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Taxıl biçini mövsümündə ölkə 
üzrə bir milyon hektardan artıq taxıl 
sahəsində məhsul yığımı aparılıb. 
Biçin zamanı ən mühüm amillərdən 
sayılan kombayn işlədilməsində çatış-
mazlıq müşahidə edilməyib. 

Yeri gəlmişkən, cari il ölkə 
rəhbərinin göstərişi ilə “Aqrolizinq”ə 
28 milyon manat ayrılıb və 125 
kombayn həmin qurum tərəfindən 
aqroservislər üçün alınıb. Bu kom-
baynlardan 25 ədədini Azərbaycanda, 
ümumiyyətlə MDB məkanında ilk 
dəfə olaraq dağ kombaynları təşkil 
edib. Əvvəllər fermerlər məhsul 
itkisindən, o cümlədən təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etmək baxımından 
əziyyət çəkiblər. Dağ kombaynları 
fermerlərə məhsulu itkisiz, tam yığ-
mağa imkan verib. 

Bütün həyata keçirilən tədbirlərin 
nəticəsidir ki, sahələrdən bol məhsul 
toplanıb. Taxıl üzrə orta məhsuldarlıq 
hər hektarda 31,5 sentner təşkil edi. 
Müvafiq olaraq buğda üzrə orta 
məhsuldarlıq 32,3 sentner, arpa üzrə 

isə 30,1 sentner qeydə alınıb. 
Havaların quraq keçməsi, 

yağıntı miqdarının azalması və su 
çatışmazlığı xüsusilə bir sıra Aran 
rayonlarında yüz min hektar ərazidə 
taxılın becərilməsində problemlər 
yaradıb. Ancaq buna baxmayaraq, 
suvarma problemi yaşamayan əksər 
rayonlarda taxıl üzrə məhsuldarlıq 
göstəricisi əvvəlki illə müqayisədə 
xeyli yüksək olub. Bəzi rayonlar-
da, məsələn Bərdədə 44,1 sentner, 
Saatlıda 40,8 sentner, Samuxda 40,3, 
Tərtər və Ağdamda 40,1 sentner 
orta məhsuldarlıq əldə edilib. Bir 
sıra özəl təsərrüfatlarda, o cümlədən 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin pilot 
təsərrüfatlarında məhsuldarlıq 60 
sentnerə çatıb. Respublikanın ən iri 
taxılçılıq rayonlarından olan Şəkidə 
biçin kampaniyası başa çatıb. Cari 
mövsümdə rayonda 65 min 471,7 
hektar sahənin məhsulu biçilib, 198 
min 718 ton taxıl istehsal olunub. 
Hər hektardan orta məhsuldarlıq 30,3 
sentner təşkil edib. 

Rayonda builki mövsümdə 
fermerlərtərəfindən 41 min 319,5 
hektar buğda sahəsindən 121 min 
243 ton, 24 min 152,2 hektar arpa 
sahəsindən isə 77 min 475 ton məhsul 
əldə olunub. Buğda sahələrinin hər 
hektarının orta məhsuldarlığı 29,3 
sentner, arpa zəmilərinin isə 32,1 
sentner təşkil edib. Rayon üzrə ən 
yüksək məhsuldarlıq Çeşməli, Öryət, 
Orta Zəyzid, Aydınbulaq kəndlərinin 
ərazilərindəki buğda sahələrində 
qeydə alınıb. Belə ki, həmin 
təsərrüfatlarda buğda zəmilərində orta 
məhsuldarlıq 34 sentner təşkil edib.

Cari ilin ötən aylarında bitkiçi-
lik məhsulları istehsalında da artım 
dinamikası davam edib. İlin birinci 
yarısında ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 6,2 faiz çox tərəvəz, 5,3 
faiz çox meyvə və giləmeyvə, 9,7 faiz 
çox kartof istehsal edilib.

Ölkə təsərrüfatlarında cari ildə 
100 min hektardan çox sahədə pam-
bıq əkini həyata keçirilib, pambıq 
sahələrində 100 faiz bitiş alınıb. 

Pambıq əkinlərinin gübrə, dərman 
preparatları və texnika təminatı ilə 
bağlı tədbirlər reallaşdırılıb. Burada 
da məhsuldarlığa təsir edə biləcək 
əsas risklərdən biri quraqlıqla 
bağlı olub. Ona görə də suvarma 
suyunda yaranan problemin aradan 
qaldırılması istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilib. Bununla əlaqədar 
İmişlidəki antropen göllərdən Baş 
Muğan kanalına qısa müddətdə 3,5 
milyon kubmetr su vurulub. Nəticədə 
İmişli, Saatlı və Sabirabadın pambıq 
tarlalarında suvarma işləri daha da 
yaxşılaşıb. Ümumiyyətlə, vurulan 
su hesabına həmin rayonlarda 5 min 
hektar sahənin suvarılması reallaşıb. 

Qeyd edildiyi kimi, bu il 
məhsuldarlığa təsir edə biləcək ən bö-
yük risk quraqlıq və su çatışmazlığı-
dır. Bu konteksdə heyvandarlığın yem 
bazasının yaxşılaşdırılması məqsədilə 
təkrar qarğıdalı əkinlərinin aparılması 
diqqətdə saxlanılıb, 35 rayon üzrə 
50 min hektar sahədə qarğıdalı əkini 
nəzərdə tutulub.

Digər yazlıq əkinlər üzrə, o 
cümlədən çəltik, tütün, şəkər çu-
ğunduru, bostan, tərəvəz əkinləri 
üzrə aqrotexniki tədbirlər uğurla 
gerçəkləşdirilib. 

Bu ilin yanvar ayından başla-
yaraq, fermerlərə subsidiyaların 
ödənilməsi elektron kənd təsərrüfatı 
informasiya sistemi üzərindən həyata 
keçirilib. İlin ilk yarısında 506 
mindən çox fermer qeydiyyatdan ke-
çib, 415 mindən artıq fermer payızlıq, 
yazlıq və çoxillik əkinlərini bəyan 
edib. Bu dövrdə 418 mindən artıq 
“fermer kartı” hazırlanıb, 404 min 
fermer öz kartlarından istifadə etməyə 
başlayıb. Müraciətləri təsdiqlənən 
388 mindən çox fermerin kart 
hesabına 213,8 milyon manat əkin 
subsidiyası üçün vəsait köçürülüb.
Yeri gəlmişkən, seriya kartlarından 

təyinatına uyğun istifadə etməyən 
fermerlərə və şirkətlərə qarşı ciddi 
tədbirlər görülüb. Fermerlərin kənd 
təsərrüfatı texnikasına olan tələbatını 
öyrənmək məqsədilə Aqrar Kredit və 
İnkişaf Agentliyi tərəfindən cari ilin 
altı ayı ərzində 100-dən artıq şirkət 
vasitəsilə 2380 kənd təsərrüfatı texni-
kasının 128 hüquqi və 910 fiziki şəxsə 
satışı maliyyələşdirilib. Həmçinin bu 
dövrdə 4700 baş damazlıq heyvanın 
güzəştli satışı maliyyələşdirilib.

Bu il suvarma avadanlığı, 
soyuducu anbar, traktor və digər 
texnikaların alınmasının subsidiya-
laşdırılması üzrə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə fermerlər tərəfindən 
çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Bu 
müraciətlərin icrası istiqamətində 
önəmli tədbirlər reallaşdırılıb. Ölkə 
rəhbərinin aprel ayında imzaladığı 
sərəncama əsasən fermerlərin maliyyə 
vəsaitlərinə olan ehtiyaclarının 
qarşılanması məqsədilə aqrar sektora 
girovsuz mikrokreditlərin verilməsinə 
başlanılıb. Artıq aprel başlayaraq 
qısa müddət ərzində 1000-dən artıq 
fermerə ümumilikdə 9,5 milyon ma-
nat mikrokredit verilib. 

Hazırkı günlər aqrar sektorda 
təsərrüfat fəaliyyətinin ən qızğın döv-
rüdür. Dövlətin fermerlərə göstərdiyi 
qayğı və davamlı dəstək onların daha 
da yüksək nəticələr əldə etməsini 
şərtləndirir. Bu sahəyə ayrılan daimi 
diqqət fermerlərin məsuliyyətini də 
artırır. 

Yuxarıda qeyd edilənlər 
deməyə əsas verir ki, ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün qarşıya qoyulan vəzifələr bu 
il də layiqincə yerinə yetiriləcək 
və xüsusilə pandemiya və quraqlıq 
şəraitində kənd təsərrüfatının bütün 
istiqamətlərində yüksək məhsuldarlıq 
qeydə alınacaq. 

“Xalq qəzeti”

Aqrar sektorda yüksək 
məhsuldarlıq əldə edilir

Hər bir xalqın qarşısında əsrlər, minilliklər boyu formalaşmış yüksək 
milli-mənəvi dəyərlərini, milli məfkurəsini pak və sağlam niyyətlərlə qoruyaraq 
bütövlükdə cəmiyyətin inkişafına təsir göstərmək, onun genetik yaddaşını, milli 
irs və özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək kimi mühüm missiya 
durur. Azərbaycanda bu məsuliyyətli missiyanı məhz ulu öndər Heydər Əliyev 
öz çiyinlərinə götürərək və xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini sevərək öz 
varlığında yaşadıb, əməllərində bu dəyərləri müqəddəs, toxunulmaz bir xəzinə 
kimi qoruyub, əbədiyaşarlığını təmin edib.

Tarixçi alimlərimizin tədqiqatları 
sübut edir ki, ölkəmizin 5 min illik 
dövlətçilik tarixi var. Bunu sübut edən 
tarixi faktlar kifayət qədərdir. Tarixinin 
inkişafı zaman-zaman mədəniyyətimizin, 
adət-ənənələrimizin, elm və təhsilimizin, 
ədəbiyyatımızın tərəqqisinə səbəb olub. 

Azərbaycan xalqı dövlətçilik ənənələrinə 
bağlı bir xalq olaraq, bu təməllər üzərində 
öz milli-mənəvi dəyərlərini formalaşdırıb. 
Azıx mağarası, Qobustan qaya rəsmləri, 
Atəşgah məbədi dövlətçiliyimizin qədim 
tarixə malik olduğunu sübut etmirmi?!

Adət və ənənələrimiz bizi başqa 
xalqlardan fərqləndirən mühüm 
əlamətlərdir. Bunlar bizim yüksək 
mənəvi dəyərlərimiz kimi nəsillərdən-
nəsillərə ötürülüb, varlığımıza hopub və 
bundan sonra da xalqımızın bu dəyərləri 
yaşadacağına əminik. Adət və ənənələrin 
hər bir millətin həyatında oynadığı 
əvəzsiz rolunu yüksək qiymətləndirən 
ümummilli lider Heydər Əliyev "Milli 
adət və ənənələr hər bir xalqın milli 
mədəniyyətinin zənginliyindən, qədim 
tarixi kökə malik olmasından xəbər 
verir", -- deyib.

Xalqımız tarixi adət -ənənələrini 
yaşatmaqla özünü təsdiq edib. 
Bayramlarımız, toylarımız, yas 
mərasimlərimiz İslam dininin yüksək 
dəyərləri xalqımızın milli-mənəvi 
simasıdır. 

Məlum məsələdir ki, xalqların 
və millətlərin formalaşmasında, 
dünya miqyasına çıxmasında mühüm 
rol oynayan amillərdən biri də 
mədəniyyətdir. Mədəniyyət insanın 
öz fəaliyyəti prosesində nail olduğu 
predmetlər və dəyərlər toplusudur 
ki, bütün bunlar da nəsildən-nəsilə 
ötürülərək daha da inkişaf etdirilir. Tarix 
sübut edib ki, yüksək mədəniyyətə malik 
xalq müasir dövrün yeni çağırışlarına 
uyğun hərəkət etməyə və tərəqqi, inkişaf 
yolunda inamla addımlamağa qadirdir. 
Ona görə də mədəniyyətin təbliği, inkişaf 
etdirilməsi, qorunub saxlanılması və 
gələcək nəsillərə ötürülməsi çox vacibdir.

Milli-dini dəyərlərimiz tarixən 
formalaşmış, cilalanaraq dövrümüzə 
qədər gəlib çatmışdır. Ulu öndər 
deyirdi: "Azərbaycan xalqının mənəvi 

dəyərlərinin ən əsası bizim müqəddəs 
kitabımız Qurani-Kərimdə öz əksini 
tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, 
Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, 
mütərəqqi insanları Azərbaycanın 
böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın 
hörmətli siyasi və dövlət xadimləri, 

böyük elm, mədəniyyət xadimləri 
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi 
dəyərlərini yaradıblar. Bu, bizim adət və 
ənənələrimizdir".

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
siyasi kursunun davamçısı İlham 
Əliyevin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində 
dövlətçilik ənənələri, milli ənənələri 
nəzərə alaraq ictimai-siyasi, sosial-
iqtisadi, elmi və mədəni həyatın bütün 
sahələrində ciddi dəyişikliklər edildi və 
uğurlar qazanıldı. Bu gün Azərbaycanın 
elm və mədəniyyəti dünyaya sürətlə 
inteqrasiya olunur. Bunun əsas səbəbi 
Heydər Əliyev Fondunun bu sahədəki 
yorulmaz fəaliyyətidir.

Dünyaya inteqrasiya olunduğumuz 
zamanda Azərbaycan milli-mənəvi 
dəyərləri, mədəniyyəti, incəsənəti ilə 
heyrət doğurur. Bu dəyərlərin əsasında 
xalqın tarixi köklərini, mədəniyyətini, 
qəhrəmanlığını, məişətini, sosial həyatını 
əks etdirən faktorlar dayanır. Belə 
bir tarixi irsin daşıyıcısı olan xalqın 
qürurla səhifələdiyi vərəqlər zənginləşir, 
Azərbaycanın dünyaya töhfələr verən 
abidəsi olduğunu sübut edir. Təbii ki, 
bu abidələr fərdlər tərəfindən milli 
düşüncənin məhsulu olaraq ortaya 
qoyulur.

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
mədəni həyatımızla bağlı ardıcıl olaraq 

imzalanan sərəncamlar bu sahənin 
inkişafına güclü stimul verir. Prezidentin 
sərəncamı ilə Bakıda Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzinin tikilməsi, Xalça Muzeyinin 
inşası, regionlarda yeni muzey və musiqi 
məktəblərinin yaradılması və s. qədim və 
zəngin mədəni irsə olan diqqətdir. Eləcə 

də, ölkə başçısının Azərbaycanın dünyaya 
inteqrasiya tempinin artmasına töhfələrini 
verən, milli-mənəvi dəyərlərin keşiyində 
duran və onun inkişafına ömrünü həsr 
edən ziyalıların yubiley mərasimlərinin 
keçirilməsi, elm, mədəniyyət xadimlərinə 
fəxri ad və mükafatların verilməsi ilə 

bağlı imzaladığı sərəncamlar milli 
dəyərlərimizə verilən qiymətin bariz 
nümunəsidir.

Dünyamızın getdikcə qloballaşdığı 
bir dövrdə milli dövlətçilik ideyalarının 
yeni nəsillərə daim aşılaması, dövlətin 
mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə 
inteqrasiyası prosesi kimi ali dəyərlərə 
məxsusi diqqət yetirilir. Azərbaycanın 
tərəqqisi və xalqımızın rifahı naminə 
Heydər Əliyevin zəngin irsindən 
bəhrələnərək və onun azərbaycançılıq 
məfkurəsinin təbliği istiqamətində 
Heydər Əliyev Fondu böyük layihələr 
həyata keçirir.

2009-cu ildən Azərbaycanın 
gözəl guşələrindən biri olan Qəbələdə 
Beynəlxalq Musiqi Festivalının 
keçirilməsi ilə milli musiqi mədəniyyəti 
tarixində yeni ənənənin təməli qoyulub. 
Dünyanın müxtəlif ölkələrinin 
musiqiçilərini Qafqaz Albaniyasının 
paytaxtı olan, zamanın, mədəniyyətin 
izini daş yaddaşına həkk edən Qəbələyə 
toplayır.

Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın 
mədəniyyət tarixində silinməz 
iz buraxacaq layihələrin həyata 
keçirilməsində fəaliyyətini davam etdirir. 
Belə layihələr Azərbaycan mədəniyyətinə 
öz töhfəsini verən sənətkarlara, 
mədəniyyət nümayəndələrinə səmərəli 

fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar, 
əlverişli şərait yaradır. Azərbaycan 
mədəniyyətinin beynəlxalq aləmdə 
tanınması ilə yanaşı, xalqımızın dünya 
musiqi mədəniyyətinə yaxından bələd 
olması istiqamətində davamlı iş gedir. 

Heydər Əliyev Fondu, şəxsən fondun 

prezidenti Mehriban xanım Əliyeva təkcə 
Azərbaycanda deyil, eləcə də beynəlxalq 
mədəni proseslərdə yaxından iştirak edir, 
xüsusilə mədəniyyətlərarası dialoqla 
bağlı təşəbbüslərə xüsusi diqqət göstərir. 

Qloballaşan dünyada milli dövlətçilik 
ideyalarının yeni nəsillərə daim 
aşılanması, dövlətin mədəni tərəqqisi, 
sivil dünya birliyinə inteqrasiyası prosesi 
kimi ali dəyərlərə xüsusi olaraq diqqət 
yetirilir. Fondun rəhbəri, Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan muğamı, Novruz bayramı, 
aşıq sənəti, xalçaçılıq, tar ifaçılıq sənəti 
və s. UNESCO-nun Maddi-Mədəni İrs 
siyahısına daxil edilib. Bu, Azərbaycan 
mədəniyyətinə, onun dünyada 
tanıdılmasına ayrılan böyük diqqətdir. 
Avqustun 26-sı Beynəlxalq Muğam 
Günü kimi qeyd olunur. BMT tərəfindən 
Novruz bayramı beynəlxalq gün kimi 
qəbul edilib. Azərbaycan mədəniyyətini 
və incəsənətini əks etdirən xalça, kilim, 
antik mis qablar və əşyalar, milli musiqi 
alətləri, ölkənin müxtəlif məkanlarını 
əks etdirən fotolar, milli geyimlər də 
Azərbaycanın tarixinin, bu gününün 
nümunələridir..

 Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib. 
Bir çox ölkələrin nümayəndələri məhz 
ölkəmizdə təşkil olunan beynəlxalq 
tədbirləri, idman yarışlarını, eləcə də 
mədəniyyət tədbirlərini izləmək üçün 
ölkəmizə səfər edirlər. 2017-ci ilin 
Azərbaycanda "İslam Həmrəyliyi ili" 
elan edilməsi təsadüfi deyil. İslam 
həmrəyliyi Azərbaycandakı multikultural 
mühitin özlüyündə təbii davamıdır. 
İslam həmrəyliyi ancaq İslam aləmi 
daxilində olan həmrəyliyi nəzərdə 
tutmur, bu, həmçinin İslam aləmi ilə 
digər konfessiyalar arasında həmrəyliyin 
də harmoniyası deməkdirAzərbaycanda 
“Multikulturalizm ili”, “Nəsimi ili” elan 
olunmuşdur. Bunlar xalqımızın mənəvi 
dəyərlərinə yüksək ehtiramın nəticəsi idi.

Dünyada gedən qloballaşma 
prosesi bizə öz mədəniyyətimizi, adət-
ənənələrimizi daha geniş miqyasda 
təbliğ etmək, qorumaq, gələcək nəsillərə 
çatdırmaq kimi çox mühüm vəzifə qoyub. 
Biz bu şərəfli vəzifənin öhdəsindən 
ləyaqətlə gəlməliyik.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, 
həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcəkdir. Mədəniyyət 
bəşəriyyətin topladığı ən yaxşı nümunələrlə xalqları 
zənginləşdirir.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

Adət-ənənələrimiz xalqımızın 
zəngin mənəvi sərvətidir

Bu ilin ötən aylarında aqrar sahənin inkişafı istiqamətində davamlı 
tədbirlər həyata keçirilib. Pandemiya dövründə aqrar sektorun 
fəaliyyəti mövcud çağırışlara uyğun qurulub, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının fasiləsiz istehsalı reallaşdırılıb. Xüsusi karantin rejimi 
şəraitində bölgələrdə mineral gübrə, pestisid, toxum təchizatı və 
satışı, kənd təsərrüfatı texnikalarının məhdudiyyətsiz hərəkəti təmin 
edilib. İlin ötən aylarında əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 
təminatında elə bir ciddi problem qeydə alınmayıb. 

“Azercell”in müştəri məmnuniyyəti 
son altı ayda 90 faizi keçdi

“Azercell Telekom” MMC 2020-
ci ilin ilk yarısı üçün müraciətlərin 
sayı və onların araşdırılması ilə bağlı 
nəticələri təqdim edib. Cari ilin ilk 6 
ayında “Azercell”in “Əlaqə Mərkəzi”nə 
2 milyon 300 min müraciət daxil olub ki, 
onların 2 milyon 210 mini və ya 96 faizi 
cavablandırılıb və müştərinin müraciəti 
üzrə məsələlər dərhal həllini tapıb. Aylar 
üzrə bu göstərici 90-98 faiz arasında 
dəyişib.

“Azercell”də cari ilin ilk yarısında xidmət 
səviyyəsinin göstəricisi ortalama 82 faiz təşkil 
edib ki, bu, müasir dövrdə Avropa standart-
larına əsasən çağrı mərkəzlərinin fəaliyyəti 
üçün yüksək nəticədir. Məlumat üçün bildirək 
ki, xidmət səviyyəsi - operatorun zəngi nə 
dərəcədə tez cavablandırması və müvafiq 
olaraq daxil olan müraciətin araşdırılma-
sı müddətinin qısalığını göstərir və mütləq 
şəkildə müştəri məmnuniyyətinə təsir etməklə 
yanaşı, təşkilatın imici üçün də əhəmiyyət 
kəsb edir. Həmçinin, Avropa standartlarına 
görə müştəri məmnuniyyəti göstəricisi 80 
faizdən yuxarı olmalıdır ki, son altı ayda 
“Azercell”də bu göstərici 90 faizdən artıq olub. 

Beş milyonluq abunəçi ailəsinin rahat-
lığını təmin edən “Azercell”,  ilk növbədə, 
müasir iş və yaşayış şəraitini nəzərə alaraq, 
abunəçilərinin müraciətlərini yeni platforma-
larda onlayn qaydada cavablandırır. 2019-cu 
ilin son rübündən etibarən “Azercell”in onlayn 
müştəri xidmətləri sahəsində cavab platfor-
malarının sayı dəfələrlə artırılıb. “Kabinetim” 
tətbiqetməsinə çat bölməsi əlavə olunub 
ki, proqrama daxil olan müştərilər birbaşa 
bu çatda müraciətlərini çatdıra bilirlər; eyni 
zamanda Play Market və AppStore üzərindən 
abunəçilərin tətbiqlə bağlı rəy bildirmək və 
suallara cavab almaq imkanı da işə salı-
nıb. Ötən ilin noyabrından etibarən online 
xidmət 24/7 iş rejiminə keçib; Facebook-da 
müştərilərin müraciətləri fərdi çatda birbaşa 
qəbul edilməyə başlayıb. Bununla yana-
şı, 2020-ci ilin əvvəlində “Azercell” onlayn 
müştəri xidmətləri sahəsində yenilikləri 
təqdim edib, belə ki, abunəçilər arasında 
populyarlaşan yeni Telegram sosial şəbəkədə 
"Azercell Bot" yaradılıb və uğurla tətbiq 
olunur.

Rəqəmlərə gəldikdə, 2020-ci ilin ilk 6 
ayında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
“Azercell”ə daxil olan online müraciətlərin 
sayı təxminən 10 dəfə artıq olub. 2019-cu 
ilin ilk yarısında Online Çat vasitəsilə şirkətə 
23 mindən yuxarı müraciət daxil olmuşdusa, 
bu il üçün bu göstərici 208 mindən çox olub. 
Keçən ilin dekabrında fəaliyyətə başlayan 
Facebook üzərindən fərdi çat sayəsində 
təkcə 6 ay ərzində 23.743 müraciətə baxılıb. 
Eyni zamanda, email vasitəsilə daxil olan 
və cavablandırılan müraciətlərin sayı da 
artıb: bu ilin 6 ayında emailla daxil olan 5538 
məktubun hamısı cavablandırılıb. Bundan 
əlavə, Korporativ müştərilər üçün Telefon 
Mərkəzi ilk 6 ay ərzində - 49 min zəng və 16 
min onlayn müraciət qəbul edib, Premium 
statuslu müştərilər üçün fəaliyyət göstərən 
xüsüsi Telefon Mərkəzi isə 55 min zəng 
qəbul edib. Beləliklə, 2020-ci ilin ilk yarısında 
“Azercell”in Əlaqə Mərkəzi kanalları vasitəsilə 
2 milyondan artıq müraciət cavablandırılıb. 

Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, son 
aylar ölkəmizdə pandemiya ilə əlaqədar elan 
edilmiş karantin rejimi səbəbindən “Azercell” 
şirkətinin əlaqə mərkəzi gücləndirilmiş iş 
rejimində çalışır. İşçilər üçün dərhal evdən 
işləmə şəraiti yaradılıb. Karantin rejimi-
ni nəzərə alaraq, “Azercell Telekom” öz 
abunəçilərinə evi tərk etməməsi və insan 
sıxlığı olan yerlərə getməməsi üçün distant 
xidmət kanallarından istifadəni tövsiyə edib.

Azərbaycanda mobil rabitə bazarının lide-
ri, 5 milyon vətəndaşın seçimi olan “Azercell 
Telekom” MMC hər zaman müştərilərinin ra-
hatlığını düşünür və daima müştəri xidmətləri 
sistemlərinin ən qabaqcıl və innovativ 
modellərinin təkmilləşdirilməsi və tətbiqi üçün 
çalışır. 

“Xalq qəzeti” 

Finlandiya məhdudiyyətləri bərpa edir

Finlandiyanın Daxili 
İşlər naziri Mariya Oxisala 
bildirib ki, hökumət daxi-
li sərhədlərdə (Şengen 

bölgəsi daxilində) səyahət 
məhdudiyyəti və nəzarətin 
Norveç, Danimarka, İslandi-
ya, Almaniya, Yunanıstan və 

Maltadan gələn şəxslər üçün 
tətbiq olunacağını, eləcə 
də İrlandiya, San Marino, 
Yaponiya və Kipr üçün də 
məhdudiyyətlərin qaytarıla-
cağını bildirib.

Qərar avqustun 24-dən 
qüvvəyə minir.

“Xalq qəzeti”

Finlandiya korona-
virusla bağlı vəziyyətin 
pisləşməsi səbəbindən 
10 ölkədən gələnlər 
üçün sərhəddəki 
məhdudiyyətləri bərpa 
etmək qərarına gəlib.
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