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Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi  
Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədovaya atası

FƏRHAD ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycanın Xalq artisti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Səmədzadə 
Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədovaya  atası

FƏRHAD ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Milli Məclisin üzvü, akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin deputatı Jalə Əhmədovaya atası
FƏRHAD ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

9-22 iyun 2022-ci il

Qədim Odlаr Yurdu Аzərbаy-
cаn tаriх bоyu bütün dünyаdа ən 
qədim nеft-qаz diyаrı kimi tаnı-
nıb, dünyа nеft-qаz sənаyеsinin 
inkişаfınа dəyərli töhfələr bəхş 
еdib.  
Ölkəmizdə qаz təsərrüfаtı 1920-ci 
ildən inkişaf etməyə bаşlаmışdır. 
«Аzəriqаz» Qаpаlı Səhmdаr Cə-
miyyəti 1996-cı ildə yаrаdılmış, 
2009-cu ilin iyul аyındа Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
“Nеft və qаz sənаyеsinin idаrəеt-
mə mехаnizmlərinin təkmilləşdi-
rilməsi hаqqındа” Sərəncаmı ilə 
«Аzəriqаz» Qаpаlı Səhmdаr Cə-
miyyəti yеnidən təşkil оlunаrаq, 
АRDNŞ-nin tərkibinə vеrilmiş və 
hal-hazırda SOCAR-ın tərkibində 
öz fəаliyyətini «Аzəriqаz» İstеh-
sаlаt Birliyi kimi dаvаm еtdirir.
İstehsalat Birliyi ölkəmizin bü-
tün regionlarını əhatə edən 2,1 
milyondan çox istehlakçını tə-
bii qazla təmin edir. İstehsalatın 
müasir tələblər səviyyəsində təş-
kili istiqamətində həyata keçirilən 
geniş proqram çərçivəsində “Azə-
riqaz” İB tərəfindən yeni layihələr 
üzərində intensiv iş aparılır.
İstehsalat Birliyi Azərbaycan 
Respublikası ərazisində təbii 
qazı təchizat nöqtələrindən qə-
bul edərək, paylanması və satı-
şını həyata keçirir. Azərbaycan 
Respublikası ərazisində qaz şə-
bəkəsinin təhlükəsiz istismarını 
təmin edən, bütün istehlakçıları 
fasiləsiz,keyfiyyətli və təhlükəsiz 
qaydada təbii qazla təchiz etməyə 
çalışan “Azəriqaz” İstehsalat Bir-
liyinin çoxminli kollektivində 
alimlər, mühəndislər, qulluqçular 

və texniki heyətdən ibarət əmək-
daşlar çalışır.Bu əməkdaşlardan 
biri – Pənah Əliyev haqqındadır 
söhbətimiz. 
1962-ci il mayın 18-də Hacıqa-
bul rayonunun Udulu kəndində 
anadan olmuş  Pənah Malik oğlu 
Əliyev 1982-ci ildə ordu sıraların-
dan ehtiyata buraxıldıqdan sonra 
Azərbaycan sənayesində çalışmış 
nümunəvi gənc kimi ali məktəb-
də təhsil alması üçün istehsalat 
tərəfindən Rusiyanın İvanovo 
şəhərinə göndərilir. 1990-cı ildə 
Rusiyada təhsilini başa vurduq-
dan sonra 2000-ci ilə kimi Bakı 
Vaqon Təmiri Zavodunda baş 
usta və sonra xalq üçün mallar 
istehsal edən dövlət konsernin-
də sex rəisi vəzifəsində çalışır. 
2000-ci ildən “Azəriqaz” İB-də 
mühəndis, daha sonra isə növ-
bə rəisi vəzifəsində indiyə kimi 
fəaliyyət göstərir. Pənah Əliyev 
nümunəvi işçi kimi, ictimai aktiv-

liyi ilə həmişə ön sıralarda olub. 
“Azəriqaz” İB-də 22 illik əmək 
fəaliyyəti dövründədəfələrlə rəh-
bərliyin fəxri fərmanları və şifahi 
təşəkkürlərinə layiq görülüb.
Pənah Əliyev həm də idmanı çox 
sevir. Elə bu yaxınlarda  Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən təşkil 
olunmuş 2022-ci il May Bakı Ma-
rafonunun fəal iştirakçısı olub 
vəsertifikata layiq görülüb. Siyasi 
cəhətdən savadlı, mənəvi cəhət-
dən yetkindir.Qayğıkeş ailə baş-
çısıdır, bir övladı var.
Ötən ay Pənah Əliyevin 60 yaşı 
tamam olub. 18 may 2022-ci il ta-
rixində “Azəriqaz” İB-də faydalı 
işinə, Həmkarlar İttifaqı hərəka-
tında fəal iştirakına  görə və 60 illik 
yubileyi münasibətilə “Azəriqaz” 
İB-nin Fəxri Fərmanına layiq gö-
rülüb.Bu münasibətlə onu ürək-
dən təbrik edir, gələcək işlərində 
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 

”İQTİSADİYYAT”  

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin imzaladığı dövlət proq-
ramının nəzərdə tutduğu Regio-
nal İnfrastruktur Layihələrində 
aparıcı oyunçulardan biri olan 
“Azercell Telekom” bu sahədə 
növbəti əhəmiyyətli addımını 
atır. “Bağlantını asanlaşdırır, hə-
yatı daha dolğun edirik” strateji 
məqsədinə uyğun olaraq lider 
mobil operator Zəngilanın Ağalı 
kəndində ilk rəsmi diler mağa-
zasını abunəçilərinin istifadəsinə 
verir.  
Qururverici haldır ki, işğaldan 
azad olunmuş tarixi əraziləri-
mizdə ilk rəsmi satış və xidmət 
məntəqəsinin açılışı Zəngilanda 
ötən ildən başlayaraq intensiv 
şəkildə həyata keçirilən “Ağıllı 
kənd” (Smart Village) layihəsinin 
ölkə prezidentinin bilavasitə işti-

rakı ilə keçirilən təntənəli açılışı-
na təsadüf etdi.   
Nəzərə çatdıraq ki, Ağalı kən-
dində yerləşən diler dükanında 
şirkətin digər müştəri xidmətləri 
mərkəzlərində həyata keçirilən 
əksər abunəçi əməliyyatlarının ic-
rası mümkündür. Həmçinin, pay-
taxt və digər bölgələrdə fəaliyyət 
göstərən diler mağazalarında ol-
duğu kimi, burada da abunəçilər 
gündəlik istifadələri üçün bir sıra 
yeni cihazlar (MiFi, USB modem 
və s.), müxtəlif aksessuarlar əldə 
edə, mobil telefonları kredit və 
nağd şəkildə satın ala bilərlər. 
Xatırladaq ki, daha öncə aprel 
ayında Azercell Müştəri Xidmət-
ləri komandası azad olunmuş əra-
zilərimizdə şirkətin şəbəkəsindən 
faydalanan abunəçilərə dəstək 
göstərmək təşəbbüsü ilə Zəngila-

nın Ağalı kəndinə, eləcə də Şuşa, 
Cəbrayıl, Qubadlı və Kəlbəcərə 
səfər edərək, abunəçilərə ödəniş-
siz xidmət göstəriblər.  
Azercell-in əsas vəzifəsi və 
məqsədi işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə tam gücü ilə yeni nə-
sil şəbəkənin genişləndirilməsini 
sürətləndirmək və bu ərazilərə 
qayıdacaq əhalini mobil internet 
və qabaqcıl kommunikasiya xid-
mətləri ilə təmin etməkdir. 

Keyfiyyətli xidmət sahəsində müştəri müna-
sibətlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi önəm 
verən “Azərsığorta” Dövlət Sığorta Şirkəti bu is-
tiqamətdəki yeniliklərini uğurla davam etdirir. 
Şirkətin mətbuat katibliyindən verilən məlu-
mata görə, “Azərsığorta” Dövlət Sığorta Şirkə-
ti fasiləsiz iş rejiminə keçib. 
Fasiləsiz iş rejiminin tətbiq edilməsində əsas 
məqsəd rahat və keyfiyyətli sığorta xidmətləri 

təqdim etməklə müştərilərin dəyərli vaxtına 
qənaət etməkdir.  
İş günlərində sığorta xidmətləri üçün “Azərsı-
ğorta” Dövlət Sığorta Şirkətinə gələ bilməyən 
müştərilər, həftə içi nahar vaxtı saat 13:00-
14:00-dək, şənbə günləri isə saat 10:00-dan 
14:00-dək (C.Məmmədquluzadə küç. 102A 
- City Point Biznes Mərkəzi) ofisimizə yaxın-
laşa bilər. Xatırladaq ki, Azərsığorta” Dövlət 
Sığorta Kommersiya Şirkəti Cənubi Qafqazın 
ilk sığorta qurumu olaraq 21 oktyabr 1921-ci 
ildə Azərbaycan SSR-də yerli Dövlət Sığorta 
İdarəsi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1991-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Sığortası 
İdarə Heyəti bazasında Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti yara-
dılıb. 
Hazırda “Azərsığorta” brendi ilə fəaliyyətini 
uğurla davam etdirən “Azərsığorta” Dövlət Sı-
ğorta Şirkəti 36 növdə könüllü və icbari sığor-
ta məhsulları üzrə xidmətlər təqdim etməklə 
respublikada geniş filial şəbəkəsinə malikdir. 
“Azərsığorta” sığorta yığımları və sığorta 
ödənişlərinin həcminə görə bazarın qabaqcıl 
şirkətlərindəndir.

Azərbaycan teatr rejissoru, akt-
yoru və pedaqoqu, sənətşünas-
lıq doktoru, professor, SSRİ 
xalq artisti, Azərbaycan SSR 
xalq artisti, Azərbaycan SSR 
Dövlət mükafatı laureatı  Meh-
di Məmmədov 1918-ci il may 
ayının 22-də Şuşada doğulmuş, 
məktəb təhsilini Bakıda al-
mışdır. Yeddinci sinifdən Bakı 
Türk İşçi Teatrının tamaşala-
rında kütləvi səhnələrə çıxan 
Mehdi Məmmədov Bakı Teatr 
Məktəbini bitirib (1935), həmin 
ildə Moskvada ali rejissor təhsi-
li almağa getmişdir.
1940-cı ildə Gəncə Dövlət Dram 
Teatrında Məmmədhüseyn Təh-
masibin "Bahar" dramını diplom 
işi kimi tamaşaya hazırlayıb. Tə-
yinatla Gəncəyə göndərilən gənc 
rejissor 1945-ci ilin yay mövsümü-
nün sonunadək burada işləyərək, 
sentyabrda Bakıya gəlmiş, bura-
da müxtəlif sənət ocaqlarında, 
əsasən, monumental səpkili ta-
maşalar hazırlamışdır.
Mehdi Məmmədov səhnə sənə-
tinə aktyorluqla başlayıb. Teatr 
məktəbində Karl Moor ("Qaçaq-
lar", Şiller), Hacı Əhməd ("Al-
maz", Cəfər Cabbarlı), Moskva-
da Lunaçarski adına Ali Teatr 
Sənəti İnstitutunda Evstiqney-
ko ("Günəş övladları", Maksim 
Qorki), Neznamov ("Günahsız 
müqəssirlər", Aleksandr Ostro-
vski) rollarını oynayıb. İşçi teat-
rında Süleyman Rüstəm və Hacı-
baba Nəzərlinin "Yanğın", Seyid 
Hüseynin "Kölgə" dramlarındakı 
gənc aqronom və Bəxtiyar, Gən-
cə teatrında Səməd Vurğunun 
"Vaqif", "Xanlar", Mirzə İbra-
himovun "Madrid", Məmmə-
dhüseyn Təhmasibin, "Bahar", 
Mehdi Hüseynin "Nizami" pyes-
lərinin tamaşalarında Eldar, Söh-
bət, Karton, Qaya və Əbdək rol-
larında səhnəyə çıxıb. Akademik 
teatrda isə "Alov"da Kamalov, 
"Canlı meyit"də Protasov, "Xəy-
yam"da Xəyyam, "Meşşanlar"da 
Terenti Teterov rollarında çıxış 
edib.
"Azərbaycanfilm"in 1959-cu ildə 
istehsal etdiyi "Onu bağışlamaq 
olarmı?" filmində Qaya rolu-
na çəkilmişdir. Radio teatrında 
Şekspirin "Hamlet" faciəsində 
baş rolu səsləndirib.
Ayrı-ayrı illərdə Gəncə Dövlət 
Dram Teatrında (1942-1945), Mil-
li Dram Teatrında (1960-1963), 
Opera və Balet Teatrında (1956-
1960), Azərbaycan Dövlət Rus 
Dram Teatrında (1978-1982) baş 
rejissor kürsüsünü tutub. Sıravi 

quruluşçu rejissor kimi ən çox 
Milli Dram Teatrında quruluşlar 
vermişdir.

Hazırladığı tamaşalar
Gəncə teatrında "Bahar" (Məm-
mədhüseyn Təhmasib), "Madrid" 
(Mirzə İbrahimov), "İntiqam" və 
"Qatır Məmməd" (Zeynal Xəlil), 
"Məşədi İbad" (Üzeyir bəy Ha-
cıbəyov), "Od gəlini" və "Oqtay 
Eloğlu" (Cəfər Cabbarlı), "Toy" 
(Sabit Rəhman), "Vaqif" (Səməd 
Vurğun), "Nə yardan doyur, nə 
əldən qoyur" (Lope de Veqa), "İn-
tizar" (İlyas Əfəndiyev və Mehdi 
Hüseyn), "Nizami" (Mehdi Hü-
seyn), "Partizan kostya" (Nadej-
da Filippova), "Vasvası xəstə" 
(Jan Batist Molyer) dramlarının 
quruluşçu rejissoru olub.
Milli Dram Teatrında ilk işi 1946-
cı ildə Şekspirin "On ikinci gecə" 
komediyasının tamaşası olub. 
Müəyyən fasilələrlə bu sənət 
ocağında Cəfər Cabbarlının "Ya-
şar" (1947), Aleksandr Fadeyevin 
"Gənc qvardiya" (1948), Sabit 
Rəhmanın "Aydınlıq" (1949), 
"Əliqulu evlənir" (1961), Lope de 
Veqanın "Rəqs müəllimi" (1949), 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 
"Dağılan tifaq" (1950), Məm-
mədhüseyn Təhmasibin "Çiçək-
lənən arzular" (1951), Nikolay 
Qoqolun "Müfəttiş", Karlo Hal-
doninin "Mehmanxana sahi-
bəsi" (1952), Yuri Yanovskinin 
"Prokurorun qızı" (1954), Nəcəf 
bəy Vəzirovun "Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük" (1955), İmran 
Qasımovla Həsən Seyidbəylinin 
"Uzaq sahillərdə" (1956), Vik-
tor Rozovun "Şadlıq sorağında" 
(1961), Mehdi Hüseynin "Alov" 
(1961) Mirzə İbrahimovun "Kən-
dçi qızı" (1962), Lev Tolstoyun 
"Canlı meyit" (1968), Hüseyn 
Cavidin "Xəyyam" (1970) və 
"İblis" (1983), Səməd Vurğunun 

"İnsan" (1974), Maksim Qor-
kinin "Meşşanlar" (1975), Cəlil 
Məmmədquluzadənin "Dəli yı-
ğıncağı" (1978) əsərlərinə müxtə-
lif janrlarda səhnə həyatı verib.
Opera və Balet Teatrında Fikrət 
Əmirovun "Sevil" (1953 və 1959), 
Leo Delibin "Lakme" (1957), Ca-
hangir Cahangirovun "Azad" 
(1957), Üzeyir bəy Hacıbəyo-
vun "Leyli və Məcnun" (1958 və 
1978), "Koroğlu" (1959), Cakomo 
Puççininin "Toska" (1960) ope-
ralarına quruluş verməklə, bu 
teatrda fəlsəfi-monumental te-
atrın imkanlarına genişlik açıb. 
Rus Dram Teatrında Maksim 
Qorkinin "Həyatın dibində" və 
Mixail Şatrovun "Mənim Nadej-
dalarım" dramlarının quruluşçu 
rejissoru olub.

Elmi fəaliyyəti
Mehdi Məmmədov həm ro-
mantik, həm də realist səpkili 
tamaşalara quruluşlar verib. O, 
rejissor-pedaqoq kimi aktyorun 
rol-obraz üzərində analitik təh-
lilini əsas, mühüm prinsip kimi 
götürürdü.
1945-ci ildən ömrünün sonuna 
qədər Azərbaycan Dövlət Teatr 
İnstitutunda aktyor və rejissor 
sənətindən dərs deyib, kafedra 
müdiri vəzifəsində işləmişdir. 
1968-ci ildə "Azəri dramatur-
giyasının estetik problemləri" 
mövzusunda doktorluq disserta-
siyası müdafiə etmişdir. 1960-cı 
ildən professor vəzifəsini tutan 
sənətşünaslıq doktoru Mehdi 
Məmmədov "Azəri dramatur-
giyasının estetik problemləri", 
"Teatr düşüncələri", "Teatrlar. 
Aktyorlar. Tamaşalar", "Hüseyn 
Ərəblinski". "Onun sənət uldu-
zu", "Moskva Akademik Bədaye 
Teatrı", "Aleksandr Tuqanov" 
(rus dilində), "Rejissor sənəti", 
"Sabit Rəhman" və digər kitabla-
rın müəllifidir.
Zəngin elmi təfəkkürə malik 
olan Mehdi Məmmədov milli 
teatrşünaslıq elmimizin inkişa-
fında, resenziya janrının forma-
laşmasında səmərəli fəaliyyət 
göstərib. 1971-1976-cı illərdə 
Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin 
(hazırkı Teatr Xadimləri İtti-
faqı) sədri seçilmişdir.
Görkəmli alimin yazdığı və dərs-
lik kimi keçilən "Rejissor sənə-
ti", "Həyat və sənət yollarında", 
"Mah teatr" kitabları elmi dəyər-
lərini bu gün də saxlamaqdadır.
Mehdi Məmmədov 1985-ci il 
yanvar ayının 8-də qəflətən və-
fat edib. Bakıda Fəxri Xiyaban-
da dəfn olunub.
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