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Bayrağımız   
dövlətçiliyimizin və 
müstəqilliyimizin 

rəmzidir.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva no-
yabrın 1-də İsmayıllı rayonunda 
səfərdə olublar.
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Nahid Bağırov 
rayonda görülən abadlıq-quru-
culuq işləri barədə dövlətimizin 
başçısına və birinci xanıma məlu-
mat verib.
Bildirilib ki, bu il İsmayıllı şəhə-
rinin Babək küçəsində ideya və 
üslub baxımından fərqli abad-
lıq işlərinə start verilib. Şəhərin 
Heydər Əliyev Parkına aparan, 
uzunluğu 400 metrə yaxın olan 
küçəsindəki abadlıq işləri rayo-
nun gənc rəssamlarının birgə 
ideyaları əsasında həyata keçi-
rilib. Küçədə yerləşən həyətya-
nı sahələrin hasarları müəyyən 
hündürlüyə çatdırılıb, divar 
üzlükləri təmir olunub, hasar 
damlarına keramik rəngli dəmir 
örtük vurulub. Ümumi görünüşə 
rəng qatmaq üçün darvazalar əl-
van rənglərlə boyanıb, divarların 
fasadında dekorativ pəncərələr, 
skamyalar və gül dibçəkləri yer-
ləşdirilib. Yolboyu divarlar küçə 
rəssamlıq sənət nümunələri ilə 
bəzədilib. Xüsusi memarlıq görü-
nüşünü özündə ehtiva edən abad-
lıq işləri həm rayon sakinlərinin, 
həm də İsmayıllıya gələn qonaq-
ların marağına səbəb olub.
Şəhərdə aparılan abadlıq-qu-
ruculuq işləri Heydər Əliyev 
Parkını da əhatə edib. Parkda 
attraksionlar, yeni trenajorlar 
quraşdırılıb. Bununla yanaşı, ye-
nidənqurma işləri çərçivəsində 
parkda yeni bəzək gül kolları və 
ağaclar əkilib, oturacaqlar yenilə-
nib, işıq sistemi dəyişdirilib. Bu il 
şəhərin bir neçə küçəsinin asfalt-
lanması başa çatdırılıb.

* * * * *
Noyabrın 1-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva İsmayıllıya səfər çərçivə-
sində Lahıc qəsəbəsində olublar.
Dövlətimizin başçısı və birinci xa-
nım qəsəbəni gəzib, sakinlərlə söh-
bət ediblər.

* * * * *
Noyabrın 1-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yev İsmayıllı rayonunda başlan-

ğıcını Muğanlı-İsmayıllı yolunun 
17-ci kilometrliyindən götürən 
Basqal-Sulut avtomobil yolunun 
açılışında iştirak edib.
Avtomobil Yolları Dövlət Agentli-
yinin İdarə Heyətinin sədri Saleh 
Məmmədov dövlətimizin başçısı-
na görülən işlər barədə məlumat 
verib.
Bildirilib ki, Basqal-Sulut avto-
mobil yolunun inşası Prezident 
İlham Əliyevin ötən ilin iyulun-
da imzaladığı Sərəncama uyğun 
olaraq aparılıb. İki hərəkət zo-
laqlı yol dörd min nəfər əhalinin 
yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirir. Basqal, Qıçatan, Tağ-
labiyan, Kəlfərəc, Zeyvə, Kürdü-
van, Xankəndi, Mücü, Sərsurə, 
Kələzevə və Sulut kəndlərini 
birləşdirən avtomobil yolunun 
uzunluğu 30,1 kilometr, hərəkət 
hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yol 
üzərində 4 körpü tikilib və zəruri 
yol infrastrukturu yaradılıb.
Dövlətimizin başçısına İsmayıllı 
rayonunun Hacıhətəmli-Gidey-
li-Kürd Eldarbəyli avtomobil yo-
lunda aparılmış işlər barədə də 
məlumat verilib.

* * * * *
Noyabrın 1-də İsmayıllı şəhərində 
Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzi-
nin yeni binasının açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva açı-
lışda iştirak ediblər. Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Bahar Mura-
dova bildirib ki, Uşaq və Ailələrə 
Dəstək mərkəzlərinin yaradılma-
sı və inkişafı, yerlərdə icma daxili 
xidmətlərin və əhali ilə aparılan 
işlərin səmərəliliyinin artırılma-
sı baxımından uğurlu nəticələr 
verib. Uşaq və Ailələrə Dəstək 
Mərkəzi modeli beynəlxalq təc-
rübədən öyrənilib və yerli vəziy-
yətə uyğunlaşdırılaraq Azərbay-
canda tətbiq edilməyə başlanıb. 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdin-
də 11 rayonda bu cür mərkəzlər 
fəaliyyət göstərir. Mərkəzlərin fəa-
liyyətinin əsas istiqaməti icmada 
risk qrupundan olan ailələrlə sosi-
al işin aparılmasıdır. 

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının 
Prezi denti İlham Əliyev və birin-

ci xanım Mehriban Əliyeva no-
ya brın 1-də Şamaxı rayonunda 
səfər də olublar.
Şamaxıda “Azərişıq” ASC-nin 
Şimal-Qərb Regional SCADA 
İdarəetmə Mərkəzinin açılışı 
olub. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
açılışda iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə regionlarda istehlakçıların 
elektrik təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə "Azərişıq" ASC 
tərəfindən genişmiqyaslı tikinti, 
yenidənqurma və təmir işləri hə-
yata keçirilir. Bu tədbirlər çərçi-
vəsində “Meysəri” yarımstansi-
yasında da əsaslı yenidənqurma 
işləri aparılıb.
“Azərişıq” ASC-nin sədri Vüqar 
Əhmədov bildirib ki, bu yarıms-
tansiya vasitəsilə Şamaxı rayo-
nunun 11, Ağsu rayo nunun isə 
5 yaşayış mən təqəsinin, sənaye, 
tibb, təhsil, sosial, turizm, kənd 
təsərrüfatı təyinatlı və digər ob-
yektlərin fasiləsiz və dayanıqlı 
elektrik təchizatı təmin olunub. 
Yarımstansiyanın istismara veril-
məsi ilə 10 mindən çox əhalinin 
elektrik enerjisi təminatı daha da 
yaxşılaşdırılıb.
Qeyd edilib ki, "Meysəri" yarıms-
tansiyasını qidalandırmaq üçün 
110/35/10 kV-luq "Şamaxı" ya-
rımstansiyasından 9,4 kilometr 
məsafədə 35 kV-luq ikidövrəli 
hava-kabel xətti, eyni zamanda, 
"Meysəri" yarımstansiyası ilə 
35/10 kV-luq “Çuxuryurd-1” ya-
rımstansiyası arasında 9 kilometr 
məsafədə 35 kV-luq hava xətti çə-
kilərək yarımstansiya dairəvi elekt-
rik təchizatı sxeminə daxil edilib. 
Yarımstansiyada 35 və 10 kV-luq 
müasir qapalı paylayıcı qur ğular 
və digər zəruri avadanlıq quraş-
dırılıb. Perspektivdə “Meysə ri” 
yarım stansiyası vasitəsilə Şama xı 
və İsmayıllı rayonlarının elektrik 
şəbəkələri əlaqələndiriləcək.

* * * * *
Noyabrın 1-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva Şamaxı şəhərində 
Gənclər Parkında görülmüş işlər-
lə tanış olublar.
Gənclər Parkı Prezident İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə 2020-ci 

ilin “Könüllülər İli” elan edilməsi 
çərçivəsində “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə ya-
radılıb. Qeyd edək ki, Heydər Əli-
yev Fondunun “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyi tərəfindən gənclərin 
idmana olan marağının artırılma-
sı, asudə vaxtlarının səmərəli təş-
kili və sağlam həyat tərzinin təbli-
ği məqsədilə regionlarda müxtəlif 
layihələr həyata keçirilir. 
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Tahir Məmmədov 
dövlətimizin başçısına və birinci 
xanıma rayonda həyata keçirilən 
layihələr barədə məlumat verib.

* * * * *
Noyabrın 1-də Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva Heydər Əliyev Fon-
dunun dəstəyi ilə Şamaxı şəhə-
rində inşa edilən 7 saylı körpələr 
evi-uşaq bağçasının açılışında iş-
tirak ediblər.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev 
Fondunun 2014-cü ildən başla-
yan “Məktəbəqədər təhsil müəs-
sisələrinin inkişafı” proqramı 
çərçivəsində məktəbəqədər tər-

biyə müəssisələrinin yenidən qu-
rulması, uşaqların təlim-tərbiyə-
sinin hərtərəfli təmin olunması 
ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilib. 

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva Hey-
dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
yaradılan Yaradıcılıq Mərkəzi-
nin, Şamaxı şəhər stadionunun, 
Şamaxı Üzüm Tingçilik Mərkə-
zinin, akademik Heydər Hüsey-
nov adına Çarhan kənd tam orta 
məktəbinin yeni binasının açılış-
larında iştirak ediblər.

* * * * *
Noyabrın 1-də Şamaxıdakı Pirsa-
at Baba ziyarətgah-məscid komp-
leksinin bərpa və yenidənqurma 
işlərindən sonra açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva açılışda 
iştirak ediblər.
Şamaxı rayonunda Pirsaat çayının 
sahilində yerləşən Pirsaat Baba zi-
yarətgahı əhalinin ən çox ziyarət et-
diyi müqəddəs ocaqlardan biridir. 

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əli-
yevin xüsusi diqqəti sayəsində dini 
ziyarətgahlarımız və dini məbədlə-
rimiz yenidən qurulur. Bu sahəyə 
Azərbaycanın birinci xanımı Meh-
riban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi 
Heydər Əliyev Fondu da öz töhfə-
sini verir, istər ölkəmizdə, istərsə 
də xaricdə dini abidələrin bərpası 
üzrə layihələr reallaşdırır. Bunlar-
dan biri də Şamaxı şəhərinin girə-
cəyində, Bakı-Şamaxı-Yevlax avto-
mobil yolunun kənarında yerləşən 
Pirsaat Baba ziyarətgahıdır.
Onu da deyək ki, müxtəlif za-
manlarda dağıntıya məruz qal-
mış orta əsrlərə aid bu ziyarətgah 
1918-ci ildə Hacı Cəfərqulu adlı 
xeyirxah şəxs tərəfindən türbə 
şəklinə salınıb. Ziyarətgah so-
vetlər dövründə dağıdılsa da, 
müstəqilliyimizin bərpasından 
sonra 1993-cü ildə yenidən inşa 
edilib, lakin zəlzələ nəticəsində 
dini ocağa zərər dəymişdi. Ötən 
ildən başlayaraq həyata keçirilən 
genişmiqyaslı yenidənqurma iş-
ləri nəticəsində artıq dini ibadət-
gah yenidən əhalinin ixtiyarına 
verilir.
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Banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı 
növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatla-
rına maliyyə sanksiyalarının əhatə dairəsi ge-
nişləndirilir.
Bu, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin iclasında müzakirəyə 
çıxarılan Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyi-
şiklikdə əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, banklar və bank əməliyyat-
larının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər 
kredit təşkilatları tərəfindən vergi ödəyiciləri-
nin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər 
hesablarında olan vəsaitlər üzrə vergi orqanı-
nın sərəncamlarının icra edilməsi və müvafiq 
normaların icra edilməməsinə görə maliyyə 
sanksiyasının tətbiqi mexanizmləri dəqiqləşdi-
riləcək.
Banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı 
növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilat-
larına aşağıdakı maliyyə sanksiyaları tətbiq 
ediləcək:
– vergi ödəyicisinin vergilərin ödənilməsinə dair 
tapşırıqlarının icra edilməməsinə, habelə Mülki Mə-
cəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliyi po-
zulmaqla icra edilməsinə görə icra edilməyən ödəmə 
tapşırığında göstərilən məbləğlərin və ya növbəliyi 

pozulmaqla aparılan əməliyyatların məbləğlərinin 
50 faizi;
– vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sank-
siyalarının vergi ödəyicisinin hesabından tutulması 
haqqında vergi orqanının sərəncamlarının daxil ol-
duğu gündən 3 iş günü müddətində icra edilməmə-
sinə, habelə Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
ödənişlərin növbəliyi pozulmaqla icra edilməsinə 
görə icra edilməyən vergi orqanının sərəncamında 
göstərilən məbləğlərin və ya növbəliyi pozulmaqla 
aparılan əməliyyatların məbləğlərinin 50 faizi;
– bu Məcəllə ilə müəyyən edilən həcmdə vəsaitin 
dondurulması haqqında vergi orqanlarının sərən-
camlarının daxil olduğu gün icra edilməməsinə 
görə – icra edilməyən vergi orqanının sərəncamında 
göstərilən məbləğlərin 50 faizi.

4-10 noyabr 2021-ci il

“Dövlət rüsumu haqqında” Qanunda dəyişik-
lik edilməsi barədə qanun layihəsi noyabrın 
1-də Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin iclasında müzakirə 
edilib.
Komitə sədri Tahir Mirkişili qanun layihə-
si barədə məlumat verib. Bildirilib ki, layihə 
“Dövlət rüsumu haqqında” Qanun ilə müəy-
yən edilmiş xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə 
görə ödənilən dövlət rüsumlarının idarə edil-
məsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hazır-
lanıb. Layihədə dövlət rüsumu dərəcələrinin 
sonuncu qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı 
dövrdə inflyasiya səviyyəsinə uyğun indeksa-
siya edilməklə artırılması, dövlət büdcəsinin 
büdcədənkənar vəsaitlərə aid edilən hissəsinin 
ləğv edilməsi və tam məbləğdə büdcəyə köçü-
rülməsi, o cümlədən mövcud qanunvericiliyə 

əsasən rüsum müəyyən edilməyən bir sıra xid-
mətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət rü-
sumunun müəyyən edilməsi təklif olunub.
Qeyd edilib ki, mövcud qanunvericilikdə bir 
sıra xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə 
müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun dərə-
cələrinin onların tətbiq olunduğu dövrdən eti-
barən inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alınmaq-
la yenidən artırılmasına zərurət yaranıb. Eyni 
zamanda, dövlət rüsumunun büdcədənkənar 
vəsaitlərə aid edilən hissəsinin ləğv edilməsi 
və tam məbləğdə büdcəyə köçürülməsi nəzər-
də tutulub. Qanunun qəbulu dövlət orqanla-
rı və müvafiq qanunlar tərəfindən göstərilən 
xidmətlərin və hüquqi hərəkətlərin keyfiyyət 
göstəricilərinin, o cümlədən qeyri-neft sektoru 
üzrə büdcə daxilolmalarının artmasında mü-
hüm rol oynayacaq.

Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında Bakının ti-
carət dövriyyəsinin həcmi ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 3,9 faiz artaraq 17 mil-
yard 17,4 milyon manat olub.
Ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, 
içkilər və tütün məmulatlarının dəyəri əvvəlki 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,7 faiz arta-
raq 8 milyard 931,8 milyon manata, qeyri-ərzaq 
məhsullarının həcmi isə 3,2 faiz artaraq 8 mil-
yard 85,6 milyon manata bərabər olub. İstehlak 
məhsullarının 36,5 faizi hüquqi şəxs status-
lu müəssisələrdə, 45,4 faizi fərdi sahibkarlara 
məxsus ticarət obyektlərində, 18,1 faizi isə pay-
taxtın məhsul bazarlarında satılıb.

Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında paytaxt sə-
nayesində istehsal olunmuş malların və göstə-
rilmiş xidmətlərin həcmi əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 0,9 faiz artaraq 29,7 mil-
yard manat təşkil edib.
Sənaye məhsulunun 75,1 faizi mədənçıxarma, 
21,8 faizi emal, 2,3 faizi elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, 
0,8 faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlən-
məsi və emalı sektorlarında istehsal olunub. 
Sənayedə qeyri-dövlət sektorunun payı 82,8 
faiz olub. İstehsalın ümumi həcmində sənaye 

məhsulunun payı 91,4 faiz, sənaye xarakterli 
xidmətlərin göstərilməsi isə 8,6 faiz təşkil edib. 
İstehsal edilmiş məhsulun böyük hissəsi isteh-
lakçılara göndərilmiş, əvvəlki dövrlərdə ya-
ranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye 
müəssisələrinin anbarlarında oktyabrın 1-nə 
298,3 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı 
olub. 
Sənaye müəssisələrinin anbarlarında başqa 
müəssisələrdən alınmış və satış üçün nəzərdə 
tutulmuş 74,5 milyon manat məbləğində digər 
məhsullar da yer alıb.

“Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 
qanun layihəsi vergi bazasının genişləndirilməsi və 
ofşor zonalarda aparılan əməliyyatları əhatə edən 
vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, sosial xarakterli 
güzəştlər vasitəsilə əhalinin maliyyə (vergi), habelə 
sosial dəstək çərçivəsində bank sektorunun, sahib-
karlıq subyektlərinin vergi yükünün azaldılması və 
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi, kölgə iqtisadiyya-
tına qarşı mübarizə çərçivəsində vergidən yayın-
ma hallarının qarşısının alınması, vergi borclarının 
yığılmasının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
inzibatçılığın gücləndirilməsi, habelə vergi borcla-

rının alınmasına möhlət verilməsi mexanizminin 
təkmiləşdirilməsi kimi istiqamətləri əhatə edir”. Bu 
sözləri Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sa-
hibkarlıq komitəsinin noyabrın 3-də keçirilən icla-
sında Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərin 
müzakirəsi zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin idarə 
rəisi Nicat İmanov deyib.
O bildirib ki, ilk olaraq aksizli məhsulların dərə-
cələrində artım olacaq. Məhz zərərli məhsullar üzrə 
istehlakın azaldılması üçün nəzərdə tutulan ad-
dımlardan biri də vergilərin artırılması ilə bağlıdır. 
Məcəllədə edilən dəyişikliklərdə alkoqollu içkilər 
üzrə və tütün məhsullarında artım nəzərdə tutu-
lur. Digər tərəfdən, ölkənin ekoloji mühitinin qo-
runmasında mühərrikinin həcmi 3000 kubmetrdən 
yuxarı olan avtomobillərin də aksiz dərəcələrində 
artım təklif olunur. Eyni zamanda, istismar müd-
dəti uzun olan avtomobillərin də aksiz dərəcələrinə 
yüksəldici əmsalların tətbiqi nəzərdə tutulur. Digər 
dəyişiklik istiqaməti mədən vergisinə cəlb edilən 
gips və gəc məhsulları ilə bağlıdır. Sement və xam-
mal üçün tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin gipsə və 
gəcə də tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Mədən ver-
gisi üzrə vahid yanaşmanın tətbiqi nəzərdə tutulur. 
Gələcəkdə vergitutma obyektlərinin bərabərləşdi-
rilməsi siyasəti də həyata keçiriləcək.

Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 
qanun layihəsi vergi bazasının genişləndirilməsi və 
ofşor zonalarda aparılan əməliyyatları əhatə edən 
vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, sosial xarakterli 
güzəştlər vasitəsilə əhalinin maliyyə (vergi), habelə 
sosial dəstək çərçivəsində bank sektorunun, sahib-
karlıq subyektlərinin vergi yükünün azaldılması və 
sahib karlıq fəaliyyətinin təşviqi, kölgə iqtisadiyyatına 
qarşı mübarizə çərçivəsində vergidən yayınma halla-
rının qarşısının alınması, vergi borclarının yığılması-
nın səmərəliliyinin artırılması məqsədilə inzibatçılığın 
gücləndirilməsi, habelə vergi borclarının alınmasına 
möhlət verilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
kimi istiqamətləri əhatə edir.
Bu sözləri Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sa-
hibkarlıq komitəsinin noyabrın 3-də keçirilən iclasın-

da Vergi Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərin mü-
zakirəsi zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin idarə rəisi 
Nicat İmanov deyib. 
O bildirib ki, ilk olaraq aksizli məhsulların dərəcələ-
rində artım olacaq.  Məhz zərərli məhsullar üzrə isteh-
lakın azaldılması üçün nəzərdə tutulan addımlardan 
biri də vergilərin artırılması ilə bağlıdır. Məcəllədə 
edilən dəyişikliklərdə alkoqollu içkilər üzrə və tütün 
məhsullarında artım nəzərdə tutulur. 
Digər tərəfdən, ölkənin ekoloji mühitinin qorunma-
sında mühərrikinin həcmi 3000 kubmetrdən yuxarı 
olan avtomobillərin də aksiz dərəcələrində artım tək-
lif olunur. 
Eyni zamanda, istismar müddəti uzun olan avtomo-
billərin də aksiz dərəcələrinə yüksəldici əmsalların 
tətbiqi nəzərdə tutulur. 
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Zəfər bayramınız 
mübarək olsun!

8 Noyabr

Noyabrın 2-də “SOCAR Tower”də SOCAR 
istiqrazlarının təkrar bazar əməliyyatlarına 
başlanılması və 2016-cı ildə buraxılmış ilkin 
istiqrazlarla bağlı hesabat tədbiri keçirilib. SO-
CAR-ın maliyyə məsələləri üzrə baş məsləhət-
çisi, tədbirin moderatoru Əli Ağaoğlunun giriş 
nitqindən sonra 2016-cı ildə buraxılmış ilkin 
SOCAR istiqrazları ilə bağlı hesabat xarakterli 
videoçarx nümayiş olunub.
Şirkətdən  bildirilib ki, SOCAR-ın iqtisadi mə-
sələlər üzrə vitse-prezidenti Süleyman Qa-
sımov çıxış edərək, SOCAR istiqrazlarının 
yaranma tarixçəsindən, ölkə iqtisadiyyatına 
töhfələrindən və buraxılmış yeni istiqrazla-
ra investorların böyük marağından söz açıb. 
Tədbirdə iştirak edən Mərkəzi Bankın Kapital 
Bazarlarına Nəzarət Departamentinin direktor 
müavini Samir İsmayılov və Bakı Fond Birja-
sının sədri Eldar Abdullayev çıxışlarında SO-
CAR istiqrazlarının qiymətli kağızlar bazarının 

inkişafında rolundan və digər korporativ istiq-
razların emissiyasına qazandırdığı stimuldan 
bəhs edib, ilkin istiqrazların birjada ən çox in-
vestisiya edilmiş qiymətli kağız olduğunu vur-
ğulayıb, əksəriyyəti fiziki şəxslər tərəfindən 
satın alınmış 100 milyon dollar məbləğindəki 
yeni SOCAR istiqrazlarının noyabrın 1-də bir-
jada yerləşdirilməsini daxili kapital bazarları-
nın yeni bir uğuru kimi dəyərləndiriblər.
Xatırladaq ki, yeni SOCAR istiqrazları 5 illik 
müddətə buraxılıb. Faiz gəliri 4,5 faizdir və 
kupon ödənişləri rüblük qrafiklər əsasında hə-
yata keçiriləcək. İstiqrazları 1 və 5 saylı “ASAN 
xidmət” mərkəzlərində yaradılmış “SOCAR is-
tiqrazları” köşklərindən, eləcə də Azərbaycan-
da xidmət göstərən investisiya şirkətlərindən 
əldə etmək mümkündür. SOCAR istiqrazları-
nın təkrar bazarda likvidliyinin təmin olunma-
sı məqsədilə “PSG Kapital” investisiya şirkətini 
marketmeyker qismində cəlb edib.

Noyabrın 2-də Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsi Vergilər Məcəl-
ləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklərin ictimai 
müzakirələrini təşkil edib.
Komitə sədri Tahir Mirkişili Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən Milli Məclisə daxil olmuş 
Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da qanun layihəsində kitab və kağız məhsul-
larının idxalının və satışının ƏDV-dən azad 
olunmasının nəzərdə tutulduğunu bildirib. 
Deyib ki, qanun layihəsində Vergilər Məcəlləsi-
nin 164-cü maddəsinə təklif edilən dəyişikliyə 

görə, siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən təsdiq edilən KİV məhsullarının və 
kitabların (elektron kitablar istisna olmaqla), 
habelə dərslik komplektlərinin idxalı və satışı, 
həmin malların (məhsulların) istehsalı (nəşri) 
ilə bağlı rulon və ya vərəqə şəklində kağızın 
idxalı və satışı, mətbu KİV məhsullarının və 
kitabların (o cümlədən elektron kitabların), ha-
belə dərslik komplektlərinin istehsalı ilə bağlı 
redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti 
(reklam xidmətləri istisna olmaqla) ƏDV-dən 
azad olunur.

İlkin məlumata görə, Dövlət Gömrük Komitəsi 
cari ilin yanvar-oktyabr ayları üzrə nəzərdə tutu-
lan büdcə öhdəliyinə 111,73 faiz əməl edib.
Bu barədə Komitənin sədri Səfər Mehdiyev deyib.
O bildirib ki, nəzərdə tutulan proqnozdan 
əlavə 373,75 milyon manat gömrük ödənişləri-
nin toplanaraq, dövlət büdcəsinə köçürülməsi 
təmin olunub.
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Mustafa Kamal Atatürk demişdir: 
“Hərbi və siyasi zəfərlər nə qədər bö-
yük olsa da, iqtisadi zəfərlər olmadan 
mühüm nəticələr əldə etmək mümkün 
deyil”. 44 günlük Vətən müharibəsində 
əldə etdiyimiz qələbəni daha da möh-
kəmləndirmək üçün iqtisadi zəfərləri-
mizi davamlı etməliyik. Düşünürəm ki, 
Azərbaycanın beynəlxalq müstəvilərdə-
ki uğurlu mövqeyi, davamlı inkişafın 
müxtəlif istiqamətlərində əldə etdiyimiz 
əhəmiyyətli nailiyyətlər bütün cəbhələr-
də qələbənin bizim olacağına dair işarə-
dir! 
Ümumiyyətlə, QƏLƏBƏ haqqında yaz-
maq, QƏLƏBƏ sonrası bərpa və inkişaf-
dan yazmaq hədsiz qürur verir.Albert 
Eynşteyn demişdir: “İnsan təfəkkürü-
nün hansısa səviyyəsində problemlə üz-
ləşir. Onun həlli üçün problemdən daha 
üstün təfəkkür səviyyəsinə qalxmaq la-
zımdır”. Düşünürəm, Azərbaycanın şan-
lı qələbəsinin əsasında məhz bəşəri təfək-
kür səviyyəsinə qalxmağımız dayanır!

Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin strate-
giyası nəticəsində gerçəkləşən “Əsrin 
müqaviləsi”, cənab Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə BMT Təhlükə-
sizlik Şurasına sədrlik, Bakının dünya 
humanitar fikir mərkəzinə çevrilməsi, 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan döv-
ründə Türkiyə ilə artan qardaşlıq müna-
sibətləri nümunələrində özünü göstərir. 
Azərbaycan dövlət başçısının qlobal 
geosiyasi prosesləri düzgün hesablama-
sı və strateji addımları bəhrəsini verdi. 
Beləliklə, Türkiyənin Türk ölkələrinə 
nəqliyyat dəhlizi istəməsi, ABŞ-ın bunu 
dəstəkləməsi və eyni zamanda, Avropa-
dan sıxışdırılan Rusiyanın bu dəhlizdə 
maraqlı olması ZƏFƏR üçün əlverişli 
zəmin yaratdı.
Hind fəlsəfəsi insanları təfəkkür sə-
viyyəsinə görə 4 qrupa bölür:
4. bəşəriyyəti;
3. dövlətini;
2. ailəsini;
1. özünü düşünən.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə səfərdə 
olan Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
Erkan Özoral dağıntıları görərkən vur-
ğulayıb: “Deməsəydilər ki, bura Füzuli 
şəhərinin mərkəzidir, inanmazdım”.
Polşanın ölkəmizdə səfiri Rafal Pobors-
ki isə bildirib: “Bu vəziyyət beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırılmalıdır”.
Ali Baş Komandan düşmən caynağın-
dan qopardılan Füzuli şəhərinə səfər 
edərkən dedi: “Buradan sanki vəhşi 
qəbilə keçib”.

Belə olan halda insanları 5 qrupa böl-
mək lazımdır:
5. bəşəriyyəti;
4. dövlətini;
3. qəbiləsini;
2. ailəsini;
1. özünü düşünən.
Şübhəsiz, heç bir vicdan sahibi yaşadığı 
evi yandıran, bar verən ağacı kəsən, qə-
birləri belə rahat buraxmayan düşməni 
və həyətinə mərmi düşən, lakin “Təki 
əsgərə dəyməsin” deyən azərbaycanlını 
müqayisə etməz.

Təhlil və qiymətləndirmə
44 günlük ildırım sürəti və zəfər! Şükür, 
30 illik həsrətə son!
Qələbəni möhkəmlətmək, zəfəri daha 
uca etmək üçün bütün cəbhələrdə daim 
ehtiyatlı olmalı və güclənməli, böyük 
azərbaycanlı-10 ildə əsərlərinə 36 000-

dən çox istinad olunan Lütfizadənin 
qeyri-səlis məntiqindən bəhrələnərək, 
bəşəri təfəkkürümüzün inkişafını da-
vamlı etdirməliyik. Bəşəri təfəkkürün 
təzahür forması, düşünürəm ki, elə da-
vamlı inkişaf məqsədidir. Onun qolu 
olan iqtisadi inkişaf barədə qələbə ami-
li kimi könlümüzə fərəh verən çox söz 
deyildiyindən bir ifadə ilə kifayətlənim: 
görünən dağa nə bələdçilik?!
Davamlı inkişafın digər qolu olan sosi-
al inkişaf göstəricilərinin kökündə:
- akademik Ziyad Səmədzadənin vurğuladı-
ğı kimi, cəmiyyətdə taleyüklü məsələlər üzrə 
konsensusun olması;
- müxtəlif etnik qrup nümayəndələrinin çi-
yin-çiyinə Vətənin keşiyində rəşadətlə da-
yanması;
-Şuşa məscidində namazın vəhdət şəklində 
qılınması kimi amillər dayanır.
Davamlı inkişafın qolu olan ekoloji inki-
şaf üçün də xeyli iş görülür: son illərdə 
əkilən ağacların sayının milyonlarla öl-
çülməsi, ətraf mühitin mühafizəsi sahə-
sində beynəlxalq konvensiyalara qoşul-
ma, institusional islahatların aparılması, 
alternativ energetika çərçivəsində günəş 
və küləklə dostluğun artması və s.
Əlbəttə, bu uğurlar problemlərin olmadı-
ğını demir. 
Lakin problemlərin həlli potensialının 
yüksək olduğunu deyir. Davamlı inkişaf 
imkanlarının yüksək olması və ondan 
səmərəli istifadə həm daxili gücü səfərbər 
edir, həm də ölkənin beynəlxalq nüfuzu-
nu, ona olan inamı artırır.
Azərbaycan iqtisadçıları atəşkəs döv-
ründə mütəmadi olaraq Qarabağ möv-
zusuna toxunub, ürək ağrısı və ümid-
lərlə nə vaxtsa lazım gələcək təhlillər 
aparıb.
Sevinirəm ki, 2013-cü ildə Prezident 
yanında Gənclərə Dəstək Fondu Türk 
Dünyasının əksər yurdundan olan ya-
zarları Qarabağ mövzusunda “Gəldik, 
gördük, yazdıq” layihəsinə cəm etdi və 
mən də iqtisadi məruzəçi oldum. Çıxı-
şımı belə adlandırdım: “Türk dünyası 
vahid iqtisadi məkanının təmin olun-
masında Qarabağ probleminin həlli-
nin rolu”. Qarşıya qoyduğum məqsəd 
qardaş ellərin gücünün Qarabağ ətrafın-
da birləşməsinin müəyyən iqtisadi əsas-
larının hazırlanması idi.
9 noyabrda 3 dövlət rəhbəri tərəfindən 
imzalanmış bəyanat əsasında Zəngəzur 
nəqliyyat dəhlizinin bərpası nəzərdə 
tutduğum Türk dünyası vahid iqtisadi 
məkanı üçün zəruri şərtdir.
Düşünürəm, 2013-cü il tədbirində dedi-
yim fikirlərdən ikisini burada qeyd et-
səm, faydalı olar:
- Qarabağ azad olunduqdan sonra meqa bər-
pa layihəsində Türk dünyası şirkətləri dəvət 
alacaq. Qarabağda Səmərqənd memarlığı ye-
rinə düşər;
- Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
Asiya İnkişaf Bankı, Asiya İnfrastruktur 
Sərmayələri Bankı, İslam İnkişaf Bankı kimi 
maliyyə qurumları var. Belə olan halda Türk 
Dünyası Kalkınma Bankının təsisinə də eh-
tiyac var. Məmnuniyyətlə Qarabağda onun 
bölməsi yaradılar.
Tarixdə bərpa layihələri çox olub. Meqa 
layihələrin icrası üçün beyin mərkəzləri 
yaradılır. Düşünürəm, Qarabağın bər-
pasını tək rasional məntiqlə yox, həm də 
duyğusallıqla gerçəkləşdirmək lazım-
dır. Bu müqəddəs işdə Azərbaycan Elm-
lər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitu-
tunun nəzdində yaradılan Post-konflikt 
Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzinə və 
onun rəhbəri i.e.d., professor Akif Mu-
sayevə uğurlar arzulayırıq!
Azərbaycanın böyük oğlu, nəhəng 
təfəkkür sahibi, akademik Azad Mirzə-
canzadə deyirdi: “Qlobal düşün, lokal 
hərəkət et”. Azad müəllim irsinə hədsiz 
ehtiramımı bildirərək, onun sözü əsa-
sında mövcud gerçəkliyə uyğun yeni 
söz deyirəm: “Azərbaycan dövləti qlo-
bal düşündü, qlobal da hərəkət etdi!”
Bu, Vətənin azad olunması və milli 
şərəfin bərpasıdır!
Şamil əmim deyərdi: “Kədər göz yaşı ilə 
sevinc göz yaşının tərkibi fərqlidir”. 
Yaşadığım heç bir sevinc hissi Şuşanın 
alındığı gün daddığım sevincə bənzəmir.
Platon demişdir: “Sistem onun ele-
mentləri cəmindən daha böyükdür”. 

“Aman ayrılıq” əvəzinə, “Ayrılarmı kö-
nül candan?!” deyən Can Azərbaycan 
Qarabağla birgə daha böyük uğurlara 
imza atacaq! Azad, qalib ruhdan mədə-
niyyətin ecazkar təntənəsini, sarı simin 
ürkək titrəyişini gözləyirik!
Vacib bir məqamı da qeyd edək ki, bu 
böyük nailiyyət ölkəmizin tibb cəbhə-
sindəki mücadiləsi ilə eyni vaxtda baş 
verib.
İqtisadçının ötürdüyü estafeti zəfərlə 
icra edən əsgər estafeti yenə iqtisadçıya 
öz müstəvisində zəngulə yaratmaq üçün 
qaytardı. Düşünürəm, bu məsələlərin 
həlli faydalı olar:
1.Zəngəzur dəhlizinin maliyyələşməsinə 
Böyük İpək Yolunun -“Bir kəmər, bir yol” 
layihəsinin bir hissəsi kimi yanaşaraq Çinin 
cəlbi səmərəliliyi və etibarlılığı artıra bildiyi 
üçün bu məsələyə baxıla bilər;
2.Gürcüstan dəhlizi də strateji alternativ 
xətt kimi inkişaf etdirilməlidir;
3.Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət 
birliyinin yaranması fikrini də uğurlu sayı-
ram;
4.Ermənistanın təzminat ödəmək üçün pulu 
yoxdursa, aktivləri və ərazi ilə ödəyə bilər;
5.Laçın sərhədində sərhədçimiz - iqtisadi 
məkanımızı qorumaq üçün gömrükçümüz 
dayansın;
6.Mərkəzi Bankımız bütün Azərbaycan əra-
zisində yeganə ödəniş vasitəsi kimi milli ma-
natın olmasını tələb etməli və bunun üçün 
şərait yaratmalıdır;
7.Məskunlaşma iqtisadi təşviq edilməlidir. 
Dövlət infrastukturu qursun. Əsgərdən 
sonra sahibkarların hücumu üçün güzəştlər 
səmərəli olar. 
İşğaldan azad olan ərazilərdə fəaliyyət 
göstərənlərə vergi güzəştləri, faizsiz kredit-
lər, infrastruktur şəbəkələrinə asan qoşulma 
şərtləri verilə bilər və s. Vətən sərhəddən baş-
lanır, sərhəddə möhkəmlənməliyik. Çıraqla-
rın sayı çox olmalıdır;
8.Silahlı Qüvvələrə Dəstək Fonduna axın-
la köçürmələri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, 
Qarabağ faizsiz bərpa istiqrazlarının bu-
raxılması xalq maliyyələşməsinə təkan verər;
9.İmkan daxilində hər kəsin köməyi vacib və 
qiymətlidir. Bu da təşviq edilməlidir. Bül-
büldən soruşdular: “Gözəl avazının sirri 
nə?” O, da: “Mömin evi yanırdı, dimdi-
yimdə su apardım” dedi. “Bununla atəşi 
söndürəcəyini düşündün?”. “Nə edim, 
bacardığım budur” söylədi;
10. Təltif. Niyə qəhrəmana medal verilir? 
Nobel mükafatı laureatı Qabriel Qarsia 
Markesə görə, Vətən igidinin sinəsinə taxdı-
ğı zirehlə onun ürəyini qoruyur;
11.Medalın bir tərəfi Qələbədirsə, digər tərə-
fi şəhid, qazi, əsirdir. 
Onlara, ailələrinə göstərilən əbədi qayğı pa-
rıltısı Qələbə parıltısından üstün olmalıdır. 
Çoxunun qələbədə payı var. Amma başqaları 
xalqın dik dayanması naminə əməyindən, 
pulundan keçibsə, onlar həyatlarından, sağ-
lamlıqlarından keçib;
12.Sahibkarların imkan daxilində şəhid ailə 
üzvləri və qaziləri işlə təmin etməsi təklifini 
alqışlayıram;
13.Ölkəmizin bütün şəhərlərində qan yad-
daşı-işğal-qələbə abidə kompleksi ucaldılsın. 
Bu müsabiqə əsasında, həmin bölgənin şə-
hidlərinin və onların iştirak etdiyi döyüşlə-
rin təsviri ilə gerçəkləşsin;
14.Dövlət layihələrinin vaxtında icrası üçün 
dövlət vəsaiti ilə yanaşı, bank vəsaitindən, 
zəmanətindən istifadə etmək faydalı olar.
Azad olunmuş ərazilərdə inkişafını 
gözləyən ənənəvi sahələr:
- mülki və sənaye tikintisi, o cümlədən yol 
tikintisi; iaşə; kənd təsərrüfatı; turizm; logis-
tika; ticarət; dağ-mədən sənayesi; energetika;
mədəniyyətin iqtisadiyyatı; yeni iqtisadi 
sahələrin inkişafı və s.
15. Məsələn, minaların təmizlənməsi ava-
danlıqlarının istehsalının təşkili. Bunu Mi-
nalardan Təmizlənmə Agentliyinin cəlbi ilə 
məşhur brendlərlə müştərək iş əsasında təş-
kil etmək olar. 
Avadanlığın satış bazarı da buradadır, sınaq 
poliqonu da. Bu, müqayisəli üstünlükdür. 
Rəqiblərin belə imkanları yoxdur. Bu, dövlət 
vəsaitinə xeyli qənaət deməkdir;

16.Ekologiyanın qorunması və resurslardan 
səmərəli istifadə üçün tullantıların təkrar emalı;
17.Ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin daim 
yüksək olması üçün yeni texnologiyalara 
əsaslanan hərbi sənayenin inkişafı;
18. “Ağıllı həllər”. Qarabağın bərpasında 
“ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” layihələrindən 
danışılır. Xatirələrdə yaşayan qədimi görü-
nüşün, memarlıq üslubunun saxlanılması 
ilə yanaşı, innovativ həllərin də olması zəru-
ridir. Bu, keçmişlə gələcəyin qovuşması əsa-
sında olacaq modernizasiyadır. Bu məqamda 
bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Ha-
zırda yeni iqtisadi rayonlaşma prosesi gedir. 
Zəfərdən əvvəl Qarabağ ərazisinə aid inzibati 
rayonların dövlət qurumları tərəfindən tən-
zimlənməsi müxtəlif mərkəzlərdən aparılır-
dı. Məsələn, indi Tərtərdə fəaliyyət göstərən 
sahibkar vergi və əmlak məsələlərini Bərdədə, 
FHN-ə aid məsələləri Ağdamda, ekologiya 
məsələlərini Ağcabədidə, elektrik məsələlərini 
Mingəçevirdə həll etməlidir və s. Çünki mü-
vafiq qurumların regional mərkəzləri adları 
çəkilən müxtəlif inzibati rayonlarda yerləşir. 
Düzdür, bu cür yanaşma inzibati rayonlar 
arasında müəyyən bərabərlik yaradır. 
Amma sahibkar, bəzən də vətəndaş mövqe-
yindən yanaşsaq, bir mərkəzdən tənzimləmə 
daha səmərəli olur. ASAN XİDMƏT xalqa 
böyük kömək olsa da, hələ bütün məsələləri 
əhatə etmir. Xüsusilə sahibkarlarla bağlı. Bu 
baxımdan Qarabağda institusional idarəet-
mənin cəmlənməsi səmərəliliyi artırar. Qa-
rabağda ən yaxşı təcrübə və ya nəzəri fikir 
tətbiq olunmalıdır.

19. Rusiya Federasiyasının regiona tarixi 
marağını, sülhməramlıların Azərbaycanın 
öhdəliyi kimi 5 il müddətinə burada yerləşdi-
rilməsini nəzərə alaraq, bu ölkə ilə müxtəlif 
səviyyələrdə dialoqu davam etdirmək, güc-
ləndirmək məqsədəuyğun olar. Bu ölkənin 
nümayəndələri regionda balans saxlanılma-
sını vacib saydıqlarını bildirir. Əlbəttə, Ru-
siya təşəbbüskarı və aparıcı qüvvəyə malik 
olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatının üzvü kimi Ermənistanla strate-
ji müttəfiqdir. Rusiya Federasiyası Azərbay-
canla isə strateji tərəfdaşdır. Bu tərəfdaşlıq 
özünü daha çox iqtisadi və humanitar sahədə 
göstərir. Yəqin, bu balansı saxlamağın səbəbi 
Rusiya gerbində təsvir olunan ikibaşlı qartal-
dır. Onun bir başı sağa, o birisi sola baxır.

Rusiya rəsmilərinin mövzu barədə fərqli mövqe 
nümayişinin mənbəyi də, zənnimcə bu amillə 
baglıdır. Şimal qonşumuzun ərazisində ya-
şayan, ölkəmizin tədiyə balansının müsbət 
istiqamətlənməsində əhəmiyyətli payı olan 3 
milyon həmvətənlimiz amili də nəzərdən qaç-
mamalıdır. Zənnimcə, reallıqları nəzərə alaraq, 
RF ilə təmas nöqtələri nə qədər çox olsa, danışıq 
da o qədər uğurlu alınar. Azərbaycanlıların RF-
nin ictimai həyatında rolu nə qədər yüksək olsa, 
işimizin xeyrinə olar. Azərbaycan və Ermə-
nistan arasında rəsmi odlu müharibə bitsə 
də, soyuq müharibə davam edə bilər. Bey-
nəlxalq güclərin də qarışdıqları bu proses 
mürəkkəb olduğundan çağırışlara cavabı-
mız da tutarlı və müdrik olmalıdır.
20. Dəhlizdən, təzminatdan əlavə, qarşılıq 
prinsipini rəhbər tutaraq bu gün erməni 
əhalisinin Qarabağda yaşadığı, Rusiya sülh-
məramlılarının qoruduğu hüquqi rejimdə 
olan ərazi qədər Ermənistandan istifadə 
üçün ərazi tələb edilə bilər. Həmin ərazidə 
Ermənistandan məcburi köçürülmüş soy-
daşlarımız Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə 
könüllü olaraq yaşaya bilər. Bu ərazi Azər-
baycana, Zəngəzur dəhlizinə bitişik ərazi ol-
malı və Türkiyə sülhməramlıları ilə qorun-

malıdır. Bu ərazidə əmlakın Azərbaycan, 
Türkiyə və digər beynəlxalq güc dövlətləri-
nin sığorta şirkətləri tərəfindən sığortalan-
ması məqsədəuygundur.
21. Azərbaycan rəsmiləri, politoloqlar də-
fələrlə Qarabağın erməni əhalisinin ölkəmi-
zin digər azsaylı millətləri kimi Azərbaycan 
qanunları çərçivəsində yaşayıb, fəaliyyət 
göstərmələri üçün şərait yaradacaqlarını 
vurğulayıb. Əlbəttə, əsrləri aşan nifaq və 
qan yaddaşı olduğu halda, bu, çox çətindir. 
Amma Azərbaycan sülhsevərliyi və bunun 
dünyaya nümayişi, qlobal maraqların gözlə-
nilməsi bunu labüd edir. Ona görə reallıqları 
nəzərə alaraq, çevik siyasət aparmaq, proses-
lərə daha çox təsir etmək zərurəti var. Evlərini 
satmaq istəyən ermənilərdən onu almaq olar. 
Bu məsələ ilə bağlı bir məqamı da yada salım. 
Cənab Prezident İlham Əliyevin diqqətə çək-
diyi kimi, Azərbaycan Ermənistandan adam-
başına düşən ÜDM istehsalına görə irəlidədir. 
Lakin bu fərqin artmasına ehtiyac var. Bu fərq 
çoxaldıqca maraqlarımız çərçivəsində Qaraba-
ğın erməni əhalisinin ölkəmizə iqtisadi inteq-
rasiyası da artar. Bu da regionda gərginliyin 
azalmasına xidmət edər. Amma bunun üçün 
konkret layihələrin hazırlanması məqsədəuy-
ğundur. Məsələn, erməni əhalisinin məskun-
laşdığı ərazinin marketinqini həyata keçirərək, 
innovativ həlləri azad olunmuş ərazilərdə yer-
ləşdirərək, onlara iqtisadi təsir mexanizmləri-
ni yaradaq. Konkret mexanizmlər müzakirə 
oluna bilər, amma ümumən fikir odur ki, 
sosial-iqtisadi mexanizmlər elə qurula bilər 
ki, onlar Azərbaycan qanunları ilə yaşamağı 
daha sərfəli saysın. Məsələn, məlumdur ki, 
hazırda ermənilər yaşayan ərazidə Azərbay-
can manatı işləmir. Mərkəzi Bank manatın 
azacıq bahalanmasını təmin etməklə erməni 
əhalisinin milli valyutamıza olan marağını 
artırmağa cəhd edə bilər. Qeyd edim ki, bu pro-
ses ABŞ dolları ifadəsində adambaşına ÜDM 
göstəricilərini də yüksəldər. Və digər dövlət qu-
rumlarımız da bu cür tədbirlər görə bilər. Əl-
bəttə, imkanlar və ümumi islahatlar daxilində. 
Başqa cür ermənilər dəstəyi Ermənistan və Ru-
siyadan istəyəcək. Yəni, regionda makro və mik-
ro iqtisadi təşəbbüsü ələ almaq məqsədəuyğun 
olar. Yaradılacaq Sərbəst İqtisadi Zona erməni 
əhalisi ilə mülki təmas xəttində ola bilər.
22. Zəfər kinofilmi çəkilsin.
Bu istiqamətlərin hər birində ciddi uğurlar 
qazanılmasına çalışılmalıdır. Lakin nə qə-
dər tələssək də, dünyanın gözünün Azər-
baycanda, Qarabağda olduğunu bilsək 
də, regionların tarazlı inkişafına diqqət et-
məliyik. İşğaldan azad olunmuş ərazilərlə 
digər ərazilərin inkişafı ahəng təşkil etmə-
li, ölkə iqtisadiyyatının vahid sistem kimi 
bərpa edilməsinə səy göstərilməlidir.
Sonda 2000-ci ildə yazdığım və diaspo-
ranın da imkanlarını bərpaya səsləyən, 
bəlkə ilk iqtisadi bayatını yenidən, 
amma qalib ölkənin vətəndaşı kimi 
diqqətə çatdırmaq istəyirəm:

Əzizinəm bank yaxşı,
Qarabağda tank yaxşı. 

Yığmağa qərib ölkə, 
Sərfinə VƏTƏN yaxşı!

Bu fikirləri Bayatı Şirazı dinləyərək yaz-
dım. Çətin və şərəfli işimizdə uğurlar!

Səmədzadə Elşad Ziyad oğlu, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin dosenti, 
Beynəlxalq Menecment 

Akademiyasının müxbir üzvi
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 Azərbaycan əsgəri 
Vətənin suverenliyinin və 

ərazi bütövlüyünün qorunması ilə 
bağlı ali missiyanı öz üzərinə götürərkən 

üçrəngli bayrağa and içir. 

“Azərenerji” iki yarımstansiya və regional 
idarəetmə mərkəzində işləri tamamlayır. İşğal-
dan azad edilən Ağdam rayonunda yaxın müd-
dətdə işığımız yanacaq.
“Azərenerji” ASC-dən bildirilib ki, Ağdam ra-
yonunun Azərbaycanın ümumi enerji siste-
minə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik 
enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədilə Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq ASC 
tərəfindən 2 yerdə 110/35/10 kilovoltluq “Ağ-
dam-1” və “Ağdam-2” yarımstansiyaları tiki-
lir. Digər rayonlardan fərqli olaraq burada iki 
yerdə 110 kilovoltluq yarımstansiyaların tikil-
məsi Ağdam ərazisinin böyük olması və rayon-
da irihəcmli layihələrin gerçəkləşəcəyi nəzərə 
alınaraq inşa edilir. Prezidentin Xüsusi Nü-
mayəndəsi Emin Hüseynovun sözlərinə görə, 
hər iki yarımstansiyada işlərin başa çatması çox 
sevindirici və əlamətdar hadisədir.
“Bu gün biz qeyd edə bilərik ki, yarımstansi-
yalar qrafikdən qabaqlama rejimində icra olu-

nub və Ağdam şəhərinə 27 ildən sonra işıq çəkə 
bildik. Bu günü bizə yaşatdığına görə Müzəffər 
Ali Baş Komandana dərin minnətdarlığımızı 
bildiririk. Bundan sonra Ağdamı, ümumiyyət-
lə Qarabağı cənnətə çevirəcəyik”, - deyə Emin 
Hüseynov deyib.
“Ağdam-1” yarımstansiyası rayon mərkəzinin 
girişində, keçmiş avtovağzalın yanında, “Ağ-
dam-2” yarımstansiyası isə rayonun Əsgərana 
yaxın, Şelli kəndi istiqamətində inşa edilir. 
“Azərenerji”nin İctimaiyyətlə əlaqələr mərkəzi-
nin rəisi Teymur Abdullayevin sözlərinə görə, 
nəinki Ağdamda, bütövlükdə Qarabağda ti-
kilən bütün elektrik stansiyaları, yarımstansi-
yalar, ötürmə xətlərinin idarəetməsini təşkil 
edəcək Avtomatik İdarəetmə Mərkəzi tikilir: 
“Burada yeni nəsil müasir texnologiyalardan 
istifadə olunub, rəqəmsal idarəetmə mərkəzi 
vasitəsilə açılıb, qoşulma əməliyyatları da daxil 
olmaqla bütün lazımi tədbirlərin hamısı avto-
matik şəraitdə həyata keçiriləcək”.

Neft sərvətləri tükəndikcə, 
dünyada və Azərbaycanda 
əsas əmtəə data və informasi-
ya olur.
Bu barədə Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru 
Vüsal Qasımlı “Rəhbər kadr-
ların İxtisas Artırılması” fa-
kültəsinin magistrantlarına 
“İqtisadiyyatın idarə edilmə-
sində rəqəmsal texnologiya-
lar” mövzusunda mühazirə 
oxuyarkən deyib.
O bildirib ki, data şirkətlərə 
daha yaxşı tətbiqlər və texno-
logiyalar qurmağa imkan verir 
və bu da onların gəlirliliyini ar-
tıraraq öz növbəsində, şirkət-

lərə bu yolla daha çox məlumat 
toplamaq və istifadə etmək 
imkanı yaradır. Buna görə də 
Azərbaycan dünya trendlərinə 
uyğun olaraq məxfiliyin qo-
runması və data istifadəsi üzrə 
qanunvericiliyin yaradılması, 
kontentin və rəqəmsal ticarə-
tin tənzimlənməsi, əqli mül-
kiyyət hüququnun qorunma-
sı, kibertəhlükəsizliyin təmin 
edilməsi və kiber diplomatiya 
sahələrində yeni qəbul edilə-
cək rəqəmsal transformasiya 
konsepsiyasına uyğun olaraq 
siyasət formalaşdırır.
Professor V.Qasımlı gələcək-
də süni intellekt sahəsində 

məxfiliyə riayət edən ölkələr 
və şirkətlərin uğur qazanaraq 
daha rəqabətli olacağını qeyd 
edib.

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliy-
yat naziri Rəşad Nəbiyevlə 
ölkəmizdə səfərdə olan Esto-
niya-Azərbaycan parlament 
qrupunun rəhbəri Sven Sester 
arasında görüş keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, gö-
rüşdə Azərbaycanla Estoniya 
arasında əlaqələrin yüksələn 
xətlə inkişaf etdiyi və iki ölkə 
arasında bütün sahələrdə, o 
cümlədən rəqəmsal inkişaf və 
nəqliyyat sahəsində əməkdaş-
lığın genişləndirilməsi üçün 
güclü potensialın mövcudlu-
ğu qeyd olunub.
Estoniyanın rəqəmsal dövlət 
xidmətləri, innovasiya və star-
tap ekosistemi, eləcə də digər 
texnoloji indikatorlar üzrə Av-
ropa ölkələri arasında ilk sıra-

larda yer aldığı vurğulanaraq, 
rəqəmsal transformasiyanın 
Azərbaycan hökumətinin gün-
dəliyində əsas yerlərdən birini 
tutduğu diqqətə çatdırılıb.

Sonra iki ölkə arasında in-
novasiya, rəqəmsallaşma və 
“ağıllı şəhər” həlləri sahələ-
rində əməkdaşlıq imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.
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Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət oca-
ğı, göz bəbəyidir. Şuşanın Azərbay-
can tarixində çox böyük yeri və elə-
cə də rəmzi mənası var. Şuşa şəhəri 
1992-ci il may ayının 8-də Ermə-
nistan tərəfindən işğal edilmişdir, 
ancaq 2020-ci il 8 noyabr tarixində 
qəhrəman Azərbaycan Ordusu tərə-
findən işğaldan azad olunmuşdur.
Öz torpaqlarının işğalı ilə barışma-
yan Azərbaycan xalqı, əlbətttə ki, bu 
işğala göz yuma bilməzdi. Eynilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin dəfələr-
lə qeyd etdiyi kimi, “... Ancaq biz 
Azərbaycan xalqı olaraq heç vaxt bu 
işğalla barışmaq fikrində deyildik. 
İşğal dövründə mən dəfələrlə de-
yirdim ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə 
barışmayacağıq, işğal edilmiş bü-
tün torpaqları, o cümlədən Şuşanı 
nəyin bahasına olursa-olsun, işğal-
çılardan azad edəcəyik”. Beləliklə, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin başçılığı altında Rəşadətli 
Azərbaycan Ordusu  böyük hünər 
göstərərək, 44 günlük Vətən müha-
ribəsində Ermənistan tərəfindən iş-
ğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarını 
azad etmişdir.  
Şuşa tarixi Azərbaycan şəhəridir. 
1752-ci ildə təməli Pənahəli xan tərə-
findən qoyulan Şuşa şəhəri Şuşa ra-
yonunun mərkəzidir. Şuşa rayonu-
nun ərazisi 0,29 min km2 təşkil edir. 
Bununla yanaşı, 2021-ci il 29 avqust 
tarixində Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti İlham Əliyevə və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva-
ya Şuşa şəhərinin baş planı təqdim 
olunmuşdur və baş planın hazır-
lanmasında Şuşa şəhərinin tarixi 
əzəmətinin qorunması əsas məqsəd 
olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 
Qeyd olunan baş plan çərçivəsində 
görə bilərik ki, Şuşa müasirlik və 
tarixi əzəmətin vəhdəti üzərində 
qurulacaq. Onu da qeyd edək ki, elə 
məhz bu tarixdə Azərbaycan Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev Şuşada 
1-ci məhəllənin də təməlini qoy-
muşdur. 
Şuşanın iqtisadi potensialı barədə 
danışarkən isə onun təbii ehtiyat-
larını xüsusilə  qeyd etmək vacib-
dir. Belə ki, Şuşada üzlük daş yata-
ğı, istismar ehtiyatları 389 min m3/
gün olan Şuşa yeraltı şirin su ehti-
yatları, gil yatağı, eləcə də mineral 
su ehtiyatları vardır. 
Paytaxt Bakı ilə arasındakı məsafə 
373 kilometr olan Şuşada mühüm 
iqtisadi sahələrdən biri də kurort 
təsərrüfatı olmuşdur. 
Şuşanın baş planında yol infrast-
rukturunun qurulması ilə yanaşı, 
ali və orta təhsil müəssisələrinin 
qurulması, modern şəhər texnologi-
yalarının tətbiqi və bununla yanaşı, 
başqa  mühüm məntəqələrdən olan 
xəstəxana və digər bu tipli obyektlə-
rin tikintisi müfəssəl şəkildə göstə-
rilmişdir. 
Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərə-

findən işğaldan azad olunmasından 
təxminən 1 ilə qədər müddət keçir 
və bu müddət ərzində quruculuq iş-
ləri, eləcə də həyata keçirilən tədbir-
lər - Vaqif Poeziya Günləri və Şuşa 
Xarıbülbül festivalı buradakı yeni-
dənqurma işlərinin möhtəşəmliyin-
dən xəbər verir və hər bir azərbay-
canlı kimi məni də qürurlandırır. 
Qısa müddət ərzində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 8 noyabr 2020-ci ildə 
Şuşa şəhərinin işğaldan azad olun-
masını elan edərkən qeyd etdiyi 
ifadələr və bu ifadələrin həyata ke-
çirildiyini müşahidə etmək hər bir 
azərbaycanlının qürur və fəxr mən-
bəyidir: “Əziz Şuşa, sən azadsan! 
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz 
Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!”

Məmmədzadə Aydın, 
UNEC-in Maliyyə və 

mühasibat fakültəsinin 3-cü kurs, 
604-cü qrup tələbəsi, 

elmi rəhbər: i.f.d., 
dosent Flora Kaşıyeva

Azərbaycanın Müzəffər Ordusu Ali 
Baş Komandanın başçılığı altında 44 
günlük Vətən müharibəsi dövründə 
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 
torpaqlarımızı azad etmişdir. 10 no-
yabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistanın dövlət baş-
çıları arasında üçlü bəyannamənin 
imzalanması ilə Vətən müharibəsi 
Şanlı Ordumuzun qələbəsi ilə başa 
çatmışdır. 
Bununla yanaşı, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin dəfələrlə vurğuladığı kimi, 
Azərbaycan və Naxçıvan arasında 
birbaşa quru yolları yaratmaqda 
mühüm rol oynayan Zəngəzur dəh-
lizi böyük iqtisadi əhəmiyyətə də 
malikdir. Belə ki, Bakıdan Horadizə 
qədər dəmir yolu fəaliyyət göstərir. 
Sözügedən yolun Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilandan keçən xətti isə Ermə-
nistanın işğalı zamanı dağıdılmış-
dır. Bununla yanaşı, Azərbaycan və 
Naxçıvanı birləşdirəcək və Zəngə-
zur bölgəsindən keçəcək Zəngəzur 
dəhlizi də fəaliyyətə başlayacaq. 

 Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin qeyd 
etdiyi kimi: “Şərqi Zəngəzur böl-
gəsində yerləşən Zəngilanı bizim 
qədim torpağımız olan Qərbi Zən-
gəzurla, ondan sonra Ordubad va-
sitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə 
birləşdirmək bizim növbəti tarixi 
nailiyyətimiz olacaq”. Bununla da 
mühüm quruculuq və inkişafın 
təməli üçün Zəfər yolu və eyni za-
manda, Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə 
Azərbaycanın Naxçıvan və Türkiyə 
ilə birbaşa quru yolu çəkməsi müm-
kün olacaq.  
Bu layihənin əhəmiyyətini anlamaq 
üçün Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin ma-
yın 10-da Naxçıvan Muxtar Respub-
likasına səfəri çərçivəsində AzTV-yə 
müsahibəsində qeyd etdiyi fikirlərə 
diqqət etməyimiz kifayətdir: “Zən-
gilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 ki-
lometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı 
ki, açılmalıdır və açılacaqdır”. 
 Əlavə etmək lazımdır ki, Azərbay-
can yeganə ölkədir ki, eyni vaxtda 

minalanmış ərazidə minadan tə-
mizləmə və quruculuq işləri yerinə 
yetirilir. Bununla yanaşı, Füzuli 
Beynəlxalq Aeroportunun açılışı 
həyata keçirildi.  Aydındır ki, işğal-
dan azad olunan rayonlarda bu cür 
müasir infrastrukturun qurulması 
bölgəni həm xarici sərmayə və in-
vestisiyalar, həm də turizm üçün 
cəlbedici məkana çevirir. 

Məmmədli Çingiz Firdovsi oğlu, 
UNEC-in Maliyyə və mühasibat 

fakültəsinin 3-cü kurs, 604-cü 
qrup tələbəsi, elmi rəhbər: i.f.d., 

dosent Flora Kaşıyeva

44 günlük Zəfər yolunun sonun-
da Müzəffər Azərbaycan Ordu-
su tərəfindən Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 30 ildən sonra Dağlıq Qarabağ 
və ətraf ərazilər işğaldan azad 
edilmişdir. “Azərbaycan Respub-
likasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində müvəqqəti xüsusi 
idarənin təşkili haqqında” Azər-
baycan Respublikası Preziden-
tinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 
1170 nömrəli Fərmanına uyğun 
olaraq, Azərbaycanın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində tarixi 
obyektlərin və mədəniyyətin il-
kin inventarlaşdırılması və mü-
hafizəsi məqsədilə abidələrin və 
mədəniyyət müəssisələrinin mo-
nitorinqi aparılmışdır. Həyata ke-
çirilən tədbirlər çərçivəsində döv-
lət qeydiyyatında olan 312 tarix və 
mədəniyyət abidəsinin monito-
rinqi zamanı bu ərazilərdə dövlət 
qeydiyyatına alınmayan, tarixi, 
memarlıq və arxeoloji dəyərə 
malik 106 abidə müəyyən edilib. 
Monitorinq 30 illik işğal dövrün-
də Ermənistan Respublikasının 
tarix və mədəniyyət abidələri ilə 
bağlı qanunsuz hərəkətlər etdiyi 
ərazilərin vəziyyətini müəyyən 
etməyə imkan verdi. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə məscid-
lərin, mədrəsələrin, məbədlərin 
nəinki məhv edildiyi, bir çox hal-
larda başqa məqsədlər üçün isti-
fadə edildiyi müəyyən edilmişdir. 
Pənahəli xanın (XIX əsr) və Meh-

diqulu xanın Ağdam şəhərində 
yerləşən məqbərələri dağıdılmış, 
abidələrə işğalçı Ermənistan tərə-
findən ciddi ziyan dəymişdir. İb-
rahimxəlil xanın məzarı da (XIX 
əsr) tamamilə dağıdılmışdır. Er-
mənistan silahlı qüvvələri tərəfin-
dən dağıdılan daşınmaz mədəni 
irsə İslam dini abidələri, yəni məs-
cidlər, məqbərələr və digər ziyarət 
yerləri misal ola bilər. Zəngin mə-
dəni irsə belə münasibət dünya 
irsinə qarşı təhlükə yaradır.
Ermənistan rəhbərliyinin təşəb-
büsü ilə Xocavənd rayonundakı 
Azıx mağarasında, eləcə də Ağ-
dam rayonunun Şahbulaq qalası 
yaxınlığında qanunsuz qazıntı-
lar xarici ölkələrdən mütəxəssis-
lərin daxil olduğu saxta arxeoloji 
ekspedisiyalar tərəfindən təşkil 
edilib. Eyni zamanda, erməni tərə-
fi “bərpa işləri” adı altında başqa 
bir təxribata əl ataraq bu tarixi bi-
nanın guya fars olduğunu iddia 
edərək, Şuşa şəhərindəki Yuxarı 
Gövhər Ağa məscidindəki abidə-
nin tarixini saxtalaşdırmışdı. Er-
məni tərəfinin vandalizmi təkcə 
müsəlman tarixi dini-memarlıq 
abidələrinə deyil, həm də xristi-
an tarixi və dini abidələrinə mü-
nasibətdə özünü büruzə verib. 
Füzuli şəhərində Məhəmməd 
Füzulinin abidəsi, Laçın rayonu-
nun Güləbird kəndində Sarı Aşı-
ğın xatirə muzeyi, Şuşa şəhərində 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, 
Ağdam şəhərində şairə Natəva-

nın qəbirüstü abidəsi dağıdılıb. 
Ermənistan tərəfinin mədəniyyət 
obyektlərinə qarşı bu cür vanda-
lizm aktları bir çox beynəlxalq 
sənədlərə, o cümlədən “Silahlı 
münaqişələr zamanı mədəni sər-
vətlərin mühafizəsi haqqında” 
1954-cü il Konvensiyasına, “Arxe-
oloji İrsin Mühafizəsi haqqında” 
Avropa Konvensiyasına ziddiyyət 
təşkil edir.
Qarşıda duran ən mühüm və-
zifələr Dağlıq Qarabağ və ona biti-
şik rayonların abidələrinin tədqiqi, 
qədim və orta əsrlər tarixinin öy-
rənilməsi, elmi tədqiqatların nə-
ticələrinin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılmasıdır. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
geniş, əhatəli arxeoloji tədqiqat-
ların aparılması qarşıdakı illər 
üçün əsas vəzifədir. 

Həsənli Gülnar, 
UNEC-in Beynəlxalq 

magistratura və doktorantura 
mərkəzinin 2-ci kurs, 606-cı 
qrup tələbəsi, elmi rəhbər: 

i.f.d., dos. Flora Kaşıyeva

8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan 
igidlərinin yazdığı Zəfər Günü, 
Qarabağın bütövlükdə işğaldan 
azad olunduğu tarixdir. Bu tarix-
də biz yalnız Azərbaycanın əzə-
li torpaqlarını bərpa etmədik, 
həmçinin biz o gün tariximizi, 
mədəniyyətimizi, adət-ənənələ-
rimizi, dini ibadətgahlar kimi 
dəyərlərimizi geri aldıq. 
Təəssüf ki, biz abidələr və evləri-
mizlə erməni təcavüzünə uğramış 
vəziyyətdə qarşılaşdıq. Amma 
Prezidentimiz İlham Əliyevin və 
xalqımızın təşəbbüsü ilə yenidən 
bərpa işlərinə tez bir zamanda 
başlanmışdır və bu proses sürətlə 
davam edir.
Torpaqlarımızın işğalı zamanı 
Qarabağın peşəkar musiqi sənə-
tinin banisi Üzeyir Hacıbəyovun 
xatirələrinin də çox hissəsi dağı-
dılmışdır. 
Şuşa Azərbaycanın döyünən ürə-
yidir və əksər tanınmış şəxsiy-
yətlər yetişdirib. Şuşanın tarixi, 
mədəniyyəti, təhsili, musiqisi, 
memarlığı, coğrafi mövqeyi digər 
rayonlarımızdan çox fərqlənir. 
İkinci Qarabağ müharibəsi nə-
ticəsində Azərbaycanın nəzarət 
altına aldığı Şuşa ölkənin mədə-
niyyət paytaxtı elan edilib. Mayın 

7-də Şuşanı mədəniyyət paytaxtı 
elan edən prezidentin qərarında 
bildirilir ki, şəhərin Ermənistan 
ordusu tərəfindən işğalı onun ta-
rixi-mədəni irsinin məhvi ilə nəti-
cələnib. Əlbəttə, buna Üzeyir Ha-
cıbəyovun Şuşadakı ev muzeyi də 
daxildir.
Ü.Hacıbəyov 1908-ci ildə Bakı-
da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
teatrında göstərilən “Leyli və 
Məcnun” operası ilə təkcə Azər-
baycanda deyil, bütün müsəlman 
Şərqində opera sənətinin əsasını 
qoymuşdur. Əlbəttə ki, bu, ədə-
biyyat tariximiz üçün böyük uğur 
idi. Ü.Hacıbəyov 1909-1915-ci il-
lərdə bir-birinin ardınca “Şeyx Sə-
nan” (1909), “Rüstəm və Söhrab” 
(1910), “Şah Abbas və Xurşud 
banu” (1912), “Əsli və Kərəm” 
(1912), “Harun və Leyla” (1915) 
muğam operaların librettosunu 
xalq dastanları və rəvayətlər, Fir-
dovsinin “Şahnamə” əsərinin mo-
tivləri əsasında yazmışdır. 
 Azərbaycan musiqisi tarixində 
ilk opera, ilk musiqili komediya 
və bir sıra digər janrlarda ilk nü-
munələrin yaradıcısı kimi tanın-
mış dahi bəstəkar ilk azərbacanlı 
folklorçu-bəstəkar və Azərbaycan 
musiqisinin dərinliklərini və is-

tiqamətlərini araşdırıb üzə çıxar-
mış və əsaslandırmış ilk azərbay-
canlı musiqişünas-alimdir. 
 Xalqımız Üzeyir Hacıbəyovun xa-
tirəsini əziz tutur.  Güman edirəm 
ki, yaxın zamanda Üzeyir bəy Ha-
cıbəyovun Şuşadakı ev muzeyi və 
onunla yanaşı, digər azad olunmuş 
rayonlarımızdakı tarixi abidələr, 
ibadətgahlar, mədəniyyət evlərinin 
bərpasına şahid olacağıq. Qarabağ 
tarixinə aid bütün eksponatları 
və tarixi canlandıracaq əl işlərini 
azad olunmuş yurdumuzda sər-
giləyəcəyik. 

Aytən Həmzəyeva, 
UNEC-in Maliyyə və 

mühasibat fakültəsinin
 3-cü kurs, 606-cı qrup 

tələbəsi, elmi rəhbər: i.f.d., do-
sent Flora Kaşıyeva

Azərbaycanın Rəşadətli Ordusu 
sayəsində 30 ilə yaxın müddətdə 
düşmən tapdağı altında olan tor-
paqlarımız azad edildi. 30 il müd-
dətində vandal düşmən Qarabağ-
da, demək olar ki, bütün yaşayış 
məntəqələrini, iqtisadi obyektləri, 
infrastrukturu dağıdaraq xarabalı-
ğa çevirib. Hazırda həmin ərazilər 
üzrə yeni yaşayış məntəqələri və 
iqtisadi əhəmiyyət daşıyan abadlıq 
quruculuq işlərinin aparılması üzrə 
müxtəlif planlar hazırlanmışdır.
Zəngilan rayonu Üçüncü Ağalı 
kəndində “ağıllı kənd” layihəsi-
nin, demək olar ki, böyük hissəsi 
tamamlanıb. Kənd layihəsi əsasən 
5 komponent üzrə aparılacaq. 
Onlar yaşayış, istehsal, sosial xid-
mətlər, “ağıllı kənd təsərrüfatı” 
və alternativ enerji sahələridir. 
İnşa ediləcək 200 evdən ibarət 
kəndin enerjiyə olan tələbatı yal-
nız alternativ enerji mənbələrində 
əldə olunacaq. Regionda ilk “ağıl-
lı kənd” layihəsi Azərbaycanda 
həyata keçirilir. 

“Ağıllı kənd” layihəsinin texnolo-
ji və innovativ üstünlüklərindən 
əlavə, bölgəyə startap layihələrini 
və fərqli ölkələrin investorlarını 
da cəlb edəcəcəyi gözlənilir. 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
KOBİA Qarabağa həm yerli, həm 
də xarici investorları cəlb etmək 
üçün beynəlxalq sərgilərdə da-
vamlı olaraq iştirak edir.
Post-konflikt dövründə bütün 
investorlar bu əraziləri detallı 
araşdırmalardan keçirirlər. Çün-
ki Qarabağın iqtisadi potensialını 
bütün region ölkələri və inves-
torlar çox yaxşı bilirlər. İşğaldan 
azad edilmiş ərazilərə İtaliya, Ma-
carıstan, Tayvan, Yaponiya, İsveç-
rə, Almaniya, Türkiyə, İsrail və bir 
çox ölkələrin şirkətləri investisiya 
qoymaqda maraqlıdır. 
İtaliyanın “Ansaldo Energia” 
şirkəti Qarabağ bölgəsindəki 4 
yarımstansiya üçün avadanlıq 
tədarükü məqsədilə 6 milyon 
dollarlıq müqavilə imzalamışdı. 
Hər birinin gücü 110 kilovat olan 

yarımstansiyalar Ağdam, Füzuli, 
Qubadlı və Kəlbəcərdə yerləşəcək 
və 2021-ci ilin iyun ayının sonun-
da tikilib istifadəyə veriləcək.
Əminəm ki, hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı Qarabağın dirçəlməsi 
və onun regionda bir nömrəli iqti-
sadi zonaya çevrilməsi üçün əlin-
dən gələni edəcək və yaxın gələ-
cəkdə biz buna nail olacağıq.

 

Cəbrayılov Maqsud Asif oğlu, 
UNEC-in Maliyyə və 

mühasibat fakültəsinin 3-cü 
kurs, 604-cü qrup tələbəsi, elmi 

rəhbər: i.f.d., dosent 
Flora Kaşıyeva

Səməd bəy Mehmandarov 
(1855–1931)

Səməd bəy Mehmandarov Rusi-
ya İmperator ordusunun artilleri-
ya generalı, AXC-nin Hərbi naziri, 
sovet hərbi xadimi olmuşdur. O 
Lənkəranda anadan olmuş, əslən 
Şuşalıdır. Bakıda gimnaziya təhsili 
almış, 16 yaşında Peterburqda yer-
ləşən II Konstantinovka artilleriya 
məktəbinə daxil olmuşdur. 1875-ci 
ildə podporuçik rütbəsi almış, 3-сü 
dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” or-
deni ilə təltif edilmişdir. 1890-cı 
ildə kapitan, 1898-ci ildə podpolko-
vnik, 1901-ci ildə polkovnik, 1904-cü 
ildə general-mayor rütbəsi almışdır. 
Rus-yapon müharibəsində böyük 
rəşadət göstərmiş S.Mehmandarova 
1908-ci ildə tam artilleriya generalı 
rütbəsi verilmişdir. Diviziya koman-
diri Mehmandarov Lodz istiqamə-
tində gedən döyüşlərdə alman ge-
neralı Makenzonun ordusu üzərində 
qələbə əldə etmişdir. 1917-ci ildə Ru-
siyanın bütün hərbi ordenləri, eləcə 

də İngiltərənin, Fransanın, Rumıni-
yanın bir neçə hərbi ordeni ilə təltif 
edilmişdir. General S.Mehmandarov 
12 fevral 1931-ci ildə Bakıda vəfat 
etmişdir.

Rəşid Behbudov (1915–1989)
Behbudov Tiflisdə dünyaya gəlmiş, 
lakin əslən Şuşalıdır. Uşaq yaşların-
da məktəb xorunda oxuyan Rəşid 
1933-cü ildə Dəmiryol Texniku-
muna daxil olmuşdur. Hərbi xid-
mətdən sonra Tbilisi estrada qrup-
larından birində solistlik edirdi. 
1943-cü ildə Bakı kinostudiyasında 
Üzeyir Hacıbəyovun eyni adlı ope-
rettasının motivləri əsasında çəkilən 
"Arşın mal alan" filmində baş rola 
dəvət alır. 1946-cı ildə filmdəki Əs-
gər roluna görə Rəşid Behbudov 
"Stalin” mükafatı ilə təltif olunur. 
1946-1956-cı illərdə Azərbaycan 
Dövlət Filarmoniyasının, 1953-1960-
cı illərdə fasilələrlə M.F.Axundov 
adına Azərbaycan Dövlət Opera və 
Balet Teatrının solisti, 1957-1959-cu 
illərdə Azərbaycan Dövlət Konsert 

Ansamblının təşkilatçısı və rəhbəri 
olmuşdur. 1959-cu ildə ona SSRİ xalq 
artisti, 1980-ci ildə Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adı verilmişdir. SSRİ-nin 
“Lenin”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, 
“Xalqlar Dostluğu” ordenləri ilə təltif 
olunmuş, bir sıra xarici ölkələrin döv-
lət mükafatlarına layiq görülmüşdür. 
Dahi sənətkar 1989-cu il iyunun 9-da 
Moskva şəhərində vəfat etmişdir.

Allazov Fuad Şahid oğlu, 
UNEC-in Maliyyə və mühasibat 

fakültəsinin 3-cü kurs, 604-сü 
qrup tələbəsi, elmi rəhbər:i.f.d., 

dosent Flora Kaşıyeva



74-10 noyabr 2021-ci il

Azərbaycanın qədim yaşayış və mə-
dəniyyət mərkəzlərindən biri olan 
Dağlıq Qarabağ böyük Qarabağın 
bir hissəsidir. Günümüzdəki proble-
min kökündə isə Qarabağa XIX əsr-
dən başlayaraq köçürülən ermənilə-
rin Azərbaycan torpaqlarına olan 
iddiası dayanır.  2020-ci il sentyabrın 
27-dən başlayaraq, Ermənistan si-
lahlı qüvvələrinin hücumu nəticə-
sində tərəflər arasında irimiqyaslı 
hərbi əməliyyatlar yenidən alov-
lanmışdı. Münaqişə başlayan gün-
dən dünyanın bir çox ölkələrində 
kütləvi informasiya vasitələri konf-
liktlə bağlı çoxlu sayda yazılar dərc 
etdi. Bəzi jurnalistlər reallığı əks et-
dirməyən informasiyalar versələr 
də, Türkiyə və bir sıra Şərq ölkələ-
rinin kommunikasiya vasitələri ha-
disələri olduğu kimi ictimaiyyətə 
təqdim etdi.
Bu mövzuda danışırıqsa, əlbəttə, 
öncə Türkiyə və Pakistanın II Qa-
rabağ müharibəsi zamanı dəstə-
yindən bəhs etməliyik. 
Münaqişənin başladığı ilk gündən 
Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi 
Akar Azərbaycanın tərəfində ol-
duğunu bildirmiş və Ermənistanın 
mövqeyinin Qafqazda sülh və sa-
bitliyin ən böyük əngəli olduğunu 
vurğulamışdır. Ədalət və İnkişaf 
Partiyasının sözçüsü Ömər Çe-

lik də rəsmi “Twitter” səhifəsində 
etdiyi paylaşımda Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hücumlarını 
sərt şəkildə qınamışdı. Həmçinin, 
Türkiyə prezidentinin sözçüsü İb-
rahim Kalın məsələ ilə bağlı rəsmi 
“Twitter” səhifəsində Türkiyənin 
bu hücumlara qarşı Azərbaycanın 
yanında olduğunu bildirmişdi və 
bununla yanaşı, Türkiyə Preziden-
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğan da öz çıxı-
şında bu barədə vurğulamışdı.
 Keçmişə nəzər salsaq, Azərbayca-
nın Pakistan üçün də qardaş ölkə 
olduğunu və bu günədək Azərbay-
can torpaqlarını işğal etdiyinə görə 
Pakistanın işğalçı Ermənistanı bir 
dövlət kimi tanımadığını və bu fi-
kirlərin Pakistanın Xarici İşlər Na-
zirliyinin xüsusi katibi Seyid Abrar 
Hüseyn tərəfindən təsdiqləndiyi-
ni görərik. Pakistan münaqişənin 
gedişatı zamanı da Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyini 
dəstəklədi. 
Münaqişə zamanı Azərbaycanın ya-
nında olduğunu bildirən ölkələrdən 
biri də Əfqanıstan olmuşdur. Həmin 
zaman Əfqanıstanın XİN Dağlıq Qa-
rabağ bölgəsindəki gərginliklə bağ-
lı bəyanat yaymış və münaqişədə 
Azərbaycan xalqının tərəfində oldu-
ğunu bir daha təsdiqləmişdir. 
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Ro-

sen Plevneliev Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi çərçivəsində hərbi 
əməliyyatların bərpa olunmasın-
dan narahatlığını bildirmişdir. 
 İsrail dövlətində isə, Yisrael Bei-
teinu partiyasının lideri, ölkənin 
keçmiş Xarici İşlər və Müdafiə na-
ziri Aviqdor Liberman yerli “Ves-
ti” nəşrinə açıqlama verərək, “hələ 
Sovet İttifaqı yaranandan əvvəl də 
Dağlıq Qarabağ əsasən Azərbay-
canın tərkibində olub”, - demiş və 
beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərin-
dən Dağlıq Qarabağın Azərbaycan 
torpağı olduğunu xatırlatmışdı. 
Son olaraq qeyd edim ki, haqq öz 
yerini tapdı və Qarabağın tarixin 
hər bir səhifəsində Azərbaycana 
məxsus olduğu təsdiqləndi. 

Əlizadə Nəzrin Hikmət qızı, 
İqtisadiyyat fakültəsi, 

elmi rəhbər: 
Əlicanova Şəhla 

Çox zəngin və ulu keçmişə malik 
Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Ağ-
dam, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan 
kimi bölgələrimizin hər daşında, hər 
qayasında xalqımızın şərəfli tarixi, 
onun minillərlə ölçülən salnaməsi 
yaşayır. Qarabağ Kiçik Qafqazın cə-
nub-şərq hissəsində yerləşir. Relyefi 
tipik dağlıqdır, Qarabağ yaylasının 
şərq hissəsini əhatə edir və qərbdən 
şərqə doğru meyillənir. Qarabağ və 
eləcə də Qarabağ ətrafı bölgələrin 
bitki aləmi müxtəlifdir. Burada təx-
minən 2 min bitki növü bitir. Qa-
rabağ meşələrlə də zəngindir. Bu, 
bölgə ərazisinin 36%-dən çoxunu, 
yaxud 160 min hektarını təşkil edir. 
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il üzrə 
hesabatına əsasən, bu bölgədə ehti-
yatları təsdiq olunmuş 167 növ fay-
dalı qazıntı yataqları, yeraltı şirin və 
mineral su ehtiyatları aşkarlanıb.
Azərbaycanın işğaldan azad olun-
muş regionlarından Laçında ku rort-
rekreasiya ehtiyatları və müxtəlif 

faydalı qazıntı yataqları, mineral 
sular və s. var. Kəlbəcərdə iri faydalı 
qazıntıları: qızıl, civə, xromit, mine-
ral sular, müxtəlif tikinti materialları 
(perlit, obsidian, serpentin) və s. var-
dır. 1970-80-ci illərdə aparılan geolo-
ji kəşfiyyat nəticəsində Kəlbəcər ra-
yonu ərazisində Söyüdlü-Zod qızıl 
yatağı aşkar edilmişdir. Ağdam ra-
yonu ərazisində zəngin tikinti mate-
rialları, məşhur Şahbulaq daş karxa-
nası, sement xammalı yayılmışdır. 
Füzuli şəhərindən 14 km şərqdən 
qərbə, Quruçayın sol sahilində 
yerləşən Azıx mağarası dünyada 
üçüncü qədim insan məskəni hesab 
olunur. Cəbrayıl rayonunda bir sıra 
faydalı qazıntı yataqları: mərmər, 
müxtəlif tikinti materialları tapılıb. 
Zəngilan faydalı qazıntılardan qızıl, 
tikinti daşları, əhəng xammalı və s. 
ilə zəngindir. Bu faydalı yataqlar il-
lərdir ki, ermənilər tərəfindən istis-
mar edilmişdir. 
İllərdir düşmən hücumuna məruz 

qalmış, Azərbaycan xalqının yaralı 
yeri olan Qarabağ və 7 rayonumuz 
şücaətli ordumuz sayəsində düş-
məndən azad olunmuş, Azərbay-
cana qaytarılmışdır. Artıq illərdir 
erməni vandalizminə məruz qalmış 
ərazilərimizdə yenidənqurma və 
abadılıq işləri aparılmaqdadır. 

Həsənov Nizami, UNEC-in 
Maliyyə və mühasibat fakültəsinin 

3-cü kurs, 604-cü qrup tələbəsi, 
elmi rəhbər: i.f.d., dosent 

Flora Kaşıyeva

Qədim və zəngin tarixi, əlverişli 
coğrafi mövqeyi olan Qarabağ əsr-
lər boyu mənfur düşmənin hərbi 
təcavüzünə məruz qalmışdır. Bu 
təcavüzün ağır nəticələri soydaş-
larımız kimi, kəndlərimiz, təbiəti-
miz, milli və mənəvi dəyərlərimiz  
və tarixi  abidələrimizdən də yan 
keçməmişdir. 
Şükürlər olsun ki, bu gün doğma 
yurdumuz Qarabağ artıq düşmən 
tapdağından azaddır. Bu torpaqlar 
uğrunda canından keçən şəhidləri-
mizin müqəddəs ruhu qarşısında 
baş əyir, onlara Allahdan rəhmət, 
qazilərimizə şəfa diləyirik. Azər-
baycan Respublikasının Ali Baş 
Komandanı Prezident İlham Əliye-
vin həyata keçirdiyi güclü dövlət, 
güclü ordu strategiyası nəticəsin-
də ölkəmiz bir yumruq kimi bir-
ləşərək, tarixi qələbəyə imza atdı. 
Ölkəmizin Böyük İpək Yolu üzə-
rində yerləşməsi  tarixən Çin və 
Avropa arasında qızıl qapı rolunu 

oynamışdır. Şərqə və Qərbə çıxı-
şın qovşağı hesab edilən Qaraba-
ğın azad edilməsi ölkəmizin bey-
nəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya 
və dəhliz layihələrində bundan 
sonra daha da fəal iştirakını təmin 
edəcəkdir. Xarici ölkələr tərəfindən 
ölkəmizə əməkdaşlıq maraqlarının 
artmasında əsas faktor kimi geo-
iqtisadi əhəmiyyətə malik Qara-
bağ bölgəsinin azad edilməsini və 
mövcud nəqliyyat-kommunikasi-
ya və tranzit imkanlarını göstərə 
bilərik.  Ölkənin strateji coğrafi 
mövqeyindən səmərəli istifadə et-
məklə,  Qarabağda çox əhəmiyyətli 
logistika və ticarət qovşaqları yara-
daraq, tranzit yüklərin ölkə ərazi-
sindən keçməsinə nail olmaq olar. 
Belə bir şəraitdə ölkənin müxtəlif 
sahələrinə xarici investorlar tərə-
findən marağın yaranması üçün 
əlverişli zəmin yaranacaqdır.
Ermənistanın uzun illər işğal al-
tında saxladığı torpaqlarımızda 

təbiətə qarşı törətdiyi ekoloji terror 
nəticəsində nəinki regionun ətraf 
mühitinə, o cümlədən  bölgədəki 
zəngin mədəni və arxeoloji irsi-
mizə də ciddi təhlükə yaranmışdır. 
Bundan sonra azad Qarabağda 
milli-mədəni irsimizin bərpası və 
qorunması hər birimizin vətəndaş-
lıq borcudur. 

Nurlan Abbasov, UNEC-in 
Beynəlxalq magistratura və 

doktorantura mərkəzinin
 magistrantı, elmi rəhbər: 

i.f.d., dosent Flora Kaşıyeva

Vətənimizin ayrılmaz parçası 
olan Qarabağ əlverişli coğrafi 
mövqeyi, flora və faunası, yerləş-
diyi ərazidən Avropa və Asiyaya 
çıxış imkanları, təbii potensial 
ehtiyatlarının zəngin olmasına 
görə bədnam düşmənimiz Ermə-
nistan tərəfindən işğal edilmiş-
di. Azərbaycan xalqı hər zaman 
əmin idi ki, ölkə Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin düşünülmüş, 
uzaqgörən daxili və xarici siyasə-
ti nəticəsində işğal olunmuş tor-
paqlarımız azad ediləcək, ölkə-
mizdə və regionda haqq-ədalət 
bərqərar olacaq. Çünki xalqımız 
öz rəhbərinə, liderinə güvənirdi. 
Belə də oldu. Müzəffər Ali Baş 
Komandanımız cənab İlham Əli-
yevin rəhbərliyi altında qüdrətli 
Azərbaycan Ordusu 28 il işğal al-
tında olan əbədi-əzəli torpaqları-
mızı 44 gün ərzində mənfur düş-
məndən tam şəkildə azad etdi. 
Ermənistanın bu ərazilərə olan 
təcavüzü nəticəsində Azərbayca-
nın məruz qaldığı itki və tələfatla-
rın qiymətləndirilməsi üçün hələ 
vaxtilə ölkə rəhbərinin göstərişi 
ilə yaradılmış işçi qrupu 2014-
cü ildən başlayaraq, bu işlə ciddi 
məşğul olmuş, konkret nəticələr 
əldə etmişdir. Müəyyən edilmiş-
dir ki, işğal olunmuş ərazilərdə 
1988-1994-cü illərdə 2,4 min sə-
naye, aqrar sahə obyektləri və di-
gər müəssisələr tamamilə məhv 
edilmişdir. 5,2 min km avtomobil 
yolu, 350-ə yaxın körpü, 286 km 
dəmir yolu xətti, 116 dəmir yolu 
körpüsü, 224 su anbarı, 7,6 min 
km su xətti, 2 min km qaz kəməri 
xətti, 76,9 min km elektrik xətti, 
2,5 min ədəd transformator və s. 
infrastruktur obyektləri dağıdıl-

mış və talan edilmişdir. Bunun-
la yanaşı, kənd təsərrüfatı üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən iq-
tisadi potensiala ciddi ziyan vu-
rulmuş, təqribən 1 milyon hektar 
suvarılan torpaq, 34,6 min hektar 
üzüm və meyvə bağları işğalçılar 
tərəfindən ələ keçirilmiş, böyük 
həcmdə əkin sahələri üçün yarar-
lı torpaqlar suvarılmayaraq, fak-
tiki olaraq iqtisadi dövriyyədən 
çıxarılmış, 220 min baş mal-qara 
işğalçıların əlinə keçmişdir. İşçi 
qrupu tərəfindən 2017-ci il üçün 
verilmiş məlumata görə, hərbi 
təcavüz və işğal nəticəsində ölkə-
mizə dəymiş itki və ziyanların 
ümumi dəyəri 820 milyard dollar 
dəyərində qiymətləndirilmişdir. 
 İşğaldan əvvəlki dövrlərdə bu 
ərazilərdə fəaliyyət göstərən sə-
naye sahələri respublika iqtisa-
diyyatında mühüm rola malik 
olmuşdur. Burada yeyinti, yün-
gül, tikinti materialları kimi sə-
naye sahələri daha güclü inkişaf 
etmişdir. İşğaladək bu bölgələrin 
sənaye sahələri arasında daha 
güclü inkişaf etmiş sahələr yerli 
əhalinin ərzaqla təmin edilməsin-
də mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. 
Həmin ərazilərdə Qarabağın və 
Ağdamın mərmər, mişar daşı za-
vodları, İstisu və Turşsu mineral 
suyunun qablaşdırılması müəs-
sisələri, şərab zavodları, Qara-
bağ İpək Kombinatı, toxuculuq 
və ayaqqabı fabrikləri və digər 
müəssisələr fəaliyyət göstərmiş-
di. 
 Bu bölgələrdə hazırda işğal nə-
ticəsində dağıdılmış 311 kənd 
təsərrüfatı müəssisəsi, həmçinin 
məşhur Qarabağ cinsi cıdır atla-
rı yetişdirilən Ağdam atçılıq so-

vxozu, 319 kolxoz və 92 sovxoz 
fəaliyyət göstərirdi. Ümumilikdə 
isə işğaldan əvvəl bu ərazilərdə 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
məhsullarının təqribən 35-40%-i, 
o cümlədən ətin 14%-i, barama-
nın 17%-i, taxılın 14%-dən, üzü-
mün 31%-dən, südün 17%-dən, 
yunun 19%-dən çoxu istehsal 
edilirdi. 
 İşğaldan azad edilən əraziləri-
mizin mümkün potensial imkan-
larının iqtisadi dövriyyəyə cəlb 
edilməsi gələcəkdə Qarabağ regi-
onunun və ölkəmizin inkişafına 
zəmin yaradacaqdır.
 Əslən Zəngilan rayonundan olan 
bir gənc kimi heç zaman görmə-
diyim doğma torpaqlarımıza 
ən qısa müddətdə qayıdacağım 
üçün çox xoşbəxtəm. Hələ bu 
regionun yenidən dirçəldilmə-
sində, mümkün potensiallarının 
iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilmə-
sində iştirak edə biləcəyimi bil-
mək mənim üçün çox qürurveri-
cidir.

Vəliyev Orxan Fərmayıl oğlu, 
 UNEC-in Maliyyə və mühasi-

bat fakültəsinin 3-cü kurs, 
604-cü qrup tələbəsi, 

“UNEC könüllüləri” təşkila-
tının sədri, elmi rəhbər: i.f.d., 

dosent Flora Kaşıyeva 

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Qa-
rabağın tarixi çox qədim zaman-
lara dayanır. Bunu əyani olaraq 
Qarabağ ərazisində yerləşən çox-
saylı tarixi və mədəni abidələr, 
dini ibadətgahlar, şifahi və yazılı 
xalq ədəbiyyatı sübut edir. Regio-
nun coğrafi xəritəsinə nəzər salsaq 
görərik ki, bura həm münbit və əl-
verişli torpağı, təbii sərvətləri, həm 
də turizm perspektivləri ilə seçilir. 
Hal-hazırda dövlət orqanları işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə kom-
munal xidmətlər, enerji, nəqliyyat 
infrastrukturunu təmin edirlər. 
2021-ci ilin dövlət büdcəsinin əsas 
xüsusiyyətlərindən biri də yuxarı-
da qeyd edilmiş vəzifələrin həyata 
keçirilməsi üçün maliyyə təhlükə-
sizliyinin yaradılmasıdır. Bu və-
zifələrin icrası ilə yanaşı, 2021-ci 
ilin dövlət büdcəsində xalqın ri-
fahının daha da yaxşılaşdırılması, 
davamlı iqtisadi inkişaf və dövlət 
proqramlarının yaradılması üçün 
maliyyə təminatlarının yaradılma-
sı nəzərdə tutulur.
 Düşmən işğalından azad olun-
muş rayonlar Azərbaycanın 10 iq-
tisadi rayonundan 2-ni əhatə edir. 
Bunlar Yuxarı Qarabağ və Kəl-
bəcər-Laçın iqtisadi rayonlarıdır. 
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna 
Cəbrayıl, Xocalı, Füzuli, Şuşa, Ağ-
dam, Xocavənd, Tərtər rayonları 
və Xankəndi şəhəri aiddir. Kəlbə-

cər-Laçın iqtisadi rayonuna isə Kəl-
bəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan 
rayonları aiddir. Yuxarı Qarabağ 
iqtisadi rayonunda iqtisadiyyat, 
əsasən, kənd təsərrüfatından təşkil 
olunub və üzümün məhsuldarlığı-
na görə iqtisadi rayonlar arasında 
xüsusilə seçilir. Şərabçılıq, konserv 
məhsullarının istehsalı, digər kənd 
təsərrüfatı məhsullarının emalı ye-
yinti sənayesinin əsas sahələridir. 
İqtisadi rayonun əsas təbii sərvət-
ləri polimetal filizləri, tikinti mate-
riallarıdır. 
 Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu-
nun iqtisadiyyatının əsas hissəsini 
kənd təsərrüfatı, xüsusilə də hey-
vandarlıq təşkil etmişdir. İqtisadi 
rayonda ət-süd məsulları emal edi-
lirdi, xalça toxunurdu. Zəngilan, 
Qubadlı rayonlarında və çayların 
subasarlarında əkinçilik üçün əl-
verişli şərait vardır. İqtisadi ra-
yonun ərazisində civə, qızıl, xro-
mit, mərmər, üzlük tikinti daşları 
(koral, perlit) və s. faydalı qazıntı 
ehtiyatları vardır. Burada İstisu, 
Minkənd, Tutqunçay kimi mineral 
bulaqlar mövcuddur. Dağ meşələri 
kurort-rekreasiya məqsədləri üçün 
istifadə edilə bilər. Mineral su mən-
bələrinin iri yataqları olan Yuxarı 
və Aşağı İstisu, Turxun, Keşdək, 
Qoturlu (Kəlbəcər), Minkənd so-
yuq su tipli muneral bulağı (Laçın) 
və s. müalicəvi əhəmiyyətə malik-

dir. Bu bulaqların potensial ehti-
yatı, yerləşdiyi ərazinin təbiətinin 
cəlbediciliyi kurort-müalicə komp-
leksinin yaradılması üçün əlverişli 
təbii amillərdir. 
 Ermənistan hökumətinin bu əra-
zilərdə təbii ehtiyatların qanunsuz 
istismarı, tarixi-mədəni abidələrin 
dağıdılması, ekoloji terror, süni və 
əsassız erməni tarixinin yaradılma-
sı ilə məşğul olması hər kəsə mə-
lumdur. Şübhəsiz ki, dövlətimizin 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
apardığı əhəmiyyətli yenidənqur-
ma və rekonstruksiya işləri nəticə-
sində yaxın gələcəkdə Qarabağın 
tarixi sakinləri yenidən öz doğma 
yurdlarına dönə biləcəklər. 

Məmmədov Pərvaz Fərid oğlu, 
UNEC-in Maliyyə və mühasibat 

fakültəsinin 3-cü kurs, 604-cü 
qrup tələbəsi, elmi rəhbər: 
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1941-ci il iyunun 22-də Böyük 
Vətən müharibəsi dövründə bü-
tün kəndlərin, şəhərlərin əhalisi 
ön və arxa cəbhədə səfərbər olun-
du. Ucqar kəndlərdən cəbhəyə 
çağırılan əsgərlər rus dilini bil-
mədiyi üçün milli diviziyalar ya-
radıldı. Bunlar 77-ci, 402-ci, 396-cı 
atıcı diviziyaları, 223-cü Belqrad 
və 416-cı Taqanroq atıcı diviziya-
ları idi. Müharibə illərində bu di-
vizyalar Qafqazdan Berlinə qədər 
şanlı döyüş yolu keçmiş, əsgərlər 
misilsiz qəhrəmanlıq göstərmiş-
dilər.
1988-ci ildən başlayaraq ermənilər 
növbəti dəfə torpaqlarımızı işğal 
etmək missiyasını davam etdirdi. 
Qarabağ uğrunda qanlı döyüşlər 
başladı. Qubadlılar yenə də sila-
ha sarıldı. Müharibə daha geniş 
əraziləri əhatə etməmiş kənddə 
könüllülər dəstəsi yaradıldı.Çox 
təəssüf ki, bu müharibənin təsir-
ləri də Qubadlıdan yan keçmədi. 

Ümumilikdə rayon 94 şəhid ver-
di.Onlardan 10 nəfər Milli Qəhrə-
man adına layiq görüldü:
1.Əliyev Əliyar Yusif oğlu 
2.Ağayev Bəylər Tapdıq oğlu 
3.Atakişiyev Aslan Qabil oğlu 
4.Axundov Səfa Fətulla oğlu 
5.Əliyev Ələkbər Həsən oğlu 
6.Kərimov Kazımağa Mövsüm 
oğlu 
7.Məmmədov Aqil Səməd oğlu 
8. Mirzəyev Kərəm Ərşad oğlu 
9. Əliyev Vasili Əhməd oğlu
10. Cəbrayılov Fəxrəddin Mövsüm 
oğlu.
11.Həmidov Şükür Nəriman oğlu 
(2-ci Qarabağ savaşında şəhid ol-
muşdur)
 2020-ci il sentyabrın 27-də baş-
layan İkinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı rayonun şərqində yer-
ləşən Cəbrayıl rayonunda düş-
mən qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə 
vurulması və cənubda yerləşən 
Zəngilan rayonunda qısa müd-

dətdə aparılan uğurlu əməliyyat-
lar Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
bölmələrinin Qubadlı rayonunun 
inzibati hüdudlarına çıxmasına 
şərait yaratdı. Nəhayət, 25 okt-
yabr 2020-ci ildə Qubadlı rayonu 
düşmən tapdağından azad olun-
du və 27 illik həsrətə son qoyuldu.

Yusifzadə Pünhan, UNEC-in 
Maliyyə və mühasibat 

fakültəsinin 3-cü kurs, 604-cü 
qrup tələbəsi, elmi rəhbər: 

i.f.d., dosent Flora Kaşıyeva
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Hər bir dövlətin, millətin varlığını təsdiqləyən, əsrdən- 
əsrə, nəsildən-nəslə ərmağan olan, varlığını bildirən 
bayraqlar ululardan miras qalan müqəddəs əmanət, 

varlıq simvoludur.

Qalib olmaqdan gözəl nə var?! 
Adicə dərs prosesində təkrar və ya 
mövzuyla bağlı sorğu keçirirsən, 
“kim birinci olacaq” deyə. Qalibin 
üzündəki ifadə yaşamaq  gücü verir, 
sabaha aparır, inam yaradır.
 Qalib olmaq ağrılardan, ağırlıqdan 
qurtulmaqdır. Qalib olmaq zəncirləri 
qırıb atmaqdır.
Qələbə  namərdlik edən, vəhşiliyi ağla 
sığmayan, illər, əsrlər boyu torpağına 
göz dikən düşməndən torpaqlarını al-
maqdır. Belə düşmənin varsa, qələbə 
asan olmayacaq, qurbanlar verəcək-
sən. Canından keçməyə hazır olacaq-
san. Vətən savaşının igidləri kimi:
Ərənlərim...
Sizdən sonra yağış yağır...
Sizdən sonra dayanmır yağış, 
dəyişib yağış da...  
Ana, ata, bala,  
sevgili səsi var yağışda. 
Sizdən sonra danışır yağış. 
Sizdən sonra çoxalıb yağış. 
Arzulara hopub qarışır torpağa
Azadlıq ətri gəlir torpaqdan...
Azadlıq ətri nə gözəldir. İşğalda olan 
torpaqların azadlığı ruhun azadlığı-
dır elə bil. Var olmanın azadlığıdır.
Müharibələri insanların insanlığa xə-
yanəti hesab edirəm əslində. Kaş ki,  
insanlıq, sülh qalib olaydı. Amma 
qonşun xaindirsə, torpağına göz di-
kirsə, silahı yerə qoymayacaqsan. Lə-
yaqətini ləyaqətsizdən qoruyacaqsan. 
Qonşun xaindirsə, unutmayacaq-
san xəyanətlərini. Unutmayacaqsan! 
Namərdlə qonşusansa, ayıq-sayıq 
olacaqsan! 
Əslində yaşadıqlarımız bizə unutqan-
lığımızın cəzasıdır. 

Erməni xəyanəti, vəhşiliyi əsrlərin 
yaddaşıdır artıq. Tariximizdir. Öy-
rəndikcə onlara deyil, özümüzə hey-
rət edirəm. Necə bu qədər unutqan 
ola bilmişik? Bu qədər bağışlamışıq? 
Güzəştə getmişik.
Hər şeyi unutmaq, həmişə bağışla-
maq olmur. Bağışlamağın sonucu hə-
mişə böyüklük deyil.
İllərdir dövlətimizin rəhbəri Ali Baş 
Komandan sülh yolu ilə, danışıqlar-
la, bütün insani qanunlarla Ermənis-
tanın işğal etdiyi torpaqlarımızdan 
çıxmasına çalışırdı. İllərdi atəşkəsi 
qorumağa çalışırdı dövlətimiz. 
Müharibənin fəlakət olduğunu bi-
lirik. Amma fəlakət qonşundursa, 
bir gün səbrin daşar və yumruğun 
qalxar, dəmirə dönər, düşmənin ba-
şına enər. Nə yaxşı ki! 
Bu, güclü olmanın  göstəricisi deyil. 
Bu, haqqını qorumaqdır.
Bu, həm də güclü olduğunun göstə-
ricisidir.
Nə olursa olsun, dövlətini qorumalı-
san, torpağını qorumalısan.
Adın gələndə nəfəsim dayanır Vətən. 
Sənin uğruna yaşamaqdan gözəl nə 
var?! Səni azad görməkdən ötə nə 
olar?!
Torpaqlarını xainlərin xəyanətin-
dən azad etməkdən uca hansı qəh-
rəmanlıq var?! Bunu yaşamaqdan 
üstün hansı duyğu var?!
Sənin uğruna Qalib olmaq müqəd-
dəslikdir!
Qələbə günü müqəddəsdir.
Qələbən mübarək əziz xalqım! 
Müqəddəs günün mübarək!

Kəmalə ABİYEVA
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Bu sual bir çox maliyyəçilər tərəfindən 
düşünülmüşdür və tam dəqiq nəticəyə 
gəlmək mümkün olmamışdır. Çünki 
bu haqda olan fikirlər çoxşaxəlidir. Biz 
bu suala cavab vermək üçün gərək öncə 
qısa da olsa, kriptovalyutanın nə oldu-
ğunu, nə zaman yarandığını, necə ink-
şaf etdiyini və hansı özəlliklərə sahib 
olduğunu açıqlayaq.
Kriptovalyuta və ya qısaca kripto - mü-
badilə vasitəsi olaraq istifadə etmək üçün 
yaradılan rəqəmsal aktiv. Daha aydın şə-
kildə desək e-puldur (elektron puldur). 
Bu vəsaiti real aktiv kimi qiymətləndir-
mək mümkün deyil, çünki biz bu valyu-
tanı yalnız virtual olaraq kriptobirjalar 
(crypto exchange) vasitəsilə görə bilirik. 
İlk dəfə e-pul terminini 1983-cü ildə ame-
rikalı kriptoqraf Devid Chaum fikirləşdi, 
daha sonra isə 1995-ci ildə Digicash ilə 
bunu reallaşdırdı. Bunun ardınca isə 
1998-ci ildə Vay Day "b-money"in təsviri-
ni nəşr etdi. "b-money" anonim kimi xa-
rakterizə edildi və təsvirdə elektron pul 
sistemini necə bölüşdürdüyü göstərildi. 
Həmin il Nick Szabo “Bit-Gold”u təqdim 
etdi. 2009-cu ildə Satoshi Nakomoto (in-
ternetdə istifadə etdiyi təxəllüsü, həqiqi 
şəxsiyyəti məlum deyil) ilk yarı anonim 
(kimin ödədiyi məlum deyil, lakin hər 
kəs hansı hesabdan hansı hesaba ödənil-
diyini görə bilər) SHA256-dan istifadə 
edərək, mərkəzləşdirilməmiş kriptoval-
yuta -  "Bitcoin"  yaratdı. O zamandan 
indiyədək də minlərlə yeni koinlər eyni 
texnologiyadan, və yaxud oxşar texno-
logiyalardan istifadəyə verildi və bu ko-
inlərin hər biri altcoin adlandırıldı. Dün-
yanın ən böyük “Market Cap”lərindən 
biri olan “CoinMarketCap”in məluma-
tına əsasən,  Bitcoin, Ethereum, Ripple, 
Bitcoin Cash başda olmaqla dövriyyədə 
olan 5500-dən çox koin mövcuddur.
Hər hansısa kriptovalyutanın əsas özəl-
likləri bunlardır:
1) Mərkəzləşmiş olmaması – sistem 

mərkəzi iqtidarı tələb etmir. Burada möv-
cud olan maliyyə axınına heç kim nəzarət 
etmir, itirilən və yaxud qazanılan vəsaitə 
heç kim cavabdehlik daşımır;
2) Emal və sahib qeydləri – sistem kripto-
valyuta vahidlərini və onların mülkiyyə-
tinin icmalını saxlayır. Bu məlumatların 
hər biri ledgerdə (mühasibat kitabların-
da) saxlanılır və tamamilə güvənlidir. 
Çünki bu ledgerlərə kənardan müdaxilə, 
demək olar ki, mümkünsüzdür;
3) Yeni kripto yaratma qaydaları – yəni, 
yeni yaradılan kriptonun mənşəyi və 
mülkiyyətin necə təyin olunacağını ay-
dınlaşdırır;
4) Sahiblik yalnız kriptoqrafik üsullarla 
sahibi tərəfindən sübut edilə bilər – yəni, 
bu sistemdə kimin nəyə sahib olduğunu 
yalnız koin sahibləri özləri bilir. Bütün 
istifadəçi məlumatları məxfidir;
5) Pul yalnız sahibinin əmri ilə dəyişdirə 
bilər – bu, o deməkdir ki, bizə məxsus olan 
koinlərin satışı, başqasına göndərilmə-
si yalnız özümüzdən asılıdır, təsdiqimiz 
olmasa, bu əməliyyat icra edilə bilinməz;
6) Eyni kriptovalyuta üçün eyni vaxtda bir 
neçə əməliyyat aparılarsa, yalnız birinin ye-
rinə yetirilməsi – biz əgər bir neçə istiqamət-
də əmrlər açmışıqsa, bunlardan yalnız biri 
və sonuncusu icra ediləcək deməkdir.
İndi isə istərdim ki, bu valyuta növünün 
harada və necə fəaliyyət göstərdiyi ilə 
bağlı məlumat verim. Bu valyuta növü-
nün ən geniş istifadə olunduğu ölkələrə 
misal olaraq Çin, Amerika Birləşmiş 
Ştatları, Yaponiya, Kanada, Hindistanı 
göstərmək olar. Bu ölkələrin hər birinin 
yerli kriptobirjaları mövcuddur və güclü 
maliyyə dövriyyəsinə sahibdir, hansı ki, 
bu birjalarda kriptoların alğı-satqı, yığım 
prosesi həyata keçirilir. Dünya üzərində 
bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən yüzlər-
lə birjalar vardır, lakin bunlardan ən 
böyükləri və istifadəçilərinin inamını 
qazanmış olanları bunlardır: 
1) Binance - müxtəlif kriptovalyutala-

rın ticarəti üçün platforma təmin edən 
kriptovalyuta birjasıdır. 2018-ci ilin yan-
var ayından etibarən “Binance” ticarət 
həcminə görə dünyanın ən böyük krip-
tovalyuta birjasıdır. “Binance” əvvəllər 
yüksək tezlikli ticarət proqramını inkişaf 
etdirmiş inkişafetdirici Changpeng Zhao 
tərəfindən təsis edilmişdir. “Binance” 
əslində Çində yerləşirdi, lakin sonradan 
kriptovalyuta tənzimləmələri səbəbin-
dən Çini tərk etdi. Hal hazırda mərkəz 
Maltada  yerləşir. Təxmini günlük döv-
riyyəsi - $28,187,419,979-dur;
2) Coinbase - kriptovalyuta mübadiləsi 
platformasını idarə edən Amerika şirkə-
tidir. “Coinbase” əvvəlcə uzaqdan işlə-
yirdi və rəsmi fiziki qərargahı yox idi. 
Şirkət 2012-ci ildə Brian Armstronq və 
Fred Ehrsam tərəfindən təsis edilib və 
2021-ci ilin mart ayından etibarən ticarət 
həcminə görə ABŞ-ın ən böyük kripto-
valyuta birjası olub; 
3) OKEx - müxtəlif kriptovalyutaların ti-
carətinə imkan verən Seyşel adalarında 
yerləşən kriptovalyuta birjasıdır. Birja-
nın əsas xüsusiyyətlərindən bəzilərinə 
spot və törəmə ticarət daxildir. 2017-ci 
ildə yaradılmışdır.
Bəs, kriptovalyutaların maliyyə bazar-
larında yeri, mövqeyi varmı?
Kriptovalyutalar dünya maliyyəsində 
özünəməxsus yerə sahibdirlər. Hesab 
edirəm ki, dünyanın böyük ölkələrində, 
şirkətlərində bu valyutanın ödəniş va-
sitəsi kimi qəbul edilməsi onun virtual-
lıqdan reallığa doğru böyük addımıdır. 
Bəzi ölkələr müəyyən araşdırmalar və 
tənzimləmələrdən sonra kriptovalyu-
talar və yeni texnologiyaların tətbiqinə 
açıq olduqlarını bəyan etdilər. Buna mi-
sal olaraq, Yaponiyanı göstərmək olar. 
Hal-hazırda Yaponiyada bitkoin ödəniş 
vasitəsi kimi yerli valyuta ilə bərabər sə-
viyyədə tutulur. Əlavə olaraq Coca-Co-
la, Wikipedia, Microsoft, Starbucks, Pay-
Pal və Soriano Motori  kimi şirkətləri də 

kripto ödənişlər qəbul edən şirkətlərə 
misal göstərmək olar. İqtisadiyyatların 
rəqəmsallaşdığı bir dövrdə kriptoval-
yutaları qadağan etmək sanki interneti 
qadağan etməyə bənzəyir. Lakin buna 
baxmayaraq, bəzi dövlətlər hələ də 
rəqəmsal aktivləri öz maliyyə sistemlə-
ri üçün təhlükə mənbəyi olaraq qəbul 
edir və hesab edirlər ki, kriptovalyutalar 
yalnız çirkli pulların yuyulması və ya di-
gər qanunsuz maliyyə əməliyyatlarında 
istifadə olunur. Bu səbəbdən kriptoval-
yutaları ölkə daxilində qadağan edirlər. 
Kriptovalyutanı qadağan etmiş ölkələr 
bunlardır:   2014-cü ildə Boliviya, 2015-
ci ildə Ekvador, 2016-cı ildə Kolumbiya, 
Mərakeş, Banqladeş, 2017-ci ildə Nepal, 
2018-ci ildə Vyetnam, 2021-ci ildə Çin. 
Baxmayaraq ki, Çində bu sahə çox sürətlə 
inkşaf edirdi, lakin dövlət buna qarşı çıx-
dı və kriptovalyutadan istifadə edənləri 
cəza gözləyəcəyini bildirdi. Çin Mərkəzi 
Bankının onlayn açıqlamasında yazılır-
dı: “Rəqəmsal pullarla həyata keçirilən 
kommersiya fəaliyyəti qeyri-qanuni 
fəaliyyətdir.” Çin Xalq Bankı qeyd edib 
ki, son illərdə bitkoin və digər virtual 
valyutaların geniş şəkildə mübadiləsi 
nəticəsində "iqtisadi və maliyyə nizamı 
pozulub, çirkli pulların yuyulması, qey-
ri-qanuni pul yığımı, saxta pullar, pira-
mida layihələri və digər qeyri-qanuni, 
cinayət fəaliyyətləri artıb". 
O vurğulayıb ki, bütün bunlar “insanla-

rın aktivlərinin təhlükəsizliyini ciddi 
şəkildə təhlükə altına qoyur”. 
Azərbaycana gəldikdə isə bununla bağlı 
dövlət qanunvericiliyində hələ ki heç bir 
qərar yoxdur. Lakin Azərbaycanda bu 
fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkündür. 
Azərbaycanda olan banklar kriptobir-
jaların alınması və satılmasına heç bir 
qadağa qoymayıb və bu işlə məşğul ol-
maq istəyən hər bir şəxs rahatlıqla bank 
kartı vasitəsiylə müəyyən faiz dərəcələ-
ri tutulmaqla həmin birjalara pul qoya 
bilər və yaxud birjada olan pul vəsaitini 
nağdlaşdıra bilər. 
Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəl-
mək olar ki, kriptovalyuta artıq müasir 
dövrümüzdə və maliyyə bazarlarında 
öz yerini tutub və getdikcə daha sürətlə 
inkşaf edir. 
Mənim fikrimcə, bu vəsaitlərin istifadəsi 
qanunla tənzimlənərsə, bu işlə məşğul 
olmaq istəyənlərin çox ziyana getməmə-
si, yeniliklərdən xəbardar olması və bu 
barədə daha çox məlumatlandırılması 
üçün mərkəzlər yaradılıb, təlimlər ke-
çirilib, bu yöndə işləmək istəyənlərə 
dayaq durularsa, insanların yaşayış sə-
viyyəsi yüksələr, maddi rifahı daha da 
yaxşılaşa bilər. 

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin 

Maliyyə-mühasibat fakültəsinin 
II kurs tələbəsi Salmanzadə Adışirin 

Azərbaycan məhsulları Birləşmiş Ərəb Əmirlik-
lərinin Dubay şəhərində ənənəvi olaraq keçirilən 
“Global Village” Beynəlxalq Yarmarkasında nü-
mayiş olunur.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
bildirilib ki, artıq 3-cü ildir Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və Dubay şəhərində-
ki Azərbaycan Ticarət Evinin təşkilatçılığı, ölkə-
mizin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki Ticarət 
Nümayəndəliyinin dəstəyi ilə yarmarkada bir 
sıra yerli şirkətlərin məhsulları – meyvə-tərəvəz, 
meyvə şirələri, kompotlar, bal, çay, mürəbbə, şir-
niyyat, konservləşdirilmiş məhsullar, xalçalar, 
kəlağayı, milli suvenirlər və sair “Made in Azer-
baijan” brendi ilə təqdim edilir.
Dubaya səfər çərçivəsində KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov “Global Vil-
lage” yarmarkasında sərgilənən yerli məhsullar-
la tanış olub.

“Vergi Məcəlləsinə təklif edilən 
dəyişikliklərə əsasən tütün 
məhsullarına tətbiq olunan ak-
siz dərəcələrin artımı nəzərdə 
tutulur.
Bu sözləri Milli Məclisin İqtisa-
di siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin noyabrın 3-də ke-
çirilən iclasında Vergi Məcəllə-
sinə təklif edilən dəyişikliklərin 
müzakirəsi zamanı Dövlət Ver-
gi Xidmətinin idarə rəisi Nicat 
İmanov deyib”.

O bildirib ki, layihəyə əsasən, 
tütündən hazırlanan siqaretlər 
və onun əvəzedicilərinin 1000 
ədədinə tətbiq olunan 35 manat 
aksiz dərəcəsi 38,5 manata qal-
dırılır. Eyni zamanda, qızdırıl-
ma nəticəsində istehlak edilən 
(buxar) tütün və tütün məh-
sullarının 1000 ədədinə tətbiq 
olunan 12,9 manat aksiz dərə-
cəsinin 14 manata qaldırılması 
təklif olunur.
Nicat İmanov qeyd edib ki, 
nəzərdə tutulan dəyişikliyə 
görə Vətən müharibəsində şə-
hid olmuş şəxslərin ailə üzv-
ləri və qazilər üçün yeni vergi 
güzəştləri müəyyənləşir. Belə 
ki, şəhid olmuş şəxslərin ailə 
üzvləri əldə etdiyi maddi yardı-

mın 10 min manatadək olan his-
səsinin gəlir vergisindən azad 
olunacaqlar. Həmçinin Vətən 
müharibəsində şəhid olmuş və 
ya yaralanmış şəxslərin bankla-
ra və digər kredit təşkilatlarına 
olan borclarının silinməsi, əldə 
olunan gəlirin vergidən azad 
olunması nəzərdə tutulur.
Qanun layihəsinə görə ofşor 
zonalarla bağlı da qanunverici-
liyə dəyişiklik təklif edilir. Belə 
ki, hazırda hüquqi şəxslərdən 
ofşor zonalara köçürmələrlə 
bağlı 10 faizlik vergi nəzərdə 
tutulsa da, fiziki şəxslərə vergi 
tətbiq olunmur. Bu mənada fi-
ziki şəxslərə də vergilərin tət-
biqi istiqamətində dəyişiklik 
təklif edilir.

2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əha-
liyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərdən əldə 
olunan gəlir 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 4.6% artaraq 5402.7 milyon ma-
nat olub. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 
4 143 milyon manatlıq xidmət göstərilib ki, 
bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 76.7%-ni 
təşkil edib.
Banker.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət 
Statistika Komitəsinin hesabatında bildirilir.
Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında hər bir 
ölkə sakini orta hesabla 539.5 manatlıq və ya 
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə no-
minal ifadədə 44.4 manat çox müxtəlif ödə-
nişli xidmətlərdən istifadə edib.

Bundan sonra Azərbaycanda vergi ödəyicisi 
kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki 
şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 
qanunun 3.5-ci maddəsində göstərilən malla-
rın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlə-

rindən xərclər çıxılmadan 5% dərəcə ilə vergi 
tutulacaq. Bu, Vergi Məcəlləsinə təklif olunan 
dəyişikliklərdə öz əksini tapıb.
Xatırladaq ki, hazırda qüvvədə olan Məcəl-
ləyə görə həmin gəlir vergisinin dərəcəsi 2%-
dir.
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunun 
3.5-ci maddəsi kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsulla-
rının qəbulu, əlvan və qara metal qırıntıla-
rının qəbulu, utilizasiya və digər məqsədlər 
üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların 
qəbulu, utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş 
şinlərin qəbulu, həmçinin xam dərinin təda-
rükünü nəzərdə tutur.

Azərbaycanda 2021-ci ilin yanvar-sentyabr 
ayları ərzində 250.8 min ton qənd və şəkər 
tozu istehsal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 53.5% artım deməkdir.
Oktyabrın 1-i vəziyyətinə olan hazır qənd və 
şəkər tozu ehtiyatı 8.5 min ton təşkil edir.
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9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günüdür! 

Hər bir xalqın ən müqəddəs 
rəmzlərindən olan bayraq onun 

varlığının, mövcudluğunun sübutu, 
dövlət qurmaq və ona sahib çıxmaq 

bacarığının əsas göstəricisidir. 

XIX əsr Azərbaycanın görkəmli şairəsi, sonuncu 
Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı, İb-
rahimxəlil xanın nəvəsi Xurşidbanu Natəvan 15  
avqust 1832-ci ildə Şuşada anadan оlmuşdur. Meh-
diqulu xan qızına öz anası Xurşidbanunun adını 
vermişdir. O, ailənin yeganə övladı, həm də Qara-
bağ xanlıqlarının sonuncu vərəsəsi оlduğu üçün оnu 
sarayda "Dürrü yekta" (“Tək inci”), el arasında isə 
"Xan qızı" çağırmışlar.
Balaca Xurşidbanunun ilk tərbiyəçiləri sarayın təc-
rübəli dayə və mürəbbiyələri оlmuşdular. Məktəb 
yaşına çatdıqda isə evdə dövrün alim və sənətkar-
larından dərs almağa başlamışdır. Məşğələ zama-
nı Xurşidbanu "Quran" ayələrini və dini ehkamları 
əzbərləməklə yanaşı, dünyəvi elmlərlə də tanış оl-
muşdur. XIX əsrdə kübar ailələrin uşaqlarına, bir 
qayda оlaraq, dоğma dili ilə bərabər, ərəb və fars 
dili, onun sərfi-nəvi təlim edildiyindən, Xan qızı da 
bu dilləri öyrənmiş, оnların vasitəsilə klassik şeirin 
qayda-qanunlarını mənimsəmişdir. О, lazımi dərə-
cədə bilik əldə etdikdən sоnra müntəzəm surətdə 
mütaliə ilə məşğul оlmuşdur. Dahi şərq şairlərinin 
ələ düşən nadir kitabları, qiymətli əlyazmaları Xur-
şidbanunu klassik ədəbiyyata bağlamışdır.
Natəvanın dünyagörüşünün, bədii zövqünün fоr-
malaşmasında yaxın və uzaq qоhumlarının əmə-

yi az оlmamışdır. Qasım bəy Zakir, Mirzə Camal 
Cavanşir Qarabaği, Mirzə Adıgözəl bəy Qarabaği, 
Əhməd bəy Cavanşir kimi hörmətli və tanınmış 
şəxsiyyətlər öz yaradıcılıqları, ədəbi söhbət və mü-
bahisələri, eləcə də ağıllı məsləhətləri ilə Xurşidba-
nuda şeirə və sənətə оlan şövq və həvəsi qüvvətlən-
dirmişlər.
Tarixçilərin ehtimalına görə, bu dövrdə xarici və 
daxili vəziyyətin ciddi surətdə gərginləşməsi ilə 
əlaqədar xan ailələri üzərində nəzarət gücləndiril-
miş və Xurşidbanu Xasay xan Usmiyevlə izdivaca 
məcbur edilmişdir. Belə bir ehtimal da vardır ki, 
Vоrоntsоvun şəxsi yavəri Xasay bəy Tiflisdə оn-
lara mülk iddialarında kömək göstərmiş və bunun 
müqabilində Xurşidbanuya evlənməyi təklif etmiş-
dir. 1850-ci ilin payızında Xasay bəy Şuşaya gəlib 
tоy etmiş və Xurşidbanunu Dağıstana — öz doğma 
kəndinə, оradan da Tiflisə aparmışdır.
Həyatının çiçək açdığı bir dövrdə Xurşidbanu Tif-
lisdə yaşamalı olmuşdur. Şəhərin səfalı yerləri, tə-
bii mənzərələri ona xoş gəlsə də, burada yaşama-
ğa məcbur olduğu və çox vaxtları tək qaldığı üçün 
sıxılmış, qəriblik çəkmişdir. Natəvan bu şəhərdə 
rus, gürcü mədəni cəmiyyətlərinə qoşulmuş, özü 
də milli ənənəsi, kübarlara məxsus davranışı və üç 
dildə sərbəst danışması ilə cəmiyyətlərdə maraq 
oyatmışdır. Bir sıra vilayət və şəhərlərə səyahətə 
çıxması Xurşidbanunun təfəkkür dairəsinin geniş-
lənməsinə, dünyagörüşünün artmasına təkan ver-
mişdir. Vladiqafqaza, Dağıstana, Şirvana, Bakıya, 
Gəncəyə və Naxçıvana səfəri zamanı o, yüksək rüt-
bəli dövlət qulluqçuları, yazıçı, alim və səyyahlarla 
görüşmüşdür.
Xurşidbanu Natəvan parlaq istedada və qabaqcıl 
ideallara malik olan şəxsiyyət olmuşdur. O, Azər-
baycan mədəniyyətində və ictimai həyatında dərin 
izlər qoymuşdur. Xurşidbanu Natəvan zəmanəsi-
nin görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş, təkcə Azər-
baycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı 
və mesenatlığı ilə tanınmışdır. O, kasıblara əl tut-
muş, Şuşaya su kəməri çəkdirmişdir.
Natəvan ikinci dəfə 1869-cu ildə rəiyyət içərisindən 
çıxmış Seyid Hüseyn adlı bir şuşalıya ərə getmiş, bu 
hərəkəti ilə bəy və mülkədarları qəzəbləndirmişdir. 
Onlar Natəvanın ailə üzvləri arasına təfriqə salaraq, 
oğlu Mehdiqulu xanın evdən baş götürüb getmə-
sinə müvəffəq olmuşlar. Şairə ömru boyu qınaq və 
töhmətlərdən yaxa qurtara bilməmişdir.
Şəxsi münasibətlərin, dövranın haqsızlığı, zalım-
ların sitəmi şairəni vaxtsız qocaltmış, onu həyat 
işığına həsrət qoymuşdur. Ağlamaqdan gözlərinin 
nuru getmiş, bədəni taqətdən düşmüşdür. Xurşidba-
nu Natəvan 1897-ci il 1 oktyabrda vəfat etmişdir 
və Ağdamın "İmarət" qəbiristanlığında dəfn olun-
muşdur.

Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbirüstü 
abidəsi qoyulmuşdur. Adına küçə, klub, kitabxana 
və məktəb vardır. Xan qızının əlyazmaları, şəxsi ge-
yim və əşyaları nadir eksponat kimi arxiv və mü-
zeylərimizdə saxlanılır.
2016-cı il fevralın 18-də Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə Belçika Krallığının Vaterlo şəhərində 
Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılış mərasimi 
keçirilib. Abidənin müəllifi heykəltəraş İmran Meh-
diyevdir.

Yaradıcılığı
Natəvan yaradıcılığa təxminən XIX əsrin 50-ci il-
lərindən başlamışdır. İlk vaxtlar onun "Xurşid" 
imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti itib-batmış, 
yalnız cüzi bir hissəsi bizə gəlib çatmışdır. 1870-ci 
ildən etibarən şairə özünə "Natəvan" (köməksiz, 
zəif, xəstə) təxəllüsü götürərək, dərin məzmunlu 
qəzəllərini yaratmışdır. Onun şeirləri hələ sağlığın-
da dildən-dilə düşmüş, əlyazma şəklində yayılmış-
dır. Xurşidbanunun şeirlərini məzmun cəhətdən şər-
ti olaraq dörd qismə ayırmaq mümkündür: aşiqanə 
şeirlər, təbiət gözəlliklərinə həsr edilmiş şeirlər, 
müasirlərinə yazdığı mənzumələr, hüznlü şeirlər.
Xan qızı  Şuşanın bir qrup şairlərinin təklifi ilə qısa 
müddətdə Şuşada "Məclisi-üns" (yəni, dostluq, ül-
fət məclisi) yaratmış, bu məclisə rəhbərliyi və onun 
bütün xərclərini öz üzərinə götürmüşdür. Bu döv-
rdə Şuşada Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin rəh-
bərliyi ilə "Məclisi-fəramuşan" adlı daha bir poetik 
məclis də fəaliyyət göstərirdi.
Xurşidbanu Natəvan yaradıcılığa 50-ci illərdən 
ənənəvi şərq mövzusu və şeirlərlə başlamışdır. 
Qəzəllərində məhəbbət, təbiət gözəllikləri ("Gü-
lün", "Qərənfil" və s.) tərənnüm olunmuşdur. 16 
yaşlı oğlunun ölümündən sonra Natəvan bədbin 
ruhlu şeirlər yazmışdır - "Ağlaram", "Olaydı", 
"Getdi", "Sənsiz", "Ölürəm" və s. Əsərləri dərin sə-
mimiyyəti, incə lirizmi ilə seçilir. Yüksək sənətkar-
lıq nümunəsi olan şeirlərində təkrir, qoşma, rədif, 
məcaz və s. bədii vasitələr məharətlə işlənmişdir. 
M.N.Nəvvab, S.Ə.Şirvani və başqaları ona şeirlər 
həsr etmişlər.
Natəvan həm də istedadlı rəssam olmuşdur. Onun 
bədii tikmələri "Gül dəftəri" (1886) adlı albomunda-
kı rəsmlər buna sübutdur. 

İctimai fəaliyyəti
Natəvanın şəxsiyyət kimi özünü təsdiqləməsində, 
vətənə, doğulduğu torpağa bağlı olmasında həm 

də mənsub olduğu soyun, kökün, nəslin böyük təsi-
ri vardır. Xeyriyyəçi, mesenat və fəal ictimai xadim 
kimi də xalqın yaddaşına həkk olmuşdur. 1873-cü 
ildə Şuşaya su kəməri çəkdirmişdir: bu su kəməri 
indi də "Xan qızı bulağı" adı ilə məşhurdur. 
1858-ci ildə xoşbəxt bir təsadüf Bakıda məşhur fran-
sız yazıçısı Aleksandr Düma ilə Xurşidbanunu rast-
laşdırmışdır. Natəvanın həyat yoldaşı Xasay xanın 
fransız dilini yaxşı bilməsi onlar arasında dostluq 
telləri yaratmışdır. Onlar Abşeronda birgə gəzin-
tiyə çıxmış, ayrılarkən bir-birinə qiymətli hədiy-
yələr təqdim etmişlər. Natəvanın Bakıdan Şıx kən-
dinə daş yol çəkdirməsi haqqında ilk məlumat da 
A.Dümanın "Qafqaza səyahət" kitabında öz əksini 
tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 
may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Xurşid-
banu Natəvan Azərbaycan Respublikasında əsərlə-
ri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına 
daxil edilmişdir.

* * * 
Ağdam rayonu işğaldan azad olunandan sonra mə-
lum olmuşdur ki, ermənilər tərəfindən Natəvanın 
məqbərəsi dağıdılmış, qəbri isə təhqir olunmuşdur, 
qazılıb və sümükləri də qəbrindən çıxarılıb apa-
rılmışdır. Bu haqda məşhur fransız fotojurnalisti 
Rza Diqqəti məlumat da dərc etmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi də bu faktı təs-
diqləmişdir.
Prezident İlham Əliyevin Şuşanı düşməndən azad 
edəndən sonra   Şuşaya ilk səfəri zamanı 30 ilə yaxın 
Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan 
dahi şəxsiyyətlərimizin – Xurşidbanu Natəvanın, 
Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün gülləbaran edil-
miş büstləri Vətənə gətirilmiş,  olduğu yerlərində də 
yerləşdirilmişdir. 

Böyük tarixi inkişaf yolunda 
olan Azərbaycan xalqını

Zəfər günü və Dövlət bayrağı 
günü münasibətilə təbrik edirik!

"Azəraqrartikinti" ASC

“Biz tarixi ədaləti bərpa edirik - güc he-
sabına, əzm, iradə hesabına, cəsarət, mə-
tanət hesabına, milli ruh hesabına! Natə-
van, Üzeyir bəy, Bülbül milli ruhumuzun 
təcəssümüdür. Onların əziz xatirəsi bizim 
qəlbimizdə əbədi yaşayıb və əbədi yaşaya-
caqdır” 

İlham Əliyev
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Беларусь предложила подготовку 
"дорожной карты" для дальнейшего 
взаимодействия с Азербайджаном. 
Об этом заявил председатель Палаты 
представителей Владимир Андрейченко на 
встрече с чрезвычайным и полномочным 
послом Азербайджана в Беларуси Ульви 
Бахшалиевым, передает БЕЛТА.
По словам Андрейченко, страны могут 
активизировать взаимодействие также в 

вопросах промышленной кооперации, 
развития сельского хозяйства. 
"В следующем году нам надо организовать 
встречи и на уровне руководства 
парламентов, на уровне председателей 
постоянных комиссий, комитетов, рабочих 
групп. Думаю, что в ближайшее время при 
вашем желании мы можем организовать 
вашу встречу с рабочей группой, на 
которой можно определить направления 
нашего дальнейшего взаимодействия, а 
возможно, даже составить "дорожную 
карту" - по каким направлениям мы можем 
дальше двигаться”, - отметил он.
Андрейченко также подчеркнул хорошие 
темпы взаимодействия в экономике и 
отметил, что товарооборот между двумя 
странами довольно солидный.
"Азербайджан в числе 15 стран, с которыми 
у нас такой товарооборот", - добавил он.

В сентябре 2021 года товарооборот между 
Турцией и Азербайджаном сократился на 
3,22 миллиона долларов по сравнению с 
аналогичным месяцем прошлого года - до 
242,238 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве 
торговли Турции.
«В сентябре турецкий экспорт в 
Азербайджан составил 197,443 миллиона 
долларов, а импорт из этой страны – 44,795 
миллиона долларов», - сказали в ведомстве.
В январе - сентябре товарооборот между 
двумя странами в целом вырос на 462 
миллиона долларов по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года, составив 
2,005 миллиарда долларов.
«В указанный период турецкий экспорт 
в Азербайджан составил 1,566 миллиарда 
долларов, импорт – 439 миллионов 
долларов», - сказали в ведомстве.
В прошлом году товарооборот между 
Турцией и Азербайджаном вырос на 
187,296 миллиона долларов по сравнению 
с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда 
долларов. При этом турецкий экспорт в 
Азербайджан составил 1,855 миллиарда 
долларов, а импорт - 366 миллионов 
долларов.

Азербайджан и Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ) планируют создать 
рабочие и бизнес-группы для расширения 
деловых отношений.
Об этом в Twitter написал министр 
экономики АР Микаил Джаббаров.
В Дубае накануне началось 
восьмое заседание Совместной 
межправительственной комиссии 
по экономическому, торговому и 
техническому сотрудничеству между 
правительствами Азербайджана и 
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 
которое продлится до пятого ноября. 
По итогам первого дня заседания был 
подписан протокол.
В соответствии с протоколом будут 
приняты определенные меры для 
интенсификации связей между двумя 
странами в различных сферах экономики, 

отметил министр.
«Также планируется создать рабочие и 
бизнес-группы для расширения деловых 
отношений, сотрудничества между малыми 
и средними предприятиями и поощрения 
взаимных инвестиций», - написал 
Джаббаров.

В Азербайджане в ближайшее время могут 
появиться мобильные (на платформе 
смартфона) POS-терминалы.
Oб этом в ходе онлайн-конференции 
"Будущее - это сейчас", организованной 
MasterCard, сказал вице-президент по 
развитию бизнеса и кибербезопасности 
европейских стран Хакан Татлыджи.
По его словам, сегодня в Азербайджане 
появился Apple Pay, что говорит 
о заинтересованности глобальных 
корпораций по выходу на рынок этой 
страны.
"В Азербайджане порядка 80 процентов 
POS-терминалов принимают 
бесконтактные платежи, что позволило 
выйти на рынок с этим решением", - 
добавил Хакан Татлыджи.

В январе – сентябре 2021 года экспорт 
химпродукции из Турции в Азербайджан 
вырос на 22,1 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года - 
до 372,802 миллиона долларов.
В сентябре 2021 года экспорт 
химпродукции из Турции в Азербайджан 
достиг 46,633 миллиона долларов, что 
на 32,6 процента больше показателя 
аналогичного периода прошлого года.
Турция в январе - сентябре в целом 
увеличила экспорт химпродукции на 39 

процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года - до 18,218 
миллиарда долларов.
В сентябре Турция экспортировала 
химпродукцию на 2,294 миллиарда 
долларов, что на 41,9 процента больше 
показателя аналогичного месяца 2020 года.
В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - 
сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт 
химпродукции составил 23,368 миллиарда 
долларов.

Итальянская пресса назвала президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана “победителем” 
саммита лидеров Большой двадцатки (G20), 
передает Anadolu.
Так, одна из самых популярных газет Италии 
Corriere della Sera отмечает, что президент 
Турции вошел в число самых востребованных 
участников саммита. В ходе саммита многие 
лидеры стремились провести переговоры с 
главой турецкого государства.
А газета La Verita пишет, что если и есть 
победитель нынешнего G20, то, скорее всего, 
это Реджеп Тайип Эрдоган: “На саммите 
глава турецкого государства воспользовался 
тремя факторами: политической слабостью 
президента США Джо Байдена как на 
международном уровне, так и у себя в стране. 

Также у Эрдогана было пространство для 
маневра благодаря тому, что ось Китай-Россия 
не была представлена на этом саммите, и 
в-третьих, он обозначил свою центральную роль 
в некоторых критических моментах”.
Газета Il Messaggero отметила, что отношения 
между Турцией и Италией, пережившие 
период обострения из-за известных заявлений 
итальянского премьер-министра Марио Драги, 
удалось “смягчить” двусторонней встречей 
Драги и Эрдогана в рамках саммита. Издание 
уверено, что кризис в отношениях между 
Анкарой и Римом успешно преодолен и 
остался в прошлом.
В статье новостного сайта Affariitaliani 
говорится, что саммит G20 оказался успешным 
для Эрдогана: “Он настоящий победитель”.
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Azərbaycanın öz ərazi bütölü-
yü uğrunda apardığı 44 günlük 
Vətən müharibəsi xalqımızın 
düşmən üzərində parlaq qələbəsi 
ilə başa çatdı. Müzəffər Ordumuz 
Ali Baş Komandan Prezident İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə  böyük 
zəfər çaldı. 30 ildən bəri düşmən 
tapdağında olan torpaqlarımız 
geri alındı. Azərbaycanın haqq 

səsi bütün dünyaya yayıldı. İgid 
övladlarımız müharibədə böyük 
şücaət göstərdilər, qəhrəmancası-
na düş mənlə üz-üzə dayandılar. 
Qazi kimi vətənə dönənlərin,  şə-
hidlik kimi ali zirvəyə ucalanların 
hər birinə borcluyuq. Qazilərimizə 
ulu Tanrıdan can sağlığı, şəhidləri-
mizə rəhmət diləyirik. Ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrindən olan, əlinə 
silah götürüb cəbhəyə yollanan 
igid əsgərlərimiz haqqında mət-
buatdan, eləcə də digər kütləvi in-
formasiya vasitələrindən aldığımız 
hər bir məlumat içimizi fərəh, qü-
rur hissi ilə doldurur.  Qəlbi vətən 
sevgisi ilə döyünən, düşməni var 
qüvvəsi ilə məhv etmək amalı 
ilə vuruşan igid övladlarımızı 
tanımaq, tanıtmaq hər birimizin 
müqəddəs borcudur. Biz onlara 
firavan həyatımız, başımız üs-
tündə aydın səma, üstündə azad 
gəzə biləcəyimiz torpaqlarımız 
üçün borcluyuq. 
Bu günlərdə işıq üzü görmüş, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

uğrunda qəhrəmanlıqlar gös tərən 
və bu yolda həlak olan, şəhidlik 
zirvəsinə ucalan Lerik rayonunun 
qəhrəman övladlarına həsr olun-
muş Xalid Mahmudun “Əbədiy-
yət yolçuları” kitabı xüsusilə 
diqqətəlayiqdir. Kitabda müəllif 
həm birinci Qarabağ savaşının, 
həm də 44 günlük Vətən müha-
ribəsinin iştirakçıları olan Lerikin 
qəhrəman övladlarının hər biri-
nin keçdiyi qısa, lakin çox şərəfli 
ömür yolundan bəhs edir,  onların 
göstərdiyi misilsiz şücaəti oxucu-
ya təqdim edir.  Kitabı vərəqlə-
dikcə sanki hər bir şəhidin şəkli  
dil açıb  döyüş yolundan danışır, 
cəbhədə qazandığı uğurları, gələ-
cək arzularını  bölüşür, düşmənə 
nifrəti ilə, vətən uğrunda canın-
dan keçməsi ilə qürur duyur. Biz 
onları böyük qürur və fəxarət hissi 
ilə anırıq. İndi əbədiyyət yolçula-
rının ruhu şaddır, arzuları gerçək-
dir. İndi  ölməzliyə qovuşmuş bu 
igidlər uğrunda qurban getdikləri 
torpaqda rahat uyuyurlar.

“Azercell Telekom” abunəçilərinin tələblərinə yüksək 
səviyyədə cavab vermək üçün  ölkə üzrə LTE şəbəkə-
sinin əhatə dairəsini daha da genişləndirir.
Müasir zamanda mobil internetə olan əsas tələb  bağ-
lantının sürətli və kəsintisiz olmasıdır. “Azercell Te-
lekom” elə bu ehtiyacı əsas tutaraq Azərbaycan üzrə 
LTE şəbəkəsinin əhatə dairəsini getdikcə daha da 
artırır. Hazırda Azercell-in LTE şəbəkəsinin coğrafi 
baxımdan əhatə dairəsi ötən ilə nisbətən təxminən 
7% daha artıqdır. Ümumilikdə 2021-ci ilin 9 ayı müd-
dətində şirkətin quraşdırdığı yeni stansiyalarının fəa-
liyyəti nəticəsində LTE şəbəkəsinin əhali üzrə əhatə 
dairəsi 85.65%-ə, coğrafi əhatə dairəsi isə 74.3%-dək 
artıb. Xatırladaq ki, şirkətin ümumilikdə səs və mobil 
internet xidmətlərinin əhatəsi baxımından son göstə-
riciləri: ölkə ərazisi üzrə 94,25%, ölkə əhalisi üzrə isə 
98,73% təşkil edir. Bütün bunlarla yanaşı, Azercell 
yaxın zamanda Bakı və Abşeronda internet tutumu-
nu və sürətini daha 30% artırmağı planlaşdırır.
LTE şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə görülən işlər 
Azercell-in təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyətinə, 
mobil internetin sürətinə də güclü təsir göstərib. Ha-
zırda Bakı şəhərində ən yüksək sürətli LTE şəbəkə-
si də məhz şirkətə aiddir. Bunu paytaxtda aparılan 
sürət testləri (Drive Test) dəfələrlə sübut edib. Son 
3 il ərzində Azercell-in şəbəkəsi üzərindən endirmə 
sürəti 2.5 dəfə artıb. Belə ki, 2018-ci ildə Bakı və Ab-
şeron yarımadası üzrə orta sürət bu sürət 19 Mbit/s 
təşkil edirdisə, ötən il 41 Mbit/s, bu il isə  51 Mbit/s 
olub. Lakin Azercell yalnız paytaxtda deyil, bütün 
ölkə üzrə abunəçilərini sürətli və keyfiyyətli mobil 
internetlə təmin edir. Hazırda Azercell-in LTE şə-
bəkəsi ilə 240 Mbit/s qədər endirmə (download), 95 
Mbit/s qədər isə yükləmə (upload) sürəti əldə etmək 

mümkündür. Mühüm göstəricilərdən biri də şəbəkə 
üzrə ötürülən ümumi data trafikin təxminən 71%-nin 
məhz LTE texnologiyası üzərindən daşınmasıdır. Bu 
da o deməkdir ki, bu sürətlə Ultra HD 4K keyfiyyətli 
videonu onlayn şəkildə heç bir kəsinti olmadan ra-
hatlıqla izləmək mümkündür. 
Mobil operator mütəmadi olaraq ölkə üzrə radio baza 
stansiyalara LTE texnologiyasını əlavə etməklə onla-
rın işini təkmilləşdirir, həmçinin öz şəbəkəsini daha 
keyfiyyətli, daha çox tutuma malik yeni texnologiya-
ların tətbiqinə hazırlayır. Bu məqsədlə təkcə 2021-ci 
ildə mövcud 50 radio baza stansiyaya LTE texnologi-
yası əlavə olunub, 246 sayda stansiyada təkmilləşdir-
mə işləri aparılıb, 150 stansiyanın isə ümumi internet 
tutumu artırılıb. 2021-ci ilin yanvar ayından bu günə 
kimi LTE texnologiyası üzərindən çalışan 76 ədəd 
yeni radio baza stansiya quraşdırılıb. 
Azercell işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də 
mobil telekom infrastrukturunun qurulmasını inten-
siv şəkildə davam etdirir. İndi işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarımızda Azercell şirkətinə məxsus 65-dən ar-
tıq radio baza stansiyası fəaliyyətdədir. Şuşa, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər rayon-
ları, İstisu, Hadrut, Suqovuşan qəsəbələri, Xocavənd 
və Laçın rayonlarına aid bir çox kənd və digər əra-
zilər artıq Azercell şəbəkəsi ilə əhatə olunub. 
“Azercell Telekom” MMC-nin əsas prioritet istiqamət-
lərindən biri abunəçilərini hər zaman keyfiyyətli mo-
bil rabitə ilə təmin etməkdən ibarət olub.
Azercell LTE şəbəkəsini təkmilləşdirməklə abunə-
çilərinə daim onlayn olmaq, böyük həcmli videoları 
daha yüksək keyfiyyətdə izləmək, bu faylları daha 
tez yükləyib ötürmək, kəsintisiz səsli zənglər etmək 
imkanını yaradır. 

Oktyabrın 29-da Azərbaycan Turizm Büro-
su tərəfindən Rusiyanın bir sıra regionları-
nın turizm nümayəndələri ilə Azərbaycan 
turizminin təbliğatının aparılması və həmin 
regionların turizm qurumları ilə ikitərəfli 
əməkdaşlığın qurulması məqsədilə onlayn 
konfrans keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə Dövlət 
Turizm Agentliyinin, Azərbaycan Turizm 
Bürosunun, Naxçıvan Turizm Departamen-
tinin əməkdaşları və bir sıra yerli turizm 
şirkətlərinin təmsilçiləri olmaqla, Rusiyanın 
Sverdlovsk, Krasnodar, Astraxan vilayətləri-
nin, Tatarıstan Respublikasının turizm üzrə 
ixtisaslaşmış qurumlarının və həmin region-
larda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin 
nümayəndələri iştirak ediblər.
Görüş zamanı Rusiya regionlarında Azər-
baycan turizminin təbliğinə dair tədbirlər 
planı müzakirə edilib.
Bundan əlavə, tədbirdə Azərbaycanın turizm 
destinasiyası kimi təqdimatı, həmçinin Nax-

çıvan Muxtar Respublikası Turizm Departa-
mentinin nümayəndəsi tərəfindən Naxçıva-
nın turizm məhsullarının nümayişi keçirilib.
Konfrans çərçivəsində Krasnodar, Sverd-
lovsk, Astraxan vilayətlərinin və Tatarıstan 
Respublikasının turizm məhsulları haqqında 
məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Rusiyanın ərazi vahidləri sə-
viyyəsində Azərbaycan turizminin təbliğatı 
əsasən Sverdlovks vilayəti ilə işgüzar və müa-
licəvi turizm sahəsində, Krasnodar vilayəti 
ilə “İter Vitis” şərab marşrutu üzrə şərab və 
qastronomik turlar, Tatarıstan Respublikası 
ilə tarixi və mədəni irs, Astraxan vilayəti ilə 
Xəzər dənizində kruiz marşrutlarının yara-
dılması istiqamətində keçirilməsi planlaşdı-
rılır.
Məlumat üçün bildirək ki, 2021-ci ilin sent-
yabrında Azərbaycana səfər edən Rusiya 
vətəndaşlarının sayı 18967 nəfər təşkil edib 
ki, bu da 2020-ci ilin sentyabrı ilə müqayisədə 
165 faiz artım deməkdir.

Qeyd etməliyik ki, geniş oxucu auditoriyası üçün 
nəzərdə tutulan bu kitab respublikamızın ictimai- 
siyasi həyatında xüsusi fəallığı ilə seçilmiş dəyərli 
ziyalımız, Lerik veteranlar şurasının sədri Hidayət 
Bəşirovun tövsiyəsi və “Mətanət A” şirkətinin rəh-
bərliyinin sponsorluğu ilə nəşr olunmuşdur.
Kitabda ön sözü yer alan Lerikin dəyərli ziyalısı 
Hidayət Bəşirovun  dediklərindən: “Dağlar diyarı, 
uzunömürlülər məskəni Lerik rayonunun igid oğul-

ları da döyüşlərin ilk günündən silaha sarılaraq, 
erməni işğalçılarına qan uddurdular. Gərgin dö-
yüşlərdə misilsiz şücaət, rəşadət, hünər göstərərək, 
şəhidlik zirvəsinə ucalan igidlərimizlə qürur duyur, 
fəxr edirik. Onların valideynlərinə belə vətənpərvər, 
mərd oğullar boya-başa çatdırdıqlarına görə min-
nətdarlığımızı bildiririk”. 

Zəfərin mübarək,  
Azərbaycan!


