
Asəf Nadirov 1929-cu il martın  
13-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Şərur rayonunun 
Cəlilkənd kəndində ziyalı ailəsində 
anadan olmuşdur. Atası Abbasqulu 
Nadirov dövrünün pak əməllərilə 
tanınmış və yüksək insani 
keyfiyyətlərilə onu tanıyanların dərin 
hörmətini qazanmış ziyalılarından biri 
idi. O, bu keyfiyyətləri öz övladlarına da 
aşılamışdı.

A.Nadirov 1946-cı ildə orta 
məktəbi, 1951-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Universitetini (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) müvəffəqiyyətlə 
bitirmişdir. Təhsil əlaçısı olduğunu, 
nümunəvi tərbiyəsini, əxlaqi keyfiyyətini 
nəzərə alaraq universitet rəhbərliyi 
onu assisent vəzifəsində saxlamışdır. 
Lakin respublikanın rəhbər orqanlarının 
təklifi ilə o, Azərbaycan Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin aparatına, 
inzibati-ərazi bölgüsü məsələləri üzrə 
məsləhətçi kimi məsul vəzifəyə irəli 
çəkilir. Bu müddətdə Asəf müəllim 
Azərbaycan regionlarının iqtisadiyyatı 
ilə daha yaxından tanış olur və onun 
regional iqtisadi tədqiqatlara marağı 
artır. 1952-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının aspiranturasına 
daxil olur və təhsilini davam etdirmək 
üçün SSRİ EA-nın aspiranturasına 
ezam olunur. Dünya şöhrətli alimlərin 
çalışdığı bu elm mərkəzi, sözün 
əsil mənasında, A. Nadirov üçün bir 
məktəb olmuş, onun dünyagörüşünün 
formalaşmasında və gələcək elmi 
fəaliyyətinin istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsində müstəsna rol oynamışdır. 

1956-cı ildə A. Nadirov SSRİ 
EA-da namizədlik dissertasiyasını 
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək 
coğrafiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi alır. 1957-ci ildə isə taleyini 
həmişəlik Azərbaycan EA-na və 
xüsusən onun İqtisadiyyat İnstitutuna 
bağlayır. Asəf müəllim hansı vəzifə 
tutmasından asılı olmayaraq daim bu 
instituta, xüsusən özünün təşkil etdiyi 

İctimai istehsalın yerləşməsi şöbəsinə 
sadiq qalmışdır. Fasiləsiz olaraq 
özünün elmi fəaliyyətini bu şöbənin 
fəaliyyətilə sıx əlaqələndirmişdir.

A. Nadirovun elmi fəaliyyəti və 
yaradıcılığı haqqında danışarkən 
belə bir mühüm cəhəti nəzərə almaq 
lazımdır ki, onun həyat və yaradıcılıq 
tarixi akademiyanın iqtisadiyyat 
bölməsi yarandığı vaxtdan 2014-cü 
ilə qədər bu elm məbədinin iqtisad 
elminin yaranma və inkişafının maraqlı, 
əhəmiyyətli tarixi ilə üst-üstə düşür və 
onu əks etdirir.

1940-cı illərin sonu və 50-ci 
illərin birinci yarısında Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasından bir qrup 
gənc Moskva şəhərinə məqsədli 
aspiranturaya göndərilmişdir. 
Akademik Əhməd Mahmudov, 
professorlar Mədət Allahverdiyev, 
Balaca Əbdürrəhmanov və digərləri 
müvəffəqiyyətlə dissertasiya müdafiə 
etdikdən sonra İqtisadiyyat İnstitutuna 
qayıtmış, özlərinin fədakar əməyini, 
Tanrının onlara bəxş etdiyi istedadları 
ilə birləşdirərək Azərbaycan milli iqtisad 
elminin formalaşması və inkişafına, 
elmi dərəcəsi olan kadr hazırlığına 
böyük töhfələr vermişlər. Bu alimlər 
içərisində akademik Asəf Nadirov 
özünəməxsus xüsusi və şərəfli bir yer 
tutur. 

O, Azərbaycan regionşünaslıq 
məktəbinin yaradıcısı, Azərbaycan 
sənayesinin inkişafı və yerləşməsinin 
ən böyük tədqiqatçısıdır. Akademik 
600-ə yaxın müxtəlif həcmli 
əsərlərində, o cümlədən çoxsaylı 
monoqrafiya, kitab və dərsliklərində 
ifadə olunan yaradıcılığı olduqca 
çoxcəhətli və orijinaldır.

Asəf Nadirov tədqiq etdiyi 

problemlərə qeyri-standart yanaşması 
ilə fərqlənirdi. Mübaliğəsiz demək 
olar ki, Asəf müəllim keçmiş SSRİ 
məkanında müttəfiq respublikaların 
əraziləri daxilində məhsuldar qüvvələrin 
səmərəli yerləşməsi kimi çox mühüm 
sosial-iqtisadi problemin ilk əsaslı 
tədqiqatçılarından biridir. 

Asəf müəllimin tədqiqatının 
problemləri və istiqamətləri mərhələ-
mərhələ dəyiş-mişdir. Bu baxımdan 
onun yaradıcılığını bir-birini qarşılıqlı 
surətdə tamamlayan dörd mərhələyə 
bölmək olar. Birinci mərhələ 
1952-1957-ci illəri əhatə edir. Bu 
mərhələdə onun yaradıcılığı əsasən 

dissertasiyasının mövzusu ilə əlaqədar 
olmuşdur. İkinci mərhələ 1957-1969-cu 
illəri əhatə edir. Bu mərhələdə onun 
tədqiqat mövzusu əsasən sənayenin 
inkişafı və yerləşməsilə əlaqədar olsa 
da, məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, 
şəhərlərin inkişafı, ərazi-istehsal 
kompleksinin formalaşması, iqtisadi–
coğrafi rayonlaşdırma kimi problemlərin 
tədqiqinə də mühüm yer verilmişdir.

Üçüncü mərhələdə onun 
“Azərbaycanda sənayenin səmərəli 
yerləşməsinin iqtisadi problemləri” 
(Bakı, Elm-1976) fundamental 
əsəri nəşr olunur. Bu kitab o 
zaman elmi ictimaiyyət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş və ilin 
mühüm nailiyyəti kimi SSRİ Elmlər 
Akademiyasının illik hesabatına daxil 
edilmişdir. 

Asəf müəllimin bir çox əsərləri, 
xüsusilə “Azərbaycanda sənayenin 
səmərəli yerləşməsinin iqtisadi 
problemləri” (1976), “Müstəqil 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf 
məsələləri” (2002), “Həyat insanlara 
xidmət edəndə və onlara səmimi 
olanda daha mənalı və cəlbedicidir” 
(2011) kimi çoxsaylı monoqrafik əsərləri 
bu gün də oxucular, mütəxəssislər 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Asəf Nadirovun yüksək ixtisaslı elmi 
kadrların hazırlanmasında da böyük 
xidmətləri vardır. O, 20 ilə yaxın AMEA-
nın İqtisadiyyat İnstitutunda doktorluq 
dissertasiyaları müdafiə şurasının sədr 
müavini və sədri olmuşdur. Bilavasitə 
onun rəhbərliyi ilə 50-ə qədər elmlər 
namizədi və elmlər doktoru müdafiə 
etmişdir. Asəf Nadirovun 10 ildən çox 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında AAK-ın Rəyasət Heyətinin 
üzvü kimi elmi kadrların hazırlanması 
işində fəal iştirak etmişdir.

Asəf müəllim respublikada 
elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində və 
idarə olunmasında böyük xidmətlər 
göstərmişdir. O, AMEA-nın İqtisadiyyat 
İnstitutunda şöbə müdiri (1958-1964), 
elmi işlər üzrə direktor müavini (1964-
1981), AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 
Baş Elmi katibi və akademik-katibi 
(1981-1997) vəzifələrində çalışmış, 
akademiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü 
olmuşdur. Alim həmişə Azərbaycan 
elmini çoxsaylı beynəlxalq forumlarda 
yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. 
O, Almaniya, Fransa, ÇXR, Türkiyə, 
Hindistan, Yunanıstan, keçmiş 
Yuqoslaviya, İran İslam Respublikası, 
Bolqarıstan və s. ölkələrdə, habelə 
keçmiş SSRİ məkanında keçirilən 
ümumittifaq əhəmiyyətli konfrans və 
simpoziumlarda məruzələr etmiş, bir 
çox hallarda isə iclaslarda həmsədr 
kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Əli NURİYEV,  
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar 

elm xadimi, iqtisad elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasında Regional 
İqtisadi və Sosial Araşdırmalar 

İnstitutunun direktoru

Tapdıq HƏSƏNOV,  
Bakı Dövlət Universitetinin 
İqtisadi və sosial coğrafiya 

kafedrasının müdiri, Əməkdar 
müəllim, coğrafiya elmləri 

doktoru, professor

Görkəmli alim və elm təşkilatçısı

 � Son günlər iqtisad elminin və təhsilinin tanınmış 
nümayəndələri, vaxtı ilə onunla birlikdə işləmiş alimlər 
akademik, Əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, 
professor, Şöhrət və Şərəf ordenli Asəf Abbasqulu oğlu 
Nadirovun anadan olmasının 90-cı ildönümünü böyük hörmət 
və ehtiramla yad edirlər. Bu da təsadüfi deyil. Asəf Nadirov 
bizim namizədlik dissertasiyasında elmi rəhbərimiz, doktorluq 
dissertasiyasında məsləhətçimiz olmuşdur. 50 ildən çox 
müddətdə biz onunla sıx əməkdaşlıq şəraitində işləmişik. 
O, bizim çox dəyərli məsləhətçimiz və elmdə düzgün yol 
göstərənimiz olmuşdur. Bütün bu 50 illik birgə fəaliyyət 
dövründə Asəf Nadirov bizim yaddaşımızda Azərbaycan 
milli iqtisad elminin formalaşması və inkişafında müstəsna 
xidmətləri olan görkəmli tədqiqatçı alim, elm təşkilatçısı, 
öz vətənini dərin məhəbbətlə sevən, onun nailliyyətlərinə 
sevinən, problemləri üçün narahatlıq keçirən görkəmli alim, 
gözəl ailə başçısı və həmkarlarının, həmmüəlliflərin əməyinə 
hörmətlə yanaşan tərəf müqabili kimi qalmışdır.

Birbaşa dialoq Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü və Bakı şəhər üzrə rayon 
icra hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə 
gerçəkləşən, təmirsiz həyətlərin 
abadlaşdırılmasına yönələn “Bizim 
həyət” layihəsi çərçivəsində yenidən 
qurulan 540 ailənin, o cümlədən, 
1942 nəfər sakinin məskunlaşdığı 
həyətdə təşkil olunub. 

Görüşdə rayonun hüquq-
mühafizə orqanlarının, idarə və 
müəssisələrin, habelə xidmət 
sahələrinin rəhbərləri, Hövsan 
qəsəbəsinin inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəsi, bələdiyyə sədri 
iştirak ediblər.  

Başçı İlqar Abbasov əvvəlcə 
sakinlərə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyev tərəfindən qəbul 

edilən, əhalinin sosial müdafiəsinə 
və rifah halının yüksəldilməsinə 
yönəldilən qərarlar, o cümlədən, 
minimum əməkhaqlarının və pen-
siyaların, tələbələrin təqaüdlərinin, 
müharibə veteranlarına, şəhid 
ailələrinə verilən müavinətlərin 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, 
12 mindən çox şəhid vərəsəsinə 
11 min manat birdəfəlik vəsaitin 
ödənilməsi, məcburi köçkünlərin, 
eləcə də şəhid ailələrinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması, bəzi çoxmərtəbəli binalarda 
mənzillərin sənədləşdirilməsi, eyni 
zamanda, problemli kreditlərlə bağlı 
vətəndaşların maliyyə yükünün 
azaldılması kimi istiqamətlərdə 
həyata keçirilən tədbirlər, verilmiş 
mühüm göstərişlər barədə ətraflı 
məlumat verib.  

Mindən artıq sakinin iştirakı ilə 

keçən görüşdə 50-dən artıq sakinin 
şikayət və təklifi dinlənilib, həllini 
gözləyən problemlər barədə söhbət 
açılıb. 

Müraciətlər əsasən küçə və 
yolların asfaltlanması, işıqlandırıl-
ması, su və kanalizasiya şəbəkəsinin 
qurulması, evlərin sənədləşdirilməsi 
və digər mövzularla bağlı olub.  

Görüşdə, eyni zamanda, sakinləri 
narahat edən müxtəlif məsələlərə 
rayon rəhbəri tərəfindən aydın-
lıq qətirilib, çətinliklərin aradan 
qaldırılması istiqamətində əlaqədar 

qurum və təşkilatların rəhbərlərinə 
yerindəcə tapşırıqlar verilib, onların 
həlli nəzarətə götürülüb.  

Sakinlərin böyük fəallığı ilə 
keçən görüşdə çıxış edən   hövsan-
lılar qəsəbədə görülən işlərə, onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya görə 
Prezident İlham Əliyevə və Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirib, 
dövlətimizin başçısının həyata keçir-
diyi siyasi kursa dəstək ifadə ediblər.

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti” 

Hövsan sakinləri  “Açıq mikrofon” qarşısında
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı 

sakinlərin şikayət və təkliflərini dinləmək 
məqsədilə “Açıq mikrofon” formatında növbəti 

görüş keçirib. Tədbir Hövsan qəsəbəsi, Elman Qasımov 
küçəsində 15, 15A, 15B, 15V binaların həyətində 
reallaşıb.  

 � Genişmiqyaslı 
təlimlərə cəlb edilən 
raket və artilleriya 
qoşunlarının bölmələri 
marş keçirərək atəş 
mövqelərini tutublar.

Müdafiə Nazirliyindən 
verilən məlumatda deyilir 
ki, təlimlərin məqsədinə 
uyğun olaraq ehtiyat atəş 

mövqelərinə çıxarılan 
reaktiv artilleriya divi-
zionları qoşunların hü-
cumuna praktiki atəşlə 
dəstək vermək və şərti 
düşmən hədəflərinə 
atəş zərbələrinin 
endirilməsi üzrə tap-
şırıqları icra etməyə 
hazırlaşır.

“Xalq qəzeti”

Reaktiv artilleriya 

mövqelərini tutublar 
divizionları atəş 

 � Genişmiqyaslı təlimlərin planına əsasən, təlimlərdə iştirak 
edən döyüş aviasiya vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilib.

Müdafiə Nazirliyindən verilən 
məlumatda deyilir ki, döyüşə ha-
zır vəziyyətə gətirilən təyyarə və 
helikopterlər ehtiyat aerodromları və 
meydançalarına çıxarılıb.

Hava hücumundan müdafiə 
vasitələrinin ərazidə yerləşdirilməsi 
sona çatdırılıb.

“Xalq qəzeti”

Təlimlər zamanı döyüş aviasiya 
vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilib 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 27 yanvar və 8 fev-

ral 2019-cu il tarixli nömrələrində 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin  

2019-cu ildə rayonda yollarının təmiri 
işlərinin satınalınması məqsədilə dərc 

edilmiş açıq tender  prosedurunda id-
diaçıların müraciətləri nəzərə alınaraq  
zərflərin açılışı vaxtının   2019- cu il 
martın 12-dən aprelin 5-nə keçirilməsi 
qərara alınmışdır.

Tender komissiyası 

BSU-da “İlaxır çərşənbə səfirlərlə” 
 � Bakı Slavyan Universitetində (BSU) Yel çərşənbəsinə 

həsr olunmuş “İlaxır çərşənbə səfirlərlə” adlı təntənəli tədbir 
keçirilib. 

Bayram tədbirində Bolqarıstanın 
Azərbaycandakı səfiri Nikolay Yan-
kov, Yunanıstanın Azərbaycandakı  
səfiri Nikolaos Kanellos, Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfirinin xanımı Məltəm 
Özoral, Rusiyanın Azərbaycandakı 
səfirinin mədəniyyət işləri üzrə 
məsləhətçisi İqor Yeronin, Ukraynanın 
Azərbaycandakı səfirinin birinci katibi 
Georgiy Selskiy, Milli Məclisin sədr 
müavini  Bahar Muradova, Milli Məclisin 
deputatı Sahibə Qafarova, Azərbaycan 
Rus İcmasının sədri, deputat  Mixail 
Zabelin, “Kaspi” mətbuat və təhsil 
mərkəzinin rəhbəri Sona Vəliyeva, 
təhsil eksperti, professor  Şahlar 
Əsgərov və media nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan BSU-

nun rektoru rektoru, professor Nurlana 
Əliyeva,  hər il olduğu kimi bu il də ya-
zın gəlişinin BSU-da xüsusi ab-hava ilə 
qarşılandığını bildirib, Novruzun ölkəmiz 
və xalqımız üçün tarixi və mədəni 
əhəmiyyətindən söhbət açıb. Rektor 
vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı əsrlər 
boyu Novruz bayramını xüsusi təntənə 
ilə qeyd edib, milli adət-ənənələri öz 
qəlbində yaşadıb. Azərbaycanın mul-
tikulturalizm və tolerantlıq sahəsində 
bütün dünyaya nümunə olduğunu 
qeyd edən  N. Əliyeva xalqımızın milli 
adətlərini, süfrə mədəniyyətini dün-
ya xalqlarına sərgiləmək məqsədilə 
xarici ölkə səfirlərinin tədbirə dəvət 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Dünyada 
sülh və birgəyaşayışın təmin edilməsi 
məqsədilə hər kəsi Novruzun aşıladı-

ğı milli dəyərləri qorumağa və onları 
gələcək nəsillərə ötürməyə çağıran 
Nurlana Əliyeva deyib: “Uzun illər 
xalqımızın həyata, gələcəyə inam 
hissini, torpağa bağlılığını formalaşdı-
ran Novruz bayramı ulu öndər Heydər 
Əliyevin milli dəyərlərimizə və adət-
ənənələrimizə göstərdiyi diqqət və 

qayğı nəticəsində milli ideologiyamızın 
əsas elementlərindən birinə çevrilmiş 
və dövlət səviyyəli tədbirlər sırası-
na daxil edilmişdir. Prezident  İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada 
gedən davamlı inkişaf həyatın bütün 
sahələrini əhatə edən uğurlarımızın 
sayının artmasına və Novruz bayramı-
nın ildən-ilə daha firavan, xoş ovqat və 
əmin-amanlıqla qeyd edilməsinə şərait 
yaratmışdır”. 

Mixail Zabelin Novruz bayramı 
münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik 
edərək vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqı-
nın ruhunda multikulturalizm, tolerantlıq 
yaşayır. M. Zabelin deyib: “Ulu öndər 
Heydər Əliyevin böyük səyi nəticəsində 
Azərbaycanda Novruz bayramı uzun 
illərdir xüsusi təntənə ilə keçirilir. Yaxın 
gələcəkdə Azərbaycan xalqının Novruz 
bayramını Qarabağda qeyd etməsini 
arzu edirəm”.

Sonra BSU-nun yerli və əcnəbi 
tələbələri müxtəlif dünya dillərində bay-
ram təbriki səsləndiriblər.    

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Elm xadimlərimiz Musa Salam oğlu Məmmədov
Azərbaycanın aqrar 

sektoruna ağır itki üz 
vermişdir. 

Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti sədrinin 
müavini, birinci müavini, 
Dövlət Aqrar Sənaye 
Komitəsinin sədri  
(1984-1989), iqtisad elmləri 
doktoru, respublikanın 
Əməkdar aqronomu, Dövlət 
mükafatı laureatı Musa 
Salam oğlu Məmmədov 
1932-ci il iyulun 15-də 
Qəbələ rayonunda qulluqçu 
ailəsində anadan olmuşdur. 
O, 1948-ci ildə Qəbələ 
orta məktəbini, 1952-ci 
ildə Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunun 
aqronomluq fakültəsini 
əla qiymətlərlə bitirib 
aspiranturaya daxil 
olmuşdur. 

1956-cı ildə 
dissertasiyanı müdafiə 
edərək elmlər namizədi 
alimlik dərəcəsi almış, 
Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı İnstitutunda 
müəllim və dosent, 
institutun tədris-təcrübə 
təsərrüfatının direktoru, 
prorektor vəzifələrində 
işləmişdir. 

1964-cü ildən 
Azərbaycan 
Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyində 
idarə rəisi, Baş idarə 
rəisi, 1970-ci ildən nazir 
müavini, “Azərkəndkimya” 
Elm-İstehsalat Birliyinin 
sədri, 1984-cü ildən 
Azərbaycan SSR Nazirlər 
Soveti sədrinin müavini, 
1986-cı ildən sədrin birinci 
müavini və Dövlət Aqrar 
Sənaye Komitəsinin 
sədri olmuş, 1989-2001-
ci illər Respublika Meşə 
Təsərrüfatı İstehsalat 
Birliyinin sədri, 2004-

2017-ci illərdə isə 
Baş nazirin müşaviri 
vəzifələrində çalışmışdır.

Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin (X-XII çağırış) 
deputatı olmuşdur. Kənd 
təsərrüfatının və meşə 
təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrinin inkişafı ilə 
əlaqədar 40 elmi əsərin 
və monoqrafiyanın müəllifi 
olmuşdur. 

Xidmətlərinə görə 
“Qırmızı Əmək Bayrağı”, 
“Oktyabr İnqilabı”, iki dəfə 
“Şərəf Nişanı” ordeni 
və müxtəlif medallarla 
təltif olunmuşdur. 2 dəfə 
Respublika Ali Sovetinin 
Fəxri fərmanı, Ümumittifaq 
Xalq Təsərrüfatı 
Nailiyyətləri Sərgisinin iki 
qızıl, iki gümüş və bürünc 
medalları ilə, iki dəfə 
sərginin Fəxri diplomları, 
Elm və Texnika üzrə Dövlət 
mükafatı laureatı ilə təltif 
olunmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının 
ictimai-siyasi 
həyatında xidmətlərinə 
görə Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidentinin 2009-cu 
il  24 iyun sərəncamı 

ilə Musa Salam oğlu 
Məmmədova Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidentinin fərdi təqaüdü 
verilmişdir. 

Ölkəmizdə aqrar 
islahatların həyata 
keçirilməsində, 
sahənin inkişafı 
məqsədilə strategiya 
və konsepsiyaların 
hazırlanmasında, yüksək 
ixtisaslı kadr hazırlığında 
bilavasitə iştirak etməklə 
mühüm töhfələr vermişdir. 

Respublikanın 
Əməkdar aqronomu, 
səmimi insan Musa 
Salam oğlu Məmmədovun  
xatirəsi onu tanıyanların 
qəlbində həmişə 
yaşayacaqdır. Azərbaycan 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin əməkdaşları 
mərhumun doğmalarına, 
əzizlərinə, həmkarlarına 
və dostlarına başsağlığı 
diləklərini çatdırır, səbr 
diləyirlər.

Allah rəhmət eləsin!
Azərbaycan 

Respublikasının  
Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin kollektivi 
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