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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Rafiq Cəlilovu 
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti-
nin başçısı və Rəşad Tağıyevi Şəmkir 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
təyin olunmaları ilə əlaqədar video-
formatda qəbul edib.
O, deyib: - Son illər Cəlilabad və 
Şəmkir rayonlarının sosial-iqtisadi 
inkişafı üçün çox böyük işlər görülüb. 
Dövlət investisiya proqramları çərçi-
vəsində əsas infrastruktur layihələri 
icra edilib, ya da ki, bu layihələrin ic-
rası başa çatmaq üzrədir. Regionların 
Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət proq-
ramlarının icrası çərçivəsində hər iki 
rayonda böyük abadlıq işləri aparı-
lıb. Demək olar ki, əsas infrastruktur 
layihələri icra edilmiş hesab oluna 
bilər. Hər iki rayonda elektrik təsər-
rüfatı tamamilə yenilənib və elektrik 
enerjisinin təchizatında hər hansı bir 
problem yoxdur. Qazlaşdırma işləri 

sürətlə aparılmışdır. Cəlilabad rayo-
nunda qazlaşdırmanın səviyyəsi 90 
faizdən çoxdur, Şəmkir rayonunda 
isə 100 faizə yaxınlaşır. Hesab edirəm 
ki, bu, son illər ərzində bölgələrdə 
aparılmış işlər arasında xüsusi yerə 
layiq olan işlərdir. Çünki təbii qazla 
vətəndaşlarımızı təmin etmək bizim 
əsas vəzifələrimizdən biri idi və bu 
gün ölkə üzrə təbii qazla təchizat 96-
97 faizə çatıbdır. Bu göstəriciyə görə 
Azərbaycan dünya miqyasında ən 
qabaqcıl yerlərdədir.
Sosial infrastrukturla bağlı böyük iş-
lər görülüb. Hər iki rayonda 120-yə 
yaxın məktəb tikilib və ya əsaslı təmir 
edilib. İki böyük xəstəxana inşa edi-
lib. Bundan əlavə Cəlilabadda Müa-
licə-Diaqnostika Mərkəzi inşa edilib. 
İki böyük Olimpiya İdman Komplek-
si istifadəyə verilib. Yəni, sosial və 
infrastruktur layihələrinin icrası göz 
qabağındadır. 

Cəlilabad və Şəmkir rayonlarına 
icra başçıları təyin olunarkən onlara 
göstəriş vermişdim ki, siz artıq yerdə 
qalan məsələləri həll edin. Əsas bö-
yük işlər görülüb, çox gözəl zəmin 
yaradılıb. Siz isə gündəlik həyatda 
elə işləyin, elə çalışın ki, həm vətən-
daşlar sizdən razı olsunlar, həm də 
rayonların inkişafı sürətlə getsin və 
təşəbbüs göstərin, investorları cəlb 
edin, sahibkarlara şərait yaradın. An-
caq əfsuslar olsun ki, real həyatda biz 
bunun tam əksini görürük. Bunun 
nəticəsində və eyni zamanda, bu-
raxılmış ciddi nöqsanlar, pozuntular, 
rüşvətxorluq və korrupsiya hallarına 
görə həm Cəlilabad, həm də Şəmkir 
rayonlarının keçmiş icra başçıları ci-
nayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş-
lar. İndi hər kəs görür ki, heç kim 
qanundan yuxarı dayana bilməz və 
burada hər kəs qanun qarşısında bə-
rabərdir. Heç kimdə immunitet yox-

dur və ola bilməz. Bütün dövlət mə-
murlarını vəzifəyə təyin edərkən mən 
bu tövsiyələri verirəm. Ancaq sizdən 
əvvəl bu vəzifələrdə çalışmış insanlar 
yalnız şəxsi mənafelərini güdürdülər, 
talançılığa, rüşvətxorluğa və korrupsi-
yaya qurşanmışdılar, insanlara laqeyd 
yanaşırdılar, rayonların qarşısında 
duran gündəlik problemlərlə yox, öz 
şəxsi problemləri ilə, şəxsi biznesləri 
ilə məşğul idilər və əlbəttə, insanların 
haqlı narazılığına səbəb olmuşdular. 
Bütün bu faktlar üzə çıxandan sonra, 
əlbəttə ki, hər iki icra başçısı öz və-
zifələrindən azad edildi və indi onlar 
qanun qarşısında cavab verəcəklər. 
Son illər ərzində bir çox yüksəkvə-
zifəli məmurlar, yerli və mərkəzi 
icra orqanlarının rəhbərləri, eyni za-
manda, sabiq rəhbərlər, nazirlər, icra 
başçıları cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilmişlər. Nəyə görə? Törətdikləri 
cinayətlərə görə, əməllərə görə. Hər 
kəs bilməlidir ki, heç kim məsuliy-
yətdən canını, yaxasını qurtara bil-
məz. Bunu mən dəfələrlə demişəm, 
bir daha demək istəyirəm, sizə də 
deyirəm və bu gün bütün digər mə-
murlara deyirəm - əgər məmurlar öz 
işində yenə də bu çirkin əməllərdən 
əl çəkməsələr, onların da aqibəti eyni 
olacaq. Hətta çıxışlarımın birində de-
mişdim ki, əgər təmiz işləmək istə-
mirsinizsə, getməyin bu işlərə, razılıq 
verməyin, yoxsa bədbəxt olacaqsınız. 
Əgər siz bu məsuliyyətin altına gi-
rirsinizsə, onda, bax, dediyim kimi, 
qanun çərçivəsində işləməlisiniz və 
bu yüksək etimadı doğrultmalısınız. 
Elə işləməlisiniz ki, vətəndaşlar siz-
dən razı olsunlar. Ancaq indi istintaq 
materiallarının bir çoxunda göstəri-
lir ki, bir neçə rayonun icra başçıları 
hətta sosial cəhətdən ən həssas tə-
bəqənin nümayəndələrindən də pul, 
rüşvət almışlar. İşsizliyin səviyyəsini 

azaltmaq, xüsusilə dünyada gedən 
böhranlı vəziyyəti, sosial-iqtisadi 
böhranı, pandemiya dövrünü nəzərə 
alaraq mənim təşəbbüsümlə ən həs-
sas təbəqə üçün yüz minə yaxın ödə-
nişli ictimai iş yeri açılıbdır və orada 
məvacib minimum əməkhaqqına bə-
rabərdir. Bunları da çox görüblər o 
insanlara və onların da ödəniş kart-
larını öz kabinetlərində saxlayaraq 
oradan pul çəkmişdilər. Yəni, bu qə-
dər vicdansızlıq ola bilərmi? Məşhur 
videokadrlar var. Dəstəyə, sosial mü-
dafiəyə ehtiyacı olan ailələrə Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən göndərilən 
humanitar yardımın da dalına keçir-
lər. Əgər kimsə hesab edir ki, bu, on-
lar üçün nəticəsiz qalacaq, səhv edir.
Mən hesab edirəm, artıq hər kəs başa 
düşüb ki, dövlət məmuru nümunə 
olmalıdır, yerlərdə insanların dola-
nışığı, insanların rahatlığı dövlət mə-
murunun fəaliyyətindən asılıdır. 
Eyni zamanda, siz çalışmalısınız ki, 
rayonlara investisiyalar cəlb edəsiniz, 
həm yerli, həm xarici. Burada da fəal-
lıq göstərilməlidir. Çünki özəl inves-
tisiyalar olmadan ölkəmiz istədiyimiz 
qədər inkişaf edə bilməz. Dövlət hər 
şeyi öz boynuna götürə bilməz. Onsuz 
da bütün ölkə üzrə bütün bu qurucu-
luq-abadlıq işləri dövlət investisiya 
xətti ilə görülmüşdür və sahibkarla-
ra şərait yaradılmalıdır. Sahibkarlara 
imkanlar verilməlidir ki, gəlsinlər öz 
vəsaitlərini qoysunlar, iş yerləri ya-
ratsınlar. Hər iki rayonun əhalisi də 
kifayət qədər böyükdür, digər rayon-
larla müqayisədə çox böyük sənaye 
və kənd təsərrüfatı, turizm potensialı 
var. Bunlardan səmərəli şəkildə isti-
fadə etmək lazımdır. 
Mən bir daha demək istəyirəm ki, 
sizə böyük etimad göstərilir. Ümid 
edirəm ki, siz bu etimadı öz işinizlə 
doğruldacaqsınız.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Bakı gəmiqayırma zavodunda “Kəlbə-
cər” neftdaşıyan tankerin istismara verilməsi 
mərasimində iştirak edib.
Bu neftdaşıyan tankerin tikintisinə “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı gəmiqayırma za-
vodunda 2 il əvvəl başlanılıb. Prezident İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə tanker “Kəlbəcər” ad-
landırılıb.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapa-
lı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev 
dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə mə-
lumat verib.
Dünyada pandemiyanın davam etməsi və iqti-
sadi-maliyyə böhranının yaratdığı problemlər 
fonunda Azərbaycanda Prezident İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının bütün 
sahələrinin inkişafı tam təmin olunur. Bu gün 
Azərbaycan strateji əhəmiyyətə malik məhsul-
ları artıq özü istehsal edir. Bakı gəmiqayırma 
zavodunda gəmilərin istehsalı, o cümlədən 
“Kəlbəcər” neftdaşıyan tankerinin inşa oluna-

raq istismara verilməsi bunun əyani təzahürü-
dür.
“Kəlbəcər” neftdaşıyan tankerinin inşası, eyni 
zamanda, son illərdə yeni gəmilərin tikintisi və 
donanmaların yenilənməsi istiqamətində həya-
ta keçirilən genişmiqyaslı tədbirlərin tərkib his-
səsidir. Gəmiçiliyin Strateji İnkişaf Planına uy-
ğun olaraq son illərdə 18 gəmi istismara verilib. 
Tankerin texniki göstəriciləri, xüsusilə suya 
oturumu digərləri ilə müqayisədə, maksimum 
yük götürməklə Xəzər hövzəsində nisbətən da-
yaz limanlara daxil olmağa və Xəzərdən kənara 
yük daşımasına imkan yaradır.
Hazırda Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzələ-
rində Azərbaycan bayrağı altında 8 quru yük 
gəmisi və 3 tanker olmaqla, 11 gəmi istismar 
olunur. Heyətləri yalnız yerli mütəxəssislərdən 
ibarət olan bu gəmilər tanınmış dövlət-mədə-
niyyət xadimlərimizin, rayon və şəhərlərimizin 
adlarını daşıyır. Bu ilin sonunadək “Prezident 
Heydər Əliyev”, “Kəlbəcər” və “Şuşa” tanker-
lərinin də Xəzərdən kənarda, o cümlədən Bal-
tik və Şimal dənizlərinə çıxışı təmin olunacaq.
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Azərbaycanla Rusiya arasında ticari-iqtisadi 
əlaqələr artmağa yönəlib.
Bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nü-
mayəndəsi Ruslan Əliyev “Heimtextile-2021” 
beynəlxalq sərgisində bildirib.
“Əlbəttə ki, iqtisadi əlaqələrin inkişafını da-
yandıran son pandemiya ili nəzərə alınmama-
lıdır. Amma bundan əvvəl hər il Azərbaycan 
məhsullarının Rusiya Federasiyasına ixracının 
artımını, eləcə də ticarət dövriyyəsinin çoxal-
masını müşahidə edirdik. Son səkkiz ayda 
Azərbaycan məhsullarının Rusiyaya ixracının 
həcmi artmaqdadır. Rusiya biznesi Azərbayca-
na fəal şəkildə cəlb olunur”, - deyə ticarət nü-
mayəndəsi qeyd edib. R.Əliyev ticarət və iqti-
sadi əlaqələrin populyar istiqamətləri arasında 
Azərbaycandan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracını qeyd edib. “Digər istiqamətlərə gəldik-
də, bugünkü sərgi bunun bariz nümunəsidir. 
Azərbaycan “Heimtextile-2021” sərgisində ilk 
dəfə iştirak edir. Ondan əvvəl ayrı-ayrı isteh-

salçılar məhsullarını təqdim edirdilər, bu gün 
isə biz "Made in Azerbaijan" vahid stendi altın-
da birləşdik. Sərgidə ilk dəfə olaraq əl işi xalça 
istehsalçısı “Azərxalça” dövlət konserni iştirak 
edir”, - deyə R.Əliyev vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın tekstil sə-
nayesi Rusiya bazarına yeni çıxır.

Bu barədə SOCAR-ın sərmayələr və marketinq 
üzrə vitse-prezidentinin müavini Vitali Bəylər-
bəyov ICIS-ə (Independent Commodity Inteli-
gence Services) müsahibəsində deyib.
O bildirib ki, şirkət 2015-ci ildən Ukraynada 
qaz satışlarının həyata keçirilməsi ilə məşğul-
dur. SOCAR qarşıdakı 5-10 il ərzində Ukrayna-
da tələbatı nəzərə alaraq fəaliyyət portfelini ən 
azı iki dəfə artırmağı planlayır.

Altı ayda kreditlər və ssudalar üzrə 
xalis maliyyə aktivləri 4,8 milyon 
dollar artıb, xalis maliyyə öhdəlik-
ləri isə 574,8 milyon dollar azalıb.
Kreditlər və ssudalar üzrə xalis 
maliyyə öhdəlikləri bank sektoru-
nun kreditləri (1,9 milyon dollar) 
hesabına artıb, birbaşa dövlət kre-
ditləri (254 milyon dollar), dövlət 
təminatlı kreditlər (151,8 milyon 
dollar), neft-qaz sektorunun kre-
ditləri (142,1 milyon dollar), firma-
ların və digər müəssisələrin kredit-
ləri (28,8 milyon dollar) hesabına 

isə azalıb. Depozitlər və nağd val-
yuta üzrə xalis maliyyə aktivləri 10 
milyon dollar artıb, xalis maliyyə 
öhdəliklərində isə 31,5 milyon dol-
lar azalma olub.

Azərbaycan və Türkmənistan arasında 
yekun razılaşma əldə olunduqdan 3-5 
il sonra “Dostluq” yatağında hasilat 
başlaya bilər. Bu barədə SOCAR-ın sər-
mayələr və marketinq üzrə vitse-pre-
zidentinin müavini Vitali Bəylərbəyov 
ICIS-ə (Independent Commodity In-
teligence Services) müsahibəsində de-
yib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türk-
mənistanın dəniz sərhədində yerləşən 

“Dostluq” neft və qaz kondensatı ya-
tağı 1986-cı ildə Azərbaycan neftçiləri 
tərəfindən kəşf edilib. 2021-ci ilin yan-
varın 21-də Türkmənistanın paytaxtı 
Aşqabad şəhərində “Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında Xəzər dənizində 
“Dostluq” yatağının karbohidrogen 
resurslarının birgə kəşfiyyatı, işlənmə-
si və mənimsənilməsi haqqında Anlaş-
ma Memorandumu” imzalanıb.

Bakı şəhəri və ətraf qəsə-
bələrdə əhalinin içməli su 
təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə “Azərsu” 
ASC tərəfindən layihələ-
rin icrası davam etdirilir. 
Sabunçu rayonunun Pir-
şağı qəsəbəsində əhali-
nin dayanıqlı su təminatı 
məqsədilə yeni magistral 
su kəmərləri inşa edilir.
ASC-dən bildirilib ki, Sa-
bunçu rayonunun Pirşağı 
qəsəbəsində mərkəzləş-
dirilmiş su təchizatı sis-
temləri mövcud olmayıb. 
ASC-nin daxili imkanları 
hesabına 2011-2020-ci il-
lərdə Pirşağı qəsəbəsin-
də bir neçə kiçik layihə 
həyata keçirilsə də, bəzi 
ünvanların su təmina-
tında çətinliklər yaranıb. 
Son illər Pirşağı qəsəbə-
sində yaşayış ərazilərinin 
genişlənməsi ilə əlaqə-
dar içməli suya tələbatın 
artmasını nəzərə alaraq 

Ceyranbatan-Maştağa 
su kəmərindən qəsəbəyə 
iki istiqamətdə - 110 və 
500 millimetr diametrli, 
ümumilikdə 2,4 kilometr 
uzunluğunda magistral 
su kəmərləri çəkilir. La-
yihənin icrası nəticəsin-
də qəsəbə sakinləri yeni 
mənbə hesabına dayanıqlı 
və keyfiyyətli içməli su ilə 
təmin olunacaq. Magistral 
su xətti istifadəyə verildik-
dən sonra əhali tərəfindən 
fərdi qaydada çəkilmiş, 
tikinti normalarına cavab 
verməyən və artıq istis-
mara yararsız vəziyyətdə 
olan qəsəbədaxili köhnə 
xətlərin də yenilənməsinə 
başlanılacaq.
Qeyd edək ki, hazırda 
Abşeron, Binəqədi, Səba-
il, Suraxanı, Xəzər rayon-
larında da içməli su təchi-
zatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə yeni layihələr 
icra olunur.

Portfel investisiyaları üzrə xa-
lis maliyyə aktivləri 255 milyon 
dollar, xalis maliyyə öhdəliklə-
ri isə 0,6 milyon dollar artıb, 
nəticədə portfel investisiyala-
rın axınları üzrə 254,4 milyon 
dollar mənfi saldo yaranıb.
AZƏRTAC Mərkəzi Banka isti-
nadla xəbər verir ki, altı ayda 
portfel investisiyaları üzrə ak-
tivlər əsasən neft-qaz (11,4 mil-
yon dollar) sektorunun hesabı-
na azalıb, dövlət (125,6 milyon 
dollar), bank (100,2 milyon 
dollar) və özəl (40,6 milyon 
dollar) sektorların hesabına isə 

artıb. Öhdəliklər isə dövlət (2,9 
milyon dollar) sektorunun he-
sabına azalıb və özəl (3,5 mil-
yon dollar) sektorun hesabına 
artıb.

Birbaşa investisiyalar formasında 
xaricdən cəlb olunmuş sərmayələ-
rin ümumi məbləği 2,6 milyard 
dollar olub.
Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir 
ki, ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış 
birbaşa investisiyaların struktu-
runda neft-qaz sektorunun xüsusi 
çəkisi 82,8 faiz təşkil edib. 2021-ci 
ilin 6 ayı üzrə tədiyə balansında 
birbaşa investisiyalar maddəsinin 
neft-qaz sektoru üzrə xalis maliyyə 
öhdəliklərinin azalması cəlb olun-
muş investisiya ilə (2,1 milyard 
dollar) kapitalın repatriasiyası (2,5 
milyard dollar) arasındakı fərqdən 
formalaşır.

Qiymətləndirmələrə görə, qey-
ri-neft sektoruna cəlb olunmuş bir-
başa investisiyaların ümumi məb-
ləği 453,7 milyon dollar (38,1 faiz 
artım) olub.

“İşğaldan azad olunmuş əra-
zilərdə şəhərsalma məsələləri 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2021-ci il 12 
avqust tarixli Fərmanı ilə Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Ko-
mitəsi yanında Qarabağ Regio-
nal Memarlıq və Şəhərsalma Baş 
İdarəsi yaradılıb.
Komitənin Ümumi işlər və icti-
maiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, hazır-
da Baş İdarənin strukturunun 
formalaşdırılması, onun işçi 

qüv vəsinin planlaşdırılması, 
fəaliy yətinin təşkili ilə bağlı 
zəruri təminat məsələlərinin 
həll edilməsi üzərində iş apa-
rılır.
Strukturun əsas bölmələrinin 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonlarında şəhər-
salma və memarlıq məsələlə-
rinin icrası, dövlət şəhərsalma 
nəzarətinin həyata keçiril-
məsi, tikintiyə və istismara 
icazələrin verilməsi, eləcə də 
idarənin fəaliyyətinin dəstək-

lənməsi məqsədilə digər təmine-
dici struktur vahidlərindən ibarət 
olması nəzərdə tutulub.
Baş İdarənin statusu mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının yanın-
da olan dövlət agentliklərinin və 
dövlət xidmətlərinin statusuna 
bərabərdir və Komitənin struk-
turuna daxil olan qurumdur. Bu-
nunla əlaqədar olaraq, Baş İdarə-
də dövlət qulluğu vəzifələrinə 
qəbul “Dövlət qulluğu haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununun tələblərinə uyğun 
olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi 
tərəfindən təşkil olunan müsa-
biqə əsasında həyata keçiriləcək.
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Сегодня Министерство 
национальной обороны Турции 
опубликовало на своей странице 
в Twitter информацию об учениях 
соединения Азербайджанской 
армии, направленного в Турцию 
в рамках проекта “Братская 
бригада”. Учения подразделения 
в составе 18-й механизированной 
пехотной бригады Турецкой 
армии продолжаются в 
Чанаккале, указано в сообщении. 
Следует отметить, что с начала 
года практически каждую 
неделю приходят известия о 
совместных боевых учениях 
Вооруженных сил Азербайджана 
и Турции. Так, на днях в Лачине 
завершились маневры турецких 
и азербайджанских спецназовцев, 
а учебная операция «Тураз 
Ястреб-2021» военно-воздушных 

сил двух стран в настоящее время 
продолжаются в Турции.
Как сообщило Министерство 
обороны Турции, новый проект 
сотрудничества военных двух стран 
«Братская бригада» также направлен 
на подготовку вооруженных 
сил Турции и Азербайджана к 
эффективному взаимодействию 
друг с другом.
В рамках проекта 20 августа в 
аэропорту Ататюрка в городе Чорлу 
Текирдагской провинции Турции 
приземлился военно-транспортный 
самолет Ил-76TD Министерства 
обороны Азербайджана.
Как заявило Министерство 
национальной обороны Турции: 
«Мы продолжаем быть одним 
кулаком и одной нацией двух 
государств. «Братская бригада» 
- это символ нашего единства. И 

наши братья – военнослужащие 
Азербайджана уже прибыли в 
Гелиболу».
Как уже ранее писал haqqin.az, 
под термином «фронтальный 
воздушный контроль» 
подразумеваются боевые 
действия военно-воздушных сил,  
направленные на поражение 
целей на территории противника, 
избегая при этом причинения 
вреда дружественным силам.
Проект «Братская бригада» 
полностью ориентирован на 
подготовку военного объединения 
(в данном случае бригады) по 
стандартам турецкой армии. 
Другими словами, Турция вместе 
с Азербайджаном строят новую 
армию по образцу турецкой 
армии, и этот процесс интенсивно 
продолжается.

Размещенные на 
межгосударственной дороге 
Горис - Кафан азербайджанские 
полицейские и таможенники 
с сегодняшнего дня начали 
проверять не только иранские 
грузовики, но и автобусы, 
сообщает армянское издание 
Айсор.ам со ссылкой на вице-мэра 
города Горис Каро Кочаряна.
Мэр также отметил, что в 
окрестностях полицейского 
поста ВС Азербайджана 
сконцентрированы значительные 

силы. «Хотя азербайджанцы 
не останавливают армянские 
машины, но также не разрешают, 
чтобы мы останавливались. 
Просто пропускают нас и 
начинают проверять машины с 
иранскими номерами», - сказал 
Кочарян.
Напомним, что более 20 км 
вышеназванной трассы проходит 
по территории Азербайджана 
(село Эйвазлы Губадлинского 
района). Именно на этом участке 
стоят спецподразделения МВД и 

Госкомтаможни.
Проверки транспорта начались 
после того, как многочисленные 
иранские грузовики стали 
незаконно въезжать в зону 
ответственности российских 
миротворцев в Карабахе. Их 
маршрут из Ирана проходит и по 
трассе Горис - Кафан.
C 12 сентября азербайджанские 
таможенники стали взимать 
с иранских автомобилей 
госпошлину за проезд по 
территории Азербайджана.

Посольство Ирана в Армении 
выступило с заявлением в 
свете регулярной проверки 
иранских грузовиков и 
автобусов на азербайджанском 
участке межгосударственной 
автомагистрали Горис-Кафан. Как 
известно, Азербайджан, пользуясь 
своим правом, установил 
полицейский и таможенный 
посты на своем участке дороги.
Однако, в заявлении посольства 
Ирана указывается, что 
правительство этой страны 
намерено продолжить развитие 
отношений с Арменией.
"Иран будет последователен в 
вопросе облегчения торговли с 

соседними странами, в том числе 
и с Арменией", - говорится в 
заявлении посольства.
В посольстве сообщили 
армянским СМИ, что это 
направление является одним 
из основных для правительства 
Ибрагима Раиси.
"Тегеран будет расширять 
отношения со всеми соседними 
странами сбалансированно, но 
в то же время с учетом своих 
приоритетов. Исходя из этого, в 
повестке – развитие отношений, 
в частности, с Арменией 
и устранение дорожных 
препятствий и проблем", - 
говорится в сообщении.

Фонд развития пред-
при нимательства 
Азербайджанской Рес-
публики предостав-
ляет процентные 
субсидии в манатах по 
ссудам, полученным 
предпринимательскими 
субъектами, постра дав-
шими от пандемии, от 
кредитных организаций, 
в том числе кредитных 
организаций, находя-
щихся в процессе 
ликвидации, а так же 
кредиты на опре де-
лен ные направления 
(про дукты питания), 
рассчитанные на 12 
месяцев.
В связи с этим 
Кабинет Министров 
внес изменения в 
Постановление «О 
ряде мер по оказанию 
государственной 
поддержки креди тов 
субъектов предпри ни-
мательства для снижения 
негативного воздействия 
пандемии коронавируса 
(COVID-19) на экономику 

страны».
Процентная субсидия 
будет предоставляться 
субъекту предприни ма-
тельства по выданным 
начиная с марта 2020 
г. кредитам в отноше-
нии поставщиков про-
довольственной пше-
ни цы, по процентам, 
выплаченным или 
невыплаченным в срок, 
не превышающий 24 
месяцев.
Эти периоды были 
продлены еще на 12 
месяцев и установлены 
на 24 месяца для 
поставщиков 
продовольственной 
пшеницы.

Работы по строительству 
интерконнектора Сербия-Венгрия, 
который позволит Венгрии 
импортировать азербайджанский 
газ, завершаются. Об этом сообщили 
Trend в компании FGSZ, которая 
является оператором венгерской 
газотранспортной системы.
"6 сентября 2021 года был проведен 
аукцион на бронирование 
годовой мощности трубопровода. 
Трубопровод будет введен в 
коммерческую эксплуатацию первого 
октября. Его пропускная способность 
составит 8,5 миллиарда кубометров в 
год", - сказали в компании.
В FGSZ сообщили, что общая 
стоимость проекта составляет около 
65,7 миллиона евро.
Компания построит около 15 
километров трубопровода от 
границы до Кишкундорожмы 
(Венгрия), а также установит 
международную измерительную 
станцию.
Отметим, что поставки 
азербайджанского газа в Европу 
начались в конце 2020 года с 

запуском "Южного газового 
коридора" (ЮГК). По TAP, который 
является европейской частью ЮГК, 
ежегодно будет поставляться восемь 
миллиардов кубометров газа в 
Италию и по одному миллиарду 
кубометров газа в Грецию и 
Болгарию. По оценкам, на данный 
момент по трубопроводу было 
поставлено более трех миллиардов 
кубометров газа. Международное 
энергетическое агентство (МЭА) 
ожидает, что TAP достигнет своей 
полной мощности в 10 миллиардов 
кубометров в год в ближайшие два 
года.

С Кулевского 
нефтяного терминала 
Государственной 
нефтяной компании 
Азербайджана (SOCAR) 
в Черноморском регионе 
отгружен первый танкер 
с битумом, сообщает 
Trend со ссылкой на сайт 
терминала.
Таким образом, 
Кулевский нефтяной 
терминал стал первым 
в регионе по приему 
и погрузке битума на 
танкер."На терминале 
реализован новый 
проект по строительству 
термомасляных 
отопительных котлов, 
технологических 
трубопроводов, 
установок подогрева 
и выгрузки битума, 
насосной станции 
его загрузки. Кроме 
того, резервуары для 
хранения битумной 
продукции оборудованы 
системами обогрева и 
изоляции. Все техно-
логические трубо-
про воды оснащены 

системой обогрева 
для поддержания 
необходимой 
температуры для 
выгрузки и загрузки 
битумного продукта", - 
говорится в сообщении.
Отметим, что 
терминал в порту 
Кулеви был введен в 
эксплуатацию в мае 
2008 года, а перевалка 
нефтепродуктов 
началась в июне. Хотя 
изначально терминал 
был спроектирован 
для перевалки сырой 
нефти, мазута и газойля, 
проекты, реализованные 
руководством 
компании, позволили 
расширить ассортимент 
переваливаемой 
продукции за счет 
углеводородных и 
продукции сферы 
нефтехимии, таких как 
бензин, авиационный 
керосин, метанол, 
нафта, п-ксилол, бензол, 
жидкая пиролизная 
смола, СУГ и другие 
продукты.

Спрос банков Азербайджана на 
валюту на аукционе, проведенном 
14 сентября Центробанком (ЦБА) 
с участием Государственного 
нефтяного фонда (SOFAZ), вырос 
на 11,4 процента по сравнению с 
предыдущим аукционом - до 68,3 
миллиона долларов. 
На прошлом аукционе банкам было 

продано 61,3 миллиона долларов. 
По данным Центробанка, спрос 
местных банков на валюту был 
полностью удовлетворен, и по итогам 
аукциона средневзвешенный курс 
маната к доллару составил 1,7 AZN/
USD. 
Напомним, что 10 марта 2020 
года был проведен первый за 

долгое время валютный аукцион с 
участием SOFAZ, в ходе которого 
азербайджанские банки приобрели 
323,2 миллиона долларов.
К проведению валютных аукционов 
посредством односторонней 
продажи валюты в конкурентных 
условиях ЦБА приступил с середины 
января 2017 года. 
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UNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 
30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim etmək üçün dərc edilir

Labüd olduğunu azərbaycanlıların həmişə 
dönə-dönə söylədikləri “Qarabağ Azərbaycan-
dır” nidası felən baş vermişdir. Bu millətimizin 
möhkəm mənəvi iradəsi, birliyi, diriliyi və gücü 
hesabına əldə olunmuşdur. Qazanılmış böyük 
Qələbə millətimizə dərk edilmiş könüllü fəda-
karlıq və qurbanlar bahasına nəsib olmuşdur. 
Məhz buna görə səbirsizliklə gözlənilən və can 
fədakarlığı ilə qazanılan bu Qələbə Azərbay-
can xalqı üçün müqəddəs, doğma və əzizdir.
Baş vermiş triumfal zəfər şərəfinə hələ uzun 
illər möhtəşəm fikirlər söylənəcək, əsərlər ya-
zılacq, bədii kompozisiyalar bəstələnəcəkdir. 
Yağı düşmən və onun əli qanlı riyakar havadar-
ları üzərində qazanılmış bu şanlı Qələbə, eyni 
zamanda, təkcə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün 
və suverenliyinin bərpası prosesi kimi qav-
ranılmayacaqdır. Bu möhtəşəm zəfər, habelə 
xalqımızın mənəvi-əxlaqi, siyasi-təşkilati, milli 
bütövlük və saflıq identifikasiyasının özünəqa-
yıdışının bir şəhadəti olacaqdır. Nəticə etiba-
rı ilə bu o deməkdir ki, azərbaycanlıların bir 
millət kimi substantiv olaraq ruhən və cismən 
bütövləşməsi prosesi tam və qəti şəkildə başa 
çatacaqdır. “Bu millət və onun qurduğu dövlət 
əbədidir” fikri bir daha təsdiqlənəcəkdir.
Millətimizin bu tarixi qələbəsində milli birlik, 
tarixi, mənəvi-əxlaqi ədalət hissi, haqqa olan 
sonsuz inam, gəncliyin milli sədaqəti, milli or-
dunun hərbi qüdrəti, şəhidlik zirvəsi, dost və 
qardaş dəstəyi bir ruhi cövhər kimi qaynaqla-
nacaqdır. Kürəsal miqyasda tarixi ədaləti təmin 
etmək iqtidarında olan bir millət, eyni zamanda, 
bu işi, ölkə daxilində də onun bütün sferalarında 
– dövlət quruculuğunda, kadr və məmur keyfiy-
yətində, iqtisadiyyatda, təhsil və səhiyyə siste-
mində, ictimai həyatda - əmək kollektivlərində, 
konkret fərdlər arasındakı münasibətlərdə - bir 
toplum olaraq təmin edə biləcəkdir. Bu baxım-
dan, şanlı zəfər tarixi yazan bir millət və dövlə-
tin bilavasitə prinsipial idarəçiliyi və rəhbərliyi 
altında hərbi quruculuq işinin düzgün forma-
laşdırılması nəticəsində əldə olunan bu Qələbə, 
Azərbaycan dövlətinin və millətinin digər xarici 
və daxili fəaliyyət sahələrində də əldə edəcəyi 
möhtəşəm uğurların yeni başlanğıcı olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə formalaşdırıl-
mış Qarabağ iqtisadi rayonu 2020-ci ilin Vətən 
müharibəsindən sonrakı dövrdə bərpa və qu-
ruculuq işlərinin möhtəşəm platsdarmına çev-
rilməkdədir. Müasir mərhələdə işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdə infrastrukturun qurulması, 
tikinti-abadlıq işlərinin görülməsi, kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafına dəstək göstərilməsi is-
tiqamətində yeni layihələr hazırlanması prose-
si sürətlə getməkdədir. Bu baxımdan Qarabağ 
Dirçəliş Fondunun yaradılması, Füzuli aero-
portunun tikilməsi, Füzuli-Şuşa avtomobil yo-
lunun çəkilməsi çox böyük önəm daşıyır. Qeyd 
edək ki, təkcə 2021-ci ildə dövlət büdcəsində 
Qarabağda quruculuq işlərinin aparılması 
üçün 2,2 mlrd. manat vəsait xərclənməsi proq-

nozlaşdırılaraq icra olunmaqdadır.
Apardığımız empirik ekstrapolyasiya təhlili 
əsasında gəldiyimiz qənaət belədir ki, Qarabağ 
iqtisadi rayonunun maliyyə potensialının (re-
gionun öz vəsaiti və cəlb edilmiş resurslarının 
məcmusu) 2050-ci ilədək olan dövrdə ölkə ma-
liyyə potensialının 30-40 faizinədək yüksəlmək 
ehtimalı kifayət qədər realdır. Qeyri-karbohid-
rogen ehtiyatları sektorunun dinamik artımı 
və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi prosesinin 
dərinləşməsi bizə bu qənaətə gəlməyə əsas ve-
rir. Qeyd edək ki, təkcə Qarabağın Dağlıq böl-
gəsinə 1971-1985-ci illərdə təqribən 96,6 mln. 
ABŞ dolları (483 mln. sovet rublu) sərmayə ya-
tırılmışdır ki, bu da ildə orta hesabla 6,5 mln. 
dollar investisiya demək idi. Qarabağın Dağlıq 
bölgəsinin həmin dövrdə onun aran bölgəsin-
dən 0,7-0,8 dəfə üstün sürətlə inkişafını nəzərə 
alsaq, hətta Sovet dövründə belə Qarabağ iqti-
sadi rayonunun kifayətedici iqtisadi potensia-
la malik olmasını qeyd etməliyik. 30 illik işğal 
dövründə barbarcasına dağıdılmış bu potensi-
alın bərpasına və tədrici inkişafına 2021-ci il-
dən etibarən start verilmişdir.

Qarabağ iqtisadi rayonunun 2030-2050-ci 
illərdə maliyyə potensialının artım 
dinamikasının empirik proqnozu 

(mlrd. ABŞ dolları)
Cədvəl 1

 2030-cu 
illər

2040-cı 
illər

2050-ci 
illər

Qarabağ 
iqti sadi rayo-
nunun maliy-
yə potensialı

30-40 150-200 300-370

o cümlədən;
- öz vəsaiti 10-15 50-80 100-110
- cəlbedilmiş 
vəsaitlər 20-25 100-120 200-260

Cədvəl müəllif hesablamaları əsasında tərtib edil-
mişdir.

Cədvəldən göründüyü kimi, 2030-2050-ci illər 
ərzində Qarabağ iqtisadi rayonunun maliyyə 
potensialının on dəfədən də çox artımı aydın 
görünür. Bu baxımdan Qarabağ əsrin ortala-
rına doğru nəinki ölkəmizin və Cənubi Qafqa-
zın, eyni zamanda, Trans İpəkyolu regionunun 
ən inkişaf etmiş bölgəsinə çevriləcəkdir. 
 Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş Qara-
bağ iqtisadi rayonunun makro və mikro sosi-
al-iqtisadi və maliyyə potensialının artırılması 
istiqamətləri Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin müvafiq Sərəncamı əsasənda qəbul 
olunmuş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi in-
kişafa dair Milli Prioritetlər”də tapmışdır. Milli 
Prioritetlərə istinad edərək qarşıdakı onillikdə 
ölkənin sabit və dayanıqlı inkişafında müəyyən 
olunmuş aşağıdakı beş milli fundamental və-
zifənin yerinə yetirilməsi ölkəmizin qarşısında 
duran taleyüklü vəzifələr kimi qəbul olunmuş-

dur: a) dayanıqlı artan rəqabətqabiliyyətli iqti-
sadiyyat; b)dinamik, inklüziv və sosial ədalətə 
əsaslanan cəmiyyət; c) rəqabətli insan kapitalı 
və müasir innovasiyalar məkanı; d)işğaldan 
azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış; e) “tə-
miz ətraf mühit və “yaşıl artım” ölkəsi.
 Milli Prioritetlərin məhz dördüncü istiqaməti 
işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdı-
şın sosial-iqtisadi, təşkilati-maliyyə və hü quqi-
praktiki əsaslarını özündə ehtiva edir.Apardı-
ğımız empirik nəzəri-substantiv təhlil bizə onu 
deməyə elmi əsas verir ki, regionun bərpası və 
gələcək inkişafı məhz dövlətimizin iqtisadi və 
maliyyə resursları hesabına reallaşdırılacaqdır 
ki, bunda da mərkəzləşdirilmiş büdcə sistemi 
vəsaitlərinin müstəsna rolu olacaqdır.
Apardığımız iqtisadi təhlil nəticəsində işğal-
dan azad olunmuş rayonlarda artıq müəyyən 
gəlirlər bazasının yaradılması prosesinin di-
namikasını görə bilirik. Belə ki, təkcə, 2021-ci 
ilin büdcəsində Qarabağ iqtisadi rayonunun 
bir çox bölgələr üzrə yerli xərclərini hələ ödəyə 
bilməməsinə baxmayaraq, stabil müəyyən yerli 
gəlirlər formalaşmışdır.

Qarabağ iqtisadi rayonunun işğaldan azad 
olunmuş bəzi bölgələrinin 2021-ci il üzrə 

gəlir və xərcləri (min man.)
 Cədvəl 2

№ Rayonlar Yerli 
gəlirlər

Yerli 
xərclər

Yerli gəlir və 
xərcləri tarazlaş dır-
maq ücün mərkəz-
ləş dirilmiş xərc lər-

dən ayır malar
1 Ağdam 5 385 10 425 5 075 
2 Cəbrayıl 998 3 669 2 687 
3 Füzuli 7 966 10 351 2 402 
4 Kəlbəcər 1 300 4 989 3 693 
5 Qubadlı 3 417 3 413 -
6 Laçın 2 420 5 459 3 114 
7 Zəngilan 1 631 2 855 1 227 

”Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət 
büd cəsi haqqında” Qanun.

Bizcə, müəyyən mənada məhz bu gəlirləri 
yaxın perspektivdə Qarabağ regionuna axıdıla-
caq milyardlarla dollarlıq daxili və xarici ma-
liyyə axınlarının simvolik başlanğıcı da hesab 
edə bilərik. 
 Apardığımız empirik təhlil nəticəsində belə bir 
qənaətə gəlmək mümkündür ki, işğal olunmuş 
ərazilərdə faktiki işğal müddəti ərzində (1988-
2020-ci illər) itirlmiş yerli və mərkəzləşdirilmiş 
büdcə sistemi gəlirlərinin təqribi multiplikativ 
məbləğinin 40-50 milyard manat civarında ol-
ması ehtimalı kifayət qədər real görünür. Təh-
lil göstərir ki, bu məbləğin müəyyən edilməsi 
üçün Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 
demoqrafik situasiya, məhsuldar qüvvələrin 
yerləşdirilməsi səviyyəsi, sahibkarlıq struk-
turlarının sayı və dinamikası, kənd təsərrüfa-
tı müəssisələrinin inkişafı tendensiyası və s. 
nəzərə alınmaqla yaradıla biləcək ümumi daxi-

li məhsulun həcminin tapılması işi ilk növbədə 
həyata keçirilməlidir. Ümumi daxili məhsu-
lun proqnozlaşdırılan həcmi tapıldıqdan son-
ra həmin ərazilər üzrə 30 illik orta vergi yükü 
səviyyəsi tapılmalı və bu əsasda korrelyasion 
metodla Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcə sisteminin əldə edə bilmədiyi daxilolma-
larının məbləğinin təqribi və ehtimal həcmini 
müəyyən edə bilərik.
Tədqiqatın sonrakı mərhələsində daxilolma-
ların analitik və diferensial təhlilini davam 
etdirərək, yəni fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 
mənfəət vergisi, torpaq vergisi və əmlak ver-
gisi və sosial sığortaya ayırmalar üzrə itkilə-
rin ayrı-ayrılıqda hesablayıb, əldə edəcəyimiz 
ehtimal rəqəmi daha da dəqiqləşdirə bilərik. 
Biz tədqiqatı müqayisəli “analoq” metodu ilə 
zənginləşdirib, həm də Qarabağ iqtisadi böl-
gəsinin iqtisadiyyatına yaxın rayonlar üzrə, 
məsələn, Bərdə, Tərtər, Ağcabədi və s. rayon-
ların 1990-2020-ci illər ərzindəki inkişaf və iqti-
sadi artım sürətinə əsaslanıb və bu real faktiki 
orta dinamik sürəti Qarabağ bölgəsinə tətbiq 
etmək yolu ilə Qarabağ rayonlarının inkişaf 
istiqamətlərini də dəqiqləşdirə bilərik. Bizcə, 
məhz bu istiqamətdə tədqiqatların aparılması 
büdcə daxilolmalarının azalması məbləğinin 
daha da dəqiq müəyyən edilməsinə əsas verə 
bilər. Digər tərəfdən, bu işdə regionun təbii eh-
tiyatları, mövcud olmuş və dağıdılmış potensial 
maddi texniki bazası da diqqətdən yayınmama-
lıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının ənənəvi və qey-
ri-ənənəvi sahələrinin müvazinətli və dinamik 
inkişafı fonunda tərəqqi edən Qarabağ iqtisadi 
rayonunun əsrimizin ortalarına doğru bütün 
Qafqazın mini “İsveçrəsinə” çevrilməsi proqno-
zunu tamamilə real hesab edirik. Onlarla yerli 
və xarici banklar və filialları, sığorta və broker 
şirkətləri, investisiya fondları və maliyyə qu-
rumları, nəqliyyat və turizm şirkətləri – bütün 
bunlar nəhəng infrastruktur konqlomeratın fun-
damental əsaslarını formalaşdıracaqdır. Logis-
tik kommunikasiya əlaqələri, böyük nəqliyyat – 
avtomobil, dəmiryolu və hava dəhlizləri nəhəng 
kapital axınlarına şərait yaradacaqdır.
İqtisadiyyatın ənənəvi sahələri kənd təsərrü-
fatı, emaledici sənaye, yüngül, o cümlədən 
toxuculuq sənayesi, yeyinti-ərzaq istesalı, kənd 
təsərrüfatı maşınqayırması və cihazqayırma, 
tikinti sektoru, aktiv turizm, xidmət və əylən-
cə sektoru, sanatoriya-kurort müalicəsi və s. 
sahələrin inkişafı Qarabağ regionunun iqtisadi 
və maliyyə potensialının yüksəldilməsinin real 
maddi bazasına çevriləcəkdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC)

“Maliyyə və maliyyə institutları“
kafedrasının professoru,

iqtisad elmləri doktoru Nizami Xudiyev

Bakcell abunəçiləri üçün Qarabağ Dirçəliş 
Fonduna SMS vasitəsilə ianə etmək imkanı 
yaradılıb.  Azərbaycanın işğaldan azad olun-
muş ərazilərində bərpa və yenidənqurma 
işlərinin həyata keçirilməsinə dəstək göstər-
mək istəyən abunəçilər öz mobil telefonla-
rından “8112” qısa nömrəsinə 1, 3, 5, 10, 20, 
50 rəqəmlərini yazmaqla SMS göndərərək 
müvafiq olaraq, 1 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 
AZN, 20 AZN və 50 AZN məbləğində ianə 
edə bilərlər. Bakcell nömrələrindən SMS-lə-
rin göndərilməsi üçün abunəçilərdən xidmət 
haqqı tutulmur!
Xatırladaq ki, bu ilin əvvəlində Bakcell şirkə-
ti Qarabağ Dirçəliş Fonduna 1.4 milyon ma-
nat məbləğində vəsait köçürüb. Bakcell şirkə-

tinin də daxil olduğu “NEQSOL Holding”in 
tərkibində olan şirkətlər tərəfindən bu fonda 
ümumilikdə ianə edilmiş məbləğ 2 milyon 
AZN təşkil edib.
Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin 4 yanvar 
2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fərma-
na əsasən, Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbay-
can Respublikasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması, 
habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək ri-
faha malik regiona çevrilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyi 
göstərilməsini və sərmayələrin cəlb edilməsi-
ni, bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inki-
şafını təmin edən, eləcə də ölkə daxilində və 

ölkə xaricində zəruri təşviqat işlərini həyata 
keçirən publik hüquqi şəxsdir. (https://qdf.
gov.az/)
Qarabağ Dirçəliş Fonduna digər platforma-
lar vasitəsilə də ianə etmək mümkündür. Ət-
raflı: ( https://qdf.gov.az/iane-et/)

Cari ilin yanvar-iyul ayların-
da Avropa-Qafqaz-Asiya nəq-
liyyat dəhlizinin Azərbaycan 
hissəsində daşınmış yüklərin 
həcmi 23,6 milyon ton, yük 
dövriyyəsi isə 5 milyard 585,9 
milyon ton-kilometr olub.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
yüklərin 13 milyon 308,6 min 
tonu və ya 56,2 faizi avtomobil 
nəqliyyatı, 7 milyon 679,3 min 
tonu və ya 32,5 faizi dəmir yolu 
nəqliyyatı, 2 milyon 682,4 min 

tonu və ya 11,3 faizi dəniz nəq-
liyyatı ilə daşınıb.
Dəhliz vasitəsilə daşınmış yük-
lərin 22,4 faizini və ya 5 milyon 
311,4 min tonunu tranzit yük-
lər təşkil edib.
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Azərbaycanın tarixində yaşadığımız 
dövr intibah illəri sayılacaqdır. Belə 
qiymətləndirmənin yaxın perspek-
tivdə tarixi reallıq hüququ alacağını 
əminliklə söyləmək olar. Qələbələr 
təkcə hərb meydanında deyil, bütün is-
tiqamətlərdə əldə olunmuşdur. İqtisa-
di həyatda dünyanın çətin dönəmi ol-
masına baxmayaraq, nailiyyətlərimiz 
yüksək və unikaldır. Sosial həyatda 
tərəqqi göz qabağındadır. Azərbaycan 
və azərbaycanlı özünü sözün həqiqi 
mənasında dünyada təsdiqləmişdir.
Müstəqilliyini bərpa etməsinin ilk 
onilliklərində Azərbaycanın dünyada 
hər cəhətdən öncül və layiqli yer tut-
masında xalqın ölkə başçısı ətrafın-
da sıx birləşməsi, monolit güc əmələ 
gətirməsi həlledici amil olmuşdur. 
Ölkəmizin bugünkü nüfuzu, iqtisadi 
qüdrəti, heç şübhəsiz ki, ulu öndər 
Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 
olan Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi-
dir. Milli iqytisadiyyatın dayanıqlı 
inkişaf prioritetlərinin əsaslandırıl-
masında, bu istiqamətdə əldə edilən 
nailiyyətlərin əsasında ümummilli li-
der Heydər Əliyevin ideyaları durur. 
Həmin ideyaların ölkə başçısı tərəfin-
dən XXI əsrin çağırışlarına uyğun ya-
radıcılıq və uzaqgörənliklə reallaşdı-
rılması milli iqtisadiyyatın dinamik 
inkişafını təmin etmişdir. Azərbay-
can iqtisadi inkişafda qlobal miq-
yasda ən islahatçı ölkə, ÜDM-də ən 
yüksək artımı təmin edən ölkə kimi 
yeni əsrin ilk onilliklərində tarixə 
düşmüşdür. Dövlətimiz müstəqilliyi 
bərpa etdikdən sonra borc alan ölkə-
dən borc verən ölkəyə çevrilmişdir. 
Müasir dünyada ölkənin inkişafı 
onun öz iqtisadi təhlükəsizliyini tə-
min etməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Son 
illər beynəlxalq konyunkturun əlve-
rişsiz olması faktdır. Bununla belə, 
ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatla-
rı artmaqda davam etmiş, 2020-ci il 
ərzində 51,2 milyard dollara çataraq 
ÜDM-in həcmini üstələmişdir. Döv-
lətin birbaşa xarici borcu iqtisadi 
təhlükəsizlik meyarlarına tam cavab 
verməklə ÜDM-in 19 faizini təşkil 
etmişdir.Azərbaycan enerji təhlükə-
sizliyini tam təmin etməklə yanaşı, 
nəinki qonşu ölkələrin, habelə Avro-
panın enerji təminatında önəmli rol 
oynayır. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əsasını qoyduğu neft stra-
tegiyasının reallaşması xronologiya-
sı problemlərin həllində qətiyyətin, 
elmin və təcrübənin vəhdətinin nadir 
nümunəsidir. Müstəqilliyin bərpasın-
dan sonra iqtisadi dirçəlişin lokomo-
tivi olan ilk əsas hadisə 1994-cü ilin 
20 sentyabrında imazalanmış “Əsrin 
müqaviləsi”dir. Bu müqavilə xaricdən 

və daxildən təzyiqlərin artması şərai-
tində hazırlandı. Azərbaycanın olduq-
ca çətin iqtisadi və sosial vəziyyətdə ol-
duğu həmin illərdə ulu öndərin “Gün 
gələcək, Azərbaycan dünyaya günəş 
kimi doğacaq” kimi əbədiyaşar ifadəsi 
insanları səfərbər etdi. 
Ümummilli lider müharibə şərai-
tində olan ölkəyə qlobal güclərin 
göstərdiyi təzyiqlərə rəğmən, “Əsrin 
müqaviləsi”sinin imzalanmasına nail 
oldu.Bununla da qlobal enerji təh-
lükəsizliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
olan enerji layihələrini həyata keçirən 
Azərbaycan dünyada etibarlı tərəf-
daş kimi tanındı. Regionda enerji 
marşrutlarının şaxələndirilməsi ide-
yasını reallaşdıran Azərbaycan gün-
bəgün əhəmiyyəti artan qlobal enerji 
mərkəzinə çevrildi. Növbəti addım-
lar, “Şahdəniz” qaz yatağı üzrə saziş, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac boru 
kəməri və Cənub Qaz Dəhlizi layihə-
sinin həyata keçirilməsi Azərbayca-
nın inkişafının genişlənən miqyasını 
dünyaya göstərdi. Məhz Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sarsılmaz siyasi iradəsi sayə-
sində “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqla-
rının işlənməsi ilə əlaqədar Sazişin 
müddətinin 2050-ci ilədək uzadılma-
sı böyük tarixi hadisə oldu. Artıq hə-
min müqavilə “İki əsrin müqaviləsi” 
olmaqla böyük məsuliyyət və sarsıl-
maz nikbinlik mənbəyidir. Müstəqil-
liyini bərpa etmiş Azərbaycanın neft 
strategiyası başlandığı gündən xalqın 
rifahının yüksəlməsinə xidmət edir.
Ulu öndərin milli iqtisadiyyatın da-
yanıqlı inkişafında prioritet olaraq 
müəyyən etdiyi istiqamətlər həyatı-
mızın bütün sahələrini əhatə etmişdir. 
Həlledici addımlar kimi, o cümlədən 
Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyat-
larının iqtisadi dövriyyəyə çıxarılması 
sayəsində maliyyə dayanıqlığına nail 
olunması, ötən əsrin 90-cı illərində 
ölkənin düşdüyü kəskin problemləri 
həll etməklə iqtisadi inkişafın daya-
nıqlığının təmin edilməsi, sivil və da-
yanıqlı bazar münasibətləri qurmaq 
üçün hərtərəfli əsaslandırılmış isla-
hatların həyata keçirilməsi, innova-
siyalı yanaşmalar hesabına dayanıqlı 
inkişaf üçün möhkəm zəminin yara-
dılması qeyd olunmalıdır. 
Neft amili ölkənin narahat dünya-
mızda qlobal hadisələrə həssaslığını 
artırır. Prezident İlham Əliyevin yeni 
əsrin reallıqlarına uyğun uzaqgörən-
liklə qəbul etdiyi, neft amilinə yeni ya-
naşmaya əsaslanan qərar - qeyri-neft 
sektorunun, o cümlədən aqrar sahə-
nin üstün inkişafı kursunu bəyan et-
məsi və onu reallaşdırması sayəsində 
ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişa-
fına həlledici təkan verilmişdir.
İctimai həyatın mühüm dönəmlərin-

də torpaq münasibətlərinin bu və ya 
digər aspekti aktuallaşır. İslahatların 
tarixi göstərir ki, torpaq islahatları, 
əksər hallarda mövcud torpaq mü-
nasibətləri sisteminin kənd təsərrü-
fatının və milli iqtisadiyyatın digər 
sahələrinin inkişafını ləngitməsi 
faktı özünü aşkar şəkildə göstərdi-
yi dövrdə həyata keçirilir. Müstəqil 
Azərbaycanda yeni aqrar-torpaq mü-
nasibətlərinin yaranmasında ümum-
milli lider Heydər Əliyevin təşəbbü-
sü, rəhbərliyi və iştirakı ilə ötən əsrin 
90-cı illərinin ortalarından başlayaraq 
həyata keçirilən torpaq islahatı həlle-
dici rol oynamışdır. Məhz həmin isla-
hat sayəsində müstəqil Azərbaycanın 
vətəndaşları torpaq mülkiyyətçisi ol-
maq kimi böyük arzularına çatdılar. 
Ulu öndərin həyata keçirdiyi torpaq 
islahatı kənddə mülkiyyətçilər sin-
fi yaratmaqla yeni torpaq və əkinçi 
münasibətləri formalaşdıraraq, tor-
paqdan səmərəli və məhsuldar is-
tifadəni şərtləndirdi. Azərbaycanın 
fiziki və hüquqi şəxslərinə mülkiy-
yətlərindəki torpaq sahələri üzərində 
müstəsna hüquqlar, alğı-satqı, bağış-
lama, icarəyə və ya istifadəyə vermə, 
vərəsəlik, girov qoyma və s. kimi 
hüquqlar verildi. 
Məqsədi iqtisadi azadlıq və sosial 
ədalət prinsipləri əsasında torpaq 
üzərində yeni mülkiyyət münasibət-
ləri yaratmaq, bazar iqtisadiyyatını 
və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf 
etdirmək, ölkənin iqtisadi müstəqil-
liyinə, o cümlədən ərzaq təminatına 
nail olmaq və nəticə etibarı ilə Azər-
baycan xalqının maddi rifahını yük-
səltməkdən ibarət olan “Torpaq isla-
hatı haqqında” qanunun qəbulundan 
sonra keçən illər ərzində torpaq is-
lahatı qarşısında qoyulan vəzifələr 
uğurla həyata keçirilmişdir. 
İnformasiya cəmiyyəti sivilizasiyanın 
yeni mərhələsi, postsənaye cəmiyyə-

tinin konsepsiyasıdır. Bu cəmiyyətin 
konsepsiyasının uğuru onu dəstək-
ləyən maraqlı tərəflərin bütün əhali 
təbəqələrini əhatə etməsindən ası-
lıdır. Azərbaycanda xalq və iqtidar 
arasında sarsılmaz birlik informasiya 
cəmiyyətinin çağırışlarına vaxtında 
lazımi cavab vermək üçün əlveriş-
li zəmindir. Kosmik ölkələr sırasına 
qoşulmuş Azərbaycanda informasiya 
cəmiyyətinin potensialının dayanıqlı 
inkişaf məqsədləri baxımından istifa-
də imkanları artmışdır. 
Azərbaycan Respublikasında infor-
masiya cəmiyyətinin formalaşması və 
dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail 
olunması üçün sistemli və davamlı 
tədbirlər həyata keçirilir. Respubli-
kada informasiya cəmiyyətinin for-
malaşdırılması sahəsində həyata ke-
çirilən tədbirlər öz müsbət nəticəsini 
verir. “Azərbaycan Respublikasında 
informasiya cəmiyyətinin inkişafına 
dair Milli Strategiyanın həyata keçi-
rilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı” icra edilmişdir. 
Proqramın icrası sayəsində dayanıqlı 
inkişaf məqsədləri baxımından mü-
hüm əhəmiyyətə malik nəticələr əldə 
edilmişdir. O cümlədən, əhalinin 
ucuz və keyfiyyətli İKT xidmətlərinə 
artan tələbatının ödənilməsi və sosi-
al cəhətdən həssas əhali qruplarının 
informasiya cəmiyyətinin imkanla-
rından bəhrələnməsi üçün əlverişli 
şərait yaradılmış, yüksək texnologi-
yalar sahəsində innovativ, rəqabətqa-
biliyyətli iqtisadi potensial güclən-
dirilmiş, rəqəmsal texnologiyaların 
tətbiqi arealı genişləndirilmişdir. İn-
kişafın bu istiqamətində də ölkəmiz 
liderlər sırasındadır. Azərbaycan 
Beynəlxalq Telekommunikasiya İt-
tifaqının “İnformasiya cəmiyyətinin 
ölçülməsi” hesabatlarında inkişafın 
tempinə görə dünya dövlətləri sıra-
sında ilk onluğa daxil edilmişdir.

Vətən müharibəsində qələbə nəinki 
son 30 ilin, ümumilikdə son yüzillik-
lərin ən möhtəşəm hadisəsidir. Ha-
zırda işğaldan azad olunmuş əra-
zilərin dinamik və dayanıqlı inkişaf 
edən milli iqtisadiyyata daha sürətlə 
inteqrasiya etməsi üçün sistemli və 
innovasiyalı tədbirlər kompleksi hə-
yata keçirilir. Azad edilmiş ərazilərin 
bərpası və inkişafında innovasiyala-
rın, xüsusilə rəqəmsal texnologiyala-
rın fəal tətbiqi prioritet istiqamətdir. 
Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngə-
zurda yüksək iqtisadi fəallığın təmin 
edilməsi üçün rəqəmsal infrastruktur 
qurulur. Həmin ərazilərin bərpası və 
inkişafının yüksək tempi rəqəmsal 
bazarların təşəkkülü, yeni ideya və 
təcrübələrin mübadiləsinin sürətlən-
məsi üçün unikal şərait yaradır. Azad 
edilmiş ərazilərdə “ağıllı” şəhər və 
kəndlərin qurulması tədbirləri bu-
rada biznesin rəqəmsal platformalar 
bazasında modelləşdirilməsi məsə-
lələrini gündəliyə çıxarmışdır. Artıq 
bu istiqamətdə ciddi işlər həyata ke-
çirilməklə, rəqəmsal texnologiyaların 
istifadəsi ilə həmin ərazilərdə məs-
kunlaşacaq iqtisadi fəal insanların 
maraqlı olduğu yeni biznes modellər 
qurulur.
Dünyanı bürüyən Covid-19 pande-
miyasına qarşı mübarizə sahəsində 
Azərbaycanın təcrübəsi də qlobal 
miqyasda örnək sayılır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin bu istiqamətdə fəaliyyəti ən 
yüksək səmərəliliyi və humanizmi ilə 
beynəlxalq miqyasda ölkəmizin nü-
fuzunu daha da artırmışdır. Vətən-
daşlarımız vaksin təminatı, səhiyyə 
xidməti və bu kimi digər məsələlərdə 
dövlətin onların arxasında dayandı-
ğına tam etibar edir, hərtərəfli qayğı-
nı hər addımda görürlər. 
Ölkəmiz yeni bir strateji mərhələyə 
daxil olur. Dayanıqlı və dinamik 
inkişafımızın, insana xidmət edən 
yeniliklər bazasında daha da sürət-
ləndiriləcəyinə inam obyektiv real-
lığa əsaslanır. Müstəqilliyin 30-cu 
ildönümündə əminliklə demək olar 
ki, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 
daha da artması, yüksək rifah cəmiy-
yətinin formalaşması daha sürətlə 
baş verəcəkdir. Azərbaycanın intiba-
hı günümüzün və gələcəyimizin ger-
çəkliyidir.

Rəsul Balayev, iqtisad elmləri 
doktoru, professor;

Təranə Əliyeva, fizika-riyaziyyat 
elmləri namizədi, dosent

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin (UNEC)

“Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi 
informatika” kafedrası

UNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 
30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim etmək üçün dərc edilir

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazir-
liyində Türkiyə Respublikası Prezidenti Administ-
rasiyasının Rəqəmsal Transformasiya Ofisinin sədri 
Ali Taha Koçun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
ilə görüş keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, görüş zamanı Azərbay-
canın rəqəmsal transformasiya konsepsiyasının 
həyata keçirilməsi, kibertəhlükəsizlik, fərdi məlu-
matların mühafizəsi, “Hökumət buludu” və digər 

məsələlər üzrə gələcək əməkdaşlıqla əlaqədar mü-
zakirələr aparılıb.
Görüşün sonunda “Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazir-
liyi ilə Türkiyə Respublikası Prezidenti Administra-
siyasının Rəqəmsal Transformasiya Ofisi arasında 
rəqəmsal transformasiya üzrə Azərbaycan–Türkiyə 
İşçi Qrupunun Yol Xəritəsi” imzalanıb.
Yol Xəritəsi əsasında əməkdaşlığın əsas məqsəd-

lərini rəqəmsal transformasiya sahəsində siyasətin 
formalaşdırılması və həyata keçirilməsi ilə yanaşı, 
insan resurslarının inkişafı təşkil edir.
Xatırladaq ki, sözügedən İşçi Qrupunun yaradıl-
ması məsələsi 2021-ci ilin fevral ayında Türkiyədə 
keçirilmiş görüşdə tərəflər arasında razılaşdırılıb. 
Sonrakı görüşlər zamanı əməkdaşlıq üzrə əsas is-
tiqamətlər müəyyən edilərək Yol Xəritəsinin hazır-
lanmasına dair razılığa gəlinib.
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Şirkət abunəçilərinə Busuu və 
Bookmate tətbiqlərin dən əlveriş-
li şərtlərlə isitfadə imkanı təqdim 
edir.
Azercell yeni dərs ilinin başlan-
ması münasibəti ilə öz istifadə-
çiləri üçün “Məktəbə qayıdış” 
adlı kampaniyasını təqdim edir!
Kampaniya çərçivəsində sent-
yabr ayı ərzində Azercell abunə-
çiləri “Bookmate” elektron kitab-
xana tətbiqi və “Busuu” məşhur 
dil öyrənmə proqramından daha 
əlverişli şərtlərlə istifadə edə bilə-
cəklər. Ən əsas üstünlüklərdən 
biri ondan ibarətdir ki, xidmətə 
yeni qoşulan mütaliəsevərlər və 
dil biliklərini inkişaf etdirmək 
istəyən abunəçilər ilk 7 gün ər-
zində tətbiqdən pulsuz istifadə 
imkanı əldə edir.
Pandemiya dövründə kitabxa-
naların bağlı və ictimai yerlərdə 
yoluxma riskinin yüksək olduğu 
bir dönəmdə kitablara olan tələ-
batı ödəmək üçün “Bookmate” 
ən ideal vasitədir. ”Bookmate” 
tətbiqi iki milyondan çox kitabı 
rahatlıqla əldə etməyə kömək 
edir. Hər bir istifadəçi bu tətbiq-
də öz zövqünə uyğun müasir 
nəsr, qeyri-bədii ədəbiyyat, klas-
sik və dedektiv janra və yaxud 
uşaq ədəbiyyatına dair kitablar 
tapa bilər.
Məkandan və cihazdan asılı ol-

mayaraq, hətta oflayn rejimdə 
belə tətbiq vasitəsilə kitabları oxu-
maqla yanaşı, həm də dinləmək 
mümkündür ki, bu da “Bookma-
te” xidmətinin üstünlüklərindən 
biridir. Bundan əlavə, tətbiqdə 
müəyyən müddətdə nə qədər ki-
tab oxuyacağını planlaşdırmağı 
xoşlayan istifadəçilər üçün "Bu 
ilin məqsədləri" funksiyası da ak-
tivdir. Bu funksiya mütaliəsevər-
ləri daha çox kitab oxumağa sövq 
edəcək və dostlarıyla gözəl rəqa-
bətə səbəb olacaq. 
Tətbiqdə azərbaycan, rus, ingilis və 
bundan əlavə 13 dildə ədəbiyyat 
seçimi imkanı təqdim edilir. Bo-
okmate cəmiyyətinə qoşulmaqla, 
həm də öz düşüncələrinizi 1 mil-
yondan çox abunəçi ilə bölüşün.
Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, 
xidmətə Azercell abunəçisi kimi 
qoşulduqda ayda 7.99 AZN deyil, 
cəmi 3.50 AZN ödəməklə tətbiq-
dən faydalanmaq mümkündür. 
Odur ki, daim yenilənən zəngin 
kitab kataloqundan ibarət mobil 
kitabxananızı yaradın. Həftə-
lik abunə üçün *500#YES, aylıq 
abunə üçün isə *533#YES yığaraq 
elə indi Bookmate tətbiqinə qoşu-
lun. 
Sevdiyiniz kitabları həm oxuyun, 
həm də dinləyin. Xidmətə müxtə-
lif platformalar – Azercell-in rəs-
mi saytı, “Kabinetim” tətbiqi, 

“ABB Mobile”, “Umico” mobil 
əlavələr üzərindən qoşulmaq 
mümkündür.
Kampaniya çərçivəsində təq-
dim olunan ikinci xidməti - mil-
yonlarla abunəçisi olan Bu-
suu proqramını digərlərindən 
fərqləndirən əsas cəhəti real vaxt 
rejimində xarici dili öyrənməyi 
əlçatan etməsidir. Tətbiq üzərin-
dən dərslərə başlamazdan öncə 
test vasitəsilə hər bir istifadəçinin 
dil bilmə səviyyəsi qiymətləndi-
rilir. Testin nəticələrinə əsasən 
abunəçilər üçün fərdi təlim planı 
və dərs cədvəli tərtib edilir. Bu-
suu istifadəçilərinə A1, A2, B1, B2 
səviyyələri üzrə ingilis dilini öy-
rənmək və ya istiqamətdən asılı 
olaraq işgüzar, ümumi və yaxud 
səyahət üçün ingilis dilini seçmək 
imkanı da təqdim edilir. Hər dər-
sin sonunda abunəçilərin yerinə 
yetirdiyi tapşırıqlar yoxlanılır və 
qiymətləndirilir.
Busuu tətbiqindəki “İcma” böl-
məsindən ümumi maraq da-
irəsinə görə dil daşıyıcısı olan 
həmsöhbətlər tapıb onlarla həm 
ünsiyyət qura, həm də maraq-
landığınız sualların cavabını ala 
bilərsiniz. Önəmli məqamlardan 
biri isə kursu bitirənlərə dil bili-
yi səviyyəsini təsdiq edən bey-
nəlxalq “McGraw-Hill” sertifika-
tının verilməsidir. 
App Store və Play Market üzə-
rindən Busuu tətbiqinə aylıq 20 
AZN deyil, cəmi 3 AZN ödəmək-
lə abunə olun, dünyanın ən çox 
danışılan 12 dilini (ingilis, rus, 
fransız, ispan, italyan, alman, 
portuqal, polyak, yapon, çin, türk 
və ərəb) rahatlıqla öyrənin. Xid-
mətə qoşulmaq üçün *969#YES 
yığın, öyrənmə planınızı seçin, 
dilinizi zənginləşdirərək nailiy-
yətlərinizi izləyin. 
Azercell yeni tədris ilinə hazır-
laşan abunəçilərini bu imkanlar-
dan yararlanmağa dəvət edir və 
hər kəsə uğurlar arzulayır.

Üzeyir Hacıbəyov 18 sentyabr 1885-ci il 
tarixində Ağcabədi rayonunda anadan 
olmuşdur. Atası Əbdülhüseyin Hacıbə-
yov kənd mirzəsi idi, anası Şirinbəyim 
xanım Əliverdibəyovlar nəslindən idi.
Doğulduqdan qısa müddət sonra Hacıbə-
yovlar ailəsi Azərbaycan mədəniyyətinin 
ən böyük mərkəzlərindən biri olan Şuşa 
şəhərinə köçmüş və Üzeyir məhz burada 
böyümüşdür. Gələcək bəstəkarın atası 
uzun müddət məşhur Azərbaycan şairə-
si, ictimai xadim və Qarabağ xanının qızı 
Xurşidbanu Natəvanın şəxsi katibi idi, 
məhz onun bəstəkarın tərbiyəsinə böyük 
təsiri olmuşdur. Natəvanla tanışlıq gənc 
Üzeyir üçün ən yaxşı musiqi icmaları, 
Şuşanın məclislərinə yol açdı. Gənc yaş-
larında muğam ifaçılığı dərsləri almış və 
Azərbaycan xalq musiqi alətlərində çal-
mağı öyrənmişdir. Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev və Cabbar Qaryağdıoğlunun 
1897-ci ilə aid “Leylinin qəbri üzərində 
Məcnun” (“Leyli və Məcnun” sevgi das-
tanından bir epizod) adlı teatr əsərində 13 
yaşlı Üzeyir qoşma xorda oxuyurdu.
Mədrəsə təhsilini və ikiillik rus-tatar 
məktəbini bitirdikdən sonra, 1899-1904-
cü illərdə Qori şəhərindəki müəllimlər 
seminariyasında oxumuşdur. Məhz ora-
da o, skripka, violonçel və nəfəs alətlə-
rində ifa etmək bacarıqlarına yiyələnmiş, 
bundan başqa gələcək bəstəkar Müslüm 
Maqomayevlə (müğənni Müslüm Maqo-
mayevin babası) tanış olmuş və onla-
rı  möhkəm dostluq telləri bağlamışdır. 
Növbəti dörd il ərzində Hadrut və Bakı 
məktəblərində müəllimlik fəaliyyəti ilə 

məşğul olmuş, 1905-ci ildən Bakıda ilk ola-
raq Bibi-Heybət məktəbində, daha sonra 
“Səadət” məktəbində dərs demiş, orada 
Azərbaycan dili, riyaziyyat, coğrafiya, tarix 
və eyni zamanda rus dilini tədris etmişdir. 
Elə o vaxt “Həyat” qəzetində tərcüməçi 
olaraq işə başlamış, sonra “İrşad” qəzeti ilə 
əməkdaşlıq etmişdir. 1911-ci ildə sistema-
tik musiqi təhsili almaq məqsədi ilə Mos-
kvaya yola düşmüş, bir il ərzində Moskva 
Filarmoniya Cəmiyyəti yanında musiqi 
kurslarında Aleksey İlyinskidən dərs al-
mış, daha sonra Sankt-Peterburq konser-
vatoriyasında Vasili Kalafatinin tələbəsi 
olmuşdur. Onun 1908-ci il yanvarın 12-də 
Bakıda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teat-
rında göstərilən “Leyli və Məcnun” ope-
rası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün 
müsəlman Şərqində opera sənətinin əsası 
qoyulmuşdur. 1909-1915-ci illərdə bir-biri-
nin ardınca “Şeyx Sənan” (1909), “Rüstəm 
və Söhrab” (1910), “Şah Abbas və Xurşud 
banu” (1912), “Əsli və Kərəm” (1912), “Ha-
run və Leyla” (1915) muğam operaların 
librettosunu xalq dastanları və rəvayətlər, 
Firdovsinin “Şahnamə” əsərinin motivlə-
ri əsasında yazmışdır. O, “Leyli və Məc-
nun”dakı üslub xüsusiyyətlərini və estetik 
sənət prinsiplərini sonrakı operalarında 
da davam etdirmişdir. “Ər və arvad”, “O 
olmasın, bu olsun”,  “Arşın mal alan” adlı  
musiqili komediyaların müəllifidir. 
Üzeyir bəy Azərbaycan musiqisində 
köklü dönüş yaratmış dahi bəstəkar-
dır. O, 19-cu əsrin əvvəllərinədək şifa-
hi xalq musiqi sənəti şəklində mövcud 
olan Azərbaycan milli musiqisini Qərbi 

Avropa bəstəkarlıq məktəblərinin nai-
liyyətləri, forma və janrları ilə zəngin-
ləşdirmiş, Azərbaycan və ümumiyyətlə 
Şərq musiqisinin gələcək inkişaf pers-
pektivlərini, estetik prinsiplərini müəy-
yənləşdirmişdir. O, həm də böyük mu-
siqişünas alim idi, müasir Azərbaycan 
elmi musiqişünaslığının əsasını qoymuş, 
musiqiyə dair çoxlu məqalələr yazmış, 
tədqiqatlar aparmışdır. “Arşın mal alan” 
musiqili komediyası ingilis, alman, çin, 
ərəb, fars, polyak, ukrayna, belarus, gür-
cü və s. dillərə tərcümə edilmişdir.
Üzeyir bəy Hacıbəyli həm də bədii-pub-
lisistik yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 
Dövrün mühüm ictimai-siyasi, maarifçilik 
məsələlərinə dair çoxlu məqalə, felyeton 
və satirik miniatürlər dərc etdirmişdir. 
1937-ci ildə yazdığı “Koroğlu” operası 
bəstəkara böyük şöhrət gətirmiş, o, 1938-
ci ildə SSRİ Xalq Artisti adına layiq gö-
rülmüşdür. İki “Stalin” mükafatı laureatı 
(1941, 1946), “Lenin” ordeni kavaleridir 
(1938). Azərbaycan SSR Elmlər Akade-
miyasının həqiqi üzvü (1945), professor 
(1940), Azərbaycan Konservatoriyasının 
rektoru (1928-1929, 1939-1948), Azər-
baycan SSR Bəstəkarlar İttifaqının sədri 
(1938-1948), 1-ci və 2-ci çağırış SSRİ Ali 
Sovetinin deputatı (1937, 1941), Azər-
baycan Xalq Cümhuriyəti və Azərbay-
can SSR himnlərinin müəllifidir.
Üzeyir bəy Hacıbəyli 1948-ci ildə vəfat 
etmişdir, Birinci Fəxri Xiyabanda dəfn 
olunmuşdur. Son 30 ilə yaxın dövrdə 
Üzeyir bəyin vətəni, Azərbaycanın mu-
siqi beşiyi gözəl Şuşa  düşmən işğalı al-

tında idi. Lakin ötən ilin sentyabrında 
başlanan 44 günlük müharibə Azərbay-
canın tam Qələbəsi ilə nəticələndi. Azər-
baycan tam Qələbə qazandı, işğalçıları 
qədim Azərbaycan torpaqlarından qov-
du və azad edilmiş bütün torpaqlarda, 
Şuşada  Azərbaycan bayrağını ucaltdı. 
Uzun fasilədən sonra Cıdır düzündə - 
hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada 
“Xarıbülbül” festivalının açılışında Pre-
zident  İlham Əliyevin dediyi  sözlər biz-
də qürur hissi və azad gələcəyə böyük 
inam  yaratdı: ”Şuşa Azərbaycan xalqı-
nın milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşa-
nın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi bunu bir daha göstərir. 
Şuşa qədim Azərbaycan şəhəridir. Gələn 
il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. 
Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməli-
ni qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qə-
dər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar 

yaşayıblar. Ermənilər nə qədər çalışsa-
lar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə 
bilmədilər. Bəli, mənfur düşmən tərəfin-
dən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz da-
ğıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. 
Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya 
bildi. Şuşa 28 il yarım əsarətdə idi, ancaq 
əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, 
milli ruhunu qorudu, Azərbaycan ruhu-
nu qorudu. Bəli, biz 8 noyabrda Şuşaya 
döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək qa-
yıtmışıq. Ancaq bu gün Azərbaycan mə-
dəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin 
görkəmli nümayəndələri Şuşaya qayı-
dıblar və bu qayıdış reallıqdır, bu real-
lıqla hər kəs hesablaşmalıdır.
Bəli, dahi Üzeyir bəyin ruhu indi ra-
hatdır, doğma Şuşa çəmənləri, dağları, 
bulaqları, mədəniyyət abidələri ilə bu 
torpağın əsl sahiblərini uzun həsrətdən 
sonra böyük sevinclə qarşılayacaqdır.” 

M usiqi ictimaiyyətimiz hər il dahi Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas 
alim, pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin (Hacıbəyov)  do-

ğum gününü (18 sentyabr tarixini) Milli Musiqi günü kimi qeyd edir. 
Üzeyir Hacıbəyli müasir Azərbaycan peşəkar musiqisinin və milli operasının ba-

nisi olmaqla bərabər, 100-lərlə publisistik məqalənin də müəllifidir. Onun 1918-
20-ci  illərdəki fəaliyyəti Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan "Azərbaycan" 

qəzeti ilə bilavasitə bağlı olmuşdur. 

Mobil və genişzolaqlı şəbəkələrin 
intellektual təhlili, mobil tətbiqet-
mələrin və texnologiyaların sınaq-
dan keçirilməsi üzrə dünya lideri 
olan Ookla® ən yüksək mobil 
şəbəkə sürətini müəyyən etmək 
üçün özünün Speedtest mobil 
tətbiqetməsi vasitəsilə Azərbay-
canın bütün mobil operatorlarının 
şəbəkələrini test edib. 68 mindən 
çox istifadəçinin iştirak etdiyi tes-
tin nəticəsinə görə bu ilin birinci 
və ikinci rübü ərzində Bakcell ən 
yaxşı nəticələri göstərib. "Bak-
cell"in mobil şəbəkəsi ən yüksək 
yükləmə (download) və ötürmə 
(upload) sürəti nümayiş etdirib.
“Biz bu mükafata layiq görüldü-
yümüz üçün qürur duyuruq. Bu, 
abunəçilərimizi ən üstün mobil 
şəbəkə və ən yüksək keyfiyyət-
li müştəri təcrübəsi ilə təmin 
etmək üçün göstərdiyimiz səy-

lərə müstəqil təşkilatdan verilən 
yüksək qiymətdir. Abunəçilərin 
mobil şəbəkəyə daha çox ehtiyac 
duyduğu çətin pandemiya döv-
ründə bu mükafatın əhəmiyyəti 
daha da artır. Bu müddət ərzində 
biz Bakcell abunəçilərinə kom-
munikasiya, iş və əyləncə üçün 
daha geniş imkanlar açmaq üçün 
əlimizdən gələni etdik. 
Fəaliyyətimizin uğurlu nəticəsi olan 
bu mükafat bizə abunəçilərimi-
zin mobil rabitə xidmətlərinə olan 
tələblərini tam həcmdə ödəmək na-
minə daha çox işləmək üçün əlavə 
motivasiya verir”, - deyə Bakcell 
şirkətinin baş icraçı direktoru Rai-
ner Rathgeber bildirib.
Qeyd edək ki, 2018-2019-cu illər-
də Ookla şirkəti Bakcell şəbəkəsi-
ni 3 dəfə ardıcıl olaraq "Azərbay-
canın ən sürətli mobil şəbəkəsi" 
adına layiq görüb. Bu gün Bakcell 

şəbəkəsi 8700-dən çox baza stan-
siya sayəsində Azərbaycan əhali-
sinin 99.9%-ni, ölkə ərazisinin isə 
91.7%-ni əhatə edir.
“Ookla tərəfindən təqdim olu-
nan “Speedtest mükafatı” yalnız 
bazarda ən üstün internet göstə-
riciləri və əhatə dairəsinə malik 
olan mobil operatorlara verilir. 
Biz "Azərbaycanın ən sürətli mo-
bil şəbəkəsi" mükafatını Bakcell 
şirkətinə böyük məmnuniyyətlə 
təqdim edirik. 
Bu mükafat şirkətin 2021-ci ilin 
I və II rübləri ərzində göstərdiyi 
müstəsna nəticələrin təsdiqidir. 
Bu yüksək nəticələr abunəçilər 
tərəfindən Speedtest proqramı 
vasitəsilə edilən sınaqların ciddi 
şəkildə təhlili nəticəsində əldə 
olunub”, - deyə Ookla şirkətinin 
baş icraçı direktoru Doug Suttles 
bildirib.

Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondu tərəfindən pandemiyadan zərər 
çəkmiş sahibkarlıq subyektlərinin kredit təşki-

latlarından, o cümlədən ləğv prosesində olan 
kredit təşkilatlarından manatla aldıqları kre-
ditlər, həmçinin müəyyən sahələrə (ərzaq) alı-
nacaq kreditlərə 12 ay müddətində hesablan-
mış faizlər üzrə subsidiya verilir.
Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin “Korona-
virus (COVID-19) pandemiyasının ölkə iqti-
sadiyyatına mənfi təsirinin azaldılması üçün 
sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinə dövlət 
dəstəyinin verilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər 
barədə” Qərarında dəyişiklik edilib.
Bildirilib ki, faiz subsidiyası sahibkarlıq sub-
yektinə verilmiş kreditlər üzrə 2020-ci ilin mart 
ayından başlayaraq 12 (on iki) aydan çox olma-
yan müddətdə ödənilmiş və ya ödənilməmiş 
faizlər üzrə verilir.
Həmin müddətlər ərzaqlıq buğda təchizatçıla-
rına münasibətdə daha 12 ay uzadılaraq 24 ay 
müəyyən edilib.


