LAYİHƏLƏRİ İDARƏETMƏ MƏKTƏBİNİN
YENİDƏN AÇILIŞI TƏDBİRİ 16 mart 2017-ci il
BP-nin Əlaqələr, Xarici İşlər və Regional Strategiya üzrə vitseprezidenti Bəxtiyar Aslanbəylinin çıxışı

Möhtərəm qonaqlar, xanımlar və cənablar,
Bu gün burada BP və onun AÇG, ŞD, BTC və CQBK layihələrindəki
tərəfdaşları adından bu tədbirdə çıxış etməkdən çox məmnunam. Burada
qeyd olundu ki, tədbir bizim birlikdə maliyyələşdirdiyimiz “Layihələri
İdarəetmə Məktəbi”nin bir qədər fasilədən sonra yenidən fəaliyyətə
başlaması münasibətilədir.
Layihənin bu yeni dövründə biz icraçı tərəf qismində çıxış edən, layihələri
idarəetmə sahəsində aparıcı beynəlxalq təlim şirkəti olan “Twenty Eighty
Strategy Execution” şirkəti ilə və hamımızın çox yaxşı tanıdığımız Bakı Ali
Neft Məktəbi ilə əməkdaşlıq edəcəyik. Ümidvarıq ki, bu yeni əməkdaşlarla
“Layihələri İdarəetmə Məktəbi” daha böyük nailiyyətlər qazanacaq.
Çox sevinirik ki, bu layihə indiyədək tərəfdaşlarımızla birlikdə
maliyyələşdirdiyimiz ən uğurlu ixtisasartırma və yerli potensialın
yaradılmasına dəstək təşəbbüslərindən biridir, çünki biz belə hesab edirik
ki, bu Məktəb artıq yerli potensialı inkişaf etdirən, amma beynəlxalq
məzmunlu davamlı bir təlim müəssisəsinə çevrilib.
2011-ci ildə bu layihəyə başlayanda və sonralar da Məktəbin
maliyyələşdirilməsini davam etdirmək qərarına gələndə məhz nəticələrin
davamlı olması məqsədini qarşıya qoymuşduq.
Dəstəklədiyimiz təhsil layihələrinin və təşəbbüslərinin uğurlu olduğunu və,
xüsusilə də, onların davamlı olduğunu, daim qarşıya qoyulan məqsədə
çatdığını, daha da genişləndiyini və ölkənin də irəliləyişinə dəstək verdiyini
görəndə biz də qarşıya qoyduğumuz məqsədimizə çatmış oluruq. Biz öz
sosial sərmayə layihələrimizi məhz belə seçirik və nəticələri də belə
dəyərləndiririk.

Yerli potensialların yaradılması və inkişafına dəstək BP və tərəfdaşlarının
bu ölkədə fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində həmişə diqqət mərkəzində
saxladığı bir sahə olub. Bu, həm də
bizim bu ölkə qarşısında
öhdəliklərimizin bir hissəsidir və gələcəkdə də biz Azərbaycanda yerli
potensialların yaradılması və inkişafı səylərinə kömək edəcəyik.
BP bu il Azərbaycanda hökumət və tərəfdaşlarımızla birlikdə uğurlu
fəaliyyətinin 25-illiyini qürur hissi ilə qeyd edir. Bu qürur hissini əsaslandıran
bir çox amillər var, amma mən burada onlardan yalnız biri – sosial sahənin
inkişafına hansı töhfələr vermişik və bunların ölçüləbilən dəyərləri nədir –
bunları qısaca bir daha vurğulamaq istərdim.
Bizim obyektlərimizin qonşuluğunda yaşayan yerli əhali üçün imkanlar
yaratmaq, neft və qaz, kənd təsərrüfatı və digər əlaqədar sahələrdə səriştə,
bilik və bacarıqları inkişaf etdirmək, yerli şirkətləri inkişaf etdirmək və onlar
üçün biznes imkanları yaratmaq, universitetlər, məktəblər, uşaq bağçaları
vasitəsilə təhsilin inkişafına, irihəcmli mədəniyyət təşəbbüsləri vasitəsilə
xalqın zəngin mədəni irsinin təbliğinə dəstək vermək, milli idmanın və
idmançıların inkişafına, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi iri beynəlxalq
idman tədbirlərinə sponsorluq etməklə ölkənin idman potensialının
artmasına dəstək vermək, özəl və ictimai qurumlarla geniş əməkdaşlıqlar
qurmaq kimi sahələrdə geniş fəaliyyətimiz Azərbaycanın sosial inkişafında
birbaşa iştirakımızin uğurlu istiqamətləridir.
Bütün bu layihələrə tərəfdaşlarımızla birlikdə indiyədək
Azərbaycanda 72 milyon dollara yaxın sərmayə qoymuşuq.

təkcə

Onu da demək lazımdır ki, bütün bunları, əlbəttə ki, hökumət, SOCAR,
tərəfdaşlarımız və digər tərəflərlə əməkdaşlıqda həyata keçirmişik və bu
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir, birgə uğurlarımızdan qürur duyuruq.
Sonda bir daha vurğulamaq istərdim ki, bu gün yenidən fəaliyyətə
başlamasını qeyd etdiyimiz “Layihələri İdarəetmə Məktəbi” yerli insan
resurslarına və ümumilikdə bacarıqların yaradılmasına dəstəyimizin uğurlu
nümunəsidir və, əminik ki, bu layihə beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislər
yetişdirməklə gələcəkdə də ölkəyə əhəmiyyətli faydalar gətirəcək.
BP və tərəfdaşlarımız adından layihə üzrə bizimlə əməkdaşlıq edəcək
tərəflərə təşəkkür etmək və birgə işimizin gələcəkdə uğurla davam
edəcəyinə əmin olduğumuzu bildirmək istərdim.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

