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2021-ci il yanvarın 26-da “Bakı-Xəbər” ictimai-
siyasi qəzetində “Azərbaycanda beynəlxalq indeksli 
elmi jurnalların yaradılmasına mane olan kimdir - xa-
ricə axıdılan alim pulları dayandırılacaqmı...” sərlöv-
həli analitik yazı dərc etmişdir (müəllif İradə Sarıye-
va).

Mövzunu şərh edib, münasibət bildirən filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, təhsil eksperti dosent Vüsalə 
Ağabəyli bildirmişdir ki, “Yalnız Xəzər Universite-
tində impakt faktorlu jurnal var. Yəni, bu universite-
tin jurnalı həmin beynəlxalq elmi jurnallar sırasında 
yer alır. Bildiyim qədər, başqa bir Azərbaycan univer-
sitetində belə bir impakt faktorlu jurnal yoxdur.”

Məqalənin tam mətni aşağıdakı linkdə:

2021-ci il yanvarın 26-da AZƏRTAC Elmin İnkişa-
fı Fondunun keçirdiyi “Elm-Təhsil-Sənaye” məqsəd-
li qrant müsabiqəsi üzrə qaliblərin arasında Xəzər 
Universitetinin də olması haqqında xəbər yaymışdır. 
Xəbərdə göstərilir ki, Xəzər Universitetinin Baytarlıq 
Elmi-Tədqiqat İnstitutu ilə birgə təqdim etdiyi "Qara-
bağ və Dilbaz at cinslərinin genom profilinin tədqiqi: 
genetik markerlərin, allel variasiyalarının aşkar edil-
məsi və seleksiyada istifadəsi" layihəsi qranta layiq 
görülüb.

Tehsil-press.az saytı da həmin xəbəri dərc etmişdir.
Xəbərləri  aşağıdakı linklərdə oxumaq olar:

TƏHSİL  EKSPERTİ:  “YALNIZ  
XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  

İMPAKT  FAKTORLU  JURNAL  VAR”

AZƏRTAC:  XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  
ELMİN  İNKİŞAFI  FONDUNUN  

QRANT  MÜSABİQƏSİNİN  
QALİBLƏRİ  ARASINDA

On January 26, 2021, AZERTAC announced that 
Khazar University was among the winners of the 
Science-Education-Industry Grant Competition held 
by the Science Development Foundation. According 
to the report, the project entitled "Study of the genome 
profile of Karabakh and Dilbaz horse breeds: 
detection of genetic markers, allele variations and 
their use in selection" presented by Khazar University 
in cooperation with the Veterinary Research Institute 
was awarded a grant.

Tehsil-press.az also published the news.
The news is available in the following link:

AZERTAC:  KHAZAR  UNIVERSITY 
 AMONG  THE  WINNERS  OF  

SCIENCE  DEVELOPMENT  
FOUNDATION  GRANT  COMPETITION

On January 26, 2021, the socio-political newspaper 
"Baku-Khabar" published an analytical article entit-
led "Who is hindering the creation of international in-
dexed scientific journals in Azerbaijan - will the flow 
of money for scientists sent abroad be stopped?" 
(author Irada Sariyeva).

Commenting on the topic, Vusala Aghabeyli, Doc-
tor of Philosophy in Philology, Associate Professor of 
Education, said that only Khazar University has Jour-
nal İmpact Factor. It means that the journal of this uni-
versity is among those international scientific jour-
nals. As far as I know, no other Azerbaijani university 
has such a magazine with such an impact factor. ” 

The article is available in the following link:

EDUCATION  EXPERT:  “ONLY  
KHAZAR  UNIVERSITY  HAS  

JOURNAL  IMPACT  FACTOR”

https://azertag.az/xeber/Xezer_Universiteti_Elmin_Inkisafi_Fondunun_qrant_musabiqesinin_
qalibleri_arasinda-1696839

http://tehsil-press.az/index.php?newsid=55399#newsbase1

https://www.baki-xeber.com/sosial/115536.html

Son günlərdə dünya bazarlarında neftin qiymətlərində artım müşahidə edilir. Hazırda “Brent” mar-
kalı neftin qiyməti 56 dollar ətrafındadır. 

Beynəlxalq Enerji Agentliyinə görə, COVID-19-a yoluxmanın artması iqtisadi fəaliyyəti ləngitsə də, 
peyvəndləmə prosesinin yayılması və iqtisadi canlanmanın ilin ikinci yarısında neft tələbatında artımı 
stimullaşdıracağı gözlənilir. Bəs, dünya bazarlarında neftin qiyməti 60-70 dollara qalxa bilərmi?

Xəzər Universitetinin professoru Fuat Rəsulov məsələni  Sputnik.az-a şərh edib.
Professor neftin qiymətinin yüksəlməsinə pessimist baxır:
"Neftin bahalaşması mümkün deyil və qiymətin qalxması müvəqqəti xarakter daşıyır. Dünyada baş 

verən siyasi proseslər ilə bağlı müvəqqəti, qısamüddətli qiymət artımları ola bilər. Sonra yenə qiymət 
aşağı düşəcək. Səudiyyə Ərəbistanında yeni neft yataqları aşkar edilib. ABŞ və İran arasında danışıqlar 
davam edəcək və çox güman ki, İrana qarşı sanksiyalar yumşalacaq. İran da öz neftini bazara çıxarma-
ğa başlayacaq. Müvəqqəti hadisələr fonunda il ərzində neftin qiyməti 45-55 dollar arasında qalacaq. 
Neftin qiyməti 70 dollara qalxa bilməz".

Onun sözlərinə görə, vaksinasiyadan sonra bir sıra ölkələrdə iqtisadiyyatın bir az dirçələcəyi və ya-
nacağa, enerjiyə tələbatın artacağı ilə bağlı gözləntilər var: "Ancaq burada paralel proseslər gedir. Kifa-
yət qədər çox ölkə elektriklə işləyən avtomobillər almağa, hibrid avtomobillər istehsal etməyə başla-
yıb.

 Digər tərəfdən, məsələn, Avropa kömürdən imtina etmək istəyir. Bu, o deməkdir ki, qaza, neftə tələ-
bat artacaq. Ancaq neft və neft məhsularının 70 faizi yanacaq kimi istifadə olunur. Bundan başqa, bütün 
ölkələrdə kifayət qədər neft ehtiyatları da var. Ona görə də pandemiyanın azalmasının bu sahəyə böyük 
təsiri olmayacaq".

Qazın qiymətinə gəlincə, professor deyib ki, qazın qiyməti qısa müddətdə xeyli bahalaşıb: "Çünki bi-
zim əsas bazarımız Avropadır və sərt şaxtalar və s. ilə bağlı tələbat artıb. Ona görə də, qazın qiyməti 
qalxıb. Biz Çinə, Asiya ölkələrinə qaz satmırıq. Lakin bu yaxınlarda Türkiyə və Yunanıstan Qara 
dənizdə öz ərazi sularında yataqlar aşkar ediblər. İndi bu ölkələr həmin yataqları işlətmək istəyirlər".

"Neftin mövcud qiymətləri Azərbaycan üçün çox sərfəlidir. Təklif və tələbdən çox şey asılıdır", - de-
yə o əlavə edib.

         Xalid Məmmədov, 
         Sputnik Azərbaycan

https://sputnik.az/economy/20210125/426045897/neftin-qiymetleri-bahalashir-sherh.html
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 PROQNOZ  VERİB

Xəzər Universitetinin professoru Fuat 
Rəsulov 2021-ci il yanvarın 25-də  
sputnik.az saytına müsahibəsində neft 
bazarında baş verən prosesləri şərh edə-
rək, neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz ve-
rib. Müsahibəni təqdim edirik.
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