
 

№ 14/10 

Bakı şəhəri           20 dekabr 2017-ci il 

 

“Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və  

ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün  

Dövlət Proqramı” üzrə AMEA-nın icraçısı olduğu 

tədbirlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı  

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 

2018–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədləri Azərbaycanda qeyri-neft 

sektorunun mühüm sahəsi və kənd təsərrüfatının prioritet istiqamətlərindən olan 

baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafı üzrə nəzərdə tutulan, bu sahəyə dövlət dəstəyinin 

gücləndirilməsinə, ixrac potensialının artırılmasına və kənd yerlərində məşğulluğun təmin 

edilməsinə yönəldilmiş işlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlərə nail olmaq 

üçün elmin fəal iştirakı vacibdir və sözügedən Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 

Tədbirlər Planında digər təşkilatlarla yanaşı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının da 

qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. 

Yuxarıda qeyd olunan vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR: 
 

1. “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018–

2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası üzrə AMEA-nın müvafiq strukturları 

arasında iş bölgüsünü nəzərdə tutan Tədbirlər Planı təsdiq edilsin (əlavə). 

2. Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsi ilə bağlı görülən işlər haqqında informasiyanın 

toplanması, işlənməsi, hesabatların hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim olunması, AMEA-nın daxilində, eləcə də AMEA ilə 
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digər icraçı təşkilatlar arasında əlaqələndirmənin təmin edilməsi məqsədilə 

aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın: 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Əzizov Fərhad Şirin oğlu 

–         AMEA-nın Şəki Regional Elmi 

Mərkəzinin elmi işlər üzrə direktor 

müavini 

 
 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Bəkirov Qüdürət Məmməd oğlu 

 

–         
 

AMEA-nın Şəki Regional Elmi 

Mərkəzinin Tut ipəkqurdunun 

seleksiyası şöbəsinin rəhbəri 

 

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Məmmədov Ayaz Məmməd oğlu 

 

   –       

 

 

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar 

İnstitutunun şöbə müdiri 

 

Mustafayev Aqil Gülməmməd oğlu     

 

  –      

            

 
 

AMEA-nın Şəki Regional Elmi     
Mərkəzinin Tut ipəkqurdunun 
seleksiyası şöbəsinin elmi işçisi 

 
 

3. Tədbirlər Planının yerinə yetirilməsinə məsul qurumlara tapşırılsın ki, Fəaliyyət 

Proqramının icrası üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin. 

4. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə 

həvalə edilsin. 

 

 

 


