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27 iyun 2019-cu il

AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyevin
80 illik yubileyi haqqında
2019-cu il iyun ayının 26-da görkəmli iqtisadçı alim, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Əli
Xudu oğlu Nuriyevin 80 yaşı tamam olur.
AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyev 1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin
İqtisadiyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, 1969-cu ildə namizədlik, 1991-ci ildə
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 2005-ci ildə professor elmi adını almış, 2001-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
1964-cü ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə
başlayan Əli Nuriyev sonralar institutun böyük elmi işçisi, aparıcı elmi işçisi, şöbə müdiri
vəzifələrində çalışmışdır. Bundan əlavə, o, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında müxtəlif vəzifələrdə fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda Əli
Nuriyev AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi vəzifəsində çalışır.
AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyev ərazi istehsal kompleksinin formalaşması,
məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, regional siyasət və idarəetmənin aktual problemlərinə həsr
olunmuş 270 elmi əsərin, o cümlədən 25 monoqrafiya və broşürün, 8 monoqrafik əsərin
müəllifidir.
Onun “Məhsuldar qüvvələrin respublika daxilində yerləşməsinin təkmilləşməsinin sosialiqtisadi problemləri” (1982), “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati ərazi
quruluşunun

kompleks

təkmilləşməsi”

(1991),

“Azərbaycan

Respublikasının

böhran

vəziyyətindən çıxması və inkişafının prinsipial məsələləri” (1992), “Regional siyasət və
idarəetmə” (2004), “İnsan və həyat fəlsəfəsi” (2005), “Regional idarəetmənin əsasları” (2007),
“Regional siyasət və idarəetmənin əsasları” (2007), “Azərbaycanda iqtisadi inkişaf və
modernləşmə siyasətinin konseptual əsasları” (2013), “Davamlı və tarazlı regional inkişaf”
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(2017), habelə həmmüəllif olduğu “Naxçıvan iqtisadiyyatı XX əsrdə” (2000) kitabları elmi
ictimaiyyətin böyük rəğbətini qazanmışdır. Əli Nuriyevin bir çox elmi təklifləri praktikada
tətbiqini tapmışdır. 1990-1992-ci illərdə respublikada yeni inzibati rayonların yaradılmasında
onun konsepsiyası əsas olaraq qəbul edilmişdir.
Əli Nuriyev bir sıra beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda Azərbaycan iqtisad elmini
uğurla təmsil etmişdir. Yüksəkixtisaslı kadrların yetişdirilməsi sahəsində də Əli Nuriyevin
mühüm xidmətləri vardır. Onun rəhbərliyi altında 30-a yaxın elmlər və fəlsəfə doktorluğu
dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
Əli Nuriyev AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutundakı və AMEA-nın Naxçıvan Bölməsindəki
ixtisaslaşdırılmış dissertasiya şuralarının, “AMEA-nın Xəbərləri (iqtisadiyyat seriyası)”,
“AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri”, “İpək yolu”, “Kooperasiya”, “Dövlət idarəçiliyi:
nəzəriyyə və təcrübə” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
AMEA-nın müxbir üzvü Əli Xudu oğlu Nuriyevin iqtisad elminin inkişafındakı xidmətlərini
nəzərə alaraq və anadan olmasının 80 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əli Nuriyev AMEA-nın Fəxri
fərmanı ilə təltif edilsin.
2. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutuna (iqtisad elmləri doktoru Nazim İmanov) tapşırılsın
ki, AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi
sessiya keçirilsin.
3. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova) və
“Elm” Nəşriyyatına (Səbuhi Qəhrəmanov) tapşırılsın ki, AMEA-nın müxbir üzvü Əli
Nuriyevin əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi hazırlanıb nəşr edilsin.
4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti akademik İsa Həbibbəyliyə
həvalə edilsin.

