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Bu sözləri Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev Fərid 
Qayıbovu gənclər və idman naziri 
təyin olunması ilə əlaqədar videofor-
matda qəbul edərkən deyib.
O, bildirib: - Beynəlxalq yarışlarda 
idmançılarımız yüksək nəticələr gös-
tərirlər. Düzdür, Azərbaycan ictima-
iyyəti bizim idman sahəsindəki qələ-

bələrə öyrəşib və əgər biz hansısa 
nəticəni əldə edə bilmiriksə, əlbəttə 
ki, məyus olur. Ancaq hamımız bil-
məliyik ki, idman sahəsində rəqabət 
kifayət qədər güclüdür və bütövlük-
də son illər ərzində idman sahəsində 
göstərilən nəticələr, əlbəttə, qürurve-
ricidir. İdmançılarımız Dünya, Av-
ropa oyunlarında, digər beynəlxalq 

yarışlarda bizi sevindirirlər. Son Yay 
Olimpiya Oyunlarında Rio Olimpiya 
Oyunları ilə müqayisədə az medal 
qazansaq da, yenə də hesab edirəm 
ki, idmançılarımız yaxşı nəticə göstə-
riblər. Medalların sayına görə Azər-
baycan 33-cü yeri, Avropa ölkələri 
arasında 20-ci, müsəlman ölkələri 
arasında isə 4-cü yeri tutub. Düzdür, 

idmançılarımız bu dəfə qızıl medal 
qazana bilmədilər, amma ona çox 
yaxın idilər. Bütövlükdə idman sahə-
sində əldə edilmiş nəticələr çox müs-
bətdir. Paralimpiyaçılarımız bizi çox 
sevindirib və böyük məharət, peşə-
karlıq, fədakarlıq göstərərək çox lu 
medallar, o cümlədən bir çox qızıl 
medallar qazanıblar. Əlbəttə ki, bu 
da çox önəmli hadisədir və biz haq-
lı olaraq paralimpiyaçılarımızla fəxr 
edirik.
Dövlət başçısı eyni zamanda idman 
sahəsində buraxılan nöqsanların da 
olduğunu qeyd edərək bildirib ki, 
bunlar da ciddi araşdırılmalıdır, cid-
di təhlil aparılmalıdır. 
O, deyib: - Xüsusilə Olimpiya Oyun-
larına hazırlıq dövründə bəzi fede-
rasiyalarda işlər qeyri-qənaətbəxş 
olmuşdur və bütün federasiyalarda 
mövcud olan vəziyyət ciddi təhlil 
edilməlidir. Deməli, məşq prosesinə, 
təlim-məşq toplanışlarına xüsusi 
diq qət verilməlidir. Onu da nəzərə 
al malıyıq ki, son Olimpiya Oyunla-
rında medallar qazanmış idmançıla-
rımız bizim təcrübəli idmançılardır. 
Demək olar ki, veteran idmançılar-

dır. Onların arasında gənc nəslin nü-
mayəndələri yoxdur və bu, çox ciddi 
təhlil edilməlidir. Son illərdə bütün 
bölgələrdə idman obyektlərinin ti-
kintisi geniş vüsət almışdır, təkcə böl-
gələrdə 50-yə yaxın idman-olimpiya 
kompleksimiz fəaliyyət göstərir. On-
ların fəaliyyəti ciddi təftiş edilməlidir. 
Bu sahədə şəffaflıq tam təmin edilmə-
lidir və bütün xoşagəlməz hallara qar-
şı ciddi mübarizə aparılmalıdır.
Mən əminəm ki, siz bu məsuliyyəti 
dərk edirsiniz və bu prinsipləri gün-
dəlik fəaliyyətinizdə rəhbər tutaraq 
nazirliyin fəaliyyətini təşkil edəcək-
siniz. 
Fərid Qayıbov ona göstərdiyi eti-
mada, haqqında deyilən xoş sözlərə 
görə Prezident İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlığını bildirib. 
O, deyib: - Bu, mənim üçün böyük 
bir şərəfdir. Söz verirəm ki, əlimdən 
gələni edəcəyəm. 
İnanıram ki, sağlam cəmiyyətdə ya-
şayan Azərbaycan gəncləri yaxın 
gələcəkdə də öz yeni uğurları ilə, id-
mançılarımız isə yeni qələbələri ilə, 
cənab Prezident, Sizi və Azərbaycan 
xalqını sevindirəcəklər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev sentyabrın 3-də 
Sumqayıt şəhərində səfərdə olub.
Həmin gün Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında “Azmonbat” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyətinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev açılışda iştirak edib.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 
ölkəmizdə yaradılan sənaye parkları 
barədə dövlətimizin başçısına məlu-
mat verib.
Bildirib ki, ölkəmizdə sənaye park-
larının yaradılması istehsalın geniş-
ləndirilməsi, idxalın əvəz edilməsi və 
yeni ixrac imkanlarının yaradılması 
baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ha-
zırda Azərbaycanda 5 sənaye parkı 
fəaliyyət göstərir. Dövlətimizin baş-
çısının bu ilin mayında imzaladığı 
Fərmanla yaradılan Ağdam Sənaye 
Parkı isə sayca 6-cıdır.
Cənubi Qafqazın ən böyük, Azər-
baycanın isə ilk sənaye parkı olan 
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
5500-dək insan daimi işlə təmin edi-
lib. Parkda 24 sahibkarlıq subyektinə 
rezidentlik statusu verilib və onlar-
dan 17-si istehsala başlayıb. Növbəti 
mərhələdə daha 7 rezidentin fəaliy-
yətə başlaması nəzərdə tutulur. Sə-
naye Parkında məhsul istehsalı və 
ixrac istiqamətində müsbət dinamika 
davam edir. Belə ki, 2021-ci ilin birin-
ci yarısında ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 49 faiz daha çox məh-
sul istehsal edilib və 47 faiz daha çox 
ixrac həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda səna-
yeləşmə prosesinin ardıcıl davam 
etdirilməsi, həmçinin qeyri-neft sə-
nayesinin inkişafı Prezident İlham 
Əliyevin iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsi siyasətinin əsas istiqamətlə-
rindəndir. Dünyada pandemiya və 
iqtisadi-maliyyə problemlərinə bax-
mayaraq, ölkəmizdə bu istiqamətdə 
çox böyük işlər görülür. İqtisadiy-
yatın digər sahələri ilə yanaşı, səna-
yenin inkişafına xüsusi önəm verilir, 
mövcud təbii və iqtisadi çresursların 
istehsala cəlb edilməsi, qabaqcıl tex-
nologiyaların daha geniş tətbiqi üçün 
sistemli tədbirlər həyata keçirilir.
“Azmonbat” MMC sənaye parkında 
tətbiq edilən vergi və gömrük güzəşt-
lərindən yararlanaraq, indiyədək 
xərclərinə 1 milyon manat məbləğin-
də qənaət edib.

* * * *
Sentyabrın 3-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yev Sumqayıt Məhkəmə Komplek-
sinin açılışında  iştirak edib, Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən yeni inşa 
olunan 1100 şagird yerlik Sumqayıt 
şəhər 20 nömrəli tam orta məktəbdə 
yaradılan şəraitlə tanış olub.
Xxx
Sentyabrın 3-də Sumqayıt şəhərində 
güzəştli mənzil layihəsi çərçivəsində 
növbəti yaşayış kompleksinin təməli 
qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev təməlqoyma mə-
rasimində iştirak edib.

Bildirilib ki, Sumqayıt şəhərində növ-
bəti güzəştli mənzil layihəsi 2 hektar 
ərazini əhatə edir. Burada doqquz, 
on iki və on altı mərtəbəli 11 bina inşa 
olunacaq. Mənzillərin ümumi sayı 
isə 466-dır. Onlar studio tipli, 2, 3 və 
4 otaqlı olacaq. Ərazidə, həmçinin 90 
yerlik uşaq bağçası da inşa ediləcək.
Diqqətə çatdırılıb ki, Mənzil İnşaa-
tı Dövlət Agentliyinin regionda inşa 
olunmuş ilk layihəsi də Sumqayıt 
şəhərindədir. Vətəndaşlara güzəştli 
şərtlərlə təklif edilən bütün mənzillər 
tam təmirli olacaq. Dövlətimizin baş-
çısı yeni yaşayış kompleksinin təmə-
lini qoyub.

* * * *
Sentyabrın 3-də Enerjisistemin Rea-
bilitasiya Proqramı çərçivəsində inşa 

olunan “Sumqayıt” Elektrik Stansi-
yasının yeni estakada nasos stansiya-
sının açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev açılışda iştirak 
edib.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyə-
tinin prezidenti Baba Rzayev dövləti-
mizin başçısına görülən işlər barədə 
məlumat verib.
Son illərdə Azərbaycanda enerjisis-
temin maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsi, ölkəmizin enerji 
potensialının daha da artırılması, 
yeni elektrik stansiyaları və yarıms-
tansiyaların inşası, mövcudlarının 
isə əsaslı şəkildə yenidən qurulması 
istiqamətində çox mühüm layihələr 
icra olunub. Dövlətimizin başçısının 

tapşırığına əsasən 2018-ci ilin so-
nundan Enerjisistemin Reabilitasiya 
Proqramının qəbul edilərək icrasına 
başlanılması bu istiqamətdə həyata 
keçirilən işlər arasında xüsusi əhə-
miyyəti ilə seçilir. Belə ki, bu Proq-
ramın icrasına vaxtında başlanaraq 
təcili işlər görülməsəydi 2019-cu və 
2020-ci illərin yayında artan tələbatın, 
həmçinin Kür və Xəzərdə su səviyyə-
sinin kəskin aşağı düşməsinin fonun-
da enerjisistemdə problemlər yarana 
bilərdi. Ümumiyyətlə, proqram çər-
çivəsində 12 elektrik stansiyasında və 
23 yarımstansiyada yenidənqurma, 
təmir və bərpa işləri həyata keçirilib.
Dövlətimizin başçısı “Sumqayıt” 
Elektrik Stansiyasının yeni estakada 
nasos stansiyasını işə salıb.
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Avqustun 29-da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev Əh-
mədbəyli-Füzuli-Şuşa Zəfər yolunda 
son tamamlama işləri ilə tanış olub. 
Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin yenidən qu-
rulması və bərpası layihəsi çərçivəsində 
Zəfər yolunun tikintisi başa çatmaq üz-
rədir.
Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi 
ilə şanlı ordumuzun ölkəmizin mədəniy-
yət mərkəzi elan olunan Şuşa şəhərini 
mənfur düşməndən azad edərkən istifa-
də etdikləri cığır-yolun əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə tikilən Əhmədbəyli–Füzuli–
Şuşa avtomobil yolu dövlətimizin başçısı 
tərəfindən Zəfər yolu adlandırılıb.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva avqustun 29-da Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanında tikinti iş-
lərinin gedişi ilə tanış olublar.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ən 
müasir səviyyədə inşa olunur. Baqaj 
konveyerlərinin, qeydiyyat və digər 
sistemlərin işə salınması nəzərə alın-
maqla, sentyabr ayının sonuna qədər 
sərnişin terminalının istismara verilmə-
si işləri tam başa çatdırılacaq.
Hava limanında uzunluğu 3000 metr, 
eni 60 metr olan uçuş-enmə zolağı is-
tismara verilib. Aeroport istənilən tip 
hava gəmisini qəbul etməyə imkan verə-
cək. Burada perron da inşa edilib. Avto-
matlaşdırılmış sistemlərlə təchiz olunan 
Hava Hərəkətini İdarəetmə (HHİ) qüllə-
sinin tikintisi başa çatdırılıb. 
Bunun sayəsində Füzuli hava limanına 
ICAO və IATA standartlarına müvafiq 
qaydada uçuşların başlanması mümkün 
olacaq.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
Füzuli rayonunda belə bir qısa müddət-
də bu cür ən müasir standartlara cavab 
verən Beynəlxalq Hava Limanının inşa-
sının həyata keçirilməsi sözün əsl mə-
nasında misli görünməmiş hadisədir və 
bu bir daha Azərbaycan Prezidentinin 
mənfur düşməndən azad olunmuş tor-
paqlarımızda böyük yenidənqurma və 
tikinti işlərinin aparılması barədə fikir-
lərinin bariz nümunəsidir.

* * * * *
Avqustun 29-da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva Azər-
baycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa 
şəhərində yenidənqurma işləri yekun-
laşan “Qarabağ” hotelinin açılışında, 
həmçinin, dahi Azərbaycan şairi Molla 
Pənah Vaqifin büstünün,  Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin inkişafında bö-
yük xidmətlər göstərmiş, professional 
vokal məktəbinin təşəkkülü və təkamü-
lündə mühüm rol oynamış Xalq artisti 
Bülbülün ev-muzeyinin,  görkəmli Azər-
baycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 
heykəlinin açılışlarında iştirak ediblər.

Avqustun 29-da Şuşada “Otel və Konf-
rans Mərkəzi”nin təməli qoyulub.
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev və birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva təməlqoyma mərasimində 
iştirak ediblər.

* * * * *
Avqustun 29-da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevə və 
birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa 
şəhərinin baş planı təqdim olunub.
Ddövlətimizin başçısına və birinci xa-
nıma məlumat verilib ki, Şuşa şəhəri-
nin baş planı hazırlanarkən onun tarixi 
əzəmətinin qorunması əsas götürülüb. 

Mədəniyyət paytaxtımızda həyata keçi-
rilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin 
vəhdəti üzərində qurulacaq və tezliklə 
keçmişdə olduğu kimi, Şuşa dünyanın ən 
gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək.

* * * * * 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva avqustun 30-da Şuşada 
keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçi-

vəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfin-
dən təşkil edilən “Qarabağ Azərbaycan 
mədəniyyətinin incisidir” və “Yenidən 
doğma diyarda. Qarabağın sənət incilə-
ri” sərgiləri ilə tanış olublar.
Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əli-
yev Fondu tərəfindən bərpa və təmir 
olunaraq yaradılan Şuşadakı Xalçaçılıq 
Qalereyasında “Yenidən doğma diyar-
da. Qarabağın sənət inciləri” sərgisi ilə 
tanış olublar. Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Milli Xalça 
Muzeyinin təqdim etdiyi sərgidə xovlu 
və xovsuz xalçalar, xalça məmulatları, 

milli tikmə və geyim dəstləri, bədii me-
tal nümunələri nümayiş olunur. Sərgi-
də, həmçinin Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin kolleksiyasına daxil olan 
xalça nümunələri də yer alıb.

* * * * *
Avqustun 30-da Vaqif Poeziya Günləri 
Şuşa işğaldan azad edildikdən sonra 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ilk 
dəfə şairin doğma şəhərində yenidən 

təşkil olunub.Dövlətimizin başçısı açılış 
mərasimində çıxış edib. 
O, deyib: - Əziz dostlar, bu gün ölkə-
mizin həyatında çox əlamətdar bir gün-
dür. Biz böyük Azərbaycan şairi, dövlət 
xadimi, Qarabağ xanının vəziri Molla 
Pənah Vaqifin məqbərəsinin önündə 
Vaqif Poeziya Günlərinin açılışını qeyd 
edirik. Bu münasibətlə sizi və bütün 
Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik 
edirəm.
Vaqifin məqbərəsi bütün digər tarixi 
abidələrimiz kimi işğal edilmiş torpaq-
larda erməni vandalizminə məruz qal-
mışdır. Bu gün isə məqbərə tam bərpa 
edilib və dünən məqbərənin ikinci açı-
lışı olmuşdur.
Bildiyiniz kimi, Molla Pənah Vaqifin 
məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qəra-
rını ulu öndər Heydər Əliyev vermiş-
dir. Onun təşəbbüsü ilə 1982-ci il yan-
varın 14-də burada qarlı, şaxtalı havada 
bu məqbərənin açılışı olmuşdur. Bu, sı-
radan olan hadisə deyildi. Çünki o vaxt 
Şuşa Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti-
nin bir hissəsi idi. Bildiyiniz kimi, uzun 
illər ermənilər Şuşaya iddia edirdilər, 
Şuşanı erməni şəhəri kimi qələmə ver-
məyə çalışırdılar. Halbuki, bunun üçün 
heç bir tarixi, mədəni əsas yox idi.
Əfsuslar olsun ki, Şuşa işğala məruz 
qalandan sonra bütün tarixi abidələr, 
mədəni abidələr, o cümlədən Vaqifin 
məqbərəsi vandallar tərəfindən dağı-
dılmışdır. Şuşanın işğalı xalqımızın 
böyük faciəsi idi. Çünki Şuşa Azərbay-
can mədəniyyətinin ocağıdır. Şuşanın 
Azərbaycan tarixində çox böyük rəmzi 
mənası var. Şuşa Qarabağın tacıdır. Şu-
şanın işğalından sonra digər rayonlar, 
digər şəhərlər işğala məruz qaldı. Çünki 
Şuşanın strateji əhəmiyyəti, əlbəttə ki, bi-
zim üçün itirilmiş oldu və düşmən bun-
dan istifadə edərək, ondan bir neçə gün 
sonra – 1992-ci ilin mayında Laçını da iş-
ğal etdi. Ondan bir il sonra – 1993-cü ilin 
aprelində Kəlbəcəri işğal etdi və beləliklə, 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə Er-
mənistan arasında coğrafi bağlantı yara-
dıldı. Bizim məğlubiyyətimizin qaçılmaz 
olması göz qabağında idi, nəzərə alsaq ki, 
o vaxt Azərbaycanda hərc-mərclik dövrü 
idi, nizami ordu yox idi, vətəndaş qarşı-
durması baş vermişdi.
Bildiyiniz kimi, danışıqlar prosesi 30 ilə 
yaxın davam etdi, bunun heç bir nəti-
cəsi olmadı. İndiki hadisələrin gedişatı, 
İkinci Qarabağ müharibəsindəki dövr 
və beynəlxalq güclərin hərəkətləri onu 
göstərir ki, bu məsələ heç vaxt danı-
şıqlar yolu ilə öz həllini tapa bilməzdi. 
Çünki bizi, azərbaycanlıları bu vəziy-
yətlə barışdırmaq istəyirdilər. Bizim isə 
tam başqa fikrimiz var idi və mən bunu 
heç vaxt gizlətmirdim. Deyirdim ki, 
əgər məsələ sülh yolu ilə öz həllini tap-
masa, biz öz ərazi bütövlüyümüzü mü-
haribə yolu ilə bərpa edəcəyik. BMT-
nin Nizamnaməsi, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələri, tarixi ədalət bu 
haqqı bizə verib. Biz buna nail olduq.
Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Şuşanın 
təməlini, - hamımız yaxşı bilirik, - 1752-
ci ildə Pənahəli xan qoymuşdur və 
gələn il biz Şuşanın 270-ci ildönümünü 
təntənəli şəkildə qeyd edəcəyik. İşğala 
baxmayaraq, Şuşa Azərbaycan ruhunu 
saxlaya bildi. Şuşaya gələn hər bir insan 
bunu görür. 
44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı 
tariximizdir. Bu tarix əbədi yaşayacaq. 
Çünki bu Qələbə tarixdə bənzəri olma-
yan qələbədir. Azərbaycan xalqı buna 
layiq idi və biz Qələbə əldə edərək düş-
məni öz doğma diyarımızdan qovduq, 
şəhərlərimizi azad etdik, doğma Şuşa-
mızı azad etdik. Bu gün Şuşa artıq dir-
çəlir və Şuşanın dirçəlməsi üçün əməli 
addımlar atılır. Müharibədən sonra 
mən ilk dəfə Şuşaya bu il yanvarın 14-
də gəlmişdim. Bu tarix də təsadüfən 
seçilmədi. Çünki o tarixdən 39 il əvvəl 
burada Ulu Öndərin iştirakı ilə Vaqifin 
məqbərəsi açılmışdı və məhz yanva-
rın 14-də mənim buraya gəlməyimin 
çox böyük rəmzi mənası var idi. Bura-

ya ilk səfərimdə ilk göstərişlərdən biri 
də o oldu ki, Vaqifin məqbərəsi bərpa 
edilsin, çünki vandallar bu məqbərəni 
dağıtmışdılar, sökmüşdülər. Məqbərə-
nin bərpasını Heydər Əliyev Fondu öz 
üzərinə götürdü və bu gün biz bu məq-
bərənin önündə Vaqif Poeziya Günlə-
rinə start veririk. Vaqif Poeziya Günləri 
də bərpa edildi, “Xarıbülbül” festivalı 
da bərpa edildi. Bu ilin may ayında biz 
çox böyük coşqu ilə bu festivalı keçir-
dik və bu tarixi bərpa etdik.
Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən baş-
lanmışdır və qısa müddət ərzində bö-
yük işlər görüldü. İlk növbədə, yol 
çəkildi. İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə 
vəziyyətdə idi biz onu yanvarın 14-də 
gördük. Şaxtalı, qarlı hava idi, yol da 
yox idi, bir cığır idi, üstü buz, palçıq. 
İndi isə artıq asfalt yol tikilib və bu, 
elə Zəfər yoludur. Magistral yol da çə-
kilir. Füzuli şəhərindən tunellər daxil 
olmaqla, magistral yol tikilir, daha qısa 
yol olacaq. Şuşanın elektrik təsərrüfatı 
bərpa edildi, buraya yüksəkgərginlikli 
xətlər Füzulidən çəkildi, yarımstansiya 
tikildi. Yəni, Şuşanı elektriklə təmin et-
mək başlıca vəzifələrdən biri idi. Düş-
mən Şuşanı tərk edərkən Şuşanın su 
xətlərini partlatmışdı. Şuşaya suyun ve-
rilməsini biz bərpa etdik. Üç məsciddə 
təmir-bərpa işləri gedir. Yuxarı Gövhə-
rağa məscidinin təmiri demək olar ki, 
bitmək üzrədir. Natəvan bulağı bərpa 
edildi, indi su gəlir. Ermənilər 17 bu-
lağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər 
bu, erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu 
bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra 
“Xarıbülbül” oteli istifadəyə verildi, ar-
tıq may-iyun aylarında ilk qonaqlarını 
qəbul etdi və digər addımlar atıldı.
Ermənilər tərəfindən gülləbaran edilmiş 
dahi şəxsiyyətlərimizin – Natəvanın, 
Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün büstləri 
gətirildi və mənim tərəfimdən mərkə-
zi meydanda qoyuldu. Dünən Şuşanın 
dirçəlişinin növbəti mərhələsi idi. Qeyd 
etdiyim kimi, Vaqifin məqbərəsi, Vaqifin 
büstü yenidən açıldı, Üzeyir Hacıbəylinin 
abidəsi yenidən qoyuldu, onu da mənfur 
düşmən dağıtmışdı. Üzeyir Hacıbəylinin 
dağıdılmış evinin bərpası ilə bağlı göstə-
riş verildi. Dünən Polad Bülbüloğlu ilə və 
onun oğlu, Bülbülün nəvəsi ilə birlikdə 
Bülbülün evinin açılışını biz qeyd etdik. 
Bu kompleks tədbirlər onu göstərir ki, 
Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və şu-
şalılar Şuşaya qayıdırlar. Həm qrup-qrup 
öz doğma şəhərinə gəlib ziyarət edirlər, 
eyni zamanda, burada artıq açılmış ob-
yektlərdə şuşalılar işlə təmin edilir. Belə-
liklə, biz Şuşanı yenidən dirçəldəcəyik.
Əziz dostlar, təxminən 40 il bundan əv-
vəl, bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən 
isə o tərəfdə durmuşdum. Şaxtalı-qar-
lı havada Vaqifin məqbərəsinin açılışı 
idi. Ondan sonra 1982-ci il iyulun 29-da 
atamla bərabər ikinci dəfə Şuşaya gəl-
mişdim. O vaxt Vaqif Poeziya Günləri 
keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqi-
fin məqbərəsinin açılışını biz qeyd edi-
rik. Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən 
atamın 59 yaşı var idi. Bu gün mənim 
59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər 
ki, bu, təsadüfdür. Ancaq mən hesab 
edirəm ki, burada böyük rəmzi məna 
var, tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixi-
nin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və 
biz yenidən nəfəs almağa başlamışıq.
Bu gün biz hamımız ürəyimizdə deyi-
rik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, 
ədalət bərpa edildi, biz bu gün Şuşada-
yıq və bundan sonra Şuşada əbədi ya-
şayacağıq.
Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına 
Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, 
Şuşa artıq azaddır, bu, həqiqətdir. Biz 
azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, 
biz Şuşaya qayıtmışıq. Bu da həqiqət-
dir. Festivallar, poeziya günləri, mədə-
ni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər 
artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demiş-
dim ki, biz Şuşanı dirçəldəcəyik. Bu da 
baş verir, biz Şuşanı dirçəldirik.

Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ! 
Yaşasın Azərbaycan!
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Oxucuların nəzərinə çatdırılır ki, dünya üzrə 
fəaliyyət göstərən 4 auditor şirkətlərindən biri 
olan “Pricewaterhouse Coopers International” 
tərəfindən dünyada və Azərbaycanda baş verən 
COVİD-19 pandemiyası, audit, konsaltinq və s. 
mövzularda aparılmış sorğuların nəticələrinə 
dair Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Pa-
latası tərəfindən təhlil aparılmış və həmin təhlil 
əsasında mülahizələrimizi Sizə təqdim edirik.
Audit sistemi yarandığı ilk gündən etibarən 
dünyada fəaliyyət göstərən bütün transmilli 
auditor şirkətləri ölkəmizdə öz filial, nümayən-
dəlik və ya törəmə müəssisələrini yaratmışlar. 
Əlamətdar hadisədir ki, o dövrdə yeni yaran-
maqda olan və hələ təşəkkül tapmamış audi-
tor kadrları öz fəaliyyətlərində bu beynəlxalq 
şirkətlərlə əməkdaşlıq etməklə və onların zən-
gin təcrübələrindən yararlanmaqla milli auditin 
inkişaf etdirilməsi istiqamətində öz töhfələrini 
vermiş və bu ənənəni bu gün də davam edirlər.
“Pricewaterhouse Coopers” konsaltinq və au-
dit xidmətləri təklif edən, beynəlxalq arenada 
kifayət qədər tanınan şirkətlər şəbəkəsidir. 
"Pricewaterhouse Coopers" hər biri ayrı hüquqi 
şəxs olan “Pricewaterhouse Coopers Internati-
onal Limited” şirkətlər şəbəkəsinə aid şirkətlər 
qrupudur. 160 ildən də uzun bir müddətdə 

fəaliyyət göstərən şirkət, həm də dünyadakı 
ən böyük dörd audit şirkətlərindən biridir. Şə-
bəkənin qərargah şəhəri isə  Londondur.
1849-cu ildə Londonda təməli qoyulan kompa-
niya 1998-ci ildə “Price Waterhouse və Coopers 
& Lybrand” şirkətlərinin birləşdirilməsi nəticə-
sində quruldu və indiki “PricewaterhouseCoo-
pers” adını aldı.
“Gələcək üçün liderlik gündəliyi” sənədi ümu-
mi olaraq 2020-ci ilin payız aylarında aparılan 
sorğuların nəticələri barəsindədir. “Pricewa-
terhouse Coopers” tərəfindən aparılmış sorğu-
lar və təhlillər aşağıdakıları müəyyən etmişdir:
1) Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin 71%-i, 
qlobal səviyyədə isə 76%-i və MŞA-da 64%-i 

dünya iqtisadi artımının 2021-ci ildə yaxşıla-
şacağına inanır (diaqram 1). 
Önümüzdəki 12 ayın gəlirliliyi baxımından, 
Azərbaycanda sorğuda iştirak edənlərin 63%-i 
müəssisələrinin gəlirlilik səviyyəsində artım 
gözləyir, 29%-i isə eyni səviyyədə qalacağını 
və 4%-i azalacağını düşünür (diaqram 2).
Bir çox şirkətlərin pandemiyaya cavab tədbirlə-
ri sırasında mühüm xüsusiyyəti olan sürətli və 
yüksək keyfiyyətli qərar qəbuletmə əksər lider-

lərin siyahılarında əsas yer tutacaq.
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin növbəti il 
ərzində təşkilatların  gəlirliliyinə inamı MŞA və 
qlobal səviyyədəki göstəricidən iki dəfə artıqdır.
2) Pandemiyanın sənayə sektoruna təsiri:
Qonaqpərvərlik, istirahət, nəqliyyat və logisti-
ka sektorları təkcə Azərbaycanda deyil, həm də 
dünya miqyasında ən çox təsirə məruz qalmış 
sahələr arasındadır və bu səbəbdən sektorlar-
da fəaliyyət göstərən rəhbərlərin gələcəyə ina-
mı daha aşağı səviyyədədir.
Telekommunikasiya, əyləncə, media, texno-
logiya, informasiya və  rabitə sektorunu təmsil 
edən azərbaycanlı rəhbərlərin demək olar ki, 
yarısı “təmassız təcrübələrə tələbin artması”-

nın şirkətlərinə ən uzunmüddətli fayda verəcə-
yini söyləyirlər. 
Şəffaflıq və transformasiya. Fövqəladə çətin-
liklərə baxmayaraq, 2020-ci il xalis sıfır öhdəlik-
lərinin sayını artırmışdır. Özəl sektorun iştirak 
səviyyəsi dövlət hədəflərini geridə qoymağa da-

vam etsə də, şirkət rəhbərləri daha çox hesabat 
verməyə yönəlik işlərə meyil etmişlər. Azərbay-
candakı şirkət rəhbərlərinin 16%-i ətraf mühitə 
təsirə dair sualı seçmişdir ki, bu da qlobal sə-
viyyədə rəhbərlərin 43%-nin bu məsələyə önəm 
verməsini nəzərə alaraq ən aşağı göstərici hesab 
oluna bilər. Əlavə olaraq qeyd olunur ki, nağd 
ödənişlərə olan tələbin azalması ən çox Azər-
baycandakı şirkətlərə təsir göstərir.
Covid-19 pandemiyası rəqəmsal tətbiq və əmə-
liyyatlarda əhəmiyyətli artım yaratsa da, rəqəm-
sal sahə ilə əlaqəli riskləri də artırmışdır.
Eyni dərəcədə həm Azərbaycandakı, həm də 
qlobal nəticələrdəki cavablara 2020-ci il ərzində 
bariz görünən kiberhücumlarda yüksəlişin təsi-
ri olmuşdur.
Azərbaycandakı şirkət rəhbərlərinin bildirdiyi 
kimi, Covid-19 pandemiyası yoluxma riski sə-
bəbindən ölkədə nağd vəsaitlərin istifadəsini 
kəskin azalmışdır ki, (47%) bu tendensiyanın da 
davam edəcəyi gözlənilir.
3) Pandemiya nəticəsində rəqəmsal sürətlən-
mə baş vermişdir:
Sorğular nəticəsində 60% Azərbaycanlı rəhbər-
lər rəqəmsal transformasiyaya sərmayə yatırma-

ğı planlaşdırırlar. Covid-19 böhranı nəticəsində 
yaxın üç ildə Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri-
nin 39%-i kiber təhlükəsizlik və məlumat məx-
filiyi investisiyalarında artım planlaşdırır.
4) Gələcək vergi ödəmə vaxtı:
Artan məhsuldarlıq Azərbaycanın iqtisadi dirçəli-
şinin vacib bir aparıcı amili olacaqdır. Bu müddət-
də pandemiyanın həm daxili iqtisadiyyata, həm 
də fərdlərə təsirini azaltmaqda maraqlı olan hö-
kumət öz üzərinə əhəmiyyətli borc götürmüşdür. 
Vergi siyasəti qeyri-müəyyənliyindən son dərəcə 
narahat olan azərbaycanlı rəhbərlərin sayı 2020-ci 
ilə nisbətən 20% artmışdır (diaqram 3).
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri müəssisələrin 
vergi öhdəliklərinin xərc strukturunun yenidən 
nəzərdən keçirilməsinə və təşkilatların qərar ver-
mə və planlaşdırma işlərinə təsir göstərəcəyinə 
inanırlar.
5) Qlobal nüans:
Sərhədlərarası rəqabət qlobal vergi mübahisələri-
ni qızışdırdıqca, Azərbaycandakı şirkət rəhbərlə-
ri qlobal ticarət gərginliyinin bir qədər azalacağı-
nı proqnozlaşdırırlar. Azərbaycanın iki qonşusu 

olan Türkiyə və Rusiya təşkilatların ümumi qısa-
müddətli artım perspektivləri baxımından yerli 
rəhbərlər üçün ən əlverişli yer olaraq qalırlar.
Bərpa tempinə dair qeyri-müəyyənliyi nəzərə 
alaraq,  azərbaycanlı rəhbərlər artımı sürətlən-
dirmək üçün ilk növbədə əməliyyat səmərəlili-
yinə etibar etməyə davam edirlər.
Azərbaycandakı şirkət rəhbərləri artım əldə et-
mək məqsədilə növbəti 12 ay ərzində əməliy-
yat səmərəliliyi üçün çalışmağı planlaşdırırlar.
Qlobal pandemiyanın bir illik mərhələsində 
rəhbərlər, həm dünyanın iqtisadi trayektori-
yasında, həm də gələcəyi kəşf etmək imkanla-
rı baxımından dönüş etdiklərinə inanırlar. Bu 
potensialdan istifadə etmək etibar qurmağı və 
yorğun bir dünyanın həsrətində olduğu da-
vamlı nəticələr verməyi tələb edəcəkdir.

Əhmədov Qoşqar,
Azərbaycan  Respublikasının 

Auditorlar Palatasının 
idarə rəisi, doktorant,

Hüseynova Sənubər,
magistrant

Sentyabrın 6-da neft hasil edən ölkələr arasında 
“Əməkdaşlıq Xartiyası” çərçivəsində “Enerji, iqlim 
və davamlı inkişaf” mövzusunda nazirlərin dəyir-
mi masası keçirilib. Videokonfrans formatında baş 
tutmuş tədbirə nazirlər, yüksək səviyyəli rəhbər 
şəxslər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 
də daxil olmaqla 100-ə yaxın iştirakçı qatılıb.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, yüksək 
vəzifəli rəsmilərin açılış nitqləri ilə başlamış 
tədbirdə Energetika naziri Pərviz Şahbazov da 
çıxış edib. Çıxışda ölkəmizdə elektrik enerjisi 
istehsalında daha səmərəli texnologiyaların tət-
biqi, bərpa olunan enerjidən istifadənin geniş-
ləndirilməsi, enerji səmərəliliyinə nail olunması 
və istixana effekti yaradan qaz emissiyalarının 
azaldılması üzrə görülmüş işlər barədə məlu-
mat verilib. “Təmiz ətraf mühit”ə nail olmaq və 
“yaşıl inkişaf” ölkəsinə çevrilməyin 2030-cu ilə 

qədər ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafa dair beş 
Milli Prioritetindən biri kimi müəyyənləşdiri-
lib və bunun Azərbaycanın bərpa olunan enerji 
prosesinə keçidə bağlılığının göstəricisi olduğu 
vurğulanıb.
44 günlük Vətən müharibəsindəki tarixi Qələ-
bəmizlə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən “yaşıl enerji” zonası elan edil-
diyi, hazırda müvafiq konsepsiya və baş planın 
hazırlanmaqda olduğu diqqətə çatdırılıb: “Əsas 
məqsədimiz bu ərazilərin elektrik enerjisinə olan 
tələbatını bərpa olunan enerji mənbələri hesabı-
na ödəməkdir”, - deyə Pərviz Şahbazov bildirib.
Qeyd edək ki, tədbirdə Azərbaycan tərəfindən 
nümayəndə heyətinin tərkibində Energetika 
Nazirliyinin, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyinin əməkdaşları iştirak edib.
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Следуя призыву главы государства об 
использовании исконных названий древних 
азербайджанских земель, находящихся 
на территории Армении, Бакинское 
транспортное агентство инициировало 
масштабную акцию.
В рамках акции на автобусах, а также на 
электронных информационных табло в 
центре обмена транспортом «Кероглу» 
отражены исконные названия древних 
азербайджанских территорий. Целью 
акции является пресечение попыток 
Армении фальсифицировать историю.
В частности, на постерах можно увидеть, 
когда и какую азербайджанскую землю 
переименовали армяне.

Кредитование сферы торговли и услуг в 
Азербайджане по итогам января-июля 2021 
года достигло 2,56 миллиарда манатов, 
что на 7,6 процента больше показателя 
аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на 
статистический отчет Центрального банка 
Азербайджана (ЦБА).
По данным отчета, на краткосрочные 
кредиты в этом секторе пришелся 751 
миллион манатов, или 29,4 процента об 
общего объема кредитования. 
При этом на кредиты в национальной 
валюте пришлись 510,4 миллиона манатов, 
а в иностранной - 240,6 миллиона в 
манатном эквиваленте.
Долгосрочные кредиты составили 1,8 

миллиарда манатов, или 70,6 процента 
от общего объема выданных кредитов. 
В национальной валюте были выданы 
кредиты на сумму 1,244 миллиарда 
манатов, в иностранной валюте - 556,8 
миллиона в манатном эквиваленте.
В указанный период в этой сфере 
кредиты в основном выделялись частным 
учреждениям и преимущественно в 
национальной валюте (1,754 миллиарда 
манатов, или 68,7 процента от общей 
суммы кредитования сектора).
Отметим, что удельный вес кредитования 
сферы торговли и услуг в кредитовании 
реального сектора составил 16,7 процента, 
увеличившись за год на 0,4 процентных 
пункта.

Территория города Агдама полностью 
очищена от мин и неразорвавшихся 
боеприпасов.
Об этом сказал заместитель главы ИВ 
Агдамского района Аллахверен Алиев.
По его словам, процесс разминирования 
освобожденной от оккупации территории 
Агдамского района продолжается.
«Территория города полностью очищена 
от мин, работы по благоустройству 
продолжаются. Прокладываются линии 
электропередачи, водоснабжения, 
строятся дороги. В настоящее время 
процесс разминирования в селах района 
продолжается», - отметил А.Алиев.

 Денежная база в Азербайджане на 
конец августа 2021 года выросла на 2,265 
миллиарда манатов, или на 19 процентов в 
годовом исчислении.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на 
Центробанк Азербайджана (ЦБА).

По данным регулятора, денежная база на 
конец августа составила 14,172 миллиарда 
манатов, сократившись за месяц на 41,1 
миллиона манатов, или на 0,3 процента.
Отметим, что инструменты денежно-
кредитной политики ЦБА были 
реализованы в рамках процентного 
коридора. 
На торгах, организованных Центробанком 
по размещению депозитов и 
краткосрочных нот, наблюдается 
превышение спроса над предложением.
В состав денежной базы входят наличные 
и свободные банковские и обязательные 
резервы коммерческих банков, 
находящиеся в обращении.

Перед окончательной сдачей в 
эксплуатацию Физулинского 
международного аэропорта в первом 
аэропорту освобожденного от оккупации 
Карабаха приземлился вылетевший из 
Баку тестовым рейсом самый крупный 
пассажирский самолет, принадлежащий 
«Азербайджанским авиалиниям" AZAL - 
Airbus A340-500.
Данный самолет символически носит 
название «Карабах».
Помимо этого, 5 сентября в аэропорту 
Физули приземлился и один из 
крупнейших грузовых самолетов – Boeing 
747-400, принадлежащий азербайджанской 
авиакомпании Silk Way. Этим самолетом 
впервые в Карабах были доставлены грузы 
авиасообщением.
Время полета по маршруту Баку-Физули 
на пассажирском самолете составило 35 

минут.
В Физулинском международном аэропорту 
сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная 
полоса длиной 3000 метров и шириной 
60 метров. Взлетно-посадочная полоса 
полностью оснащена инструментальными 
системами посадки и навигации, 
светотехнической, первичной и вторичной 
радиолокационной системой для 
обеспечения безопасности полетов по всем 
требованиям Международной организации 
гражданской авиации (ICAO). Это 
позволит аэропорту принимать любой тип 
самолетов. Площадь перрона составляет 60 
тысяч квадратных метров.
Отметим, что также по поручению главы 
государства продолжается строительство 
международных аэропортов в Лачинском и 
Зангиланском районах.

Премьер-министр Армении Никол 
Пашинян заявил о готовности властей 
страны к нормализации отношений с 
Турцией.
По его словам, президент Турции 
публично прокомментировал возможность 
урегулирования отношений с Арменией. 
"В этих заявлениях мы видим возможность 
обсуждения нормализации отношений 
Армения - Турция, восстановления авто- 
и железнодорожного сообщения. Мы 
готовы к такому разговору, который может 
получить более широкий контекст", - 
сказал Пашинян, пишут армянские СМИ.
Армянский премьер отметил, что, по 
сути, речь идет о превращении региона 

в перекресток, который свяжет Север с 
Югом, а Восток с Западом.
Пашинян сказал, что готовность 
содействовать этому процессу выразила 
Россия. ЕС, в частности Франция, и США 
также заинтересованы в этом процессе. 
Известно также отношение Китая и Индии 
к развитию коммуникационных проектов в 
регионе.
 Он подчеркнул, что считает мир и 
стабильность в регионе долгосрочной 
стратегией властей Армении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что Анкара готова к 
постепенной нормализации отношений с 
Арменией.

Морское такси может стать 
альтернативным видом транспорта в 
Баку, сказал в среду Trend эксперт в сфере 
транспорта Эльмеддин Мурадлы.
По его словам, морское такси 
может сыграть важную роль в 
пассажироперевозках в столице, но 
необходимо изучить, насколько это будет 
рентабельно.
«Вопросы функционирования морского 
такси, строительства мостов в акватории 
Баку, использования катеров для 
пассажироперевозок обсуждаются давно. 
При этом не следует забывать о том, что 
Баку – это город ветров. Необходимо 
учитывать высоту волн во время сильных 
ветров, то есть все эти вопросы должны 
быть тщательно проанализированы. 
Нужно узнать и точку зрения специалистов 
Азербайджанского каспийского морского 
пароходства, других сфер. Если речь в 

целом идет о пассажироперевозках, то 
мы как транспортники поддерживаем 
предложение по внедрению морского 
такси. Это альтернативный вид транспорта, 
который используют во многих 
странах. Морское такси также является 
фактором, усиливающим туристический 
потенциал. Нужно проанализировать 
его рентабельность, уровень интереса к 
нему пассажиров, вопросы использования 
морского такси не только в Баку, но и в 
акватории Абшеронского полуострова, в 
северном и южном направлении», - сказал 
Мурадлы.
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Sentyabrın 7-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfərdə olan İslam Ti-
carət, Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının (IC-
CIA) baş katibi Yusif Həsən Xələvi ilə görüşüb.
KOBİA-dan bildirilib ki, görüşdə Orxan Məm-
mədov agentliyin İslam Əməkdaşlıq Təşkila-
tının (İƏT) struktur bölmələri ilə əməkdaşlıq 
etdiyini, qurumun Gənclər Forumu (ICYF) ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində bu ilin oktyabrında 
Bakıda İnvestisiya Sammitinin keçiriləcəyini 

qeyd edib. Vurğulanıb ki, İƏT-in müvafiq 
qurumları ilə əməkdaşlığın davamı olaraq, 
KOBİA ICCIA ilə də əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Görüşdə KOBİA-nın fəaliyyəti barədə məlu-
mat verilib, ICCIA ilə əməkdaşlıq imkanları-
na, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv ölkələrin iş adamları və yerli sahibkarlar 
arasında əlaqələrin qurulmasına, bu məqsədlə 
birgə tədbirlərin təşkilinə, ortaq layihələrin ic-
rasına və təcrübə mübadiləsinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) və Türkiyə 
Respublikası Ticarət Nazirliyi arasında 2021-
2022-ci illər üzrə gömrük işi sahəsində əmək-
daşlığın və qarşılıqlı yardımın səmərəliliyinin 
yüksəldilməsinə dair Tədbirlər Planına uyğun 
olaraq qardaş ölkənin Ticarət Nazirliyi Göm-
rük Hüquq-Mühafizə Baş İdarəsinin əməkdaş-
ları respublikamıza işgüzar səfərə gəliblər.
DGK-nın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr 
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sent-
yabrın 7-də Komitədə Türkiyə Respublikasının 
Ticarət Nazirliyi Gömrük Hüquq-Mühafizə 
Baş İdarəsinin əməkdaşları ilə görüş keçirilib. 
Görüşdə DGK Əməliyyat və İstintaq Baş İdarə-

sinin rəisi, gömrük xidməti general mayoru 
Məsum Rəsulov, Türkiyənin Ticarət Nazirliyi 
Gömrük Hüquq Mühafizə Baş İdarəsinin rəi-
si Murat Yaman, eləcə də digər səlahiyyətli 
şəxslər iştirak ediblər. Görüşün keçirilməsin-
də məqsəd Azərbaycan və Türkiyə gömrük 
orqanları arasında əlaqələrin səmərəli təşkili 
üçün birgə işçi qrupun yaradılması, mövcud 
və gələcək əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə 
edilməsi olub.
DGK Əməliyyat və İstintaq Baş İdarəsinin rəi-

si Məsum Rəsulov iki qardaş ölkənin gömrük 
qurumları arasındakı əlaqələrdən bəhs edib, 
Azərbaycan gömrük xidmətində tətbiq edilən 
yeniliklər barədə məlumat verib. Baş İdarənin 
rəisi əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətindən razı-
lığını bildirib, bu əlaqələrin əhatə dairəsinin 
daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vur-
ğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, qarşılıqlı təcrübə 
və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi, 
birgə təlimlərin təşkili narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə sahəsin-
də hər iki tərəf üçün faydalı ola bilər.
Görüş zamanı bu ilin müvafiq dövründə hər 
iki ölkənin gömrük orqanları tərəfindən nar-

kotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə zamanı əldə edilən uğurlu nəticələr, 
bu sahədə əməkdaşlığın gücləndirilməsi və 
qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətra-
fında fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, Türkiyə və Azərbaycan gömrük 
orqanlarının əməliyyat idarələrinin əməkdaş-
ları üçün təlimlərin keçirilməsi, kinoloji xid-
mətlər arasında qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi-
nin aparılması müvafiq razılaşmada öz əksini 
tapıb.

“Qətərin Xarici İşlər üzrə dövlət naziri Sultan 
bin Saad Al-Mureyxi ilə görüşümüzdə ölkələri-
miz arasında ikitərəfli iqtisadi əlaqələri dəyər-
ləndirdik, ortaq maraq kəsb edən məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi apardıq”. Bu barədə 

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.
“Səmərəli müzakirələr zamanı Qətər şirkətlərini 
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə investisiya 
yatırmağa və birgə layihələrin həyata keçirilmə-
sinə dəvət etdik”, - deyə nazir qeyd edib.

Yaponiyanın İqtisadiyyat, Ticarət və Sənaye 
Nazirliyi “JGC Holdings” şirkətinin Azərbay-
canda tətbiq edəcəyi layihəni təsdiqləyib.
AZƏRTAC “JIJI PRESS” agentliyinə istinad-
la xəbər verir ki, layihə yaşıl hidrogenin (am-
miakın) Azərbaycanda tətbiqi ilə əlaqədar 
tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur. Na-
zirliyin şirkətə göndərdiyi məktubda bildirilir 
ki, layihə yüksək keyfiyyətli enerji infrastruk-
turunun xaricdə geniş tətbiqini təmin etmək 
üçün texniki-iqtisadi əsas kimi qəbul edilir. 
Qeyd olunur ki, layihə çərçivəsində Azərbay-
canda yapon texnologiyalarının tətbiqi yolu ilə 
günəş və külək enerjisindən istifadə etməklə 
yaşıl hidrogenin və ammiakın istehsalı nəzər-
də tutulur. Burada, həmçinin geniş masştabda 
elektrik enerjisinin istehsalı və ixracı, infrast-
rukturun inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar yol xə-
ritəsi öz əksini tapıb.
Bildirilir ki, külək və günəş enerjisinin bol ol-

duğu Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində 
yerləşir və Avropa ilə Asiya arasında körpü 
rolunu oynayır. Burada ammiak istehsalı üzrə 
zavodun, əlaqədar infrastrukturun artıq yara-
dıldığı və buna görə də gələcəkdə ekoloji təmiz 
hidrogenin və ammiakın istehsalı üçün böyük 
potensialın mövcud olduğu qeyd edilir.
Bundan əlavə, Azərbaycan hökumətinin si-
yasətinə uyğun olaraq, layihədə yaşıl hidroge-
nin və ammiakın böyük miqdarda istehsalı 
üzrə yol xəritəsinin də əksini tapdığı bildirilir. 
Bunun Yaponiya hökumətinin ötən ilin dekab-
rında qəbul etdiyi “2025-ci ilədək infrastruktur 
sisteminin xaricdə geniş tətbiqi” adlı sənəddə 
göstərilən karbonsuzlaşdırmaya keçid siyasəti 
əsasında infrastrukturun ixracının təşviqi si-
yasəti ilə üst-üstə düşdüyü qeyd edilir.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə layihə ilə əlaqə-
dar insan resurslarının yaradıldığı da bildirilir.

Bu ilin ilk 8 ayında Azərbaycan 1 milyard 580 
milyon dollarlıq qeyri-neft məhsulları ixrac 
edib. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 37,1 faiz çoxdur. Qeyri-neft ixracatının 
strukturu göstərir ki, Rusiya və Türkiyə aparıcı 
mövqeyini qoruyub saxlasa da, İsveçrə və ABŞ 
kimi inkişaf etmiş ölkələr Azərbaycanın neft-
dən kənar sektorundan məhsul alan ilk beşliyə 
daxil olublar.
Bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bay-
ramov deyib.
Deputat qeyd edib ki, qeyri-neft ixracatımı-
zın üçdə biri Rusiyanın, təxminən 30 faizi isə 
Türkiyənin payına düşür. Mövsüm ilə bağlı 
olaraq, Rusiyaya ixrac edilən kənd təsərrüfa-
tı məhsullarının həcmi artıb. Növbəti aylarda 
Türkiyə daxil olmaqla, qeyri-MDB ölkələrinə 
daha çox məhsulun ixrac olunacağı gözlənilir. 
Digər tərəfdən, Türkiyədən qeyri-neft məhsul-
larımıza sifarişin həcmində artımlar var. Qeyd 
edək ki, bu ilin mart ayından etibarən Azər-
baycan ilə Türkiyə arasında 15 əsas mal qrupu 
üzrə preferensial (seçim) ticarət rejimi qüvvəyə 
mindi. Bu isə iki ölkə arasında ticarət dövriy-
yəsinə müsbət təsir göstərir. Bütövlükdə, iki 
ölkə arasındakı mövcud 4,5 milyard dollarlıq 
ümumi ticarət dövriyyəsini 2023-cü ilədək 15 
milyard dollara çatdırmaq hədəflənir. Artımda 
digər səbəb qeyri-neft ixracatının strukturun-
da baş verən dəyişikliklərdir. Belə ki, bu ilin 
ilk 8 ayında qeyri-neft ixracında qara metallar 
və onlardan hazırlanan məmulatlar 1,5 dəfə, 
pambıq iplik 3,1 dəfə, şəkər 2,2 dəfə, kimya sə-
nayesi məhsulları 68 faiz, pambıq lifi 88,5 faiz, 

alüminium və ondan hazırlanan məmulatlarda 
isə 45 faiz artım olub.
“Son 5 ilin statistikası göstərir ki, pandemiya-
nın təsir etdiyi 2020-ci il istisna olmaqla hər il 
əvvəlki ilə nisbətən qeyri-neft ixracatında artım 
qeydə alınıb. 2016-cı ildə 1 milyard 237 milyon 
dollar olan qeyri-neft ixracatı 2017-ci ildə 1 mil-
yard 538 milyon dollar, 2018-ci ildə 1 milyard 
689 milyon dollar, 2019-cu ildə 1 milyard 954 
milyon dollar, 2020-ci ildə isə 1 milyard 900 
milyon dollar olub. Bütövlükdə, son statistika 
göstərir ki, “lock-down” tədbirlərinin tətbiq 
olunmadığı müddətdə qeyri-neft sektoru is-
tehsal və ixrac imkanlarını artırmaq potensia-
lına malikdir. Bu baxımdan, pandemiya davam 
edən aylarda da real sektorda sərt karantin təd-
birlərinin tətbiq olunmaması məqsədəuyğun-
dur. Bu ilin ilk 8 ayında artım tempini nəzərə 
alsaq, 2021-ci ildə qeyri-neft ixracının ilk dəfə 
2 milyard dollardan çox olacağı gözlənilir”, - 
deyə V.Bayramov diqqətə çatdırıb.
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Akademik Ziyad Səmədzadə tarix elmləri namizədi
MAİS BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

AMEA-nin müxbir üzvü Qorxmaz İmanov və professor Vahid Novruzov 
tarix elmləri namizədi
MAİS BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Fikrət Əzizov və Elxan Bəşirov tarix elmləri namizədi
MAİS BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

AMEA-nin müxbir üzvü Akif Musayev, professor Elşən Hacızadə və 
professor Arif Hüseynov tarix elmləri namizədi

MAİS BAĞIROVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi tarix elmləri namizədi
MAİS BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Akademik Ziyad Səmədzadə, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və 
“İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi Könül Rzayevaya babası 

AĞAYAR MİRZAĞA OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

9-15 sentyabr 2021-ci il

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Fəaliyyət illəri ərzində KİV nümayəndələri-
nin inkişafına, onların peşəkar bacarıqlarının 
artırılmasına və beynəlxalq əlaqələrinin qurul-
masına, həmçinin, rəqəmsal ingilis dilli mən-
bələrdən sərbəst istifadəsinə yardımçı olmaq 
məqsədilə çoxsaylı layihələr həyata keçirən 
ölkənin lider mobil operatoru Azercell Tele-
kom jurnalistlər üçün növbəti ingilis dili kurs-
larını təşkil edir. 
Yay mövsümünün bitməsilə başlayacaq kurs-
lar çap, elektron və teleradio kütləvi infor-
masiya vasitələrində çalışan aktiv peşəkarlar 
üçün açıqdır. Kurslarda iştirak etmək üçün 
jurnalistikada ən azı bir il iş təcrübəsinə malik 
olan şəxslər KİV-də dərc olunan 3 məqaləsi-
ni və jurnalist vəsiqəsinin surətini 20.09.2021 
tarixinə qədər azercell.press@azmemo.info 
elektron ünvanı vasitəsilə şirkətə təqdim et-
məlidirlər. İxtisaslaşmış ingilis dili müəllim-
ləri tərəfindən aparılacaq dərslərdə media nü-
mayəndələrinə qrammatika, danışıq, dinləmə, 

yazı qabiliyyəti üzrə ingilis dili biliklərini güc-
ləndirmək imkanı yaradılacaq. 
Qeyd edək ki, Azercell 13 ildən artıq bir müd-
dət ərzində jurnalistlər üçün dil kursları təş-
kil edir. İndiyədək yüzlərlə KİV nümayəndəsi 
ingilis dili üzrə ixtisaslaşmış kurslarda iştirak 
edib. Bundan əlavə, media sahəsində baş verən 
yenilik və trendlərlə yerli jurnlaistləri tanış et-
mək, fərqli təcrübələrlə bölüşmək, beynəlxalq 
jurnlalistika məktəbi ilə tanışlıq və təcrübə mü-
badiləsi məqsədilə şirkət tərəfindən mütəmadi 
olaraq xaricdən dəvət olunmuş tanınmış təlim-
çilərin maraqlı mövzularda seminar və təlimlə-
ri təşkil olunur. 

Qeyri-neft sektorunun ixracı artır. Cari ilin 8 
ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixracın həcmi 
1,58 milyard ABŞ dollarından çox olub.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov deyib.
Nazir qeyd edib ki, bu, əvvəlki ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 37,1 faiz artım deməkdir. 2021-
ci ilin sonunadək qeyri-neft ixracının 2 milyard 
ABŞ dollarını ötəcəyi proqnozlaşdırılır.

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) 
xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı və 
məbləği açıqlanıb.
İKZF-dən bildirilib ki, İpoteka və Kredit Zə-
manət Fondunun xətti ilə indiyədək 35 min 253 
ipoteka krediti verilib. Fondun vəsaitləri hesa-
bına verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ 1 
milyard 890 milyon 899 min 742 manatdır.

“Sumqayıtın kifayət qədər böyük sənaye po-
tensialı var. Son illər Prezident İlham Əliye-
vin göstərişləri əsasında Sumqayıtda istehsal 
müəssisələrinin istismara verilməsi və istehsal 
potensialının reallaşdırılması ilə bağlı geniş la-
yihələr icra olunur”.
Bu sözləri iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədov 
deyib.
O bildirib ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun in-
kişafı dövlətimizin başçısının xüsusi diqqətin-
dədir və iqtisadi idarəetmə siyasətinin priorite-
ti kimi mövqeləşir. Bütün bunlar onu deməyə 

əsas verir ki, bir sıra bölgələr üzrə sənayeləşmə 
prosesində yaxın illər ərzində müsbət trendlə-
rin müşahidə olunacağı gözləniləndir. “Eyni 
zamanda düşünürəm ki, məhz bu bölgələr 
arasında Sumqayıt xüsusi yer tutur. Çünki sə-
nayeləşmə ilə bağlı müsbət ənənələr var və di-
gər tərəfdən şəhərin coğrafi mövqeləşməsi onu 
deməyə əsas verir ki, istehsal məhsullarının 
Bakı üzərindən ixracatı ilə bağlı kifayət qədər 
böyük perspektivləri var”.
Ekspert qeyd edib ki, Bakının əsas işgüzar 
mərkəz olması və Sumqayıta yaxın yerləşmə-
si daxili bazarın təmin edilməsi baxımından 
Sumqayıtdakı istehsal mərkəzlərinin potensia-
lının böyüklüyünü göstərir.
“Bununla yanaşı düşünürəm ki, əsas məsələlər-
dən biri investisiya siyasətinin düzgün apa-
rılmasıdır. İnvestisiya siyasəti çərçivəsində 
hazırda dünya iqtisadiyyatında qabaqlayıcı 
artım verən istiqamətlərə investisiyalar yatırıl-
malıdır. Çünki bu istiqamətlər Azərbaycan iq-
tisadiyyatının inkişafında illik 7-8 faizlik artım 
nümayiş etdirmək üçün çox ciddi dəstək ola 
bilər”, - deyə Elşad Məmmədov vurğulayıb.

"Goldman Sachs Group" investisiya bankı ABŞ 
iqtisadiyyatının artımı üzrə proqnozunu 6%-
dən 5,7%-ə qədər endirib.
Xarici mətbuatın verdiyi məlumata görə, isteh-
lak səviyyəsinin əvvəlcədən proqnozlaşdırıldı-
ğından daha pis olacağı gözləntisi proqnozun 
endirilməsinə səbəb olub. "Goldman Sachs"ın 
iqtisadçısı Ronni Uokerin fikrincə, amerikalı 
istehlakçılar, çox güman ki, COVID-19-un yeni 
ştammının yayılması, büdcə dəstəyinin zəif-
ləməsi və mallara olan tələbatın azalması fo-
nunda xərcləri azaldacaq.
R.Uoker qeyd edib ki, "Delta" ştammı artıq cari 
ilin III rübündə ÜDM-in artım tempini yavaş-
ladır və bundan əlavə, maliyyə stimullarının 
azalması və xidmət sektorunun ləng bərpası 
da ortamüddətli dövrdə məhdudlaşdırıcı rol 
oynayacaq.
Lakin "Goldman Sachs"ın proqnozlarına görə, 
2022-ci ildə ABŞ-da iqtisadiyyatın artımı daha 
sürətli templər ilə davam edəcək və bu səbəb-

dən qurum gələn il üçün ÜDM-nin artım tem-
pi üzrə proqnozunu 4,5%-dən 4,6%-dək yük-
səldib.
Bank ABŞ-da işsizlik səviyyəsi ilə bağlı proq-
nozunu da bu il üçün aşağı salıb və qurum 
hazırda 2021-ci ilin sonunda ölkədə bu nisbə-
tin 4,2% səviyyəsində olacağını gözləyir (ötən 
proqnoz 4,1%).

D Ü N Y A

Yeraltı qaz anbarlarında ehtiyatların az olma-
sı səbəbindən Avropa bazarında təbii qaz neft 
qiymətinə nisbətdə 1,5 dəfə daha baha olub.
Bunu RİA "Novosti"yə "Fitch Ratings" bey-
nəlxalq reytinq agentliyinin təbii sərvətlər və 
əmtəə məhsulları qrupunun direktoru Dmitri 
Marinçenko bildirib.
Məlumata görə, Niderlandın TTF (Avropanın 
ən likvid virtual satın mərkəzi) indeksi üzrə 
oktyabr ayı üçün qaz fyuçerslərinin qiyməti 

daha bir rekordu yeniləyib. Belə ki, sentyabrın 
7-də keçirilən ticarət sessiyasında hər min kub-
metr üçün qazın qiyməti 660 ABŞ dollarına və 
ya neft ekvivalentində bir barel üçün təqribən 
110 dollara çatıb.
Qeyd olunur ki, hazırda "Brent" markalı neftin 
noyabr fyuçerslərinin qiyməti bir barel üçün 72 
dollardan aşağı düşüb, bu da o demədir ki, qa-
zın qiyməti neftin qiymətini 1,5 dəfə üstələyib.
D.Marinçenkonun sözlərinə görə, qaza olan 
qiymətlərin yüksək olmasının əsas səbəbi ötən 
qışın soyuq, yayın isə isti keçməsi nəticəsində 
anbarlarda "mavi yanacağın" az olmasıdır.
"Hazırda Avropa anbarlarında rahat bir qış 
mövsümünü keçirmək üçün lazım olandan 10-
15 mlrd. kubmetr az qaz mövcuddur", - D.Ma-
rinçenko qeyd edib.

Rusiya iqtisadiyyatı, iyun ayında 
ko ronavirus pandemiyasının sə-
bəb olduğu böhrandan çıxıb, ölkə-
nin ümumi daxili məhsulu (ÜDM) 
pan demiyadan əvvəlki səviyyəyə 
çatıb. Bu barədə çərşənbə günü 
Moskva Maliyyə Forumunun ple-
nar iclasında Rusiyanın Baş naziri 

Mixail Mişustin məlumat verib. "İq-
tisadiyyatımız iyundan artıq canla-
nıb, ümumi daxili məhsulun həcmi 
pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə 
çatıb", - Mişustin bildirib. Baş nazir 
bəyan edib ki, son vaxtlar səlahiyyət-
lilərin gördüyü tədbirlər sayəsində 
büdcəyə gəlir axını xeyli artmışdır. 


