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Azərbaycan Respublikası Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının 
işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-

sı Prezidentinin 2018-ci il 30 iyul tarixli 222 
nömrəli Fərmanının 3.5-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası-

nın işçilərinin say həddi 126 vahid təsdiq 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi və Azərbaycan Respub-
likasının Maliyyə Nazirliyi bu qərardan irəli 
gələn məsələləri həll etsinlər. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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“Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, 
gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq 
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, 
daxili işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasi-
ya, fövqəladə hallar orqanlarının rəis 
və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və 
onların ailələrinə pensiya təyin edilib 
verilməsi üçün uzun müddət xidmət 
vaxtının hesablanması qaydası haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1992-ci il 23 noyabr tarixli 
631 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi 
barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, 
gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq 
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, 
daxili işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasi-
ya, fövqəladə hallar orqanlarının rəis və 
sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların 
ailələrinə pensiya təyin edilib verilməsi 
üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesab-
lanması qaydası haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 

23 noyabr tarixli 631 nömrəli qərarına aşa-
ğıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:

“1-1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Feldyeger 
Xidməti Azərbaycan Respublikası Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyinə 
verilənədək, onun əməkdaşlarının malik ol-
duqları xidmət illəri həmin şəxslərə pensiya 
təyin edilməsi üçün uzun müddət xidmət 
vaxtının hesablanması zamanı nəzərə 
alınır.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Samur” gömrük-sərhəd buraxılış 
məntəqəsində şəxslərin və nəqliyyat 

vasitələrinin buraxılışı vəziyyəti yoxlanılıb
 � Sentyabrın 8-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin 

rəisi, general-polkovnik Elçin Quliyev və Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-
leytenantı Səfər Mehdiyev tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının Rusiya Federasiyası ilə dövlət 
sərhədində yerləşən “Samur” gömrük-sərhəd buraxılış 
məntəqəsində şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin dövlət 
sərhədindən buraxılışı vəziyyəti yoxlanılıb.

Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin dövlət 
sərhədindən buraxılış 
məntəqələrində sərhəd və 
gömrük rəsmiləşdirilməsinin 
sadələşdirilməsi barədə verdiyi 
tapşırıqların icra vəziyyəti 
və bu istiqamətdə görülmüş 
tədbirlərin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi məqsədilə 
dövlət sərhədindən keçən 
şəxslərlə söhbət edilib, şəxslərin 
və nəqliyyat vasitələrinin 
rəsmiləşdirilməsinə daha az 
vaxt sərf edilməsi imkanları 
müzakirə olunub.

Bu məqsədlə Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin rəisi və Dövlət 
Gömrük Komitəsi sədrinin 
rəhbərliyi ilə keçirilmiş xidməti 
müşavirədə Prezident İlham 
Əliyevin ölkəmizin turizm 
imkanlarının genişləndirilməsi, 
biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsi və dövlət qu-
rumları tərəfindən Azərbaycan 
vətəndaşlarının mənafelərinin 

qorunması ilə bağlı tapşırıq 
və göstərişlərinin icrası üzrə 
hər iki qurumun üzərinə düşən 
vəzifələrlə bağlı geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

“Samur” gömrük-sərhəd 
buraxılış məntəqəsindəki möv-
cud vəziyyət, Dövlət Sərhəd 

Xidmətinin və Dövlət Gömrük 
Komitəsinin yerli bölmələrinin 
qarşılıqlı fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi məsələləri 
müzakirə edilib və vəzifəli 
şəxslərin məruzələri dinlənilib.

Son zamanlar sərnişin və 
yük daşımalarının əhəmiyyətli 
dərəcədə artması baxımından 

sərhəd təhlükəsizliyinin təminatı 
tədbirlərinin gücləndirilməsi 
ilə yanaşı, sərhədkeçmə 
məsələlərinin daha da 
təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 
dövlət sərhədindən keçən 
şəxslər, nəqliyyat vasitələri və 
yüklər üzərində sərhəd və göm-

rük nəzarətinin sürətləndirilməsi 
və daha səmərəli təşkilinə dair 
konkret tapşırıqlar verilib.

Eyni zamanda, Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin rəisi 
Elçin Quliyev, Dövlət Göm-
rük Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyev və Qusar Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Şair 

Alxasov “Samur” gömrük-
sərhəd buraxılış məntəqəsinin 
qarşısında olan ərazilərin abad-
laşdırılması ilə əlaqədar bir sıra 
məsələləri müzakirə ediblər.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələri  
strateji müttəfiqlik səviyyəsindədir

 � Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Xorvatiyaya rəsmi səfəri respublika 
ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla izlənildi. 
Ölkəmizin milli maraqları baxımından önəmli olan 
budur ki, Xorvatiya və Azərbaycan arasında strateji 
tərəfdaşlıq yaranıb, ildən-ilə bu əlaqələr genişlənir 
və güclənir. Beynəlxalq tədbirlərdə Xorvatiya həmişə 
Azərbaycanı dəstəkləyir. 

Sentyabrın 6-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və Xorvatiya 
Respublikasının Prezidenti 
xanım Kolinda Qrabar-Kita-
roviçin iştirakı ilə imzalanmış 
sənədlər də əlaqələrimizin və 
dostluq münasibətlərimizin daha 
da inkişafına istiqamətlənib. 
“Azərbaycan Respublikası-

nın Mədəniyyət Nazirliyi ilə 
Xorvatiya Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi ara-
sında 2018-ci, 2019-cu və 
2020-ci illər üzrə mədəni 
əməkdaşlığa dair Proqram”, 
“Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə 
Xorvatiya Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

arasında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumu” və 
digər sənədlər konkret sahələrdə 
əməkdaşlığımızın uğurla da-
vam etdiyini göstərir. Bundan 
sonra iki ölkə arasında mədəni 

sahədə əlaqələrin daha yüksək 
səviyyəyə qalxacağı şəksizdir. 
Eyni zamanda, dövlət başçıları 
əczaçılıq, gəmiqayırma, kənd 
təsərrüfatı, informasiya texno-
logiyaları və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparıblar. 
Birmənalı olaraq demək olar 
ki, Azərbaycan və Xorvatiya 
arasında müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığın genişlənməsi hər 
iki dövlətin milli maraqlarına 
uyğundur və gələcəkdə hər 
iki tərəfə fayda gətirəcək. Bu 
barədə Azərbaycan və Xor-
vatiya prezidentlərinin birgə 
bəyanatında da vurğulanır. 

Musa URUD,  
Milli Məclisin deputatı 

Malayziya Parlamenti sədri: Azərbaycanla 
əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindəyik

 � Azərbaycanın 
Malayziyadakı səfiri Qaley 
Allahverdiyev Malayziya 
parlamenti Senatının sədri 
Sanasi Viqnesvaranla 
görüşüb. 

Keçən il Azərbaycanla 
Malayziya arasında diplomatik 
münasibətlərin qurulmasının 25 
illiyinin tamam olduğunu qeyd 
edən Q.Allahverdiyev ötən dövr 
ərzində iki ölkə arasında dostluq 
əlaqələrinin daha da möhkəmləndiyini, 
qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə 
əməkdaşlığın yüksələn xətt üzrə inki-
şaf etdiyini vurğulayıb. Malayziyanın 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, 
ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığı 
prinsipləri əsasında həllini dəstəkləyən 
mövqeyinin ölkəmiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildiyini xüsusi qeyd edib. 

İki ölkə arasında həyata keçirilən 
yüksək səviyyəli səfərlərin əməkdaşlığın 
daha da genişlənməsi və dərinləşməsinə 
münbit zəmin yaratdığını bildirən səfir 
İslam Konfransı Təşkilatının 1994-cü ilin 
dekabrında Mərakeş Krallığının Ka-
sablanka şəhərində keçirilən 7-ci Zirvə 
toplantısı zamanı ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Malayziyanın Baş naziri Ma-
hathir Məhəmmədlə görüşdüyünü, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 
beyin mərkəzlərinin III Forumunda 
iştirak məqsədilə 2012-ci ilin martında 
Azərbaycana səfəri zamanı M.Məhəmmədin 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən qəbul edildiyini xatırladıb. 

Azərbaycanın dünyanın ən sürətlə in-
kişaf edən ölkələrindən biri olduğunu qeyd 
edən Q.Allahverdiyev ölkəmizin uğurlu 
sosial-iqtisadi inkişafından, beynəlxalq 
arenada artan nüfuzundan, irimiqyaslı neft-
qaz və nəqliyyat layihələrində iştirakından, 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun, 
eləcə də İslam dəyərlərinin təşviqindəki 
rolundan, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi 
məkana çevrilməsindən bəhs edib. 2018-

ci il aprelin 11-də Azərbaycanda keçirilən 
prezident seçkilərinin ölkəmizin demok-
ratik inkişafı və demokratik təsisatların 
güclənməsi yolunda növbəti vacib mərhələ 
olduğunu vurğulayıb.

Azərbaycan–Malayziya 
parlamentlərarası əlaqələrinin hazırkı 
səviyyəsinin böyük məmnunluq doğurdu-
ğunu vurğulayan səfir Azərbaycan Milli 
Məclisinin sədri Oqtay Əsədovun 2012-
ci ildə Malayziyaya rəsmi səfərini qeyd 
edib. Q.Allahverdiyev Milli Məclisin 
Azərbaycan-Malayziya parlamentlərarası 
əlaqələr üzrə işçi qrupunun və 13-cü çağırış 
Malayziya parlamentinin Azərbaycan-
Malayziya parlamentlərarası dostluq qrupu-
nun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, 
14-cü çağırış Malayziya parlamentində 
Azərbaycanla dostluq qrupunun tezliklə 
yaradılacağına ümidvar olduğunu bildirib.      

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri 
tərəfindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
parlamentinin 100 illik yubileyi 
münasibətilə 2018-ci il sentyabrın 20-də 
təşkil olunacaq təntənəli tədbirdə iştirak 
etmək üçün Malayziya parlamenti Senatı və 
Nümayəndələr Palatasının sədrlərinə dəvət 
məktubları ünvanlandırıldığını diqqətə çat-
dıran diplomat sözügedən tədbirdə Malayzi-
yanın yüksək səviyyədə təmsil olunacağına 
ümidvar olduğunu qeyd edib.    

Ümumdünya “Ekspo 2025” sərgisinə 
ev sahibliyi etmək üçün Bakı şəhərinin 
namizədliyinin dəstəklənməsi məqsədilə 
Azərbaycan tərəfindən Malayziyaya 
müraciətlər olduğu bildirilib, bununla bağlı 
2018-ci il martın 8-də Malayziyanın dövlət 

qurumlarının iştirakı ilə rəsmi 
təqdimatın keçirildiyi qeyd 
edilib, məsələdə Malayziya 
parlamentinin dəstəyi də xahiş 
olunub. 

2005-ci ildə Azərbaycana 
səfəri zamanı ölkəmizin 
sürətli inkişafının canlı şahidi 
olduğunu qeyd edən Sanasi 
Viqnesvaran səfərlə bağlı xoş 
təəssüratlarını bölüşüb. 

Sədr Malayziya parlamen-
tinin Azərbaycanla əməkdaşlığı 
daha da inkişaf etdirmək 

əzmində olduğunu vurğulayaraq, 14-cü ça-
ğırış Malayziya parlamentində Azərbaycanla 
dostluq qrupunun tezliklə yaradılması və 
Senat üzvlərinin həmin qrupa daxil edilməsi 
üçün lazımi səylər göstərəcəyini bildirib.   

Sanasi Viqnesvaran Malayziya parla-
menti adından və öz adından Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 100 illik 
yubileyi münasibətilə səmimi təbriklərini 
çatdıraraq, təntənəli tədbirdə Malayziya 
nümayəndə heyətinin iştirak edəcəyinə 
ümidvar olduğunu deyib. 

Sədr Ümumdünya “Ekspo 2025” sərgisinə 
ev sahibliyi etmək üçün Bakı şəhərinin 
namizədliyinə dəstək ifadə edərək, bu 
namizədliyin ölkəsi tərəfindən dəstəklənməsi 
üçün Malayziyanın məsul dövlət qurumları ilə 
iş aparılacağını qeyd edib.  

Söhbət zamanı, həmçinin digər ikitərəfli 
əməkdaşlıq məsələləri, Malayziyada 
hakimiyyət dəyişikliyi və mövcud vəziyyət 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Görüşün sonunda Milli Məclisin 
deputatı, yazıçı-dramaturq Hüseynba-
la Mirələmov və Viktor Andriyanovun 
həmmüəllifləri olduqları “Görkəmli adam-
ların həyatı” silsiləsindən “Heydər Əliyev” 
və “Görkəmli adamların həyatı. Bioqrafiya 
davam edir” silsiləsindən “İlham Əliyev” ki-
tablarının malay dilində nəşri Datuk Sanasi 
Viqnesvarana təqdim edilib. 

Görüşdə senatorlar Xairudin Samad və 
Çandra Mohan S.T. də iştirak ediblər.

Vüqar AĞAYEV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kuala Lumpur

Beynəlxalq Sülh Günü ilə əlaqədar 
Dövlət Miqrasiya Xidməti Qubada seminar keçirib

 � Hər il 21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günü kimi qeyd edilir. Bu 
münasibətlə Azərbaycanda 21 avqust – 21 sentyabr tarixlərində “Beynəlxalq 
Sülh Günü” aylığı keçirilir.

Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 
həyata keçiriləcək tədbirlərə dair təsdiq 
edilmiş plana uyğun olaraq Xaçmaz regi-
onal miqrasiya idarəsinin xidməti ərazisi 
olan Quba rayonunda seminar keçirilib. 
Seminarda əvvəlcə  Beynəlxalq Sülh Gü-
nünün təsis olma tarixindən, məqsədi və 
vəzifələrindən, BMT-nın bu istiqamətdəki 
fəaliyyətindən danışılıb. Bildirilib ki, 
1982-ci ildən qeyd olunmağa başlayan bu 
əlamətdar gün BMT Baş Assambleyasının 

1981-ci il 30 noyabr tarixli qərarı ilə təsis 
edilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan 
həmişə sülhsevər xalq olub və tarix boyu 
bu missiyasını dəfələrlə sübut edib. Vurğu-
lanıb ki, bu gün dünyanın sülhə daha çox 
ehtiyacı var.

Sonra “Azərbaycan Respublikasın-
da miqrantların əmək və ailə birləşməsi 
hüquqlarının təmini” mövzusunda məruzə 
təqdim olunub. Məlumat verilib ki, ötən 
illər ərzində miqrantların və onların ailə 

üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsinin 
təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası bir sıra beynəlxalq konvensi-
yalara qoşulub. Bu gün Azərbaycan digər 
ölkələrlə miqrantların sosial müdafiəsi 
sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrini 
genişləndirir, birgə layihələr həyata ke-
çirir. Əməkdaşlıq çərçivəsində miqrasiya 
sahəsində qabaqcıl və innovativ xarakterli 
təcrübələr öyrənilir.

Sonda mövzu ilə bağlı iştirakçıları 
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Şahin Mustafayev: ABŞ Azərbaycan iqtisadiyyatına 
13 milyard dollardan çox investisiya yatırıb

 � İndiyədək ABŞ tərəfindən 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 milyard 
dollardan çox investisiya qoyulub ki, 
bunun da 1 milyard dollardan çoxu 
qeyri-neft sektoruna yönəldilib.

İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu 
barədə iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev 
ABŞ dövlət katibinin iqtisadiyyat və biznes 
məsələləri üzrə köməkçisinin birinci mü-
avini Brayn Makfiterslə keçirdiyi görüşdə 
deyib.

Görüşdə Azərbaycan-ABŞ iqtisa-
di əlaqələrinin mövcud vəziyyətinə, o 
cümlədən Birləşmiş Ştatlarla kiçik və 
orta sahibkarlıq sahəsində əməkdaşlıq, 
ABŞ şirkətlərinin sənaye parklarına 
investisiya qoyuluşu imkanları, iqtisadi 
sahədə əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
müzakirələr aparılıb. 

Şahin Mustafayev Azərbaycan və 
ABŞ arasında əlaqələrin uğurla inkişaf 
etdiyini, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, təhsil, 
kənd təsərrüfatı, təhlükəsizlik, terrorizmlə 
mübarizə və sair sahələrdə uğurlu 
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğula-
yıb, ölkələrimiz arasında mövcud iqtisadi 
əlaqələrə və əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
perspektivlərinə dair fikirlərini bölüşüb. 

Nazir qeyd edib ki, ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün 
lazımi hüquqi baza mövcuddur: “Hazırda 
Azərbaycanda sənaye, tikinti, rabitə, bank 
və sair sahələrdə 240 ABŞ şirkəti fəaliyyət 
göstərir. ABŞ Azərbaycanın əsas ticarət 
tərəfdaşlarındandır. Bu ilin yanvar-iyun 
aylarında ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsi 476,1 milyon dollar təşkil edib. 
İndiyədək ABŞ tərəfindən Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 13 milyard dollardan çox 
investisiya qoyulub ki, bunun da 1 mil-
yard dollardan çoxu qeyri-neft sektoruna 
yönəldilib”. 

1994-cü ildə imzalanmış “Əsrin 
müqaviləsi”nin siyasi-iqtisadi əhəmiyyətini 
bir daha vurğulayan iqtisadiyyat nazi-
ri hazırda Bakı-Tbilisi-Ceyhan, “Cənub 
Qaz Dəhlizi” layihələrinin qlobal enerji 
təhlükəsizliyində önəmini diqqətə çatdırıb, 

ölkəmizin geniş tranzit imkanları barədə 
məlumat verib. O bildirib ki, ABŞ-ın 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) 
ölkəmizdə bir sıra layihələrin icrasına 350 
milyon dollar vəsait ayırıb. Amerika Ticarət 
Palatası ilə uğurlu əməkdaşlıq çərçivəsində 
iki ölkənin iş adamları arasında keçirilən 
görüşlər iqtisadi sahədə ikitərəfli əlaqələrin 
inkişafına töhfə verir.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan hökuməti 
və ABŞ-ın USAID təşkilatı tərəfindən birgə 
maliyyələşdirilən “Sosial-iqtisadi inkişaf 
fəaliyyəti” layihəsi (SEDA) çərçivəsində 
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 
kəndində yem emalı müəssisəsi fəaliyyətə 
başlayıb.

Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi perspektivləri barədə 
danışan Şahin Mustafayev qeyd edib ki, 
qeyri-neft sektorunun inkişafı Azərbaycan 
iqtisadiyyatının prioritet istiqamətidir və 
bu sahəyə investisiya qoyuluşu, sənaye, 
əczaçılıq, kənd təsərrüfatı, ticarət, nəqliyyat 
və sair sahələrdə əlaqələrin inkişafı üçün 
geniş imkanlar mövcuddur. 

Görüşdə Azərbaycanda yaradılan sənaye 
parkları və məhəllələrində investorlar üçün 
əlverişli şərait yaradıldığı vurğulanıb və 
ABŞ şirkətlərinin bu imkanlardan istifadə 
etməklə sənaye zonalarına investisiya yatır-
ması imkanları diqqətə çatdırılıb. 

ABŞ-ın kiçik və orta sahibkarlıq 
sahəsində böyük təcrübəsinin olduğunu 

qeyd edən iqtisadiyyat naziri ölkəmizdə 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
yaradıldığını diqqətə çatdıraraq, bu sahədə 
təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğu-
layıb, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi 
üçün işgüzar dairələrin iştirakı ilə biznes 
forumlar, ixrac missiyalarının təşkilinin 
önəmini qeyd edib.

ABŞ dövlət katibinin iqtisadiyyat və 
biznes məsələləri üzrə köməkçisinin birinci 
müavini Brayn Makfiters “Azərbaycan 
Rəqabətlilik Forumu 2018”də iştirak etmək 
üçün ölkəmizə səfər etdiyini qeyd edərək, 
forumun yüksək səviyyədə təşkilindən, 
ABŞ şirkətlərinin forumda iştirakından 
məmnunluğunu ifadə edib. 

O bildirib ki, Azərbaycanda qeyri-neft 
sektorunun şaxələndirilməsi, sahibkarlığın 
inkişafı sahəsində görülən işlər ABŞ-da da 
müsbət qarşılanır.

Bir sıra ABŞ şirkətlərinin ölkəmizdə 
uğurlu fəaliyyətini qeyd edən B.Makfiters 
vurğulayıb ki, Azərbaycanın regionda enerji 
sahəsində güclü mövqeyə malik olması, sa-
bitliyini qoruyub saxlaması ABŞ iş adamları-
nın, eləcə də USAID-in və SEDA layihəsinin 
Azərbaycana marağını daha da artırır. ABŞ 
şirkətləri Azərbaycanda digər sahələrlə 
yanaşı, turizm, kənd təsərrüfatı, alternativ 
enerji və sair sahələrində də əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində maraqlıdır.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər də müzakirə edilib.


