
1N26 (1074) 4-10 iyul 2019-cu il

İyunun 30-da Bakıda, Heydər 
Əliyev Mərkəzində UNES-
KO-nun Ümumdünya İrs Ko-
mitəsinin 43-cü sessiyasının 
açılış mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, UNES-
KO-nun xoşməramlı səfiri 
Mehriban Əliyeva mərasimdə 
iştirak edib. Azərbaycanın döv-
lət siyasətinin əsas istiqamət-
lərindən biri milli-mənəvi 
dəyərlərin, tarixi-mədəni irsin 
qorunması və təbliği ilə yanaşı, 
beynəlxalq səviyyədə dünya ir-
sinin müdafiəsi və mühafizəsinə 
dəstək verməkdir. Bu məqsədlə 
ölkəmiz müstəqilliyini bərpa 
etdiyi vaxtdan UNESKO ilə sıx 
əməkdaşlıq münasibətləri qu-
rub və təşkilatın fəaliyyətinə 
öz töhfəsini verib. 2013-cü ildə 
UNESKO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrsin Qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitəsinin 
8-ci sessiyasına uğurla ev sa-
hibliyi edən Azərbaycanda eyni 
müvəffəqiyyətlə hər iki ildən bir 
UNESKO-nun rəsmi tərəfdaşlı-

ğı ilə Ümumdünya Mədəniyyət-
lərarası Dialoq Forumu keçirilir. 
Ümumdünya İrs Komitəsinin 
42-ci sessiyasında qəbul edil-
miş qərara əsasən Azərbaycan 
bu mötəbər qurumun növbəti 
sessiyasına ev sahibliyi etmək 
hüququ əldə edib.
Sessiya iştirakçılarını salamla-
yan Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezidenti, 
UNESKO-nun xoşməramlı səfi-
ri Mehriban Əliyeva bu cür mü-
hüm toplantını qəbul etməyin 
böyük şərəf olduğunu deyib. 
Mehriban Əliyeva ölkəmizlə bu 
təşkilat arasında ötən 27 ildə bir 
sıra sahələrdə uğurlu əlaqələ-
rin qurulduğunu bildirib. “Biz 
fəal təmsilçilik və verdiyimiz 
töhfələrlə UNESKO-nun işində 
uğurla iştirak edirik”, - deyən 
Mehriban Əliyeva ümumdün-
ya və milli irsin qorunmasının 
Azərbaycanda dövlət siyasə-
tinin mərkəzində dayandığını 
vurğulayıb. Son 5 ildə ölkəmiz-
də 40 tarixi abidənin bərpa edil-
diyini və yenidən qurulduğunu 

deyən Mehriban Əliyeva bunun-
la da milli mədəniyyətimizin 
zənginləşdiyini diqqətə çatdırıb. 
İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı, 
Qız qalası, Qobustan qaya rəs-

milərinin UNESKO-nun Dünya 
İrs Siyahısına daxil edildiyini 
deyən Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti musiqi xəzinəmi-
zin inciləri olan muğam və aşıq 

sənətinin də bəşəriyyətin Qey-
ri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına 
daxil edildiyini bildirib.
“Sülh mədəniyyətinin toxumla-
rı dialoq və qarşılıqlı hörmətlə 

cücərə bilər”, - deyən Mehriban 
Əliyeva 2008-ci ildən ölkəmiz-
də keçirilən və UNESKO-nun 
da tərəfdaşı olduğu Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası Di-
aloq Forumunun əhəmiyyətin-
dən danışdı, bir daha tədbirin 
işinə uğurlar arzulamışdır.
Dünya mədəni irsinin hazırda 
həssas vəziyyətlə üzləşdiyini 
deyən UNESKO-nun Baş direk-
toru Odre Azule qaynar nöqtələr-
dəki mədəni abidələrin daim 
UNESKO-nun nəzarətində oldu-
ğunu diqqətə çatdırmış, dünya 
mədəni irsinin müxtəlifliyinin 
qorunub saxlanmasının vacibli-
yini vurğulamışdır. Mədəni irsin 
qorunmasına dair Konvensiyanın 
xüsusi əhəmiyyətini vurğula-
yan UNESKO-nun Baş direktoru 
dünya əhalisini təşviq işlərində 
fəal olmağa çağırmışdır. 
Sonra UNESKO-nun İcraiyyə 
Şurasının sədri Byonq-Hyun Li 
və Dünya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyasının sədri, Azərbayca-
nın Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev çıxış etmişlər.

Azərbaycan apreldə Türkiyə-
nin ən çox təbii qaz idxal etdi-
yi ölkələr sırasında ikinci olub. 
Apreldə Türkiyə Azərbaycan-
dan 724 milyon kubmetr təbii 
qaz idxal edib.
Bu barədə Türkiyənin Enerji 
Bazarını Tənzimləmə Təşkilatı 
(EPDK) məlumat yayıb. Bildiri-
lir ki, apreldə Türkiyənin Azər-
baycandan idxal etdiyi qazın 
həcmi martla müqayisədə 133 
milyon kubmetr artıb. Azər-
baycan apreldə Türkiyənin ən 
çox qaz idxal etdiyi ölkələr sı-
rasında Rusiyadan (1,4 milyard 
kubmetr) sonra ikinci olub.
Yanvarda Türkiyə Azərbay-
candan 808 milyon kubmetr, 
fevralda 683 milyon kubmetr, 
martda 591 milyon kubmetr, 

apreldə isə 724 milyon kubmetr 
təbii qaz idxal edib. Ümumilik-
də 4 ayda qardaş ölkənin Azər-
baycandan qaz idxalı 2 milyard 
806 milyon kubmetr təşkil edib.
Qeyd edək ki, keçən il Türkiyə 
Azərbaycandan 7 milyard 527 
milyon kubmetr təbii qaz idxal 
etmişdi.
Türkiyə Azərbaycandan tə-
bii qazı Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri (CQBK) (Bakı-Tbili-
si-Ərzurum) və TANAP-la 
idxal edir. 2006-cı ilin sonların-
da istismara verilən CQBK ha-
zırda Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyəyə “Şahdəniz” qazı-
nı çatdırır. Bu ilin ilk 3 ayında 
CQBK və genişləndirilən Cə-
nubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
(CQBKG) birgə gündəlik orta 

ötürücülük gücü 30 milyon ku-
bmetrdən çox olub. Rüb ərzin-
də CQBK ilə bağlı fəaliyyətlərə 
təqribən 9 milyon dollar əmə-
liyyat və 17 milyon dollar isə 
əsaslı xərclər sərf edilib. Kəmə-
rin iki operatoru var – BP şirkə-
ti CQBK obyektlərinin tikintisi 
və istismarı üzrə məsul texni-
ki operatoru, SOCAR isə CQ-
BK-nın biznes icrası üzrə məsul 
kommersiya operatorudur.
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 
şirkətinin sərmayədarları belə-
dir: BP (operator – 28,8 faiz), 
“AzSCP” (10 faiz), “Cənub Qaz 
Dəhlizi Midstrim” (6,7 faiz), 
“Petronas” (15,5 faiz), “LUKo-
il” (10 faiz), “NICO” (10 faiz), 
və “TPAO” (19 faiz).
Keçən il iyunun 12-də Əs-
kişəhərdə istifadəyə verilən TA-
NAP qaz kəməri ilə Türkiyəyə 
ilk qaz həcmlərinin nəqli plan-
laşdırıldığı kimi iyunun 30-
da başlayıb. Bu vaxtadək TA-
NAP-la Türkiyəyə təqribən 1,9 
milyard kubmetr “Şahdəniz” 
qazı nəql edilib. TANAP boru 
kəməri iyulun 1-dən etibarən 
Azərbaycan təbii qazının Avro-
paya nəql edilməsi üçün hazır 
vəziyyətə gətirilib. TANAP-la 
bu il 2 milyard kubmetr, 2020-
ci ildə 4 milyard kubmetr və 
2021-ci ildə isə 6 milyard kub-
metr Azərbaycan təbii qazı Tür-
kiyəyə nəql ediləcək.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
ÜGT-nin Avropa Regionuna rəh-
bərliyi rəsmən təsdiqlənib. İyu-
nun 29-da Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının (ÜGT) Brüsseldə 
keçirilən Gömrük Əməkdaşlıq 
Şurasının 133/134-cü sessiyala-
rı başa çatıb. Bu barədə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Mətbuat 
və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarə-
sindən məlumat verilib.
Xatırladaq ki, tədbirlərdə Döv-
lət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-leyte-
nantı Səfər Mehdiyevin rəhbər-
lik etdiyi nümayəndə heyəti iş-
tirak edib. Sessiyaların sonuncu 
günündə imzalama və sənədlə-
rin depozitə verilmə mərasimlə-
ri baş tutub, Maliyyə Komitəsi-
nin büdcə və maliyyə məsələləri 
üzrə hesabatı dinlənilib. 
Cari ilin 25-26 aprel tarixlə-
rində Rusiya Federasiyasının 
Sankt-Peterburq şəhərində ke-
çirilmiş Ümumdünya Gömrük 
Təşkilatının Avropa Regionu 
üzrə Gömrük Xidməti Rəhbər-
lərinin Konfransında Azərbay-
can Respublikası 2 il müddətinə 
Ümumdünya Gömrük Təşki-
latının Avropa Regionu üzrə 
sədr müavini seçilib. Beləliklə, 
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 
iyunun 29-da keçirilən son icla-
sında Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Avropa Regionuna rəhbərliyi 
rəsmən təsdiqlənib.
Avropa regionu üzrə Sədr 
müavini qismində Azərbaycan 
həm Şuranın, həm də Siyasi 
Komissiyanın sessiyalarında 
artıq regionun adından çıxış 
edərək, Avropa regionu göm-
rük xidmətlərinin maraqlarını 
qoruyacaq. 
Qeyd edək ki, ÜGT Avropa 
Regionu özündə 52 ölkə və 
Avropa İttifaqı olmaqla, ümu-

milikdə 53 üzvü birləşdirən ən 
böyük regiondur.
Şübhəsiz ki, dünyanın ən in-
kişaf etmiş ölkələrinin təmsil 
olunduğu regiona ölkəmizin 
gömrük xidmətinin sədr seçil-
məsi Prezident İlham Əliyevin 
gömrük orqanlarına göstərdi-
yi yüksək diqqət və qayğının, 
gömrük sistemində aparılan 
islahatlar hesabına Azərbaycan 
gömrüyünün nüfuzunun art-
masının nəticəsidir.
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Azərbaycan Respublikasının Au-
ditorlar Palatası ölkə Pre zidenti 
cənab İlham Əliyevin göstərişlə-
rini rəhbər tu taraq, müstəqil ma-
liyyə nəzarəti sahəsində mütərəqqi 
dünya təcrübəsini öyrənmək və 
milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlə-
rini nəzərə almaqla ölkəmizdə tət-
biqini genişləndirmək məqsədilə, 
40-a yaxın xarici ölkələrin audit və 
mühasibatlıq qurumları ilə əmək-
daşlıq sazişləri imzalamışdır. Bu 
sazişlərin reallaşması ölkədə şəf-
faflığın artırılması və auditin inki-
şafı sahəsində xarici tərəfdaşlarla 
birgə tədbirlər həyata keçirmək və 
təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün 
önəmli əhəmiyyət kəsb edir. 
Növbəti belə əməkdaşlıq sazişlə-
rinin imzalanması 2019-cu il 13 
iyun tarixində Rusiya Federasiya-
sının özünütənzimləyən auditor-
lar təşkilatı olan “Содружество”  
Assosiasiyası və İmtiyazlı Sertifi-
katlaşdırılmış Mühasiblər Asso-
siasiyasının (ACCA) nümayəndə 
heyətlərinin Bakıya səfəri zamanı 
baş tutmuşdur. 
2019-cu il 13 iyun tarixində “Flame 
Towers” Baku otelində Azərbay-
can Respublikasının Auditorlar 
Palatası və Rusiya Federasiyasının 
“Содружество” Assosiasiyası ara-
sında Əməkdaşlıq Sazişi,  Azər-
baycan Respublikası Auditorlar 
Palatası və mənzil qərargahı Lon-
donda yerləşən ACCA arasında 
isə Anlaşma Memorandumu im-
zalanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası və “Сод ру-
жество” Assosiasiyası arasın-
dakı Əməkdaşlıq Sazişinin əsas 
məqsədi Beynəlxalq Maliy yə He-
sabatı Standartlarının (BMHS), 
Beynəlxalq Audit Standartları-
nın (BAS), habelə Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyası (BMF) 
tərəfindən qəbul olunan digər 
standartların ARAP və ÖAT SA 
üzvlərinin peşə fəaliyyətində tət-
biqinə kömək göstərilməsi, tərəflə-

rin üzvlərinin tədrisi və ixtisasının 
artırılması üçün ARAP-ın və ÖAT 
SA-nın tədris mərkəzi şəbəkələri 
vasitəsi ilə peşə sertifikatlaşdır-
masının inkişafı sahəsində əmək-
daşlıq edilməsi, ARAP və ÖAT SA 
üzvlərinin peşəkarlığının inkişafı 
məsələlərində qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərilməsi, tərəflərin mütəxəs-
sisləri arasında işgüzar ünsiyyətə 
əlverişli şərait yaradılmasından 
ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Audi-
torlar Palatası və ACCA arasında-
kı Anlaşma Memorandumunun 
məqsədi isə hüquqi münasibətlər 
yaratmaq niyyəti olmadan tərəf-
lər arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
ruhunda anlaşma yaratmaq, qar-
şılıqlı faydaya xidmət edən əmək-
daşlıq imkanlarını araşdırmaq, 
hər birinin və qarşılıqlı maraqların 
qorunması üçün tərəflərin əmək-
daşlıqla bağlı müvafiq rolları və 
məsuliyyətlərini müəyyən etmək-
dən ibarətdir.
Tədbiri Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının sədri, iqti-
sad elmləri doktoru, professor Va-
hid Novruzov açaraq iştirakçıları 
və qonaqları salamladı. V.Novru-
zov tədbirin Azərbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatası ilə 
“Содружество” Assosiasiyası və 
Auditorlar Palatası ilə ACCA ara-
sında əməkdaşlığa dair sənədlərin 
imzalanmasına həsr olunduğunu 
qeyd etdi. O, Azərbaycan və Rusi-
ya auditorları arasında əməkdaş-
lığın köklərinin  uzaq 1999-cu ilə 
təsadüf etdiyinə  toxunaraq,  məhz 
həmin vaxt ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin müvafiq sərəncamı 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatasına Rusiya au-
ditorları ilə Əməkdaşlıq Sazişi 
imzalamağa dair xeyir-dua veril-
diyini və həmin ildən başlayaraq 
Auditorlar Palatası  ilə Rusiya 
auditorları arasında əməkdaşlı-
ğın uğurla davam etdirilməkdə 
olduğunu xüsusi vurğuladı və bil-

dirdi ki, dünya şöhrətli iqtisadçı 
alim, saysız-hesabsız titullar sahi-
bi olan, audit və mühasibat uçotu 
elminin müasir şəraitdə mütəfək-
kirlərindən biri professor Şeremet 
Anatoliy Daniloviçin rəhbərlik et-
diyi nümayəndə heyəti qarşılıqlı 
razılaşmaya əsasən qurumlarımız 
arasında Əməkdalıq Sazişi imza-
lamaq üçün bizim qonağımızdır-
lar. V.Novruzov imzalanacaq bu 
sazişin hər iki ölkənin auditorları 
üçün uğurlu əməkdaşlığa, birgə 
fəaliyyətə və bütövlükdə audit 
peşəsinin regionda inkişafına mü-
hüm töhfə verəcəyini və xüsusilə, 
Azərbaycan və Rusiya prezident-
ləri cənab İlham Əliyev və Vladi-
mir Putinin nümayiş etdirdikləri 
qarşılıqlı etimad, etibar və dəstək 
prinsiplərinin qurumlar arasında 
öz konkret həllini tapmış olacağı-
nı qeyd etdi.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti möhtərəm İlham Əliyev 
cənablarının Azərbaycan auditor-
larına etdiyi tövsiyələrin, demək 
olar ki, hamısında qabaqcıl xarici 
təcrübədən bəhrələnmək və bey-
nəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq 
zərurəti daim vurğulanmaqdadır. 

O, ACCA və ARAP arasında bağ-
lanacaq Memorandumun da ölkə-
mizdə auditin və hesabatlılığın  
dünya standartları səviyyəsində 
təkmilləşdirilməsi üçün zəruri olan 
yüksək peşəkarlıq səviyyəsinə ma-
lik kadrların hazırlanmasında mü-
hüm əhəmiyyət kəsb etdiyini və 
ACCA-nın sertifikatlı mühasibləri 
sırasında Azərbaycan təmsilçiləri-
nin sayının tezliklə artması üçün 
bir zəmin olacağını vurğuladı. 
Sonra O, İmtiyazlı Sertifikatlaşdı-
rılmış Mühasiblər Assosiasiyası 
barədə məlumat verdi və qeyd 
etdi ki, ACCA  dünyada ən geniş 
yayılmış beynəlxalq professional 
assosiasiyadır və bu assosiasi-
yada 170 ölkədən 435000 tələbə 
və 154000 üzv qeydiyyatdadır. 
ACCA maliyyə və audit müəs-
sisələrində, mühasibat sahəsində, 
banklarda işləmək istəyən profes-
sionallar üçün xüsusi diplom verir 
və bu diplomlar yalnız 14 imta-
handan müvəffəqiyyətlə keçən iş-
tirakçılara təqdim edilir. İmtiyazlı 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər 
Assosiasiyası peşəkar mühasiblə-
rin qlobal təşkilatıdır. Bu təşkilat 
mühasibat, maliyyə və idarəetmə 

sahəsində uğurlu karyera qurmaq 
arzusunda olan insanlar üçün biz-
nes yönümlü sertifikasiya proq-
ramını təklif edir. Sertifikatları və 
diplomları əksər beynəlxalq şirkət-
lər tərəfindən tanınan, imtahanları 
işə qəbul zamanı yüksək qiymət-
ləndirilən, beynəlxalq təşkilat olan 
ACCA-nın əhəmiyyəti getdikcə 
artır. V.Novruzov mühasibat uço-
tu, hesabatlılıq və audit sahəsində 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlan-
masında önəmli rola malik olan və 
dünyanın əksər ölkələrində öz fəa-
liyyəti ilə təmsil olunan İmtiyazlı 
Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər 
Assosiasiyası ilə Azərbaycan  Res-
publikasının Auditorlar Palatası 
arasında əməkdaşlığın 2007-ci il 
tarixindən - ilk Anlaşma Memo-
randumu imzalandığı andan baş-
ladığını xatırladaraq, bütün bu 
müddət ərzində Auditorlar Pala-
tasının ACCA-nın diqqətini daim 
hiss etdiyini, müxtəlif tədbirlərin 
keçirilməsində dəstək aldığını və 
həmin qurumun mütəxəssisləri-
nin tövsiyələrindən bəhrələndiyi-
ni ön plana çəkdi. O, bu Sazişlərin 
bağlanmasının tərəflərin fəaliyyət 
göstərdiyi ərazilərdə mühasiblə-
rin, auditorların və digər bu kimi 
peşə sahiblərinin inkişafı ilə bağlı 
əməkdaşlıq etmək, təşkilatların 
üzvlərinin peşə səviyyəsinin yük-
səldilməsi, tərəflərin mütəxəssis-
ləri arasında işgüzar əlaqələrin 
yaradılması baxımından əhəmiy-
yətini qeyd etdi. Eyni zamanda, 
Auditorlar Palatasının sədri, pro-
fessor Vahid Novruzov tədbir iş-
tirakçılarına Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
son dövrlərdə iqtisadi islahatların 
aparılması, kölgə iqtisadiyyatının 
azaldılması, şəffaflığın artırılması 
və korrupsiyaya qarşı mübarizə 
istiqamətində görülən işlər və 
müstəqil auditə göstərilən böyük 
diqqət və qayğı barədə geniş mə-
lumat verdi.

Sonra “Содружество” Assosi-
asiyasının (ÖAT SA) preziden-
ti Şeremet Anatoliy Daniloviç, 
ACCA-nın Ukrayna və Qafqaz 
ölkələri üzrə rəhbəri Janetta Oniş-
şuk, Milli Elmlər Akademiyasının 
müxbir üzvü Akif Musayev və 
“Содружество” Assosiasiyasının 
baş direktoru Nosova Olqa Alek-
sandrovna, Auditorlar Palatasının 
Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayra-
mov  çıxış etdilər. Sonra qurumlar 
arasında əməkdaşlığa dair sənəd-
lər imzalandı və Azərbaycanda au-
ditor xidmətinin inkişafındakı xü-
susi xidmətlərinə “Содружество” 
Assosiasiyasının prezidenti Şere-
met Anatoliy Daniloviçə Auditor-
lar Palatasının "Fəxri üzv" statusu 
verildi, Assosiasiyanın baş direk-
toru Nosova Olqa Aleksandrovna 
isə Azərbaycan Respublikası  Au-
ditorlar Palatasının "Fəxri auditor" 
döş nişanı ilə təltif olundu. 
Tədbir zamanı qurumlar arasında 
auditin mövcud durumu, onların 
qarşısında duran problemlərin 
həlli yolları, maliyyə hesabatlılığı 
sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təc-
rübənin tətbiqi istiqamətləri barə-
də müzakirələr aparılmışdır. 
Tədbirdə, həmçinin dövlət qurum-
larının nümayəndələri, Auditorlar 
Palatasının əməkdaşları və üzvləri 
iştirak etmişlər.

Səbuhi GÜLMƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası                                                                                           

Auditorlar Palatasının 
icraçı direktoru

“... Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə və onun dünya təsərrüfat 
sisteminə inteqrasaiyası gücləndikcə iqtisadi-maliyyə münasibətlərində şəffaflığın təmin 
olunmasında, iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı mübarizədə auditin imkanlarından 
daha geniş istifadə etmək zərurəti yaranır. Bunun üçün müstəqil maliyyə nəzarəti sahəsində 
mütərəqqi dünya təcrübəsini öyrənmək və milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla 
ölkəmizdə tətbiqini genişləndirmək çox vacibdir...”

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham Əliyev “Sahib-
karlığın dəstəklənməsi məq-
sədilə xarici dövlətlərin və 
beynəlxalq təşkilatların maliyyə-
ləşdirdikləri proqramların (la-
yihələrin) əlaqələndirilməsi haq-
qında” Fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, xarici dövlət-
lərin və beynəlxalq təşkilatların 
Azərbaycan Respublikasında 
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
dəstəklənməsi məqsədilə kredit, 
texniki yardım və ya qrant forma-
sında maliyyələşdirdikləri proq-
ramlar (layihələr) Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi (KO-
BİA) ilə əlaqəli şəkildə həyata ke-

çiriləcək.
Nazirlər Kabineti mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin 
dəstəklənməsi məqsədilə xarici 
dövlətlərlə və beynəlxalq təşki-
latlarla bağlanılan kredit, texniki 
yardım və ya qrant alınmasına 
dair sazişlərə əsasən həyata ke-
çirilən proqramlara (layihələrə) 
KOBİA-nın cəlb olunmasını tə-
min edəcək.
Mərkəzi və yerli icra hakimiy-
yəti orqanları, dövlətin adından 
yaradılan publik hüquqi şəxslər 
və səhmlərinin (paylarının) nə-
zarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslər sazişlər üzrə hə-

yata keçirilən proqramlarda (la-
yihələrdə) KOB subyektlərinə 
dəstəyin istiqamətləri, məqsəd 
və məzmunu, gözlənilən nəti-
cələr, belə dəstəklə əhatə olunan 
KOB subyektlərinin sayı barədə 
məlumatların sazişlərlə bağlı 
danışıqlara başlanılmasına dair 
təkliflərə əlavə olunmasını tə-
min edəcək.
İqtisadiyyat Nazirliyi isə Əd-
liyyə Nazirliyinin məlumatları 
əsasında xarici dövlətlərin və 
beynəlxalq təşkilatların maliy-
yələşdirdikləri KOB subyekt-
lərinin dəstəklənməsi proq-
ramları (layihələri) üzrə qeydə 
alınan texniki yardım və qrant 
müqavilələri (qərarları) barədə 
məlumatların KOBİA vasitəsilə 
ümumiləşdirilməsini həyata ke-
çirəcək.
KOBİA təqdim edilmiş məlu-
matlar əsasında xarici dövlətlə-
rin və beynəlxalq təşkilatların 
maliyyələşdirdikləri proqramla-
rın (layihələrin) KOB subyektlə-
rinin inkişafına təsiri səviyyəsi-
ni öyrənərək növbəti dövrlərdə 
xarici dövlətlərin və beynəlxalq 
təşkilatların maliyyələşdirəcəyi 
proqramların (layihələrin) is-
tiqamətlərinə dair təkliflər hazır-
lanmasını təmin edəcək.

Bu ilin yanvar-may aylarında 
dövriyyələrin şəffaflaşdırılması 
istiqamətində aparılan işlər, gə-
lirlərin bəyanetmə səviyyəsinin 
yüksəlməsi, könüllü bəyanet-
mənin əhəmiyyətli dərəcədə 
qalxması, habelə vergi inzibat-
çılığında islahatlar, iqtisadiyya-
tın ayrı-ayrı sektorlarında mü-
şahidə edilən artım templəri 
həm tədiyyə növləri üzrə, həm 
də qeyri-neft-qaz sektorunun 
əksər sektorlarında vergi daxi-
lolmalarının artımına səbəb 
olub.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
bildirilib ki, qeyri-neft sekto-
rundan vergi daxilolmalarında 
yüksək artım templəri əsasən 
ƏDV, aksiz, mənfəət, dövlət rü-
sumları, əmlak vergisi, mədən 
vergisi və digər daxilolmalar 
istiqamətində olub. ƏDV daxi-
lolmalarında artım 18,3 faiz, 
mənfəət vergisi üzrə 33,7 faiz, 
əmlak vergisi üzrə 13,3 faiz, 
dövlət rüsumları üzrə 63,2 faiz, 
digər daxilolmalar üzrə 45,1 
faiz, mədən vergisi üzrə 18 faiz, 
aksizlər üzrə isə 4,6 dəfə təşkil 
edib.

Əsas vergilər üzrə cəmi vergi 
daxilolmalarında ƏDV, aksiz 
və mənfəət vergilərinin xüsusi 
çəkisinin artımı müşahidə olu-
nur. ƏDV üzrə göstərici 24,9 
faizdən 25,3 faizə, o cümlədən 
qeyri-neft-qaz sektorunda 31,4 
faizdən 32 faizə, aksiz vergisi 
üzrə göstərici 7,1 faizdən 7,4 
faizə, o cümlədən qeyri-neft-
qaz sektorunda 0,4 faizdən 
1,8 faizə, mənfəət vergisi üzrə 
göstərici 36,4 faizdən 38,2 faizə, 
o cümlədən qeyri-neft-qaz sek-
torunda 25,7 faizdən 29,6 faizə 
qalxıb.

Cari ilin 5 ayında qeyri-neft-
qaz sektorunun bütün fəaliyyət 
sahələrində vergi daxilolmala-
rının artımı müşahidə edilib. 
Daxilolmalarda ən yüksək ar-
tım templəri bank və sığorta 
sektorunda (48,4 faiz), rabitə 
sahəsində (40,6 faiz), nəqliyyat 
sahəsində (26,1 faiz), xidmət 
sektorunda (22,6 faiz), ticarət 
sahəsində (13,3 faiz), o cümlə-
dən pərakəndə ticarətdə (32,4 
faiz), tikinti sahəsində (9,6 faiz), 
digər fəaliyyət sahələrində 
(25,6 faiz) qeydə alınıb.
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Ötən ayın son iki günündə dünya-
nın iqtisadi cəhətdən ən çox inkişaf 
etmiş ölkələrinin (G20) Yaponi-
yanın Osaka şəhərində keçirilmiş 
növbəti zirvə görüşünün yekunları 
hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqət mərkəzindədir.
Belə sammitlər təkcə ümumi masa 
arxasında iclaslardan ibarət olmur, 
diqqəti daha çox dünya liderləri-
nin çoxsaylı ikitərəfli görüşləri, on-
ların mətbuat konfranslarında bey-
nəlxalq məsələlərə münasibətdə 
səsləndirdikləri fikirlərə cəlb edir.
Sammitin yekun bəyannaməsində 
liderlər dünyada siyasi və iqtisadi 
vəziyyətin pisləşməsindən, xüsu-
silə ticarət münaqişələrinin sayının 
artmasından və geosiyasi gərginli-
yin güclənməsindən təəssüfləndik-
lərini ifadə etmişlər. Bununla belə, 
tədbirin ev sahibi - Yaponiyanın 
Baş naziri Sindzo Abe görüşün 
yekunlarından söz açarkən qeyd 
etmişdir ki, G20-də ən müxtəlif 
fikirlər özünü göstərir, amma mü-
hümü odur ki, "biz bir çox prob-
lemlərə münasibətdə ümumi ya-
naşmalar işləyib hazırlaya bildik, 
ziddiyyətləri qabartmadıq, diqqəti 
təmas nöqtələrinə yönəltdik”. Baş 
nazir buna misal kimi Dünya Ti-
carət Təşkilatında (DTT) islahatın 
keçirilməsi məsələsində əldə olun-
muş razılaşmanı göstərmişdir.
Sammitin iştirakçıları yekun bə-
yannaməsində dünyanın enerji 
təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün 
bütün marşrutlar üzrə enerji təchi-
zatını maneəsiz təmin etməyə çağır-
mışlar. Bundan başqa, G20 kütləvi 
miqrasiya problemini nizamlamaq 
üçün birgə fəaliyyətin zəruruliyini 
vurğulamış və bir sıra digər mü-
hüm problemlərə toxunmuşdur.

İqlim dəyişikliyi: 
fikir ayrılığı qalır

BMT-nin üzvü olan 190 dövlətin 
Parisdə iqlimin müdafiəsi haqqın-
da sazişin imzlanmasından dörd 
il keçir. O vaxt həm yoxsul, həm 
də varlı ölkələr sazişə qoşula-
raq Yer üzərində temperaturun 2 
dərəcədən çox artmasına imkan 
verməmək istəyirdi. Varlı ölkələr 
yoxsullara kömək etməli idi. Bu 
məqsədə nail olmaq üçün gələn 
ildən etibarən hər il 100 milyard 
dollar məbləğində vəsait ayırmaq 
barədə söhbət gedirdi.
Saziş imzalandıqdan bir il sonra 
Donald Tramp ABŞ-ın Prezidenti 
seçildi və o, sələfi Barak Obamanın 
dəstəklədiyi sazişdən tezliklə çıxa-
cağını bəyan etdi. Tramp bildirirdi 
ki, Paris sazişi ölkəsinin maraqları-
na cavab vermir, amerikalı fəhlələ-
rin və vergiödəyicilərinin mənafe-
yinə ziddir. Özü də söhbət təkcə 
ABŞ-dan getmir. Rusiya, İraq və 
İran kimi ölkələr iqlimin müdafiəsi 
haqqında beynəlxalq sazişi hələ də 
birmənalı şəkildə dəstəkləməmiş-
dir. Avstraliya və Braziliyada isə 
millətçiliyi ilə seçilən ifrat sağçılar 
hakimiyyətə gəlmişlər. Onlar da 
iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə 
maraqlı deyillər.
Osaka sammitində dünya birliyini 
ən çox narahat edən iqlim dəyişik-
liyi problemi yenidən gündəliyə 
gəldi. Bu dəfə də məsələyə mü-

nasibətdə kompromis əldə etmək 
çətin oldu. Belə ki, ABŞ yekun bə-
yannamədə iqlim dəyişikliyi prob-
leminə toxunmamağı tələb edir-
di. Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makron isə iqlim dəyişikliyinə 
dair Paris sazişinin yekun bəyan-
naməyə salınmayacağı təqdirdə 
sənədi imzalamayacağını bildirir-
di.  Uzun-uzadı müzakirələrdən 
sonra, nəhayət, çıxış yolu tapmaq 
mümkün oldu, ABŞ-ın mövqe-
yi ayrıca qeyd edildi. Yekun bə-
yannamədə iqlim və ekologiya 
məsələlərinə dair G20 ölkələri 
arasında ixtilaflar əksini tapdı. 
Paris sazişini imzalamış ölkələrin 
əksəriyyəti sazişi müdafiə etdi, 
başqa bir bənddə qeyd olundu ki, 
"Birləşmiş Ştatlar Paris iqlim sazi-
şindən çıxmaq barədə qərarını təs-
diqləyir”.
Bununla yanaşı, sammitdə iqlim 
dəyişikliyi ilə əlaqədar bir məsələ 
barədə razılaşma əldə edildi. İşti-
rakçılar belə bir razılığa gəldilər ki, 
G20 ölkələri 2050-ci ilədək dünya 
okeanı sularına plastik tullantıla-
rın atılmasına tamamilə son qoy-
mağa çalışacaq.

ABŞ-Çin: Vaşinqton yeni rüsumlar 
tətbiq etməyəcək

Osaka sammitində ABŞ və Çin 
liderlərinin görüşü dünya iqtisa-
diyyatı üçün vacib idi, çünki bu 
iki ölkə ticarət müharibəsi vəziy-
yətindədir. Vaşinqton və Pekin bir 
neçə aydır ticarət mübahisələrini 
tənzimləmək üçün danışıqlar apa-
rırdı. Məsləhətləşmələrin sonun-
cu, 11-ci raundu bu il may ayının 
ortalarında ABŞ paytaxtında ke-
çirilmiş, amma bundan sonra da-
nışıqlar dalana dirənmişdir. ABŞ 
mayın 10-da 200 milyard dollarlıq 
Çin məhsuluna əlavə gömrük rü-
sumları tətbiq etmişdir. Ötən ayın 
əvvəllərində Çin hökuməti cavab 
tədbirləri görərək ABŞ-ın 60 mil-
yard dollar dəyərində məhsulları-
na əlavə rüsumlar tətbiq olunması 
barədə qərar qəbul etmişdir.
Ötən şənbə günü ABŞ Prezidenti 
G20 sammitinin yekunlarına görə 
keçirdiyi mətbuat konfransında bə-
yan etmişdir ki, Vaşinqton hələlik 
Çin məhsullarına yeni rüsumlar tət-
biq etmək niyyətində deyil, Pekin 
isə ABŞ-dan kənd təsərrüfatı və qida 
məhsulları idxalını genişləndirməyi 
planlaşdırır. O əlavə etmişdir ki, "biz 
Çinlə işi dayandığı yerdən davam 
etdirəcək, sazişə gəlib-gələ bilməyə-
cəyimizə baxacağıq”.
Öz növbəsində Çin tərəfi ABŞ-la 

danışıqların davam edəcəyindən 
məmnunluğunu ifadə etmişdir. 
Bununla yanaşı, vurğulanmışdır 
ki, Çin rəhbərliyi ölkənin suveren-
liyini və milli maraqlarını qətiyyət-
lə müdafiə etmək niyyətindədir.

"Türkiyə ilə ədalətli 
davranılmamışdı”

G20 sammiti çərçivəsində ABŞ 
və Türkiyə prezidentləri Donald 
Tramp və Rəcəb Tayyib Ərdoğa-
nın görüşünün nəticələri də xüsusi 
maraq doğururdu. Məlum olduğu 
kimi, ABŞ Türkiyənin Rusiyadan 
S-400 zenit-raket kompleksləri 
almasının əleyhinə çıxır, əks-təq-
dirdə, Ankaraya qarşı sanksiyalar 
tətbiq etməklə hədələyirdi. Üstəlik, 
Vaşinqton Türkiyəni beşinci nəsil 
F-35 döyüş təyyarələrinin istehsa-
lı layihəsindən çıxaracağını bəyan 
edirdi. Artıq türkiyəli təyyarəçilərin 
ABŞ-da təlimi dayandırılmışdır.
Osakada Tramp-Ərdoğan görüşü 
Ağ ev sahibinin gözlənilməz bəya-
natları ilə yadda qaldı. ABŞ lideri 
Türkiyə ilə qarşılıqlı münasibətlə-
rin gərginləşməsində sələfi Barak 
Obamanı günahlandırdı. Tramp 
qeyd etdi ki, "Türkiyə ilə ədalətli 
davranılmamışdı”. O əlavə etdi ki, 
bu işdə "Ərdoğanın günahı yox-
dur”, çünki Obama administrasi-
yası Türkiyəyə "Patriot” raketləri 
satmaqdan imtina etdiyinə görə 
Ankara Rusiyadan S-400 komp-
leksləri almaq qərarına gəlmişdir.
Öz növbəsində Ərdoğan nəzərə 
çarpdırmışdır ki, Trampla görüş 
zamanı ABŞ lideri "sanksiya” sö-
zünü dilə gətirməmişdir. O vurğu-
lamışdır ki, Rusiyadan S-400-lərin 
alınmasında geriyə yol yoxdur - 
Moskva ilə bağlanmış müqaviləni 
ləğv etmək Türkiyə kimi dövlətə 
yaraşmaz.
ABŞ və Türkiyə liderlərinin görü-
şündə Suriya problemi də müzakirə 
edildi, amma tərəflərin mövqeləri 
fərqli oldu. Söhbət ilk növbədə PKK 
terrorçu təşkilatının Suriya uzantısı 
olan və ABŞ-dan dəstək alan YPG 
qruplaşmasından getdi. Tramp id-
dia etdi ki, o, Türkiyə qoşunlarının 
Suriya kürdlərinə "öldürücü zərbə”-
sinin qarşısını almışdır. Ərdoğan isə 
bu fikrə etiraz edərək konkret ölkə 
adı çəkmədən bildirdi ki, "bəzi müt-
təfiqlərimiz” YPG və PKK kimi etnik 
təmizləmələr həyata keçirən qrup-
laşmaları dəstəkləyirlər. 
O qeyd etdi ki, Suriyada terrorizmə 
qarşı mübarizədən söhbət gedəndə 
ciddi problemlər və ixtilaflar ortaya 
çıxır.

Bu ilin yanvar-may aylarında 
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 
dövlət büdcəsinə 3 milyard 
139,3 milyon manat vergi səfər-
bər edilib, proqnoza 110,1 faiz 
əməl olunub, əvvəlki ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 8,3 
faiz və ya 239,9 milyon manat 
çox vəsait toplanıb.
Ödənilən vergilərin 69 faizi qey-
ri-neft-qaz sektorunun, 31 fai-

zi neft-qaz sektorunun payına 
düşüb. Qeyri-neft-qaz sektoru 
üzrə vergi daxilolmalarının artı-
mı proqnoza nisbətən 13,8 faiz, 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə isə 16,1 faiz (299,7 milyon 
manat) təşkil edib.
Cəmi vergi daxilolmalarında 
qeyri-dövlət sektorunun xüsusi 
çəkisi 76,8 faizə yüksəlib. Qeyri-
neft-qaz sektorunun özəl bölmə-

sindən vergi ödəmələri 17,6 faiz 
artıb, onun qeyri-neft-qaz sekto-
rundan vergi daxilolmalarda xü-
susi çəkisi 77,3 faizə, cəmi vergi 
daxilolmalarında xüsusi çəkisi 
53,3 faizə çatıb.
Bu ilin yanvar-may aylarında re-
gionlardan vergi daxilolmaları 
18,6 faiz artıb, regionların ümu-
mi vergi daxilolmalarında xüsu-
si çəkisi 9,8 faizə yüksəlib.

Dövlət büdcəsinə vergi daxi-
lolmalarının təmin olunması, 
vergitutma bazasının genişlən-
dirilməsi, səmərəli vergi inzi-
batçılığının və vergi nəzarəti-
nin həyata keçirilməsi, vergi 
qanunvericiliyinə edilmiş dəyi-
şikliklərdən irəli gələrək vergi 
uçotunun düzgün qurulması 
Vergilər Nazirliyinin əsas fəaliy-
yət istiqamətləridir. Bu ilin ilk 5 
ayında aktiv vergiödəyicilərinin 
sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 13,1 faiz artaraq 
452 min 242 nəfər təşkil edib.
Hesabat dövründə aktiv ƏDV 
ödəyicilərinin sayı 40 faiz ar-
taraq 21 min 394-ə çatıb. Aktiv 
hüquqi şəxslərin sayı əvvəlki 
ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 18,1 faiz artaraq 71 min 
930-a, aktiv fiziki şəxslərin sayı 

isə 12,2 faiz artaraq 380 min 
312-yə yüksəlib.
Cari ilin iyunun 1-nə aktiv ob-
yektlərin (təsərrüfat subyektlə-
rinin) sayı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 14,2 faiz 
artaraq 145 min 377 olub.
Bu ilin yanvar-may aylarında 

vergi daxilolmalarının artım 
tempi (8,3 faiz) ÜDM-in no-
minal artım tempini (2,8 faiz), 
qeyri-neft-qaz sektorundan 
vergi daxilolmalarının artım 
tempi isə (16,1 faiz) sektorda 
ÜDM-in nominal artım tempi-
ni (7,7 faiz) üstələyib.

Büdcə təşkilatında çalışan iş-
çiyə verilən maddi yardımdan 
vergi tutulmalıdırmı?
Vergilər Nazirliyinin Media və 

kommunikasiya mərkəzindən 
AZƏRTAC-ın sualına cavab ola-
raq bildirilib ki, işəgötürən tərə-
findən öz işçilərinə verilən mad-

di yardım Vergi Məcəlləsinin 
102.1.3-cü maddəsinin müddəa-
larına uyğun olaraq təhsil və ya 
müalicə haqlarını ödəmək üçün 
verildiyi halda, həmin maddi 
yardımın 1000 manatadək olan 
hissəsi, xaricdə müalicə haq-
larını ödəmək üçün verildiyi 
halda isə 2000 manatadək olan 
hissəsi gəlir vergisindən azad-
dır. İşəgötürən tərəfindən işçilə-
rinə verilən maddi yardımın bu 
maddə ilə müəyyən edilmiş 
həddən yuxarı hissəsi işçinin 
vergi tutulan gəlirlərinə aid 
edilməklə ümumi qaydada gə-
lir vergisinə cəlb olunur.

Lombard açmaq üçün lisenzi-
yanın məbləği nə qədərdir və 
hansı vergi növü tətbiq edilir?
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
AZƏRTAC-ın sualına cavab 
olaraq bildirilib ki, lombard 
fəaliyyəti müvafiq icra haki-

miyyəti tərəfindən təsdiq edil-
miş xüsusi razılıq (lisenziya) 
tələb olunan fəaliyyət növləri-
nin siyahısına daxil edilməyib. 
Lombard fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki şəxs sahibkarlıq 
fəaliyyətinə başladığı günə-
dək vergi orqanına müraciət 

edərək vergi uçotuna alınma-
lı, bu fəaliyyət üzrə təsərrüfat 
subyektini (obyekti) vergi uço-
tuna qoymalıdır. Bundan başqa, 
lombardların sadələşdirilmiş 
vergi sistemini tətbiq etmək 
hüququ olmadığından gəlir ver-
gisinin ödəyicisi hesab edilirlər.

Vergilər naziri Mikayıl 
Cabbarov "Heritage" 
Fondunun Beynəlxalq 
ticarət və iqtisadiyyat üzrə 
mərkəzinin rəhbəri Terri 

Miller ilə görüşüb.
Nazirliyin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
bildirilib ki, görüşdə 
Azərbaycanda həyata keçirilən 

iqtisadi islahatlar müzakirə 
edilib, qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb.
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В этом году Национальной 
Интернет Премии Азербайд-
жанаNETTY 2019 был удосто-
ен АтаБанк.
Награда была вручена на офи-
циальной презентации в оте-
ле Park Inn by Radisson Baku, 
прошедшей 19.06.2019 года, 
куда были приглашены пред-
ставители всех номинантов.
АтаБанк вместе с аналитиче-
скими и обзорными ресурса-
ми, связанными с экономи-
кой, финансами и бизнесом 
присоединился к этому кон-

курсу с обновленной интер-
нет страницей. Для сведения 
отметим, что Националь-
ная Интернет Премия Азер-
байджана NETTY основана в 
2004 году и является первой 
профессиональной премией 
Азербайджана в сфере ин-
формационных технологий.
В результате первичного го-
лосования официальный 
сайт ОАО «АтаБанк»полу-
чив 200 баллов от Совета Экс-
пертов и 37 баллов от членов 
Виртуального Жюри, занял 

первое место. Для определе-
ния победителей в каждой 
номинации в конце к голосо-
ванию приступила Академия 
премии.  
Победившемув номинации 
Экономика и Бизнес первое 
место, АтаБанк-у была вруче-
на статуэтка  NETTY.
Участвовавший на меропри-
ятии директор департамента 
Развития Бизнеса банка, Орудж 
Ибрагимов отметил, что над 
новым сайтом банка труди-
лись как одна команда и выра-
зил признательность всем, кто 
внес вклад в эту работу.Будучи 
удобным для пользователей, 
atabank.comвыделился какин-
новативный маркетинговый 
инструмент, и премия NETTY 
тому безусловное подтвержде-
ние.Функционирущий более 
25-и лет, ОАО «АтаБанк» яв-
ляется современным и универ-
сальным азербайджанским 
банком. Банк предоставляет 
полный спектр услуг корпора-
тивным и частным клиентам в 
Баку и регионах республики.

ОАО «АтаБанк» предста-
вило пользователям интер-
нет и мобильного банкинга 
AtaNet следующее обновле-
ние. Таким образом, наряду 
с банковскими операциями, 
кредитными платежами и 
контролем за счетами в банке, 
можно осуществлять другие 
ежедневные платежи, не вы-
ходя из приложенияAtaNet. 
Отныне в AtaNet-е стало воз-
можным оплачивать комму-
нальные услуги, телефонную 
связь, услуги интернет про-
вайдеров и кабельного телеви-
дения,а также совершать пла-
тежи по Нахчыванской АР.
Периодически обновляемый-
,современным банкингAtaNet 
можно скачать в AppStore и 
PlayStore. Мобильное прило-
жение с безопасным входом 
и возможностью проводить 

операции посредством кли-
ентского номера и Asan İmza, 
также поддерживает функ-
ции распознования отпечат-
ков пальцев и лица. Отметим, 
что услуга AtaNetдоступна на 
трех языках (Азербайджан-
ский, Русский, Английский).

Подробнее о продуктах и ус-
лугах Банка можно узнать, 
позвонив по номеру горячей 
линии 136. Банк предостав-
ляет полный спектр услуг 
корпоративным и частным 
клиентам в Баку и регионах 
республики.

Руководствуясь принципом 
«Создаем инновационные 
бизнес-решения вместе с 
вами», PASHA Bank предста-
вил новую инновационную 
услугу Online Bank для юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.  
В рамках разработки серви-
са Online Bank было орга-
низовано 5 фокус-групп, а 
также проведено свыше 150 
интервью с клиентами и бо-
лее 200 практических тестов 
системы. В ходе встреч с кли-
ентами были определены 
и приняты во внимание все 
ключевые трудности, с кото-
рыми сталкиваются пользо-
ватели удаленного решения 
в повседневных банковских 
операциях.
Разработанный для обес пе-
чения максимального ком-
форта и скорости прове-
дения операций, в новом 
сервисе Online Bank, наряду 
с проведением операций по 
счетам, предоставлением вы-

писок и оптимизацией про-
цесса проведения платежей, 
впервые в стране стала до-
ступна услуга онлайн заказа 
зарплатных карт. 
«Оцифровка банковских 
услуг и продуктов являет-
ся актуальной темой на се-
годняшний день и к концу 
Стратегии развития, охва-
тывающей 2018-2020 годы, 
PASHA Bank планирует стать 
первым цифровым банком 
Азербайджана. В рамках на-
шей цифровой трансформа-

ции мы предоставили сво-
им клиентам новый сервис 
Online Bank, которым в на-
стоящее время пользуются 
более 1 100 юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Большинство на-
ших клиентов высоко оцени-
вают уровень нового сервиса 
Online Bank, что является для 
нас самым важным показате-
лем успешности деятельно-
сти в выбранном нами векто-
ре развития», - подытожил Т. 
Кязымов.

1 июля состоялся очередной 
депозитный аукцион Цен-
трального банка Азербайджа-
на (ЦБА).
Как сообщили  в ЦБА, на де-
позитном аукционе Центро-
банк привлек у азербайджан-
ских банков 100 миллионов 

манатов. Спрос на аукционе 
составил 701,5 миллиона ма-
натов. 
Средневзвешенная процент-
ная ставка по депозитным 
сделкам, заключенным в рам-
ках аукциона, составила 6,51 
процента.

Такая информация 
размещена на сайте 
Министерства финан-
сов Беларуси, сооб-
щает АЗЕРТАДЖ со 
ссылкой на БЕЛТА.
"Рейтинговое агент-
ство подтвердило 

долгосрочные и 
краткосрочные суве-
ренные кредитные 
рейтинги Беларуси 
по обязательствам в 
иностранной и наци-
ональной валюте на 
уровне "B", прогноз 

"стабильный", - гово-
рится в сообщении.
Также отмечены 
снижение уровня 
государственного 
долга, сокращение 
инфляции, рост золо-
товалютных резервов, 

безукоризненная 
история погашения 
задолженности суве-
рена.
Кроме того, агентство 
подтвердило рейтинг 
еврооблигаций Бела-
руси на уровне "B".

На сайте "Немецкой волны" 
опубликована статья о тран-
зите азербайджанского газа 
в Европу через территорию 
Турции. В ней напомина-
ется, что Государственная 
нефтяная компания Азер-
байджана SOCAR объявила 
1 июля, что Трансанатолий-
ский газопровод (TANAP) 
полностью готов к поставкам 
в Европу газа c гигантского 
месторождения Шахдениз-2 
в Каспийском море. Одно-
временно с этим, авторы со-
общают, что на территории 
Турции вступила в строй вся 
транспортная инфраструк-
тура для Южного газового 
коридора, по которому 
Азербайджан намерен с 2020 
года поставлять газ в страны 
Европы в обход России.
Для справки сообщается так-
же, что трубопровод протя-
женностью 1850 километров 
будет принимать газ, иду-
щий из Азербайджана через 
Грузию, прокачивать его 
через всю территорию Тур-
ции в западную часть страны 
и доставлять до турецко-гре-
ческой границы. Там TANAP 

будет соединен с Трансадри-
атическим газопроводом 
(TAP), который пройдет по 
территории Греции и Алба-
нии и по дну Адриатическо-
го моря достигнет конечной 
точки - Италии.
В статье отмечается также 
о поддержке Евросоюзом 

Южного газового коридора 
с трубопроводами TANAP и 
TAP в силу желания Брюс-
селя диверсифицировать 
источники и пути доставки 
природного газа на свой 
рынок и тем самым снизить 
зависимость от Газпрома.

Европейские струк-
туры заинтересованы 
в развитии между-
народного транс-
портного маршрута 
Каспийское море 
— Черное море, в 
котором участвуют 
Туркменистан, Азер-
байджан, Грузия и 
Румыния.
Об этом заявил 
председатель агент-
ства "Автотранспорт 
Туркменистана" Ми-
нистерства промыш-
ленности и коммуни-

каций Туркменистана 
Оразгельды Суханов.
Говоря о важности 
развития и расшире-
ния транспортного 
сотрудничества меж-
ду странами регио-
на, он напомнил об 
успешно стартовав-
шем мультимодаль-
ном транспортном 
маршруте Лапис 
Лазули с участием 
Афганистана, Туркме-
нистана, Азербайджа-
на, Грузии и Турции. 
Он также сообщил о 

реализации нового 
транспортного марш-
рута Каспийское 
море — Черное море. 
Говоря о перспекти-
вах нового морского 
маршрута, он указал 
на значение этого 

коридора для улуч-
шения связей между 
странами Европы 
и Азии, его роль в 
контексте принятой 
недавно Стратегии 
Евросоюза для Цен-
тральной Азии.
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnfor-
masiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİV-
DF) təşkilatçılığı ilə respublika-
nın aparıcı KİV təmsilçilərindən 
ibarət 12 nəfərlik nümayəndə 
heyətinin Rusiya Federasiyasının 
paytaxtı Moskva şəhərinə səfər 
proqramı davam edir. Nümayən-
də heyətinin  səfər çərçivəsində 
Rusiyanın jurnalist təşkilatları və 
aparıcı KİV-lərin redaksiyaların-
da görüşləri keçirilir. 
Növbəti görüş Ümumrusiya Döv-
lət Teleradio Şirkətində keçirilib. 
Heyət üzvlərini Şirkətin xarici 
əlaqələr departamentinin rəhbəri 
Pyotr Fyodorov və onun müavini 
Aleksey Perevoşçikov  qarşılayıb-
lar. KİVDF-nin icraçı direktoru, 
səfər qrupunun rəhbəri Vüqar 
Səfərli  KİV təmsilçilərinin Mosk-
vaya səfərinin məqsədi, həmçinin,  
Azərbaycanda KİV-in durumu və  
KİVDF-nin fəaliyyəti barədə mə-
lumat verib. 
Vüqar Səfərli Rusiya-Azərbaycan 
media  qurumlarının sıx təmasla-
rının qurulmasının hər iki ölkənin 
maraqlarına xidmət etdiyini vur-
ğulayıb. 

Pyotr Fyodorov qonaqları salam-
layaraq, Azərbaycan KİV təmsil-
çilərinin Rusiya Federasiyasına 
səfərini, Rusiya KİV-ləri ilə əmək-
daşlıq əlaqələrini möhkəmləndir-
mək təşəbbüslərini yüksək qiy-
mətləndirdiyini bildirib. 
Nümayəndə heyəti üzvləri Ru-
siyanın Dövlət Teleradio Şirkə-
tinin xəbərlərində Azərbaycan 
barədə informasiyaların  və ay-
rı-ayrı  proqramlarında Azərbay-
can barədə müzakirələrin daha 
effektiv olması üçün təkliflərini 
səsləndiriblər. Pyotr Fyodorov 
təklifləri qəbul etdiyini bildirib. 
Razılığa gəlinib ki, Şirkətin təşkil 
etdiyi  proqramlarda Azərbaycan 
tərəfindən ekspertlərə istinadlar 
edilsin, onlarla əməkdaşlıq güc-
ləndirilsin.
Nümayəndə heyətinin növbəti 
görüşü “Rossiya seqodnya”  Bey-
nəlxalq İnformasiya Agentliyində 
keçirilib. Azərbaycan KİV təmsil-
çiləri öncə Agentiliyin iş şəraiti ilə 
tanış olublar. Daha sonra Agent-
liyin  baş direktoru Dmitriy Ki-
selyovla görüş keçirilib. Kiselyov 
Azərbaycanın öz müstəqilliyini 
möhkəmləndirmək yolunda at-
dığı addımları diqqətlə müşahidə 

etdiklərini və bu yolda Prezident 
İlham Əliyevin yürütdüyü siyasəti 
təqdir etdiklərini diqqətə çatdırıb. 
O, Azərbaycanın regionda oyna-
dığı rola, Rusiya ilə münasibət-
lərdə sərgilədiyi mövqeyə diqqət 
çəkərək, iki ölkənin münasibət-
lərinin daha da möhkəmlənmə-
sində KİV-lərin də üzərinə mü-
hüm məsuliyyət düşdüyünü, bu 
baxımdan Azərbaycan KİV təm-
silçilərinin Rusiya Federasiyası-
na səfərini, Rusiya KİV-ləri ilə 
əməkdaşlıq əlaqələrini möhkəm-
ləndirmək təşəbbüslərini yüksək 
qiymətləndirdiyini bildirib.
Səfər proqramı davam edir. 
Məlumat üçün bildirək ki,  nü-
mayəndə heyətinin tərkibinə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnfor-
masiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun icraçı 
direktoru Vüqar Səfərli, “Xalq 
qəzeti”nin baş redaktoru, KİVDF 
Müşahidə şurasının sədri  Həsən 
Həsənov, “Trend” İnformasiya 
Agentliyinin baş direktoru İlqar 
Hüseynov,  “İki Sahil” qəzetinin 
baş redaktoru Vüqar Rəhimza-
də, “Səs” qəzetinin baş redakto-
ru Bəhruz Quliyev, Jurnalistlərin 
Həmkarlar İttifaqının sədri, Mət-
buat Şurasının sədr müavini  Müş-
fiq Ələsgərli, “Bakı xəbər” qəzeti-
nin baş redaktoru Aydın Quliyev, 
“Bakinskiy Raboçiy” qəzetinin 
başredaktoru Rəhman Hacıyev, 
Azərbaycan Televiziya və Radio 
Verilişləri QSC-nin sədr müavini 
Rəşad Nəsirov, “AzərTAC” İn-
formasiya Agentliyinin redaksiya 
müdir müavini Əziz Məmmədov,  
“Novoye vremya” qəzetinin baş 
redaktoru Şakir Ağayev,“Kaspiy” 
qəzetinin baş redaktoru İlqar Hü-
seynov daxildir. 

Vyanada “OPEC plus” nazir-
lərinin 6-cı görüşündə əvvəl-
cə OPEC-ə üzv və qeyri-OPEC 
ölkələri arasında uzunmüddətli 
əməkdaşlığa dair Xartiya qəbul 
olunub. Daha sonra isə neft hasi-
latının azaldılmasına dair sazişin 
müddətinin daha 9 ay uzadılma-
sı ilə bağlı razılıq əldə edilib.
Energetika Nazirliyindən bil-
dirilib ki, “Əməkdaşlıq Xar-
tiyası”na, eləcə də OPEC və 
qeyri-OPEC ölkələrinin 2020-ci 
ilin birinci rübünün sonunadək 
qüvvədə olacaq qərarına Azər-

baycan da qoşulub. Tədbirdə 
iştirak edən Energetika nazi-
ri Pərviz Şahbazov OPEC və 
qeyri-OPEC ölkələri nazirləri-
nin budəfəki görüşünü “OPEC 
plus” əməkdaşlığı çərçivəsində 
tarixi hadisə kimi qiymətlən-
dirib: “OPEC və qeyri-OPEC 
ölkələri arasında “Əməkdaşlıq 
Xartiyası” sayəsində neft baza-
rının balanslaşdırılması ilə bağ-
lı səylərimizi artıq təşkilatlan-
mış şəkildə həyata keçirəcəyik. 
Xartiya uzunmüddətli əmək-
daşlıq mexanizmi kimi neft is-

tehsalçılarının maraqlarının qo-
runmasına və neft sənayesinə 
davamlı dəstəyi təmin edəcək”.
İclasda qeyri-OPEC ölkələrinin 
nazirləri, həmçinin OPEC-in 
gündəlik hasilatla bağlı iqtisadi 
və geosiyasi faktorları, dünya 
iqtisadiyyatının inkişaf tem-
pini, tələb-təklif dinamikasını 
nəzərə almaqla irəli sürdüyü 
təklifə də razılıq veriblər. Hasi-
latı azaltmaqla bağlı razılaşma-
nın qış mövsümünü tam əhatə 
etməklə uzadılması məqbul 
hesab edilib. Müzakirələrin ye-

kununda OPEC ölkələri və təş-
kilata daxil olmayan ölkələr, o 
cümlədən Azərbaycan tərəfin-
dən “Əməkdaşlıq Bəyannamə-
si”nə imza atılıb.
P.Şahbazov qarşıdakı aylarda 
da neft bazarının tənzimlənmə-
si və sabitliyin qorunub saxlan-
ması üçün “OPEC plus” ölkələ-
rinin bu qərarına da münasibət 
bildirib. 
Qeyd edək ki, “Əməkdaşlıq 
Bəyannaməsi”nin icrası bu ilin 
iyulun 1-dən 2020-ci il martın 
31-dək nəzərdə tutulub. 

Nazirlər Kabineti tərəfindən son 1 
il ərzində 7 şəhərin Baş planı təsdiq 
edilib. Bu barədə Dövlət Şəhərsal-
ma və Arxitektura Komitəsinin 
sədri Samir Nuriyev deyib.
Komitə sədri qeyd edib ki, ha-
zırda isə 3 şəhərin Baş planı 
razılaşdırma mərhələsindədir 
və daha 7 şəhərin Baş planı-

nın hazırlanması prosesinə 
başlanılıb. Növbəti 2 ildə isə 
digər 9 şəhərin Baş planının 
hazırlanmasına başlanılacaq. 
S.Nuriyev bildirib ki, indiyə-
dək Azərbaycanın 42 şəhərinin 
Baş planı yenilənib və Nazirlər 
Kabineti tərəfindən təsdiq olu-
nub. O, həmçinin, qeyd edib 

ki, mövcud qanunvericilik çər-
çivəsində artıq tikintiyə icazə 
icraatı həyata keçirilir və son 
aylar ərzində 212 tikinti layihə-
si təsdiq edilib. Onların yarı-
dan çoxu Bakı şəhəri ərazisin-
dədir. Bu isə təqribən 1 milyon 
800 min kvadratmetr tikintinin 
planlaşdırılması deməkdir.

“Keçən il Azərbaycan ilə Hin-
distan arasında ticarət dövriy-
yəsi 930 milyon dollar təşkil 
edib”. Bu sözləri Hindistanın 

ölkəmizdəki səfiri Bavitlunq 
Vanlalvavna iyulun 1-də Bakı-
da keçirilən Azərbaycan-Hin-
distan biznes forumunda de-

yib.
“Ticarət dövriyyəsi-
nin 720 milyon dolları 
Azərbaycanın Hindis-
tandan idxalı hesabına 
formalaşıb. Biz iqtisadi 

münasibətlərin daha da geniş-
ləndirilməsində maraqlıyıq”, – 
deyə səfir qeyd edib.

Azərbaycan jurnalistikasına 
ağır itki üz vermişdir. Görkəmli 
alim, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, 
Əməkdar jurnalist, Bakı Dövlət 
Universitetinin Mətbuat tarixi 
və ideoloji iş metodları kafed-
rasının professoru Şirməmməd 
Ağaməmməd oğlu Hüseynov 
2019-cu il iyunun 24-də - ömrü-
nün 95-ci ilində vəfat etmişdir.
Ş.Hüseynovun həyatının böyük 
hissəsi Bakı Dövlət Universite-
ti ilə bağlı olub. 1950-1954-cü 
illərdə M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universitetinin 
jurnalistika fakültəsinin aspi-
ranturasında təhsil alan Şir-
məmməd Hüseynov Vətənə ilk 
azərbaycanlı alim-jurnalist kimi 
dönüb. Gənc jurnalistlərin ye-
tişməsində, püxtələşməsində 
böyük xidmətləri olan Şirməm-
məd müəllim elmi-pedaqoji 
fəaliyyətini ləyaqətlə, vicdanla, 
yorulmadan davam etdirib. O, 
hər zaman tələbələrlə müəllim-
ləri bir komanda kimi ətrafında 

birləşdirə bilib.
Şirməmməd Hüseynov Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti qu-
rucularının irsinin araşdırılma-
sında xüsusi xidmətlər göstərib. 
Daim həqiqətin, ədalətin, azad 
sözün tərəfdarı olub. Buna görə 
də təkcə elmi ictimaiyyətin de-
yil, sadə insanların da böyük 
hörmətini qazanıb.
1954-cü ildən indiki Bakı Dövlət 
Universitetinin Filologiya fa-
kültəsinin Jurnalistika kafedra-
sında elmi-pedaqoji fəaliyyətə 
başlayan Şirməmməd Hüsey-
nov həyatını universitetə bağ-
layaraq ömrünün sonunadək 
burada baş müəllim, dosent, 
1962–1969-cu illərdə Filologi-
ya fakültəsinin dekan müavini, 
1970–1976-cı illərdə Jurnalistika 
fakültəsinin dekanı, 1976–1988-
ci illərdə Mətbuat tarixi və ide-
oloji iş metodları kafedrasının 
müdiri olmuş, 1988-ci ildən isə 
həmin kafedranın professoru 
vəzifəsində çalışmışdır.
Elmi fəaliyyətini, əsasən, Azər-
baycan jurnalistikası tarixinin 
öyrənilməsinə həsr edən Şir-
məmməd Hüseynov mətbuat-
şünaslığa dair 30-dan çox kitab 
və monoqrafiyanın, 800-dən 
artıq elmi və elmi-publisistik 
məqalənin müəllifidir.
Şirməmməd Hüseynov bir 
alim və pedaqoq kimi Azər-
baycan klassik jurnalistikasının 
görkəmli simaları Həsən bəy 
Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 

Üzeyir Hacıbəyli, Əhməd Ağa-
oğlu, Cəlil Məmmədquluzadə 
irsini hərtərəfli araşdıraraq ye-
tişməkdə olan nəslə çatdırıl-
masında təqdirəlayiq xidmətlər 
göstərmişdir. Alimin Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti qurucu-
larının fəaliyyətinə dair araşdır-
malarının Azərbaycan tarixinin 
öyrənilməsində xüsusi əhəmiy-
yəti vardır.
Şirməmməd Hüseynov Azər-
baycan klassik publisistika 
məktəbi ənənələrini müstəqillik 
dövründə yeni bir məktəb səviy-
yəsinə yüksəltmişdir. Yüzlərlə 
jurnalistin ustadı kimi şöhrət qa-
zanmış alimin elmi kadrların ye-
tişdirilməsində də böyük əməyi 
olmuşdur. Azərbaycançılıq ideo-
logiyasının təbliğində, gənc nəsil 
jurnalistlərin milli təəssübkeşlik, 
vətəndaşlıq ləyaqəti, obyektivlik 
ruhunda tərbiyə olunmasında 
Şirməmməd Hüseynovun xid-
mətləri əvəzsizdir. 
Prezident İlham Əliyevin 2014-
cü il 16 dekabr tarixli Sərən-
camına əsasən professor Şir-
məmməd Hüseynovun “Şərəf” 
ordeni ilə təltif edilməsi onun 
bu və digər xidmətlərinə verilən 
yüksək qiymətdir. Görkəmli 
alim, pedaqoq və publisist, əsl 
ziyalı Şirməmməd Ağaməm-
məd oğlu Hüseynovun əziz xa-
tirəsi onu tanıyanların qəlbində 
daim yaşayacaqdır. Allah rəh-
mət eləsin!
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı,

“İqtisadiyyat” qəzeti

Vergi Məcəlləsində 
vergiödəyicilərinə verilmiş 
hüquqlardan biri də artıq 
ödənilmiş və ya tutulmuş 
vergi məbləğlərinin geri 
qaytarılmasını və ya 
əvəzləşdirilməsini tələb 
etməkdir. Bu hüquq yarandığı 
halda, vergiödəyicisi dərhal 
müvafiq vergi orqanına ərizə 
ilə müraciət etməklə artıq 
ödənilmiş vəsaitləri geri 
qaytara bilər.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Vergilər Nazirliyinin İqtisadi 
təhlil departamentinin baş 
direktoru Natiq Şirinov 
vergiödəyicisinin səhvi 
ucbatından belə hallar baş 

verdikdə artıq ödənilmiş 
vəsaitin geri qaytarılması 
prosesinin Vergi Məcəlləsinin 
87-ci maddəsinin tələblərinə 
əsaslanmalı olduğunu qeyd 
edib. Həmin maddəyə əsasən, 
vergiödəyicisi tərəfindən ərizə 
ilə vergi orqanlarına müraciət 
olunur və həmin vəsaitin 
qaytarılması 45 gün ərzində 
həyata keçirilir.
“Bundan başqa, artıq ödənilmiş 
vəsait vergiödəyicisinin 
öz istəyi ilə növbəti vergi 
öhdəliklərinin hesabına aid 
edilə bilər. 
Burada bir məqamı nəzərə 
çatdırmaq lazımdır ki, 
Vergi Məcəlləsinin 179-cu 

maddəsində, digər vergilərdən 
fərqli olaraq, əlavə dəyər 
vergisində (ƏDV) yaranmış 
artıq vəsaitlərin qaytarılması 
ilə bağlı xüsusi norma nəzərdə 
tutulub. Bu norma ondan 
ibarətdir ki, əgər ödəyicinin 
dövriyyəsinin 50 faizdən 
çoxu vergiyə sıfır dərəcə ilə 
cəlb olunursa, bu halda ƏDV-
dən yaranmış əlavə ödəmə 
vergiödəyicisinin ərizəsi 
təqdim edildiyi tarixdən 20 gün 
ərzində, digər hallarda isə ərizə 
təqdim olunduğu tarixdən 20 
gündə, digər hallarda isə ərizə 
təqdim olunduğu tarixdən 4 
ay ərzində qaytarılır", - deyə o 
bildirib.



6

Təsisçi:
Akademik Ziyad SƏMƏDZADƏ 

Baş redaktor:
Aytən SƏMƏDZADƏ

ELMİ-REDAkSİYA şuRASı:
Ziyad Səmədzadə, Aytən Səmədzadə, Akif Musayev, Qüdrət kərimov, 

Elşən Hacızadə, Elşad Səmədzadə, Məhiş Əhmədov, Müşfiq Atakişiyev, 
Amil Məhərrəmov, Rüfət Quliyev, Mirqasım Vahabov, Süleyman Qasımov, 

Ədalət Muradov, Vahid Novruzov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev, 
Cahangir Qocayev, Abbas Əliyev

Redaksiyanın ünvanı:
Əliyar Əliyev küçəsi, 7 

Redaksiya: +99412 566 09 60
Faks: +99412 514 14 27

Mühasibatlıq: 
+99412 566 63 08

Dizayner:
Lamiyə NƏBİYEVA

Dərc olunan materiallardakı fikirlər 
Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “İQTİSADİYYAT” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “Azərmedia” MMC 
mətbəəsində çap edilmişdir. Lisenziya: 

022201; İndeks: 0355; Tiraj: 2500

4-10 iyul 2019-cu il

Professor Elşən Hacızadə Asif Məmmədova və 
Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədova ataları 

NƏRİMAN kİşİNİN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədova atası 

NƏRİMAN  MƏMMƏDOVuN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Belarusun paytaxtı Minskdə 
təşkil olunan II Avropa Oyun-
larına yekun vuruldu. Bir-birin-
dən maraqlı idman yarışlarının 
şahidi olduq. Qitənin 50 ölkə-
sindən 4 mindən çox atletin qa-
tıldığı bu möhtəşəm bayramda 
ədalətli idman mübarizəsi nəti-
cəsində ən güclülər qalib gəldi.
9 gün ərzində 15 idman növü 
üzrə 200 dəst medal uğrunda 
təşkil olunan yarışlarda Azər-
baycan 82 atletlə təmsil olun-
muşdu. Komandamızın II Av-
ropa Oyunlarında layiqli nəticə 
əldə etmək imkanı kifayət qədər 
yüksək, xüsusilə güləşçilərə, cü-
doçulara, karateçilərə ümid bö-
yük idi.
Sevindirici haldır ki, dövlətin 
idmançılara göstərdiyi daimi 
diqqət və qayğı növbəti dəfə 
özünü "Minsk-2019”-da da doğ-
rultdu. Belə ki, Azərbaycan 5-i 
qızıl, 10-u gümüş, 13-ü bürünc 
olmaqla 28 medal qazanaraq 50 
ölkə arasında ilk onluqda yer 
tutdu.
Ölkəmizə ilk medalları (2 gü-
müş, 1 bürünc) akrobatika gim-
nastlarımız qazandırdılar. 
Cüdoçularımız da II Avropa 
Oyunlarını uğurla - bir gümüş 
və dörd bürünc medalla başa 
vurublar.
Bütün idmansevərlərin böyük 

maraqla və həyəcanla medallar 
gözlədiyi idman növləri sıra-
sında güləş xüsusi yer tuturdu. 
Bundan əvvəlki yarışlarda qa-
zandıqları nəticələrlə xalqımızı 
sevindirən pəhləvanlarımız bu 
dəfə də etimadı doğrultdular. 
Azərbaycan güləşçiləri "Minsk-
2019”-u ümumilikdə 10 medalla 
başa vurdular. Onlardan 3-ü qı-
zıl, 3-ü gümüş, 4-ü bürünc olub.
Yunan-Roma güləşçilərinin 
mü barizəsində isə İslam Abba-
sov (87 kq) gümüş, Sabah Şəriə-
ti (130 kq) bürünc medala layiq 
görülüblər.
"Minsk-2019”-da karateçiləri-
miz də onlara göstərilən eti-
madı layiqincə doğrultmağa 
çalışdılar. Ölkəmizə bu idman 

növündə qızıl medalı +84 kq 
çəki dərəcəsində kumite yarı-
şında Asiman Qurbanlı qazan-
dırıb. Karateçimiz qrup birin-
cisi kimi yarımfinala adlayıb. 
Gürcüstanlı Qoqita Arkaniyaya 
qalib gələn təmsilçimiz finalda 
xorvatiyalı Ancelo Kvesiçi məğ-
lub edərək "Minsk-2019”un qı-
zıl medalını qazanıb.
Karateçilərimiz II Avropa Oyun-
larını 5 medalla (1 qızıl, 3 gümüş, 
1 bürünc ) başa vurublar.
Boksda da idmançılarımız ölkə-
mizin hesabına 2 medal (1 qı-
zıl və 1 bürünc) yazdırıblar. 81 
kq çəki dərəcəsində mübarizə 
aparan təmsilçimiz Alfonso Do-
minges müvafiq olaraq Stefan 
Xrekul (Ukrayna), Mixail Da-
uqalivets (Belarus), Ziad əl-Mo-
hor (Belçika) və Simeone Fiorini 
(İtaliya) məğlub edərək finala 
yüksəlib. Həlledici qarşılaşma-
da Benjamin Vittakerə (Böyük 
Britaniya) 3:2 hesab ilə qalib 
gələn boksçumuz II Avropa 
Oyunlarının qalibi olub.
Təbii ki, "Minsk-2019”da qaza-
nılmış bu möhtəşəm qələbələr 
hansısa təsadüfün nəticəsi de-
yil. Bu zəfərin təməlində dövlə-
tin bu sahədə yeritdiyi siyasət, 
bədən tərbiyəsi və idmanın in-
kişafı naminə görülən ardıcıl 
tədbirlər, mütəxəssis və idman-
çıların peşəkarlığı və məsuliy-
yəti durur.

Azərbaycanın telekommunika-
siya sektorunun lideri, fəaliyyət 
tarixində yeni bir dönəmə qə-
dəm qoyan “Azercell” iyunun 
21-də Heydər Əliyev Mərkəzin-

də dövlət və biznes strukturları, 
ictimai xadimlər və media nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə keçi-
rilən tədbirdə yeni brend kimli-
yini ictimaiyyətə təqdim edib.

Tədbirdə şirkətin fəaliyyətini 
qloballaşan dünya bazarının 
trendlərinə uyğun şəkildə qur-
mağa yönəlmiş strateji inkişa-
fın rəqəmsal konsepsiyası da 
açıqlanıb. Şirkətin prezidenti 
Vahid Mürsəliyevin sözlərinə 
görə, rəqəmsal texnologiyalar 
əsrində transformasiya məsələ-
si xüsusilə aktualdır. Qeyd edək 
ki, Azərbaycanın mobil rabitə 
sektorunun lideri və qeyri-neft 
sektorunun ən böyük vergi ödə-
yicisi və sərmayəçisi “Azercell 
Telekom” MMC 1996-cı ildə tə-
sis edilib. Azərbaycanın mobil 
rabitə sektorunda 49 faiz bazar 
payına malik olan “Azercell”in 
şəbəkəsi ölkə ərazisinin 99.1 faiz 
(işğal altında olan ərazilər istisna 
olmaqla), əhalinin isə 99,8 faizini 
əhatə edir. Hazırda 4,5 milyon 
abunəçi “Azercell”in xidmətlə-
rindən yararlanır.

Akademik Ziyad Səmədzadə görkəmli alim, Əməkdar jurnalist
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vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Turizm istehlakçıya yönəldilmiş 
inkişaf edən hadisədir. Ümum-
dünya Turizm və Səyahətlər üzrə 
Şura müasir turizmin aşağıdakı 
xarakteristikasını qeyd etmişdir:
- dünyada ən iri sənaye sahələ-
rindən biri olan müasir turizm 
təxminən 3,5 trilyon ABŞ dolları 
həcmində dövriyyə kapitalına 
malikdir və səyahət (kruizlər, 
avtobuslar, təyyarələr, avtomo-
billər,  dəmir yolları);  yaşamaq 
(mehmanxanalar, otellər və mo-
tellər, konfranslar, sərgilər, gö-
rüşlər); qida (restoranlar, kafelər,  
barlar); istirahət (oyunlar, park-
lar, əyləncələr, attraksionlar) kimi 
komponentləri özündə  ehtiva 
edir;
- sənaye məhsulunun aparıcı is-
tehsalçısıdır və ümumi daxili 
məhsulda (ÜDM) onun töhfəsi 
6,1 faiz təşkil edir;
- aparıcı vergi ödəyicisidir;
- təkcə Avropada deyil, həm də 
dünya  iqtisadiyyatında ən yük-
sək inkişaf edən sahədir.    
Turizm XIX əsrin 40-cı illərin-
dən inkişaf etməyə  başlamışdır. 
Bu zaman ingilis sahibkarı T.Kuk 
ölkə daxilinə bir neçə ekskursiya 
və səyahət, sonra isə 1885-ci ildə 
Parisə ümumdünya sərgisinə xa-
rici səfər təşkil etmişdir.  1886-ci 
ildə ingilislərin Avropaya, 1888-ci 
ildə isə ABŞ-a daimi mütəşəkkil 
səyahətləri başlayır. 1882-ci ildə 
Kukun  təşkilatı ilk dünya səyahə-
tini təşkil edir. Yeni  biznes öz sa-
hiblərinə yaxşı gəlirlər gətirməyə  
başlayır və buna digər sahibkar-
lar da maraq göstərirlər. Tədricən 
müxtəlif ölkələrdə dünyanın bütün 
ərazilərində səyahət və ekskursiya-
ların təşkili ilə məşğul olan turizm 
şirkətləri yaranır. 
XX əsrin başlanğıcında nəqliyyat 
sahəsində nailiyyətlər turizmin in-
kişafına da təsirini göstərir. Səyahət 
və ekskursiyalar üçün paraxodlar-
dan, dəmir yollarından, sonra isə 
artıq avtomobil  nəqliyyatından 
istifadə edilməyə başlandı. Yerdə-
yişmənin sürəti, uzaqlığı, rahatlığı 
daim artırdı. Özünün erkən mər-
hələsində xarici  səyahətlər üçün 
aristokratlar və burjuaziya kifayət 
qədər gəlirlərə malik idilər.  
XX əsrdə dünyada baş verən 
mürəkkəb siyasi, iqtisadi və sosial 
proseslər (iki dünya müharibəsi,  
inqilablar, böhranlar, elmi-texniki 
tərəqqi, “Soyuq müharibə” və s.) 
cəmiyyəti dəyişdirdi. O, sənaye 
və  mədəni münasibətdə inkişaf 
edən, daha mobil və çevik, de-
mokratik amilə çevrildi. Turizm   
müxtəlif  maraqlar, zövqlər, 
gəlirlər üçün fərqli kontingent 
(məktəblilərdən və tələbələrdən 
hərbiçilərə və veteranlara qədər) 

hesab olunan kütləvi, demokratik 
hal aldı. Turizm praktiki olaraq 
müstəqil sahələrarası təsərrüfata, 
sənayeyə çevrildi. O, bir çox döv-
lətlərin iqtisadiyyatında çox ciddi 
rol oynayır. Turizmin inkişafına iri 
təsisatlar ayrılır. 
İxtisaslaşdırılmış turizm mərkəz-
ləri – geniş əyləncə şəbəkəli isti-
rahət üçün komplekslər yaradılır. 
Məlumdur ki, turizm spesifik 
fəaliyyət forması kimi  nisbətən 
müqayisə baxımından elə də çox-
dan yaradılmayıb, lakin onun 
kökləri qədim dövrə  gedib çıxır. 
Hesab olunur ki, “turizm” termi-
nini ilk dəfə fransız yazıçısı Si Anri 
Stendal (1783-1843) işlətmişdir. 
Antik dövrdə səyahətlərin əsas 
motivi ticarət, təhsil, zəvvarlıq, 
müalicə idi. Qədim Yunanıstan-
da idman səfərləri də (Olimpi-

ya oyunları) meydana gəlmişdi. 
Ticarətin inkişafı yolların, kar-
vansaraların, tavernaların (bir 
qayda olaraq, birinci mərtəbədə 
yeməkxana, ikinci mərtəbədə ya-
taq otağından ibarət olan  tarixi 
şəhər və ya yol ətrafı karvansara) 
kütləvi tikintisinə gətirib çıxardı. 
Roma aristokratiyası rekreasiya 
(istirahət) səyahətlərdə - öz villa-
larında, dəniz ətrafında, dağlarda 
fəal iştirak edirdi. 
Qədimdə Şərqdə dəvə üzərin-
də karvanlarla səyahət edirdilər. 
Xidmət səviyyəsi aktiv ticarət 
səbəbindən Avropaya nisbətən 
daha yüksək səviyyədə idi. Orta 
əsrlərdə səyahətlər arasında dini 
amil  gücləndi - insanların böyük 
bir kütləsi xristian və  müsəlman 
ziyarətgahlarına baş çəkirdilər. 
Yalnız İntibah dövründə dini mo-
tivlər zəiflədi və səfərlərin fərdi 
xarakter və təhsil istiqaməti güc-
ləndi. Gənclər çox zaman peşə ilə 
məşğul olmamışdan əvvəl Av-
ropa üzrə tura çıxırdılar. Avropa 
cəmiyyəti İsveçrənin, Almaniya-
nın, Avstriyanın, Yunanıstanın, 
İtaliyanın kurortlarında istirahət 
edirdi.
Dünyada kapitalist  münasibətlə-
rinin təşəkkül tapması və inkişafı 
mütəşəkkil turizmin yaradılması-

na səbəb oldu. Kapitalizm cəmiy-
yəti beynəlxalq  turizm üçün zə-
ruri olan  iqtisadi, siyasi və sosial 
ilkin şərtlərin formalaşmasında 
mühüm rol oynadı.  Burjua inqila-
bının qələbə çaldığı və kapitaliz-
min inkişaf etdiyi ilk ölkələrdən 
biri İngiltərə idi. Məhz burada öz 
fəaliyyətini əvvəlcə ölkə daxilin-
də, sonra isə onun sərhədlərindən 
kənarda inkişaf etdirən birinci tu-
rizm təşkilatları yarandı. 
Müasir turizmin başlanğıc ta-
rixi 1847-ci il hesab olunur: Kuk 
tərəfindən Leysterdən Lafboroya 
qədər “ayıqlar” cəmiyyətinin 570 
üzvü ilə turist  səfərinin təşkili gü-
nümüzə qədər gəlib çatmışdır. 
1854-cü ildə İngiltərədə səyahət-
çilərə və  turistlərə ünvanlanmış 
mehmanxanalar üzrə birinci sorğu 
kitabı nəşr olunur. Burada 8 minə 

yaxın mehmanxananın adı göstəri-
lir. 1856-cı ildən Kuk digər Avropa 
dövlətlərinə  turizm səyahətlərini 
təşkil etməyə başlayır. 
XX əsrin 50-70-ci illərində ingi-
lislər Avropaya səfər edən əcnəbi 
turistlərin böyük  hissəsini təşkil 
edirdi.  Bu dövr üçün “Anqleter”, 
“Britanik”, “London”, “Vindzor” 
və s. adda  mehmanxanaların Av-
ropa ölkələrində meydana  gəlmə-
si xarakterikdir, Leksikonda isə 
“ekspress”, “Layner”, “komfort” 
və s. kimi ingilis sözləri əmələ gə-
lir. XIX əsrin ikinci yarısında Avro-
pada turizmin  inkişafında dəmir 
yollarının uzunluğunun artması 
böyük rol oynadı. 60-cı illərin  or-
talarından İngiltərə ilə ABŞ arasın-
da turizm inkişaf etməyə başlayır. 
Bir  qədər sonra Fransada, İtaliya-
da, İsveçrədə və Avropa qitəsinin 
digər ölkələrində turizm firmaları 
və agentlikləri yaranır. 1885-ci ildə 
Peterburqda L.Lipsonun birinci 
turizm şirkəti fəaliyyətə başlayır.
Birinci Dünya müharibəsinə qə-
dər turistlərin və səyahətçilərin 
əksəriyyəti dəmir və dəniz  yo-
lundan istifadə edirdilər. 
(davamı var)
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