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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev martın 2-də Rumıniyanın Energetika na-
ziri Virgil-Daniel Popeskunu və Rumıniya Prezi-
dentinin strateji layihələr üzrə xüsusi nümayən-
dəsi Ana Birçalı videoformatda qəbul edib.
Rumıniyanın Energetika naziri Virgil-Daniel Po-
pesku Rumıniya Prezidenti Klaus Yohannisin 
diplomatik əlaqələrimizin qurulmasının 30 illiyi 
münasibətilə və Prezident İlham Əliyevi Rumıni-
yaya səfərə dəvətlə bağlı dövlətimizin başçısına 
ünvanladığı məktubu qeyd edib.
Söhbət zamanı Azərbaycanla Rumıniya arasında 
münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinə 
əsaslandığı vurğulanıb və bu baxımdan strateji 
tərəfdaşlığa dair imzalanmış birgə Bəyannamənin 
önəmi qeyd edilib.
Virgil-Daniel Popeskunun səfərinin ölkələrimiz 
arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə 
olunub.
Görüşdə Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinə 
toxunuldu, bu əlaqələrin uğurla inkişaf etdi-
yi vurğulanıb və ölkəmizlə Avropa İttifaqının 9 
üzv dövləti arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında 
sənədlərin imzalanmasının bunun yaxşı göstərici-
si olduğu qeyd edilib.

Bütün Azərbaycan xanımlarını 
8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar 

günü münasibətilə ürəkdən 
təbrik edir. Hər birinizə 

cansağlığı, səadət və işlərinizdə 
nailiyyətlər arzulayır!Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

Rusiya və Ukraynaya müraciət etdi: “Bizim ça-
ğırışımız həm Rusiyaya, həm də Ukraynayadır 
ki, atəşlər mümkün qədər tez kəsilsin və həm 
Rusiya, həm də Ukrayna burada dünya sülhünə 
yaxşı töhfə versin. İndi Zelenski çıxış edir və Av-
ropa Birliyi parlamentində ayaq üstə alqışlanır. 
Müsbət irəliləyişdir. "Bir bədbəxtlik min nə-
sihətdən üstündür” kimi gözəl deyimimiz var, 
həmişə onu gözləyirlər, amma Türkiyə bunları 
gözləmir. Türkiyə hər zaman öz mövqeyini sax-
layan, hər zaman məzlumun, əzilənin yanında 
olan ölkədir”.
Türkiyə lideri bildirib ki, NATO üzvləri ancaq 
zarafat edir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı üzv-
ləri də zarafat edir. Ərdoğan NATO ilə bağlı 
mövqeyinin bəlli olduğu Türkiyənin alyansın 
genişlənməsinə qarşı çıxan ölkə olmadığını vur-
ğulayıb.
"Əksinə, biz həmişə NATO-da genişlənmə-
nin faydalı olacağını müdafiə etmişik və indi 
də müdafiə edirik. Bu addımları atarkən bunu 
dünya sülhü üçün istəyirik. Dünya sülhünə nə 

qədər töhfə verə bilərik? Ona görə də biz bunu 
istəyirik, amma Avropa Birliyi mövzusunda 
bir daha Aİ-yə üzv dövlətlərə deyirəm: - Uk-
rayna ilə bağlı göstərdiyiniz həssaslığı lütfən 
Türkiyəyə də göstərin. Yoxsa kimlərsə Tür-
kiyəyə qarşı müharibəyə başlayıb hücum etsə, 
Türkiyəni də gündəmə gətirəcəksiniz?”, - Ər-
doğan vurğulayıb.
“Hazırda Avropa Birliyinə üzv ölkələr arasın-
da müdafiə sənayesində əməkdaşlıq etməli 
olduğumuz ölkələr var və bu ölkələrin bir 
çoxu həm də NATO üzvüdür. Onlar NATO 
üzvüdür, Türkiyə də NATO üzvüdür. 
Türkiyəyə müdafiə sənayesinə aid iş birliyin-
də olmayan, uzaq duran ölkələr, biz bərabə-
rik, müttəfiqik. Türkiyəyə bu cür avadanlıq-
ları, sursatları niyə vermirsiniz? 
Bu, bizim həmrəyliyimizin tələbidir, amma 
vermirlər. Başqa bir müharibənin başlanma-
sını gözləyirlərmi? Bunlar səmimi deyillər, 
NATO üzvləri ancaq zarafat edir.
Avropa İttifaqı üzvləri də zarafat edir”, - Tür-
kiyə lideri əlavə edib.
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XX əsrdə bəşər tarixinə Xocalı soyqı-
rımı kimi daxil olan qanlı faciənin 
30-cu ildönümü ilə əlaqədar Bakıda 
ümumxalq yürüşü keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva yürüşdə iştirak 
ediblər. Yürüşdə dövlət və hökumət 
nümayəndələri, Milli Məclisin depu-
tatları, nazirlər, komitə, agentlik və 
şirkət rəhbərləri, dini konfessiyaların 
başçıları iştirak ediblər.

* * * * *
Xalqımız hər il olduğu kimi bu il də 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xa-
tirəsini ehtiramla yad edir. 
Artıq ikinci ildir ki, xalqımız Bakıda-
kı Xocalı soyqırımı abidəsini alnıaçıq, 
başıuca ziyarət edir, çünki düşmən-
dən bütün şəhidlərimiz kimi, Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının da qisası alı-
nıb. Prezident İlham Əliyevin dediyi 
kimi: “Biz onların cavabını döyüş 

meydanında verdik, bütün şəhidlə-
rimizin qisasını aldıq, onların qan-
ları yerdə qalmadı”.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbay-
can Ordusunun 44 günlük Vətən mü-
haribəsindəki parlaq Qələbəsi 2020-ci 
ili Azərbaycan tarixinə Zəfər ili kimi 
yazdı. Güclü siyasi iradə, möhkəm iq-
tisadi potensial, qüdrətli ordu, xalq-li-
der vəhdəti, cəmiyyətdəki böyük ruh 
yüksəkliyi, vətənpərvərlik, əzmkarlıq 
tarixi Qələbəni təmin etdi. Otuzillik 
həsrət bitdi, torpaqlarımız mənfur 
düşmənin işğalından azad edildi, əra-
zi bütövlüyümüz təmin olundu. Ha-
zırda Azərbaycanın üçrəngli Dövlət 
bayrağı işğaldan azad edilən torpaq-
larımızda – Füzulidə, Cəbrayılda, Qu-
badlıda, Zəngilanda, Ağdamda, La-
çında, Kəlbəcərdə, Şuşada dalğalanır.
Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımını 
heç vaxt unutmur və unutmayacaq. 

Bir daha 30 il əvvələ qayıdır, o amansız 
soyqırımını, onun günahsız qurbanla-
rının xatirəsini yenidən yad edirik.
Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi 
qiyməti ilk dəfə ümummilli lider 
Heydər Əliyev verib. 
Xocalı soyqırımının dünya ictimaiy-
yətinə çatdırılması hər zaman Pre-
zident İlham Əliyevin fəaliyyətinin 
mühüm istiqamətləri sırasındadır. 
Bu dəhşətli soyqırımının dünyada 
tanıdılmasında Azərbaycanın Birin-
ci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban Əli-
yevanın da müstəsna xidmətləri var. 
Fondun “Xocalıya ədalət!” kampani-
yasının sistemli fəaliyyətinin nəticə-
sidir ki, dünyanın 17 ölkəsi, ABŞ-ın 

24 ştatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkila-
tı Xocalıda ermənilər tərəfindən törə-
dilmiş cinayətləri soyqırımı kimi tanı-
yan qərar və qətnamələr qəbul ediblər. 
“Xocalıya ədalət!” kampaniyasının 
məqsədi beynəlxalq ictimaiyyəti Xo-
calı soyqırımı haqqında məlumatlan-
dırmaq, qətliama beynəlxalq aləmdə 
mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və 
bu qanlı qırğının qurbanlarının xatirə-
sinin anılmasına nail olmaqdır. Bu gün 
xalqımız XX əsrin ən dəhşətli qırğınla-
rından biri olan Xocalı soyqırımı qur-
banlarının xatirəsini qalib ölkə, qalib 
xalq kimi ziyarət edir. Düşməndən bü-
tün şəhidlərimiz kimi, Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının da qisası alınıb. Allah 
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

“Avropa İttifaqı Rusiya ilə müharibə aparmır, lakin indiki 
halda Ukraynanı dəstəkləyir”. Bunu Aİ-ın xarici əlaqələr 
və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozef Borel 
deyib.
“Sanksiyalar lazımdır. Amma sanksiyalar siyasət deyil, 
şəraitə reaksiyadır. Bizə ortaya çıxan problemlərin dip-
lomatik həlli lazımdır”, - o söyləyib. J.Borel, həmçinin 
bildirib ki, nüvə müharibəsi barədə danışmaq məsuliy-
yətsizlikdir. Onun sözlərinə görə, Avropa ordusunun ya-
radılması indi gündəmdə deyil. (TASS)

“Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə dair müraciəti-
ni dəyərləndirmək çətin olacaq, lakin Aİ Şurası onu təhlil 
edir”.
Bunu Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel Avropa 
parlamentinin Ukraynada vəziyyətin müzakirəsinə həsr 
olunmuş plenar sessiyasında deyib.
“Müraciəti qiymətləndirmək mürəkkəb olacaq, bu məsələ 
ilə bağlı müxtəlif baxışlar var. Aİ Şurası bu rəmzi, siyasi 
və qanuni sorğunu ciddi surətdə öyrənəcək. Biz müvafiq 
qərar qəbul etməliyik”, - deyə Şarl Mişel bildirib.
Bundan əvvəl Bolqarıstan, Çexiya, Polşa, Slovakiya, Slo-
veniya və Baltikyanı respublikaların rəhbərləri Ukrayna-
ya yubanmadan namizəd-ölkə statusu verməyə və onun 
ittifaqa daxil edilməsi barədə danışıqlar prosesinə başla-
mağa çağırıblar.

Qafqazın ən böyük metallurgiya 
şirkəti olan “Baku Steel Company” 
QSC Azərbaycan iqtisadiyyatına 
töhfələr vermək üçün istehsalatda 
innovasiya və müasir texnologiyala-
rın tətbiqini davam etdirir. Yenilənən 
“Baku Steel Company” bu dəfə regi-
onda bənzəri olmayan layihə həyata 
keçirib.
Burada quraşdırılan 10,25 m radius-
lu yeni nəsil fasiləsiz pəstahtökmə 
maşınında (FPTM) qısa müddətə, az 
itki ilə, daha çox və yüksək keyfiy-
yətli məhsul istehsal etmək müm-
kündür. Zavodda böyük sıxlığa 
malik dairəvi pəstahların tökülməsi 

xüsusən neftçıxarma sənayesində 
istifadə edilən, yüksək dərinlik təz-
yiqinə davamlı boruların istehsalına 
da imkan yaradacaq.
Ümumiyyətlə, yeni FPTM-in is-
tifadəyə verilməsi həm istehsalın 
həcminə, həm yenilənən şirkətin 
gəlirlərinə, həm də işçilərin sosial 
vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırıl-
masına müsbət təsir edəcək. 
Xatırladaq ki, BSC-nin məhsulları 
ölkə daxilində yüksək tələbatla sa-
tılmaqla yanaşı, Türkiyə, Gürcüstan, 
Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan, 
İspaniya, İtaliya və s. ölkələrə ixrac 
olunub.

Türkiyənin ən böyük sənaye holdinqi “SOCAR Tür-
kiyə”nin törəmə müəssisəsi olan “Petkim” 2021-ci 
ilin maliyyə göstəricilərini açıqlayıb.
“Petkim” 2021-ci ili həm dollar, həm də TL ifadə-
sində mənfəət rekordu ilə başa vurub və 5,5 mil-
yard TL xalis mənfəət əldə edib. “Petkim” ötən ildə 
ümumi satış həcmini 2020-ci ilin göstəriciləri ilə 
müqayisədə 137 faiz artıraraq 28,7 milyard TL-yə 

yüksəldib. “Petkim”in məhsul portfelinin bu uğur-
da böyük rol oynadığını bildirən “SOCAR Tür-
kiyə” Emal və Neft-Kimya bölməsinin rəhbəri və 
“Petkim”in baş direktoru Anar Məmmədov 2020-ci 
ildə olduğu kimi, 2021-ci ildə də gigiyena ehtiyacla-
rına, xüsusilə qablaşdırma materiallarına tələbatın 
artdığını bildirib: “STAR” NEZ-in fasiləsiz istehsalı 
sayəsində “Petkim”in istehsal potensialından istifa-

də əmsalı 2020-ci ildə 87,9 faiz olduğu halda 2021-ci 
ildə 92,6 faizə yüksəldi. Pandemiya zamanı qoyu-
lan məhdudiyyətlərə baxmayaraq, xüsusilə, ixrac 
edən yerli istehsalçıların istehsal əməliyyatlarının 
ləngiməməsi üçün tədarükü davam etdirdik”.
“Petkim” əvvəlki dövr ilə müqayisədə məhsul sa-
tışları ilə yanaşı, kommersiya satışlarını da artırıb. 
Ümumi satış həcmində 33 faizdən artıq payı olan 

kommersiya satışları 65 milyon dollar mənfəət gə-
tirib. Anar Məmmədov 2020-ci ildə pandemiya ilə 
bağlı mövcud qeyri-müəyyənliklərə hazır olmaq 
məqsədilə likvidliyi gücləndirdiklərini, 2021-ci 
ildə likvidliyi optimallaşdıraraq maliyyə xərcləri-
ni azaltdıqlarını, bununla da qısamüddətli borcları 
əvvəlki ilə nisbətən 460 milyon dollar azaltdıqlarını 
bildirib.
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Tələbələrin elmi tədqiqat
 fəaliyyəti

Elmi tədqiqat işi tədris pros-
sesinin ən çətin komponentlə-
rindən biri olaraq, tələbələrin 
motivasiya sferasını, tədqiqat 
prosesi üçün zəruri olan elmi 
biliklərin metod və formaları-
nı özündə cəmləşdirən və elmi 
rəhbərin - müəllimin iştirakı 
ilə həyata keçirilən tədris işinin 
kompleks tərkib hissəsidir.
Tədqiqat yalnız xüsusi istedadlı 
və bacarıqlı tələbələrin davamlı 
şəkildə işə cəlb edilməsinə de-
yil, eyni zamanda hər bir tələ-
bənin yaradıcılıq prosesində bu 
və ya digər şəkildə iştirakına 
kömək etməlidir. Təhsilin bü-
tün pillələrində tələbələrə elmi 
biliyin metodları, təcrübələrin 
planlaşdırılması və təşkili, təc-
rübə nəticəsində əldə edilən 
nəticə məlumatlarının emalı və 
ümumiləşdirilməsi üsulları, pa-
tent tədqiqatlarının aparılması, 
elmi-texniki işlərin tətbiqi kimi 
məsələlərin açıqlanması zəruri-
dir.
Universitet tədris keyfiyyətinin 
mühüm göstəricilərindən biri 
də tələbələrin yaradıcılıq poten-
sialından tam istifadə etməyə 
imkan verən tədris prosesinin 
səmərəliliyinin artırılmasıdır. 
Müasir mütəxəssisin belə ha-
zırlanmasını ancaq elmlə təhsi-
lin vəhdəti ilə həyata keçirmək 
mümkündür. Bu problemin 
həllində aparıcı rol tələbələrin 
yaradıcı təfəkkürünü və öy-
rənmə motivasiyasını inkişaf 
etdirən elmi və tədris tədqiqat 
işlərinə məxsusdur. Bu məsələ 
tələbələrin elmi-tədqiqat iş-
lərinə xüsusi diqqət yetiril-
məsini zəruri edir. Tədqiqat 
fəaliyyətində biliklər daha da 
dərinləşərək, təkcə tədris pros-
sesinin qanunauyğunluqlarına 
deyil, həm də elmin əsaslarına 
təsir göstərir. Elmi tədqiqatlarla 
məşğul olan tələbələr müstəqil 
iş təcrübəsi qazanır, çətin və-
ziyyətlərdə bacarıqla, operativ 
hərəkət edərək istənilən proble-
min düzgün həllini tapırlar. 
Ali təhsil sistemində təhsilalan-
ların tədqiqat işlərinin bir neçə 
istiqaməti mövcuddür: 
1) tədqiqat tapşırıqlarının təd-
ris pro sesinə daxil edilməsi; 
2) olimpiada və konfransla-
rın keçirilməsinə və iştirakına 
köməklik, 
3) sənaye müəssisələri ilə elmi 
əmək daşlıq, 
4) seçmə-fakultativ fənlər; 
5) tədqiqat fəaliyyətinin kol-
lektiv formaları: elmi dərnək-
lər, elmi cəmiyyətlər.
Tədqiqat prossesində idrak 
motivi nəzəri və yaradıcı dü-
şüncə üsulları ilə zənginləşir. 
Tələbələrdə universitetin tələbə 
elmi cəmiyyətlərində iştirakına, 
dərsdə tədqiqat metodlarından 
istifadəyə maraq yaranır. 
Eyni zamanda, onları idrak 
fəaliyyətinin məhsuldarlığını 
artırmaq yolları da maraqlan-
dırır. Bunu tələbələrin elmi nəş-
rlərə, əqli fəaliyyətin rasional 
təşkilinə yönəlmiş ədəbiyyata 
olan maraqları da sübut edir. 
Belə olan halda müəllimlərin 
rolu tələbələrə elmi işin mövzu-
sunu formalaşdırmağa kömək 
etməkdən, onları konkret elmi 
problemin həllinə yönəltmək-
dən və yekun nəticə əldə et-
məyə maraqlandırmaqdan 
ibarətdir.
Tələbələrin elmi işdə iştirakına 
motivasiya bütün problemləri 
həll etməyə imkan verir. Birin-
cisi, elmi tədqiqat bacarıqlarına 
yiyələnən tələbələrin daha yax-

şı hazırlanmasına kömək edir. 
İkincisi, tələbə yaradıcı fəaliy-
yət sahəsini mənimsəyir. Üçün-
cüsü, səriştəli mütəxəssislər ha-
zırlamaqda maraqlı olan sosial 
mühitdə tələbə daha yüksək 
status qazanır.
Elm adamlarının yetişdirilmə-
sində elmi rəhbərlər mühüm 
rol oynayır. Təəssüf ki, onların 
çoxu bu prosesə formal, laqeyd 
yanaşır, elmi məlumat tapmaq-
da öz bilik və bacarıqlarını tələ-
bələrə zəif ötürür. 
Beləliklə, əminliklə deyə bilərik 
ki, tələbələrin müxtəlif səviy-
yələrdə müxtəlif elmi konfrans-
larda və olimpiadalarda, elmi 
və intellektual müsabiqələr-
də iştirakını əhatə edən tədris 
fəaliyyəti təkcə elmin müxtəlif 
sahələri üzrə fundamental bi-
likləri deyil, eyni zamanda həm 
müstəqil, həm də müəyyən iş 
bacarıqlarını inkişaf etdirir.
Bütün bunlar komandada prob-
lemlərin həllinə yaradıcı yanaş-
manı inkişaf etdirərək, gələcək 
mütəxəssislərə öz ixtisası üzrə 
asanlıqla işə düzəlməyə, iş ye-
rində inamla qalmağa və öz ba-
carıqlarını daim təkmilləşdir-
məyə kömək edir.
Cəmiyyətimizin peşəkar və 
elmi elitası olan tələbələ-
rin elmi-tədqiqat fəaliyyəti-
nin tək milləşdirilməsi tələbə 
şəxsiy yətinin inkişafı, onun 
şəxsiy yətyönümlü və peşəkar 
statu sunun formalaşmasının 
daxili mexanizmlərinin aşkar-
lanması və son nəticədə onun 
şəxsiyyətinin formalaşması ilə 
əlaqələndirilməlidir. 

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
vəzifələri

Tələbə Elmi Cəmiyyətin əsas 
məqsədi ali təhsilli mütəxəs-
sislərin hazırlanmasının key-
fiyyətinin yüksəldilməsinə 
yönəldilmiş elmi-təşkilati təd-
birlərin həyata keçirilməsi, el-
mi-texniki potensialın qorunub 
saxlanılması və təhsilalanların 
elmi tədqiqat fəaliyyətinin yeni 
sosial-iqtisadi şəraitə uyğun-
laşdırılmasında ali təhsil müəs-
sisələrinin işinə kömək etmək-
dən ibarətdir. 
Tələbələrin elmi tədqiqat işi 
tədris prosesinin ən vacib kom-
ponentlərindən biridir. Tələ-
bələr elmi cəmiyyətlərdə (TEC), 
konfranslarda, olimpiadalarda 
iştirak edir və bütün bunlar 

tələbələrə həmfikir insanları 
tapmaq, onlara özlərini elmi 
cəmiyyətin bərabərhüquqlu 
üzvü hesab etmək imkanı verir. 
Tədqiqat işlərinin yerinə yeti-
rilməsi prosesində tələbələrə 
müxtəlif təcrübələr, sorğular, 
tədqiqatlar, hesablamalar apar-
maqla həll edilməli olan konk-
ret tapşırıqlar verilir. Bu tapşı-
rıqların yerinə yetirilməsi üçün 
tələbələrdən müəyyən bilik və 
bacarıqlara malik olmaq, ədə-
biyyatla işləmək, hesablamalar 
aparmaq, qrafiklər, diaqramlar, 
çertyojlar qurmaq, müxtəlif tət-
biqi proqramlarla işləmək ba-
carıqları tələb olunur. Bütün bu 
göstərilənlərin öhdəsindən gəl-
mək üçün elmi dərəcəsi olan, 
istehsalatda təcrübəyə malik 
və müxtəlif bilik sahələrində 
patentləşdirilmiş işlənmələrə 
malik olan ixtisaslaşmış müəl-
limlər tələbələrə köməklik və 
rəhbərlik edirlər. 
Elmi istiqamətdə TEC aşağı-
dakı vəzifələri yerinə yetirir:
1. tələbələrin elmi tədqiqat fəaliy-
yətinə cəlb edilməsi və bu fəaliyyə-
tin təşkil olunması;
2. elm, təhsil və təcrübənin vəhdə-
ti prinsipinə əsaslanaraq tələbələr 
arasında elmi yaradıcılığın müxtə-
lif formalarının təbliğ edilməsi, hə-
min formalara və fundamental tə-
dqiqatların aparılmasına gənclərin 
marağının artırılmasına köməklik 
göstərilməsi;
3. tələbələrdə tədqiqatçılıq fəaliy-
yətinə və elmi metodların öyrənil-
məsinə motivasiyanın yaradılması, 
tədris materiallarının dərindən və 
yaradıcı şəkildə mənimsənilməsinə 
köməklik göstərilməsi;
4. tədqiqatçılıq fəaliyyətinin kömə-
yi ilə tələbələrdə seçilən peşəyə ya-
radıcı münasibətin formalaşdırıl-
ması;
5. tələbələrə elmi-texniki və iqtisa-
di məsələlərin müstəqil həlli yolla-
rının üsul və vasitələrinin öyrədil-
məsi;
6. istedadlı gənclərin məqsədyönlü 
şəkildə elmi-tədqiqat və elmi-təşki-
lati işinə, yüksək texnologiyaların 
mənimsənilməsinə cəlb edilməsi;
7. elmi və elmi-pedaqoji kadr hazır-
lığı sistemi üçün perspektivli gənc-
lərin seçilməsi və onların tədqiqat-
çılıq fəaliyyətinə hazırlanması;
8. digər ali təhsil müəssisələrinin 
TEC-ləri ilə əməkdaşlığın həyata 
keçirilməsi, tələbə elmi-tədqiqat işi-
nin təşkilinə dair mütərəqqi müa-
sir forma və metodların tələbələrin 

elmi tədqiqat işində (bundan sonra 
TETİ) tətbiq edilməsi;
9. müxtəlif səviyyəli tədbirlərin - 
elmi seminar və konfranslara, tələbə 
elmi işlərinə, habelə kurs, buraxılış, 
dissertasiya işlərinə baxış müsa-
biqələri, müxtəlif ixtisas və fənlər 
üzrə olimpiadalar, diskussiya klub-
ları, simpoziumlar, tanınmış alim-
lərin seminar və mühazirələrinin 
dinlənilməsi və s. tədbirlərin təşkili 
və keçirilməsində tələbələrin iştira-
kının təmin edilməsi;
10. tələbələrin elmi tədqiqat işləri-
nin nəşrə hazırlanması;
11. innovasiya biznesi və sahib-
karlıq vərdişlərinin formalaşması 
məqsədilə tələbələrin innovasiya 
fəaliyyətinə cəlb edilməsinə kömək-
lik göstərilməsi;
12. tələbələrin elmi mərkəzlər, tex-
noparklar, ideya inkubatoru və s. 
müəssisələrdə aparılan işlərə (o 
cümlədən ödənişli) cəlb edilməsi;
13. universitetdaxili və universi-
tetdən kənar elmi tədbirlər haqqın-
da məlumatların toplanılması, ya-
yılması və ali təhsil müəssisəsinin 
internet səhifəsində yerləşdirilmə-
sinin təşkil edilməsi.
Tələbələrin elmi tədqiqat işləri 
(TETİ)aşağıdakı bir sıra vacib 
funksiyaları yerinə yetirmə-
lidir: təhsil; təşkilati, analitik; 
motivasiya; stimullaşdırıcı; in-
kişaf və tərbiyəvi.
Elmi tədqiqat işinin tələbələrin 
“həyat bacarığı”na təsiri
Müasir reallıqlar əyani şəkildə 
göstərir ki, tələbələri ilk kurs-
lardan elmi tədqiqatlara cəlb 
etmədən cəmiyyət tərəfindən 

ali təhsil qarşısında qoyulan və-
zifəni yerinə yetirmək mümkün 
deyil. Hər bir gənc mütəxəssis 
işin istiqamətindən və fəaliyyət 
növündən asılı olmayaraq, öz 
ixtisası üzrə yeni problemlərin 
həlli sahəsində fundamental bi-
liklərə, peşə vərdişlərinə və ba-
carıqlarına sahib olmalıdır.
Elmi tədqiqat yolu ilə tələbələr 
bir neçə “həyat bacarığı” əldə 
edir: mentorluq; komandada 
işləmək təcrübəsi; metodologi-
yanı dərindən başa düşmək; 
təkmilləşdirilmiş öyrənmə ba-
carıqları; vaxtın idarə edilməsi-
nin təşkili üzrə təcrübə; özünə 
inamın artması; ünsiyyət baca-
rıqlarının əldə edilməsi.
Bütün bu yanaşmalar tələbələ-
rin elmi təfəkkürünün inkişafı-
na, onlarda yeni ideyaların təb-
liğinə təkan verir. 
UNEC-də tələbələr arasında 
elmi fəaliyyətin stimullaşdırıl-
masına xidmət edən layihələr
Azərbaycanın qabaqcıl elm və 
təhsil müəssisələrindən birinə 
çevrilmiş Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində (UNEC) 
təqdim olunan ali təhsil xidmət-
lərinin keyfiyyətinin yüksəldil-
məsi, dünya standartları səviy-
yəsinə çatdırılması və ali təhsil 
sahəsində müsbət beynəlxalq 
təcrübədən səmərəli istifadənin 
artırılması istiqamətində müva-
fiq işlər həyata keçirilir.
Hazırda UNEC tədris və tə-
dqiqat fəaliyyətlərini həyata 
keçirən elm və təhsil ocağına 
çevrilərək, dünyanın nüfuzlu 

universitetləri ilə əməkdaşlı-
ğı genişləndirir və beynəlxalq 
proqramlarda iştirak edir.
Müasir universitetin qarşısında 
duran mühüm vəzifələrindən 
biri də “yeni nəsil tədqiqatçı” 
yetişdirməkdir. UNEC-də gənc 
tədqiqatçıların uğurlu fəaliyyə-
ti üçün hər cür şərait yaradılır: 
elmi konfranslar, elmi semi-
narlar, “gənc tədqiqatçı” mü-
sabiqələri keçirilir. Tələbələrin 
seçdikləri ixtisas üzrə keyfiy-
yətcə yeni səviyyədə tədris im-
kanı verən elit təhsil proqramı 
mövcuddur.
Tədris prosesində tələbələr 
müxtəlif səviyyələrdə, o cüm-
lədən ümumrespublika və bey-
nəlxalq səviyyələrdə bütün növ 
olimpiadalarda iştirak etmək 
imkanı əldə edirlər. 
Olimpiadada iştirak onlara 
müxtəlif fənlər üzrə bacarıq 
nümayiş etdirməyə, ünsiyyət 
coğrafiyasını genişləndirməyə 
və biliklərini artırmağa imkan 
verir. 
UNEC Tələbə Elmi Cəmiyyəti 
fəaliyyət göstərdiyi illər ərzin-
də çoxsaylı müəllim və tələbə 
nəsillərinin əməyi sayəsində 
adət-ənənələrə sadiq qalıb, 
eyni zamanda davamlı olaraq 
inkişaf edərək təkmilləşmişdir. 
TEC-in sədri, bir qayda olaraq, 
universitetin Elmi Şurasının 
üzvü kimi tələbələri maraq-
landıran məsələlərin müzakirə 
edilməsində iştirak edir. 

(davamı gələn sayımızda)
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Əziz qadınları 8 mart günü 
münasibəti ilə təbrik edir. 

Arzu edir ki, su qədər təmiz, 
həyat qədər canlı, çiçək qədər 

təravətli və gözəl qalasınız.
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Ölkənin aparıcı korporativ maliyyə institutu 
“PAŞA Bank” gənclərin peşəkar inkişafına öz 
töhfəsini verməyə davam edir.
Bankın yaydığı məlumatda bildirilir ki, “PAŞA 
Bank” mart ayının 1-dən etibarən müştərilə-
rin fərdi tələblərinə yönəlmiş müasir rəqəmsal 
bank məhsullarının işlənib hazırlanması, on-
ların yerli bazara çıxarılması üçün yeni layihə 
olan “Məhsul Sahibi məktəbi”nin fəaliyyətinə 
start verib.
Xüsusi və çoxkomponentli təlim proqramında 
yaradılan məhsulun bazardakı strateji mövqe-
yini dəyərləndirməyin, onun rəqabətədavamlı-
lığını, üstünlüklərini və çatışmaz tərəflərini ana-
liz etməyin, yekun layihəni formalaşdırmağın 
yolları və bir sıra digər mühüm məqamlar təd-

ris olunacaq. Təlimləri aparan “PAŞA Bank”ın 
peşəkar məhsul sahibləri və xarici maliyyə insti-
tutlarından dəvət olunan ekspertlər iştirakçılar-
la təcrübələrini bölüşəcək və öz peşələrinə dair 
maraqlı məlumatları paylaşacaq.
“PAŞA Bank”ın Texnologiya blokunun baş di-
rektoru Vüsal Xəlilov “Məhsul Sahibi məktə-
bi”ndən danışarkən Bankın gənclərə potensial-
larını kəşf etməyə kömək edəcək bir sıra mühüm 
tədbirlər həyata keçirdiyini vurğulayıb. 
“PAŞA Bank” peşəkar inkişafın tərəfdarı kimi 
müxtəlif istiqamətdə təlimlər, proqramlar, mə-
lumat sessiyaları və müsabiqələr, o cümlədən 
“Rəqəmsal Zirvələr” konfransı, “PASHA Bank 
Cup” yarışması, “Müştəri Meceneri məktə-
bi”, “Peşəkar Yetişdirmə Proqramı” və s. kimi 
mühüm layihələr keçirib. Bununla da gənclərə 
yeni biliklər əldə etməkdə, mövcud bilik və ba-
carıqlarını möhkəmləndirməkdə yardımçı olub. 
“Məhsul Sahibi məktəbi” də bu layihələrdəndir. 
Əminəm ki, bu proqram iştirakçılar üçün əvəz-
siz təcrübəyə çevriləcək, onların peşəkar inkişafı 
üçün daha dərin biliklərə yiyələnməsinə şərait 
yaradacaq”, - deyə V.Xəlilov bildirib.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
(AMB) sərəncamında olan rəs-
mi valyuta ehtiyatlarının həcmi 
açıqlanıb.
AZƏRTAC AMB-yə istinadla xə-
bər verir ki, martın 1-nə Azərbay-
can Mərkəzi Bankının (AMB) val-
yuta ehtiyatları 7158 milyon ABŞ 
dolları təşkil edib.
Bu, ötən ayın eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 85,3 milyon dollar çoxdur.

Fevral ayında “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək 
Mərkəzi vasitəsi ilə həyata keçirilən qeyri-neft 
ixracının dəyəri 17 milyon ABŞ dolları olub.
Bu barədə AZƏRTAC İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac 
icmalı”nın fevral sayına istinadla bildirir.
Qeyd edək ki, bu göstərici ötən ayla müqayisədə 
8 milyon ABŞ dolları çoxdur.

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Döv-
lət Xidməti regionlar üzrə “Rəqabət xəritəsi” 
hazırlayır.
Bu barədə Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Ab-
basbəyli martın 1-də 2021-ci il üzrə fəaliyyətinə 
dair keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
O qeyd edib ki, hazırda müvafiq bazarlarda 
əsas mövqelərin müəyyənləşdirilməsi üzrə 
təhlillər aparılır.

Dövlət Vergi Xidmətindən bil-
dirilir ki, aşağıdakı vergilərin, 
faizlərin, maliyyə sanksiyala-
rının və cərimələrin gəlirdən 
çıxılmasına yol verilmir: 
Azərbaycan Respublikasının 
və ya digər dövlətlərin əra-
zilərində ödənilmiş mənfəət 
vergisi və ya gəlirdən hesab-
lanan hər hansı digər vergi; 
Vergi Məcəlləsi və digər qa-

nunlarla müəyyən edilmiş qay-
dada hesablanmış faizlər, ma-
liyyə sanksiyaları və inzibati 
cərimələr (gəlirin əldə edilmə-
si ilə bağlı mülki hüquq müqa-
vilələri üzrə faizlər, dəbbə 
pulu (cərimə), icranın gecikdi-
rilməsi ilə əlaqədar vurulmuş 
zərərin əvəzinin ödənilməsi və 
digər analoji cərimələr istisna 
olmaqla).

“Rusiya Federasiyasının hakimiyyət orqanları 
ölkəyə qarşı bütün sanksiyaların tətbiqi imkan-
larını hesablayıb.”
Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Prezi-
dentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.
“Rusiya digər ölkələrin düşmənçilik hərəkətlə-
rini təhlil edəcək və sanksiyalara cavab seçərkən 
başqalarına kin tutmaq üçün öz ayağına güllə 
atmaq fikrində deyil. Heç kim kiməsə kin sal-
maq üçün özünü ayağından vurmaz. Biz nə la-
zımdırsa, öz xeyrimizə olanı edəcəyik. Həm də 
ayıq başla…”, – Kremlin sözçüsü bildirib.

Yeni Qanuna əsasən, qida və yem məhsulları-
nın istehsalı və emalı ilə məşğul olan qida sub-
yektləri öz qida obyektlərində HACCP prinsip-
lərinə əsaslanan prosedurları tətbiq etməli və 
bu prinsiplərə əsaslanan qida təhlükəsizliyinə 
nəzarət sisteminə malik olmalıdır.
Hazırda dünyada qida təhlükəsizliyinin idarə 
edilməsi üçün ən çox istifadə olunan mexa-
nizm HACCP sistemidir və qida təhlükəsizli-
yinin idarə edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən, qida və yem məhsullarında təhlükə 
amillərinin müəyyən edilməsi, qiymətləndi-
rilməsi və onlara nəzarət olunması sistemidir. 
Bu sistem qida təhlükəsizliyinin təmin edilmə-
si məqsədilə bütün mümkün təhlükələrin və 
risklərin qiymətləndirilib nəzarətə götürülməsi 
və qida mənşəli xəstəliklərin və ya zəhərlənmə 
hallarının risklərini aradan qaldırmağı hədəflə-
yir. Təhlükəli faktor insan sağlamlığı üçün təh-
lükə mənbəyi olub, qida və yem  məhsullarında 
yer alan bioloji, kimyəvi və fiziki agent və ya 
qida məhsulunun vəziyyətidir. Kritik nəzarət 
nöqtəsi isə təhlükəli faktorun qarşısını almaq, 
onu aradan götürmək və ya məqbul həddə sal-
maq üçün nəzarətin zəruri olduğu istehsal zən-
cirinin mərhələsidir.
Bu nəzarət mexanizmi qida zəncirinin bütün 
mərhələlərini əhatə etməklə vahid sistem ha-

lında fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, qanun 
layihəsində HACCP sistemlərinin tətbiq edil-
məsi üçün keçid müddətlər müəyyən edilmiş-
dir. Belə ki, HACCP sistemlərinin tətbiqinin 
məcburiliyi “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən, iri sahibkarlıq subyekti hesab edilən 
qida subyektlərində həmin Qanun dərc olun-
duğu gündən iki il, orta və kiçik sahibkarlıq 
sub yektləri hesab edilən qida subyektlərində 
isə dörd il sonra üçün təsbit edilmişdir.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər banklar 
Rusiyaya məxsus “Contact” və “Zolotaya Ko-
rona” pulköçürmə sistemləri üzərindən əmə-
liyyatları dayandırıblar.
Məlumata görə, hazırda banklar rublla nağd və 
nağdsız əməliyyatlar həyata keçirmir.
Son nəticədə Rusiyadan Azərbaycana və əks is-
tiqamətdə pul köçürmələri digər xarici valyu-
talarda yerinə yetirilir.
Bundan başqa, banklarda rublla olan hesablara 
mədaxilə və rublla olan hesablardan məxaricə 
də məhdudiyyət tətbiq olunub. Rublda olan bir 
hesabdan digər hesaba pul köçürmələri üçün 
isə maksimal hədd tətbiq edilib.
Xatırladaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə 
əlaqədar bir sıra Qərb ölkələri 1-ciyə qarşı sank-
siyalar tətbiq edib. Buna cavab olaraq Rusiya 
prezidenti Vladimir Putin “ABŞ və onlara qoşu-
lan ölkələrin qeyri-dost hərəkətləri ilə əlaqədar 
xüsusi iqtisadi tədbirlərin tətbiqi haqqında” 
fərman imzalayılıb. Fərmana əsasən, bu gün-
dən Rusiya rezidentlərinin xarici banklardakı 
hesablara pul köçürməsi qadağan olunub.

Bununla belə, "Zolotaya Korona" pul köçür-
mələri xidmətinin direktoru İvan Sitnov “Re-
port”a ekskluziv açıqlamasında deyib ki, trans-
ferlərdə hər hansı dəyişiklik yoxdur: "Zolotaya 
Korona” Azərbaycanda həmişəki kimi işləyir, 
biz oradakı tərəfdaşlarımızla daimi dialoqda-
yıq. Bütün ödənişlər müntəzəm olaraq istə-
nilən valyuta üzrə həyata keçirilir".

Rusiyanın Ukraynaya hücumu buğda ticarəti-
ni dayandırdığı üçün qiymətlər son 14 ilin ən 
yüksək səviyyəsinə qalxıb.
Çikaqo Birjasında buğdanın qiymətləri 2008-ci 
ildən bəri ən yüksək səviyyəyə qalxaraq, buşeli 
10 dolları keçib.

Bu artımın onsuz da yüksək olan qlobal ərzaq 
qiymətlərinə daha da təsir edəcəyi gözlənilir.
Ən əsas qida məhsullarından olan buğda ötən 
ay 30 faizdən çox bahalaşıb.
Dünya buğda ixracının 25 faizindən çoxu və 
qarğıdalı ixracının beşdə biri Rusiya və Ukray-
nanın payına düşür. İki ölkə arasında mühari-
bə, ABŞ və Avropanın Rusiyaya qarşı sanksi-
yalar tətbiq etməsi də taxıl bazarında çaşqınlıq 
yaradıb. İdxalçılar satınalma üçün bu 2 ölkə-
dən başqa ölkələrə üz tutublar.
Palma yağının qiymətləri də quraqlıq və işçi 
qıtlığı kimi müxtəlif amillərə görə rekord sə-
viyyələrdədir.
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Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ və ona 
qoşulan ölkələrə qarşı xüsusi sanksiyaların 
tətbiq edilməsi barədə fərman imzalayıb.
Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat 
yayıb.
Belə ki, Fərmana əsasən, ixracatçılar 2022-
ci il yanvarın 1-dən valyuta gəlirlərinin 80 
faizini satmalıdırlar. İxracatçılar tərəfindən 
xarici valyutanın satışı qaydası Mərkəzi Bank 
tərəfindən müəyyən ediləcək, Putin Rusiya 
sakinlərinə xarici valyutada xarici kreditlər 
verməyi və Rusiyadan kənarda bank hesablarına 
xarici valyuta yatırmağı qadağan edib, Rusiya 
sakinlərinə xarici təchizatçıların təqdim etdiyi 
elektron ödəniş vasitələrindən istifadə edərkən 
hesab açmadan pul köçürmələri qadağandır.

Rusiyanın ən böyük istehsalçısı Ukraynadakı 
müəssisəsində istehsalı dayandırdığını elan 
etdikdən sonra alüminium tədarükü ilə bağlı 
qeyri-müəyyənliklər artıb. Alüminiumun qiy-
mətinin daha da artacağı bildirilir.
Rusiyanın ən böyük alüminium istehsalçısı Ru-
sal. Rusiyanın hücumundan sonra əmtəə ba-
zarlarında qeyri-müəyyənliyi artıraraq, Ukray-
nadakı müəssisəsində istehsalı dayandırmaq 
qərarına gəlib.
«United Co. Rusal İnternational PJSC» çərşən-
bə axşamı elan edib ki, bölgədəki logistika və 
nəqliyyat problemləri səbəbindən Nikolaev za-
vodunda istehsalı dayandırmalı olub.
Ukraynanın cənub-şərqindəki zavodda isteh-
sal olunan məhsullar şirkətin Rusiyadakı tök-
mə zavodlarında alüminium istehsalı üçün is-
tifadə olunur.

Obyektdə istehsalın dayandırılması alümini-
umda tədarük narahatlığına səbəb olub.
Açıqlamadan sonra Rusalın səhmləri 15 faizdən 
çox ucuzlaşaraq son 11 ayın ən aşağı səviyyə-
sinə çatıb, alüminiumun qiyməti isə yüksəlib.
Alüminium, hətta müharibə başlamazdan əv-
vəl artan enerji qiymətləri və artan tələb ilə 
bahalaşırdı. Goldman Sachs-a görə, Nikolaev 
zavodunun bağlanması müddəti uzanacağı 
təqdirdə illik itki 900 min tona çata bilər. Niko-
layevdən alüminium oksidi yüklərinin dayan-
dırılması ilə Rusiya zavodlarının da istehsalı 
azalacaq.
Goldman, yaxın 12 ayda alüminium qiymətlə-
rinin 4000 dollar ətrafında qalacağını proqnoz-
laşdırır.
Birjada alüminium 1,4 faiz bahalaşaraq, qiymə-
ti 3415 dollara yüksəlib.

Türkiyə iqtisadiyyatı 2021-ci ildə 2020-ci ilə nis-
bətən 11 faiz artıb.

Artıma ən yüksək töhfəni daxili istehlak və ix-
rac verib. TÜİK-in açıqladığı məlumatlara görə, 
2021-ci ilin son rübündə ölkədə iqtisadi artım 
9,1 faiz olub.  2021-ci ilin üçüncü rübü üçün il-
lik artım 7,4 faizdən 7,5 faizə dəyişdirilib.
2021-ci ildə adambaşına düşən ÜDM cari qiy-
mətlərlə 85 min 672 TL, ABŞ dolları ilə isə 9 
min 539 olaraq hesablanıb. 
2020-ci ildə dollarla adambaşına düşən ÜDM 8 
min 599 dollar olaraq qeydə alınmışdı.

ABŞ-ın “JPMorgan” bankının analitikləri Rusiya 
iqtisadiyyatının cari ilin II rübündə 20%, fəaliyyət-
lərinin ilk ilində isə təxminən 3,5% azalacağını göz-
ləyirlər.
Bu barədə “Reuters” yazır.
“Əgər bu yeni sanksiyalar həqiqətən də tətbiq edil-
sə, Rusiya iqtisadiyyatına təsiri ciddi olacaq”, - “JP-
Morgan”ın rəsmisi Cahangir Əziz müştərilərə ün-
vanladığı qeyddə bildirib.
O əlavə edib ki, hətta yavaşlayan artım, artan inflya-
siya və yüksək faiz dərəcələri şəraitində belə, Rusi-
ya iqtisadiyyatının iki sütunu Mərkəzi Bankın val-
yuta ehtiyatlarının dayanıqlığı və cari əməliyyatlar 
hesabının profisiti olub. İndi isə onlar yoxdur.
Bank əlavə edib ki, Rusiyada inflyasiyanın ilin so-
nuna kimi 10% olacağı gözlənilir.

“Standard & Poor`s Global 
Ratings” beynəlxalq reytinq 
agentliyi 2022-ci il üçün Ka-
nadanın “AECO” təbii qazı 
üçün qiymət proqnozunu bir 
milyon Britaniya istilik vahidi 
(Btu) üçün 2,5 ABŞ dolların-
dan 3 ABŞ dollarına, 2023-cü il 
üçün isə 2,25 ABŞ dollarından 
2,50 ABŞ dollarına yüksəldib.
2022-ci il üçün “Henry Hub” 
(ABŞ-da təbii qazın spot və 
fyuçers ticarəti mərkəzi) qazı-
nın qiyməti ilə bağlı proqnozu 
bir milyon Btu üçün 3,5-dən 4 

ABŞ dollarına, 2023-cü il üçün 
isə 3-dən 3,25 ABŞ dollarına 
qədər yenidən işlənib.
“2024-cü il üçün “AECO” təbii 
qazı üçün qiymət proqnozu 
bir milyon Btu üçün 2,25 ABŞ 
dolları səviyyəsində saxlanılıb. 
Hesab edirik ki, qısamüddətli 
perspektivdə qaz kəmərlərinin 
imkanlarının genişləndirilməsi 
Kanadadan ixrac edilən qazın 
həcminin azalmasına, bunun-
lada “AECO” qazının gələcək 
qiymətlərinin düşməsinə səbəb 
ola bilər”, – agentlik açıqlayıb.

S&P analitiklərinin fikrincə, qı-
samüddətli əsas tələb və təklif 
göstəriciləri Kanada təbii qazı-
nın qiymətlərinin dəstəklənmə-
sinin davam edəcəyindən xəbər 
verir. ABŞ-da şist qazın isteh-
sal həcminin artmaqda davam 
edəcəyi gözlənilsə də, ABŞ-dan 
sıxılmış təbii qazın (CNG) ix-
racının artması perspektivləri 
ABŞ-a Kanada qazının ixrac 
tələbini dəstəkləməlidir. 
“Rusiyanın Ukraynaya müdaxi-
ləsi səbəbindən yaranmış kəs-
kin geosiyasi gərginlik TTF-nin 
(Niderlandda təbii qazın virtual 
ticarət meydançası) forvard 
əyrisini yuxarı qaldırıb, bu isə 
qiymətlərin volatilliyini daha 
da artırıb. Hazırda Rusiya qa-
zının tədarükü davam etsə də, 
“Şimal axını – 2” kəmərinə 
qarşı sanksiyalar və Rusiya 
qazının xüsusilə də Ukray-
na ərazisindən tədarükü ilə 
əlaqəli risklər tədarüklə bağlı 
onsuz da gərgin olan vəziyyə-
ti daha da dərinləşdirir. 

Avropa Parlamenti Uk-
raynanın Avropa İtti-
faqına namizədliyi ilə 
bağlı müraciətinə müs-
bət cavab verib.
Ukrayna KİV-ləri  xəbər 
verir ki, ölkənin Aİ-yə 
üzvlüyü ilə bağlı xüsusi 
prosedur başlayıb.
Prosedur Ukrayna Pre-
zidenti Volodomir Ze-
lenskinin Avropa Par-
lamentində Kiyevdən 
videokonfrans formatın-
da çıxışından sonra baş-
layıb.

“ABŞ Rusiya neftinə embarqo qoyulması planı üzərində işləyir”.
Bunu ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Dövlət Departamentinin saytında canlı yayım-
lanan müraciətdə deyib.
“Mən bu axşam elan edirəm ki, biz müttəfiqlərimizlə Amerika hava məkanını bü-
tün Rusiya uçuşları üçün bağlayacağıq”, – Cozef Bayden qeyd edib.
“Putin indi dünyadan heç vaxt olmadığı qədər təcrid olunub”, – ABŞ rəhbəri vur-
ğulayıb.
Onun sözlərinə görə, ABŞ Ədliyyə Nazirliyi rusiyalı oliqarxların cinayətlərini araş-
dırmaq üçün xüsusi işçi qrup toplayır. “Biz Avropalı müttəfiqlərlə onların yaxta-
larını, lüks mənzillərini, şəxsi təyyarələrini tapmaq və müsadirə etmək üçün bir-
ləşirik. Biz onların əyri yollarla qazandıqları pulların arxasınca gedirik”, – Bayden 
əlavə edib.
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Biz sizi qadınlarla kişilər arasında-
kı 25 fərqlə tanış edirik.
1. Qadın ürəyi kişi ürəyindən daha 
sürətli döyünür.

* * *
2. Qadınlar kişilərdən iki dəfə artıq 
göz qırpırlar.

* * *
3. Qadın bədəni kişi bədəninə nis-
bətən yağları daha ləng yandırır- sut-
kada 50 kalori.

* * *
4. Qadınlar daha güclü immunitetə 
malikdirlər.

* * *
5. Qadın saçının diametri kişi saçının 
diametrindən 2 dəfə azdır.

* * *
6. Qadın beyninin üst qabığı kişilə-
rinkindən daha qalındır. O, 30% 
daha çox birləşməyə malikdir ki, bu 
da qadınlara bir neçə işlə eyni anda 
məşğul olmağa imkan verir.

* * *
7. Qadınların dilində kişilərə nis-
bətən daha çox dad reseptorları var.

* * *
8. Qadınların orqanizmində ağrı re-
septorları daha çoxdur, lakin ağrı pro-
seslərini blok edən estrogen sayəsində 
qadınlar ağrıya daha dözümlüdürlər.

* * *
9. Qadınlar daha çox rəng tonlarını 
seçməyə qadirdirlər, bu, birbaşa X 
xro mosomu ilə əlaqədardır.

* * *

10. Qadın dərisi kişi dərisindən 10 
dəfə həssasdır.

* * *
11. Qadınların əzələ və bağlarında 
daha çox elastin mövcuddur, buna 
görə qadınlar daha çevikdirlər.

* * *
12. Qadınlar yüksək keyfiyyətli səsləri 
kişilərə nisbətən daha yaxşı seçirlər.

* * *
13. Yuxu zamanı qadın beyninin ak-
tivliyi 10% azalır (kişilərdə bu, daha 
çoxdur), buna görə qadınlar daha 
ayıq yatırlar.

* * *
14. Qadınlar şirin dadın müxtəlif ça-
larlarını ayırd edə bilirlər.

* * *
15. Qadınlar kişilərə nisbətən daha 
zəif məkan tanıyırlar, buna görə on-
ların avtomobil sürmələrində ori-
yentasiya problemi kişilərə nisbətən 
daha çox olur.

* * *
16. Qadının nitqinə beynin iki mərkə-
zi rəhbərlik edir. Buna görə də qadın-
lar gün ərzində 8000 söz fadə edir, 
3000 səs çıxarır, 10000 yazılı siqnal 
göndərə bilirlər. Bu göstəricilər ki-
şilərə nisbətən 2 dəfə çoxdur.

* * *
17. Qadınlar təbiətən kişilərə nis-
bətən daha cazibədardırlar.

* * *
18. Qadınlarda periferik, kişilərdə mərkə-
zi görmə sistemi daha çox inkişaf edib.

* * *
19. Qadınların boynu kişilərə nis-
bətən daha hərəkətlidir. Qadınlar 
adətən boyunlarını, kişilər isə bütün 
bədənlərini çevirirlər.

* * *
20. Kişilərdəki keçəllik problemi on-
lara analarından keçir.

* * *
21. Qadın orqanizmindəki iki X xro-
mosom nəticəsində qadınlar xroniki 
xəstəliklərə və xəstəliklərin ağırlaş-
ması hallarına daha çox meyillidirlər.

22. Qadınlar təbiətən daha emosional-
dırlar. Onlar il ərzində orta hesabla 
30-60 dəfə ağlayırlar, kişilərdə bu say 
6-17 dəfə arasında dəyişir.

* * *
23. Qadınların 30%-i hamiləlik döv-
ründə qeyri-ərzaq mallarını yeməyə 
meyilli olurlar.

* * *
24. Qadınlarda hormonların səviyyə-
si daha yüksək olduğu üçün onlar in-
tuitiv olaraq təhlükəni daha tez sezir-
lər. Bunun üçün onlar progesteron, 
kortizol və estradiol hormonlarına 
minnətdar olmalıdırlar.

* * *
25. Orqanizmlərindəki oksitosin sa yə-
sində qadınlar kişilərə nisbətən daha 
çox bağlanma duyğusuna sahibdirlər. 
Həmçinin, qadın beynində insanlara 
alışmaq üçün cavabdeh olan zona ki-
şilərə nisbətən daha çox inkişaf edib.

Qadınlara həsr olunan 8 Mart bayra-
mında məhəbbət qəlbinizdən, təbəs-
süm üzünüzdən, sevinc gözlərinizdən 
əskik olmasın.
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Dəyərli və gözəl xanımlar! 
Sizi 8 Mart 

Beynəlxalq Qadınlar günü
münasibətilə təbrik edirik!

Qadın və kişilərin bir-birlərini daha yaxşı anlamaları üçün öncə 
bu iki cinsin nümayəndələri arasındakı fərqləri bilmək lazımdır. 

Lider mobil operator Azərbaycandan Ukrayna 
istiqamətində tətbiq etdiyi pulsuz zənglərin 
müddətini martın 6-na qədər uzatdı!
Azercell Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar 
abunəçilərinə dəstəyini davam etdirir. Belə ki, 
lider mobil operator hazırda Ukrayna ərazi-
sində olan Azərbaycan vətəndaşları, həmçinin 
vətəndaşlarımızın bu ölkədə yaşayan doğma-
ları ilə kəsintisiz rabitə əlaqəsini təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycandan-Ukrayna  istiqamə-
tində tətbiq etdiyi ödənişsiz telefon zəngləri-
nin müddətini mart ayının 6-dək (06.03.2022 
tarixi daxil) uzatdı. Bu imkan bütün Azercell 
abunəçiləri üçün təqdim olunub.

Ukrayna istiqamətində mobil rabitə xətlərində 
mümkün yüklənmə riskinin və pulsuz bağlan-
tıdan sui-istifadə hallarının qarşısının alınma-
sı məqsədilə mobil operator öz abunəçilərdən 
qeyd edilən güzəştli zəngləri 3 dəqiqə civarın-
da saxlamağı xahiş edir.
Xatırladaq ki, Azərbaycandan Ukraynaya 
ödənişsiz zəng imkanı şirkət tərəfindən fevral 
ayının 27-dən etibarən tətbiq olunub. Azer-
cell daha öncə Ukraynada olan abunəçilərinin 
balansına 50 azn həcmində vəsait yükləyib. 
Abunəçilərini diqqət mərkəzində saxlayan 
mobil operator onlara daima ünsiyyət və 
əlaqədə qalmaq üçün imkanlar yaradır. 



73-9 mart 2022-ci il

Азербайджан планирует по итогам 2022 
года увеличить поставки газа в Европу до 
9,1 миллиарда кубометров.
Об этом сказал Asia Times глава 
департамента международного 
сотрудничества министерства энергетики 
Азербайджана Орхан Зейналов.
«В 2021 году мы экспортировали в Европу 
8,2 миллиарда кубометров природного 
газа. В этом году мы планируем увеличить 
экспорт до 9,1 миллиарда кубометров. 
Ожидается, что в 2023 году Азербайджан 
поставит в европейские страны 11 
миллиардов кубометров природного газа», 
- сказал Зейналов.
По его словам, чем больше электроэнергии 
будет в Азербайджане производиться 
из ВИЭ, тем больше газа страна сможет 
экспортировать.

Глава департамента отметил, что 
Азербайджан рассчитывает довести долю 
ВИЭ в своем энергобалансе до 30 процентов 
к 2030 году.
«Мы хотим играть более важную роль в 
архитектуре энергетической безопасности 
Европы, но не пытаемся занять чью-либо 
нишу на рынке», - сказал Зейналов.
Напомним, что 31 декабря 2020 года 
начались поставки азербайджанского газа 
в Европу по "Южному газовому коридору". 
Впервые в истории Азербайджан 
экспортировал свой природный газ на 
европейский рынок по трубопроводам. 
С прямым доступом к европейскому 
рынку, который является крупнейшим 
импортером природного газа в мире, 
Азербайджан диверсифицировал свои 
экспортные возможности.

Евросоюз разрабатывает четвертый пакет 
санкций в отношении России из-за войны в 
Украине. Об этом сообщил в среду глава МИД 
Австрии Александер Шалленберг, пишет ТАСС.
"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем 
над четвертым пакетом. В пятницу будет 

специальное заседание глав МИД [стран ЕС] 
с американским госсекретарем [Энтони] 
Блинкеном", - сказал он.
По словам главы МИД Австрии, новые санкции 
затронут крупных бизнесменов, готовятся 
специальные списки.

Завершается первая неделя 
кровопролитного противостояния 
России и Украины, в котором, 
судя по разноречивым и не всегда 
подтвержденным сообщениям СМИ, 
обе стороны уже понесли огромные 
потери. Речь идет о тысячах убитых, 
десятках тысячах раненых, о колоссальных 
разрушениях и почти миллионе 
беженцев…
Что же касается рядовых граждан других 
стран, которые с состраданием и болью 
в душе издалека следят за украинскими 
событиями, то им остается только 
догадываться о реальных масштабах 
разворачивающейся трагедии, так 
как распознать в современном мире 
правду и ложь становится всё сложнее, 
а подчас и вовсе невозможно. Ибо 
параллельно с боевыми действиями, 
охватившими большую часть территории 
Украины, разгорается полномасштабная 
информационная война – самый подлый 
и быстро распространяемый способ 
«бескровных убийств».
Москва называет эту бойню 
«спецоперацией», Киев – «войной», 
коллективный Запад – «вооруженной 
агрессией России против Украины»
Анализируя коллективный подход 
азербайджанских СМИ к освещению 
войны/спецоперации в Украине, следует 
признать, что позиция официального 
Киева, а также представителей 
администрации президента Зеленского, 
правительства Украины и муниципальных 
властей этой страны в них явно 
превалирует.
Освещение же позиций России и действий 
её армии занимают значительно меньше 
места и выглядят, мягко говоря, «не 
комплиментарно».
Означает ли это, что официальный Баку, 
как и рядовые граждане Азербайджана, 
единодушно поддерживает в конфликте 
Украину и, соответственно, осуждает 
действия Российской Федерации?
Однозначно нет! Причина столь 
очевидного «дисбаланса» кроется, главным 
образом, в принципиально разных 
подходах сражающихся сторон к методам 
ведения информационной войны.
Поскольку об украинской трактовке 
информационной войны сказано и 
написано достаточно, поговорим о 
России, где любая конкретика, связанная 
со «спецоперацией» в Украине, 
объявлена исключительной прерогативой 
Министерства обороны РФ.
Иными словами, в условиях жесткой 
военной цензуры многочисленные 
российские СМИ оказались отрезанными 
от собственных источников информации, 
лишились возможности посылать 
корреспондентов в «горячие точки», 
не могут цитировать сообщения 
зарубежных коллег, а потому вынуждены 
ограничиваться сугубо «кабинетной» 
публицистикой и бесконечными 
студийными ток-шоу, «горячо одобряя» 

(в проправительственных СМИ) или 
«решительно осуждая» (в оппозиционной 
прессе) решение Кремля.
Учитывая же, что информация, которую 
периодически озвучивает генерал 
Игорь Конашенков, глава департамента 
печати Министерства обороны России, 
крайне скудна и не позволяет составить 
полную картину о происходящем в 
Украине, в распоряжении редакторов 
азербайджанских СМИ, профессионально 
стремящихся сбалансировать 
информационное освещение российско-
украинского кризиса, остается всего два 
источника.
Один из них – это выступления лидеров 
так называемых «ДНР» и «ЛНР», на 
которых, собственно, построена вся 
российская информационная работа по 
освещению событий в Украине.
Однако здесь, памятуя о тридцатилетнем 
карабахском конфликте, следует учесть 
стойкую и исторически обоснованную 
неприязнь азербайджанских журналистов 
к любым сепаратистским образованиям, 
тем более к цитированию их 
самопровозглашенных лидеров.
Остаются еще российские военные 
корреспонденты, получившие от 
ведомства Сергея Шойгу право находиться 
на передовой и посылать оттуда свои 
репортажи. Но в Азербайджане по сей 
день помнят и вряд ли когда-нибудь 
забудут, КАК освещали все эти Пеговы, 
Коцы и Котенки события 44-дневной 
Карабахской войны. Так что нет ни 
малейших сомнений, что ни одно 
уважающее себя азербайджанское СМИ не 
станет публиковать тексты заказных писак, 
позорящих профессию журналиста.
СМИ Азербайджана опубликовали и 
озвучили все выступления представителя 
Министерства обороны РФ генерала 
Конашенкова, являющегося единственным 
официальным источником, который 
разрешено цитировать. В то же время 
руководители азербайджанских медиа 
единодушны в желании публиковать, 
ретранслировать и показывать 
многомиллионной зрительской аудитории 
Азербайджанской Республики любые 
официально подтвержденные материалы, 
отражающие позицию и взгляды 
лидеров Российской Федерации, а также 
представителей гражданского общества на 
события, происходящие в Украине.
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В сложившихся чрезвычайных условиях в 
Украине SOCAR Energy Ukraine, которая 
является "дочкой" Государственной 
нефтяной компании Азербайджана, не 
может оперативно транспортировать 
топливо на все автозаправочные станции 
(АЗС), сообщает в среду Trend со ссылкой 
на компанию.
«К сожалению, нет возможности заказать 
топливо онлайн. Рассчитаться на АЗК 
можно как наличными, так и банковской 
картой при условии стабильности 
платежных систем. Обращаем внимание 

и на то, что часть АЗК обслуживает 
исключительно кареты скорой помощи 
и автомобили Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям 
(ДСНС)», - говорится в сообщении.
Отметим, что SOCAR осуществляет свою 
деятельность в Украине через компанию 
SOCAR Energy Ukraine, которая была 
создана в декабре 2009 года. Основная 
деятельность компании заключается 
в оптовой и розничной продаже 
нефтепродуктов, оптовой реализации 
природного газа и авиационного топлива.

Международный суд ООН 7 и 8 марта 
проведет слушания по иску Украины 
против России о нарушении Россией 
Конвенции о предотвращении 
преступления геноцида, передает UNN.
«Международный суд, главный судебный 
орган Организации Объединенных 
Наций, проведет публичные слушания 
по делу относительно обвинений в 

геноциде в соответствии с Конвенцией о 
предотвращении преступления геноцида и 
наказания за него (Украина против России) 
в понедельник, 7 и вторник, 8 марта 2022 
года, во Дворце мира в Гааге, где находится 
суд», - говорится в сообщении суда.
Также отмечается, что в связи с нынешней 
пандемией коронавируса, слушания 
пройдут в смешанном формате.
«Некоторые члены суда будут 
присутствовать лично на устных заседаниях 
в Большом зале юстиции в то время, как 
другие будут участвовать дистанционно 
по видео. Представители сторон по делу 
будут участвовать лично или по видео», - 
отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее Украина официально 
направила иск против России в 
Международный суд ООН в Гааге.

Президент Украины Владимир Зеленский 
крайне низко оценивает вероятность 
проведения повторных переговоров с 
представителями России. Об этом он заявил 
в интервью телеканалу CNN и агентству 
Reuters.
«Я получил некоторые детали первой 
встречи. Но пока не ощущаю конкретики… 

Единственное… Это 1% – что они снова 
могут встретиться», – сказал Зеленский.
Он заявил, что для начала предметных 
переговоров с Москвой необходимо, чтобы 
российские вооруженные силы прекратили 
бомбардировки украинских городов.
«Только при таких условиях возможен 
диалог», - подчеркнул президент Украины.
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XX əsr Azərbaycanın  görkəmli ictimai xadimi, 
zadəgan-ziyalı nəslinin ən tanınmış qadın təmsil-
çisi, xeyriyyəçi və maarifçi Həmidə xanım Cavan-
şir-Məmmədquluzadə 1873-cü ildə Şuşa qəzasının 
Kəhrizli kəndində zəmanəsinin görkəmli maarif-
çi ziyalısı, tarixçi Əhməd bəyin ocağında dünyaya 
gəlmişdir. Kənddə daim yeniliyi, mədəniyyətin ən 
sivil formalarını yayan Əhməd bəy Cavanşir yed-
di "Qarabağnamə”dən ən məşhurunu - "Qarabağ 
xanlığının siyasi vəziyyətinə dair” əsərini yazıb. Onun 
çoxsaylı şeirləri və tərcümələri 1906-cı ildə Tiflisdə 
"Qeyrət” mətbəəsində kitab kimi nəşr edilib. Tək 
Kəhrizlidə deyil, elə ətraf kəndlərdə də Əhməd bəy 
kasıbların böyük himayədarı olub. Belə bir nəcib in-
sanın ailəsində dünyaya göz açan Həmidə xanımın 
Azərbaycan mədəniyyətinə və ədəbiyyatına həsr 
olunan böyük ömür yolu da məhz “ot kökü üstə 
bitər” məsəli ilə tam uyğun gəlir. Ailə məktəbində 
təhsil alan Həmidə xanım hələ yeniyetmə illərində 
rus dilini səlis qavrayaraq, o dövrün kənd qızları 
üçün səciyyəvi olmayan yüksək intellektə, geniş 
dünyagörüşə malik olmuşdur. İlk həyat yolda-
şı zadəgan nəslindən olan podpolkovnik İbrahim 
bəy Davatdarov cəbhədə həlak olandan və atasını 
itirəndən sonra Həmidə xanım Cavanşir Kəhrizli-
də ata mülkünü idarə etmişdir. 1905-ci ildə Tiflisdə 
tanış olduğu Mirzə Cəlil Məmmədquluzadəyə iki 
il sonra ərə gedərkən bu izdivac çoxlarına xoş get-
məmiş, nikah onun əsilzadə nəslinə yaraşdırılma-
mışdır. Lakin Həmidə xanım bütün maneələrə cə-
sarətlə sinə gərərək, Mirzə Cəlilə vəfalı və fədakar 
ömür-gün yoldaşı olmaqla yanaşı, həm də ustad 
sənətkarın ən yaxın maarifçi silahdaşı, ziyalı həm-
dəmi, "Molla Nəsrəddin"in isə xeyirxah himayə-
darı olmuşdur. Bütün varidatını, sərvətini həyat 
yoldaşının yaradıcılığına böyük ürəklə sərf edən 
Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadə Mir-
zə Cəlillə 25 il əsl məhəbbət və qarşılıqlı ehtiramla 
ömür sürmüşdür. Bu illərdə Mirzə Cəlil nə qədər 
kəskin zərbələrə, ittihamlara tuş gəlsə, nadanlıqla 
qarşılaşsa da, ən çətin günlərdə Həmidə xanım ona 
mənəvi dayaq olmuş, bu böyük insanı daim nik-
bin ovqata kökləmiş, onun bütün ağır sınaqlardan 
mətanətlə çıxmasına yardım göstərmişdir. "Molla 
Nəsrəddin" jurnalının nəşrində, onun səhifələrində 
qadın azadlığı məsələlərinin işıqlaındırılmasında 
Həmidə xanımın böyük xidməti olmuşdur. Mirzə 
cəlilin Cənubi Azərbaycana səfəri zamanı da o, ədi-
bin ən yaxın köməkçisi idi.

Tarix Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədquluzadə-
ni böyük xeyriyyəçi və cəfakeş insan kimi yaddaş-
lara həkk edib. Tək Kəhrizli kəndinin deyil, cümlə 
Qarabağın ona kömək üçün pənah gətirən insanla-
rının əlindən tutan, qayğılarını həll edən bu xanım 
həm də o dövrün yardıma ehtiyacı olan ziyalıları-
nın da problemlərini həll etmişdir. Ciddi xəstəliyi 
olan Mirzə Ələkbər Sabir məhz Həmidə xanımın 
məsləhəti ilə Mirzə Cəlil tərəfindən Tiflisə müalicə 
üçün dəvət alır.
Sabir bu hadisəni Abbas Səhhətə yazdığı məktub-
da belə xatırlayırdı: "Mirzə Cəlil və Həmidə xanım 
cənablarından çox razıyam. Bilmirsən mənə nə qədər eh-
tiram edirlər! Bu neçə müddətdə təmam məxaricimi və 
zəhəmatımı mütəhəmmil olmuşlar. Mənim mehmanxa-
na, ya xəstəxanada yatmağıma razı olmadılar, öz evlə-
rində mənzil vermişlər. Xülasə, bilmirəm nə dil ilə təşək-
kür edim". Həmidə xanımın Sabirə göstərdiyi qayğı 
haqqında isə Azərbaycan ziyalılığının baş tacı olan 
Üzeyir bəy Hacıbəyli xüsusi məqalə yazmışdır. 
Məqalə bu sözlərlə bitirdi: "Qoy ədəbiyyat tarixinə 
yazılsın ki, Sabir kimi şairi diriliyində təqdir edən 
bir kişi olmadısa da, bir nəfər arvad oldu ki, şairin 
iadei-səhhəti üçün milyonçu kişilərə rəğmən, öz va-
rından keçəcək qədər böyük bir hamiyyət göstərdi". 
Bu hadisə Həmidə xanım Cavanşir-Məmmədqulu-
zadənin vətəndaş mahiyyətini, xeyirxah əməllərini 
əks etdirən yüzlərlə faktdan yalnız biridir.
Həmidə xanım Kəhrizli kəndində tibb məntəqə-
si, toxuculuq emalatxanası, 1909-cu ildə isə Cəlil 
Məmmədquluzadənin iştirakı və köməyi ilə 30 oğ-
lan və 10 qızın oxuduğu məktəb açdırmışdır, həmin 
məktəbdə dərs demişdir. Həmidə xanım Qafqaz 
Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin (1906-
1917) yaradıcılarından idi. 1912-ci ildə o, Zaqafqazi-
ya pambıqçılarının 13-cü qurultayında çıxış edərək 
təsərrüfatın bu sahəsinin inkişaf etdirilməsi üçün 
faydalı təkliflər irəli sürmüşdür. 
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Həmidə xanım 
Kəhrizlidə yaşamış, bəy nəslindən olduğu üçün 
ciddi çətinliklərlə üzləşmişdir. Onun torpaqları 
əlindən alınmış və səsvermə hüququndan məhrum 
edilmişdir. Nəhayət, birdəfəlik Bakıya köçən Həmi-
də xanım həyatının qalan hissəsini burada yaşamış-
dır. Cəlil Məmmədquluzadənin vəfatından sonra, 
o, böyük ədibin həyat və fəaliyyətinin öyrənilmə-
si, yaradıcılığının təbliği, ədəbi irsinin tərcüməsi 
və nəşri məsələləri ilə məşğul olmuşdur. Həmidə 
xanım atası Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Cəlil və 
M.Ə.Sabir haqqında xatirələr yazmış, Azərbaycan 
yazıçılarının əsərlərini, o cümlədən Mirzə Cəlilin 
bir sıra hekayələrini ruscaya tərcümə etmişdir. 
Həmidə xanım ədəbiyyatçı-folklorşünas kimi də 
fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinin, tarixi şəxsiyyətlər haqda rəvayət-
lərin toplanılması sahəsində mühüm işlər gör-
müşdür.
Mirzə Cəlilin vəfatından sonra da ölkənin ictima-
i-ədəbi həyatında fəal mövqe tutan Həmidə xanım 
Yazıçılar İttifaqına üzv seçilmiş, ömür-gün yolda-
şının əsərlərini tərcümə etməklə yanaşı, bu böyük 
sənətkarla bağlı kövrək xatirələrini böyük ustalıqla 
qələmə almışdır. 
1955-ci ildə vəfat edən Həmidə xanım Cavan-
şir-Məmmədquluzadə Fəxri Xiyabanda Mirzə Cə-
lilin məzarı yanında dəfn olunmuşdur.
1967-ci ildə Həmidə Məmmədquluzadənin "Mirzə 
Cəlil haqqında xatirələrim" adlı kitabı işıq üzü gör-
müşdür. 2005-ci ildən etibarən Ağcabədinin Kəh-
rizli kəndində Həmidə Məmmədquluzadənin ev 
muzeyi fəaliyyət göstərir. Muzeydə 210 eksponat 
sərgilənir.

Azercell-in dəstəyilə hazırlıq keçən şagirdlər 
daha 4 medala sahib olublar.
Məktəblilərimiz beynəlxalq olimpiadalarda yeni 
uğurlara imza atmağa davam edirlər. Bu dəfə 
Azərbaycan məktəbliləri Qazaxıstanda təşkil olu-
nan XVIII Beynəlxalq Jautikov Olimpiadasında 
biliklərini sınayaraq yüksək nəticələr əldə ediblər. 
35 məktəbli ilə təmsil olunan komandamız mö-
təbər elm yarışında ümumilikdə 15 medal qaza-
nıb. Bu medallardan 4-ü informatika fənni üzrə 
ölkəmizi təmsil edən məktəblilərin payına dü-
şüb. Belə ki, Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil 
Kompleksinin 11-ci sinif şagirdi Səid Nəsibov 
gümüş, Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Gəncə 
şəhəri, Fizika, riyaziyyat və informatika təmayül-
lü liseyin 10-cu sinif şagirdi Fidan Hüseynova, 
Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki Fizika, riyaziy-
yat və informatika təmayüllü liseyin 11-ci sinif 
şagirdi Fuad Qarayev, Balakən rayonu Qazbinə 

kənd tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdi Xizri 
Saxrayev isə bürünc medala sahib olublar. 
Qeyd edək ki, 2017-ci ildən etibarən məktəbliləri-
mizin informatika fənni üzrə beynəlxalq olimpia-
dalara hazırlıq prosesi Azercell-in Təhsil Nazirliyi 
və İnformatika üzrə Milli Olimpiada komandası 
ilə tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.
“Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edi-
rik” strateji məqsədinə sadiq qalan Azercell fəa-
liyyətə başladığı gündən, ölkədə təhsil və maa-
riflənmənin inkişafına, o cümlədən informasiya 
və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində 
mütəxəssislərin yetişdirilməsinə böyük önəm 
verir. Milli komandaların İnformatika fənni üzrə 
beynəlxalq olimpiadalara hazırlığı nəticəsində 
məktəblilərimiz müxtəlif miqyaslı olimpiada və 
müsabiqələrdə uğurla çıxış edərək 1 qızıl, 10 gü-
müş, 23 bürünc olmaqla, ümumilikdə 34 medal 
əldə ediblər.

Hər kəs müxtəlif zamanlarda maddi ehtiyac-
larının ödənilməsi üçün bank xidmətlərindən 
istifadə edir. Bank xidmətləri isə çox vaxt 
vətəndaşların maddi vəziyyətini yaxşılaşdır-
maq əvəzinə daha da pisləşməsinə səbəb olur. 
Burada əsas problem kredit faizlərinin yüksək 
olmasıdır. 
Bankların faiz siyasəti ilə bağlı iqtisadçı-eks-
pert Əkrəm Həsənovun fikirlərini öyrəndik.

 - Yerli bankların kredit faizləri hansı meyar-
lar əsasında müəyyənləşir?
- Azərbaycanda kredit faizlərinin müəyyən-
ləşməsində iki meyar əsas götürülür. Bunlar-
dan birincisi  bankın xərcləri hesab edilir, o 
baxımdan ki, banklar həmin pulu hansı faizləri 
ödəməklə əldə edir. Çünki banklar öz pullarını 
kreditə vermirlər və bu pulları əmanətçilərin, 
sahibkarların cari hesablarının və şirkətlərin 
hesabına toplayırlar. Bu gün Azərbaycanda 
qorunan əmanət faizi 12%-dir, bankların xərc-
lərini də nəzərə alsaq, təbii ki, minimum 12%-
dən başlamalıdır.
İkinci meyar isə risklərdir, belə ki, verilən kre-
ditlərin qaytarılmama riski var. Verilən kre-
ditlərin bir qismi problemli kreditlərə çevrilir, 
bəzən isə ümumiyyətlə qaytarılmır. Bir sözlə, 
bankların çox sayda xərcləri çıxır ki, bu xərclər 
rəsmi və qeyri-rəsmi olur. Bununla işçi saxla-
yır, kollektor şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir və 
məhkəmə proseslərində əlavə xərclər yaranır.

- Faizlərin müəyyənləşməsi prosesində əhali-
nin yaşayış səviyyəsi nə dərəcədə nəzərə alınır?
 - Xeyir! Bank yalnız öz xərclərini və xeyirini 
düşünür. Əmanətlərin yüksək faizlə saxlan-
ması məsələsində əhali yüksək gəlir əldə edir-
sə, kredit verilməsi prosesində də bu nisbət 
bankın xeyrinə dəyişir. Əhali əmanətlərinin 
saxlanması  zamanı çox qazanmaq istəyir ki, 
bu səbəbdən də kredit faizləri yüksəlmiş olur. 
Burada sərbəst bazar iqtisadiyyatıdır və yalnız 
dövlət xətti ilə verilən kreditlərdə əhalinin və-
ziyyəti nəzərə alınır.

- Dövlət banklarında kredit faizləri orta 
əməkhaqqına uyğunlaşdırılımış formadadır-
mı?
- Azərbaycanda iki dövlət bankı, 24 özəl bank 
var. Beynəlxalq Bank və AzərTürk bank dövlət 
bankı, digərləri isə özəl banklardır. Ümumilik-
də isə heç birində  orta əməkhaqqı nəzərə alın-
mır, yəni idarə edənlər ancaq bankın rifahını 
düşünürlər.

- Avropa bankları ilə Azərbaycan bankları 
arasında faiz fərqlilikləri müşahidə olunur: 
Avropaya nisbətdə bizdə faizlər daha yük-
səkdir. Bu nə ilə əlaqədardır?

- Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, Avropada 
əmanətlər üzrə faizlər aşağıdır,  yəni 1-2% ara-
lığında, bizdə isə 12%-dir. Təbii ki, bu, banka 
baha başa gəlir və normal olaraq faizlər yüksə-
lir. İkinci məsələ isə Avropada banklar istədik-
ləri zaman rahatlıqla, tam sərbəst rəqabət şəra-
itində dövlət banklarından aşağı faizlə kredit 
götürə bilirlər, bizdə isə bu,  yoxdur. Bizim 
bankların mərkəzi bankdan ucuz kredit götür-
məsi isə çox çətin məsələdir. Üçüncü məsələ 
isə Avropada məhkəmə-hüquq sisteminin sə-
viyyəsinin daha yüksək olmasıdır. Şəffaflıq 
və qanunilik ön plandadır. Bu səbəbdən də 
banklar çəkinmədən faizləri aşağı sala bilir-
lər. Banklar əmindirlər ki, alınan kredit qayta-
rılmadığı təqdirdə məhkəmə tərəfindən bu iş 
qanuni və operativ şəkildə qiymətləndiriləcək. 
Bizdə isə bankların belə əminliyi yoxdur.

- Avropa kredit faizləri daha ədalətlidir, yox-
sa Azərbaycan?
- Mən arzu edərdim ki, kreditlər faizlər alın-
madan verilsin,  islam banklarında olduğu 
kimi. Burada verilən puldan hər hansı bir gə-
lir götürülürsə, həmin gəlirin müəyyən hissə-
si həmin bankın payına düşür. Bu isə kredit 
vermək yox, şərikli işləmək hesab olunur. Faiz 
mövcud dünya modelidir, bir növ sələmçiliyə 
söykənən maliyyə növüdür. Amma bu maliy-
yə modeli çərçivəsində də faizlər   nə qədər 
aşağı olsa, o qədər yaxşıdır.

- Faizlərin aşağı salınması və faiz siyasətinin tən-
zimlənməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
- Birincisi, əmanətlər üzrə faizlər endirilməlidir, 
yəni qorunan əmanət faizi 12% olmalı deyil.
İkincisi, bankların mərkəzi bankdan kredit al-
ması qaydası şəffaf və vahid qayda ilə olmalı-
dır. 
Üçüncüsü, məhkəmə-hüquq sistemində dərin 
islahatlar olmalıdır, əsasən də kadr islahatları.

Zeynalov İmran

“Beynəlxalq Enerji Agentliyinin üzvü olan 
ölkələr qiymətləri aşağı salmaq üçün milli eh-
tiyatlardan 60 milyon barel neft satacaqlar. 60 
milyon barel neftin yarısı ABŞ-ın payına düşə-

cək. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) üzvü 
olan ölkələr qiymətləri aşağı salmaq üçün milli 
ehtiyatlardan 60 milyon barel neft satmağa ra-
zılaşıblar”.
Bunu jurnalitlərə Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ti-
carət və Sənaye naziri Koiçi Haqiuda bildirib.   
“Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin bu çətin vəziy-
yətdən çıxmaq üçün birgə işləmək istəyini nü-
mayiş etdirən son dərəcə mühüm qərardır”, - 
Kyodo onun sözlərindən sitat gətirib.
Haqiuda bu həcmin yarısının ABŞ tərəfindən 
təmin ediləcəyini, qalan 30 milyon barelin isə 
digər ölkələr arasında bölüşdürüləcəyini vur-
ğulayıb.
Londonun ICE birjasında Brent markalı neftin 
may fyuçerslərinin qiyməti 2014-cü ilin avqus-
tundan bəri ilk dəfə bir barel üçün 106 dolları 
ötüb.


