
Təbii ki, belə bir fikrin ifadəsi, 
yəni müxtəlif sektorlarda fəaliyyət 
göstərən transmilli şirkətlərin 
ölkəmizə gəlişi isə texnoloji trans-
ferin sürətlənməsi, investisiyaların 
çoxalması, qarşılıqlı əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi, yeni iş yerlərinin 
açılması və bütövlükdə, iqtisa-
diyyatın rəqabət qabiliyyətinin 
güclənməsi Azərbaycanın inkişafı 
baxımından mühüm önəm daşıyır.  

Ölkə rəhbərinin iştirakı ilə 
neft-qaz sektorunda fəaliyyət 
göstərən BP, “LUKoil” və “Equinor” 
kimi böyük və nüfuzlu şirkətlərin 
rəhbərləri ilə keçirilən  görüşlərdə 
səsləndirilən fikirlərdə də yuxarıda 
vurğulanan məqamlar öz ifadəsini 
tapıb. Məsələn, ölkəmizin “Nax-
çıvan” və “Qoşadaş” perspektiv 
strukturlarının “LUKoil” şirkəti 
ilə birgə işlənilməsi məsələsi 
müzakirə olunaraq müvafiq qərar 

qəbul edilib. Adları çəkilən yataq-
ların işlənilməsində məhz “LUKoil” 
kimi nüfuzlu şirkətlə əməkdaşlığın 
qurulması Azərbaycanın bun-
dan sonra da neft sektorunda 
lider ölkələr sırasında qalmaqda 
davam edəcəyini, eyni zaman-
da, ölkəmizin dünya miqyasın-
da nüfuzunu artıraraq etimad 
göstərilməyə layiq bir ölkə olduğu-
nu bir daha təsdiqləyib. 

BP şirkətinin baş icraçı direk-
toru Robert Dadli ilə görüşdə isə 
artıq istifadəyə verilən TANAP və 
bu ilin sonunadək hazır olacağı 
gözlənilən TAP layihələri, “Azəri-
Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunun 
işlənilməsinin növbəti mərhələsi 
barədə danışılıb.  

Texnologiya sahəsində ixti-
saslaşan şirkətlərdən “Signify” və 
CİSCO-nun rəhbərləri ilə keçirilən 
görüşlər də xüsusi diqqət çəkib. 

Belə ki, “Signify” şirkəti son üç 
ildə ardıcıl olaraq “Dow Jones 
Davamlılıq İndeksi”nin “Elektrik 
komponentləri və avadanlıqları” 
kateqoriyası üzrə birinci yerdə 
olan, işıqlandırma sahəsində 
innovativ, yüksək keyfiyyətli, 
enerjiyə qənaət edən işıqlandırma 
məhsulları, sistem və xidmətlər 
təqdim edən dünya lideridir. 

Adıçəkilən şirkətin baş 

icraçı direktoru Erik Rondolat ilə 
görüşdə ölkəmizə yeni texnolo-
giyaların gətirilməsi ilə iqtisadiy-
yat, o cümlədən kənd təsərrüfatı 
sahəsində, həmçinin “ağıllı şəhər” 
layihələrində və internet texnologi-
yaları ilə işıqlandırma sistemlərinin 
inteqrasiyası istiqamətində 
müxtəlif həll variantlarının tətbiqi 
müzakirə edilib. Bildirilib ki, 70-dən 
artıq ölkədə fəaliyyət göstərən bu 
şirkət indiyədək  53 milyon obyek-
tin işıqlandırılmasını reallaşdırıb. 
Orta hesabla bir ilə 6 milyard avro 
dəyərində xidmət satışını həyata 
keçirən “Signify”in  Azərbaycanda 
biznes fəaliyyətinə qərar verməsi 
ekspertlər tərəfindən ölkəmizin 
uğuru kimi qiymətləndirilib.  

Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində keçirilən görüşlərdə  
“CİSCO”, “Carlsberg Group”, 
“SUEZ Group”, “Procter and 
Gamble Europe”,  “Carlyle 
Group”,  “Swiss Re” şirkətlərinin 
nümayəndələri də Azərbaycana 
maraq göstərdiklərini vurğula-
yıblar, eyni zamanda, son illərdə 
respublikamızda biznes, vergi 
və gömrük sahələrində həyata 
keçirilən islahatların ümumi 
rəqabət mühitinə verdiyi müsbət 
töhfəni yüksək qiymətləndiriblər. 

Şübhəsiz ki, həmin görüşlərdə 
müzakirə olunan yeni əməkdaşlıq 

məsələləri adıçəkilən şirkətlər 
tərəfindən ölkəmizə investisiya 
yatırımlarının artmasına, yeni tex-
nologiyaların transferinə, həmçinin   
qlobal dəyər zəncirinə qoşulmaq 
üçün yeni imkanların yaranmasına 
səbəb olacaqdır.  

Yeri gəlmişkən, xatırladaq ki, 
müstəqillik dövründə Azərbaycana 
yatırılan 270 milyard dollar 
sərmayə hesabına ölkəmiz adam-

başına düşən investisiya miqya-
sına görə regional liderdir. Ötən 
il region üzrə sərmayə axınları 
azaldığı halda, Azərbaycanda 
qeyri-neft sektoruna yatırılan 
sərmayə 1,9 faiz artıb. Təsadüfi 
deyil ki, Avropa İttifaqı, PWC, 
 “Deloitte” kimi  mötəbər qurumla-
rın keçirdiyi sorğular da investorla-
rın Azərbaycanla bağlı proqnozla-
rının müsbət olduğunu və onların 
investisiyaların həcmini artırmaq 
barədə düşündüklərini göstərib.  

Prezident İlham Əliyev 
“Azərbaycan Respublikası regi-
onlarının 2019–2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin 
yekunlarına həsr olunan konfrans-
da ölkədə investisiya siyasətinin 
həyata keçirilməsi barədə 
danışarkən bildirib ki, respubli-
kamızda son illər ərzində iqtisadi 
sahədə yüksək göstəricilər əldə 
edilib. Əgər bura qoyulan sərmayə 
də əlavə edilsə, mənzərə daha 
aydın və ürəkaçan olar: “Keçən 
il ölkəmizə 13,5 milyard dollar 
sərmayə qoyulubdur. Azərbaycan 
həm xarici, həm daxili investorlar 
üçün çox cəlbedici məkandır. Bu 
sərmayələrin bir hissəsi dövlət 
investisiyalarıdır. Bu da təbiidir. 
Çünki hələ ki, iqtisadi artımda 
dövlət investisiyaları önəmli rol 

oynayır. Xüsusilə nəzərə alsaq 
ki, hələ də infrastruktur layihələri 
ilə bağlı görüləsi işlər vardır. Ona 
görə həm dövlət, həm yerli, həm 
də xarici şirkətlər ölkəmizə 13,5 
milyard dollar həcmində vəsait 
qoyublar. Hesab edirəm ki, bu, çox 
yüksək nəticədir”.

Hazırda  Azərbaycan hökuməti 
xarici investorlara və tərəfdaşlara 
təqdim edilməsi məqsədilə xarici 
investisiyaların cəlbi üçün nəzərdə 
tutulan layihələrin sahibkarlıq 
subyektlərindən qəbuluna xüsusi 
önəm verir. Bu zaman investisiya 
layihələrində əsas diqqət maliyyə 
baxımından əsaslandırılan və 
iqtisadi cəhətdən səmərəli olan, 
beynəlxalq standartlara uyğun 
gələn müəssisələrin yaradıl-
masına və həmin obyektlərdə 
ixracyönümlü və idxaləvəzləyici  
məhsulların istehsal edilməsinə 
yetirilir. 

Azərbaycanda əcnəbi in-
vestorların səmərəli fəaliyyəti 
məqsədilə hər cür şərait, xüsusilə 
mükəmməl qanunvericilik baza-
sı yaradılıb, “açıq qapı” siyasəti 
prioritet istiqamət kimi qəbul 
edilib. Bundan başqa, son illərdə 
Azərbaycan hökuməti ilə xarici 
dövlətlər arasında investisiyaların 
təşviqi və qarşılıqlı qorunması ilə 
bağlı çox sayda saziş imzalanıb. 

Avropa İttifaqının 20-dən çox üzv 
ölkəsi ilə respublikamız arasında 
ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb. 

Xarici investorların ölkəmizə 
gəlişinin asanlaşdırılması üçün 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı, 
gömrük orqanlarının biznes 
subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqələri 
gücləndirilib. Bununla bağlı 
Azərbaycan Prezidentinin 21 
dekabr 2018-ci il tarixli fərmanı ilə 
“Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl 
dəhliz” buraxılış sistemindən daimi 
istifadə hüququnu əldə etməsi, 
həmin hüququn dayandırılması, 
ləğvi və bərpası Qaydası” təsdiq 
olunub. 

Xatırladaq ki, “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sistemindən istifadə za-
manı şəxslərə gömrük nəzarətinin 
sadələşdirilmiş formaları tətbiq 
edilməklə müəyyən üstünlüklər ve-
rilir. Belə bir  buraxılış sistemindən 
daimi hüququn əldə olunması ilə 
əlaqədar 2019-cu il  fevral ayı-
nın 1-dən daxil olan müraciətlər 
əsasında 500-dən artıq xarici 
ticarət iştirakçısına həm idxal-
da, həm də ixracda mövcud 
sistemdən istifadəyə icazə verilib.

Azərbaycana investisiya 
qoyuluşuna marağın getdikcə 
artması ölkəmizin siyasi cəhətdən 
sabit olması, milli, dini və irqi 
tolerantlıq baxımından seçilməsi 

ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, 
respublika hökuməti tərəfindən 
həyata keçirilən iqtisadi siyasət, 
aparılan islahatlar nəticəsində 
ölkədə güclü iqtisadi potensi-
al mövcuddur. 2003-cü ildən 
indiyədək bütövlükdə Azərbaycan 
iqtisadiyyatının 3,4 dəfə artması, 
sənaye istehsalının 2,7 dəfə, kənd 
təsərrüfatının 2 dəfə, xarici ticarət 
dövriyyəsinin 6,4 dəfə, ixracın 
7,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft 
ixracının 5,2 dəfə artması, müasir 
infrastruktur yaradılması, yüzlərlə 
müasir müəssisənin fəaliyyətə 
başlaması da bunun nəticəsidir. 

Yaradılan əlverişli biznes və 
investisiya mühiti, Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınması, region-
da əlverişli mövqeyə malik olan 
mühüm tranzit mərkəzi olma-
sı, insan kapitalının inkişafı da 
ölkəmizin investisiya qoyuluşu 
baxımından cəlbediciliyini artı-
rır. Eyni zamanda, Azərbaycan 
beynəlxalq müqavilələrdən irəli 
gələn öhdəliklərini tam şəkildə və 
vaxtında yerinə yetirir. Ölkəmizin 
təşəbbüskarı olduğu transmilli 
layihələr bu gün Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
mühüm rol oynayır.  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda 2004-cü ildən 
başlayaraq, regionların sosial-iq-
tisadi inkişafına dair qəbul edilən 
dövlət proqramları da ölkəmizin 
tərəqqisində önəmli rol oynayıb. 
Bu proqramların icrası respublika-
mızın hərtərəfli inkişafının təmin 
edilməsinə, paytaxtla bölgələr 
arasında fərqin azalmasına səbəb 
olub. Təsadüfi deyil ki, proqramla-
rın qəbulundan sonra regionlarda 
onlarla kiçik, orta və böyük həcmli 
müəssisələr istifadəyə verilib, 
müasir infrastruktur yaradılıb, 
turizm inkişaf edib, aqrar sektorda 
məhsul istehsalı dəfələrlə artıb.  

Dövlətimizin başçısı regional 
dövlət proqramlarının icrasını 
daim diqqətdə saxlayıb, ölkənin 
ən ucqar məntəqələrində yaşa-
yan sakinlərin həyatı, gündəlik 
qayğıları ilə mütəmadi olaraq 
maraqlanıb. Prezident İlham 
Əliyevin bölgələrə ardıcıl səfərləri 
regional proqramların icrasını 
sürətləndirməklə bərabər, yeni iş 
yerlərinin yaradılması və əhalinin 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 
sahəsində görülən işlərə güclü 
təkan verib.  

Regional proqramlar, eyni 
zamanda, yerlərdə vətəndaş 
cəmiyyəti qurulmasında ən mü-
hüm elementlərdən birinə çev-
rilib. Çünki rayon mərkəzlərinin, 
qəsəbələrin, ucqar kəndlərin 
sakinləri hər zaman üzərlərində 
dövlət qayğısını, ölkə rəhbərinin 
diqqətini hiss ediblər. Belə 
bir vəhdətin mövcudluğu isə 
sözügedən dövlət proqramları-
nın əhəmiyyətini daha da artırıb, 
həmin sənədlərdə nəzərdə tutulan 
tədbirlərin uğurla icrasına diqqəti 
gücləndirib.  

Aparılan geniş təhlillər də 
göstərir ki, regional dövlət proq-
ramları ölkə iqtisadiyyatında 
mühüm prioritetə çevrilən əsas 
inkişaf istiqamətlərinin reallaşdırıl-
masını sürətləndirir. Bu cür önəmli 

istiqamətlərdən biri məhz elə iqti-
sadiyyatın diversifikasiyasıdır. Belə 
ki, regional proqramlar vasitəsilə 
Azərbaycanın bölgələrində iqtisa-
diyyatın ayrı-ayrı sahələri geniş 
inkişaf edərək, dünya bazarlarına 
müxtəlif məhsulların çıxarılmasını 
təmin edir və bununla da qeyri-neft 
sektorunun güclənməsinə gətirib 
çıxarır.  

“Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2019–2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci 
ili ölkəmizin tarixinə ən uğurlu 
illərdən biri kimi düşüb. Bu dövrdə 
proqramda nəzərdə tutulan bütün 
tədbirlər yüksək səviyyədə yerinə 
yetirilib. İcrası planlaşdırılan sosial 
infrastruktur layihələri yüksək 
səviyyədə reallaşdırılıb və gələcək 
inkişaf üçün güclü təməl yaradılıb.  

Dünyanın müxtəlif region-
larında gərginlik ocaqlarının 
mövcud olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycanda uzun illərdir ki, 
siyasi sabitlik mövcuddur. Belə bir 
şəraitin fonunda ölkə iqtisadiyyatı 
dinamik olaraq inkişaf etməkdədir. 
Bunu statistik göstəricilərdən də 
aydın görə bilərik. Belə ki, dör-
düncü regional Dövlət Proqramı-
nın icrasının birinci ilində qeyri-
neft sənayesinin sürətli inkişafı 
nəticəsində 98 min yeni iş yeri ya-
radılıb. Bu, məşğulluq səviyyəsinin 
yüksəlməsinə, işsizliyin  azalması-
na müsbət təsir göstərib. 

Ötən il ölkə iqtisadiyyatına 13,5 
milyard dollar sərmayə qoyulub ki, 
bu da ölkə iqtisadiyyatının həm xa-
rici, həm də daxili investorlar üçün 
cəlbedici olduğundan xəbər verir.
İl ərzində makroiqtisadi vəziyyət 
sabit qalıb. İnflyasiya 2,5 faiz təşkil 
edib, əhalinin gəlirləri isə 7,4 faiz 
artıb. Bu dövrdə valyuta ehtiyat-
ları 6,4 milyard dollar artaraq ilin 
sonuna rekord həddə – 51 milyard 
dollara çatıb.  

Sadalanan uğurların əldə 
edilməsinə istər siyasi, istərsə də 
iqtisadi müstəvidə aparılan islahat-
lar öz müsbət təsirini göstərib və 
bu, sosial sahədə önəmli yeniliklər 
üçün əsaslı zəmin hazırlayıb. 

Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbəri 
 sosial məsələlərin həllinə hər 
zaman böyük diqqət ayırıb. Təkcə 
 2019-cu ildə Azərbaycanda 4,2 
milyon insanı əhatə edən sosial pa-
ketin gerçəkləşdirilməsi ilə respub-
lika əhalisinin rifahı xeyli dərəcədə 
yaxşılaşıb. Minimum əməkhaqqı 
2 dəfə, minimum pensiya 70 faiz, 
bəzi müavinətlər 50 faiz, bəziləri 
isə 2 dəfə artırılıb. Prezident İlham 
Əliyevin “Əmək pensiyalarının 
indeksləşdirilməsi haqqında” 
2020-ci il fevralın 6-da imzaladı-
ğı sərəncam da pensiyaçıların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində növbəti mühüm ad-
dım kimi rəğbətlə qarşılanıb. 

Xatırladım ki, bu sərəncamla 
bütün növ əmək pensiyalarının sı-
ğorta hissəsi indeksləşdirilərək 16,6 
faiz artırılıb. Bu, Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə ötən il sosial 
ödənişlərin artırılması sahəsində 
inqilabi addımların atılmasını 
gerçəkləşdirən uğurlu sosial isla-
hatların 2020-ci ildə də davam etdi-
yini göstərir. Bütün bunlar ölkəmizin 
əhalisinin sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşması istiqamətində 
görülən işlərin analoqu olmadığını, 
həmçinin ölkə rəhbəri möhtərəm 
Prezident İlham Əliyevin apardığı 
siyasətin əsasında əhalinin sosial 
rifahının yüksəldilməsi məsələsinin 
ilk sırada dayandığını göstərir. 

İl ərzində infrastrukturun 
yenilənməsi sahəsində də əsaslı 

işlər görülüb. Respublikada 84 
məktəb və 60 tibb müəssisəsi 
tikilib və təmir edilib, 800 meqa-
vat  əlavə elektrik enerjisi istehsal 
olunub. Bunun 400 meqavatı yeni 
işə salınan “Şimal-2” stansiyası-
nın hesabına, 400 meqavatı isə 
itirilmiş güclərin bərpası vasitəsilə 
reallaşıb. Elektrik enerjisi istehsalı 
sahəsində ölkəmiz artıq enerji 
ixracatçısına çevrilib. Bu sahədə 
ən mühüm məsələlərdən biri də 
əhalinin qazla təmin edilməsidir. 
2003-cü ildə Azərbaycanda qaz-
laşdırmanın səviyyəsi 51 faiz idisə, 
hazırda bu rəqəm 96 faizə çatıb. 
Bu, dünya miqyasında ən yüksək 
göstəricilərdən biridir. 

Ötən il ərzində ölkədə 1300 
kilometr avtomobil yolu salınıb ki, 
bu da əvvəlcədən nəzərdə tutulan-
dan 300 kilometr çoxdur. Dünya 
ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə 
görə, respublikamız avtomobil 
yollarının keyfiyyəti reytinginə 
əsasən dünya ölkələri arasında 
27-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan 
bu göstəriciyə görə, hətta bir sıra 
inkişaf etmiş ölkələrdən irəlidədir.  

Son illərdə müasir texnologi-
yaların və qabaqcıl təcrübənin 
tətbiqi sayəsində respublikada 
sənayeləşmə sürətlə inkişaf edib, 
metallurgiya, maşınqayırma, kimya, 
inşaat materiallarının istehsalı, 
qida və digər ənənəvi sənaye 
sahələri genişləndirilməklə yana-
şı, yeni sənaye sahələri yaradılıb, 
bir sıra sənaye məhsulları üzrə 
özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlib. 
Əlbəttə, bütün bunlar dövlət baş-
çısının uğurlu iqtisadi strategiyası 
nəticəsində gerçəkləşib. Təkcə 
2019-cu il ərzində sözügedən 
istiqamətdə ölkə rəhbərinin iştirakı 
ilə həyata keçirilən tədbirlərə qısa 
nəzər salmaqla bunu aydın görmək 
olar. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin iştirakı ilə ötən il 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 
ərazisində inşa olunan “SOCAR 
karbamid”,  yüksəksıxlıqlı polie-
tilen, Pirallahı Sənaye Parkında 
“Diamed” şpris istehsalı zavodları, 
Bakıda  “Şimal-2” elektrik stansiyası 
istifadəyə verilib. 

Keçən il ən mühüm 
hadisələrdən biri də Trans-
Anadolu boru kəməri (TANAP) 
qaz kəmərinin istismara verilməsi 
olub. Prezident İlham Əliyev 
2019-cu ilin yekunlarına həsr 
olunan  müşavirədə bildirib: 

“2019-cu ildə TANAP qaz kəməri 
istismara verildi. Hesab edirəm 
ki, bu, tarixi nailiyyətdir. Çünki 
TANAP Cənub Qaz Dəhlizinin 
əsas hissəsidir. Məhz 2012-ci 
ildə TANAP üzrə imzalanmış 
sazişdən sonra “Şahdəniz-2” qaz-
kondensat yatağının işlənilməsi 
üçün sanksiya verilib. Əgər TANAP 
imzalanmasaydı, “Şahdəniz-2”nin 
işlənilməsi başlamayacaqdı və 
bu gün biz bu əlavə qaz həcmini 
əldə edə bilməyəcəkdik. Bu, böyük 
problemlər yarada bilərdi. Ona 
görə həm TANAP üzrə sazişin 
imzalanması, həm də bu qaz 
kəmərinin vaxtından əvvəl istis-
mara verilməsi və nəzərdə tutul-
muş vəsaitə çox böyük qənaət 
edilməsi, doğrudan da böyük 
tarixi nailiyyətimizdir. Cənub 
Qaz Dəhlizinin qalan dördüncü 
layihəsi də uğurla icra edilir. TAP 
layihəsinin icra səviyyəsi 90 faizi 
keçib. Əminəm ki, biz bu il TAP-ın 
istismara verilməsini də nəzərdə 
tutulmuş vaxtda qeyd edəcəyik”.

Xatırladım ki, TANAP layihəsi 
təbii qazın “Şahdəniz”, eyni za-
manda, Azərbaycanın digər yataq-
larından Avropa bazarlarına nəql 
edilməsi potensialına görə mühüm 
siyasi və iqtisadi əhəmiyyət daşıyır.

Sonda onu da qeyd edim ki, 
hazırda Azərbaycanda aparılan 
islahatlar, həyata keçirilən  mühüm 
tədbirlər ölkə vətəndaşları ilə 
yanaşı, beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən də böyük maraq-
la izlənilir və müxtəlif beyin 
mərkəzləri tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Düşünülmüş 
addımların nəticəsidir ki, ölkəmiz 
“Doing Business – 2019” hesa-
batında dünyanın 10 ən islahatçı 
dövləti siyahısına daxil edilib. 
Həmçinin Azərbaycan dünyanın 
ən çox islahat aparan ölkəsi elan 
olunub. Bu hesabatda Azərbaycan 
2017-ci illə müqayisədə 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci 
yerdə qərarlaşıb, dünyanın bir 
çox dövlətlərini geridə qoymaqla, 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri 
arasında lider mövqeyə yüksəlib.

Əvəz ƏLƏKBƏROV,  
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin maliyyə və 

maliyyə institutları kafedrasının 
müdiri, iqtisad elmləri doktoru, 
professor, BMT-nin sülh səfiri

Sonra Şəhidlər xiyabanı-
na gələn qonaqlar ölkəmizin 
azadlığı və suverenliyi uğrunda 
mübarizədə canlarından keçmiş 
qəhrəman Vətən övladlarının 
məzarı önünə tər güllər düzüb, 
“Əbədi məşəl” abidəsini ziyarət 
ediblər.

Bakının ən hündür 
nöqtəsindən Azərbaycan pay-
taxtının mənzərəsini seyr edən layihə iştirakçılarına Şəhidlər 
xiyabanının tarixi və paytaxtımızda aparılan abadlıq-quruculuq 
işləri barədə məlumat verilib.

BBMM-nin icraçı direktoru Rəvan Həsənov jurnalistlərə 
müsahibəsində bildirib ki, mərkəz yarandığı gündən Prezi-
dent İlham Əliyevin qarşıya hədəf kimi qoyduğu Azərbaycan 
multikulturalizminin dünyada tanıdılması, beynəlxalq arenada 
təbliği və təşviqi ilə bağlı əhəmiyyətli layihələr reallaşdırır. 
BBMM-nin önəmli layihələrindən biri də artıq ənənəyə çevrilən, 
mütəmadi olaraq ildə iki dəfə təşkil edilən beynəlxalq multikultu-
ralizm qış və yay məktəbləridir. 2019-cu ilin payız semestrində 
“Azərbaycan multikulturalizmi” və “Multikulturalizmə giriş” 
fənlərinin tədris olunduğu xarici və yerli universitetlərdə təhsil 
alan tələbələrin qatılacağı X Beynəlxalq Multikulturalizm Qış 
Məktəbi fevralın 14-dən 22-dək Bakı şəhəri ilə yanaşı, Quba, 
Qusar və Xaçmaz rayonlarında fəaliyyət göstərəcək. 

O bildirib ki, məktəbin tədris-metodiki və praktiki işinin 
əsasını azərbaycanlı alim və mütəxəssislərin mühazirələri təşkil 
edir. Mühazirəçilərin tələbə auditoriyası ilə interaktiv qarşılıqlı 
əlaqə üslubu məktəb iştirakçılarına imkan verəcək ki, milli və 
dini azlıqların həyatının hikməti ilə tanış olsunlar, multikulturaliz-
min Azərbaycan modelinin nəzəri və praktiki tərəflərini qavra-
sınlar.  Vurğulanıb ki, məktəbin diqqət mərkəzində müasirlik, 
miqrasiya ilə mübarizə, multikulturalizmin müxtəlif modellərinin 
populyarlaşdırılması, etno-dini müxtəliflik konteksti daxilində 
sabitləşdirici mexanizmlərin tənzimlənməsi və s. kimi aktual 
problemlər olacaq. 

 Qeyd edək ki, Beynəlxalq Multikulturalizm Yay və Qış 
məktəbləri layihəsi BBMM-nin “Azərbaycan multikulturalizmi 
fənninin xaricdə və ölkə universitetlərində tədrisi” layihəsinin 
məntiqi davamıdır. Tədris layihəsi çərçivəsində hazırda dün-
yanın 21, Azərbaycanın isə 38 nüfuzlu ali təhsil ocağında 
Azərbaycan multikulturalizmini öyrənən tələbələr üçün təşkil 
olunan qış və yay məktəblərinin məqsədi həmin gənclərin nəzəri 
şəkildə öyrəndiklərini multikultural və tolerant dəyərlərin qoru-
nub yaşandığı ölkəmizdə öz gözləri ilə görüb şahid olmasına 
şərait yaratmaqdır.

Qış məktəbi müddətində iştirakçıların BBMM-nin 
Himayəçilər Şurasının sədri, akademik Kamal Abdullayev, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə ilə görüşləri planlaşdırılır. Tələbələrin Qobustana, 
Atəşgaha, İçərişəhərə, “Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinə, 
Xaçmaz Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə, Quba Soyqırımı Memo-
rial Kompleksinə səfərləri və Qubada dağ yəhudilərinin kompakt 
yaşadığı Qırmızı qəsəbədə yerli əhali ilə görüşləri, məscid, kilsə 
və sinaqoqları ziyarəti də nəzərdə tutulub.

P rezident İlham Əliyev Davosda Dünya   
İqtisadi Forumunun ənənəvi illik 
toplantısında həm siyasi liderlərlə, 

həm də iş adamları ilə keçirilən görüşlərində 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafının sürətlənməsinə, 
siyasi əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edən 
məsələlərə toxunub, yüksək texnologiyalara sahib 
olan şirkətlərlə əməkdaşlıqda respublikamızın 
maraqlarını ifadə edib. 

Xarici investorların  
Azərbaycana marağı getdikcə artır

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
daxili və xarici siyasət xəttini şəraitin tələblərinə 
 uyğun olaraq yeniləşdirməklə davam etdirən Prezident 
İlham Əliyev son 17 il ərzində respublika həyatının 
bütün sahələrini əhatə edən dinamik inkişafa, hər 
bir Azərbaycan ailəsinin rifahının yaxşılaşmasına və 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, milli birliyin və 
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə nail olub. 

X Beynəlxalq Multikulturalizm 
Qış Məktəbi başlayıb

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 
(BBMM) təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan multikulturaliz-
mi modelinin bəşəri sülhə töhfəsi” adlı X Beynəlxalq 
Multikulturalizm Qış Məktəbi layihəsinin iştirakçıları 
fevralın 15-də Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın 
ümummilli lideri, müasir müstəqil dövlətimizin 
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini yad 
edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Görkəmli 
oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət siyasətinin prioritetidir
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