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“Bakı – Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” 

konfransı əlaqələrimizə yeni stimul verəcək

Bu gün, doğrudan da, 
Azərbaycanın Rusiya ilə digər 
sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət 
sferasında da genişmiqyaslı 
əməkdaşlığı mövcuddur. Ölkəmiz 
Rusiyada keçirilən müxtəlif mədəni 
layihələrdə yaxından iştirak edir. Son 
illər Rusiya ilə mədəni əlaqələrin 
inkişafına töhfə verən bir sıra 
tədbirlər keçirilib. Ötən il Moskvada 
mədəniyyət sahəsi ilə əlaqədar təşkil 

edilən ikitərəfli görüşlər məhsuldar 
olub, müəyyən razılıq əldə edilib. 
Həmin əlaqələr bu gün də davam 
etdirilir. 

Moskva Şəhər Mədəniyyət 
Departamenti direktorunun müavini 
Vladimir Filippov Bakıda olarkən 
deyib ki, uzun illər eyni sistemlə idarə 
edilən dövlətlər kimi bu gün Rusiya və 
Azərbaycanın bir-biri ilə mədəniyyət, 
təhsil və digər sahələrdə təcrübələrini 

bölüşməyə geniş imkanlar var. 
“Bakı – Moskva: mədəniyyətlərin 
dialoqu” konfransı bu imkanlardan 
bəhrələnmək üçün geniş imkanlar 
açır.

Bu konfrans müasir və yenilənən 
hər iki dövlətin bir-birini yaxından 
tanıması baxımından əhəmiyyət kəsb 
edir. Muzey işi, kitabxana, konsert 
müəssisələri arasında birgə layihələr 
və təqdimatlar, yaradıcı kollektivlərin 

birgə qarşılıqlı əlaqələri, müxtəlif 
şəhərlərdə tədbirlərin reallaşma-
sı birgə əməkdaşlıq üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Moskvada Bakı 
günlərinin və Bakıda isə Moskva 
günlərinin keçirilməsi bu əməkdaşlıq 
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Mənim də konfrans nümayəndələri 
ilə görüşlərim oldu. Onlar Azərbaycan 
haqqında, cənab Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi davamlı 

islahatlar haqqında ürəkdolusu danı-
şırdılar. Konfrans iştirakçıları Bakının 
bir sıra mədəniyyət müəssisələrində, 
kitabxanalarda, muzeylərdə, 
Bakı Slavyan Universitetində ol-
dular. Maraqlı görüşlər keçirildi. 
Konfrans çərçivəsində keçirilən 
“dəyirmi masa”da səslənən fikirlərin 
əksəriyyəti Bakı ilə Moskvanın 
gələcək əlaqələrinə yönəlmişdi.

Maraqlı cəhətlərdən biri də o 
idi ki, nümayəndə heyəti arasında 
Rusiya mədəniyyətinin müxtəlif 
sahələrinin sənət adamları var idi. 
Onlar Azərbaycan mədəniyyəti, onun 
keçmişi və bu günü ilə bağlı maraq-
la danışırdılar. Mədəniyyət naziri 
Əbülfəz Qarayev nümayəndə heyəti 
ilə görüşləri, onlara Azərbaycan 
mədəniyyətinin son illərdə qazandığı 
uğurlar haqqında verdiyi məlumatlar 
xüsusilə diqqətçəkən idi.

 Rusiya Federasiyasının Əməkdar 
jurnalisti Mixail Qusmanla görüşlər, 
onun “Hakimiyyət formulu” və “Həyat 
formulu” kitablarının təqdimatı 
da maraqlı oldu. Azərbaycanın 
Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Polad Bülbüloğlu paytaxtımızda 
keçirilən “Bakı – Moskva: 

mədəniyyətlərin dialoqu” konfransını 
yüksək dəyərləndirdi. Bildirdi ki, 
Azərbaycanla Rusiya arasında uğurla 
inkişaf edən münasibətlər bir çox 
istiqamətləri, o cümlədən humanitar 
sferanı, mədəniyyət, elm, təhsil 
sahələrində əməkdaşlığı əhatə edir.

Daha bir maraqlı məqam ondan 
ibarətdir ki, bu günlər Moskvada və 
Azərbaycanda Polad Bülbüloğlunun 
75 illik yubileyi keçirilir. Elə bir neçə 
gün bundan əvvəl Moskvada Polad 
Bülbüloğlunun təntənəli yubiley 
konserti keçirildi. Ümumiyyətlə, onun 
Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
mədəni əlaqələrin inkişafında 
xidmətləri çox böyükdür. Biz də bu 
böyük sənətkarı yubileyi münasibətilə 
təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq.

“Bakı – Moskva: mədəniyyətlərin 
dialoqu” konfransı uğurla başa çatdı. 
Bizə belə gəlir ki, həmin konfrans 
əlaqələrimizə yeni stimul verəcək.

Elçin ORUCOV, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

rəssam

Ölkəmiz daha bir mühüm tədbirə evsahibliyi etdi. Bakıda çox 
möhtəşəm bir tədbir – “Bakı – Moskva: mədəniyyətlərin dialoqu” 
konfransı keçirildi. Bu tədbir, əslində, Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın Rusiyaya rəsmi səfərinin mühüm nəticəsi idi. Moskva 
ilə Bakı arasında mədəni əlaqələrin tarixi kökləri var. Bu barədə 
kifayət qədər yazılıb. Müstəqillik illərində bu əlaqələr daha da 
inkişaf etməyə başlamış və strateji tərəfdaşlıq xarakteri almışdır. 

İş yerlərinin yaradılması diqqət mərkəzindədir
İş yerlərinin yaradılması, 

özünüməşğulluğun təmin olunması 
ölkədə işsizliyin kəskin şəkildə aza-
laraq 5 faizə enməsi ilə nəticələnib. 
Eyni zamanda, Azərbaycanda əmək 
və məşğulluq sahəsində həyata 
keçirilən islahatlar nəticəsində əmək 
qanunvericiliyi beynəlxalq əmək 
normalarına uyğunlaşdırılıb, əmək 
bazarının təkmilləşdirilməsi, əmək 
münasibətlərinin sosial dialoq, 
kollektiv müqavilələr və sazişlərlə 
tənzimlənməsi istiqamətində uğurlu 
nəticələr əldə olunub.

İş yerlərinin yaradılmasına 
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası-
nın əsas istiqamətlərindən biri olan 
regionların tarazlı və davamlı inkişafı 
müsbət təsir göstərir. Xatırladaq ki, 
artıq ötən ildən başlayaraq, dördün-
cü regional Dövlət Proqramı uğurla 
icra edilir. Bundan əvvəlki üç Dövlət 
Proqramı da əhalinin sosial şəraitinin 
yüksəlməsində önəmli rol oynayıb, 
eyni zamanda, Azərbaycanın region-
larının simasını köklü surətdə dəyişib. 

İş yerlərinin açılmasında 
mütərəqqi metod kimi investisiya 
təşviqi mexanizminin tətbiqi də 
mühüm rol oynayıb. Ölkədə idxalı 
əvəzedən və ixracyönümlü sənayenin 
inkişafı, bu sahəyə investisiyaların 
cəlb edilməsinin stimullaşdırılması 
məqsədi ilə indiyədək 400-ə yaxın 
layihəyə investisiya təşviqi sənədi 
verilib, bu layihələr çərçivəsində ölkə 
iqtisadiyyatına 3,4 milyard manat 
investisiya yatırılıb və 16 mindən çox 
iş yeri yaradılıb.

Həyata keçirilən tədbirlərin 
nəticəsidir ki, 2019-cu il oktyabrın 
1-i vəziyyətinə ölkə iqtisadiyyatında 
muzdla çalışan işçilərin sayı 2018-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 faiz 
artaraq 1639,1 min nəfər olub, onlar-
dan 909,5 min nəfəri iqtisadiyyatın 
dövlət sektorunda, 729,6 min nəfəri 
isə qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət 
göstərib. 

2019-cu ilin yanvar-sentyabr 
aylarında muzdla işləyənlərin orta 
aylıq nominal əməkhaqqı 2018-ci ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 11,7 faiz 
artaraq 603,5 manat təşkil edib. 

Prezident İlham Əliyevin 30 
oktyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı 
ilə təsdiq olunan “2019-2030-cu 
illər üçün Azərbaycan Respubli-
kasının məşğulluq strategiyası” 
əhalinin məşğulluq probleminin 

həllini sürətləndirir. Dövlətin qarşı-
ya qoyduğu prioritetlərdən biri olan 
məşğulluq barədə Prezident İlham 
Əliyev deyib: “İş yerlərinin yaradılma-
sı üçün, əlbəttə ki, vacib amillərdən, 
vasitələrdən biri özünüməşğulluq 
proqramıdır. Biz buna da başlamışıq. 
Bu proqram çox böyük rəğbət qaza-
nıb. Biz hər il özünüməşğulluq proq-
ramı çərçivəsində təqribən 7 minə ya-

xın insanı işə cəlb etmək fikrindəyik. 
Ancaq yerlərdən gələn sifarişlər qat-
qat çoxdur. Bunu biz nəzərə almalıyıq 
və öz planımıza düzəlişlər etməliyik. 
Bu, əlbəttə ki, təkcə maliyyə vəsaiti 
tələb edən məsələ deyil, burada bir 
çox texniki məsələlər, vasitələrin 
alınması var, ondan sonra, nəzarət 
mexanizmi tətbiq edilməlidir”.

Ölkədə işsizliyin aşağı səviyyəyə 
düşməsinə məşğulluq proqramla-
rının uğurlu həlli də müsbət təsir 
göstərib. Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 7 aprel 2016-
cı il tarixli sərəncamına əsasən, 
icra olunan özünüməşğulluq proq-
ramı 1400 nəfərə yaxın şəxsin 
ailə təsərrüfatlarını qurmaqla 

özünüməşğulluğuna imkan yaradıb 
ki, onların 84 faizinin biznes-planla-
rı məhz kənd təsərrüfatı sahələrini 
əhatə edir. Proqram çərçivəsində 
artıq 1000 nəfərə yaxın şəxsə aktivlər 
(mal və materiallar) verilib və onlar 
ailə təsərrüfatlarını qurublar. 

Prezident İlham Əliyevin 
sosial islahatlar proqramı 
məşğulluq sahəsində idarəçiliyin 
təkmilləşdirilməsinə də geniş im-
kan yaradıb. Dövlət başçısının 9 
avqust 2018-ci il tarixli fərmanı ilə 
DOST Agentliyinin (“Dayanıqlı və 
Operativ Sosial Təminat Agentliyi”) 
məqsədlərindən biri də məşğulluqda 
xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
və bu sahədə şəffaflığın artırılması 
ilə vətəndaş məmnunluğunun təmin 
edilməsidir. 

DOST mərkəzində gün ərzində 
400-dək şəxsə məşğulluq və müdafiə 
sahələrində 126 növdə xidmət 
göstərilir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək 
ki, 2019-2025-ci illərdə Bakıda və 
ölkəmizin regionlarında 31 DOST 
mərkəzi istifadəyə veriləcək. Hazırda 
dünya təcrübəsində oxşar layihələr 
olsa da, belə bir layihə tam şəffaf 
mexanizmlər üzərində qurulması və 
“bir pəncərə”dən təqdim edilməsi ilə 
Azərbaycanın bu sahədə yeni brendi-
ni formalaşdırır.

Azərbaycanda yeni iş yerlərinin 
yardılmasının daimi prosesə 
çevrilməsi istiqamətində nəzərə 
çarpan uğurları digər faktlardan da 
görmək mümkündür. Belə ki, hazırda 
respublikada yoxsulluq qlobal yox-
sulluq səviyyəsindən 3 dəfə aşağıdır. 
Ölkəmiz insan inkişafı indeksini MDB 
dövlətləri üzrə ən yüksək səviyyəyə 
çatdırıb, BMT-nin İnkişaf Proqramının 
hesabatında “yüksək insan inkişafı” 
ölkələri qrupunda yer alıb. 

“Xalq qəzeti”

Sosial dövlət olan Azərbaycanda iş yerlərinin 
yaradılmasına, özünüməşğulluğun təmin olunmasına 
daim həssaslıqla yanaşılır. Ayrı-ayrı proqramların 

icrası zamanı da bu məsələ xüsusi diqqətdə saxlanılır. 
Ölkənin güclü iqtisadi inkişafı, maliyyə imkanlarının artması 
da iş yerlərinin yaradılması prosesini sürətləndirir. Beləliklə, 
respublikada iqtisadi fəallığın davamlı şəkildə artması 
fonunda yeni iş yerləri açılır, bu isə təbii ki, insanların həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsində özünü qabarıq büruzə verir. 

Mikayıl Müşfiq adına Poeziya 
evinin yaradılması təklif olunub

 � Yanvarın 26-da Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, 
repressiya qurbanı, nakam şair Mikayıl Müşfiqin doğulub boya-başa çatdığı 
ünvanda tədbir keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Xalq artisti Nurəddin 
Mehdixanlı şairin yaradıcılığından söhbət 
açıb. Bildirib ki, Müşfiq yaradıcılığının 
çiçəkləndiyi bir vaxtda repressiyanın 
qurbanı olub. Şair həyatdan erkən getsə 
də, özündən sonra ədəbiyyatımız, xalqımız 
üçün xeyli sayda əsərlər, böyük bir ədəbi irs 
qoyub. 

Şairin vəfatından sonra onun evində 
yaşamış Səfər Hüseynov qeyd edib ki, 
indiyə qədər Mikayıl Müşfiqin yaşadığı 
məkan barədə müxtəlif fikirlər söylənilir. 
Şairin Bakının Çadrovı (indiki Mirzağa 
Əliyev) küçəsində, Xızıda və digər yerlərdə 
yaşadığı söylənilsə də, bunların heç biri 
həqiqətə uyğun deyil. Mikayıl Müşfiq 
repressiya olunana qədər ailəsi – ata-anası, 
bacı-qardaşları ilə Dağlı məhəlləsində, 
keçmiş İkinci Sovet küçəsindəki 6 nömrəli 
evdə yaşayıb. “Mənim valideynlərim, 
ailəmizdə doğulan uşaqlar da o həyətdə 

yaşayıblar. Mən də 1947-ci ildə həmin 
evdə doğulmuşam. Müşfiq repressiyaya 
məruz qalıb güllələnəndən sonra onun 
bacısı Balacaxanım sürgün olundu. O, 
sürgündən qayıdanda atam iki otağımızın 
birini yaşamaq üçün ona verdi. Bir evdə 
bir ailə kimi yaşadıq. Yaxşı olardı ki, onun 
yaşadığı yerdə təpənin başında, üzü 
Xəzərə ya ev-muzeyi, ya da Mikayıl Müşfiq 
adına Poeziya evi yaradılsın, qarşısında 
heykəli, ya da büstü qoyulsun. Onda tarixi 
həqiqət öz yerini tapar. Əgər istəyimiz baş 
tutarsa, şairin ruhu da şad olar. Onu harada 
yad edirlər etsinlər, şairin ruhu doğulduğu 
yerdə dolanır. Əgər həmin ərazidə Müşfiqin 
ev-muzeyi, yaxud M.Müşfiq adına Poeziya 
evi yaradılarsa, bura bir növ şairin ruhunu 
ziyarət yeri olar”, - deyə S.Hüseynov əlavə 
edib. 

Tədbirdə çıxış edən professor Fuad 
Məmmədov, Cabir Novruz adına Fondun 
prezidenti Cavanşir Qurbanov və Xalq 
artisti, kamança ustası Şəfiqə Eyvazova 
M.Müşfiqin yaradıcılığından söhbət açıblar. 
Bildiriblər ki, lirik, romantik şairin bütün 
şeirlərində yeni həyata çağırış var. O, milli-
mənəvi dəyərlərə, xalq yaradıcılığından 
bəhrələnməyə üstünlük verib. M.Müşfiq 
vətənini çox sevirdi. “Ölkəm”, “Ey Dan 
ulduzu!”, “Könlümün dedikləri”, “Həyat 
sevgisi” və başqa bu kimi əsərlər şairin 
yurduna, Vətəninə bağlılığının bariz 
nümunəsidir. 

Sonda şairin şeirlərinə bəstələnmiş 
mahnılar səsləndirilib.

AZƏRTAC

“Mott MacDonald” Bakıda ekoloji 
layihəni uğurla gerçəkləşdirir

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri İsrafil 
Kərimovun redaksiyamıza 
verdiyi məlumatda bildirilir 
ki, bugünlərdə Bakıya ezam 
olunmuş ingilis şirkətinin 
menecment-məsləhətçisi 
Nik Wilson Şəhər Mənzil 
Kommunal Təsərrüfatı 
Departamentinin Monitorinq 
Mərkəzində mütəxəssislərə 
və media təmsilçilərinə ekoloji 
konsepsiyanın icrasının gedişi 
barədə ətraflı məlumat verib, 
sualları cavablandırıb.

Bildirilib ki, tullantıların kompozisiyasının 
araşdırılması prosesi hər 2-3 aydan 
bir təkrarlanır. Bu dəfə həm də növbəti 
mərhələyə hazırlıq aparılır. İngilis şirkətinin 
nümayəndəsi konsepsiya ilə bağlı kommunal 
xidmətlərin işini yüksək qiymətləndirib, yaxın 

vaxtlarda digər rayonların da bu layihəyə 
qoşulacağını qeyd edib.

Nərimanov rayon MKTB-nin rəisi Elçin 
Həşimov isə deyib ki, ilk günlər 6-7 ton 
tullantı təkrar emala göndərilirdisə, hazırda 
bu rəqəm 25 tona çatıb. İndiyədək 11 
monitorinq keçirilib və hər dəfə müsbət 
irəliləyiş qeydə alınıb. Bu ilin aprelindən 
Nizami, Yasamal və Nəsimi, sonrakı illərdə 
isə digər rayonlar layihəyə cəlb olunacaq. 
Hələlik Almaniyadan 5 xüsusi avtonəqliyyat 

vasitəlsi alınıb, fevralda isə Bakıya 27 belə 
maşın gətiriləcək.

Yeni ekoloji konsepsiya məişət 
tullantılarının zərərsizləşdiriməsi sahəsində 
Bakını Avropanın iri şəhərləri səviyyəsinə 
çatdıracaq, əlavə iqtisadi fayda gətirəcək.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, paytaxtda 
gerçəkləşdirilən önəmli ekoloji layihə – bərk məişət tullantıla-
rının, onlardan faydalanmaqla, zərərsizləşdirilməsi konsepsi-

yası mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilir. Bakı Şəhər Mənzil Kommunal 
Təsərrüfatı Departamentinin Böyük Britaniyanın “Mott MacDonald” 
şirkəti ilə ötən ilin iyul ayından Nərimanov rayonunda start verdiyi 
layihənin icrasında növbəti birgə monitorinq keçirilib.

Hicran
Машинописный текст
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