“Kənd təsərrüfatı üzrə peşə təhsili”nə həsr olunmuş
tədbirdə Qordonun qeydləri
“Four Seasons” mehmanxanası, 22 sentyabr 2016-cı il

Səfir Crofts, nazir Cabbarov,
Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün burada tərəfdaşlarımızın adından yeni bir layihəyə start
verməkdən məmnunluq duyuram. Hesab edirik ki, bu layihə çox
düzgün vaxtda başlayır və digər qeyri-neft sektorları arasında
kənd təsərrüfatı sahəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ölkədə
aparılan genişmiqyaslı səylərə töhfə verəcək.
Bizim bu ölkədə əməliyyatçısı olduğumuzu Azəri-Çıraq-Dərinsulu
Günəşli və Şahdəniz yataqları, CQBK və BTC boru kəmərləri
dünya səviyyəli neft-qaz layihələridir və bu vaxtadək ölkənin
iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayıb. Biz inanırıq ki, bu
layihələr qarşıdan gələn onilliklər ərzində ölkədə güclü və sabit
iqtisadiyyatı dəstəkləməyə davam edəcək potensiala malikdir.
Buna nail olmağın yollarından biri təhsilə, istedadlı insanların
təlimi və inkişafına, icmaların inkişafına və yeni bacarıq və
səriştələrin yaradılmasına sərmayə qoymaqdır.
Burada fəaliyyətə başladığımız ilk gündən etibarən biz öz biznes
məqsədlərimizlə yanaşı bu sahələri də dəstəkləməyi öhdəmizə
götürmüşük.
1

Hesab edirik ki, Azərbaycanda milyardlarla dollar dəyərində
layihələrin ərsəyə gəlməsi üçün çalışdığımız müddətdə keçmiş
nailiyyətlərə əsaslanmaqla, yeni üsullar və metodlar tətbiq
etməklə və səriştəli insanları işə cəlb etməklə insanlara və təhsil
sisteminə sərmayə qoyuluşu həm ölkə üçün, həm də bizim üçün
fayda gətirir. Hamımız yaxşı başa düşürük ki, ölkənin
uzunmüddətli davamlı uğuru, o cümlədən biznes sektorunun
inkişafı onun vətəndaşlarının təhsilinin keyfiyyətindən asılıdır.
Qürurla deyə bilərəm ki, bu vaxtadək BP öz tərəfdaşları ilə
birlikdə bir sıra çox uğurlu təhsil və icma inkişafı layihələrinə
başlamış və onları dəstəkləmişdir və bu da nəticə etibarilə həm
neft, həm də qeyri-neft sektorunda bacarıqların yaradılmasına
əhəmiyyətli töhfə vermişdir.
Hesab edirik ki, Layihə İdarəetmə Məktəbi, İT bacarıqlarına və
İngilis dili biliklərinin inkişafına dəstək verilməsi, SOCAR-ın
Qobustan Regional Təlim Mərkəzində neft-qaz ilə bağlı ixtisaslar
üzrə təlimin dəstəklənməsi, yeni fakültələrin yaradılması, dünya
səviyyəli laboratoriyaların ianə edilməsi, bilik və təcrübələrimizin
yerli universitetlərlə bölüşülməsi, BP və tərəfdaşlarının dəstək
olduğu bir sıra digər çox mühüm təhsil layihələri Azərbaycanın
gələcəyi üçün istedadlı insanların inkişafına birbaşa yatırdığımız
sərmayədir.
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Bu gün başladığımız layihə Təhsil Nazirliyi ilə birgə olan
təşəbbüsdür və kənd təsərrüfatı sektoru üçün peşə təhsili və
təlimi sisteminin modernləşdirilməsi istiqamətində ilk addımların
atılmasını nəzərdə tutur. Təhsil Nazirliyi ilə bu tərəfdaşlıq bizə
imkan verəcək ki, layihənin məqsədlərini müvafiq istiqamətdə
yönəltməklə onları ölkənin kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə
prioritetlərinə uyğunlaşdıraq. BP və tərəfdaşları bu təhsil
layihəsinə qoşulmaqdan məmnunluq duyur və mən Təhsil
Nazirliyinə və şəxsən cənab Mikayıl Cabbarova, o cümlədən
icraçı tərəfdaşımız olan “British Council” təşkilatına bu
tərəfdaşlıq imkanına görə təşəkkürümü bildirirəm.
Biz bu layihədən yüksək keyfiyyətli nəticələr gözləyirik və
inanırıq ki, o, ölkədə kənd təsərrüfatı üzrə peşə təhsilində yeni
metodologiyanın, yeni ixtisas bölmələrinin və tendensiyaların
yaradılması prosesini gücləndirəcək.”
Təşəkkür edirik!
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