом банков о
предоставлении МБА кредита в размере 173,5 млн. долларов [AZ-Г]
Халилов, Дж. Граждан заставят платить по долгам: эксперты опасаются грядущего кризиса и
предлагают разработать законопроект о банкротстве физических сил // Эхо (нед). - 2008.-7 июня. - N 102.
- С. 1,3. - [AZ-Г]
Манафлы, Р. Исламский банкинг в Азербайджане: в настоящее время НБА изучает вопрос
создания в стране условий для его деятельности // Эхо (нед). - 2008.-7 июня. - N 102. - С. 6. - [AZ-Г]
Халилов, Дж. Всемирный банк проверит национальные нефтекомпании: эксперты ратуют за
обеспечение прозрачности контрактов, подписываемых компанией в сфере инвестиций, продажи,
транспорта и пр. // Эхо. - 2008.-10 июня. - N 103. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Яшар НБА ожидает продолжения укрепления курса маната: объем валютного предложения
увеличивается в связи с ростом бюджетных и нефтяных доходов // Зеркало. - 2008.-12 июня. - N 104. С. 4. - [AZ-Г]
Ализаде, Ф. Навстречу исламскому миру: сотрудничество с ним нацелено на развитие ненефтяного сектора // Зеркало. - 2008.-12 июня. - N 104. - С. 4. - Примеч.: О визите президента Исламского банка развития (ИБР) Ахмеда Мохаммеда Али в Баку [AZ-Г]
Халилов, Дж. В годовом исчислении инфляция в Азербайджане превысила 20%: об этом говорится в докладе Всемирного банка "Финансирование глобального развития - 2008" // Эхо. - 2008.-13
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июня. - N 106. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Куликов, А. В. Правовая сущность банковской карты // Право и политика. - 2008. - , N 3. - С.
610-613. - Примеч.: Правовое регулирование операций с банковскими картами [RU-Ж]
Твердохлебова, Д. Методика оценки финансового состояния банковской системы Украины //
Экономика Украины. - 2008. - N 4. - С. 43-55. - Примеч.: Диагностика банковской системы Украины на
наличие кризисных явлений: система индикаторов финансового состояния банковской системы [UA-Ж]
Халилов, Дж. В годовом исчислении инфляция в Азербайджане превысила 20%: об этом говорится в докладе Всемирного банка "Финансирование глобального развития - 2008" // Эхо. - 2008.-13
июня. - N 106. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Насиров, Рауф. По принципу исламского финансирования: I Каспийская международная
инвестиционная конференция рассмотрела ряд конкретных проектов // Азербайджанские Известия. 2008.-14 июня. - N 105. - С. 1. - [AZ-Г]
Халилов, Дж. Манат продолжает ревальвацию: как считают эксперты, нацвалюта обладает
финансовой силой для выполнения роли региональной валюты // Эхо (нед). - 2008.-14 июня. - N 107. - С.
1-2. - [AZ-Г]
Фатуллаоглу, Эльхан. Как выбрать наиболее надежный банк? Темпы роста займов из-за рубежа заметно опережают динамику капитализации наших банков // Азербайджанские Известия. - 2008.25 июня. - N 111. - С. 2. - [AZ-Г]
***
World Bank approves $164m for environmental clean-up //AzerNEWS. - 2008.-25 June-1 July. - N 24.
- p.4. - [AZ-N]
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8. SIĞORTA
Kərimov, Məhəmməd. Yeni mərhələyə yeni vəzifələrlə // Consultinq & Business. -2008. -N 2. - С.
170. - Qeyd: "Star Alyans" sığorta şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Səid Hüseynovla müsahibə [AZ-J]
Müslümov, Səlim. Heydər Əliyev və Azərbaycanda sığorta-pensiya siyasəti // Respublika. - 2008.-30
aprel. - N 91. - S.5. - [AZ-Q]
"Paşa Sığorta" şirkətinin Sumqayıt Regional Sığorta mərkəzi fəaliyyətə başladı // 525-ci qəzet.2008.-17 may. - N 87. - S.18 . - [AZ-Q]
Nağıyev, Seymur. Könüllü sosial sığorta // Qanun. - 2008. - N 4. - S.94-98. - Qeyd: Məqalədə könüllü
sosial sığortanın nəzəri və təcrübi məsələləri araşdırılır [AZ-J]
İntiqam. Azərbaycanda sığorta bazarı niyə zəifdir?: Məlumatsızlıq, inamsızlıq və qanunsuzluq problemin əsas səbəbləridir: Bu barədə sığorta şirkətlərinin özləri nə düşünür? // Bizim yol. - 2008.-27 may. - N 97. S.10. - [AZ-Q]
Ağayeva, Xanım. Dünya sığorta tarixi və onun hazırkı vəziyyəti // İqtisadiyyat. - 2008.-28 may-4 iyun.
- N 21/22. - S.4. - [AZ-Q]
Tibbi sığortanın inkişaf mərhələləri, modelləri və Azərbaycan səhiyyəsi // 525-ci qəzet. - 2008.-4
iyun. - N 98. - S.6. - [AZ-Q]
Sadıqoğlu, A. MBASK sığorta şirkəti liderlik mövqeyini möhkəmləndirir // Respublika. - 2008.-22
iyun. - N 135. - S.6. - [AZ-Q]
"Paşa Sığorta" nizamnamə kapitalını 9 milyon manata çatdırmışdır // Azərbaycan. - 2008.-20 iyun.
- N 133. - S.7. - [AZ-Q]
***
Балашова, Л. Существенные условия договора страхования профессиональной ответственности // Право и экономика. - 2008. - N 3. - С. 23-25. - Примеч.: Закон "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" [RU-Ж]
Страхование дает максимум защиты для туристов // Зеркало /нед/. - 2008.-26 апреля. - N 73. С. 14. - Примеч.: Интервью менеджера по частным продажам Международной страховой компании
(МСК) Зохраба Ширинова [AZ-Г]
Омаров, Фархад. Страховой рынок Азербайджана : обзор по итогам 2007 года // Consultinq &
Business. - 2008. - N 3. - С. 94-100. - Примеч.: Страховые компании Азербайджана [AZ-J]
Каюмов, Р. И. Страхование коммерческих рисков в России// Политика и общество. - 2008. - N
3. - С. 39-44. - Примеч.: Назначение страхования коммерческой деятельности [RU-Ж]
Ализаде, Ф. Расчет рейтинга страховых компаний лучше проводить по удержанным премии-ям:
на азербайджанском рынке должны действовать устойчивые и сильные страховые компании// Зер-кало
/нед/. - 2008.-21 июня. - N 110. - С. 14. - Примеч.: Интервью главного бухгалтера Международной
страховой компании Рагима Зякиева [AZ-Г]
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9. VERGİ SİYASƏTİ
Babayev, Ədalət. Vergi cərimələri: Metodoloji məsələlər // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - S.3334. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Bayramoğlu, Vasif. Aqrar sektor daha 5 il vergidən azad olunacaq: Bununla bağlı prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti gözlənilir // Azad Azərbaycan. - 2008.-11 aprel. - N 48. - S.3. - [AZ-Q]
Abdulla, Həbibə. Bələdiyyə vergi sistemini necə təkmilləşdirməli?: Ekspertlər konkret mexanizmlər
təklif edirlər // Yeni Müsavat. - 2008.-12 aprel. - N 91. - S.12. - [AZ-Q]
Babayev, Ədalət. Vergi cərimələri: Metodoloji məsələlər // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 3. - S.3334. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Abdulla, Həbibə. Bələdiyyə vergi sistemini necə təkmilləşdirməli?: Ekspertlər konkret mexanizmlər
təklif edirlər // Yeni Müsavat. - 2008.-12 aprel. - N 91. - S.12. - [AZ-Q]
Məmmədov, Fazil. Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir vergi sisteminin yaradıcısıdır // Respublika. - 2008.-19 aprel. - N 82. - S.3. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Babayev, Ə. M. Bank əməliyyatlarından vergitutmanın xarici təcrübələrinin təhlili // Maliyyə və uçot. 2008. - N 3. - S.25-31. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Məmmədov, Fazil. Heydər Əliyev: "Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik": Bu sözlərlə ulu öndər verginin iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi aparıcı rolunu göstərmişdir // Azərbaycan. 2008.-23 aprel. - N 85. - S.4. - [AZ-Q]
Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji araşdırmalar Baş idarəsi. 2007-ci ildə Vergilər Nazirliyi tətəfindən görülmüş işlər // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 2. - S.23-32. - Qeyd: Hesabat
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 nömrəli Sərəncamə ilə təsdiq edilmiş
"Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı
fəaliyyət Planı" nın 12 -ci bəndinin icrası ilə əla-qədar dərc olunur ""[AZ-J]
Həsənli, Yadulla. Əlavə dəyər vergisinin optimal dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi // Azərbaycanın
Vergi xəbərləri. - 2008. - N 2. - S.50-55. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xüsasəsi verilmişdir [AZ-J]
Hüseynov, Tofiq. İnvestisiyaların stimullaşdırılması və vergi siyasəti : müzakirə təriqi ilə // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 2. - S.56-63. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xüsasəsi verilmişdir
[AZ-J]
Xəlilov, Şaiq. Vergitutma baxımından elektron ticarətin təhlili // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. 2008. - N 2. - S.64-74. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xüsasəsi verilmişdir [AZ-J]
Həsənli, Yadulla. Azərbaycanda inflyasiya proseslərinin ekonometrik modelləşdirilməsi // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 3. - S.20-37. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir
[AZ-J]
Məhərrəmov, Ramiz. Operativ vergi nəzarətinin təşkili // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 3.
- S.38-47. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Sadıqov, Rəşad. Qanunvericiliyin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə tətbiq edilən cəza tədbirləri //
Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 3. - S.48-54. - Qeyd: Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə Vergi Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyət daşıyır [AZ-J]
"Müasir vergi sisteminin formalaşdırılmasında Heydər Əliyevin rolu" mövzusunda elmi-praktik
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kon-frans // Xalq qəzeti. - 2008.-8 may. - N 98. - S.2. - Qeyd: Elmi-praktik konfrans mayın 6-da Vergilər
Nazirliyin-də keçirilmişdir [AZ-Q]
Vəliyev, Arif.Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ölkənin dinamik inkişafı təmin olunub
// Respublika. - 2008.-10 may. - N 100. - S.11-12. - Qeyd: Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında [AZ-Q]
Toplanan vergi və rüsumların həcmi 52,5% artıb // İki sahil. - 2008.-20 may. - N 89. - S.5. - [AZ-Q]
Məhərrəmov, Ramiz. Operativ vergi nəzarətinin təşkili // Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 3.
- S.38-47. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Sadıqov, Rəşad. Qanunvericiliyin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə tətbiq edilən cəza tədbirləri //
Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 3. - S.48-54. - Qeyd: Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə Vergi Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyət daşıyır [AZ-J]
Toplanan vergi və rüsumların həcmi 52,5% artıb // İki sahil. - 2008.-20 may. - N 89. - S.5. - [AZ-Q]
Bayramov, V. A. Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi göstəricilər // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 2. S.42-44. - Qeyd: Ümumiləşdirici milli iqtisadi göstəricilər. Məqaləni ingilis və rus dilllərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Məmmədov, Fazil. "Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik": bu sözlərlə ulu öndər
verginin iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi aparıcı rolunu göstərmişdir// Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 4. - S.16-23. - Qeyd: Ulu öndər Hedər Əliyevin 85 illiyi [AZ-J]
Qasımov, Əbülfəz. Heydər Əliyev xalqımızın milli intellektual sərvətidir// Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 4. - S.43-50. - Qeyd: Milli tariximizin 1969-cu ildən başlanıan Hedər Əliyev dövrü möh-təşəm
quruculuq illəri kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur. Ulu öndər Hedər Əliyevin 85 illiyi [AZ-J]
Qasımov, Sərhəd. Vergi münasibətlərinin fəlsəfəsi : i məqalə //Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. N 4. - S.51-59 ; N 5. -S.36-41. -Qeyd: Bəşəriyyətin inkişaf tarixi göstərir ki, heç bir dövlət cəmiyyətin ümu-mi
tələbatlarının ödənilməsi üçün zəruri olan mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarına malik olmadan yaşaya bilməz
[AZ-J]
Məmmədov, Elçin.Vergi ödəyicilərinə göstərilən vergi xidməti günün tələbləri səviyyəsində qurulur //
Azərbaycanın Vergi xəbərləri. - 2008. - N 5. -S.50-53. - Qeyd: Vergi ödəyicilərinə xidməti müasir standart-lara
uyğunlaşdırmaq məsələləri haqqında [AZ-J]
***
Халилов, Дж. Эльчин Мамедов: "Все услуги компьютерные терминалы оказывают бесплатно" //
Эхо. - 2008.-16 апреля. - N 66. - С. 1,4. - Примеч.: Интервью начальника Управления по обслуживанию
налогоплательщиков Минналогов Эльчина Мамедова [AZ-Г]
Хизириева, Д. Возмещение налога на добавленную стоимость лизинговой компанией // Право и
экономика. - 2008. - N 3. - С. 65-68. - Примеч.: Выплаты лизинговых платежей [RU-Ж]
Клементьева, Т. Н. Коммерческие банки в налоговых правоотношениях // Финансовое право. 2008. - N 3. - С. 23-26. - Примеч.: Правовые основы деятельности кредитных организаций [RU-Ж]
Крылова, Н. С. Принципы налогообложения в сравнительном конституционном праве: опыт
России и стран с развитой рыночной экономикой // Государство и право. - 2008. - N 1. - С. 69-75. Примеч.: История конституционно-правового оформления общих принципов налогообложения и их
закрепления в правовых документах [RU-Ж]
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Хизириева, Д. Возмещение налога на добавленную стоимость лизинговой компанией // Право и
экономика. - 2008. - N 3. - С. 65-68. - Примеч.: Выплаты лизинговых платежей [RU-Ж]
Эпштейн, А. Театр финансового абсурда : НДС - штраф за экономическую активность? // Политический журнал. - 2008. - N 6/7. - С. 45-49. - Примеч.: Полемика вокруг налога на добавленную стоимость (НДС) [RU-Ж]
Миришли, Фуад. Налоговые уроки // Бакинский рабочий. - 2008.-24 мая. - N 97. - С. 3. – Примеч.: О налоговой системе Азербайджана [AZ-Г]
Халилбейли, Дж. Азербайджан "охотится за налогами": однако участие национального бизнеса
в международных финансовых оффшорных потоках мизерно // Эхо. - 2008.-27 мая. - N 94. - С. 1,3. [AZ-Г]
Печенкина, А. А. Соотношение понятия налогового обязательства по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан // Право и политика. - 2008. - N 6. - С. 1330-1335. – Примеч.: Понятие и характеристика налоговых правоотношений [RU-Ж]
Налоговая политика в процессе трансформации традиционной правовой системы Великобритании и Северной Ирландии // Право и политика. - 2008. - N 6. - С. 1444-1458. - Примеч.: Об этапах становления и развития налогообложения [RU-Ж]
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10. STATİSTİKA
Yanvarda ixrac 1,6 dəfə artıb // Paritet. - 2008.-1-2 aprel. - N 27. - S.11. - [AZ- Q].
Əsədov, Bariz. Ölkənin zənginliyi əhalisinin sayından və əməyindən asılıdır // Azərbaycan. - 2008.-25
aprel. - N 87. - S.10. - Qeyd: Dövlət Statistika Komitəsi Aparatının rəhbəri Ziyad Abbasəliyevlə müsahibə [AZQ]
Cabbarova, A. İ. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarətinin iqtisadi statistik təhlili // İqtisadiyyat
və həyat. - 2008. - N 3. - S.44-47. - Qeyd: Beynəlxalq ticarət bütün dünya ölkələrinin xarici ticarətinin
məcmusu-dur [AZ-J]
2007-ci ildə ölkənin soial -iqtisadi inkişafı: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika
Komitəsinin məlumatı // İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 2. - S.21-31. - Qeyd: Ölkənin inkişafını əks etidirən
makroiqtisadi göstəricilər haqqında [AZ-J]
Bayramov, V. A. Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi göstəricilər// İqtisadiyyat və həyat. - 2008. - N 2. S.42-44. - Qeyd: Ümumiləşdirici milli iqtisadi göstəricilər. Məqaləni ingilis və rus dilllərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Bakı-2008: Dörd ayın nəticələri: Paytaxtın yanvar-aprel ayları ərzində sosial-iqtisadi inkişafı haqqında // Bakı. - 2008.-12-18 iyun. - N 5. - S.3. - Qeyd: Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin məlumatı [AZ-Q]
Elçin. Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 14, 6% təşkil edib // Səs. - 2008.-19 iyun. - N 109. - S.9. Qeyd: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı [AZ-Q]
Anar. İnşaat işləri 30%, sənaye istehsalı 13,6% artıb: Yanvar-may aylarında iqtisadi artım 14, 6%
təşkil edib // Paritet. - 2008.-19-20 iyun. - N 57. - S.9. - [AZ-Q]
2008-сi ilin beş ayı ərzində respublikanın xarici ticarətinin vəziyyəti. DGK Statistika və
İnformasiya Texnologiyaları Baş İdarəsi // Gömrük xəbərləri. - 2008.-21 iyun. - N 23. - S.3. - [AZ-Q]
Həmzəoğlu, Kamil. Azərbaycanda 52 min əlil uşaq var: Hazırda ölkədə hər 10 min nəfərə 46 əlil uşaq
düşür // 525-ci qəzet. - 2008.-24 iyun. - N 111. - S.2. - Qeyd: Milli Məclisdə parlamentin İqtisadi siya-sət, Sosial
siyasət, İnsan hüquqları daimi komissiyaları və YUNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə
"Uşaqlar üçün büdcə siyasəti və investisiyalar" mövzusunda konfrans keçirilib [AZ-Q
***
Экономика стран СНГ в январе-феврале 2008 года: по данным Межгосударственного
статкоми-тета СНГ // Экономические новости России и Содружество. - 2008.- апрель. - N 7. - С. 1. Примеч.: Основные социально-экономические показатели стран СНГ в январе-феврале 2008 года [RU-Г]
Хасенов, Амиржан. Кто есть кто в СНГ: быстрее всех по-прежнему развивается экономика
Азербайджана // Азербайджанские Известия. - 2008.-19 июня. - N 107. - С. 1. - Примеч.: О прогнозах
Межгосударственного статистического комитета СНГ [AZ-Г]
Фуад, А. Азербайджан надеется на улучшение рейтинга в отчете Business Doing-2009: и, судя по
государственным статистическим данным, надеется не зря // Зеркало. - 2008.-20 июня. - N 109. - С. 4. [AZ-Г]
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11. SOSİAL DURUM
Nüşabə. Sosial işçilər haqqında cəmiyyət az məlumatlıdır: Sırf sosial işçilərin hazırlanması üçün "Həyat
körpülərini qurarkən" adlı layihə üzərində iş gedir // Palitra. - 2008.-2 aprel. - N 29. - S.7. - Qeyd: "Müşfiq"
Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Validə Abbasovanın müsahibəsi [AZ-Q]
Bayramov, Vaqif. Regionlarda məşğulluq imkanları artır // Xalq qəzeti. - 2008.-5 aprel. - N 70. - S.6. Qeyd: Regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Ünvanlı sosial yardımın verilməsi yoxsulluğun azaldılmasına kömək edib: Füzuli Ələkbərov:
"2007-ci ilin ikinci yarısında 78092 ailəyə ünvanlı sosial yardım şamil edilib ki, bu da 364059 nəfər deməkdir"
// Səs. - 2008.-8 aprel. - N 60. - S.13. - [AZ-Q]
Sadıqlı, Flora. Hər bir ailəyə qayğı dövlətin diqqət mərkəzindədir: Çilingər Nazim Tağıyevin evində
bunu əyani misallarla təsdiqlədilər // Azərbaycan. - 2008.-11 aprel. - N 75. - S.4. - [AZ-Q]
Fərhadqızı, Pərvanə. Heydər Babayev: "Ölkədə 478 min daimi iş yeri yaradılıb": Yeni iş yerlərinin 80
faizindən çoxu regionların payına düşür // 525-ci qəzet. - 2008.-16 aprel. - N 65. - S.3. - Qeyd: İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası regionlarının davamlı sosialiqtisadi inkişafı" Dövlət Proqramının hazırlanması ilə bağlı yaradılan komissiyanın və işçi qrupun ilk iclası
keçirilib [AZ-Q]
Muradov, Fəqan. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə sosial təminat sahəsində insan hüquqlarına dair beynəlxalq aktların qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri // Qanun. - 2008. - N 3. - S.10-15. - Qeyd: Məqalənin
rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ölkəmiz üçün birinci dərəcəli məsələdir: Füzuli
rayonu-nun Zobucuq qəsəbəsində orta məktəb binasının açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
(18 aprel 2008-ci il) // Xalq qəzeti. - 2008.-20 aprel. - N 83. - S.1-2. - [AZ-Q]
Əliyev, Mayıs. Sosial xidmət institutunun hüquqi prinsipləri // Qanun. - 2008. - N 3. - S.82-90. - Qeyd:
Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Əsli. Ünvanlı sosial yardımın verilmə müddəti dəyişdirilməlidir: Əhalinin məlumatlıq səviyyəsinin aşağı olması da onların yardım almasını çətinləşdirir // Kaspi. - 2008.-25 aprel. - N 70. - S.10. - [AZ-Q]
Atakişiyev, Müşfiq. Sosial-iqtisadi inkişaf prosesində uğurlu mərhələ: 2008-ci ilin birinci rübünün yekunları Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişaf etdiyini və bir çox problemlərin öhdəsindən uğurla gəldiyini göstərir // Azərbaycan. - 2008.-2 may . - N 93. - S.6. - [AZ-Q]
İsazadə, Eltac. Sosial ipoteka iyulda başlanacaq: Hökumət ipoteka kreditləşməsi sisteminə növbəti dəfə
dəyişikliklər edəcək // Gün. - 2008.-6 may. - N 79. - S.3. - [AZ-Q]
Abbasov, Rəşad. Ünvanlı sosial yardımın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri // İqtisadiyyat və həyat. 2008. - N 2. - S.38-41. - Qeyd: Ünvanlı sosial yardım maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsinə və onun istehlak məqsədilə sərbəst xərclənməsinə, həmçinin maddi resusların qənaətli ilstifadəsinə yönəldilir [AZ-J]
Muradov, Fəqan. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə sosial təminat sahəsində insan hüquqlarına dair beynəlxalq aktların qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri // Qanun. - 2008. - N 3. - S.10-15. - Qeyd: Məqalənin
rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Əliyev, Mayıs. Sosial xidmət institutunun hüquqi prinsipləri // Qanun. - 2008. - N 3. - S.82-90. - Qeyd:
Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Fərhadqızı, Pərvanə. Sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsi 4 dəfə artırılacaq: İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovun fikrincə, sosial layihədə mənfəət axtarmağın real əsasları yoxdur //
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525-ci qəzet. - 2008.-8 may. - N 81. - S.6. - [AZ-Q]
Vasif. Ünvanlı yardım düz ünvanlanmır: Ünvanlı sosial yardım 45 yox, 70 manatdan az alanlara verilməlidir // Mərkəz. - 2008.-9 may. - N 82. - S.9. - Qeyd: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini Vüsal Qasımlının açıqlaması [AZ-Q]
Fərhadqızı, Pərvanə. "Pensiyaların baza hissəsinin qaldırılması prosesi yaxın vaxtlarda reallaşacaq" //
525-ci qəzet. - 2008.-15 may. - N 85. - S.6. - Qeyd: Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim
Müslümov Bakıda səfərdə olan Polşa Sosial Sığorta İnstitutunun prezidenti Silvestr Ripinskini qəbul etmişdir
[AZ-Q]
Cəfərov, İlham. Xaçmaz: iqtisadi nailiyyətlər sosial sahənin inkişafına xidmət edir//Respublika.- 2008.15 may. - N 104. - S.6. - Qeyd: Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans zalında rayonda 2008-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş hesabat yığıncaqı keçirilmişdir [AZ-Q]
Kərimov, Nizami. Yerli özünüidarəetmə orqanları sosialyönümlü layihələrin həyata keçirilməsinə öz
töhfəsini verir // Azərbaycan. - 2008.-16 may. - N 105. - S.3. - Qeyd: Tərtərdə bələdiyyə həyatı haqqında [AZQ]
Yaqubzadə, Mirbağır. bp şirkəti Azərbaycanda ictimai sərmayə proqramlarını davam etdirir // Xalq
qəzeti. - 2008.-14 may. - N 103. - S.4. - Qeyd: bp şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Cənubi Qafqaz boru kə-mərləri
marşurutu boyunca yerləşən Bakı, Qaradağ, Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar, Ağdaş, Yevlax, Göranboy, Gəncə,
Samux, Şəmkir, Tovuz və Ağstafanı əhatə edir [AZ-Q]
Abbasov, Rəşad. Ünvanlı sosial yardımın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri // İqtisadiyyat və həyat.2008. - N 2. - S.38-41. - Qeyd: Ünvanlı sosial yardım maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsinə və onun
istehlak məqsədilə sərbəst xərclənməsinə, həmçinin maddi resusların qənaətli ilstifadəsinə yönəldilir [AZ-J]
Hüseynov, Cavid. Hakimlərə pensiyaların təyin edilməsi və ödənilməsi qaydaları haqqında // Hüquqi
dövlət və qanun. - 2008. - N 3. - S.38-42. - [AZ-J]
Cəbrayılov, Hafiz. Hüquq mühafizə orqanları işçilərinin ailə başçısını itirməyə görə pensiya təminatı //
Hüquqi dövlət və qanun. - 2008. - N 3. - S.43-47. - Qeyd: Məqalədə Hüquq mühafizə orqanları işçilərinin ailə
başçısını itirməyə görə pensiya təminatı məsələlərini və elmi ədəbiyyatı araşdıran müəllif göstərir ki, bu qəbildən olan ailələrə pensiya təyin edərkən ədalət prinsiplərini çox yüksək tutmaq lazımdır. Çünki hüquq mühafizə
orqanlarında işləyən insanların həyatı həmişə təhlükə altında olur [AZ-J]
Babayev, Elman. Əməkhaqqı və pensiyalar iyulda artırılacaq: Hazırda artımların nə qədər olacağı dəqiqləşdirilir // Kaspi. - 2008.-4 iyun. - N 95. - S.2. - [AZ-Q]
Sultanov, Ziyəddin. Sosial Müdafiə Şöbəsinin yeni binası // Xalq qəzeti. - 2008.-4 iyun. - N 120. - S.6.
- Qeyd: Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Ağcabədi Rayon Şöbəsinin müdiri Kamil Quliyevlə müsahibə [AZ-Q]
Mustafa, Əziz. Gənc ailələrin sosial problemlərinin həlli üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır // Zaman. 2008.-7-9 iyun. - N 65. - S.11. - [AZ-Q]
Vəlibəyov, Ramil. Sosial siyasətin Azərbaycan modeli: Hadi Rəcəbli: Ölkəmizdə sosial problemlər
uzunmüddətli perspektivlərə hesablanmış planlar əsasında həll edilir // Yeni Azərbaycan. - 2008.-10 iyun. - N
103. - S.5. - Qeyd: Milli Məclisin Sosial Siyasət daimi komissiyasının sədri Hadi Rəcəblinin müsahibəsi [AZ-Q]
Müslümov, Səlim. Azərbaycanda sığorta-pensiya siyasəti // Azərbaycan. - 2008.-19 iyun. - N 132. S.9. - Qeyd: Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun açıqlaması
[AZ-Q]
Bayramlı, Elçin. "Ehtiyac meyarının artırılması daim Prezidentin diqqət mərkəzindədir": Nazim Məmmədov: "Ünvanlı sosial yardım o şəxslərə verilməlidir ki, onların buna ehtiyacı var və o məbləğdə verilməlidir
ki, onlar bu məbləğlə yaşaya bilsinlər" // Səs. - 2008.-19 iyun. - N 109. - S.11. - Qeyd: Milli Məclisin İqtisadi
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Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovun müsahibəsi [AZ-Q]
Kəmalə. Vilyam Toll: Azərbaycanın ən böyük nailiyyətlərdən biri çadır düşərgələrinin ləğvidir:
Müsahi-bimiz BMT QAK-ın Azərbaycandakı nümayəndəsidir // Vətən səsi. - 2008.-20 iyun. - N 26. - S.2. [AZ-Q]
Fərəcov, Rafiq. Ölkədəki qaçqın və məcbiri köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində dövlətin
imkanlarından maksimum istifadə olunur: Onların sosial müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda görülən işlər digər
ölkələr üçün numinə kimi qiymətləndirilir // Respublika. - 2008.-20 iyun. - N 133. - S.6. - Qeyd: 20 iyun
Ümumdünya Qaçqınlar günüdür[AZ-Q]
Əliyev, Çingiz. Əmək pensiyaları sahəsində uğurlu islahatlar: Qanuna edilmiş dəyişiklik və əlavələr bunu bariz nümayış etdirir// Respublika. - 2008.-21 iyun. - N 134. - S.2. - [AZ-Q]]
Milli Məclisdə "Uşaqlar üçün büdcə siyasəti və investisiyalar" mövzusunda beynəlxalq konfrans olmuşdur // Azərbaycan. - 2008.-24 iyun. - N 136. - S.3. - Qeyd: İyunun 23-də Milli Məclisdə parlament,
YUNİSEF və Azərbaycan İqtisadçılar Birliyinin (AİB) təşəbbüsü ilə "Uşaqlar üçün büdcə siyasəti və investisiyalar" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir [AZ-Q]
***
Халилов, Дж. Полная социальная справедливость уже через 3-4 года: минимальная зарплата
составит 60%, а прожиточный минимум 50% от суммы среднемесячного заработка // Эхо. - 2008.-5 апреля. - N 59. - С. 1,3. - [AZ-Г]
Агаева, Ирада. В двухкратном размере: Значительно увеличатся выплаты инвалидам и некоторым другим категориям пенсионеров // Азербайджанские Известия. - 2006.-6 апреля. - N59. - С. 1. [AZ-Г]
Президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли ЮНЕСКО, депутат Милли меджлиса
Мехрибан Алиева ознакомилась в Загателе и Шеки со средними школами и детским домом // Бакинский
рабочий. - 2006.-15 апреля. - N67. - С. 4. - [AZ-Г]
Годжаева, Е. Кому в СНГ жить хорошо: о городах Содружества языком цифр // Каспий. - 2008.17 апреля. - N 66. - С. 4. - [AZ-Г]
Халилзаде, Дж. Госкомстат отмечает инфляцию в 3,2%: за первый квартал базисный рост цен
уже "накоплен" на уровне 7,2% // Эхо. - 2008.-18 апреля. - N 68. - С. 1. - [AZ-Г].
Халилбейли, Дж. Социальная ипотека в ожидании решения правительства: только после завершения обсуждений в Кабмине Азербайджанский ипотечный фонд сможет получить финансирование на
текущий год // Эхо. - 2008.-25 апреля. - N 73. - С. 1,4. - [AZ-Г]
Оруджев, Р. Азербайджан ратифицировал Конвенцию ООН по правам инвалидов: об ожидаемом развитии ситуации в этой сфере говорят общественный деятель и народный депутат // Эхо. - 2008.22 мая. - N 91. - С. 1,5. - [AZ-Г]
Мамедов, Сохбет. Недоступное жилье - общая беда постсоветских стран: жить можно, но хотелось бы лучше // Независимая газета. - 2008.-2 июня. - N 110. - С. 17. - Примеч.: О социально-экономическом развитии Азербайджана [RU-Г]`
Зейналов, Б. Чья нефть течет на Запад, и этого ли она стоит? В Азербайджане на 10 манатов будет повышен базовый уровень пенсий и зарплат бюджетников // Новое время. - 2008.-4 июня. - N 89. - С.
2. - [AZ-Г]
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Манафлы, Р. Не позже 2010 года: минимальный размер оплаты труда и базовой части пенсий в
стране будет доведен до уровня прожиточного минимума // Эхо (нед). - 2008.-14 июня. - N 107. - С. 1,3. [AZ-Г]
Рустамов, Р. Удивительная щедрость властей: государство готово оплачивать арендное жилье
временно выселенных граждан // Зеркало. - 2008.-25 июня. - N 112. - С. 1. - Примеч.: О выселении 40
семей пятиэтажного дома по адресу: ул. А. Алекперова, квартал 546 [AZ-Г]
Халилов, Дж. Нужно ли рассчитывать минимум для семьи вместо прожиточного минимума для
гражданина? Депутаты и эксперты не исключают возможность изучения вопроса // Эхо (нед). - 2008.-28
июня. - N 115. - С. 1,5. - [AZ-Г]
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12. SAHIBKARLIQ
Fərhadqızı, Pərvanə. Sahibkarlara 4,6 milyon manat güzəştli kredit verilib: Bu il 650-dən çox yeni iş
yerinin yaradılacağı gözlənilir // 525-ci qəzet. - 2008.-10 aprel. - N 61. - S.6. - [AZ-Q]
Cavadov, Nəriman. Sahibkarlar Konfederasiyası öz fəaliyyətini genişləndirir // Respublika. - 2008.-10
aprel. - N 74. - S.6. - Qeyd: Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasıyanın prezidenti Ələkbər
Məmmədovun açıqlaması [AZ-Q]
Nuriyev, Əli. Azərbaycanda sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitinin formalaşması və
istifadəsinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri // İqtisadiyyat və audit. - 2008. - N 4. - S.17-20. - Qeyd:
Azərbaycan iq-tisadiyyatının sürətli və səmərəli inkişafının ən mühüm şərtlərindən biri regionlarmızda kiçik və
orta sahibkar-lığın inkşafıdır (KOS) [AZ-J]
Yaqubzadə, Mirbağır. Azərbaycan mebelləri xarici bazara ixrac olunur // Xalq qəzeti. - 2008.-18 aprel. - N 81. - S.4. - Qeyd: Modern və klassik üslubda istehsal olunan "Saloğlu" fərdi mebel firmasının prezidenti
Tacəddin Mustafayevin açıqlaması [AZ-Q]
Abdullayev, Elshad. Heydər Əliyev Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərati yaradılmasını daim diqqət mərkəzində saxlayırdı // Xalq qəzeti. - 2008.-8 may. - N 98. - S.9. - [AZ-Q]
Azəri, N. Türk sahibkarların Azərbaycana marağı bir qədər də artıb: Çengiz Gül: "Qardaş Azərbaycanla
iqtisadi əlaqələrimizdə daha yüksək göstəricilər əldə etmək istəyirik" // Yeni Azərbaycan. - 2008.-14 may. -N 85.
- S.6. - Qeyd: Türkiyə-Azərbaycan İşgüzar Şurasının sədri Çengiz Gülün müsahibəsi [AZ-Q]
Zaman, Elçin. AKİA kiçik biznesə kreditin sayını artırır: Mikrokreditlər biznesin inkişafına imkan yaradır və orta təbəqənin formalaşmasını sürətləndirir // İki sahil. - 2008.-16 may. - N 87. - S.5. - Qeyd: Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyasının konfransı keçirilmişdir [AZ-Q]
Elmanoğlu, S. Azərbaycandakı münbit investisiya mühiti İsveçrə şirkətlərini cəlb edir // Azərbaycan. 2008.-21 may. - N 109. - S.4. - [AZ-Q]
Azərbaycan (Şamaxı) 1-ci Beynəlxalq Biznes Konfransı keçiriləcək // Xalq qəzeti. - 2008.-23 may. N 111. - S.5. - Qeyd: Mayın 27-də Şamaxı şəhərində Azərbaycan (Şamaxı) 1-ci Beynəlxalq Biznes konfransı
keçi-riləcəkdir. Bu münasibətlə Şamaxıda "Evsen" şirkətlər qrupunun ofisində mətbuat konfransı keçirildi [AZQ]
Fermerlərə verilən yardımlar artırılacaq: Sabir Vəliyev: "Bununla bağlı təkliflər hökumətə təqdim
olunub" // İki sahil. - 2008.-27 may. - N 94. - S.5. - Qeyd: Kənd Təsərrüfatı nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyevin müsahibəsi [AZ-Q]
Kübra. Azərbaycan Dünya Bankının renkinqində beş bənd irəliləyib: Xaricdə Özəl İnvestisiya Korporasiyası investorları Azərbaycanın qeyri-enerji sektorunda geniş biznes imkanlarından yararlanmağa çağırır //
Səs. - 2008.-31 may. - N 97. - S.9. - Qeyd: Vaşınqtonda ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatası və Xaricdə Özəl İnvestisiya Korporasiyasının təşkilatçılığı ilə "Azərbaycanda ABŞ investisiyasına dəstək" mövzusunda tədbir keçirilib[AZ-Q]
Həqiqət. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu özünümaliyyələşdirən quruma çevriləcək: İqtisadi İn-kişaf
Nazirliyi bununla bağlı təkliflərini hazırlayıb // Kaspi. - 2008.-14-17 iyun. - N 103. - S.10. - [AZ-Q]
Abdullayev, Zümrüd. Özəl sektorun inkişafına qayğı artır: ADF öz fəaliyyətini genişlən-dirir // Respublika. - 2008.-24 iyun. - N 136. - S.10. - Qeyd: ADF bir neçə ildir ki, Azərbaycana müxtəlif növ və markalı
akkumulyator batereyalarının idxalı ilə məşğuldur [AZ-Q]
***
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Рафикоглу, Я. Азербайджанских фермеров ожидает налоговое послабление: и это на фоне сокращения посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры // Зеркало. - 2008.-2 апреля. - N
55. - С. 4. - [AZ-Г]
Багаров, Ильгар. Купить бизнес правильно // Consultinq & Business. - 2008. - N 2. - С. 34-36. Примеч.: Конкретные советы при покупке бизнеса [AZ-J]
Рафикоглу, Я. Азербайджанских фермеров ожидает налоговое послабление: и это на фоне сокращения посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры // Зеркало. - 2008.-2 апреля. - N
55. - С. 4. - [AZ-Г]
Багаров, Ильгар. Сколько стоит бренд? // Consultinq & Business. - 2008. - N 5. - С. 88-92. Примеч.: Специфика бизнеса. Бренд, неосязаемый материальный актив, торговая марка, узнаваемость,
рентабельность [AZ-J]
Халилбейли, Дж. Стартовала RE-INVEST Caspian: на выставке предприниматели из Азербайджана получили возможность приобрести оборудование европейских производителей за половину
стоимости // Эхо. - 2008.-11 июня. - N 104. - С. 1-2. - [AZ-Г]
Юсупов, Т. З. Правовые основы экологического аудирования как вида предпринимательской
деятельности // Политика и общество. - 2008. - N 3. - С. 25-31. - Примеч.: Экологический аудит как
нормативно-правовой механизм экологического контроля [RU-Ж]
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13. REGİONLARIN SOSİAL – İQTİSADİ İNKİŞAFI
Həsənov, İlqar. Qəbələ: tərəqqi vüsət alır // Xalq qəzeti. - 2008.-1 aprel. - N 66. - S.5. - Qeyd: Qəbələnin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Alıoğlu, Salman. Bərdə: qədim diyarın yeni dövranı // Respublika. - 2008.-1 aprel. - N 66. -S.4. Qeyd: Bərdə rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Amanov, Rasim. Qax: yüksək işgüzarlıq və təşəbbüskarlıq hökm sürür // Respublika. - 2008.-1 aprel. N 66. - S.4. - [AZ-Q]
Ələkbərli, Əlmaniz. Zaqatalada 31 mart faciəsi anılıb: Tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Asif Əsgərov baş vermiş hadisə haqqında ətraflı danışıb // Azad Azərbaycan. - 2008.-1 aprel. - N 42. - S.5. [AZ-Q]
Qasımov, Hamlet. Tovuz sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur // Xalq qəzeti. - 2008.-2 aprel.-N 67.
- S.5. - Qeyd: Tovuzun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
İsayev, Əhməd. Samuxda yaz-tarla işləri sürətlə gedir // Azərbaycan. - 2008.-2 aprel. - N 67. - S.5. [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. İsmayıllı: Bu il daha böyük uğurlara imza atılacaq: Ötən il qazanılmış nailiyyətlər bu
fikri bir daha təsdiq edir // Xalq qəzeti. - 2008.-3 aprel. - N 68. - S.4. - [AZ-Q]
Hüseynoğlu, Səməd. Salyanda rabitə xidməti inkişafdadır // Xalq qəzeti. - 2008.-3 aprel. - N 68. - S.6. Qeyd: Salyan rayon Telekommunikasiya Qovşağının nümunəvi işi haqqında [AZ-Q]
Hüseynoğlu, Səməd.Sabirabad: iqtisadiyyat inkişaf etdikcə həyat səviyyəsi yüksəlir // Xalq qəzeti. 2008.-4 aprel. - N 69. - S.5. - Qeyd: Sabirabad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Şəki - Zaqatala zonasında işıqlar daha gur yanır // Xalq qəzeti. - 2008.-4 aprel. - N 69. S.6. - Şəki Regional Enerji Təchizat Məhdud Məculiyyətli Cəmiyyətinin direktoru Cüma Mustafayevlə söhbət
[AZ-Q]
Qasımov, Hamlet.Gədəbəyə gəlin, gözlərinizə inanmayacaqsınız // Xalq qəzeti. - 2008.-5 aprel. - N 70.
- S.5. - Qeyd: Gədəbəyin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Bayramov, Vaqif. Regionlarda məşğulluq imkanları artır // Xalq qəzeti. - 2008.-5 aprel. - N 70. - S.6. Qeyd: Regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Amanov, Rasim. Balakən: son iki ilin uğurlu əks-sədası // Respublika. - 2008.-5 aprel. - N 70. - S.3. Qeyd: Balakən rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Mingəçevir: tikilir, qurulur, gözəlləşir... // Xalq qəzeti. - 2008.-6 aprel. - N 71. - S.4. Qeyd: Mingəçevirin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
İsayev, Əhməd. Hamı iş başında, çöldə-çəməndədir: Xanlar rayonunda yaz-tarla işləri mütəşəkkil keçir
// Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 71. - S.3. - [AZ-Q]
Məmmədov, Kərəm. Gədəbəy yolu yenidən qurulur // Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 71. - S3. Qeyd: Gədəbəy rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Zeynalov, Ləzgi. Dövlət Proqramı Gədəbəy rayonunda uğurla həyata keçirilir: Son 5 ildə rayonun mənzərəsi tamamilə dəyişib, yeniləşib, gözəlləşib, quruculuq və abadlıq işləri indi də davam etdirilir // Azad Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 45. - S.3. - [AZ-Q]
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Arzu. Bank sektorunun yeni inkişaf strategiyasının hazırlanmasına başlanıb // Azad Azərbaycan. 2008.-6 aprel. - N 45. - S.3. - [AZ-Q]
Bəxşəliyev, Nəriman. Abşeron səhiyyəsinin dünəni və bu günü: Rayon əhalisinin sağlamlığı keşiyində
duran həkimlərə, onlara dayaq duran səhiyyə nazirinə və icra başçısına abşeronlular dərin minnətdarlıq edirlər //
Azad Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 45. - S.5. - [AZ-Q]
Ələkbərli, Əlmaniz. Zaqatalada daha bir mədəniyyət obyekti istifadəyə verilib: Tədbirdə rayon rəhbəri
də iştirak edib // Azad Azərbaycan. - 2008.-6 aprel. - N 45. - S.6. - [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Masallı: gündən-günə gözəlləşən diyar // Xalq qəzeti. - 2008.-8 aprel. - N 72. - S.4. Qeyd: Masallının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Oğuzda inkişafın yeni mərhələsi başlanır // Xalq qəzeti. - 2008.-8 aprel. - N 72. - S.5. Qeyd: Oğuz rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
İsayev, Əhməd.Şəmkir yeniləşir: Son dörd ildə rayonda 14 min yeni iş yeri açılıb // Azərbaycan. 2008.-8 aprel. - N 72. - S.6. - Qeyd: Şəmkir rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Qasımov, Hamlet. Şəmkirdə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir // Xalq qəzeti. 2008.-9 aprel. - N 73. - S.5. - [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Qaxlılar ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dəyərli töhfələr verirlər // Xalq qəzeti. 2008.-10 aprel. - N 74. - S.5. - Qeyd: Qax rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Obyektiv yanaşma səmərəsiz qalmır: Lerik rayonunda vətəndaşların müraciətləinə böük diqqət göstərilir // Xalq qəzeti. - 2008.-10 aprel. - N 74. - S.5. - [AZ-Q]
Gəncədə MDB Regional Rabitə Birliyinin Elektrorabitə üzrə Komissiyasının birgə iclası keçirilir
// Azəraycan. - 2008.-10 aprel. - N 74. - S.2. - [AZ-Q]
Nəzərli, Telman. Ucar yüksəliş yolundadır // Azərbaycan. - 2008.-10 aprel. - N 74. - S.4. - Qeyd: Ucar
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. İndi hünər çağıdır: Neftçala rayonunun kənd adamları bu il daha çox məhsul istehsal
etmək əzmilə çalışırlar // Azərbaycan. - 2008.-10 aprel. - N 74. - S.4. - [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Obyektiv yanaşma səmərəsiz qalmır: Lerik rayonunda vətəndaşların müraciətlərinə
böyük diqqət göstərilir // Xalq qəzeti. - 2008.-10 aprel. - N 74. - S.5. - [AZ-Q]
Rüfət. Müasir Şamaxı ulu öndər Heydər Əliyev istəklərinin təntənəsidir // Səs. - 2008.-11 aprel. - N
63. - S.5. - Qeyd: Şamaxıda YAP Mərkəzi Aparatını və Şamaxı Rayon Hakimiyyəti ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar birgə tədbir təşkil etmişlər [AZ-Q]
Kamalqızı, Rəfiqə.Regionların sosial inkişaf proqramı.: Əli Bayramlı şəhərinin də inkişafını sürətləndirir // Səs. - 2008.-12 aprel. - N 64. - S.13. - [AZ-Q]
Mustafayev, Sabir. Böyük nailiyyətlər hələ irəlidədir // Respublika. - 2008.-11 aprel. - N 75. - S.5. Qeyd: İmişli rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Astara: inkişafın yeni mərhələsi başlanıb // Xalq qəzeti. - 2008.-12 aprel. - N 76. - S.5.
- Qeyd: Astara rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Kamalqızı, Rəfiqə. Regionların sosial inkişaf proqramı.: Əli Bayramlı şəhərinin də inkişafını
sürətləndirir // Səs. - 2008.-12 aprel. - N 64. - S.13. - [AZ-Q]
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Ələkbərli, Əlmaniz. İnkişaf tempini qoruyub-saxlayan rayon - Zaqatala: Yenidənqurma, abadlıq
işlərinin aparılmasına rayon rəhbərliyi xüsusi diqqət yetirir // Azad Azərbaycan. - 2008.-15 aprel. - N 50. - S.3. [AZ-Q]
Seyidov, Hacı Tofiq. Naxçıvanda turizmin inkişafı sahəsində ilk addımlar atılır: İsmayıl Hacıyev:
"Qədim tarixə malik olan bu diyarın geniş turizm imkanlarından səmərəli istifadə etmək üçün bütün elm
adamları fəaliyyət göstərməlidirlər" // Azad Azərbaycan. - 2008.-15 aprel. - N 50. - S.5. - Qeyd: AMEA-nın
həqiqi üzvü, akademik, Naxçıvan bölməsinin müdiri İsmayıl Hacıyevin müsahibəsi [AZ-Q]
Qasımov, Hamlet. Samux: İnkişafın yeni mərhələsi // Xalq qəzeti. - 2008.-16 aprel. - N 79. - S.5. Qeyd: Samux rayonun sosial-inkişafı haqqında [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. Ağcabədi ağ günə çıxır: Son 4 ildə rayonda 9 minə yaxın yeni iş yeri yaradılıb //
Azərbaycan. - 2008.-16 aprel. - N 79. - S.4. - Qeyd: Ağcabədinin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Alıoğlu, Salman. Qədim Şirvan torpağı yeni libasda // Respublika. - 2008.-17 aprel. - N 80. - S.5. Qeyd: Zərdab rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Niyazov, Xalid. Regionların sosial yüksəlişi ölkənin iqtisadi inkişafı konsepsiyasının prioritet istiqamətlərindəndir: Bu, hökumətin birinci rübün sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş içlasında bir daha vurğulanmışdır // Azərbaycan. - 2008.-18 aprel. - N 81. - S.2. - [AZ-Q]
Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda suvarma suyu sarıdan problemlər olmayacaq: Bölgənin ən iri sututarlarından biri Arpaçay dəryaçasında əsaslı təmir işləri başa çatmaq üzrədir // Azərbaycan. - 2008.-18 aprel. N 81. - S.4. - [AZ-Q]
Muradov, Ramazan. Gədəbəylilər Heydər Əliyev siyasətini daim dəstəkləyib: Rayonda ümummilli liderin 85 illik yubileyinə ciddi hazırlıq gedir // Azad Azərbaycan. - 2008.-18 aprel. - N 52. - S.5. - [AZ-Q]
İntiqam. Bakı qapalı şəhər elan oluna bilərmi?: Əlövsət Əliyev: "Ölkəyə gələnlərə əvvəlcə regionları
göstərmək lazımdır" // Bizim yol. - 2008.-18 aprel. - N 71. - S.13. - [AZ-Q]
Ələkbərli, Əlmaniz. Zaqatalada birinci rübün yekunları müzakirə edilib: Bəzi nöqsanlar nəzərə alınmaqla, ümumi nəticələr qənaətbəxş hesab edilib // Azad Azərbaycan. - 2008.-18 aprel. - N 52. - S.5. - [AZ-Q]
Mikayılov, İ. Hacıqabulda ümummilli liderin 85 illik yubileyi qeyd olunur: Hacıqabullular Heydər Əliyev kursuna hər zaman olduğu kimi bu gün də sadiqdirlər // Azad Azərbaycan. - 2008.-18 aprel. - N 52. - S.5. [AZ-Q]
Məhərrəmov, Anar. Regional əməkdaşlıq timsalında ekoloji problemlərin həllinin əsas istiqamətləri //
Qanunçuluq. - 2008. - N 1. - S.30-33. - Qeyd: Ətraf mühitin çirklənmədən mühafizəsi, ekoloji tarazlığın saxlanılması haqqında [AZ-J]
Bayramlı, Nardar. Regionların inkişafı sosial problemlərin həllinə səbəb olacaq: Arif Rəhimzadə: Qanunvericilikdə müəyyən qrup insanların torpaq almaq üçün imtiyazları var: Müsahibimiz Milli Məclisin Regional məsələlər daimi komissiyasının sədri Arif Rəhimzadədir // Yeni Azərbaycan. - 2008.-19 aprel. - N 69. - S.5. [AZ-Q]
Nəzərli, Telman. İsmayıllıda səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm işlər görülür // Azərbaycan. - 2008.-20 aprel. - N 83. - S.8. - [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. Bayram ovqatlı Sabirabad // Azərbaycan. - 2008.-20 aprel. - N 83. - S.8. - Qeyd:
Sabirabad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Yaqubzadə, Mirbağır. Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın bütün bölgələrinin inkişafı bizim üçün
ən vacib məsələdir // Xalq qəzeti. - 2008.-22 aprel. - N 84. - S.2. - [AZ-Q]
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Məmmədov, Məmməd. Culfada torpaq adamların dolanışıq mənbəyinə çevrilir // Azərbaycan. - 2008.22 aprel. - N 84. - S.5. - Qeyd: Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində yaz-tarla işləri haqqında [AZ-Q]
Mikayılov, İqbal. Salyanda 85 min ağac əkiləcək: Rayonda "Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə 85
min ağac əkək" devizi altında iməcilik keçirilir // Azad Azərbaycan. - 2008.-22 aprel. - N 54. - S.5. - [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Masallı: kəndlərin də siması dəyişir, gözəlləşir // Xalq qəzeti. - 2008.-23 aprel. - N 85. S.6. - Qeyd: Masallı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Məmmədov, Məmməd. Naxçıvanda öyrəniləsi və tətbiq olunası bir çox təcrübə var // Azərbaycan. 2008.-23 aprel. - N 85. - S.7. - Qeyd: Naxçıvanın Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZQ]
Tanrıverdiyev, Y. Xanlar: inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsi // Respublika. - 2008.-23 aprel. - N 85.
- S.6. - Qeyd: Xanlar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. 2008-ci il Ağdam rayonu üçün də uğurla başlanıb // Azərbaycan. - 2008.-24 aprel. - N
86. - S.5. - Qeyd: Ağdam Rayon İcra Hakimiyyətində 2008-ci ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr edilmiş geniş yığıncaq keçirilmişdir [AZ-Q]
Muradov, Malik. Naxçıvan: Arpaçay su anbarı yenidən qurulur // Respublika. - 2008.-24 aprel. - N 86.
- S.12. - [AZ-Q]
Nəzərova, Sevinc. Regionlar iqtisadi inkişafdan kənarda deyil: Vahid Əhmədov: "2009-2013-cü il
proqramı regionlarımızın daha da abadlaşmasına xidmət edəcək" // Səs. - 2008.-25 aprel. - N 72. - S.6. - Qeyd:
Millət vəkili Vahid Əhmədovun açıqlaması [AZ-Q]
Zeynalov, Ləzgi. Hər bir gədəbəyli öz üzərində dövlət qayğısını hiss edir: Rayonun son illərdəki dinamik sosial-iqtisadi inkişafı onu deməyə əsas verir ki, əhalinin maddi rifah halı durmadadn yüksəlir // Azad
Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 56. - S.5. - [AZ-Q]
Cəfərli, Rəşad. Regionların inkişafına dair Dövlət Proqramının birinci mərhələsi uğurla başa çatır:
Növ-bəti proqramda bütün problemlərin həlli məsələləri maksimum dərəcədə nəzərdə tutulacaqdır //
Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 87. - S.5. - [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. Ağcabədinin su problemi həll olunur // Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 87. - S.6. Qeyd: Bu il yanvarın 17-də Qarabağa səfəri çərçivəsində Ağcabədidə olan Prezident İlham Əliyev qısa müddət
ərzində burada abadlıq-quruculuq sahəsində qazanılan uğurları yüksək qiymətləndirdi [AZ-Q]
Ələkbərli, Əlmaniz. Zaqatalada kompüter tədris mərkəzi yaradılıb: Mərkəzin açılışında rayon icra hakimiyyətinin başçısı da iştirak edib // Azad Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 56. - S.3. - [AZ-Q]
İqbal. Ulu öndər ürəklərdə yaşayır: Əli Bayramlı şəhər peşə liseyində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən seminar keçirilib // Azad Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 56. - S.6. - [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. Biləsuvarlılar bu il daha çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal etmək əzmindədirlər
// Azərbaycan. - 2008.-25 aprel. - N 87. - S.6. - [AZ-Q]
Tofiq Hüseyn. Sabirabad: dinamik inkişaf yolunda // Respublika. - 2008.-25 aprel. - N 87. - S.8.- Qeyd:
Sabirabad rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Neftçala: uğurlar fərəh doğurur // Xalq qəzeti. - 2008.-26 aprel. - N 88. - S.10. - Qeyd:
Neftçala rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Sabutay. Qaxda gördüklərim və eşitdiklərim: Müxbirimiz ezamiyyətdən qayıdıb // Mədəniyyət. - 2008.26 aprel. - N 39. - S.7. - [AZ-Q]
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Nəzərli, Telman. Ağsuda abadlıq işləri genişlənir // Azərbaycan. - 2008.-27 aprel. - N 89. - S.5.- Qeyd:
Ağsu rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həmid, Eyvaz. Goranboyda müasir tələblərə uyğun tikinti işləri // Respublika. - 2008.-29 aprel. - N 90.
- S.8. - Qeyd: Goranboy rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Seyidov, Hacı Tofiq.Heydər Əliyev Sədərəyə bütün dövrlərdə xüsusi diqqət yetirib: Rayon sakinləri
ulu öndərin 85 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirirlər // Azad Azərbaycan. - 2008.-29 aprel. - N 58. S.5. - [AZ-Q]
Sultanov, Ziyəddin. Ağdam:"odlu qövsün adamları “ // Xalq qəzeti. - 2008.-1 may. - N 92. - S.8. Qeyd: Ağdam rayonu - cəbhə xəttindən qeydlər [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Göyçay: inkişaf möhkəm təməl üzərində davam edir: Rayonda daxili tələbata uyğun
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal ediləcəkdir // Xalq qəzeti. - 2008.-1 may. - N 92. - S.9. - [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. Füzulilər böyük fədakarlıq göstərirlər: Dövlət başçısının bu bölgəyə səfəri bayram ovqatı yaradıb// Azərbaycan. - 2008.-1 may. - N 92. - S.10. - [AZ-Q]
Sabutay.Qəbələdən Balakənədək: Müxbirimiz ezamiyyətdən qayıdıb // Mədəniyyət. - 2008.-1 may. - N
40. - S.5. - [AZ-Q]
Əhmədov, İsaməddin. Zərdab: Kürqırağı obaların yeni növrağı // Xalq qəzeti. - 2008.-4 may. - N 95. S.7. - Qeyd: Zərdabın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Nərimanqızı, Nazilə. Mübariz Əhmədoğlu: Cənubi Qafqazda inkişafın modeli Azərbaycandır: Ermənistan tutduğu destruktiv, ədalətsiz mövqeyinə görə artıq region dövləti statusunu itirib // İki sahil. - 2008.-7 may.
- N 81. - S.5. - Qeyd: Siyasi İnnovasiya və Texnologiya Mərkəzinin sədri, politoloq Mübariz Əhmə-doğlunun
müsahibəsi [AZ-Q]
Aydınoğlu, Tahir. Bərdə: yüksəlişin Heydər Əliyev zirvəsi // Xalq qəzeti. - 2008.-7 may. - N 97. - S.10.
- Qeyd: XX əsrdə bu ulu yurdun daha bir intibahı, hərtərəfli inkişafı milli tariximizin ən uca şəxsiyyəti, ümummilli lider Heydər Əliyevin adı və bu torpağa göstərdiyi müstəsna diqqət və qayğı ilə bağlıdır [AZ-Q]
Qurbanov, Qəhrəman. Bentonit emalı zavodunun tikintisi davam edir // Respublika. - 2008.-7 may. N 97. - S.12. - Qeyd: Qəncə-Qazax zonasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həsənov, Əlisəfa. Lerik: inkişaf sürətlənir, sosial problemlər həll olunur // Respublika. - 2008.-7 may. N 97. - S.14. - Qeyd: Lerik Rayon İçra Hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırovun açıqlaması [AZ-Q]
Balakənin mərkəziində 72 metr yüksəklikdə üçrəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır // Xalq qəzeti.
- 2008.-8 may. - N 98. - S.8. - Qeyd: Mayın 7-də, ümummilli liderimizin doğum günü ərəfəsində Balakən şəhərinin mərkəzində üçrəngli Azərbaycanın dövlət bayrağının qaldırılmasına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir [AZ-Q]
Muradov, Rövşən. Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının strategiyası // Dirçəliş XXI əsr.
- 2008. - N 120/121. - S.352-362. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Abutalıbov, Rasim. Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi və idarə edilməsi // Dirçəliş XXI əsr.2008. - N 120/121. - S.347-351. - Qeyd: Məqalənin rus və ingilis dillərində xülasəsi verilmişdir [AZ-J]
Zeynalov, Ləzgi. Gədəbəydə DSMF-nin yeni binasının açılışı keçirildi // İki sahil. - 2008.-9 may. - N
83. - S.7. - [AZ-Q]
Hüseynoğlu, Səməd. Hacıqabul: coşğu dolu yubiley tədbirləri // Xalq qəzeti. - 2008.-14 may. - N 103. -
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S.6. - Qeyd: Mayın 10-da Hacıqabulda Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi keçirilişdir [AZ-Q]
Tahir. Beyləqan bizim qala...: "Parabank" İdarə heyətinin sədri Eldar Quliyev nə üçün sahibkarları
müflisləşdirməyi özünə məqsəd seçib? // Paralel. - 2008.-15-16 may. - N 39. - S.7. - [AZ-Q]
Əlioğlu, S.Kiyev sammitində Avropanın enerji təhlükəsizliyi müzakirə olunacaq: Andris Pibalq: "Azərbaycan regionun enerji təminatında fəal iştirak edir" // Səs. - 2008.-15 may. - N 86. - S.11. - Qeyd: Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibalqın açıqlaması [AZ-Q]
Cəfəroğlu, Qafar. Qusar - Azərbaycanın şimal qapısı // Xalq qəzeti. - 2008.-15 may. - N 104. - S.6. Qeyd: Qusar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Nəzərli, Telman. Zaqatalada ilin uğurlu əsası qoyulub // Azərbaycan. - 2008.-15 may. - N 104. - S.6. Qeyd: Zaqatala rayonunda sosial-iqtisadi inkişaf haqqında [AZ-Q]
Cəfərov, İlham. Xaçmaz: iqtisadi nailiyyətlər sosial sahənin inkişafına xidmət edir//Respublika. 2008.15 may. - N 104. - S.6. - Qeyd: Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin konfrans zalında rayonda 2008-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş hesabat yığıncaqı keçirilmişdir [AZ-Q]
Pənahov, İlham. Əyriçay su anbarı dəmyə torpaqların həyat mənbəyidir// Respublika. - 2008.-15 may.
- N 104. - S.6. - Qeyd: Əyriçay su anbarı Şəki və Qax rayonlarında 10-a yaxın kəndin dəmiyə torpaq-arının suvarılması üçün inşa edilmişdir [AZ-Q]
Tanrıverdiyev, Y.Gəncə - böyük sıçrayış: Müsahibimiz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar
Əzizovdur // Respublika. - 2008.-16 may. - N 105. - S.4. - Qeyd: Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
[AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Sahibkarlar bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayırlar// Xalq qəzeti. 2008.-16 may. - N 105. - S.8. - Qeyd: Mingəçevirdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Biləsuvar: kiçik əyalət şəhərində böyük işlər görülür // Xalq qəzeti. - 2008.-17 may. - N
106. - S.4. - Qeyd: Biləsuvar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Cavadov, Seyran. Cəlilabadlılar ərzaq bolluğu yaradılmasında yaxından iştirak edirlər // Azərbaycan. 2008.-17 may. - N 106. - S.4. - Qeyd: Respublikamızın iqtisadiyyatının mühüm bir hissəsini təç-kil edən aqrar
sektorda Cəlilabad rayonunun xüsusi çəkisi var [AZ-Q]
Cəfərov, İlham. Quba: görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr // Respublika. - 2008.-17 may. - N 106.
- S.6. - Qeyd: Müşavirədə Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rauf Həbibov 2008-ci ilin rübündə görülən
işlər və qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat vermişdir [AZ-Q]
"Paşa Sığorta" şirkətinin Sumqayıt Regional Sığorta mərkəzi fəaliyyətə başladı//525-ci qəzet.- 2008.17 may. - N 87. - S.18 . - [AZ-Q]
Tofiq Hüseyn. Ucar: hər sahədə inkişaf var // Respublika. - 2008.-18 may. - N 107. - S.5. - Qeyd: Ucar
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Amanov, Rasim. İsmayıllıda abadlıq və tikinti-quruculuq işləri // Respublika. - 2008.-20 may. - N 108.
- S.8. - Qeyd: İsmayıllı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Şəki: Uğurlar artıqca vəzifələrin miqyası da böyüyür // Xalq qəzeti. - 2008.-21 may. N 109. - S.5. - Qeyd: Şəkinin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Alıoğlu, Salman. Yeniləşən Beyləqan // Respublika. - 2008.-21 may. - N 109. - S.6. - Qeyd: Beyləqan
rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
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Əliosmanqızı, Elnarə. Paytaxtdan görünən Şəki...: Burada artıq təndirlər qalanmır // Olaylar. - 2008.21 may. - N 86. - S.12. - [AZ-Q]
Amanov, Rasim.Zaqatala: "Aqrolizinq" aqrar sahənin inkişafaına etibarlı təkandır // Respublika. 2008.-21 may. - N 109. - S.6. - Qeyd: "Aqrolizinq" ASC-nin Zaqatala aqroservis filialının müdiri İbrahim Kərimovla söhbət [AZ-Q]
Tapdıqoğlu, Ərəstun. Kürdəmirin 15 kəndinə qazın verilişi bərpa olunub: Bu ay uzun müddət "mavi
yanacağa" həsrət qalmış Yenikənd kəndinə təbii qazın verilməsi sakinlər üçün əsl bayrama çevrilib // Azad Azərbaycan. - 2008.-21 may. - N 70. - S.3. - [AZ-Q]
Sultanov, Ziyəddin. Goranboy sabaha inamla addımlayır: Bu gün rayonda hökm sürən yüksək mütəşəkkil, sağlam mənəvi-psixoloji mühit, bütün sahələrdə irəliləyiş belə düşünməyə tam əsas verir // Xalq qəze-ti.
- 2008.-22 may. - N 110. - S.6. - [AZ-Q]
Mustafayev, Sabir. İmişli: iqtisadi və sosial inkişafın yeni mərhələsində // Respublika. - 2008.-22 may.
- N 110. - S.6. - Qeyd: İmişli rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Kiyev sammiti: Rəsmi Bakı öz gücünü təsdiq etdi: Azərbaycanın regionda enerji təhlükəsizliyini
təmin edən dövlət kimi nüfuzu sürətlə artır // Səs. - 2008.-24 may. - N 93. - S.3. - Qeyd: Kiyev şəhərində
beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinə həsr olunmuş sammit öz işinə başlayıb [AZ-Q]
Cəfərli, Elbrus. Regional İqtisadi İnkişaf Perspektivləri: Beynəlxalq Valyuta Fondu region ölkələri-nin
2008-ci ildəki vəziyyəti ilə bağlı hesabat açıqlayıb // Yeni Azərbaycan. - 2008.-23 may. - N 92. - S.4. - [AZ-Q]
Hüseynoğlu, Səməd. Salyan: uğurlar səmərəli fəaliyyətin nəticəsidir // Xalq qəzeti. - 2008.-25 may. - N
113. - S.9. - Qeyd: Salyan rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Bayramlı, Elçin. Bölgələr inkişaf etmiş iqtisadiyyata sahib olacaq: Regionların inkişafı ilə bağlı 20092013-cü illəri əhatə edən yeni Dövlət Proqramı bu işi başa çatdıracaq // Səs. - 2008.-27 may. - N 94. - S.8. [AZ-Q]
Mustafayev, Sabir. Biləsuvar: qazanılmış nailiyyətlər son hədd deyildir // Respublika. - 2008.-27 may.
- N 114. - S.9. - Qeyd: Biləsuvar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında . [AZ-Q]
İdrisoğlu, Ağalar. Sumqayıt səhiyyəsində islahatlara başlanılır // Azad Azərbaycan. - 2008.-27 may. N 73. - S.6. - Qeyd: Sumqayıt Şəhər Səhiyyə şöbəsinin müdiri Rauf Sadıxovun müsahibəsi [AZ-Q]
Hüseynoğlu, Səməd. Sabirabad böyük tikinti meydanını xatırladı // Xalq qəzeti. - 2008.-28 may. -N
115. - S.8. - Qeyd: Sabirabad rayonun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Kərimov, Tahir. Daşkəsən: qarşıda şərəfli və məsul vəzifələr durur // Respublika. - 2008.-28 may. - N
115. - S.11. - Qeyd: Daşkəsən rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Mustafayev, Sabir. Neftçala: uğurlu tədbirlər ardıcıl şəkildə davam etdirilir // Respublika. - 2008.-28
may. - N 115. - S.11. - Qeyd: Neftçala rayonunu sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Taleh Həmid. Dirilən torpaq // Respublika. - 2008.-30 may. - N 116. - S.5. - Qeyd: Yevlax haqqında
publisist qeydlər [AZ-Q]
Əlmanız. Oğuzda yığılıb qalmış problemlər həllini tapır: Əhali ilə qurulmuş sıx ünsiyyət, yerlərdə keçirilmiş görüşlər problemlərin həllinə stimul verən əsas amillərdir // Azad Azərbaycan. - 2008.-30 may. - N 75. S.3. - [AZ-Q]
Rzayev, Valeh. Əlibəyli kəndinə təbii qaz verildi // İki sahil. - 2008.-31 may. - N 97. - S.4. - [AZ-Q]
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Həsənov, İlqar. Ucar: təşəbbüskarlıq inkişafa, inkişaf isə firavanlığa zəmin yaradır // Xalq qəzeti. 2008.-31 may. - N 117. - S.5. - Qeyd: Ucar rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Sultanov, Ziyəddin. Zərdablılar dünənin qurucularını unutmurlar // Xalq qəzeti. - 2008.-1 iyun. - N
118. - S.7. - Qeyd: Keçmiş SSRİ və Azərbaycan SSR Ali sovetlərinin deputatları, müxtəlif orden və medallarla
təltif olunanlar, müharibə və əmək veteranları ilə rayon rəhbərliyinin görüşü nəsillərin varisliyini və qarşılıqlı
ehtira-mını nümayiş etdirdi [AZ-Q]
Quliyev, Lazım. Mil düzündə həyat qaynayır: Dövlət başçısının Beyləqana səfəri bölgəyə yeni nəfəs
gətirib // Azərbaycan. - 2008.-1 iyun. - N 118. - S.5. - [AZ-Q]
Nəzərli, Telman. Ağsunun kənd əməkçiləri dövlətin qayğısından ruhlanırlar // Azərbaycan. - 2008.-1
iyun. - N 118. - S.5. - Qeyd: Ağsunun sosial-iqtisadi inkişafı haqqında [AZ-Q]
Qurbanov, Qəhrəman. Ağstafa: bölgədə inkişafı ilə fərdlənən rayon // Respublika. - 2008.-1 iyun. - N
118. - S.6. - [AZ-Q]
Amanov, Rasim. Kənd necə yaşayır?: Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin kəndlərdə keçirdiyi səyyar
görüşlərdə bu suala cavab tapılıb // Respublika. - 2008.-1 iyun. - N 118. - S.6. - [AZ-Q]
Rəhimli, Fəridə.Ağdamda bir qəsəbə var: Təzəkənd qəsəbəsi yeni ünvan olsa da, çox isti və doğma bir
güşədir // Ədalət. - 2008.-3 iyun. - N 96. - S.5. - [AZ-Q]
Nəcəfxanlı, Əli. Vətəndaşların müraciətləri həssaslıq tələb edir: Cəlilabaq rayonunda bu məsələ diqqət
mərkəzindədir // Xalq qəzeti. - 2008.-3 iyun. - N 119. - S.6. - [AZ-Q]
Qismətoğlu, Faiq. Əyalətlərdə işıq yanırsa, qaz gəlirsə... // Ədalət. - 2008.-4 iyun. - N 97. - S.4. - Qeyd:
Beyləqan rayonunda quruculuq və abadlıq işləri haqqında [AZ-Q]
Həsənov, İlqar. Ağsu: İnkişafın təməlində insan amili təbii resurslar, bir də məsuliyyət durur // Xalq
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