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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
oktyabrın 17-də Füzuli rayonun-
da səfərdə olublar.
Prezident İlham Əliyevə və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyevaya 
Füzuli-Ağdam avtomobil yolunun 
tikintisi barədə məlumat verilib.
Avtomobil Yolları Dövlət Agentli-
yinin İdarə Heyətinin sədri Saleh 
Məmmədov bildirib ki, yolun ti-
kintisi Prezident İlham Əliyevin bu 
ilin avqustunda imzaladığı Sərən-
camla təsdiq olunmuş “İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərin yenidən 
qurulması və bərpası layihəsi” 
çərçivəsində həyata keçiriləcək. 
Dövlətimizin başçısı Füzuli-Ağ-
dam avtomobil yolunun təməlini 
qoyub.
Onu da qeyd edək ki, Bərdə-Ağ-
dam, Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa, 
Zə fər yolu və Füzuli-Hadrut yolla-
rında aparılan işlər də davam edir.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva oktyab-
rın 17-də Füzuli rayonunun Döv-
lətyarlı kəndində yeni salınacaq 
“Ağıllı kənd” layihəsi ilə tanış 
olublar.
Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kə-
rimov dövlətimizin başçısına və 
birinci xanıma layihə haqqında 
məlumat verib. Yaşıl və alterna-
tiv enerjinin, "ağıllı idarəetmə" 
sisteminin tətbiq ediləcəyi “Ağıllı 
kənd” layihəsinə əsasən üç, dörd 
və beşotaqlı olmaqla, ümumi-
likdə ilkin mərhələdə 450 evin 
inşası nəzərdə tutulub. Burada, 
həmçinin məktəb və uşaq bağ-
çası tikiləcək, kəndin mərkəzin-
də meydan salınacaq, bazar ya-
radılacaq. Kəndin ətrafında isə 
“Ağıllı kənd təsərrüfatı” sahəsi 
olacaq. Beləliklə, sakinlərin rahat 
yaşaması və kənd təsərrüfatı ilə 
məşğul olması üçün bütün zəruri 
işlər həyata keçiriləcək.
Prezident İlham Əliyevə kəndə 
yatırılacaq özəl investisiyalar və 
məşğulluq layihələri ilə bağlı da 
məlumat verilib. 
Prezident İlham Əliyev Dövlət-
yarlı kəndində yeni salınacaq 
“Ağıllı kənd”in təməlini qoyub.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva oktyab-
rın 17-də Füzuli Beynəlxalq Hava 
Limanında yaradılan şəraitlə ta-
nış olublar.

Bildirilib ki, bütün tikinti və ətraf 
ərazinin abadlaşdırılması işləri 
ba şa çatdırılıb. Hava limanında 
gö rülən bütün işlər beynəlxalq 
norma və standartlara uyğun şə-
kildə həyata keçirilib.
Hava limanında istənilən tip ha-
va gəmisini qəbul etməyə imkan 
verən, uzunluğu 3000 metr, eni 
60 metr olan uçuş-enmə zolağı 
istismara verilib. Burada baqaj 
konveyerlərinin, qeydiyyat siste-
minin, VIP zalların, mağazaların, 
restoranların və digər məntəqələ-
rin işə salınması nəzərə alınmaq-
la, saatda ən azı 200 sərnişinin 
buraxılışına imkan verən termi-
nalın tikintisi başa çatdırılıb.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva oktyabrın 
17-də Füzuli şəhərində Rəqəmsal 
Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin 
təməlqoyma tədbirində iştirak 
ediblər.
“Azərişıq” ASC-nin sədri Vüqar 
Əhmədov dövlətimizin başçısına 
və birinci xanıma Mərkəz haqqın-
da məlumat verib.
Bildirilib ki, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə yaradılan Rəqəm-
sal yarımstansiya elektrik şə-
bəkəsinin vəziyyəti haqqında 
bütün məlumatları toplayan və 
emal edən, eləcə də avadanlığın 
rəqəmsal formatda idarə olun-
masını təşkil edən nəzarət, mü-
hafizə və idarəetmə sistemlərinin 
innovativ həll layihəsidir. Cənubi 
Qafqazda ilk dəfə tətbiq olunan 
bu layihə yarımstansiyalarda op-
tik rəqəmsal ölçmə transforma-
torlarının və yeni nəsil rəqəmsal 
avadanlıq komplekslərinin işlə-
nib hazırlanmasını təmin edir. 
Prezident İlham Əliyev Mərkəzin 
təməlini qoyub.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva oktyab-
rın 17-də Füzuli şəhərində salına-
caq çoxmənzilli yaşayış məhəllə-
sinin təməlqoyma mərasimində 
iştirak ediblər.
Bildirilib ki, 17,8 hektar ərazini 
əhatə edəcək yaşayış məhəllə-
si mərhələli şəkildə tikilib isti-
fadəyə veriləcək. Ümumilikdə 
məhəllədə 2860 nəfərin yaşaması 
nəzərdə tutulur.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva oktyab-

rın 17-də Füzuli rayon ictimaiy-
yətinin nümayəndələri ilə görü-
şüb, Memorial Kompleksin və 
şəhərin bərpasının təməl daşını 
qoyublar.
Dövlətimizin başçısı görüşdə 
çıxış edib. O, deyib:
- Düz bir il bundan əvvəl şanlı 
Azərbaycan Ordusu Füzuli şəhə-
rini və bir neçə kəndi işğalçılar-
dan azad edib, Azərbaycan bay-
rağı qaldırılıb və beləliklə, uzun 
fasilədən sonra Azərbaycan döv-
ləti bu ərazilərdə öz suverenliyi-
ni təmin etdi. Bu, tarixi hadisə-
dir. Əminəm ki, 17 oktyabr günü 
Azərbaycan xalqının çoxəsrlik ta-
rixində xüsusi yer tutacaq. Çünki 
məhz oktyabrın 17-də bizim bö-
yük şəhərimiz Füzuli işğalçılar-
dan azad edildi. İkinci Qarabağ 
müharibəsində şəhid olmuş bü-
tün şəhidlərimizə Allahdan bir 
daha rəhmət diləyirəm. Onların 
fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayə-
sində biz tarixi ədaləti bərpa et-
dik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
ri 44 günlük müharibə zamanı əsl 
vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq 
göstərmişdir. Azərbaycan Or-
dusu düşmənin canlı qüvvəsini, 
texnikasını məhv edərək tarixi 
ədaləti bərpa etdi və Azərbaycan 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Müharibə zamanı Füzulinin azad 
olunmasının çox böyük əhəmiy-
yəti var idi, çünki böyük yaşayış 
məntəqəsi idi. Cəbrayıldan, Had-
rutdan sonra üçüncü böyük yaşa-
yış məntəqəsi işğalçılardan azad 
edildi. Füzuli uğrunda çox şid-
dətli döyüşlər gedirdi, bir neçə 
gün ərzində şəhərin ətrafında 
çox ciddi əməliyyatlar aparılırdı. 
Düşmən müqavimət göstərirdi, 
amma buna baxmayaraq, Azər-
baycan Silahlı Qüvvələri öz tarixi 
missiyasını yerinə yetirdi. 
Füzuli şəhərinin azad olunması-
nın əhəmiyyəti, eyni zamanda, bu 
şəhərin strateji yerləşməsi ilə bağ-
lıdır. Füzuli nəzarətimizə keçən-
dən sonra artıq Şuşa istiqamətinə 
getmək üçün daha geniş imkanlar 
açıldı. Bir daha demək istəyirəm 
ki, Ermənistan tərəfi burada çox 
güclü istehkamlar qurmuşdu, 
bir neçə xətt istehkamdan ibarət 
müdafiə xətti qurulmuşdu. Otuz 
il ərzində düşmən burada möh-
kəmlənirdi və bu istehkamları 
yarmaq, keçmək xalqımızın bir 
daha böyük qəhrəmanlığını, fə-
dakarlığını göstərmişdir. Təbii 
ki, bunu görən düşmənin gözü 
qorxdu. Gördülər ki, bizim əs-

gər-zabitlərimiz doğma torpaq-
ları azad etmək üçün ölümə 
get məyə hazırdırlar. Bu isteh-
kamları canı-qanı bahasına keç-
miş qəhrəman əsgər-zabitlərimiz 
düşmənə Azərbaycan xalqının 
böyüklüyünü bir daha göstərdi. 
Təsadüfi deyil ki, Füzuli azad 
olunandan sonra Ermənistan or-
dusunda fərarilik halları daha 
geniş vüsət aldı. Düşmən gördü 
ki, bizim qabağımızda dura bil-
məyəcək, düşmən gördü ki, artıq 
bizim önümüz açıldı, digər şəhər 
və rayonlarımızın azad edilməsi 
məsələsi qaçılmazdır.
Füzuli şəhərinin azad edilmə-
si bizə əlavə mənəvi güc verdi. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
bundan sonra böyük əzmkarlıq 
göstərərək xilaskarlıq missiyası-
nı uğurla davam etdirdi. Füzuli 
azad olunandan 3 gün sonra Zən-
gilan şəhəri azad edildi, ondan 
beş gün sonra Qubadlı, ondan 
sonra biz Laçın dəhlizinə çıxdıq 

və beləliklə, müharibənin taleyi 
heç kəs üçün sirr deyildi.
Biz öz torpaqlarımızı azad et-
məli idik. Mən işğal dövründə 
bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan 
xalqına dəfələrlə müraciət edərək 
və keçmiş köçkünlərlə görüşlər 
əsnasında deyirdim ki, nəyin 
bahasına olursa-olsun, torpaq-
larımızı azad etməliyik. Onu da 
deyirdim ki, əgər lazım olsa, biz 
güc tətbiq etməklə öz torpaqla-
rımızı geri qaytaracağıq. Belə də 
oldu. Həm işğal dövründə, həm 
müharibə dövründə bütün təz-
yiqlərə, bütün bəyanatlara bax-
mayaraq, bizim qabağımızda heç 
bir qüvvə dayana bilmədi. Biz Er-
mənistan ordusunu darmadağın 
etdik, erməni mifologiyasına son 
qoyduq, bütün dünyaya sübut 
etdik ki, “yenilməz Ermənistan 
ordusu” nəyə qadirdir və bütün 
dünyaya xalqımızın böyüklüyü-
nü nümayiş etdirdik. Bu şanlı 
Qələbə çoxəsrlik Azərbaycan ta-
rixində əbədi yaşayacaqdır.
Onu da deməliyəm ki, bizim uğur-
lu əməliyyatlarımız məhz Füzuli 
rayonundan başlamışdır. Müha-
ribənin ilk günündə - sentyabrın 
27-də Füzulinin Qaraxanbəyli, 
Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı 
Əbdürrəhmanlı kəndləri və Cəb-
rayılın Böyük Mərcanlı və Nüz-
gar kəndləri azad edildi. Yəni, 
biz öz Zəfər missiyamızı məhz 
Füzuli rayonundan başlamışıq.
Bu gün Füzulidə olarkən hər kəs 
erməni vəhşiliyinin təzahürlə-
rini görür. Çünki Füzuli ən çox 

dağıntılara məruz qalmış ra-
yondur. Bir dənə salamat kənd 
yoxdur, bir dənə salamat bina 
yoxdur. Füzuli şəhəri tamamilə 
yerlə-yeksan edilib. Təsadüfi de-
yil ki, ermənilər işğal dövründə 
buraya heç kimi buraxmırdılar, 
hətta beynəlxalq təşkilatların nü-
mayəndələrini də buraxmırdılar. 
Biz Füzuli şəhərini və Füzuli ra-
yonunun kəndlərini bərpa edə-
cəyik. Ötən bir il ərzində bu is-
tiqamətdə böyük işlər görülüb. 
Azad edilmiş bütün torpaqlarda 
həyat bərpa olunacaq, vətəndaş-
lar öz doğma ocaqlarına qayıda-
caqlar. Bu bir il ərzində biz çox 
genişmiqyaslı quruculuq işləri 
ilə, eyni zamanda, şəhər və kənd-
lərimizin bərpası ilə də məşğul 
olmuşuq. Bu proses çox mürək-
kəbdir. Burada düzgün planlaş-
dırma aparılmalı, minalardan tə-
mizləmə işləri görülməlidir. 
İşğal dövründə mən Füzuli ra-
yonunun bizdə olan hissəsinə, 

ərazilərinə dəfələrlə gəlmişdim, 
12 dəfə Füzuli rayonunda olmuş-
dum. Rayonun inkişafı ilə bağlı 
çox böyük işlər görüldü. Horadiz 
qəsəbəsinə şəhər statusu veril-
di və Horadiz Füzuli rayonunun 
qeyri-rəsmi mərkəzi müəyyən 
edilmişdir. Böyük sosial infrast-
ruktur layihələri icra edildi - 24 
məktəb, 2 xəstəxana, Olimpiya İd-
man Kompleksi, Gənclər Mərkə-
zi, Tarix-Diyarşünaslıq Mu zeyi, 
Muğam Mərkəzi tikildi. İnfra-
strukturla bağlı çox böyük işlər 
görülmüşdür. Fərdi evlərin bər-
pası işləri görülmüşdür. Yəni, Fü-
zuli rayonunun inkişafı ilə bağlı 
çox genişmiqyaslı işlər aparılırdı. 
Cəmi 8 ay ərzində Füzuli Bey-
nəlxalq Hava Limanı inşa edilib. 
Bu gün hazır hava limanı ilə tanış 
olarkən mən bir daha gördüm ki, 
bəlkə də dünya praktikasında, 
dünya tarixində bu qısa müd-
dət ərzində, minalanmış ərazidə 
beynəlxalq hava limanları tikil-
məmişdir. Biz Füzulidən Şuşa-
ya elektrik xətləri çəkdik. Çün-
ki Şuşa azad olunandan sonra 
mənfur düşmən bütün elektrik 
xətlərini kəsib, hətta su xəttini də 
partlatmışdır və Şuşa işıqsız qal-
mışdır, özü də qış aylarında. Ona 
görə çətin şəraitdə Füzulidən 
Şuşaya elektrik xətləri çəkildi. 
Füzulidə yarımstansiya açıldı və 
ikinci yarımstansiyanın təməli bu 
gün qoyulmuşdur.
Yollarla bağlı. İndi siz gələn-
də yeni yoldan istifadə etdiniz. 
Görürsünüz, biz bu yolları qısa 

müddət ərzində çəkdik. Biz hətta 
Şuşaya qədər Zəfər yolunu çək-
dik və indi Füzuli-Şuşa magistral 
yolunun çəkilişi gedir. Hazırda 
Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrayıl, 
Füzuli-Ağdam yollarında işlər 
gedir. Bu gün Füzuli-Ağdam is-
tiqamətində yeni yolun təməli 
qoyuldu. Eyni zamanda, Ağda-
ma gedən qonaqlar, vətəndaşlar 
Füzuli Beynəlxalq Hava Lima-
nından istifadə edə bilərlər. Yəni, 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 
Qarabağın hava qapısıdır.
Bu gün Füzuli şəhərinin baş pla-
nı təqdim ediləcək. Artıq mənə 
bu baş plan təqdim edildi. 
Füzuliyə həyat qayıdır və qayıda-
caq. Əminəm ki, maksimum qısa 
müddət ərzində Füzuli şəhəri də, 
rayonun kəndləri də çiçəklənə-
cək. Biz azad edilmiş ərazilərdə 
ən müasir texnologiyaları tətbiq 
edirik. Bu, artıq reallıqdır. Bunu 
mən müharibə başa çatandan 
dərhal sonra bəyan etmişdim və 

bunu bu gün hər kəs görə bilir. 
Artıq mənə verilən məluma-
ta görə, doqquz ayın rəqəmləri 
müsbətdir, iqtisadiyyat təxminən 
5 faiz artıb, sənaye də artıb, qey-
ri-neft sənayesi isə təxminən 20 
faiz artıb. Ancaq hər kəs bilməli-
dir ki, bütün bu bərpa işləri böyük 
vəsait tələb edir. Yenə də deyirəm, 
Azərbaycan heç kimdən heç bir 
yardım, bir qəpik də yardım al-
mayıb və almayacaq. Bu günə 
qədər almayıbsa, bundan sonra 
da almayacaq. Bunu öz imkanla-
rımız çərçivəsində edəcəyik. Mən 
tam əminəm ki, bütün planları-
mız maksimum qısa müddət ər-
zində həyatda öz əksini tapacaq, 
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur nəinki 
Azərbaycanın, dünyanın ən gözəl 
yerlərindən birinə çevriləcəkdir.
Müharibə artıq tarixdə qaldı, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də 
tarixdə qaldı, biz gələcəyə bax-
malıyıq. Bu gün biz gələcəyi ya-
radırıq, öz əllərimizlə yaradırıq. 
Əminəm ki, bütün planlarımız, 
- bu günə qədər bəyan edilən bü-
tün hədəflər necə təmin edilmiş-
disə, - növbəti dövr üçün nəzərdə 
tutulmuş hədəflər də təmin edilə-
cək. Biz bu hədəflərə çatacağıq, 
ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordu-
muzu yenə də gücləndirəcəyik və 
Azərbaycan xalqının təhlükəsiz 
həyatını təmin edəcəyik. Əlbəttə 
ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o 
cümlədən mənəvi əzab içində ya-
şamış köçkünləri maksimum qısa 
müddət ərzində öz doğma tor-
paqlarına qaytaracağıq. 
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Azərbaycan Professional Ma-
liyyə Menecerləri Assosiasiya-
sının və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Maliyyə Nazirliyinin 
birgə təşkilatçılığı, Avropa və 
Asiya ölkələrinin nüfuzlu qu-
rumlarının nümayəndələri-
nin iştirakı ilə Naxçıvanda 
Mühasiblərin və auditorların 
VII Avrasiya forumu keçirilib. 
Forum iştirakçıları tədbirdən 
öncə ümummilli  liderimiz 
Heydər Əliyevin Naxçıvan 
şəhərindəki abidəsi önünə gül 
dəstəsi qoyub, dahi şəxsiyyətə 
ehtiramlarını bildiriblər. Daha 
sonra forum iştirakçıları Hey-
dər Əliyev Muzeyini ziyarət 
ediblər. Muzeyin fondunda 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
həyat və fəaliyyətini əks et-
dirən eksponatlar qonaqlarda 
böyük maraq yaradıb.
Ümumilikdə, 9 ölkənin peşə-
kar mütəxəssislərinin və yerli 
qurumların nümayəndələri-
nin iştirak etdiyi forumda 
əv vəlcə Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himni səslən-
dirilib. Tədbiri giriş sözü ilə 
Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Maliyyə naziri Rəfael 
Əliyev açaraq bildirib ki, au-
dit, mühasibat uçotunun təş-
kili və aparılması sahəsində 
muxtar respublikada mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. Döv-
lət təşkilatları, hüquqi, fiziki 
şəxslər tərəfindən mühasibat 
uçotunun təşkili, aparılması, o 
cümlədən maliyyə hesabatla-
rının hazırlanması və təqdim 
edilməsi sahəsində tədbirlər 
görülərək maliyyə, büdcə, ver-
gi, mühasibat uçotu və audit 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilmə-

sinə dair təkliflər verilir.
Qeyd edilib ki, bu gün maliy-
yə və mühasibatlıq sahəsində 
çalışan işçilərin peşə hazırlı-
ğının artırılmasına diqqət ye-
tirilir, Maliyyə hesabatlarının 
beynəlxalq standartları, mü-
hasibat uçotunun beynəlxalq 
standartları və uçot qayda-
larının tətbiqi ilə bağlı təlim 
kursları, seminarlar, konfrans-
lar təşkil edilir və digər zəru-
ri tədbirlər həyata keçirilir. 
Muxtar respublikada maliyyə 
və mühasibat işi sahəsində 
çalışanların peşə hazırlığının 
təkmilləşdirilməsinin təmin 
edilməsi üçün Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Maliyyə Na-
zirliyi yanında Maliyyə Tədris 
Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Forumda Akademik Ziyad 
Səmədzadə, Vahid Novruzov, 
Mehriban İmanova, Nuriyyə 
Novruzova, Avropa və Asiya 
ölkələrinin nüfuzlu qurumla-
rının nümayəndələri çıxış et-
mişlər.
Beynəl xalq İqtisadçılar İtti-
faqının vitse-prezidenti, Azər-
baycan Profes sional Maliyyə 
Mene cerləri Assosiasiyasının 
(APFM) Məs  ləhət Şurasının 
üzvü, Milli Məc lisin deputatı, 
akademik Ziyad Səmədzadə: – 
Respublikamızın və dünyanın 
bir çox ölkələrinin nümayən-
dələri, iqtisadçıları ilə birlik-
də Naxçıvanda gördüklərimiz 
bizi çox sevindirdi. Bildiyimiz 
kimi, Naxçıvan Azərbaycanın 
çox dinamik inkişaf edən, il-
dən-ilə sosial-iqtisadi göstəri-
cilərini artıran, əhalinin həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində konkret ciddi 
addımlar atan bir diyardır. 
Burada böyük quruculuq işlə-
rinin həyata keçirilməsi hamı-
mızın sevincinə səbəb olur. Bu 
uğurlar Azərbaycanın ümumi 
iqtisadi inkişafına böyük töhfə 
verib.
Onu da deyim ki, bu bey-
nəlxalq forum olduqca dəyər-
lidir. Belə ki, bu gün dün-
yanı narahat edən ən vacib 
problemlərdən biri şəffaflıq, 
korrupsiyaya qarşı mübari-
zə, uçotun şəffaflığının təmin 
olunmasıdır. Məhz bu istiqa-
mətdə keçirilən forum Pre-
zident cənab İlham Əliyev 
tərə findən respublikamızda 
müəy yən edilmiş inkişaf stra-
tegiyasına, heç şübhəsiz ki, 
müsbət təsirini göstərəcək.
Naxçıvanlılara bütün bu iş-
lərdə uğurlar arzulayıram. Bu 
gün biz fəxr edirik ki, qalib 
ölkənin əməkdaşıyıq. Naxçı-
van uzun illər blokadada ya-
şayıb, çətinliklərlə üzləşib, 
lakin düşmən naxçıvanlıla-
rın iradəsini qıra bilmədi, 44 
günlük Vətən müharibəsində 
erməni faşizmi üzərində par-
laq qələbənin qazanılmasında 
naxçıvanlı igid oğullar böyük 
qəhrəmanlıqlar göstərdilər. 
Hesab edirəm ki, bizim bu 
gəlişimiz çox əlamətdar oldu, 
heç şübhəsiz, burada gördük-
lərimizi, şahidi olduğumuz 
yenilikləri dostlarımıza, bü-
tün Azərbaycan cəmiyyətinə 
çatdırmaqda da forumun 
əhəmiyyəti böyükdür. Təbii 
ki, belə beynəlxalq tədbirin 
Azərbaycanın bu qədim diya-

rında təşkilinin dərin əsasları 
vardır. Əvvəla, burada çox əl-
verişli ab-hava vardır, Naxçı-
vanın maliyyə sistemində bö-
yük uğurlar əldə edilmişdir, 
forumda da deyildiyi kimi, 
muxtar respublikada vergi 
borcu yoxdur. Bu da o demək-
dir ki, burada işə məsuliyyət, 
şəffaflıq vardır. Şəffaflığın 
təmin edilməsi üçün muxtar 
respublika rəhbəri çox böyük 
işlər görüb. Məhz bütün bu 
üstün cəhətlərə görə forumun 
Naxçıvanda keçirilməsi qərara 
alındı, tədbir çərçivəsində biz 
yerli nümayəndələrlə yana-
şı, xarici mütəxəssislər də bir 
daha bu diyarın inkişafını əya-
ni surətdə gördülər.
Akademik Ziyad Səmədzadə 
çıxışında bildirib ki, son 20 ilin 
statistikası Naxçıvanda iqti-
sadiyyatın bütün sahələrində 
dinamik inkişafı bir daha təs-
diq edir. Təqdirəlayiq haldır 
ki, muxtar respublika bu üs-
tünlüyü blokada şəraitində, 
ölkəmizin 20 faizi işğal altında 
olduğu bir dövrdə əldə etmiş-
dir. Təbii ki, bütün bunlara 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi irsinə sadiqlik, bu xəttin 
uğurla davam etdirilməsi nəti-
cəsində nail olunub.
Bu forumun təşkilinin ölkələ-
rimiz arasında beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafına, ma-
liyyə, uçot və audit sisteminin 
təkmilləşdirilməsinə kömək 
edəcəyini vurğulayan Ziyad 
Səmədzadə bildirib ki, əsas 
məqsəd qloballaşan dünya 
iqtisadiyyatında yaranmış 
vəziyyət, maliyyə resursla-
rından səmərəli istifadə olun-
ması, idarəetmə sistemində 
və bütövlükdə, sosial-iqtisadi 
həyatda şəffaflığın yüksəldil-
məsi sahəsində peşəkar mü-
zakirələr aparmaq, mövcud 

problemləri təhlil etmək, bey-
nəlxalq təcrübə nəzərə alın-
maqla müvafiq institusional 
mexanizmlərin fəaliyyət is-
tiqamətlərini dəqiqləşdirmək, 
bu sahədə beynəlxalq stan-
dartların tətbiqi, maarifləndir-
mə və beynəlxalq əməkdaşlıq 
üzrə real nəticələr əldə etmək-
dən ibarətdir.
Azərbaycan Respublikası Au-
ditorlar Pala tasının sədri Va-
hid Novruzov: – Biz, bütün fo-
rum iştirakçıları, bütövlükdə, 

şəffaflıq probleminə, maliyyə 
hesabatlarının təkmilləşdiril-
məsinə həsr olunmuş çoxsaylı  
maraqlı məruzələr dinlədik. 
Onu da qeyd edim ki, təşki-
latımızın iştirakı ilə Naxçıvan 
şəhərində artıq bu, keçirilən 
üçüncü forumdur. Birin-
ci seminar-müşavirə 2002-ci 
ildə reallaşıb. Sonrakı illərdə 
Naxçıvanda şəffaflığın artırıl-
masına, auditor xidmətinin 
inkişafına böyük diqqətin ye-
tirilməsinin şahidi olmuşuq. 
Aparılan tədqiqatlar da göstə-
rir ki, möhtərəm prezidenti-
mizin “Şəffaflıq, dürüstlük 
hər bir dövlət məmuru üçün 
həyat tərzi olmalıdır” fikrinin 
reallaşması istiqamətində işlər 
muxtar respublikada uğurla 
həyata keçirilir. Biz Auditor-
lar Palatası olaraq muxtar res-
publikada auditor xidmətinin 
inkişafı ilə əlaqədar öz səla-
hiyyətlərimiz daxilində kadr 
hazırlığında, metodik təmi-
natda lazımi köməkliyimizi 
göstəririk və hesab edirəm ki, 
bundan sonra bu istiqamətdə 
iş daha sistemli, daha ardıcıl 
şəkildə həyata keçiriləcək.
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Maliyyə Nazirliyi yanın-
da Maliyyə Tədris Mərkəzinin 
direktoru Mehriban İmanova: 

– Bu gün bütün naxçıvanlıların 
həyatında olduqca əlamətdar 
günlərdən biridir. Diyarımız 
növbəti beynəlxalq tədbirə 
yüksək səviyyədə ev sahibliyi 
edir. Mühasiblərin və auditor-
ların VII Avrasiya forumu öz 
maraqlı müzakirələri, əhəmiy-
yətliliyi ilə yaddaşlarda qala-
caq. Forumun əsas məqsədi 
Azərbaycanda mühasibat uço-
tu və auditin inkişafına təkan 
vermək, aktual məsələlərlə 
bağlı geniş təcrübə mübadiləsi 
aparmaqdan ibarətdir. İnanırıq 
ki, peşəkar mühasib təşkilatı 
olan Azərbaycan Professional 
Maliyyə Menecerləri Assosia-
siyası ilə sıx əməkdaşlığımız, 
eləcə də beynəlxalq mühasib 

təşkilatları ilə imzaladığımız 
memorandum Maliyyə Tədris 
Mərkəzinin gələcəyi üçün işıqlı 
yollar açacaq.
Gürcüstanın Mühasiblər Bir-
liyinin direktoru, Gürcüstan 
Maliyyəçilər və Mühasiblər 
İnstitutunun sədri, ICFM & IC-
B-nin Gürcüstanda nümayən-
dəsi Tata Beridze: – Forum 

çərçivəsində Azərbaycanın bu 
qədim diyarı ilə yaxından ta-
nış olmaq imkanımız yarandı. 
Biznes Mərkəzində panelləra-
rası fasilədə müşahidə etdik-
lərimə əsasən deyə bilərəm 
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ki, muxtar respublikanın güc-
lü iqtisadi imkanları vardır, 
istehsal olunan məhsulların 
müxtəlifliyi buradakı geniş 
biznes mühitindən xəbər verir. 
Naxçıvan həm qədim tarixi, 
həm müasir görkəmi, fərqli 
landşaftı ilə böyük marağı-
mıza səbəb oldu. Forumun 
“Arıçılıq məhsulları - bal satış 
yarmarkası”na təsadüf etməsi 
də çox gözəl oldu, yarmarka-
da sərgilənən arıçılıq məhsul-
ları bir-birindən maraqlı idi. 
Dəvət üçün, tədbirin təşkilinə 
görə öz minnətdarlığımı bildi-
rirəm.
Azərbaycan Professional Ma-
liyyə Menecerləri Assosiasi-
yasının sədri Nuriyyə Novru-
zova: – Bir peşəkar mühasib 
təşkilatı kimi uzun müddətdir, 

belə beynəlxalq tədbirlər keçi-
ririk. Fikirləşdik ki, VII forum 
məhz Naxçıvanda reallaşdırıl-
sın. Tədbir xarici qonaqlarımı-
zın Naxçıvanla yaxından tanış 
olmaları üçün böyük fürsət 
yaratdı, onlar bu qədim diya-
rımızın bütün gözəlliklərini öz 
gözləri ilə gördülər. Forumun 
yüksək səviyyədə təşkilinə 
görə, bizimlə birgə bu işə bö-
yük dəstək verdiyi üçün mux-
tar respublika rəhbərinə min-
nətdarlığımı bildirirəm.
“Eyni mədəniyyətin, dilin, 
oxşar adət-ənənələrin olduğu 
bu şəhər, həqiqətən, insanda 
bir doğmalıq hissi yaradır”, 
– deyən müsahibimiz Gülgün 
Öztürkün də forum təəssürat-
ları zəngindir: – Artıq iki gün-

dür Naxçıvandayıq. Bura ilk 
dəfədir gəlməyimə baxmaya-
raq, bizə olan səmimi yaxınlığın, 
qonaqpərvərliyin müqabilində 
heç bir özgəlik hiss etmirəm. 
Səfərimiz çərçivəsində Naxçı-
vanın tarixi abidələrinə ekskur-
siyalar etdik. Şəhərə daxil oldu-
ğumuz andan ilk diqqətimi cəlb 
edən şey şəhərin təmiz və çox 
sakit olması idi. Bununla yana-
şı, bir-birindən maraqlı və fərqli 

dizaynda park və xiyabanların 
olması, hər tərəfdə abadlıq-qu-
ruculuq işlərinin aparılması da 
insanda xoş təəssüratlar yara-
dır. Burada adını çox eştdiyim, 
lakin səfər çərçivəsində tanış ol-
duğum Duzdağ isə Uca Yarada-
nın Naxçıvana verdiyi ən gözəl 
nemətdir.
Türkiyə və Azərbaycan respub-
likalarının tarixi sarsılmaz 
dostluq əlaqələrindən söhbət 
açan müsahibimiz Hakan Us-

tabaşı deyir ki, bu gün ölkələ-
rimiz arasındakı əlaqələrin 
inkişafında Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının mühüm yeri 
vardır. Azərbaycanın Naxçı-
van Muxtar Respublikası ilə 
Türkiyənin yaxın bölgələri 
arasında iqtisadi-ticarət, təh-
sil, səhiyyə, turizm, mədə-
niyyət, ordu quruculuğu və 
nəqliyyat sahələrində əlaqələr 
uğurla inkişaf etdirilir. Mə-
dəniyyətin beşiyi hesab etdi-
yimiz Naxçıvanla bağlı fikir-
lərimiz çox yüksəkdir. Artıq 
layihənin son günündəyik və 
bu maraqlı şəhərdən ayrılaca-
ğım üçün, sözün əsl mənasın-
da, təəssüflənirəm. İnsanların 
qonaqpərvərliyi, mədəniyyət-
lərin, düşüncə tərzinin üst-
üstə düşməsi insanı sevindirir.
Ukrayna vətəndaşı Aksana 
Saxnaçkayanın dediklərin-
dən: – Başdan-başa gözəllik-
lərlə dolu olan bu şəhərə ilk 
dəfədir, gəlirəm. İnanmazdım 
ki, bu iki gün müddətində 
bu qədər gözəl və maraqlı ha-
disələrin şahidi ola biləcəyəm. 
Burada maraqlı ekskursiyaların 
təşkil edilməsi səfərimizə başqa 
bir ab-hava qatdı, günümüz 
rəngarəng keçdi. Ekskursiya 
zamanı məndə ən çox maraq 
yaradan abidə isə Möminə xa-
tın türbəsi oldu. İnsanı heyrət-
ləndirən ən üstün məqam isə 
sözügedən abidənin əsrlərin, 
yüz illərin süzgəcindən keçərək 
müasir dövrümüzə gəlib çıx-
masıdır. Gözəllik və cəlbedicili-
yi Naxçıvanın hər yerində gör-

mək mümkündür.
Türkiyə vətəndaşı Müslüm 
Yılmaz Taner deyir ki, Azər-
baycanın ən qədim şəhərlə-
rindən biri olan Naxçıvana 
etdiyimiz bu səfər çərçivəsin-
də bizimlə birlikdə doqquz 
ölkənin nümayəndələrinin iş-
tirak etməsi də onu göstərir ki, 
Azərbaycanın dünya ölkələri 
ilə apardığı genişmiqyaslı si-
yasi əlaqələr bu gün də özünün 
ən uğurlu inkişaf yolundadır. 
Xalqlarımızın, ölkələrimizin 
bu bağlılığı hər iki dövlət baş-
çılarının çıxışlarında da hər 
zaman təsdiqlənir. İnanırıq ki, 
bu qədim və mədəniyyət nü-
munələri ilə zəngin olan diyar 
bunun kimi neçə-neçə uğurlu 
birgəliklərə, indi olduğu kimi 
bir çox taleyüklü təşəbbüslərə 

imza atacaq. Belə gözəl tədbi-
rin təşkilinə görə bütün layihə 
iştirakçıları adından öz dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm.
Forumda mühasib və audi-
torların fəaliyyət prinsiplərinə 
uyğun 4 panel üzrə mühasibat 
uçotunun təkmilləşdirilməsin-
də dövlət tənzimlənməsinin 
rolu, maliyyə hesabatlarında 
şəffaflıq problemləri, müasir 
çağırışlar: vergi və maliyyə 
hesabatlılığı, vergi qanunve-
riciliyi və maliyyə hesabatla-
rının beynəlxalq standartları, 
mühasibat uçotu sahəsində qa-
nunvericilik, maliyyə hesabat-
larının beynəlxalq standarları-
nın tətbiqi və digər mövzuları 
əhatə edən təqdimatlar olub.
Sonra forum iştirakçıları üçün 
“Duzdağ” otelində Qala gecə-
si təşkil edilib. Qala gecəsində 
Böyük Britaniyanın Maliyyə 
Menecerləri İnstitutunun ic-
raçı direktoru Garry Carterin 
təbriki videoslayd vasitəsilə 
çatdırılıb, aid sahələr üzrə ça-
lışan peşəkar əməkdaşlara 
müxtəlif nominasiyalar üzrə 
mühasibat dünyasının oskarı 
sayılan, İCB Global tərəfindən 
Luca Pacolinin şərəfinə təsis 
edilmiş LUCA– mühasibatlıq, 
maliyyə və ümumilikdə, iqtisa-
diyyat sahəsində nailiyyətləri 
tanıyan və tanıdan beynəlxalq 
mükafat təqdim olunub. Həm-
çinin Azərbaycan Professional 
Maliyyə Menecerləri Assosi-
asiyasının keçirdiyi tədbirlər-
də maraqlı təqdimatları, fəal-
lığı ilə seçilən namizədlərə 
ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə 
mükafatlar, eyni zamanda xa-
rici ölkə təmsilçilərinə “Fəxri 
qonaqlar” nominasiyası üzrə 
hədiyyələr verilib. Naxçıvanın 
müasir inkişaf salnaməsindən 
bəhs edilən videoçarx, Naxçı-
van Dövlət Filarmoniyasının 

musiqi kollektivlərinin ifasın-
dakı rəngarəng rəqs və musiqi 
nömrələri forum iştirakçıla-
rında xoş təəssürat yaradıb.
Mühasiblərin və auditorların 
VII Avrasiya forumu çərçivə-
sində beynəlxalq mühasib təş-
kilatları ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Maliyyə Nazir-
liyi yanında Maliyyə Tədris 
Mərkəzi arasında qarşılıqlı 
əməkdaşlığa dair memoran-
dum imzalanıb.
Forum iştirakçıları Prezident 
cənab İlham Əliyevə müraciət 
ünvanlayıb.

Forum iştirakçıları səfər çər-
çivəsində Duzdağ Fiziotera-
piya Mərkəzində olub, “Nax-
çıvanqala” Tarix-Memarlıq 
Muzey Kompleksində keçi-
rilən “Arıçılıq məhsulları - bal 
satış yarmarkası”nda da işti-
rak ediblər, “Xan Sarayı” Döv-
lət Tarix-Memarlıq, Möminə 
Xatın və Açıq Səma Altında, 
“Naxçıvanqala” Tarix-Memar-
lıq Muzey, “Əshabi-Kəhf Zi-
yarətgahı” Dini-Mədəni Abidə 
kompleksləri, Batabat yaylağı, 
Ağbulaq İstirahət Mərkəzi ilə 
tanışlıq forum iştirakçılarında 

muxtar respublikamızın tarixi, 
mədəniyyəti, turizm potensia-
lı barədə zəngin təəssürat ya-
radıb.
Mühasiblərin və auditorların 
VII Avrasiya forumunun işti-
rakçıları “Şərq qapısı” qəzetinə 
müsahibələrində forumun əhə-
miyyəti barədə danışıb, muxtar 
respublikanın hərtərəfli inkişa-
fından söz açıblar.

Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının

Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi 
Elmira BEHBUDOVA
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Bu sözləri oktyabrın 17-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın Füzuli rayon icti-
maiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü zamanı 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri 
Anar Quliyev deyib. O, bildirib ki,  Füzuli Me-
morial Kompleksi şəhərin mərkəzi hissəsində 
yaradılacaq. 5 hektarlıq ərazidə İşğal muzeyi, 
Memorial Kompleks və ona bitişik Zəfər parkı 
salınacaq. Həmçinin yüksək bir məkanda Bay-
raq meydanı yaradılacaq. 
Zəfər parkı ilə yanaşı, 5 hektarda İşğal muzeyi 
və park təşkil ediləcək. Dağıntılar bu gün hə-
min ərazidədir, olduğu kimi konservasiya olu-
nub saxlanılacaq.
Anar Quliyev  “Ağıllı şəhər” yanaşmasına toxu-
naraq deyib: “Bu yanaşma, təbii ki, burada həm 
ağıllı idarəetməni, həm də müasir texnologiya 
üzrə peşəkar kadrlar hazırlanmasını nəzərdə 

tutur. Ağıllı cəmiyyət, sağlam ətraf mühit, hə-
yat tərzi, nəqliyyat və rabitə, rəqəmsal əsaslı 
şəbəkələr qlobal miqyasda yeni yanaşmadır. 
Çalışacağıq burada sağlam ətraf mühit, park-
lar, çoxlu yaşıllıq olsun”.
Anar Quliyev burada az və ortamərtəbə-
li çoxmənzilli binalar inşasından da danışıb. 
“Şimal hissədən nəqliyyat dəhlizi, avtomobil 
yolları, dəmir yolları çəkiləcək, aeroport artıq 
tikilib. Ona görə yaşayış hissəsini biz şəhərin 
sol tərəfinə daha çox yerləşdirdik və aeroporta 
yaxın ərazilər daha çox məşğulluq yerləri ola-
caq. Burada sənaye parkı, logistika parkı var. 
Şəhərdə, həmçinin ekopark yaradılacaq. Şəhər 
ətrafında çox böyük ərazidə meşə zolaqları da 
olacaq. Avtovağzal, dəmir yolu vağzalı şəhərin 
girəcəyində yerləşəcək. Gələcəkdə böyük bir 
idman zonasının yaradılması, stadionun tikil-
məsi planlaşdırılır”, - deyə o, əlavə edib.

Oktyabrın 18-19-da Çin Xalq Respublikasının 
Çindao şəhərində hibrid formatda 2-ci “Kəmər 
və Yol Energetika Nazirləri Konfransı” keçiri-
lib. Müxtəlif ölkələrin yüksək vəzifəli şəxslə-
rinin iştirak etdiyi tədbirin açılış mərasimində 
Energetika naziri Pərviz Şahbazov onlayn for-
matda çıxış edib.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, nazir Qə-
dim İpək Yolu üzərində yerləşən Azərbaycanın 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti, Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi və Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu vasitəsilə Çin 
ilə Avropa arasında “mühüm körpü” rolunu 
oynadığını qeyd edib. Bildirilib ki, Azərbayca-
nın təşəbbüskarı olduğu yeni Zəngəzur dəhlizi 
perspektivdə “Kəmər və Yol” layihəsinin stra-
teji əhəmiyyətini daha da artıracaq. Nazir qlo-
bal əhəmiyyətli enerji xətləri, şaxələndirilmiş 
enerji resursları və Avropanın enerji təhlükə-
sizliyinin təminatındakı rolu və əlverişli inves-

tisiya imkanları ilə Azərbaycanın bu dəhlizdə 
enerji əməkdaşlığının inkişafında vacib tərəf-
daş olduğunu bildirib.
“Hazırda iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı çağırışlar 
enerji sektorunu kəskin dəyişikliklərlə üz-üzə 
qoyub və bu prosesdə çoxtərəfli əməkdaşlıq 
heç vaxt olmadığı qədər həlledici rol oynayır. 
Qlobal enerji istehlakının strukturundakı tə-
sirli mövqeyi, dünyada bərpa olunan enerji 
üzrə ən böyük qoyuluş gücünə malik ölkələr-
dən biri olması və 2060-cı ilə qədər sıfır karbon 
emissiyası ilə bağlı hədəfi Çinin təşəbbüsü ilə 
“Kəmər və Yol”un “yaşıl enerji” üzrə də effekt-
li əməkdaşlıq platformasına çevrilməsinə təmi-
nat yaradır”, - deyə nazir qeyd edib.
Nazir, həmçinin, bərpa olunan enerji layihələri 
üzrə keçiriləcək hərracların, eləcə də Xəzər də-
nizinin Azərbaycan sektoru üzrə 157 QVt həc-
mində külək enerjisi potensialının investorlar, 
o cümlədən Çin ilə dayanıqlı enerji əməkdaşlı-
ğı üçün yeni imkanlar yaradacağını qeyd edib.

Oktyabrın 19-da İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və İnvestisi-
yaların Təşviqi Fondunun (AZPROMO) və 
Slovakiyanın İnvestisiya və Ticarətin Təşviqi 
Agentliyinin (SARİO) təşkilatçılığı ilə Bakıda 
Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu keçirilib.
Tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı, hər iki tərəf-
dən İKT, tikinti, qida və sair sahələrdə fəaliyyət 
göstərən 50-dək iş adamı iştirak edib.
İqtisadiyyat nazirinin müavini Niyazi Səfərov 
Azərbaycan-Slovakiya əlaqələrinin uğurla in-
kişaf etdiyini, iki ölkə arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün böyük potensialın ol-
duğunu vurğulayıb. Bildirilib ki, Slovakiya 
şirkətləri ölkəmizdə sənaye, tikinti və xidmət 
sahələrində uğurla fəaliyyət göstərir. Ölkələri-
miz arasında enerji, humanitar, turizm və sair 
sahələrdə də tərəfdaşlıq inkişaf edir.
Nazir müavini Azərbaycan iqtisadiyyatı, ölkə-

mizdə sahibkarlıq, biznes və investisiya mü-
hitinin yaxşılaşdırılması sahəsində aparılan 
islahatlar barədə məlumat verib, slovakiyalı iş 
adamlarını Azərbaycanda yaradılmış əlveriş-
li biznes və investisiya mühitindən yararlan-
mağa, müxtəlif sahələrə investisiya yatırmağa 
dəvət edib.
Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa naziri İvan 
Korçok Azərbaycana səfərindən məmnunluğu-
nu bildirib, ölkəsinin Azərbaycanla iqtisadi-ti-
carət əlaqələrinin genişlənməsində maraqlı ol-
duğunu vurğulayıb. 
AZPROMO-nun rəhbəri vəzifəsini icra edən 
Yusif Abdullayev xarici investisiyaların təşviqi 
məqsədilə rəhbərlik etdiyi qurum tərəfindən 
görülən işlər və həyata keçirilən tədbirlər barə-
də danışıb.
Biznes forum iş adamları arasında ikitərəfli gö-
rüşlərlə davam etdirilib.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) sahibkarlı-
ğın dəstəklənməsi sahəsində 
Slovakiyanın müvafiq qurum-
ları ilə əməkdaşlıqda və birgə 
təşəbbüslərin həyata keçiril-
məsində maraqlıdır.
Bu barədə KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov oktyabrın 19-da Bakı-
da İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, Azərbaycanda İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondunun (AZPROMO) təş-
kilatçılığı ilə keçirilmiş Azər-

baycan-Slovakiya biznes foru-
munda deyib.
KOBİA sədri qeyd edib ki, 
agentlik yerli və xarici iş 
adamları arasında əlaqələrin 
qurulmasına və birgə təşəb-
büslərin reallaşdırılmasına 
dəstək göstərir. 
Belə ki, KOBİA Slovakiya iş 
adamlarına ölkəmizdə müva-
fiq qurumlarla əlaqələndirmə, 
yerli tərəfdaşların tapılması 
və digər istiqamətlərdə dəstək 
göstərə bilər.

Sentyabr ayında Azərbaycan-
dakı külək elektrik stansiyala-
rında (KES) 8,5 milyon kilovat/
saat elektrik enerjisi istehsal 
olunub.
AZƏRTAC Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına is-
tinadla xəbər verir ki, ötən ay 
ölkədəki günəş elektrik stansi-
yalarında (GES) isə 5,5 milyon 
kilovat/saat elektrik enerjisi is-
tehsal edilib.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 16 okt-
yabr 2021-ci il tarixli “Əhalinin sosial rifahının 
qorunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 
Sərəncamına uyğun olaraq, Nazirlər Kabineti 
əməkhaqlarının, pensiya və sosial müavinətlə-
rin, təqaüdlərin və digər sosial ödənişlərin məb-
ləğlərinin artırılması ilə bağlı 2022-ci ilin dövlət 
büdcəsi layihəsində müvafiq tədbirlərin əks et-

dirilməsi üçün təkliflərini bu həftə hazırlayacaq. 
Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmə-
tinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Nazirlər Kabineti Maliy-
yə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən gələn 
təklifləri oktyabrın 21-dək hazırlayıb təqdim 
edəcək.

Tarif (Qiymət) Şurasının bu 
gün keçirilmiş növbəti iclasın-
da qurumun "Elektrik enerjisi-
nin ölkədaxili tariflərinin tən-
zimlənməsi barədə” qərarına 
dəyişiklik olunub. Dəyişikliyə 
əsasən, əhali kateqoriyası üzrə 
mövcud olan tarif diferensiasi-
yası (300 kVts-dək və 300 kVts-
dan çox) dəyişdirilərək, yenisi  
tətbiq edilir.
Belə ki, əhali üzrə tariflər is-
tehlakı 200 kVts-dək olan abo-
nentlər üçün 8 qəpik/kVts, 200 
kVts – 300 kVts arası (300 kVts 
daxil olmaqla) 9 qəpik/kVts, 
300 kVts-dan yuxarı isə 13 qə-
pik/kVts müəyyənləşdirilir.
Hazırda əhali üzrə tariflər ay-
lıq istehlakı 300 kVts-dək olan 
hissə üzrə 7 qəpik, 300-dən 
yuxarı hissə üzrə isə 11 qəpik 
təşkil edirdi.
Tarif Şurası hesab edir ki, yeni 
diferensiasiya sosial cəhət-
dən aztəminatlı ailələr üçün 
güzəştli tarif siyasətini qoru-
yub saxlamış olur.
Şura yeni tariflərin 4 nəfərdən 

ibarət bir ailənin elektrik ener-
jisi ödəmələri üzrə aylıq isteh-
lak səbətinə təsirini 2,05 ma-
nat həddində proqnozlaşdırır.
Qazla bağlı isə əhalinin illik 
istehlakının 1200 m3 -dək olan 
hissəsi üçün tariflər 10 qəpik-
dən 12 qəpiyə artırılıb.
"İstehlak səbətində bir nəfər 
üçün aylıq qaz istehlakı həc-
mi 21 kub metr müəyyən-
ləşdirilib. Orta statistik ailə 

tərkibinin 4 nəfər olduğunu 
nəzərə alsaq, bu da il ərzin-
də təxminən 1.000 kub metr 
qaz istehlakı deməkdir. Yeni 
tariflərin istehlak edilən qaz 
üzrə ödəmələrində 4 nəfərdən 
ibarət bir ailənin aylıq istehlak 
səbətinə birbaşa təsiri 1,72 ma-
nat həddində olacaq",- deyə 
Tarif Şurası bildirib.
Bu qərar 2021-ci il 1 noyabr ta-
rixindən qüvvəyə minir.
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İdarəetmə sistemlərində innovasiyalar hazır-
da bu və ya digər dərəcədə rəqəmsallaşma ilə 
əlaqədardır. Əşyaların internetinin fəaliyyət 
dairəsinin genişlənməsi idarəetmədə rəqəm-
sallaşmanın prioritetlərindən biri kimi diqqə-
ti cəlb etməkdədir. Eyni zamanda, sənayedə 
istehsal innovasiyalarının texnoloji proseslərə 
aidiyyəti dərəcəsinin biznes proseslərinin idarə 
edilməsində süni intellektual sistemlərin tətbiqi 
səviyyəsi ilə uzlaşdırılması məsələləri gündəliyə 
çıxmaqdadır. Qeyd olunan və bir sıra digər me-
yillər idarəetmə sistemlərində yaxın perspektiv-
də baş verməsi gözlənilən meyillərin rəqəmsal-
laşma ilə əlaqədar olacağını söyləməyə  kifayət 
qədər əsas verir. Strateji baxımdan idarəetmə 
sistemlərində rəqəmsallaşmanın tempi və miq-
yası iqtisadi məqsədəuyğunluq amili ilə şərt-
lənir. Başqa sözlə, unutmaq olmaz ki, istənilən 
məqsədyönlü fəaliyyətdə hər hansı ciddi dəyi-
şiklik özünü iqtisadi cəhətdən doğrultmalıdır. 
Yəni, istehsalın və ya idarəetmənin təkmilləş-
dirilməsinə (yenilənməsinə) qoyulan vəsaitin 
məqbul müddətdə ödənilməsi zəruri şərtdir. 
İdarəetmə sistemlərində səmərəliliyi xarak-
terizə edən mühüm göstəricilər qismində 
xərclərin səviyyəsi xüsusilə diqqəti cəlb edir.  
Rəqəmsal mühitin əsas indikatorlarından biri 
transaksiya xərcləridir. Mübadilə prosesində 
mülkiyyət hüququnun bir tərəfdən digərinə 
verilməsi ilə bağlı olan xərclər kimi transaksi-
ya xərcləri tərəf-müqabillərlə qarşılıqlı müna-
sibətlərin səmərəliliyinə mane olan amillərin 
aradan qaldırılmasına sərf olunur. Əsasən, na-
tamam informasiya mühitində meydana gələn 
bu xərclər bazarın fəaliyyəti üçün zəruri olan 
xərclər kimi qəbul edilir.  
Müasir dövr üçün rəqəmsal bazarların inkişa-
fı, ideya və təcrübələrin mübadiləsi prosesinin 
sürətlənməsi xarakterikdir. Belə vəziyyət ma-
hiyyətcə yeni biznes modellərinin yaradılması, 
onların kifayət qədər geniş arealda yayılması 
və istifadəsi proseslərini də sürətləndirir. Biz-
nes modelə konseptual çərçivə kimi baxılma-
sı halında onun dəyər zəncirini, demək olar 
ki, başdan-başa əhatə etməsi nəzərdə tutu-
lur. Rəqəmsal idarəetmə mühitində səmərəli 
biznes model seçiminə təsir edən amillər qis-
mində ilk növbədə, normativ-hüquqi bazanın 
vəziyyəti, iqtisadi fəaliyyət və onun tənzimlən-
məsi sisteminin texnoloji dəyişikliklərə reaksi-
yasının xarakteristikaları, verilənlərin kapitala 
çevrilməsi proseslərini səciyyələndirən amil-
lər, insan resurslarının kəmiyyətcə ifadə oluna 
bilən keyfiyyət xarakteristikaları, informasiya 
selinin və informasiya qıtlığının doğurduğu fə-
sadların nəticələri, infrastrukturun innovasiya-
lı modernləşdirilməsini zəruri edən rəqəmsal 
texnologiyaların payı qeyd edilməlidir. Nəticə 
etibarı ilə haqqında danışılan proseslər rəqəm-
sal bazarlarda rəqabətə yeni yanaşmaları for-
malaşdırmaqdadır. 
Rəqəmsal bazarlarda rəqabətin özünəməxsus 
cəhətlərindən biri biznes modellərin öz arala-
rında və onlarla internet platformalar arasında 
rəqabət mübarizəsində üzə çıxır. İlkin təcrübə-
nin təhlili böyük ehtimalla belə deməyə əsas 
verir ki, biznes modellər və internet platfor-

malar arasında rəqabət gec-tez sonuncunun  
qələbəsi ilə başa çatır. Odur ki, platformada 
üstünlük qazanmağa yönəlmiş biznes model 
daha perspektivli hesab edilə bilər. Rəqəmsal 
bazarlarda rəqabətin digər özünəməxsusluğu 
bazarda əhəmiyyətli (və ya ümumiyyətlə) payı 
olmayan şirkətlərin üstünlük əldə edə bilmə-
sindədir. Onların kreativliyi əsasən yeni çağı-
rışlara əlüstü reaksiya verməkdə ifadə olunur.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın idarə edilməsi sistem-
lərində biznes-model seçimində alternativlərin 
mövcudluğu təkcə imkanların deyil, habelə 
problemlərin artmasını şərtləndirir. Məsələ 
ondadır ki, zəruri resurslara və məqbul gəlirə 
malik müəssisə (şirkət) səviyyəsində təcrübə-
də sınaqdan çıxmış biznes-modellərdən imtina 
edilməsi heç də asan proses deyildir. Sazlan-
mış sistemin üstünlüklərindən faydalanmaq 
əvəzinə, daha böyük fayda və risk vəd edən 
biznes-modellərə üstünlük verilməsi sonun-
cuların aşkar iqtisadi və ümumi cəlbediciliyi 
halında mümkündür. Hesab edilir ki, rəqəmsal 
iqtisadiyyat şəraitində güclü və resurslarla tə-
min olunmuş şirkətlərin əsas problemləri təc-
rübədə yoxlanmış biznes-modellərdən imtina 
etməyin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar olacaqdır; 
eyni zamanda,  stereotiplərlə bağlı olmayan 
yeni şirkətlər istehlakçılar haqqında daha key-
fiyyətli verilənlərlərə və daha çevik idarəetmə 
texnologiyalarına müraciət imkanı əldə edə-
cəklər. Məhz istehlakçıları daha yaxşı tanımaq 
imkanı (rəqəmsal texnologiyalar sayəsində) 
şirkətlər üçün geniş perspektivlər açacaqdır, 
hərçənd bunun üçün dəyər yaradılması zən-
cirində çox sayda elementlərin dəyişdirilməsi 
tələb olunacaqdır.
Rəqəmsallaşma iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-
rinə nüfuz edir. Bu prosesdəki fərqlər müxtəlif 
sahələri təmsil edən şirkətlərdə rəqəmsallaş-
ma və biznes modellərin elementləri arasın-
da qarşılıqlı əlaqələrdə təzahür edir. Müvafiq 
meyil, habelə aşağıdakı mənbədə avtomobil və 
media sənayesi sahələrində biznes-modellər 
və rəqəmsallaşmanın xarakteristikaları arasın-
da əlaqələrin müqayisəli surətdə öyrənilməsi 
sayəsində aşkar edilmişdir. Tədqiqatlar göstə-
rir ki, rəqəmsallaşmanın biznes modellərin 
elementlərinə təsiri və nəticə etibarı ilə opti-
mallaşdırma potensialı əhəmiyyətli dərəcə-
də şirkətin mənsub olduğu sahədən asılıdır. 
Bundan başqa,  avtomobil və media sənayesi 
sahələrində rəqəmsallaşma  mövcud təşkilati 

strukturu, interfeysləri, infrastrukturu və digər 
imkanları şübhə altına alır.
Müəssisə səviyyəsində idarəetmə sistemlərinin 
səmərəliliyi  infrastruktur amilindən həlledici 
dərəcədə asılıdır. Rəqəmsal mühitdə bu asılılıq 
informasiya infrastrukturu istisna olmaqla bir 
qədər zəifləsə də, idarəetmə qərarlarının qə-
bulu prosesində infrastruktur amilinin rolunu 
sərf-nəzər etmək düzgün olmaz. İnnovasiyalı 
intensiv inkişafa adekvat idarəetmə sisteminin 
tələblərinə cavab verən informasiya təmina-
tının formalaşması və zənginləşdirilməsi gü-
nümüzdə rəqəmsallaşma imkanlarını nəzərə 
almalıdır. Başqa sözlə, innovasiyalı intensiv 
inkişafa adekvat idarəetmə sisteminin tələbləri 
kəmiyyət ifadələrində təqdim olunmalıdır. 
İnformasiya təminatının innovasiyalı intensiv 
inkişafa adekvat idarəetmə sisteminin tələblə-
rinə cavab verməsi üçün müşahidə və qeydiy-
yat proseslərindən başlayaraq informasiyanın 
son istifadəçiyə çatdırılmasına qədər bütün 
mərhələlərdə həmin tələblər formallaşmalı, 
başqa sözlə, kəmiyyət ifadəsində təqdim olun-
malı, informasiyaya qoyulan  semantik tələb-
lərə riayət edilməsi səviyyəsi sintaksis və praq-
matik tələblərə riayət edilməsi səviyyəsinə 
yaxınlaşdırılmalıdır.
Rəqəmsal iqtisadiyyatda idarəetmənin özünə-
məxsusluğu, burada demək olar ki, müntəzəm 
olaraq yeniliklərlə rastlaşma və onların idarə 
edilməsi üçün kreativ yanaşmaya ehtiyacın 
yaranmasıdır. Bu halda menecer təcrübə və 
səviyyəsindən asılı olmayaraq, tez-tez orijinal 
qərarlar qəbul etmək məcburiyyətindədir. Qar-
şıya çıxan yeni idarəetmə məsələləri müxtəlif 
səviyyələrdə idarəetmənin prinsiplərinə və va-
sitələrinə kreativ münasibət tələb edir. Eyni za-
manda, menecerin verilənləri idarə etmək üzrə 
funksiyaları artır, onlarla işin xarakterində cid-
di dəyişikliklər baş verir.
Milli iqtisadiyyat səvəiyyəsində rəqəmsal mü-
hitdə idarəetmənin prioritetlərinin əsaslandı-
rılması zamanı resurslara qənaət və məşğulluq 
meyarları arasında manevr etmək lazım gəlir. 
Qabaqcıl texnologiyalar digər resurslarla ya-
naşı, əmək resurslarına qənaəti nəzərdə tut-
duğu kimi, rəqəmsal innovasiyalar şəraitində 
idarəetmə qərarları yeni iş yerlərinin açılma-
sı imkanlarını da reallaşdırmalıdır.  İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının sənədlərin-
də göstərildiyi kimi, rəqəmsallaşma şəraitində 
məşğulluğun xarakterində yaxşılaşma üçün 

xüsusi imkan yaranır.  Kreativliyi, çevikliyi 
və məqsədyönlülüyü ön plana çəkən iş yerlə-
rinin artması müqabilində təhlükəli, çirkli və 
darıxdırıcı işlərin həcmi kəskin surətdə azalır. 
Qeyri-bərabərliyi azaldan və rifahı yüksəldən 
gələcək işlərin meydana çıxması üçün imkan-
lar açılır. Bu məqsədə nail olmaq üçün bütün 
maraqlı tərəflər, xüsusilə direktiv orqanlar baş 
verən dəyişiklikləri dərk etməli, mövcud im-
kanlardan istifadə və yaranan problemləri həll 
etməklə arzuolunan nəticələrin əldə edilməsini 
planlaşdırmalıdır.
İdarəetmənin prinsiplərinə münasibətdə yara-
dıcı yanaşma rəqəmsal iqtisadiyyatda səmərə-
liliyi yüksəltməklə yanaşı, müxtəlif xarakterli 
risk ehtimalını da artırır. Bu səbəbdən rəqəm-
sal mühitdə risklərin idarə edilməsi məsələləri, 
demək olar ki, gündəlikdən düşmür. Haqqında 
danışılan risklər sırasında inteqrasiya edilmiş 
rəqəmsal sistemlərin etibarlığının arzuolunan 
səviyyədə olmamasının səbəbi həmin sistem-
lərdə gözlənilməz kənarlaşmaların baş verməsi 
ehtimalının yüksək olmasıdır. Həmin risklərin, 
habelə müəssisə səviyyəsində təşkilati  yeni-
dənqurma tələb edən rəqəmsal texnologiyala-
rın tətbiqi ilə əlaqədar risklərin qarşılanması 
və neytrallaşdırılması üçün, zənnimizcə, məhz 
rəqəmsal mühitin səfərbər edilmiş texnoloji 
imkanlarının reallaşdırılması üçün əlverişli iq-
tisadi-hüquqi sistem formalaşdırılmalıdır.  
Yeni biznes modellərin strukturu onların müş-
təri yönümlüyü ilə, daha doğrusu, müştərinin 
rəqəmsal portretinə əsaslanması ilə müəyyən 
edilir. Müştəri barədə verilənlərin çoxkanallı 
sistemindən omnikanal sistemə keçilməsi yeni 
biznes modellərin özünəməxsusluğunu şərt-
ləndirən mühüm xassədir.
Rəqəmsal texnologiyaların, xüsusilə əşyaların 
interneti texnologiyalarının geniş tətbiqi biznes 
modellərin aşağıdakı növlərinin inkişafını şərt-
ləndirir:  rəqəmsal platformalar; servis biznes 
modelləri, ideyalar da daxil olmaqla kənardan 
ən müxtəlif resursların cəlb edilməsinə əsasla-
nan raudsorsinq modeli  və s.  
Bu modellər resurslara sahiblik əvəzinə, re-
surslardan istifadəyə əsaslanır, əmtəələrin 
və xidmətlərin fərdiləşməsini nəzərdə tutur, 
məhsulu arzuolunan nəticə üçün zəruri həcm-
də istehlak etməyə imkan verir - müştəri üçün 
qiymətəmələgəlmə əsasında nəticə və səmərə 
əldə edilməsinə, o cümlədən kompleks məhsul 
və xidmət  istehlakına əsaslanan biznes model. 
Bu model aqrar fəaliyyətin təchizatında rəqəm-
sal texnologiyalardan istifadə zamanı uğurla 
sınaqdan çıxmışdır. Deyək ki, tanınmış  BASF 
kimya şirkəti (Almaniya) gübrə satışını həyata 
keçirməklə yanaşı, torpağın monitorinqi, bit-
kilərin sağlamlığı, hava şəraiti barədə verilən-
lər nəzərə alınmaqla, həmin gübrələrin hansı-
nın, nə vaxt, nə miqdarda istifadəsi barədə də 
müştərilərə əhatəli informasiya verir. 

Rəsul Balayev,
iqtisad üzrə elmlər doktoru, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
 “Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi

 informatika” kafedrasının professoru

Sentyabr ayında mə-
dənçıxarma sənayesin-
də istehsal olunmuş 
əsas məhsul növlərin-
dən sayılan qiymətli 
metal filizlərinin 253,3 
kiloqramı qızılın payı-
na düşüb.
Dövlət Statistika 
Komitəsinin mə-
lumatlarına əsasən, bu 
göstərici əvvəlki ayla 
müqayisədə 43 kiloq-
ram az olub.
Oktyabrın 1-nə olan 
vəziyyətə əsasən, 239,4 
kiloqram hazır qızıl eh-
tiyatı var.

Sentyabr ayında mə-
dən çıxarma sənaye-
sində istehsal olun muş 
əsas məhsul növ-
lərindən sayılan qiy-
mətli metal filizləri nin 
382 kiloqramı gümü-
şün payına düşüb.
Dövlət Statistika Ko-
mi təsinin məlumatla-
rına əsasən bu göstə-
rici əvvəlki ayla 
mü qayisədə 40 kiloq-
ram çox olub.
Oktyabrın 1-nə olan 
və ziyyətə əsasən, hazır 
gümüş ehtiyatı 166,9 
kiloqram təşkil edib.

Cari ilin yanvar-sent-
yabr aylarında əsas 
kapitala yönəldilmiş 
ümumi vəsaitin 0,7 fai-
zi informasiya və rabitə 
sahələrində xidmətlərin 
göstərilməsinə sərf olu-
nub.
Dövlət Statistika Ko-

mitəsinin məlumat-
larına əsasən, əsas 
kapitala yönəldilmiş 
vəsaitin 69,6 milyon 
manatı informasiya və 
rabitə sahəsinin, o cüm-
lədən 67 milyon manatı 
rabitənin payına düşüb.
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Профицит госбюджета Азербайджана за 
январь-сентябрь 2021 года по оперативным 
данным составил 159,7 млн манатов или 
0,25% ВВП за отчетный период, сообщили 
агентству "Интерфакс-Азербайджан" в 
Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, 
доходы госбюджета составили 17 млрд 
871,6 млн манатов (спад по сравнению с 
показателем января-сентября прошлого 
года на 0,5%), расходы - 17 млрд 711,9 млн 
манатов (спад на 5%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана 
за 9 месяцев составил 62 млрд 877,4 млн 
манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2021 
год составляет 25 млрд 427 млн манатов, 
расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит 
госбюджета на 2021 год прогнозируется на 
уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% 
ВВП.

Производство 
электроэнергии в 
Азербайджане по итогам 
января-сентября 2021 года 
увеличилось по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 7% - до 
19 млрд 329,2 млн. кВт/
час, сообщили агентству 
«Интерфакс-Азербайджан» 
в Госкомитете по 
статистике.
По данным комитета, объем 
производства товарной 
электроэнергии составил 
18 млрд. 735,4 млн. кВт/час 
(рост на 7,3%).
При этом, на ТЭС в 

Азербайджане произведено 
17 млрд. 629,8 млн. кВт/
час (рост на 7%), на 
гидроэлектростанциях - 977 
млн. кВт/час (рост на 14%).
На ветряных 
электростанциях в отчетный 
период выработано 65,7 
млн. кВт/час (спад на 10,2%), 

на солнечных - 42,9 млн. 
кВт/час (рост на 15,9%).
Производство 
электроэнергии в 
Азербайджане по итогам 
2020 года по сравнению с 
2019 годом сократилось на 
1,1% - до 25 млрд 811,2 млн. 
кВт/час.

Ситуация в банковском секторе 
Азербайджана устойчивая, банки 
преодолели негативные последствия, 
связанные с коронавирусной инфекцией 
COVID-19, заявил глава Центробанка 
Эльман Рустамов.
«Динамика показывает, что банковская 
среда здоровая, она хорошо вышла (из 
пандемии – ИФ). В основном, ситуацию 
в секторе портили те банки, которых мы 
удалили из системы, их показатели (4 
банка, чья лицензия была отозвана весной 
2020 года – ИФ). В целом, остальная часть 

банковской системы была в нормальном 
состоянии», - сказал Рустамов журналистам 
в среду.
По его словам, в настоящее время 
адекватность капитала по банковской 
системе Азербайджана в 2 раза превышает 
нормативные требования Центробанка.
Рустамов подчеркнул, что, учитывая 
текущую ситуацию, ЦБА постепенно 
отказался от некоторых мер поддержки 
банковского сектора. «Оставили 
только те смягчения, которые сегодня 
играют роль, чтобы держать ситуацию 
под контролем. В целом, динамика 
положительная, банковский сектор растет: 
как бизнес-кредитование, ипотечное, 
так и потребительское. Это показывает, 
что банковский сектор чувствует себя 
достаточно хорошо», - добавил глава ЦБА.
Как сообщалось ранее, суммарные активы 
банковской системы Азербайджана за 8 
месяцев 2021 года увеличились на 4,3%, 
кредитный портфель – на 7,4%, суммарная 
чистая прибыль – на 4%.

Президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов обсудил с главой 
компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым 
реализацию проектов в Каспийском 
море. Об этом сообщило туркменское 
государственное информационное 
агентство TDH.
По его информации, на встрече 
обсуждалось «освоение углеводородных 
ресурсов Каспийского региона». 
Сообщается, что Алекперов 
проинформировал Бердымухамедова о 
деятельности «Лукойла» в Туркмении, в 
том числе о ходе реализации проектов в 
акватории Каспия, а также подтвердил 
заинтересованность в дальнейшем 
сотрудничестве и «намерение российских 
партнеров принимать активное участие 
в осуществляемых в Туркменистане 
масштабных отраслевых программах».
При этом, по информации TDH, глава 
«Лукойла» заверил туркменского лидера, 
что «возглавляемая им компания будет 
и впредь со всей ответственностью 
подходить к выполнению принятых на себя 
обязательств».
В свою очередь Бердымухамедов отметил, 

что Туркмения всегда открыта для 
продуктивного сотрудничества в сфере 
ТЭК, «где имеется огромный ресурсный и 
экономический потенциал».
В феврале TDH сообщило, что «Лукойл» 
может принять участие в разработке 
месторождения «Достлуг» («Дружба») 
в Каспийском море. 21 января 
Туркмения и Азербайджан подписали 
межправительственный меморандум о 
совместной разведке и разработке этого 
месторождения. Месторождение было 
открыто в 1986 году азербайджанскими 
геологами. Согласно имеющимся оценкам, 
его запасы могут составлять около 50 млн. 
тонн нефти.

Москва заинтересована 
в участии российских 
компаний в восстановлении 
Карабаха. Об этом заявил 
посол РФ в Азербайджане 
Михаил Бочарников 
на международной 
выставке "Восстановление, 
реконструкция и развитие 
Карабаха" (Rebuild Karabakh 
2021), стартовавшей в Баку.
"Участие российских 
компаний в выставке очень 
важно. 

Здесь представлен 
очень большой спектр 
компаний из различных 
частей Российской 
Федерации. Я как посол 
очень удовлетворен 
таким широким 
участием российских 
компаний в выставке в 
Азербайджане", - сказал 
российский дипломат, 
которого цитирует Sputnik 
Азербайджан.
Бочарников отметил, что 
на поддержку стендов и 
компаний, которые на них 
представлены, работают 
сейчас российское торговое 
представительство и 
представительство 
российского экспортного 
центра.
"То, что я увидел на этой 

выставке, вселяет серьезные 
надежды. Я думаю, что 
при той серьезной работе, 
которая проводится 
сейчас по восстановлению 
Карабаха, российское 
участие может оказаться 
в этом существенным. 
Учитывая опыт российских 
компаний в различных 
строительных отраслях. 
Мы заинтересованы в 
том, чтобы российские 
компании участвовали в 
восстановлении Карабаха", - 
подчеркнул он.
Недавно в Азербайджане 
побывала большая 
российская бизнес-миссия. 
Ожидается, что еще одна 
такая миссия посетит 
страну в ноябре, сообщил 
российский посол.

Вопрос участия хорватских 
компаний в работах по 
восстановлению Карабаха 
был обсужден в Баку. Об этом 
сказал министр иностранных 
дел Азербайджана Джейхун 
Байрамов на совместной пресс-
конференции с хорватским 
коллегой Горданом Грлич-

Радманом. Согласно 
сообщению, министр отметил 
наличие большого потенциала 
для развития экономических 
связей между Азербайджаном 
и Хорватией.
«На сегодняшней встрече был 
проведен обмен мнениями 
по вопросу привлечения 

хорватских компаний к 
восстановительным работам на 
освобожденных территориях 
Азербайджана. В связи с 
этим хорватская сторона уже 
представила соответствующим 
структурам Азербайджана 
ряд предложений», - сказал 
Джейхун Байрамов.

Строительство гидроэлектростанций 
"Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз 
на азербайджано-иранской границе 
завершится до 2024 года, сообщил министр 
энергетики Азербайджана Пярвиз 
Шахбазов.
"К настоящему времени закончено 
строительство плотин гидроузлов 
"Худаферин" и "Гыз Галасы". 
Продолжаются обсуждения по вопросу 
размера расходов на строительство 
Худаферинского гидроузла и расчета 
полученного ущерба (в результате 
армянской оккупации - ИФ), а также 
закупок и монтажа установок и 
оборудования для гидроэлектростанций. 
Строительство ГЭС "Худаферин" 
установленной мощностью 200 МВт и "Гыз 
Галасы" 80 МВт планируется завершить 
до 2024 года", - отметил глава Минэнерго 
в своей статье, опубликованной в среду в 
официальной печати.
Он напомнил, что реализация данного 
проекта только Азербайджану 

позволит производить 358 млн кВт/
час электроэнергии в год, улучшить 
ирригацию 252 тыс. га существующих 
и наладить ирригацию 12 тыс. га новых 
пахотных земель.
Как сообщалось, президент Азербайджана 
Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил 
азербайджано-иранское соглашение о 
продолжении строительства гидроузла 
и гидроэлектростанции "Худаферин" и 
"Гыз галасы" над рекой Араз и совместного 
использования энергетических и водных 
ресурсов. Данный документ является 
продолжением ратифицированного 
ранее соглашения, реализация которого 
началась еще в 1989 году, но была 
позднее приостановлена вследствие 
оккупации Арменией части территории 
Азербайджана.
Указанные гидроузлы общей вместимостью 
свыше 1,6 млрд кубометров и 
электростанции позволят Азербайджану 
и Ирану совместно использовать водные и 
энергетические ресурсы реки Араз.
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Şuşada musiqi məktəbinin ya-
radıcısı olan məşhur musiqi-
şünas Xarrat Qulu (Kərbəlayı 
Qulu Kərbəlayı Məhəmmədəli 
oğlu Pərinazzadə)  1823-cü ildə 
Şuşada doğulub. Mir Möhsün 
Nəvvab təzkirəsində yazır-
dı: "Qulunun atası Məhəm-
məd İbrahim xan Cavanşirin 
nağara çalanı olub. Mən onu 
görmüşəm. Eyş məclislərində 
nağara çalardı, oyunbaz idi, 
bazarda car çəkərdi. Ancaq 
oğlu Kərbəlayı Qulu Yusifi 
(şeir yazdığına görə - Yusifi 
onun təxəllüsü idi - Ə.Ç.) xoş 
görünüşlü bir kişi idi. Farsca 
savadı var idi... Məşğuliyyə-
ti dülgərlik idi. Axır vaxtlar 
şəbihgərdanlıq edirdi (dini 
dramlarda rejissorluq)".
Firidun bəy Köçərli isə "Azər-
baycan ədəbiyyatı" kitabında 
yazırdı: "Kərbəlayı Qulunun 
sənəti xarratlıq idi. Çox dəqiq 

və əhli-zövq, şirinkəlam bir 
şəxs idi ki, cümlə Şuşa əhli 
onu əziz, mehriban tutardı. Öz 
sənətində artıq məharəti oldu-
ğu kimi, elmi musiqidən də 
xəbərdar idi". Beləliklə, Qulu 
həm bacarıqlı xarrat, həm 
gözəl səsli muğam ustası, həm 
də istedadlı şair idi. Bu sənət-
kar hər üç sahədə uğurlar qa-
zanmışdı. Yusifi təxəllüsü ilə 
əsasən həm dini mövzuda, 
həm də lirik aşiqanə şeirlər, 
həcvlər, mərsiyələr, qəzəllər 
yazardı. Onun müasirləri ilə 
şeirləşməsi də məlumdur.
Xarrat Qulunun təşkil etdiyi 
məktəbdə 70-ə qədər sazən-
də fəaliyyət göstərirdi. O, bir 
müəllim kimi öz məktəbinə 
gözəl səsi olan gəncləri cəlb 
edərək, onlara muğamatı oxu-
maq qaydalarını öyrədərdi. 
O zaman bu məktəb əslində 
dinə xidmət məqsədilə yara-

dılsa da, Azərbaycanda vokal 
və çalğı musiqisinin inkişa-
fında mühüm rol oynadı. Da-
nılmaz faktdır ki, Xarrat Qu-
lunun musiqi məktəbi bir sıra 
ustad sənətkarların yetişmə-
sinə səbəb olub. Azərbayca-
nın görkəmli xanəndələri Hacı 
Hüsü, Məşədi İsi, Şahnaz Ab-
bas, Dəli İsmayıl, Bülbülcan, 
Keçəçi oğlu Məhəmməd, Cab-
bar Qaryağdıoğlu və məşhur 
tarzən Sadıqcan Xarrat Qulu-
nun yetirmələridir. Xanəndə-
lik sənətinin inkişafı ilə əlaqə-
dar olaraq, Şuşada musiqinin 
nəzəri məsələlərinə dair əsər-
lər də yaranırdı. Bu sırada 
məşhur alim və şair Mir Möh-
sün Nəvvabın xidməti mütləq 
qeyd edilməlidir.
O dövrdə Şuşada məhərrəm-
lik təziyəsinin keçirilməsi xü-
susi hazırlıqla qeyd edilirdi. 
Bu mərasimə, demək olar ki, 

Şuşada çox ciddi hazırlaşardı-
lar. Dini mərasim on gün da-
vam edərdi. Bütün sənətkar-
lar, tacirlər öz emalatxana və 
dükanlarını bağlayaraq bu işə 
cəlb olunardılar. Dini tamaşa-
ların hazırlanmasında Xarrat 
Qulunun özü və şagirdləri 
iştirak edərdi. Xüsusilə də o 
dövrdə Molla Pənah Vaqifin 
dini şeirləri oxunardı. Bu tə-
ziyə ilə əlaqədar bir çox ma-

raqlı hadisə və rəvayətlər də 
bugünümüzə qədər gəlib ça-
tıb. Əslində şəbihgərdanlığın 
xanəndəliyin inkişafına müəy-
yən təsiri olub. O səhnələri 
həm də ilk teatr tamaşaları 
da adlandırmaq olar. Xarrat 
Qulu adətən şəbih rollarını öz 
adamları arasında bölərdi. Bu 
barədə Firidun Şuşinski yazır-
dı: "Şümür rolunu oynamağa 
heç kəs razı olmazdı. Çünki 
Şuşada kim Yezid, Haris və Şü-
mür rolunu oynasa, şəhər əhli 
həmin adamları bu adla çağı-
rarmış. Təsadüfi deyildir ki, 
Şuşada Qurdlar məhəlləsində 
yaşayan Cavad kişiyə Yezid 
Cavad, Köçərli məhəlləsində 
yaşayan Sarı Bəşirə Haris Bəşir 
deyərdilər".
Bu səbəbdən də Xarrat Qulu 
əlacsız qalaraq, bazarda kar-
tof satan bir erməni kişisinə 
on manat qızıl pul verərək, Şü-
mürün rolunu oynamasına ra-
zılıq alıb. Xarrat Qulu onunla 
məşq edib və tapşırıb ki, sən-

dən kim su istəsə verməyəcək-
sən. Erməni öz "rejissoru"nun 
tapşırığını yerinə yetirəcəyinə 
söz verib. Su istəyənlərə isə 
sonda belə deyib: "Mən sizə 
su verə bilmərəm. Xarrat Qulu 
pulumu kəsər". Tamaşaçılar 
da gülüşüb, şəbih də pozulub.
Kərbəlayı Xarrat Qulu 1883-cü 
ildə 60 yaşında Şuşada vəfat 
etmiş və orada da dəfn olun-
muşdur. 
...Üç sənətin bilicisi adlandırı-
lan Xarrat Qulu ağacdan gözəl 
əşyalar, fiqurlar, qəlyanlar, 
müxtəlif milli musiqi alətləri-
nin əsas hissələrini düzəldər-
di. Gözəl səsi vardı. 
Ona muğam ustası da deyər-
dilər. Neçə-neçə xanəndənin 
müəllimi olub. O, həm də is-
tedadlı şair idi. Mir Möhsün 
Nəvvabın təzkirələrində rü-
bailəri, qəzəlləri bizə yadigar 
qalıb. Eləcə də müasirləri olan 
şairlərlə apardığı deyişmənin 
də poetik mətni günümüzə 
gəlib çatıb.

“Oktyabrın 19-da Azərbaycanda müvafiq 
hüquqi bazanın yaradılması, müxtəlif proq-
ramların icrası, dövlət idarəçiliyində infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarının 
tətbiqi, informasiyanın əldə edilməsində əlça-
tanlığın genişləndirilməsi, ictimai iştirakçıla-
rın artırılması və vətəndaş cəmiyyəti təsisatla-
rı ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi tədbirləri 
davam etdirilir.”
Bu sözləri oktyabrın 19-da Dövlət Statistika 
Komitəsində “Hasilat Sənayesində Şəffaflıq” 
portalının təqdimatı mərasimində çıxış edən 
Energetika naziri Pərviz Şahbazov deyib.
Nazir qeyd edib ki, faydalı qazıntılarla zəngin 
olan və dövlət gəlirlərinin bir hissəsini həmin 
sərvətlərin istismarından əldə edən ölkəmiz-
də hasilat sənayesində davamlı və uzunmüd-
dətli şəffaflıq mexanizmlərinin qurulması, 
habelə yüksək hesabatlılığın təmin edilməsi 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
P.Şahbazov bildirib ki, Dövlət Statistika Ko-
mitəsi tərəfindən təqdim edilən portala mü-
vafiq sahələr üzrə fəaliyyət göstərən müəs-

sisələrdən 145 göstərici, o cümlədən hasilat, 
ixracın həcmi və dəyəri, məhsul növləri üzrə 
dövlətə ödənişlər, neft və qaz sazişləri çərçi-
vəsində əməliyyat xərcləri və onların struktu-
ru, sosial məqsədlərə çəkilən xərclər, aktivlər, 
əsas kapitala yönəldilən investisiyalar, işçilə-
rin sayı və əməkhaqları üzrə məlumatlar, elə-
cə də ölkə üzrə enerji balansı, enerji tutumu 
və digər məlumatlar daxil ediləcək.

Çoxdan gözlənilən sərgi – “Re-
build Karabakh” - Azərbaycan 
Beynəlxalq “Qarabağın Bər-
pa, Yenidənqurma və İnkişafı” 
sərgisi 2021-ci il oktyabrın 20-
22-də Bakı Ekspo Mərkəzində 
təşkil olunub. Eyni tarixlərdə, 
26-cı Azərbaycan Beynəlxalq İn-
şaat Sərgisi “BakuBuild 2021” və 
13-cü Beynəlxalq “İstilik, Hava-
landırma, Kondisionerləşdirmə, 
Su Təchizatı, Santexnika və Üz-
güçülük Hovuzu” “Aquatherm 
Baku 2021” sərgisini özündə 
birləşdirən ənənəvi Xəzər İnşaat 
Həftəsi başlayıb. Üç gün ərzində 
sərgiyə gələn ziyarətçilər dün-
yanın 17 ölkəsindən 279 şirkətin 
məhsulları ilə tanış ola bilərlər.
Bu barədə 1-ci Azərbaycan 
Beynəlxalq “Qarabağın Bərpa, 
Yenidənqurma və İnkişafı” - 
“Rebuild Karabakh” və 26-cı 
Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat 
“BakuBuild” Sərgilərinin açı-
lışına həsr olunmuş mətbuat 
konfransında deyilib.
Qeyd edilib ki, 30 ildir gözlə-
nilən birinci “Rebuild Kara-
bakh” sərgisini Azərbaycan 
Beynəlxalq “Qarabağın Bərpa, 
Yenidənqurma və İnkişafı” 
sərgisi kimi adlandırmaq olar. 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə 44 günlük Vətən mü-
haribəsində igid Azərbaycan 
Ordusunun qazandığı tarixi 
Zəfərdən sonra azad edilmiş 
torpaqların bərpası prioritet və-
zifədir. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərin bərpası və yenidən 
qurulması prosesinin effektiv-
liyini artırmaq, bu istiqamət-
də özəl-dövlət tərəfdaşlığını 
möhkəmləndirmək, bölgənin 
inkişafı üçün ən cəlbedici və 
səmərəli məhsul, layihə və həl-
ləri nümayiş etdirmək məqsə-
dilə “Rebuild Karabakh” sərgi-
si təşkil edilib.
Sevindirici haldır ki, sərgi həm 
yerli, həm də xarici şirkət və 
strukturların marağını cəlb 
edib. Almaniya, Gürcüstan, İs-
rail, Macarıstan və Türkiyədən 
5 milli pavilyon 1-ci “Rebuild 

Karabakh” sərgisində iştirak 
edir. Milli pavilyonlar ölkələ-
rinin ticarət və sənaye palata-
sının dəstəyi ilə təşkil edilir. 
İştirakçılar arasında bir çox 
Azərbaycan dövlət strukturları 
və özəl şirkətlər var.
Sərginin ekspozisiyasına təh-
lükəsizlik, hasilat sənayesi, sə-
hiyyə, informasiya texnologiya-
ları, təhsil, qida sənayesi, kənd 
təsərrüfatı, inşaat, yol tikintisi 
və infrastruktur, nəqliyyat, tu-
rizm və mədəni irs, enerji, eko-
logiya sahələri daxildir. Sərgi-
də “yaşıl enerji”, “ağıllı kənd” 
layihələri, işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə yerləşən su və su 
qurğuları, onların bərpası, mü-
hafizəsi və səmərəli istifadəsi 
üçün planlaşdırılan layihələr, 
yeni hava limanları və bir çox 
başqa layihələr də yer alır.

Ermənilər tərəfindən tama-
milə dağıdılan və viran edilən 
şəhər növbəti illərdə 50 min 
sakini olan yaşayış məntəqə-
si kimi istifadəyə veriləcək. 
Müasir standartlar və memar-
lıq xüsusiyyətlərinə uyğun 

inşa ediləcək Füzuli işğaldan 
azad olunan ərazilərimizdə 
ikinci ən böyük şəhər olacaq. 
Bu barədə deputat Vüqar 
Bayramov deyib.
O qeyd edib ki, yeni Füzuli 
şəhəri işğaldan əvvəlki şəhər 
ilə müqayisədə daha geniş 
əraziyə malik olacaq. Növ-
bəti 20 ildə əhali sayı 1993-
cü illə müqayisədə 2,5 dəfə 
artacaq Füzuli şəhəri hava 
limanı daxil olmaqla, 1936 
hektar əraziyə malik olacaq. 
46 kilometr avtomobil yolları 
olan şəhərdə piyada, velosi-
ped yolları 85 kilometr təşkil 
edəcək. Piyada və velosipedlə 
hərəkət üçün ayrıca yollar çə-
kiləcək.
“Əsasən yaşıllıqdan ibarət 
olan Füzuli şəhərinin mərkə-

zində 5 hektar Memorial 
Kompleks salınacaq. Ora-
da İşğal muzeyi, Memorial 
Kompleks və ona bitişik Zəfər 
parkı olacaq. Şəhəri əhatə 
edən yüksəklikdə Bayraq 
meydanı yaradılacaq. Füzuli 
şəhərində 21 hektarlıq böyük 
meşə parkı salınacaq. Növ-
bəti 2 il ərzində Füzuli rayo-
nunun işğaldan azad olunan 
ərazilərində ilkin məskunlaş-
ma mümkün olacaq. Tezliklə 
keçmiş məcburi köçkünləri-
miz mərhələli şəkildə uzun 
müddət işğal altında qalan 
öz yurdlarına qayıdacaqlar. 
Beləliklə, işğaldan azad olu-
nan ərazilərimizdə ikinci ən 
böyük şəhərin inşasına baş-
lanılır”, - deyə V.Bayramov 
qeyd edib.

Vergi Məcəlləsinə əsasən, 
hüquqi şəxslər və fərdi sahib-
karlar rüb qurtardıqdan sonra 
15 gündən gec olmayaraq cari 
ödəmələri dövlət büdcəsinə 
ödəməlidirlər. Qeyri-sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxslər və sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olmayan 
hüquqi şəxslər “Cari vergilərin 
hesablanması haqqında Ara-
yış”ı verməlidirmi?
AZƏRTAC Dövlət Vergi Xid-
mətinə istinadla xəbər verir 
ki, məsələyə aydınlıq gətirən 
vergi mütəxəssisi Dilqəm Gö-
yüşovun sözlərinə görə, fərdi 
sahibkar sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan fiziki şəxslər, 
hüquqi şəxs isə Azərbaycan 
Respublikasının və ya xarici 
dövlətin qanunvericiliyinə uy-
ğun olaraq hüquqi şəxs statu-

sunda yaradılmış müəssisə və 
təşkilatlardır.
Mütəxəssis qeyd edib ki, Vergi 
Məcəlləsinə əsasən cari hesab-
lamanı yalnız hüquqi şəxslər və 
fərdi sahibkarlar aparmalıdır: 
“Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan fiziki şəxslərin 
“Cari vergilərin hesablanması 

haqqında Arayış”ı təqdim et-
mələri qanunvericilikdə nəzər-
də tutulmayıb. 
Yəni, “Cari vergilərin hesablan-
ması haqqında Arayış”ı bütün 
hüquqi şəxslər və yalnız sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
fiziki şəxslər təqdim etməlidir-
lər”.

İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun (İKZF) xətti ilə 
verilən ipoteka kreditlərinin 
sayı və məbləği açıqlanıb.

İKZF-dən bildirilib ki, İpoteka 
və Kredit Zəmanət Fondunun 
xətti ilə indiyədək 35 min 919 
ipoteka krediti verilib. Fon-

dun vəsaitləri hesabına ve-
rilmiş ipoteka kreditləri üzrə 
məbləğ 1 milyard 934 milyon 
724 min 3 manatdır.



8

Akademik Ziyad Səmədzadə Nazim Səmədzadəyə 
BACISI İRADƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

21-27 oktyabr 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

1992-ci il dekabr ayının 11-də 
Səncərədi kəndində anadan 
olub. 
Həyatın ağrı-acısından, şirinli-
yindən, doğrusundan, yalanın-
dan xəbərsiz uşaqlıq yaşayıb.
1999-cu ildə Elman Ağayev 
adına Səncərədi kənd tam orta 
məktəbində birinci sinfə gedib. 
Həmin məktəbdə doqquzil-
lik təhsilini 2008-ci ildə bitirir. 
2009-cu ildə Astara Pedaqoji 
Kollecinin Bədən tərbiyə və id-
man ixtisası üzrə tələbəsi olur. 
2012-ci ildə kollec məzunu olan 
Mirzəhəsən müddətli  həqiqi 
hərbi xidmət üçün Ağdama yola 
düşür. 2014-cü il yanvarın 1-də 
hərbi xidməti başa çatır. 
İntizamı, davranışı, bacarığı ilə 
seçilən Mirzəhəsənə orduda 
qalmaq təklif olunur. Hərbiçi 
olmaq istəsə də, valideynlərinin 
oğul həsrətindən keçə bilməyib 
evlərinə dönür.
3 il Lerikdə mühafizəçi işləyir. 
Mirzəhəsənin hərbçi olmaq ar-
zusu isə ürəyindəydi.
Nəhayət, 2017-ci ildə müddət-
dən artıq hərbi xidmət üçün 
sənədlərini Hərbi Komissarlığa  
təqdim edir. 
Belə başlayır dostlarının “o, hər-
bçi kimi doğulmuşdu” dedikləri 
Mirzəhəsənin ordu həyatı... 
Türkiyədə  Komando hərbi tə-
lim kursları keçən leytenant 
Cəsarət Quliyev: “2 il bir yerdə 
işləmişik. Şəhid olduğu üçün 
demirəm,  onun kimi insanlar 
az olur sözün tam mənasında. 
İnsan nə qədər səmimi, qayğı-
keş, dostcanlı olar?! Adam döv-
lətini başqa necə sevə bilər?! 
Minaatan idi. İşinin ustasıydı. 
Bütün silahları öyrənirdi. Çox 
qavramlı, intizamlı, məsuliyyət-
liydi. Savaşda da bir yerdəydik.  
Bölüyümüzün əl-qoluydu. Mö-
cüzəydi. Cəld, çevik düşüncəsi 
vardı. Hər yerdə birincilərdən-
di: şəhidləri çıxarır, yaralıla-
rı daşıyır, düşmən texnikasını 
məhv edir, onların maşınlarını 
belə gətirirdi. Ürəkliydi. Cəb-
rayıl, Füzuli döyüşlərimiz çox 

çətin idi. 3-cü bölüyün koman-
diri olduğum  90 nəfərlik 2-ci 
tağımdaydı.  Füzulinin Kürdlər 
kəndi yaxınlığında mühasirəyə 
düşdük. 5 gün mühasirədə 
ac-susuz  qaldıq. Tikanlı qanqal-
ları belə dişləyib şirəsindən su 
əvəzi istifadə edirdik. Düşmən 
dağdaydı. Yerə uzanıb qalmış-
dıq, başımızı qaldıra bilmirdik. 
Hər tərəfdən güllə yağırdı. Bir 
də gördük Mirzəhəsən yoxdu. 
Gedib düşmənlərin ərzaq dolu 
maşınını gətirmişdi. Elə ürək-
liydi.  Ordan sağ çıxacağımızı 
bilmirdik. Sürünüb gedirdik.  25 
şəhidimiz, 40-dan çox yaralımız 
oldu. Özüm bir kilometr sü-
rünmüşdüm. Elə orda da güllə 
dəydi. Bir gün sonra qayıtdıq. 
Yaralıları, şəhidləri  götürdük. 
Çox ağır idi. Onu tapa bilmədik. 
Müharibədi, hamını tapmaq, 
götürmək olmur. Sonra  Şuşa 
istiqamətində döyüşlər başladı. 
Son nəfəsinəcən döyüşdü. Çox 
belə oğul itirdik, ancaq məqsə-
dimizə çatdıq. Belə oğulların 
torpağına kimsə göz dikə bil-
məz bir daha.”
Beyləqanın Həmlə taborunda 
olub Mirzəhəsən Əlizadə.  
Oktyabrın 24-də anası Kəsirə 
xanımla danışıb son dəfə: “Sent-
yabrın 27-də zəng edəndə dedi 
ki, müharibə başladı. Gedirəm. 
Elə şən səslə dedi, elə bildik za-
rafat edir. Sevinirdi, mənsə ana-
yam, narahat qaldım. Hər dəfə 
zəng edəndə rahat danışırdı. 

Heç narahat olmağımızı istəmir-
di. Dəqiqələri sayırdım, saatları 
sayırdım. Zəngini gözləyirdim. 
Oktyabrın 24-dən sonra 50 gün 
xəbərsiz qaldıq. Yoldan-izdən 
soruşdum balamı.  Uçan quş-
lardan xəbər gözlədim. Daş-
dan-divardan sorurdum: “Ba-
lam hanı?” Bütün günü zəngini 
gözləyirdim. Dostu Tamerlan  
Süleymanovun şəhid olması da 
onu çox sarsıtmışdı. Hər şey ola 
bilər. “Bu uşaqların qisasını 
alacam” dedi. Aldı da...”
“Bilo” ləqəbi ilə tanınırdı. Köh-
nə türk filmlərindəki Biloya 
oxşadığı üçün “Bilo” deyirdi 
döyüş yoldaşları. Ayağından 
yaralanır. Xəstəxanaya gön-
dərə bilmirlər. “Sizi qoyub gedə 
bilmərəm” deyir. Yaralı Mir-
zəhəsən şəhid olanacan savaşır. 
Samid Xudatlı: “Onunla bir 
ömür yaşamışam. Cəsarətini 
sözlə ifadə edə bilmirəm. Düş-
mənin yanından maşınlarını 
götürüb gəlirdi. Yaralıları da-
şıyırdı. Döyüşürdü. Birimiz ac 
olsaq, mütləq ərzaq tapırdı.” 
“2 oğlum vardı: Elşən, bir də Mir-
zəhəsən. Biri şəhid oldu. Vətən 
bağını qopartmaq olmur ürək-
dən. O da elə bağlı idi. Torpaq 
uğruna torpağa qovuşdu. Pan-
demiyaya görə gedə bilmədik ya-
nına, 10 ay görmədik onu. Məni 
ağrıdan budur. Sonra da xəbərsiz 
qaldıq. Qələbədən sonra axtarış 
qrupu tapdı oğlumu” - bunları 
söylədi qəhrəmanımızın atası.
Dekabrın 14-də Astara camaatı 
daha bir igidini - şəhidini izdi-
hamla qarşılayıb yola saldı.
“Cəsur döyüşçü”,  “Vətən uğ-
runda”, “Füzulinin azad olun-
masına görə” medalları ilə təltif 
olunub Mizəhəsən Şahin oğlu.
Valideynləri narahat olanda, 
“özündən muğayat ol” deyən-
də, “Şəhidlik uca məqamdır, Şə-
hidlik xoşbəxtlikdir, Şəhid Alla-
hın seçilmiş bəndəsidir”, - deyə 
cavab verirmiş Mirzəhəsən. 
Deməli, uca məqamına çatıb, 
xoşbəxt olub, seçilib.  

Kəmalə Abiyeva

Daha öncə elan edildiyi kimi, Apple Inc. şirkətinin 
Azərbaycandakı eksklüziv telekommunikasiya 
tərəfdaşı “Azercell Telekom” 15 oktyabr tarixin-
dən etibarən ölkəmizdə ən son model iPhone ci-
hazlarının satışını gerçəkləşdirir. Uzun müddət-
dir gözlənilən iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 
13 Pro Max və iPhone 13 Mini smartfonları artıq 
Azercell Eksklüziv mağazalarında müştərilərin 

ixtiyarına verilib. Ölkə ərazisini yüksək keyfiy-
yətli 4G şəbəkəsi ilə təmin edən Azercell Apple 
şirkətinin istehsal etdiyi ən yeni nəsil cihazlar ilə 
inanılmaz sürətdən zövq almaq imkanı yaradır. 
Belə ki, Azercell-in Eksklüziv mağazalarından iP-
hone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max və iP-
hone 13 Mini smartfonları əldə edən müştərilərə 
ölkənin aparıcı mobil operatoru tərəfindən 3 ay 
müddətində 50GB həcmində internet paketi hə-
diyyə olunur. 
Xatırlatmaq istərdik ki, hələ 8 oktyabrdan eti-
barən yeni iPhone modellərinin limitsiz imkan-
larını Azercell-lə kəşf etmək üçün bütün müştə-
rilərə öncədən sifariş imkanı yaradılmışdı. 
Ən müasir texnologiyaları istifadəçi rahatlığı ilə 
bir araya gətirən yeni iPhone modelləri “Super 
Retina XDR” displeyləri, enerjiyə qənaət etməyə 
imkan verən batareya, daha səmərəli A15 çipi və 
sürətli enerji yığma sistemi ilə təchiz olunub.  

Bakcell Bakı şəhərində, “Sahil” metro stan-
siyasının yaxınlığında yeni konsept mağaza-
sını istifadəyə verib. Müştərilərin rahatlığını 
təmin etmək məqsədilə yeni dükan özündə 
müştəri xidməti, eyni zamanda nömrə və ak-
sessuar satışı funksiyasını birləşdirərək, “hər 
şey bir arada” innovativ konsepsiyası əsasın-
da qurulub. 
Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 48 ünvanında yer-
ləşən yeni mağazanın qurulmasıda müştəri 
yönümlü yanaşmadan istifadə edilib. 
Burada abunəçiləri mobil rabitə xidmətlərinə 
aid bütün məsələlərdə kömək edə bilən xü-
susi hazırlıq keçmiş əməkdaşlar qarşılaya-
caq. İnteryerin sadə zona bölgüsü sayəsində 
müştərilər üçün bütün lazımi məlumatlar 
daha əlçatan, müştəri xidməti təmsilçiləri 
və dükan əməkdaşları ilə ünsiyyət isə daha 

asandır.  “Əminəm ki, bu konsept mağazada 
biz hər bir müştərimizə daha üstün keyfiy-
yətli xidmət göstərəcəyik, çünki bütün yeni 
açılan mərkəzlərimizdə olduğu kimi, burada 
da bütün xidmət prosesi “hər şeyin mərkə-
zində müştəri dayanır” yanaşması üzərin-
də qurulub. Xidmətlərimizi Azərbaycanın 
bütün regionlarında yaşayan abunəçiləri-
miz üçün daha əlçatan etmək məqsədilə biz 
ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarında yeni 
konsept mağazaların qurulmasını davam et-
dirəcəyik. 
Bu il növbəti dəfə “Azərbaycanın ən sürətli 
mobil şəbəkəsi” adına layiq görülmüş Bak-
cell  şəbəkəsi və özündə yüksək keyfiyyətli 
müştəri xidməti və satış funksiyasını birləş-
dirən yeni konsept mağazalar vasitəsilə biz 
müştərilərimizi bazarda ən üstün müştəri 
təcrübəsi ilə təmin etməyə davam edəcəyik”,  
- deyə Bakcell şirkətinin baş icraçı direktoru 
Rainer Rathgeber bildirib. 
Mağazanın şəhərin mərkəzində yerləşməsini 
nəzərə alaraq, burada korporativ müştərilərə 
xidmətin göstərilməsi və B2B görüşlərinin 
keçirilməsi də nəzərdə tutulub. 
Qeyd edək ki, Bakcell şirkəti bu ilin sonuna-
dək bir neçə yeni mağazanın açılışını plan-
laşdırıb.

Şəhid və qazi ailələri daim könüllülərin diqqət 
mərkəzindədir 

Müasir Azərbaycan tarixinin ən qürurlu, fəxarət-
li ilinin 9 ayını geridə qoyduq. Bu ilin başlan-
ğıcında silahlı qüvvələrimizin işğalçıya qarşı 
apardığı ədalət savaşı xalq və ordu birliyinin tə-
cəssümünə çevrildi. Xalqımız yumruq kimi bir-
ləşərək şanlı qələbə naminə bütün gücünü səfər-
bər edərək cəsur əsgərlərimizə dayaq, arxa oldu. 
Hər kəsin vətən fədaisinə çevrildiyi bu müddət 
ərzində “Azercell könüllüləri” xeyriyyə təşkilatı 
da aktiv fəaliyyət göstərib. Azercell əməkdaşla-
rından ibarət olan bu komanda həm müharibə 
iştirakçılarının özlərinə, həm də müharibənin 
çətinlikləri ilə üzləşmiş ailələrə xüsusi qayğı nü-
mayiş etdirib. 
“Azercell könüllüləri” 30 ilə yaxın fasilədən 
sonra üçrəngli bayrağımızın dalğalandığı əksər 
zonalara böyük həvəslə əsgər payı çatdırıblar. 
Şirkət əməkdaşlarının topladığı yardımlar Cəb-
rayıl, Şuşa, Zəngilan, Qubadlı, Füzuli, Laçın ra-
yonlarında döyüş bölgəsində olan 1200-dən çox 
əsgərə göndərilib. 
Ötən il Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi 
günü və Yeni il bayramı ərəfəsində “Azercell 
könüllüləri” Vətən müharibəsində şəhid olmuş 
qəhrəmanlarımızın, eləcə də qazilərimizin öv-
ladlarına əsl bayram sevinci yaşadıblar. Bayram-
dan öncə Gəncə və Bərdə şəhərlərində erməni 
təxribatı nəticəsində raket zərbələrindən ziyan 
çəkmiş azyaşlıların, eləcə də “SOS Uşaq Kənd-
ləri Azərbaycan” sakinlərinin arzuladıqları hə-
diyyə siyahısı sosial şəbəkələrdə açıqlanıb. Nəti-
cədə könüllülər və sosial media vasitəsilə onlara 
dəstək verən dostların köməyilə ölkə üzrə ümu-
milikdə  500-dən çox uşağa məhz özünün istədi-
yi hədiyyələr təqdim olunub. 
Gələcəyimiz olan körpələrimiz 1 İyun – Uşaqların 

Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə də Azercell-in kö-
nüllüləri tərəfindən unudulmayıb. Bu bayramda 
100 uşağa müxtəlif hədiyyələr göndərilib. 
Azercell könüllüləri uşaqlarla yanaşı, İkinci 
Vətən müharibəsinin şəhid və qazi ailələrini də 
diqqətdən kənarda qoymayıblar. Azərbaycanın 
bütün bölgələrində reallaşdırılan aksiya çərçivə-
sində könüllülər Novruz bayramında 300 qəhrə-
manımızın ailəsinə gündəlik ərzaq mallarından 
ibarət sovqat, 50 AZN dəyərində kupon təqdim 
ediblər. Hər kəsdə paylaşma ovqatını güclən-
dirən müqəddəs Ramazan və Qurban bayram-
larında isə “Azercell könüllüləri”nin sayəsində 
200-ə yaxın şəhid və qazi yaxınlarına, həmçinin 
aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı çatdırılıb. 
Eyni zamanda, könüllülər Ermənistanın silahlı 
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın mülki əhali-
si və mülki infrastrukturuna vurulan zərərdən 
əziyyət çəkən vətəndaşlarımıza da dəstək olub-
lar. Gəncə və Bərdədə 130 belə ailəni ziyarət 
edərək, onları bayram sovqatı ilə təbrik ediblər.
Koronavirus pandemiyası dönəmində tətbiq 
edilən sərt karantin rejimində də “Azercell kö-
nüllüləri” nümunəvi fəaliyyətləri ilə yadda qa-
lıblar. Onlar paytaxt və regionlarda 400 ailəyə 
baş çəkərək tənha yaşayan ahıllara, aztəminatlı 
ailələrə, fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərə müxtə-
lif ərzaq məhsullarından ibarət bağlamaların çat-
dırılmasında köməklik göstəriblər.
Xeyriyyəçilik missiyasının tərkib hissəsi kimi 
“Azercell könüllüləri” mütəmadi şəkildə  aztə-
minatlı ailələrə maddi və mənəvi dəstəklərini 
əsirgəmirlər. 20-dən çox ailənin problemləri da-
imi olaraq təşkilatın diqqətindədir. Bəzi ailələrə 
maddi yardım göstərilir, bəzilərinə mənzil şəra-
itinin yaxşılaşması, sağlamlıqla bağlı problem-
lərin həlli üçün ödənişlərinin həyata keçirilməsi 
istiqamətində dəstək verilir. 
“Azercell könüllüləri” bu cür fəaliyyəti ilə ölkə-
mizdə xeyriyyəçilik ənənələrinin inkişafı, həm-
rəylik prinsiplərinin güclənməsi istiqamətində 
aparılan işlərə öz əvəzolunmaz töhfəsini verirlər. 
Qeyd edək ki, təşkilat rəsmi olaraq 2004-cü ildən 
etibarən fəaliyyət göstərir, və minlərlə xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan insanlar dəstək olub. 


