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Ulu öndər daim qəlblərdə yaşayacaq

Rektor bu gün gücü, qüdrəti və beynəlxalq 
nüfuzu getdikcə artan Azərbaycanın vaxtilə 
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən 
siyasi kursuna Prezident İlham Əliyevin 
sadiqliyi faktına aydınlıq gətirib. O,  qəlbi 
daim vətən eşqi ilə döyünən, bütün varlığı ilə 
xalqına bağlı olan, istiqlal yolumuzu və istiq-
balımızı nurlandıran, millətini zamanın sərt 
sınaqlarından yüksək məharətlə çıxararaq, 
çətin vəziyyətdə ən düzgün çıxış yolu tapan 
müdrik rəhbər Heydər Əliyevin Azərbaycan 
tarixindəki və beynəlxalq arenadakı rolun-
dan, o cümlədən demokratik, hüquqi dövlət 
quruculuğunda, ölkəmizin qüdrətlənməsində, 
xalqın rifahının yüksəldilməsində misilsiz 
xidmətlərindən və dünya siyasətinə verdiyi 
töhfələrdən danışıb. 

   Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xalqı və dövləti üçün gördüyü işlərdən, 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə söz sahibinə 
çevrilməsindəki xidmətlərindən söz açan 
“Heydər Əliyev” lektoriyasının rəhbəri, ictimai 
fənlər kafedrasının professoru, tarix elmləri 
doktoru Məhərrəm Zülfüqarlı müasir, müstəqil 
Azərbaycanı ulu öndərin şah əsəri adlandırıb. 
Fenomen şəxsiyyətin mükəmməl idarəetmə 
bacarığına malik olduğunu, xalqın və dövlətin 
problemlərinə həssaslıqla yanaşdığını  bildirib.  

Elm və inkişaf məsələləri üzrə prorektor, 
pedaqoji elmlər doktoru, professor İranə 
Əliyeva Heydər Əliyevin anadan olmasının 
99-cu ildönümünə həsr olunan “Xalq öz dili ilə 
yaranır” adlı yeni kitabını təqdim edib. Rus və 
ingilis dillərində çap olunan kitabda Heydər 
Əliyevin dəyərli ifadələri yer alıb. “Xalq öz dili 
ilə yaranır” kitabının elmi redaktoru, univer-
sitetin dillər kafedrasının dosenti, filologiya 
elmləri namizədi Ağaverdi Xəlilov Azərbaycan 
xalqının dövlətçilik şüurunun, bütöv bir 
idarəçilik məktəbinin, eyni zamanda müasir 
ictimai- siyasi fikrin ulu öndərin siyasi obra-
zında böyük inkasını diqqətə çatdırıb. Biznes 
idarəçiliyi fakültəsinin dekanı, iqtisadiyyat üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent Vüqar Nəzərov müa-
sir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və 
qurucusu Heydər Əliyevin mənalı həyatından 
və çoxşaxəli fəaliyyətindən bəhs edib.  
Ümummilli liderin  qəlblərdə və hafizələrdə 
daim yaşayacağını deyib.

 Tədbir iştirakçılarının çıxışlarının əsas 
qayəsi bu olub ki, neçə ki, Azərbaycan 
xalqı yaşayır, o qədər də ulu öndər hər bir 
vətəndaşımızın qəlbində əbədi yaşayacaq.

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” 
layihəsi “Xarıbülbül” musiqi 

festivalına həsr olunub

Şuşa şəhərində “Xarıbülbül” beynəlxalq 
musiqi festivalı məşhur xanəndə Seyid Şuşins-
kinin (1889-1965) 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 
1989-cu ildən keçirilməyə başlayıb. Tədbir 
həmin ilin mayında – Şuşada xarıbülbülün 
çiçəklənmə dövründə düzənlənib. İlk festivalda 
yerli ifaçılarla yanaşı, keçmiş ittifaq respublika-
larından Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya, Litva 
və Belarusdan da musiqi qrupları iştirak edib.

1990-cı ildə “Xarıbülbül” festivalı 
beynəlxalq status alıb.Üçüncü festival 1991-
ci ildə düzənlənib. Bu tədbirə 25 ölkədən 
təxminən 300 nəfər qatılıb. 1990-1991-ci 
illərdə festivalın final konsertləri Bakıdakı 
Respublika Sarayında (indiki Heydər Əliyev 
Sarayı) təşkil olunub. Dördüncü festival 1992-
ci ildə mayın 15-də başlamalı, o zamanadək 
keçirilənlərin ən möhtəşəmi olmalı idi. Dünya-
nın 30-dan çox ölkəsindən 500 nəfərin iştirakı 
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin həmin ilin 8 mayın-
da Şuşa şəhəri Ermənistan hərbi birləşmələri 
tərəfindən işğal edildi. “Xarıbülbül” musiqi fes-
tivalını həmin il Şuşada təşkil etmək mümkün 
olmadı. Festival yalnız qısa müddətdə Ağdam 

şəhərində, İmarət kompleksində keçirildi.
Şuşa ənənəvi festivallı günlərinə  qayıtmaq 

üçün uzun illər gözləməli oldu. 44 günlük 
Vətən müharibəsində ərazi bütövlüyümüz 
bərpa ediləndən, Şuşa şəhəri azadlığına qovu-
şandan sonra 2021-ci il 12-13 may tarixlərində 
“Xarıbülbül” festivalı yenidən təşkil olundu. 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 29 ildən 
sonra yenə doğmalarını, qonaqlarını qarşıla-
dı...

Festivalda Azərbaycanda yaşayan müxtəlif 
xalqların musiqi kollektivləri çıxış etdilər, xalq 
və klassik musiqi nümunələrindən ibarət 
zəngin və maraqlı proqram təqdim olundu. 
Azərbaycan Ordusunun misli görünməmiş 
qəhrəmanlığı sayəsində azadlığına qovuşan 
Şuşanın hər qarış torpağı, sıldırım qayaları 
“Bayatı-Şiraz” muğamının sədasına büründü... 

Şübhəsiz ki, qala-şəhərimizin növrağı hələ 
qabaqdadır. “Xarıbülbül” musiqi festivalı o xoş 
günlərin müjdəsidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

TƏBİB Almaniyanın tanınmış  
tibb mərkəzi ilə əməkdaşlığa başlayır

Tibbi Ərazi 
Bölmələrini İdarəetmə 
Birliyinin (TƏBİB) 
İdarə Heyətinin sədri 
vəzifəsini icra edən 
Vüqar Qurbanov 
Almaniyanın Haydelberq 
Universitetinin 
Mannhaym Tibb 
Mərkəzinin Cərrahiyyə 
Klinikasının rəhbəri, 
professor Kristof 
Raysfelder və klinikanın 
cərrahı Vüqar Yaqublu 
ilə görüşüb.

TƏBİB-dən AZƏRTAC-a 
verilən xəbərə görə, görüşdə 
birgə təcrübə mübadiləsi, 
tibbi personalın bilik və 
bacarıqlarının artırılma-
sı üçün təlimlərin təşkili, 
tibb işçilərinin tədqiqatlara 
cəlb olunması, Almaniya 

təcrübəsinə əsasən, müasir 
səhiyyə modelinin yaradılma-
sında qarşılıqlı əməkdaşlıq, 
rezidentura təhsili, ağır 
cərrahi əməliyyatlardan sonra 
xəstələrin erkən tibbi reabili-
tasiyası (ERAS – Enhanced 

Recovery After Surgery) və 
s. kimi məsələlər müzakirə 
olunub.

Vüqar Qurbanov görüşdə 
vətəndaşların keyfiyyətli tibbi 
xidmətə əlçatanlılığının təmin 
edilməsi məqsədilə dövlət 

xəstəxanalarında çalışan tibb 
işçilərinin səhiyyəsi inkişaf 
etmiş ölkələrdə təcrübə 
keçməsinə cəlb edilmələrinin 
əsas prioritetlərdən biri oldu-
ğunu bildirib.

V.Qurbanov ilkin 

səhiyyə xidmətinin inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində 
Avropa ölkələrinin, xüsusilə 
Almaniyanın təcrübəsinin 
öyrənilməsinin önəmini 
vurğulayıb. O, eyni  zamanda, 
xaricdə təhsil almış azər-
baycanlı həkimlərin ölkə 
səhiyyəsinə cəlb olunması 
istiqamətində də işlər görül-
düyünü bildirib.

Kristof Raysfelder 
rəhbərlik etdiyi klinikanın 
TƏBİB-in tabeliyindəki Yeni 
Klinika ilə əməkdaşlıq edə 
biləcəyini qeyd edib, təcrübə 
mübadilələrinin mümkün 
perspektivləri ətrafında 
danışıb.

Daha sonra tərəflər ara-
sında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
imkanları barədə geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Sonda gələcək 
əməkdaşlıq istiqamətində 
atılacaq addımlar 
müəyyənləşdirilib.

Qeyd edək ki, Haydelberq 
Universiteti Almaniyanın Hay-
delberq şəhərində yerləşir. 
1386-cı ildə yaradılan bu ali 
təhsil müəssisəsi Almaniyada 
ən qədim universitetdir.

Baş prokurorun Bərdə rayonunda  
vətəndaşlarla görüşünün vaxtı dəyişdirilib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına və bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Baş prokuror Kamran Əliyevin Bərdə və 
Tərtər rayon sakinləri ilə mayın 16-na nəzərdə tutulmuş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib.

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, qəbul mayın 20-də saat 10:00-

da Bərdə Rayon Prokurorluğunun 
inzibati binasında keçiriləcək.
Vətəndaşların qəbulla bağlı 

qeydiyyatı və Bərdə rayonuna 
gəlmələrinin təşkili müvafiq rayon 
prokurorları tərəfindən həyata 

keçiriləcək.
Vətəndaşlar yaşadıqları 

ərazi üzrə rayon prokurorluqla-
rına yazılı və ya şifahi müraciət 
etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun 
Sənədlərlə və müraciətlərlə işin 
təşkili idarəsinin (012) 361-14-07 
nömrəli telefonu və contact@prose-
cutor.gov.az elektron poçt ünvanı, 
eləcə də prokurorluğun sosial 
şəbəkələrdəki səhifələri (instaqram, 
feysbuk, teleqram, tviter) vasitəsilə 
də qəbula yazıla bilərlər.

Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Mükafatına təqdim 
edilən mühüm elmi əsər

“Dispers mühitlərdə daşınma fenomenləri”  
monoqrafiyası (ingilis dilində,  London - New-York, CRC Press) 
və neft dispers sistemləri sahəsində fundamental tədqiqatlar 

(əsərlərin külliyyatı)”.
(Müəlliflər: Qüdrət Kəlbəliyev, Dilqəm Tağıyev, Sakit Rəsulov) 

Azərbaycan Respublikasının mühüm 
sərvətlərindən biri olan neftin çıxarılması, nəqli 
və emalı, eləcə də kimya və neft-kimya sənayesi 
üçün mühüm əhəmiyyətə malik olan müxtəlif 
proseslərin hesablanması, modelləşdirilməsi və 
layihələşdirilməsi, qarşıya çıxan problemlərin 
həlli yollarının axtarılması və digər məsələlər 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafında fundamental 
tədqiqatların əhəmiyyətini artırır. 

 Respublikanın Elm, texnika, memarlıq, 
mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində Dövlət 
Mükafatına təqdim edilən işlər sırasında 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kataliz 
və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Elmi Şurası 
tərəfindən irəli sürülən ”Dispers mühitlərdə 
daşınma fenomenləri” monoqrafiyası (ingilis 
dilində, London - New-York, CRC Press) və 
neft dispers sistemləri sahəsində fundamental 
tədqiqatlar (əsərlərin külliyyatı)” yuxarıda qeyd 
edilən problemlərin həlli istiqamətində aparılan 
fundamental tədqiqatlar kimi xüsusi diqqətə 
layiqdir.

Dünyada, o cümlədən, Azərbaycanda böyük 
ehtiyatları olan ağır neftlərin çıxarılması, nəqli və 
emalı məsələlərini məhdudlaşdıran səbəblərdən 
biri də istifadə edilən texnologiyaların kifayət qədər 
effektiv olmamasıdır. Ağır, yüksək özlülüklü neftlər 
mahiyyətcə mürəkkəb neft dispers sistemləri 
olmaqla asfalt-qətran maddələrinin və parafin 
birləşmələrinin kifayət qədər yüksək miqdarı ilə 
xarakterizə olunur. Bu, onların fiziki və reoloji 
xassələrinə, ilk növbədə, effektiv özlülüyünə və 
diffuziyasına təsir etməklə onların çıxarılması, 
nəqli və email proseslərini xeyli çətinləşdirir. 
Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, neftin reoloji 
xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif imkanlar 
mövcuddur.

Neft dispers sistemlərlə bağlı aparılan nəzəri 
tədqiqatlar nəticəsində laminar və turbulent axınlar 
zamanı dispers hissəciklər arasında qarşılıqlı təsir, 
quruluş əmələ gətirmə, qeyri-stasionar, konvektiv 
kütlə və istilik ötürmə prosesləri, məsaməli 
mühitlərdə hidravlik diffuziya və keçiricilik 
əmsallarının qiymətləndirilməsi üçün riyazi ifadələr 
alınmışdır. Neftin və qeyri-Nyuton mayelərin nəqli 
zamanı dispers hissəciklərin boruların və neft 
avadanlıqlarının daxili divarlarında çökməsinin 
qravitasiya diffuziya modeli işlənib hazırlanmışdır. 
Bu sahədə aparılan geniş tədqiqatların nəticələri 

ağır, qeyri-Nyuton neftlərin ilkin emal qurğularının 
intensifikasiyasının elmi əsasını təşkil edir.

Müəlliflərin neft dispers sistemlərinin 
nəzəriyyəsi sahəsində son illərdə apardıqları 
tədqiqatlar nəticəsində ağır neftlərin neft 
plastlarının məsaməli mühitində hərəkətini 
müəyyən edən yeni qeyri-xətti filtrasiya modeli 
təklif edilmiş və həmin model reoloji parametrlərin 
qiymətləndirilməsi və mübadilə proseslərinin 
hesablanması prosesinə tətbiq edilmişdir. 

Təklif edilmiş modellərdən müxtəlif ölkələrdə, 
o cümlədən, Amerika Aeronavtika və Astronavtika 
İnstitutunda (NASA) çəkisizlik şəraitində 
mayelərin qaynaması ilə bağlı məsələrdə (2010-
2012), Bergen (Norveç, 2009), Nottingham və 
Canterbury universitetlərində (İngiltərə, 2010-
2011) dissertasiyaların əsasının qoyulmasında 
istifadə edilmişdir. Bu modellər respublikamızda 
neft emulsiyalarının ayrılması proseslərinin 
hesablanması və intensivləşdirilməsini, 
resirkulyasıyanı nəzərə almaqla ağır neftlərin ilkin 
emal prosesinin intensivləşdirilməsi prosesi üçün 
də hesablamalarda uğurla tətbiq olunmuşdur.

Müəlliflərin neft dispers sistemlər sahəsində 
fundamental tədqiqatlarının nəticələri nüfuzlu 
beynəlxalq bazalarda indeksləşən jurnallarda 
(“Chemical Engineering Science”, “Aerosol 
Science”, “Powder Technology”, “Journal of 
Dispersion Science and Technology”, “Colloid 
and Surface Science”, “Теоретические основы 
химической технологии”, “Инженерно-
физический журнал”) çap olunmuş 30-dan çox 
məqalədə, Moskvada və Sankt-Peterburqda nəşr 
edilmiş 3 monoqrafiyada, Londonda çap olunmuş 
“Nano and Micro Encapsulation” kitabındakı 
ayrıca bir fəsildə və nəhayət, beynəlxalq elm 
dünyasında ən nüfuzlu akademik nəşriyyatlardan 
biri olan və ABŞ-da yerləşən “Taylor & Francis 
Group” şirkətində nəşr olunan iri həcmli “Transport 
Phenomena in Dispersed Media” (London 
– Nyu-York, CRC Press, 2019, 434 pages) 
monoqrafiyasında öz əksini tapmış və dünyanın 
əsas bölgələrində, o cümlədən, Şimali və Cənubi 
Amerikada, Avropada, Böyük Britaniyada, 
Avstraliya və Yeni Zelandiyada yayılmışdır. 

Monoqrafiya haqqında Rusiya Təbiət Elmləri 
Akademiyasının prezidenti, SSRİ Dövlət Mükafatı 
laureatı, professor O.A.Kuznetsov, Ufa Dövlət 
Neft Texniki Universitetinin rektoru, akademik 

R.N.Baxtizin, “Инженерно-физический 
Журнал”, “Нефтепромысловое дело”, 

“Нефтегазовое дело” jurnallarının redaksiyaları 
və müxtəlif internet səhifələri müsbət rəylər çap 
etmişlər.

Monoqrafiya haqqında çap olunmuş rəylərdə 
qeyd edildiyi kimi, kimya texnologiyasının 
prosesləri və aparatları, qeyri-Nyuton neftlərin 
reologiyası, yeni texnoloji proseslərin işlənilməsi 
və layihələndirilməsi, mövcud qurğuların 
təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssislər və 
tədqiqatçılar üçün çox əhəmiyyətli olan “Transport 
Phenomena in Dispersed Media” monoqrafiyası 
həm də azərbaycanlı alimlərin bu sahədə dünya 
elminə töhfəsi sayıla bilər.

Dövlət mükafatına təqdim olunan işin hər üç 
müəllifi elmi ictimaiyyət tərəfindən kifayət qədər 
yaxşı tanınan görkəmli alimlərdir. 

Akademik Dilqəm Tağıyev 28 monoqrafiya, 
kitab və dərsliyin, 65 patentin, xaricdə çap olunan 
530 elmi əsərin (cəmi 830) müəllifidir. 1983-cü 
ildə SSRİ Komsomolu mükafatına layiq görülmüş 
yeganə azərbaycanlı kimyaçıdır. Hirş indeksi 
(h-index 16, i10-index 34).

AMEA-nın müxbir üzvü Qüdrət Kəlbəliyev 8 
monoqrafiyanın, 7 patentin, xaricdə çap olunan 
220 elmi əsərin (cəmi 270) müəllifidir (h-index 12). 

Professor Sakit Rəsulov 29 monoqrafiya, 
dərslik və dərs vəsaitinin, 16 patentin, xaricdə 
çap olunan 135 elmi əsərin (cəmi 270) müəllifidir 
(h-index 8).

Yekunda qeyd etmək lazımdır ki, nüfuzlu 
beynəlxalq nəşriyyatlarda çap edilən sanballı, 
irihəcmli monoqrafiyaların (1850 səhifə) və 
 beynəlxalq bazalarda indeksləşən jurnallarda 
ciddi ekspertizadan sonra çap olunan 30-dan çox 
məqalənin məzmununda əks etdirilən neft dispers 
sistemləri sahəsində fundamental tədqiqatlar 
öz səviyyəsinə, əhəmiyyətinə və həcminə görə 
Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, 
memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat sahəsində 
Dövlət Mükafatına layiq görülə bilər.

Arif HƏŞİMOV,   
akademik, AMEA-nın  

prezidenti vəzifəsini icra edən,  
Fəxrəddin QƏDİROV,  
akademik, AMEA-nın  

Neft-Qaz İnstitutunun direktoru

UNESKO-nun 2022-ci ili “Fundamental elm ili” elan etməsi innovativ inkişaf 
prosesində fundamental elmlərin artan əhəmiyyətini bir daha ön plana çəkir. Elmi 
tərəqqidə lokomotiv rolunu oynayan fundamental elmlərin uğurları sayəsində 
elmtutumlu yeni texnologiyaların və proseslərin yaradılması reallığa çevrilir.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində (ATMU) ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunan 
tədbir keçirilib. ATMU-nun rektoru İlham Mədətov ulu öndərin elm, təhsil, 
mədəniyyət sahələrinin dinamik inkişafındakı əvəzolunmaz rolundan, müasir 
Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev tərəfindən 1993 – 2003-cü illərdə 
əsası qoyulan genişmiqyaslı islahatların ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirildiyindən bəhs edib. 

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən “Şuşa 
mədəniyyətinin inciləri” layihəsi müxtəlif təqdimatlarla davam edir. 
“Şuşa ili”nə həsr olunan “Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa” 
bölməsi üzrə növbəti təqdimat “Xarıbülbül” beynəlxalq musiqi 
 festivalına həsr olunub.
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