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Azərbaycanlı elm adamı və ic-
timai-siyasi xadim, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü, Ge-
ologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru, Milli Azadlıq Qərar-
gahı təşkilatının qurucuların-
dan biri, Böyük Britaniya Kral 
Akademiyasının fəxri üzvü 
Xudu Surxay oğlu Məmmədov 
1927-ci il dekabrın 14-də Ağdam 
rayonunun Mərzili kəndində 
anadan olmuşdur. Ağdamda 
orta məktəbi bitirən Xudu Məm-
mədov Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Geologiya-coğrafiya 
fakültəsinin Geologiya şöbəsinə 
daxil olur. 1951-ci ildə təhsilini 
fərqlənmə diplomu ilə başa vu-
rur və müəllimi Heydər Əfən-
diyevin təkidi ilə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Kimya 
İnstitutuna təyinat alır. Xudu 
Məmmədov daha sonra SSRİ EA-
nın Kristalloqrafiya İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olur. 1955-
ci ildə X.Məmmədov SSRİ EA-
nın Kristalloqrafiya İnstitutunun 
elmi şurasında "Kristalloqrafiya 
və Kristallofizika" ixtisası üzrə 
"Ksonolit və vollastonit mineral-
larının kristal quruluşu" mövzu-
sunda müvəffəqiyyətlə namizəd-
lik dissertasiyası müdafiə edir. O, 
1957-ci ildən Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Qeyri-üzvi və 
Fiziki Kimya İnstitutunun struk-
tur kimya laboratoriyasının mü-
diri vəzifəsində çalışmışdır. Əsas 
elmi işləri kristallokimya sahə-
sindədir. X.Məmmədov bir neçə 
illik tədqiqatlarının yekunu ola-
raq 1960-cı ildə “Kalsium silikat-
ları və hidrosilikatların kristallo-
kimyası” monoqrafiyasını yazır. 
Sement silikatların quruluşuna 
dair monoqrafiya yazılmasına 
London nəşrlərindən sifariş olsa 
da, bu monoqrafiyanı X.Məmmə-
dov azəri-türkcəsində yazdı. Si-
likat kimyası üçün fundamental 
əhəmiyyətə malik olan bu əsər 
Azərbaycan elm tarixində kristal-
lokimyaya dair doğma dilimizdə 
ilk kitab idi.
X.Məmmədovun görkəmli alim 
Con Bernalla ilk görüşü 1956-cı 
ildə olur. O vaxt Moskva şəhə-
rində Beynəlxalq Sülh Konfransı 
keçirilir. Con Bernal laboratori-
yasında uzun müddət problem 
quruluşlarından olan ksonotlit 
və vollastonit minerallarının qu-
ruluşunu yüksək dəqiqliklə təyin 
edən X.Məmmədovla görüşür. 
İnstitutda elmi diskussiyadan 
sonra X.Məmmədovla tanışlıq 

onu çox heyrətləndirir və onu 
Londona “Sement Silikatları-
nın Quruluşunun Tədqiqi” elmi 
mərkəzinə dəvət edir.
1969-cu ildə Xudu Məmmədov 
doktorluq dissertasiyasını mü-
dafiə etmiş, 1970-ci ildə geologi-
ya-mineralogiya elmləri doktoru, 
1973-cü ildə professor elmi adla-
rına layiq görülmüşdür, 1976-cı 
ildən Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvüdür.
1960-1970-ci illərdə artıq elm 
aləmində “Kristallokimyaçıla-
rın Bakı məktəbi” kimi tanın-
mış la bo ratoriyanın əməkdaşları 
X.Məm mədovun rəh bərliyi ilə 
dünya laboratori yala rının prob-
lem axtarışlarından olan quruluş-
ları açmağa qadir idi lər. Bu illərdə 
X.Məmmədov ar tıq dünya səviy-
yəsində qəbul edilmiş, kristalloq-
rafların görkəmli liderləri səviy-
yəsinə ucalmışdır.
X.Məmmədov 1970-ci illərdə 
çox sevilən, ölməz sənətkar və 
görkəmli alim Üzeyir bəy Ha-
cıbəyovun xatirəsinə həsr etdiyi 
“Qoşa qanad” əsərini yazır. Əsər 
elm və sənətin vəhdətinə həsr 
edilmiş fundamental elmi araş-
dırmaların nəticəsi idi. İlk dəfə bu 
əsər “Ədəbiyyat və incəsənət” qə-
zetində çap olunur. 1974-cü ildə 
isə “Gənclik” nəşriyyatı eyniadlı 
kitab nəşr edir. Kitab istedadlı fi-
losof Ziyəddin Göyüşovun “Zir-
vəyə çağıran səslər” başlıqlı ön 
sözündən, dörd fəsildən və son 
sözdən ibarətdir.
1980-ci illərdə X.Məmmədov na-
dir torpaq elementləri və sulfidlə-
rinin və sulfoduzlarının quruluşu 
ilə mürəkkəb tərkibli oksidlərin 
– silikatların və boratların quru-
luşu arasında oxşarlıq olduğunu 
kristallokimyəvi faktorlar əsasın-

da yüksək səviyyədə elmi dəlil-
lərlə sübut edir.
1981-ci ildə X.Məmmədovun 
“Naxışların yaddaşı” kitabı çap 
olunur. O, qədim naxışların araş-
dırılması ilə türkçülüyün izlən-
məsinin mümkünlüyündən da-
nışırdı. Eramızdan çox-çox əvvəl 
türklərin məskunlaşdığı ərazilər-
də tapılan sənət nümunələrində 
simmetriya elementlərindən isti-
fadə olunmasını kristalloqrafiya 
elmimizin, qədim türk tayfala-
rında, müxtəlif sənətkarların ya-
ratdığı əşyalarda müşahidə olun-
ması bu elmin yaradıcılarının 
özümüzə məxsusluğunu yüksək 
səviyyədə əsaslandırırdı. Qədim 
əşyaların üzərində ornamentlə-
rin köçürülmə simmetriyasına 
tabe olması, XII əsr mağara me-
marlıq abidələrinin birində üç-
tərtibli simmetriya oxuna malik 
fraqmentin sıx yerləşmə prinsipi 
ilə müstəvi səthi doldurması və 
həmin prinsiplə Bərdə türbəsi-
nin (1322-ci il) silindr formalı 
səthinin dördtərtibli simmetriya 
elementini saxlamaqla “Allah” 
kəlməsi ilə doldurulması və s. 
qədim ornamentlərimizdə müəy-
yən kristallik maddələrin quru-
luşu ilə eynilik müşahidə edən 
X.Məmmədov əcdadlarımızın 
quruluş təsəvvürlərinə malik ol-
malarını fərəhlə söyləyirdi. Bu 
yüksək elmi nailiyyətlərin nəti-
cəsi idi ki, 1981-ci ildə Vaşinq-
ton beynəlxalq “Perqamon Pres” 
nəşriyyatının çapdan buraxdığı 
irihəcmli “Simmetriya” məcmuə-
sinin “Kristalloqrafik naxışlar” 
bölməsi X.Məmmədov tərəfin-
dən yazılmışdır.
1980-ci illərin sonlarında başla-
nan Azərbaycanımızın ağrılı-a-
cılı hadisələri - Qarabağ dərdi 
Xudu Məmmədovun ölümünü 
tezləşdirir. 1988-ci il oktyabrın 
15-də sənətinin vurğunu oldu-
ğu, Şərqin böyük dahisi Üzeyir 
bəy Hacıbəyovun ev muzeyində 
dünyasını dəyişir.
Görkəmli alim Xudu Məmmədov 
345 elmi əsərin müəllifi olmuş-
dur ki, onların da 11-i ixtira olub, 
keçmiş SSRİ-nin müəlliflik şəha-
dətnamələri ilə müdafiə olun-
muşdur. Onun rəhbərliyi altında 
18 elmlər namizədi və iki elmlər 
doktoru hazırılanmışdır.
2017-ci ilin noyabrında Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyasın-
da Xudu Məmmədovun 90 illik 
yubileyi qeyd olunmuşdur.

Bakcell şirkəti “SOS Uşaq Kənd-
ləri Azərbaycan” assosiasiyasının 
himayəsində yaşayan gənclərin 
iş imkanları və sahibkarlıq baca-
rıqlarının artırılmasına yönəlmiş 
növbəti layihəyə dəstək göstərib. 
Layihənin əsas məqsədi valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş 
gənclərin sosial sahibkarlıq ba-
carıqlarının artırılması vasitəsilə 
əmək bazarına inteqrasiyasının 
təmin edilməsidir. 
Layihədə iştirak etmək istəyən 
gənclər 6 komandaya bölünərək, 
“Komandanın qurulması” 
(“Team building”), “Gənclərin 
iştirakçılığı” və “BMT-nin Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri” möv-
zularında təlim və seminarlarda 
iştirak edib. 
Qusar rayonunda “Sosial sahib-
karlıq və biznesin qurulması” 
mövzusunda keçirilən 5 günlük 
düşərgədə gənclərə sosial sahib-
karlıqla bağlı bilik və bacarıqla-
rını artırmaq üçün imkanlar ya-
radılıb. Növbəti mərhələdə onlar 
mentorların dəstəyilə öz biznes 
layihələrini hazırlayıb münsiflər 

heyətinə təqdim edəcək. Qalib 
elan olunan sosial sahibkarlıq 
layihələrini reallaşdırmaq üçün 
gənclərə maliyyə vəsaiti ayrıla-
caq. 
Xatırladaq ki, Bakcell 2009-cu il-
dən etibarən “SOS Uşaq Kənd-
ləri-Azərbaycan” Assosiasiyası 
İB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş və aztəminatlı ailələrdən 
olan uşaq və gənclərə öz dəstə-

yini göstərir. Bu əməkdaşlıq 
çərçivəsində Assosiasiyanın hi-
mayəsində böyümüş və digər in-
ternat müəssisələrindən məzun 
olmuş gənclərin biznes ideyaları-
nı reallaşdırmaq məqsədilə həya-
ta keçirilən “Öz biznesinə başla 
və təkmilləşdir” layihəsi ”Gənc 
sahibkarlara dəstək üzrə ilin la-
yihəsi” nominasiyası üzrə “Milli 
KSM Mükafatı 2018″ mükafatına 
layiq görülüb. 

Azərbaycan Respublikası 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 
“Şuşa ili” çərçivəsində elan 
etdiyi xüsusi qrant müsabiqə-
sinin qalibi olan “Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqı” İctimai 
Birliyi “Şuşa rayonunun de-
moqrafik, sosial-iqtisadi in-
kişaf vəziyyəti və prespek-
tivləri” adlı layihənin icrasını 
davam etdirir.
Layihədə Şuşanın iqtisadi, 
sosial, demoqrafik göstəri-
cilərinin son 100 illiyin ay-
rı-ayrı dövrləri üzrə kompleks 
araşdırılması, onun dünəni, 
bu günü və gələcək inkişafı 
barədə təklif və tövsiyələrin 
hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Qarabağ regionunun, xüsusən 
Şuşanın kompleks göstəricilə-
rinin müqayisəli təhlili əsa-
sında kurort imkanlarının araş-
dırılması, burada beynəlxalq 
miqyaslı müalicə ocaqlarının 
yaradılması ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması üzərində işlər ge-
dir. Ekspertlər tərəfindən Şuşa 
rayonunda tarixən formalaşmış 
məskunlaşmanın ümumi və 
fərqli xüsusiyyətləri müəyyən-
ləşdiriləcək, burada yaşayacaq 
əhalinin optimal sayı barədə 
müvafiq proqnozlar veriləcək 
və işğala qədər Şuşa rayonunda 
kənd təsərrüfatı istehsalının di-
namikası, şəhər əhalisinin ərzaq 
məhsulları ilə təmin edilməsi, 
ekoloji təmiz məhsul istehsalı-

nın təşkili imkanları araşdırı-
lacaq.  İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə məskunlaşacaq əhali-
nin keyfiyyət tərkibinin, poten-
sialının öyrənilməsi, regionun 
davamlı və keyfiyyətli inkişafı 
üçün mütəxəssislərə olan ehti-
yacın müəyyən edilməsi nəzər-
də tutulur.
Layihənin sonrakı icrasını 
müzakirə etmək məqsədilə 
təşkil edilən iclasda əməkdaş-
lar öz fikir və mülahizələrini 
bölüşdülər və onların hər biri 
görəcəyi işlər barədə tapşırıq-
lar aldılar. Layihənin gedişatı 
təşkilatın orqanı olan “İqtisa-
diyyat” qəzetində, digər qəzet 
və saytlarda mütəmadi olaraq 
dərc ediləcək.

Avqust ayının 22-si cənab Rə-
şad Nəbiyev “Azercell Tele-
kom” MMC-nin prezidenti və 
rəhbər heyəti ilə görüş keçirdi. 
R. Nəbiyev Azercell-in strateji 
təşəbbüsləri və gələcək planla-
rı barədə cari status hesabatla-
rını dinlədi. Cənab nazir, xü-
susilə, abunəçilərin dinamik 
şəkildə artan ehtiyaclarını qar-
şılamaq üçün ölkə üzrə Azer-
cell şəbəkəsinin genişləndiril-
məsi və modernizasiyası kimi 
irimiqyaslı layihənin icrasına 
dair hesabatla  tanış oldu. Bu 
layihə  4G şəbəkəsinin tutu-
munun Bakı və Abşeron yarı-
madasında 80%, rayonlarda 
isə 75% genişləndirilməsini tə-
min edəcək. Həmçinin, cənab 
nazirə şəbəkənin genişləndi-
rilməsi layihəsi üzrə işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə 80-dən 
çox yeni 4G baza stansiyasının 
qurulması və şirkətin satış və 
xidmət mərkəzlərinin istisma-
ra verilməsi haqqında məlu-
mat verildi. 
Nazir telekommunikasiya sə-

nayesinin ən son trendlərinə 
uyğun olaraq Azercell-in təq-
dim etdiyi məhsul və rəqəm-
sal həllər barədə də məlu-
matlandırıldı.  Belə layihələrə 
özündə həm maliyyə, həm də 
mobil rabitə imkanlarını bir-
ləşdirərək abunəçilərə rəqəm-
sal ödənişlər həyata keçirməyə 
imkan verən fintek həlli aiddir.  
Şirkətin perspektiv planlarına 
gəlincə, cənab Nazirə əmin-
liklə bildirildi ki, Azercell öz 

infrastrukturunun genişləndi-
rilməsi və modernizasiyasına 
yatırım etmək, həm də abunə-
çiləri üçün innovativ rəqəmsal 
həllər təqdim etmək istiqamə-
tində təşəbbüslərini davam et-
dirəcək. 
Nazir Azercell komandasına 
şirkətin həyata keçirdiyi uğur-
lu layihələrə görə təşəkkür 
etdi və gələcək təşəbbüslərin 
həyata keçirilməsində müvəf-
fəqiyyətlər arzuladı. 

11611 nömrəsi indi həm də 
qadınlara dəstək verəcək.
Azercell-in dəstəyi ilə yara-
dılan “Qadın Dəstək Xətti” 
xidməti ağır psixoloji duru-
ma düşən, böhran və sosial 
təhlükəli vəziyyətdə yaşayan, 
fiziki və ya psixi zorakılıqla 
üzləşən qadınlara hərtərəfli 
yardım istiqamətində fəaliyyət 
göstərəcək. “Ümidli Gələcək” 
Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan 
Respublikasının Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə Ko-
mitəsi və “Azercell Telekom” 
MMC-nin dəstəyi ilə “Qadın 
Dəstək Xətti” xidmətinin yara-
dılmasının əsas məqsədlərin-
dən biri məişət zorakılığı ilə 
mübarizə istiqamətində effek-
tiv psixoloji, emosional və so-
sial dəstəyin təşviqi,  zorakılıq 
qurbanlarının reabilitasiyası 
və cəmiyyətə reinteqrasiyası-
na kömək etmək üçün müva-
fiq yardımın göstərilməsidir. 

Çətin həyat şəraitində olan 
zorakılıq qurbanları - qız və 
qadınlara “Qadın Dəstək 
Xətti”nin peşəkar işçi heyə-
ti tərəfindən günün istənilən 
saatında dəstək veriləcək. 
Müraciətçilərə hüquqi, tibbi 
xidmətlərə çıxış, məşğulluqla 
bağlı məlumat veriləcək, on-
ların ailə və yaşayış şəraitinin 
qiymətləndirilməsi əsasında 
sosial dəstək istiqamətində 
kömək ediləcək. Eləcə də xid-
mətə müraciət edən xanımlar 
mərkəzin psixoloqları, sosial 
işçi və hüquqşünasları tərəfin-
dən icma əsaslı hüquq klini-
kalarına, reabilitasiya mərkəz-
lərinə, sığınacaqlara, hüquqi 
məsləhət verən QHT-lərə yön-
ləndiriləcək. Zəruri hallarda 
müvafiq dövlət qurumları, 
yerli strukturlar və sosial xid-
mət müəssisələri ilə əməkdaş-
lıq nəticəsində müraciətlərin 
həllinə nail olunacaq.

Qeyd edək ki, “Qadın Dəstək 
Xətti” xidməti 2010-cu ildən 
Azercell-in əsas tərəfdaşlığı 
ilə fəaliyyət göstərən “Uşaq 
Qaynar Xətti” ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində çalışacaq. “Azər-
baycan Uşaq Qaynar Xətti” 
və “Qadın Dəstək Xətti”-nə 24 
saat xidmət göstərən 116111 
qısa nömrəsi,  +994 50 680 22 
80, +994 51 580 22 80, +994 51 
880 11 80, +994 51 880 22 80 mo-
bil nömrələri, elektron poçt, 
facebook və instagram sosial 
şəbəkələri, mərkəzin saytında-
kı canlı çat və “uşaqqaynarxet-
ti” mobil əlavəsi vasitəsilə mü-
raciət etmək olar.  

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
İqtisadiyyat.- 2022.-  25 avqust - 7 sentyabr

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст




