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Müstəqilliyimizin şərəf səhifəsinə, tarixi-
mizin qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrilən 
Vətən müharibəsi işğal altında olan tor-
paqlarımızın azad edilməsi ilə nəticələn-
di. Azərbaycanın çoxəsrlik tarixinə qızıl 
hərflərlə yazılan Qarabağ Zəfəri Prezi-
dent, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin qüdrətli sərkərdəliyi, qəhrəman 
əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin 
qanı və canı bahasına qazanıldı. Xalqı-
mız və rəşadətli Ordumuz 44 gündə şanlı 
tarix yazaraq, 30 illik işğala son qoydu, 
ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Bu 
qələbə ilə Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanı qalib ölkəyə, Azərbaycan xalqını 
qalib xalqa çevirdi. Bu möhtəşəm Qələ-
bə, eyni zamanda milli birliyin təntənəsi 
oldu, Azərbaycanın hərbi və iqtisadi gü-
cünü dünyaya nümayiş etdirdi. Xalqımız 
bu müharibədə yumruq kimi bir oldu, 
vətən torpaqları uğrunda ayağa qalxdı. 
Bu müharibə xalqımızın əyilməz ruhunu 
göstərdi. 44 gün ərzində dünya Azərbay-
canı yenidən tanıdı, onun rəhbərinin ye-
nilməzliyinə, siyasi müdrikliyinə şahid-
lik etdi. 

MILLI QÜRUR GÜNÜ
2021-ci il noyabrın 8-də Azərbaycan xalqı 
Vətən müharibəsində qazanılmış şan-
lı Qələbənin birinci ildönümünü - Zəfər 
Gününü böyük coşqu, sevinc və qürur 
hissləri ilə qeyd etdi. Bu münasibətlə 
respublikanın hər yerində müxtəlif təd-
birlər təşkil olundu, 
yürüşlər keçirildi, 
şəhidlərin xatirəsi 
ehtiramla anıldı. 
Bakıda Dəniz-
kənarı Milli 
Parkda təşkil 
olunan Zəfər 
yarmarkası 
qələbənin 
birinci ildö-
nümü ərəfəsində paytaxt sakinlərinin ən 
çox baş çəkdiyi ünvanlardan biri oldu. 8 
Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Bakı 
şəhərində təşkil olunan yürüş isə bir daha 
hər birimizi qürurlandırdı. 
Zəfər Gününün ən bəxtəvəri isə mədə-
niyyətimizin və milli kimliyimizin ün-
vanı olan doğma yurdumuz Şuşa idi. 
Çünki bu qədim şəhər azadlığının ilk 
ad gününü ona bu qurtuluşu bəxş edən 
Müzəffər Ali Baş Komandanla, uğrunda 
çarpışaraq canını qurban verməkdən çə-
kinməyən qəhrəman döyüşçülərlə birgə 
qeyd etdi. “Bu gün biz Zəfər Gününü Şu-
şada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bütün 
Azərbaycan bu şanlı bayramı qeyd edir. 
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa 
etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz düş-
məni doğma torpaqlarımızdan qovaraq 
tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 44 
gün ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 
il ərzində qurduğu bütün istehkamlarını, 
bütün döyüş mövqelərini məhv edərək, 
Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi 
Zəfər çaldı. Bu şanlı bayramı xalqımıza 
siz və sizin kimi on minlərlə hərbçimiz 
bəxş etmişdir. İkinci Qarabağ mühari-
bəsi şanlı tariximizin parlaq səhifəsidir. 
Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər 
edib, bu şanlı missiyanı yerinə yetirmiş-
dir. Mən işğal dövründə dəfələrlə deyir-
dim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu 
müqəddəs günü öz işi ilə, öz əməli ilə 
yaxınlaşdırmalıdır. Mən demişdim ki, 
heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla ba-
rışmayacaq və biz işğala son qoymaq 
üçün bütün gücümüzü səfərbər edib bir 
nöqtəyə vuraraq düşməni tarixi torpaq-
larımızdan qovduq”,  - deyə Prezident 
İlham Əliyev Zəfər Günü Şuşada hərb-
çilərlə görüşdə bəyan etdi.
Bu günün həsrətini Şuşa nə az, nə çox, 
düz 28 il yarım çəkmişdi… Vətən sava-
şının 44 günündə də daim səksəkədə, 
intizarda olmuşdu Şuşa. Amma 2020-ci 
il oktyabrın 16-da Ali Baş Komandanın 
“Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar” 
deməsi hər birimizə ümid vermişdi. 
2020-ci il noyabrın 8-də isə “Əziz Şuşa, 
sən azadsan!, Əziz Şuşa, biz qayıtmı-
şıq!” deyən Müzəffər Ali Baş Koman-

danın müjdəli hayqırışından hər bir 
azərbaycanlının qəlbi atlanmış, xalqımı-
za tarixi sevinc hissi bəxş olunmuşdu. 
Həmin gün qaşqabaqlı payız günündə 
Şuşanın səmalarında günəş parlamışdı. 
Güclü şüaları ilə bir həmlədə göyləri 
bürümüş qara buludları qovmuş, Şuşa-
nın dağlarına, düzlərinə, məhəllələrinə, 
küçələrinə çökmüş qatı dumanı, sisi da-
ğıtmışdı. Şuşanı elə bir nura qərq etmişdi 
ki, haləsi bütün Qarabağa, Azərbaycana 
şölə saçmışdı. O gün Şuşanın 30 illik daş 
sükutu pozulmuş, qəhrəman Azərbay-
can oğullarının addım səsləri müqəddəs 
avaz kimi dağ-daşda əks-səda vermiş, 28 
il yarımlıq kədərdən sonra ilk dəfə Şu-
şanın üzünə gülüş qonmuşdu. 8 noyabr 
2020-ci il ana Vətən uğrunda çıxdığımız 
Qələbə yürüşünün zirvə günü oldu.
Düz bir ildən sonra, yenə də xəzan fəs-
linin son ayında həmin günəş Şuşanın 
üzərində bərq vurdu, meşələrinə, çəmən-
lərinə, dağlarına, düzlərinə nur çilədi, 
bu qədim şəhərin Zəfər bayramına bir 
başqa təntənə qatdı. Əynində bayram li-
bası, könlündə azadlıq sevinci olan Şuşa 
tarixindəki ən əziz bayramını xilaskarları 
ilə birgə qeyd etdi. Qarabağın taclı qalası 
ona bu xoşbəxtliyi ərmağan edən qəhrə-
man Azərbaycan oğullarının qulluğunda 
durdu, zəfər, rəşadət, milli qürur və milli 
ləyaqət bayramının coşqusunu yaşadı. 8 
noyabr 2021-ci il 44 günlük Vətən savaşın-
da igid oğullarımızın qanları, canları ilə 
qazandıqları qürurlu Zəfər günümüzün 
doğum günü oldu. “Zəfər Günü bizim 
bayramımızdır. Bu, Zəfər bayramıdır, 
bu, rəşadət bayramıdır, bu, ədalət bay-
ramıdır, bu, milli qürur, milli ləyaqət 
bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa 
etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və 
qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bun-
dan sonra Qarabağda və Zəngəzurda 
əbədi yaşayacağıq. Əgər Ermənistanda 
hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, han-
sısa revanşist meyillərə əl atsa, bizim 
yumruğumuzu görəcəkdir. Bizim yum-
ruğumuz yerindədir”, – deyə Prezident 
İlham Əliyev Şuşadan bəyan etmişdir.
Bu yerdə xalqımızın ulu öndəri, müasir 
Azərbaycan dövlətinin qurucusu, əbədiya-
şar şəxsiyyət Heydər Əliyevin hələ 2003-cü 

ildə Azərbaycan xalqına 
müraciətini xatırlama-

ya bilmərik. «Sizi əmin 
edirəm ki, həm İlham Əli-

yev, həm də Yeni Azərbay-
can Partiyası bundan sonra 

da xalqımızın ən layiqli övlad-
larını öz ətrafında sıx birləş-

dirərək, Azərbaycan dövlətinin 
inkişafı və xalqımızın firavanlığı 

yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz 
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra 
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və 
gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm», 
- deyən Ulu Öndər 2003-cü ilin 1 oktyab-
rında prezident seçkiləri ərəfəsindəki mü-
raciətində ona inanmış xalqına yenə də ən 
düzgün olanı göstərdi, milli dövlətçilik 
ideyalarını davam etdirməyə qabil qüdrət-
li lideri nişan verdi. Azərbaycanın gələcək 
taleyini əmin əllərə etibar etdi.
2020-ci ilin 8 noyabr günü Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Vətənin 
ən uca mənəviyyat zirvəsi olan Şəhidlər 
Xiyabanından Şuşanın azadlığı müjdəsi-
ni xalqımıza yetirəndə Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin uzaqgörənliyinə heyrət-
lənməyə bilmədik. Bu, dahi şəxsiyyətin, 
misilsiz dövlət xadiminin böyüklüyü idi!  
Prezident İlham Əliyev 2020-ci il noyab-
rın 8-də - Şuşa şəhərinin işğaldan azad 
edildiyi gün Qarabağ uğrunda canından 
keçən igid oğullarımızın uyuduğu Şə-
hidlər Xiyabanından xalqımıza müraciət 
edərkən Ulu Öndərin ürəkləri riqqətə gə-
tirən sözlərinə qayıdaraq demişdi: “Xoş-
bəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə 
yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük 
Qələbədir! Şəhidlərimizin, Ulu Öndə-
rin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın 
olsun, Azərbaycan! Gözünüz aydın ol-
sun, dünya azərbaycanlıları! Əziz Şuşa, 
sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! 
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!”
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin ar-
zularını, vəsiyyətini yerinə yetirdi. Ölkə-
mizi tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə 
çatdırdı.  Dövlət başçısı düşünülmüş 
parlaq diplomatiyası, uzun illərdən bəri 
bu möhtəşəm günlərə doğru addım-ad-
dım həyata keçirdiyi hazırlıq işləri, heç 
bir təzyiq qarşısında sarsılmayan qətiy-
yəti ilə Zəfərimizi bütün dünyaya qəbul 
etdirdi. Ən nüfuzlu, ən böyük dövlətləri 
Azərbaycanın mövqeləri ilə hesablaş-
maq, haqq-ədalətin səsinə qulaq asmaq 
məcburiyyətində qoydu. Xalqımızın bir-
liyini, milli vəhdətini, bərabərlik, doğ-

malıq ruhunu nümayiş etdirdi. Min illər 
ərzində yaratdığımız zəngin tarixdən, 
şərəfli keçmişdən gələcəyə doğru böyük 
bir yol başladı. Azərbaycan xalqı Prezi-
dent İlham Əliyevin liderliyi ilə tarix-
də yeni bir səhifə açdı, yeni bir dövrün 
təməlini qoydu. 
Zəfərimizin ilk ildönümünü Mehri-
ban xanım Əliyeva ilə birgə Şuşada ke-
çirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əli-
yev mənəviyyat şəhərimizə, mədəniyyət 
paytaxtımıza, Qələbə rəmzimiz olan bu 
şəhərə aparan Zəfər yolunun açılışını etdi. 
Daşaltı məscidinin, Şuşa Radio Televiziya 
Yayım Stansiyasının, Şuşa Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının təməlini qoydu. Şuşadakı 
Aşağı Gövhər ağa məscidində, Mehman-
darovların malikanə kompleksində Hey-
dər Əliyev Fondunun apardığı bərpa iş-
lərindən məmnun olduğunu bildirdi. VIII 
Qlobal Bakı Forumunun Şuşaya səfər et-
miş iştirakçıları ilə görüşərək səmimi söh-
bətlər etdi. Azad yurdlarımızda aparılan 
quruculuq tədbirləri barədə onlara mə-
lumat verdi. Cıdır düzündə ağaclar əkdi. 
Bu, azadlığına qovuşmuş torpaqlarımıza 
həyatın qayıdışı deməkdir!  
Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi onillik-
lər boyu bəyan etmişdir ki, Azərbaycan 
Respublikası öz ərazisinin bir hissəsində 
suverenliyinin qəsb edilməsinə, torpaqla-
rının quldurcasına zəbt edilməsinə və qo-
parılmasına heç zaman razı ola bilməz və 
bütün imkanlardan istifadə edərək ərazi 
bütövlüyünün bərpasına nail olacaqdır. 
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin növbəti təcavüz ak-
tından sonra Azərbaycan Respublikası 
BMT-nin Nizamnaməsinin verdiyi özü-
nümüdafiə hüququndan istifadə edərək, 
təcavüzkarı sülhə məcbur etmək, Azər-
baycan torpaqlarının işğalına son qoy-
maq məqsədi ilə əks-hücum əməliyyatına 
başlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri 44 gün davam edən Vətən mü-
haribəsində heyrətamiz qələbələr əldə 
edərək, dünya hərb tarixinə yeni şanlı 
səhifələr yazmışlar. İşğalçı qüvvələrə ağır 
zərbələr endirilmiş, onların çoxlu sayda 
canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv 
edilmişdir. Ölkəmizin işğal altında olan 
ərazisinin böyük bir hissəsi, o cümlədən 
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı ra-
yonları, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələri, 
ümumən 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi 
azad edilmişdir. Vətən müharibəsinin ən 
şərəfli səhifələrindən biri noyabr ayının 
8-də Qarabağın incisi və tacı, Azərbay-

can mədəniyyətinin beşiyi olan Şuşanın 
əsarətdən xilas edildiyi gün olmuşdur. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında 
məhvə məhkum olduğunu anlayan Er-
mənistan məğlubiyyətini etiraf etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əldə 
etdiyi hərbi Zəfər siyasi müstəvidə qaza-
nılan qələbə ilə tamamlanmışdır. 2020-ci 
il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya 
prezidentlərinin və Ermənistan baş na-
zirinin imzaladıqları üçtərəfli Bəyanat 30 
ildən artıq davam edən münaqişəyə son 
qoymuşdur.

GÜCLÜ LIDER AMILI 
AZƏRBAYCANIN MILLI 

MARAQLARININ QORUNMA-
SINI TƏMIN ETDI

Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi 
Qafqazın inkişafı üçün yeni imkanlar aç-
mış bu şanlı qələbənin əldə edilməsi bir 
neçə amillə bağlıdır. Əlbəttə, ən mühüm 
amil son 28 il ərzində Azərbaycanda 
bərqərar olmuş səriştəli, etibarlı və mə-
suliyyətli siyasi rəhbərlik fenomenidir. 
Azərbaycana qarşı danışıqlar prosesində 
baş verən haqsızlıqlara, ikili standartlara 
baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyev 
Azərbaycanın hələ indiki qədər güclü 
olmadığı bir vaxtlarda respublikamızın 
milli maraq və mənafelərini qətiyyətlə 
təmin edə bilmişdi. Heydər Əliyev ermə-
nilərin tarixi torpaqlarımıza qarşı əsassız 
iddialarının ATƏT-in Minsk qrupu tərə-
findən ciddi  cəhdlə müdafiə olunması 
fonunda gedən prosesdə milli heysiyya-
tının tapdalanmasına imkan vermədi. 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata ke-
çirməyə başladığı, daha sonra Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin yaradıcı surətdə davam 
etdirdiyi quruculuq və inkişaf strate-
giyası tezliklə Azərbaycanı regionun 
liderinə,  dünyada isə söz sahibinə çe-
virdi. Hələ 2003-cü ilin prezident seç-
kilərindən sonra andiçmə mərasimində 
Prezident İlham Əliyev demişdir: “Er-
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ölkəmiz üçün ən ağır prob-
lemdir. Uzun illərdir ki, biz atəşkəs reji-
mində yaşayırıq. Təəssüflər olsun ki, bu 
məsələ ilə bilavasitə məşğul olan ATƏT-
in Minsk qrupunun fəaliyyəti hələlik heç 
bir nəticə vermir. Biz hələ də ümidlərimizi 
itirmirik. Hələ də ümid edirik ki, həmsəd-
rlər bu məsələ ilə daha ciddi şəkildə, mə-
suliyyətlə məşğul olacaqlar. Bu məsələ öz 
həllini tapmalıdır. Bu problem yalnız bir 
neçə prinsiplər, beynəlxalq hüquq norma-
ları əsasında həll oluna bilər: Azərbayca-
nın torpaqları işğaldan azad olunmalıdır, 
bir milyon qaçqın və köçkün öz doğma 
yurdlarına qayıtmalıdır, ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan 
heç vaxt bu vəziyyətlə, torpaqlarının iş-
ğal altında qalması ilə barışmayacaqdır. 
Hamı bilməlidir ki, sülh tərəfdarı olmağı-
mıza baxmayaraq, müharibənin yenidən 
başlanmamasını və bu məsələnin sülh 
yolu ilə həllini istəməyimizə baxmaya-
raq, bizim səbrimiz də tükənməz deyildir. 
Azərbaycan öz doğma torpaqlarını nəyin 
bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir.”
2020-ci ilədək danışıqlar prosesində mü-
naqişənin həlli ilə bağlı müxtəlif təkliflər 
səslənsə də, Prezident İlham Əliyev tor-
paqlarımızda ikinci erməni dövlətinin 
yaradılmasına xidmət edən bütün təşəb-
büs və təkliflərin qarşısını almışdır.   

AZƏRBAYCANI TARIXININ
 ƏN GÜCLÜ DÖVLƏTINƏ 

ÇEVIRƏN IQTISADI 
YÜKSƏLIŞ

İqtisadi inkişaf siyasi amillərdən bila-
vasitə asılıdır. Azərbaycanda mövcud 
siyasi mühit iqtisadi inkişaf üçün müs-
bət təsirə malikdir. Belə ki, güclü dövlət 
və güclü siyasi hakimiyyət milli iqtisa-
diyyatını formalaşdıran bir ölkə üçün 
prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Əsaslı 
iqtisadi dəyişikliklər, hər şeydən əvvəl 
cəsarətli siyasi qərarların qəbul edilmə-
sindən, siyasi və ideoloji oriyentirlərin 
yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırıl-
masından asılıdır. 

(davamı 3-cü səhifədə) 

X oşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. 
Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin, 
Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, 

Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun, dünya azərbaycanlıları!
 Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!

 Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!



2 13-19 yanvar 2022-ci il

Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti “R-Pharm” MMC tərəfin-
dən ölkəmizdə ilk dəfə olaraq şəkərli diabetin fəsadlarının 
profilaktikası üçün nəzərdə tutulan “Diabeton® MR” (qlikla-
zid) preparatının istehsalına başlanılıb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 
artıq şirkət tərəfindən 200 min qutu dərman istehsal edilib və 
paylanma üçün aidiyyəti yerlərə göndərilib. Cari ilin I rübü-
nün sonunadək müəssisədə daha 300 min qutu “Diabeton® 
MR” preparatının istehsalı planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, sözügedən dərmanın istehsalı “R-Pharm” MMC 
ilə Fransanın beynəlxalq əczaçılıq qrupu olan “Servier” şirkə-
ti arasında imzalanmış tərəfdaşlıq Sazişi çərçivəsində həyata 
keçirilir. Beşillik müqavilənin şərtlərinə əsasən, müəssisədə 
qeyd edilən dərman preparatının ildə təxminən 1 milyon qutu 
həcmində istehsalı nəzərdə tutulur.
Məlumat üçün bildiririk ki, “R-Pharm” MMC-də istehsal pro-
sesi Beynəlxalq GMP standartlarına uyğun şəkildə həyata ke-
çirilir. Belə ki, Beynəlxalq GMP standartları əczaçılıq məhsul-
ları istehsalçılarına yüksək keyfiyyətli xammal, müasir emal 
texnologiyalarının istifadəsi, qabaqcıl avadanlıqların olması, 
istehsalatda çalışan kadrların yüksək səviyyədə ixtisaslaşması 
kimi ciddi tələblər qoyur. “R-Pharm” MMC ölkədə GMP serti-
fikatını alan ilk əczaçılıq müəssisəsidir.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin törəmə 
şirkəti olan “ADY Express” MMC-nin əsas 
hədəfi ölkəmizin dəmir yolları vasitəsilə yük-
daşımalarının həcminin artırılmasına nail ol-
maqdır. Ötən il ərzində “ADY Express” ixrac, 
idxal, tranzit və daxili yükdaşımalar rejimində 
müxtəlif istiqamətdə yüklərin nəqlini həyata 
keçirib.
MMC-dən bildirilib ki, ümumi olaraq 2021-ci 
ildə şirkət dəmir yolu vasitəsilə 5 milyon 716 
min 845 ton yük nəql edib. Bunun 427 min 32 
tonu daxili, 1 milyon 559 min 620 tonu idxal, 

2 milyon 258 min 609 tonu ixrac, 1 milyon 471 
min 584 tonu isə tranzit yüklərin payına düşür.
Statistik göstəricilərdən göründüyü kimi, ən 
çox yükdaşımalar ixrac yüklərinin payına dü-
şüb. Bu yüklərin təyinat ölkələri əsasən İtaliya, 
Rusiya, Gürcüstan və Braziliya olub. Yüklərin 
növünə gəlincə, ixrac rejimində daha çox azot 
gübrələri, dizel, bitum və qudron, digər neft 
məhsulları və meyvə-tərəvəz nəql edilib.
“ADY Express”in idxal rejimində nəql etdiyi 
yüklərin mənşəyi isə əsasən Rusiya, Braziliya, 
Qazaxıstan və Ukrayna olub. Bu tip rejimdə 
daha çox buğda, ağac məhsulları, şəkər, benzin 
və qara metal nəql olunub.
Tranzit yükdaşımalarda “ADY Express” MMC 
daha çox Rusiya-Türkiyə, Rusiya-Gürcüstan, 
Rusiya-İran və Orta Asiya ölkələri ilə Gürcüs-
tan və Türkiyə arasında yükdaşımalar həyata 
keçirib. Bu tip yükdaşımalarda daha çox azot 
gübrələri, benzin, neft məhsulları, metal yüklər 
və mineral sular nəql edilib.

Prezident İlham Əliyev Vergi 
Məcəlləsində və “Gömrük tarifi 
haqqında” dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanunu təsdiqləyib.
Dəyişikliyə əsasən, müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəy-
yən etdiyi orqanın (qurumun) 
təsdiqedici sənədi əsasında 
Azərbaycan Respublikasının 
işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rinin, habelə müharibə və hərbi 
əməliyyatların təsirinə məruz 
qalmış digər ərazilərin mina-
lardan və partlamamış hərbi 
sursatdan, tərkibində partlayıcı 
olan qurğulardan və digər part-
layıcı qalıqlardan təmizlənməsi 
çərçivəsində bütün növ texnika-
nın, avadanlıqların, texniki va-
sitələrin və qurğuların, onların 
ehtiyat hissələrinin, fərdi zirehli 
qoruyucu geyimlərin, alətlərin, 
minaaxtaran itlərin, partlayıcı 

və pirotexniki vasitələrin idxalı 
15 oktyabr 2021-ci ildən 15 ok-
tyabr 2026-cı ilə qədər gömrük 
rüsumu və vergidən azad edilir.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlə-
ri Şurasının iclasında Qazaxıstandakı vəziyyətlə 
bağlı bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda Qazaxıs-
tanda baş verən hadisələrdə həyatını itirənlərə 
başsağlığı verilib və yaralananların tezliklə sağal-
ması arzulanıb. Təşkilatın üzvü olan Qazaxıstana 
və onun qardaş xalqına güclü dəstək və həmrəylik 
bir daha təsdiqlənib. Regionda və onun hüdud-
larından kənarda sabitlik və təhlükəsizlik üçün 
həyati əhəmiyyət kəsb edən Qazaxıstanda sülh 

və sabitliyinin vacibliyi vurğulanıb. İnsan həyatı 
üçün təhlükə yaradan, ictimai asayişi pozan və 
əmlaka ziyan vuran zorakılıq və vandalizm akt-
larını pislənilib. Qazaxıstan hakimiyyətinin ölkə-
də ictimai asayişi və vəziyyətin normallaşmasını 
sürətlə bərpa etmək imkanlarına inam vurğula-
nıb. Beynəlxalq hüququn fundamental qayda və 
prinsiplərinə riayət edilməsinin vacibliyi qeyd 
edilib, Qazaxıstan hökumətinin Konstitusiya 
quruluşunu devirməyə yönəlmiş terrorçulara, 

ekstremistlərə və cinayətkarlara qarşı həyata ke-
çirdiyi antiterror əməliyyatları dəstəklənib. Eyni 
zamanda, “Türk Dünyasına Baxış 2040” sənədi-
nin milli və beynəlxalq çağırışlar qarşısında ko-
ordinasiya, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım üçün 
bələdçi olduğuna diqqət çəkilib. Təşkilat hazırki 
böhrandan çıxmaq üçün lazım gələrsə, Qazaxıs-
tan xalqını və hökumətini dəstəkləməyə hazır ol-
duğunu bir daha təsdiqləyib. Habelə Qazaxıstan 
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin qardaş Qa-

zaxıstan xalqının güzəranının və rifahının daha 
da yüksəlişinə yönəlmiş islahat gündəliyi dəstək-
lənib.
Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri 
Şurası bu məsələdə sıx əməkdaşlığı və məsləhət-
ləşmələri davam etdirməyi qərara alıb.
Qeyd edək ki, dekabrın 11-də Türk Dövlətləri 
Təşkilatı (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 
Qazaxıstanda baş verən son hadisələrlə bağlı 
növbədənkənar iclası keçirilib.

İran öz ərazisindən nəql etdiyi Türkmənistan 
qazının həcmini artırmağa hazırdır. Bunun 
üçün İran müvafiq infrastruktura malikdir.
Bu sözləri İranın Neft naziri Cavad Övci deyib.
O bildirib ki, ötən ilin noyabrın 28-də Aşqabad-
da İran, Azərbaycan və Türkmənistan arasında 
imzalanan müqaviləyə əsasən Türkmənistan 
qazı İrandan tranzit olaraq keçərək Azərbay-
cana çatdırılır. Müqaviləyə əsasən ildə 2 mil-
yard kubmetr qaz İran ərazisindən Azərbayca-
na nəql edilir. İran nəql olunan qazın həcmini 
gündəlik 40 milyon kubmetrə çatdıra bilər.
Nəzərə çatdıraq ki, yaxın günlərdə Türkmənis-

tan Prezidentinin İrana səfəri nəzərdə tutulub. 
Səfər çərçivəsində bu məsələnin də müzakirəsi 
gözlənilir.

Gürcüstanın təbii qaz bazarına 2007-ci ildə 
daxil olan “SOCAR Georgia Gas” şirkəti qonşu 
dövlətdə 808 min abunəçiyə xidmət göstərir.
Şirkətdən bildirilib ki, 2007-ci ildən şirkət Gür-
cüstanın 700-dən çox yaşayış məntəqəsini qaz-
laşdırıb, 11 min kilometr uzunluğunda qaz 
kəməri inşa edib. 

Gürcüstanda qazlaşdırma əsasən dövlət maliy-
yələşməsi ilə həyata keçirilsə də, SOCAR soy-
daşlarımızın kompakt yaşadığı bölgələrdə qaz 
xətlərinin inşa olunması üçün öz vəsaitlərini 
sərmayə qoyur.
Qeyd edək ki, şirkətdə 2 mindən çox əməkdaş 
çalışır, onların sırasında azərbaycanlılar da var.

Azərbaycanda pul bazası yanvarın 1-nə 17 mil-
yard 937,6 milyon manat təşkil edib.
AZƏRTAC Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir 
ki, bu göstərici ötən ayla müqayisədə 3 milyard 
658,5 milyon manat çoxdur.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
“Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
ilə Azərbaycanın Energetika Nazirliyi arasında 
təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memo-
randumu”nu təsdiq edib. Bununla bağlı qərar 
Türkiyənin “Rəsmi Gazete”ində dərc olunub. 
Razılaşmaya əsasən, Türkiyə Azərbaycandan 
təbii qaz tədarükünü 2024-cü ilə qədər uzadıb. 

Azərbaycandan illik olaraq idxal edilən 1,7 mil-
yard kubmetr təbii qaz “SOCAR Turkey Enerji 
A.Ş” ehtiyacları üçün təmin ediləcək.
Xatırladaq ki, memorandum ötən ilin dekab-
rın 22-də Bakıda Azərbaycan Energetika nazi-
ri Pərviz Şahbazov və Türkiyə Energetika və 
Təbii Sərvətlər naziri Fatih Dönməz tərəfindən 
imzalanıb.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sərənca-
mında olan rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi 
açıqlanıb. AZƏRTAC AMB-yə istinadla xəbər 
verir ki, bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Mərkəzi 
Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 7 milyard 75,4 
milyon ABŞ dolları təşkil edib. Bu, ötən il dekabrın 
1-i ilə müqayisədə 56,7 milyon dollar çoxdur.
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Siyasi impuls olmadan iqtisadi və ins-
titusional islahatları həyata keçirmək 
mümkün deyil. İqtisadiyyat və siyasətin 
qarşılıqlı əlaqəsinə dair Prezident İlham 
Əliyevin fikirləri xüsusi olaraq maraq 
doğurur: “İqtisadi inkişaf, siyasi inki-
şaf, cəmiyyətin demokratikləşməsi pro-
sesi - bunlar hamısı paralel getməlidir... 
İqtisadi islahatlar və siyasi islahatlar 
ölkəmizin inkişafı üçün çox möhkəm 
zəmin yaradır. Biz bu iki amili bərabər, 
paralel şəkildə həyata keçiririk və bu 
gözəl zəmin əsasında güclü dövlət qu-
ruculuğu prosesi gedir... İndi dünyada 
gedən proseslər onu göstərir ki, iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr dünyada 
öz yerini daha da möhkəm tuturlar, öz 
siyasətini daha da cəsarətlə aparırlar... 
İqtisadi müstəqillik ölkəmizin siyasi 
müstəqilliyinə öz töhfəsini verir. İqti-
sadi cəhətdən heç kimdən asılı olmayan 
ölkə öz siyasətini də müstəqil şəkildə 
apara bilər və Azərbaycanın timsalında 
biz bunu görürük”. 
Dünya təcrübəsi də göstərir ki, azad iq-
tisadiyyatın inkişafına yönəldilmiş isla-
hatlar kursunun ardıcıl davam etdiril-
məsi güclü siyasi hakimiyyət sayəsində 
mümkün olur. Burada güclü hakimiyyət 
dedikdə güclü dövlət mexanizmi ilə ya-
naşı, həm də vətəndaşların ölkə rəhbər-
liyinə inam və etimadı başa düşülür. Bu 
baxımdan Azərbaycanda iqtisadi inkişaf 
proseslərinin dönməz xarakter almasın-
da Prezident İlham Əliyevin iradəsi və 
prinsipiallığı, xalqın ona inamı və da-
vamlı dəstəyi həlledici rol oynamışdır. 
Bütün bunların nəticəsi kimi Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2003-cü 
ildən sonra ölkəmizdə iqtisadi qurucu-
luq prosesi geniş vüsət almışdır. Tarixi 
reallıqlar ondan ibarətdir ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbay-
canda iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, 
dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik təmin 
edilmiş, iqtisadiyyatın daha sürətlə 
şaxələndirilməsinə nail olmaq üçün mü-
hüm proqramlar qəbul olunmuşdur.  Ən 
əsası Azərbaycan heç bir beynəlxalq do-
nor təşkilatından asılı olmadan milli iq-
tisadiyyatını inkişaf etdirmək gücündə 
olan dövlətə çevrilmişdir. Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə et-
diyi nəticələr beynəlxalq hesabatlarda 
da əksini tapmış, müxtəlif meyarlar üzrə 
reytinq cədvəllərində ölkəmizin mövqe-
yi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. 
44 günlük Vətən müharibəsinin yeku-
nu ölkəmizin iqtisadi, siyasi və hərbi 
cəhətdən regionda lider, dünya miqya-
sında böyük nüfuz qazanmış, qətiyyətli 
mövqeyi olan qüdrətli dövlət olduğunu 
bir daha təsdiq etmişdir. Həyata keçi-
rilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramları 
sayəsində bütün parametrlər üzrə özü-
nün böyük resurs üstünlüyünü yaratmış 
Azərbaycan geosiyasi prosesləri öz xey-
rinə dəyişməklə yanaşı, regionun iqtisa-
di coğrafiyasını yeni formata salmışdır.
Prezident İlham Əliyev Zəfər Gününün 
birinci ildönümündə Şuşada hərbçilər 
qarşısında çıxış edərkən bu barədə de-
yib: “Biz iqtisadiyyatı gücləndirməli 
idik və yaxşı başa düşürdük ki, buna 
nail olmasaq, biz düşməni torpaqları-
mızdan qova bilməyəcəyik. Ilk növbə-
də, iqtisadi müstəqillik təmin edilməli 
idi. Çünki əgər biz asılı vəziyyətdə ol-
saydıq, hansısa başqa böyük dövlətlər-
dən asılı olsaydıq, heç vaxt bizə imkan 
verməzdilər ki, biz bu şərəfli missiyanı 
yerinə yetirək. Ona görə prezident kimi 
ilk günlərdən iqtisadi müstəqilliyə he-
sablanmış bütün lazımi addımlar atıldı 
və qısa müddət ərzində biz buna nail 
olduq. Bu gün dünya miqyasında iqti-
sadi potensial baxımından və iqtisadi 
sabitlik baxımından Azərbaycan birin-
ci sıralardadır. Iqtisadi müstəqillik əldə 
edilməsəydi, siyasi müstəqillikdən 
söhbət gedə bilməzdi. Biz asılı vəziy-
yətdə ola bilərdik. Necə ki, bu gün bir 
çox ölkələr asılı vəziyyətdədir və məhz 
buna görə öz iradəsini ortaya qoya bil-
mirlər. Siyasi müstəqillik imkan verdi 
ki, biz bütün tərəfdaşlarla bərabər-
hüquqlu, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin 
işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında 
münasibətlər qura bildik. Beləliklə tor-
paqlarımızın azad edilməsi üçün əsas 
şərtlərdən biri təmin edilmişdi”.

GÜCLÜ AZƏRBAYCAN 
ORDUSU TARIXI MISSIYASINI 

YERINƏ YETIRDI
Güclü ordu dövlətin təməl prinsiplərin-
dən biri, təhlükəsizliyinin əsas təminatçısı-
dır. Dayanıqlı iqtisadi inkişaf Azərbaycan-
da bütün sahələrdə olduğu kimi, qüdrətli 
ordu quruculuğu istiqamətində də geniş-
miqyaslı tədbirlər həyata keçirməyə im-
kan vermiş, ölkəmizin müasir dövrün ən 
yüksək standartlarına cavab verən Silahlı 
Qüvvələri formalaşdırılmışdır. 
Hələ 2003-cü ildə andiçmə mərasimin-
dəki nitqi zamanı ordu quruculuğu və 
bu sahədə perspektiv vəzifələr barədə 

danışan Prezident İlham Əliyev de-
mişdi: “Azərbaycanda ordu quruculuğu 
sahəsində də böyük işlər görülmüşdür. 
Ölkəmizdə güclü ordu yaradılmışdır və 
bu proses davam edəcəkdir. Bu məsələ 
daim mənim diqqət mərkəzimdə ola-
caqdır. Azərbaycanın çox güclü ordu-
su olmalıdır. O, qarşıda duran bütün 
məsələləri həll etmək iqtidarında olma-
lıdır. Əminəm ki, Azərbaycanın iqtisadi 
potensialı ordumuzun ən yüksək stan-
dartlara cavab verməsinə və qarşıda du-
ran bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə 
imkan verəcəkdir”. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inki-
şafına yönəlmiş tədbirlər 2003-cü ildən 
sonra ardıcıllıqla və uğurla davam etdi-
rilmişdir. Çünki Ermənistanın Azərbay-
can torpaqlarını işğal altında saxladığı 
bir vaxtda qarşıda dayanan ən əsas və-
zifələrdən biri ordunun gücləndirilməsi, 
döyüş qabiliyyətinin daimi olaraq ar-
tırılması, modernləşməsi, ən son hərbi 
texnologiyalara yiyələnməsi idi. Bundan 
irəli gələrək Azərbaycanın maliyyə im-
kanlarının artması nəticəsində Silahlı 

Qüvvələrin tərkibindəki bütün qoşunla-
rın döyüş imkanlarının artırılması üçün 
qabaqcıl dövlətlərlə uğurlu əməkdaşlıq hə-
yata keçirildi. İstər quru qoşunlarının, istər 
hərbi hava qüvvələrinin, istərsə də hava 
hücumundan müdafiə sistemlərinin döyüş 
imkanları ən müasir tələblər səviyyəsinə 
çatdırıldı. Bu mənada İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə əldə olunan inkişafın Azərbaycan 
nümunəsinin əsas göstəricilərindən biri 
ordumuzun qüdrətlənməsi, döyüş qabiliy-
yətini artırması idi. Azərbaycanın Cənubi 
Qafqazın ən qüdrətli ordusuna malik ol-
masını yalnız yerli deyil, xarici mütəxəssis-
lər də təsdiq edirlər. Reytinq agentliklərinin 
hesabatlarında Azərbaycan güclü orduya 
malik ölkələr sırasında yer alır.
Əməliyyatların ilk günü Füzuli və Cəb-
rayıl rayonlarının bir neçə kəndi azad 
olundu. Tezliklə Ermənistanla dövlət 
sərhəddinə qədər torpaqlarımızın iş-
ğaldan azad olunması ilə bütün dünya 
Azərbaycanın gücünü, işğalçı Ermənis-
tanı ən qısa müddətdə məğlub etmək əz-
mini gördü. Cəbrayılın, Füzulinin, Qu-
badlının, Zəngilanın, Xocavənd, Xocalı, 
Laçın, Tərtər rayonlarının kəndlərinin 
azad olunması, Xudafərində Azərbay-
can bayrağının ucaldılması, İranla döv-
lət sərhədinə nəzarətin tam təmin edil-
məsi Azərbaycan Ordusunun möhtəşəm 
zəfərləri kimi tarixə düşdü. Cəbhənin elə 
bir sahəsi olmadı ki, əsgərlərimiz hücum 
əməliyyatında ləngisinlər. Elə bir istiqamət 
olmadı ki, düşmənin müdafiə mövqeləri-
nin yarılması mümkün olmasın. Bununla 
yanaşı, əsas olan odur ki, bu şanlı qələbə-
ni Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti, 
əsgərlərimiz, zabitlərimiz, gizirlərimiz qa-
zandılar. Hansı  hərbi vasitələrdən istifadə 
etmələrindən asılı olmayaraq, bu qələbə 
sevincini xalqımıza hərbçilərimiz yaşatdı-
lar. Savaş meydanının son zirvəsi - alın-
maz Şuşa qalasının azad edilməsi ayrıca 
bir qəhrəmanlıq dastanı, Zəfər xronikası-
nın baş səhifəsidir. 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin başçılığı ilə Azərbaycan Ordusu 
Vətən müharibəsində dünya hərb ta-
rixində görünməmiş nümunə, müharibə 
qanunlarına ən ciddi şəkildə əməl etməklə 
müasir döyüş taktikası, texnoloji üstünlük 
nümayiş  etdirmişdir.   Ordumuz döyüş 
meydanındakı əməliyyatları ilə dünyanın 
hərb tarixində yeni  nümunələr yaratdı. 
Hansı ki, bir çox ölkələr bu gün ordumu-
zun döyüş təcrübəsi ilə yaxından maraq-
lanmağa başlayıblar. Bununla da Silahlı 
Qüvvələrimizin kompleks inkişafı və mo-
dernləşdirilməsi ilə bağlı Prezident İl-
ham Əliyevin xüsusi diqqəti altında hə-

yata keçirilən hərbi siyasətin səmərəliliyi 
döyüş meydanında təcəssümünü tapdı. 
Prezident İlham Əliyev 2021-ci il noyabr 
ayının 8-də Şuşada hərbçilərlə görüşün-
də bu barədə deyib: “Bildiyiniz kimi, 
ordu quruculuğu, hərbi potensialımızın 
möhkəmləndirilməsi mənim prezident 
kimi başlıca vəzifəm idi və təsadüfi de-
yil ki, mənim prezidentlik dövrümdə 
dövlət büdcəmizin əsas xərcləri hərbi 
məqsədlər üçün nəzərdə tutulurdu. Bu 
illər ərzində biz güclü hərbi-texniki po-
tensial yaratmışıq. Ən müasir silahlar, 
sursatlar, texnikalar ölkəmizə gətiril-
mişdi və hərbçilər tərəfindən bu texnika 
layiqincə istifadə olundu. İkinci Qara-
bağ müharibəsi bunun əyani sübutudur. 
Ordumuzun döyüş qabiliyyəti böyük 
dərəcədə artdı. Müntəzəm olaraq hərbi 
təlimlər keçirildi, məşqlər keçirildi və 
beləliklə, ordumuzun həm texniki təchi-
zatı, həm mənəvi-psixoloji ruhu, həm də 
döyüş qabiliyyəti böyük dərəcədə artdı”.

ILHAM ƏLIYEVIN UĞURLU 
VƏ UZAQGÖRƏN 
DIPLOMATIYASI

Vətən müharibəsində qələbənin əldə 
edilməsində Azərbaycan Ordusunun 
şücaəti və qəhrəmanlığı ilə yanaşı, Pre-
zident İlham Əliyevin misilsiz diplo-
matiyası əhəmiyyətli rol oynamışdır. 
Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ 
Azərbaycandır” çağırışı ilə böyük Zəfərə 
aparan diplomatiyası Azərbaycanın 
dünya birliyi tərəfindən qüdrətli bir ölkə 
kimi yenidən kəşf olunmasına gətirib 
çıxarmışdır. Ölkəmiz nəinki regionda, 
eləcə də beynəlxalq aləmdə tamamilə 
yeni bir reallıq yaratdı. 
Xatırladım ki, beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdiyi sənədlərdə keçmiş Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
mövqe özündə bir neçə vacib elementi 
ehtiva etmişdir. İlk növbədə, ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü tanınır və Qarabağın 
Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu təs-
diqlənirdi. İkincisi, işğalın aradan qaldı-
rılması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan 
ərazilərini tərk etməsi tələb olunurdu. 
Üçüncüsü, qaçqın və məcburi köçkün-
lərin öz evlərinə geri qayıtmaq hüququ 
təsbit edilirdi. Bütün bunlar Azərbayca-
nın mühüm diplomatik uğurları idi. 
Azərbaycanın işğal altında olan ərazilə-
rində işğalçı Ermənistan tərəfindən həya-
ta keçirilən qanunsuz fəaliyyət, o cümlə-
dən işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz 
məskunlaşdırma siyasətinin aparılma-
sı, bu torpaqlardakı Azərbaycan xalqı-
nın zəngin tarixi, mədəni, dini irsinin 
məhv və talan edilməsi, təbii sərvətlə-
rin qanunsuz istismarı, bu ərazilərdəki 
şəxsi və ictimai mülkiyyətin qanunsuz 
mənimsənilməsi və digər qeyri-qanuni 
addımlar da beynəlxalq təşkilatlar tərə-
findən qəbul olunan sənədlərdə geniş 
yer almışdı. Bütün bunlar Azərbaycanın 
beynəlxalq təşkilatlara çoxsaylı müra-
ciətləri və aparılan uğurlu xarici siyasəti 
nəticəsində mümkün olmuşdu. 
Xüsusən Prezident İlham Əliyevin hü-
cum diplomatiyasının uğurlarını qeyd 
etməliyik. Xarici siyasətimiz qarşısın-
da hücum strategiyasını müəyyən edən 
Prezident İlham Əliyev həm də erməni 
yalanlarının ifşa edilməsi və dünya miq-
yasında yayılması istiqamətində Azər-
baycan diplomatları qarşısında ciddi 
tapşırıqlar qoymuşdu. Ermənistanın 
hərbi təcavüzü şəraitində Azərbaycanın 
ümumi inkişafı və xarici siyasətdə hü-
cum diplomatiyası yüz ildən artıq bir 
dövr ərzində erməni ideoloqları tərəfin-
dən formalaşdırılan böyük bir xülyanı ta-
mamilə boşa çıxardı. Məhz Azərbaycan 
dövlətinin güclənməsi fonunda ermə-
ni lobbisinin və diasporunun ölkəmizə 

qarşı təxribatlarının qarşısı alındı və er-
məni yalanları ifşa olundu. Hücum dip-
lomatiyasının nəticəsi kimi ermənilərin 
sıx cəmləşdiyi ölkələrdə belə Azərbay-
can həqiqətləri siyasi-ictimai dairələrə 
sirayət etmişdi. Əlbəttə, bu amil Vətən 
müharibəsindəki qələbədə əhəmiyyətli 
rol oynadı.  Prezident İlham Əliyev: “Biz 
Qarabağ həqiqətlərini, işğalla bağlı er-
məni vəhşiliyini dünya ictimaiyyətinə 
çatdıra bildik. Birinci Qarabağ müha-
ribəsindən sonrakı ilk dövrdə biz buna 
nail ola bilməmişdik. Ona görə dünyada 
müharibə ilə bağlı, Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
təhrif edilmiş təsəvvür var idi. Biz bunu 
aradan qaldırdıq. Gecə-gündüz çalışaraq 
dünya ictimaiyyətini məlumatlandırdıq, 
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarda uğur-
lu iş apararaq, bizə əl verən və həqiqəti 
əks etdirən qərar və qətnamələri qəbul 
etdirdik. Bütün bu işlər bugünkü reallıq 
üçün hüquqi bazadır. Çünki bu gün biz 
düşməni torpağımızdan qovandan sonra 
heç kim bizə irad tuta bilməz. Çünki biz 
öz torpağımızda uğurlu əməliyyat apar-

mışıq, biz beynəlxalq hüququ pozmamı-
şıq, müharibə qanunlarını pozmamışıq. 
Ədalətli müharibə aparmışıq və döyüş 
meydanında düşməni məğlub etmişik”.
Vətən müharibəsi ərzində Türkiyə, Ru-
siya, İran, Fransa, Almaniya, Qətər, Be-
larus liderləri, BMT Baş katibi, Avropa 
İttifaqı Şurasının prezidenti tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinə telefon zəngləri edilmiş, xarici 
dövlət və təşkilatların rəhbərləri silahlı 
qarşıdurma ilə bağlı narahatlıqlarını bil-
dirərək, bölgədəki son vəziyyətlə ma-
raqlanmışlar. Telefon söhbətləri zamanı 
dövlət başçısı sentyabrın 27-də Ermənis-
tan tərəfindən Azərbaycana qarşı törə-
dilən və davam edən hərbi təxribatla 
bağlı Ermənistanın Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin mövqelərini və cəbhə xətti 
boyu yerləşən yaşayış məntəqələrimizi 
ağır artilleriya silahlarından atəşə tut-
ması nəticəsində mülki şəxslərimiz və 
hərbi qulluqçularımızın həlak olduğu 
və buna cavab olaraq Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin uğurlu əks-hücum əməliy-
yatlarını həyata keçirdiyi barədə qarşı 
tərəfə məlumat vermişdir. Vurğulanmış-
dır ki, Ermənistanın hərbi təxribatı ilə 
bağlı hadisələrin gələcək inkişafına görə 
məsuliyyət məhz bu ölkənin siyasi-hərbi 
rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Azərbaycanın uğurlu diplomatiyasının 
nəticəsi kimi dünya dövlətləri Vətən 
müharibəsi dövründə hərbi əməliyyat-
lara böyük həssaslıqla yanaşmışdır. Tür-
kiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, 
həmçinin bir sıra dövlət və hökumət 
nümayəndələri Azərbaycanın öz ərazi 
bütövlüyünün və suverenliyinin bərpası 
naminə apardığı mübarizəni fəal şəkildə 
dəstəklədi, öz çıxışlarında daim ölkəmi-
zin yanında olduqlarını bildirdilər. Rusi-
ya Prezidenti Vladimir Putin bəyan etdi 
ki, “Ermənistan KTMT çərçivəsində 
müttəfiqdir, amma Dağlıq Qarabağ Er-
mənistana aid deyil. Odur ki, Qarabağ 
ərazisindəki hərbi əməliyyatlarla bağlı 
Rusiya vasitəçilikdən savayı, hər hansı 
öhdəlik daşımır.”
Böyük Britaniya Azərbaycanın beynəl-
xalq hüquqa əsaslanan mövqeyini müda-
fiə etdi və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədi. BMT Təhlükəsizlik Şurasında 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə 
dair Təhlükəsizlik Şurasının sədri adın-
dan hazırlanan və Azərbaycanın əleyhinə 
olan bəyanat layihəsi Təhlükəsizlik Şura-
sının daimi üzvü olan Böyük Britaniya-
nın vetosu ilə qəbul edilmədi.
Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbay-
canın haqlı mövqe tutduğunu və BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağ mü-
naqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi məlum dörd 
qətnamənin tələblərinin yerinə yetirilmə-
sinin vacibliyini bəyan etdi. Azərbaycan 
ərazilərini işğal etdiyinə görə Ermənis-
tanla siyasi-diplomatik əlaqə yaratma-
yan Pakistanın siyasi və hərbi rəhbərliyi 
müharibə günlərində də respublikamıza 
davamlı siyasi dəstəyini ifadə etdi.
İsrailin “Yisrael Beiteinu” Partiyasının 
lideri, keçmiş xarici işlər və müdafiə na-
ziri Aviqdor Liberman Qarabağın Azər-
baycanın ərazisi olduğunu vurğuladı: 
“Elə buna görə də BMT üzvü olan heç 
bir dövlət, o cümlədən Ermənistanın özü 
də Dağlıq Qarabağı suveren qurum kimi 
tanımayıb. Tarixi gerçəklik, beynəlxalq 
hüquq, İsrail dövlətinin mənafeyi baxım-
dan bizim mövqeyimiz tamamilə birmə-
nalıdır. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünü dəstəkləyir və bu ərazi bütövlüyü 
bərpa olunmadan regionda məsələnin 
həllinin mümkün olmadığını düşünürük. 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tarixi, 
beynəlxalq, milli mənafe baxımdan İsra-
ilin rəsmi mövqeyidir”. Müharibə döv-
ründə ATƏT-in Minsk qrupunun ame-
rikalı keçmiş həmsədri Riçard Hoqland 
bildirdi ki, Ermənistan Azərbaycanın 
suveren ərazisini işğal edib. 
Həmçinin İtaliya Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini müdafiə edərək, onun əra-
zi bütövlüyünü dəstəklədi. İtaliyanın 
Kampobasso əyalətinin Sepino və San 
Culiano del Sannio bələdiyyələri, Milan 
əyalətinin Korbetta şəhər Bələdiyyə Şu-
rası Ermənistanın Azərbaycana qarşı hər-
bi təcavüz, etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətini pisləyən, Azərbaycan xalqı ilə 
həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər qə-
bul etdi. Bosniya və Herseqovinanın Rə-
yasət Heyətinin üzvü Şefik Djaferoviç və 
Demokratik Fəaliyyət Partiyasının lideri 
Bakir İzetbegoviç Azərbaycana dəstək 
verdiklərini və Ermənistanı qınadıqlarını 
bildirdilər. Macarıstanın Xarici İşlər və Ti-
carət Nazirliyi Qarabağın Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri 
daxilində yerləşdiyini bəyan etdi.
30 ilə yaxın davam edən işğalçı siyasətə 
son qoyan Azərbaycan Ordusu əraziləri-
mizi azad edərək qətiyyətlə irəlilədikcə, 
diplomatiya cəbhəsində də gərgin infor-
masiya müharibəsi getdi və bu proses-
lərin mərkəzində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinin həyata keçirdiyi 
Zəfərə aparan siyasət dayandı. Prezident 
İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycan-
dır” çağırışı ilə böyük Zəfərə aparan dip-
lomatiyası Azərbaycanın dünya birliyi 
tərəfindən qüdrətli bir ölkə kimi yenidən 
kəşf olunmasına gətirib çıxardı. 
Tarix sübut edir ki, ölkə rəhbərləri müəy-
yən vaxtlarda xalqa müraciət edirlər. Xa-
tirimizdədir ki, ulu öndər ötən əsrin 90-
cı illərində respublikamızın konstitusion 
quruluşuna qarşı təhlükələr yaranarkən 
xalqa müraciət etmiş və xalımızın öz li-
derinin ətrafında sıx birləşməsi bütün 
təhlükələrin qarşısını almışdı. 
Vətən müharibəsi günlərində və ondan 
sonra Prezident İlham Əliyev 11 dəfə 
xalqa müraciətlə çıxış edərək cəbhə böl-
gəsindəki son vəziyyətlə bağlı ən son 
məlumatları əhalinin diqqətinə çatdır-
mış, eyni zamanda həm beynəlxalq ic-
timaiyyəti dəqiq və dürüst şəkildə mə-
lumatlandırmış, həm də Ermənistan 
da daxil olmaqla, dünya ictimaiyyətinə 
konkret ismarışlar göndərmişdir. Azər-
baycanın işğaldan azad edilmiş hər bir 
rayonu, kəndi, qəsəbəsi barədə məluma-
tı Azərbaycan xalqı ilə bölüşən dövlət 
başçısı çıxışlarında azad edilmiş ərazilər, 
düşməndən əldə edilən hərbi qənimətlər 
barədə geniş məlumat verməklə yanaşı, 
bu torpaqlardakı vəziyyət, Ermənistan 
tərəfindən illər ərzində aparılmış qanun-
suz fəaliyyət və onun nəticələri, geniş-
miqyaslı dağıntılar, habelə Ermənistanın 
müharibə cinayətləri barədə konkret 
məlumatları təqdim etmişdir.
Dövlət başçısının 2020-ci il sentyabrın 
27-də Azərbaycan xalqına ilk müraciəti 
informasiya və çağırış xarakterli bir sıra 
məqamlarla zəngin olmaqla yanaşı, həm 
də ölkədə hər bir vətəndaşın nə etməli 
olduğunu göstərmək baxımından çox 
əhəmiyyətli idi. Bunu Vətənin müdafiə-
sinə hər kəsin qalxmasına çağırış kimi 
də qəbul etmək olardı. Prezident müra-
ciətini bu fikirlərlə başa vurdu: “Biz öz 
torpağımızda vuruşuruq. Bu gün Azər-
baycan Ordusu Azərbaycan torpaqla-
rında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. 
Bu gün Azərbaycan Ordusu öz torpa-
ğında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
qoruyur, müdafiə edir. Erməni əsgərinin 
bizim torpağımızda nə işi var?! Ermə-
nistan ordusunun bizim torpağımızda 
nə işi var?! Heç kəs üçün sirr deyil ki, 
“Dağlıq Qarabağ ordusu”nun tərkibində 
olan şəxsi heyətin 90 faizi Ermənistan 
vətəndaşlarından ibarətdir. Ermənistan 
işğalçı dövlətdir, bu işğala son qoyul-
malıdır və son qoyulacaqdır. 

(davamı 6-cı səhifədə)
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Внесены изменения в 
перечень юридических 
лиц публичного права, 
освобожденных от уплаты 
налога на добавленную 
стоимость (НДС) за 
выполнение работ и 
оказание услуг за счет 
средств, выделенных из 

государственного бюджета.
В связи с этим президент 
Азербайджана Ильхам 
Алиев подписал указ.
Согласно документу, 
в указанный список 
включено Агентство АР по 
разминированию.

Зангезурский коридор еще 
больше укрепит позиции 
Турции и Азербайджана на 
мировой арене.
Об этом сказал Trend 
научный сотрудник Центра 
глобального управления 
Шанхайского университета 
Селимхан Ениаджун.
По его словам, после 
обретения Азербайджаном 
независимости его 
сотрудничество с Турцией 
во многих областях 
прошло путь развития и в 
полной мере проявилось 
во время второй 
Карабахской войны.
“Весь мир увидел, что две 
страны добились серьезных 
успехов. Поэтому итоги 
второй Карабахской войны, 
такие, в частности, как 
Зангезурский коридор 
и другие, играют очень 
важную роль в шагах, 
которые предстоит 
предпринять в будущем.
Зангезурский коридор 
является важным 

стратегическим фактором 
для связки Турции с 
Азербайджаном через 
Нахчыван”, - сказал 
Ениаджун.
По словам эксперта, с 
открытием Зангезурского 
коридора может быть 
создан крупнейший в 
мире торговый коридор, 
который начнется в Китае, 
пройдет через Каспийский 
регион в Турцию, а 
оттуда - в Восточное 
Средиземноморье и 

Северную Европу.
“Это выведет сотрудничество 
Турции и Азербайджана 
на совершенно иной 
этап в экономическом и 
стратегическом плане, 
на тот уровень, который 
еще больше укрепит 
позиции двух стран на 
мировой арене. Именно 
по этой причине Армения 
в настоящее время 
противится открытию 
этого коридора”, - сказал 
Ениаджун.

В декабре 2021 года суточная добыча нефти 
(включая конденсат) в Азербайджане 
составила 717,6 тысячи баррелей, из 
которых 597,1 тысячи баррелей пришлись 
на сырую нефть и 120,5 тысячи баррелей 
- на конденсат, сообщает в среду Trend 
со ссылкой на министерство энергетики 
страны.
Отметим, что в соответствии с решением, 
принятым на 22-м заседании министров 
стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя 
обязательство сократить добычу нефти 
на 64 тысячи баррелей в декабре. Квота 
Азербайджана на добычу нефти в декабре 
составляла 654 тысячи баррелей, что на семь 
тысяч баррелей больше, чем в ноябре.
Таким образом, Азербайджан выполнил 
обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ 
на 109,5 процента.

Без визы – в 69 стран: азербайджанский 
паспорт повысил международный рейтинг
Компания Henley&Partners опубликовала 
данные Индекса паспортов мира на 2022 год. 
При его составлении учитывались данные 
о числе государств, предоставляющих 
обладателю паспорта той или иной страны 
право не оформлять предварительно визу 
для въезда.

Первое место рейтинга разделили Сингапур 
и Япония – обладатели гражданства этих 
стран могут въезжать без виз или оформлять 
необходимые документы по прибытии в 192 
государства. 
На втором месте также две страны – 
Германия и Южная Корея (по 190), 
на третьем – сразу четыре государства 
(Испания, Италия, Люксембург и 
Финляндия – по 189 безвизовых стран). 
В пятерку также вошли Австрия (188) и 
Португалия (187).
Азербайджан в обновленном рейтинге виз и 
паспортов Henley&Partners Visa Restrictions 
Index занял 74-е место, и имеет безвизовый 
режим с 69 странами мира. В прошлом 
году Азербайджан занимал 80-е место. 
Таким образом, Азербайджан улучшил свои 
показатели, продвинувшись на 6 позиций в 
рейтинге.

Банкнота номиналом в 50 манатов, 
выпущенная Центробанком 
Азербайджана в оборот с начала 2021 
года, включена в число финалистов 
международного конкурса «Самый 
совершенный новый денежный знак 2022 
года», проводимого Международной 
ассоциацией коллекционеров бумажных 
денежных знаков (International Bank Note 
Society, IBNS). «На конкурсе представлены 
банкноты различных стран, в том числе 
Великобритании, Австралии, Мексики, 
Индонезии, Казахстана, Сингапура, 
Филиппин и т.д. Банкноты были 
выпущены в оборот центробанками 
этих стран в 2021 году», - говорится в 
сообщении Центробанка Азербайджана.

ЦБА отмечает, что в ноябре 2021 года 
новая банкнота номиналом 50 манатов 
стала победителем в номинации 
«Банкнота с самой надежной 
системой защиты» на международной 
конференции, организованной 
Международной ассоциацией 
производителей голограмм (IHMA) в 
Великобритании.

Количество отелей в Азербайджане, полу-
чивших звездную категорию, достигло 21.
Об этом сообщили в Ассоциации отелей 
Азербайджана в ответ на запрос Trend.
По ее данным, в Азербайджане 
продолжается процесс присвоения рейтинга 
отелям в виде количества звезд.
В настоящее время 14 отелей в 
Азербайджане имеют пять "звезд", шесть 
отелей - четыре и один отель - три "звезды", 
сказали в ассоциации.
Отметим, что согласно внесенному в закон 
"О туризме" изменению, в случае работы 
отелей без установления звездной категории 
они будут оштрафованы. Таким образом, 
каждый отель, действующий на территории 
Азербайджана, должен получить звездную 
категорию в течение шести месяцев с начала 
работы. SOCAR обеспечила газоснабжение 
более 700 населенных пунктов Грузии

SOCAR Georgia Gas ("дочка" Государственной 
нефтяной компании Азербайджана) 
обеспечила газоснабжение более 700 
населенных пунктов в Грузии и построила с 
2007 года в этой стране 11 тысяч километров 
газопроводов. Об этом сообщает Trend со 
ссылкой на публикацию SOCAR в Twitter.
SOCAR Georgia Gas обслуживает в 
Грузии 808 тысяч абонентов, говорится в 
публикации.
Хотя газификация в Грузии осуществляется 
в основном за счет государственного 
финансирования, SOCAR вкладывает 
собственные средства в строительство 
газопроводов в регионах компактного 
проживания азербайджанцев в этой стране, 
отмечается в публикации.
В SOCAR Georgia Gas работают более двух 
тысяч сотрудников, среди которых есть и 
азербайджанцы, говорится в публикации.

Эксперты Всемирного банка пообещали 
мировой экономике мрачное будущее, 
поскольку последствия пандемии 
COVID-19 продолжают отрицательно 
сказываться на восстановлении, особенно в 
бедных странах. Об этом пишет BBC.
Согласно оценкам аналитиков, в 2022 
году глобальный рост ВВП замедлится 
до 4,1 процента, в 2023-м – до 3,2 
процента. Такую тенденцию объясняют 
угрозой масштабного распространения 

коронавируса, растущей инфляцией и 
свертыванием государственных программ 
поддержки.
Движущей силой глобального спада 
является Китай, где темпы роста, как 
ожидается, снизятся c 8 до 5,1 процента, 
и США, где прогнозируется рост на 3,7 
процента в этом году по сравнению 
с 5,6 процента в 2021 году. В еврозоне 
рост замедлится с 5,2 до 4,2 процента, 
прогнозирует Всемирный банк.

Опубликован Глобальный отчет о рисках 
2022 (Global Risks Report 2022) Всемирного 
экономического форума.
ABC.az пишет, отчет подготовлен в 
результате глобального опроса правительств, 
неправительственных организаций и 
инвесторов. Провал мер по изменению 
климата и возникновение чрезвычайных 
погодных условий являются основными 
проблемами на ближайшие 5-10 лет.
Десять рисков, которые ждут мир в 

ближайшие 10 лет: неспособность 
принять меры в связи с климатом; 
экстремальные погодные условия; потеря 
биоразнообразия; износ общественного 
(социального) объединения; кризисы 
против получения необходимых условий 
для жизни; инфекционные заболевания; 
вред, наносимый людьми окружающей 
среде; кризисы природных ресурсов; 
долговые кризисы; геоэкономические 
проблемы.
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Bu günlərdə Azərbaycanın 

görkəmli geofizik alimi, 
akademik Pərviz Məmmədovun 

85 yaşı tamam olur.
Yer elmləri sahəsində görkəmli 
alim, təcrübəli pedaqoq, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiya-
sının və Beynəlxalq Mühəndislər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 
geologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru, professor, Azərbaycan 
Dövlət Neft Akademiyasının geo-
fiziki, “Kəşfiyyat üsulları” kafed-
rasının müdiri Pərviz Ziya oğlu 
Məmmədov  1937-ci ilin yanvar 
ayının 12-də Bakı şəhərində ana-
dan olmuşdur. 
O, 1954-cü ildə Bakı şəhəri 31 
saylı orta məktəbi gümüş medal-
la bitirmiş və Azərbaycan Sənaye 
İnstitutuna (indiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Univer-
siteti) daxil olmuşdur. İnstitutu 
1959-cu ildə mühəndis-geofizik 
ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. 1959-1968-ci illər-
də ÜET Geofizika İnstitutunun 
Azərbaycan filialında geofiziki 
partiyalarda və seysmik kəşfiy-
yat laboratoriyasında mühəndis 
və elmi işçi vəzifələrində işləmiş-
dir. 1961-1965-ci illərdə AzSİ-nin 
qiyabi aspirantı olmuşdur. Elmi 
fəaliyyətinin ilk illərində seysmik 
dalğa sahələrinin nazik laylı kəsi-
lişlərdə modelləşməsi, dalğaların 
dinamiki xassələrinin öyrənilmə-
si, mütəmadi davamlı seysmik 
horizontların izlənmə metodika-
sının işlənməsi ilə məşğul olmuş-
dur. Bu metodikanın tətbiqi nəti-
cəsində Azərbaycanda ilk dəfə bir 
neçə seysmik horizont izlənmiş və 
məhsuldar qatın pazlaşma zonası 
dəqiqləşmişdir. Pərviz Məmmə-
dov bu tədqiqatların nəticələri 
əsasında namizədlik dissertasiya-
sı müdafiə etmişdir.
Pərviz Məmmədov 1968-ci ildən 
ADNA-da “Geofizika” kafedrasın-
da dosent, professor, kafedra mü-
diri (1991-ci ildən), elmi işlər üzrə 
prorektor (1992-1993) və rektor 
(1993-1997) vəzifələrində çalışmış-
dır. 1972-76-cı illərdə P.Məmmədov 
Əlcəzair Neft İnstitutunda profes-
sor və geofizika sektorunun müdiri 
vəzifəsində çalışmış, tədris-metodi-
ki şuranın sədri olmuşdur. 
 P.Məmmədov beynəlxalq aləm-

də tanınmış geofizik alimdir. O, 
geofizikada ilk dəfə seysmik dal-
ğaların spektral analizinin geoloji 
effektliyini tədqiq etmiş, keçmiş 
SSRİ-də dalğaların dinamik xas-
sələrinin geofiziki interpretasi-
yada səmərəsini əsaslandıran ilk 
tədqiqatçılardandır. 1980-1990-cı 
illərdə neftli-qazlı çöküntüləri 
aşkarlamaq imkanı verən «Seys-
mostratiqrafiya» üsulunun inki-
şafında və Cənubi Xəzər dibinin 
və çöküntü qatının öyrənilməsin-
də onun elmi nailiyyətləri istər 
keçmiş SSRİ məkanında, istərsə 
də ABŞ və Avropa geofizikləri 
tərəfindən yüksək qiymətlən-
dirilmişdir. O, Cənubi Xəzər 

meqaçökəkliyinin iyerarxiyasını 
öyrənmiş, dənizdə bir neçə qey-
ri-antiklinal tipli neft-qaz yatağı 
aşkarlamış və istehsalata tövsiyə 
etmiş, bir sıra xarici şirkətlərin 
sifarişilə elmi tədqiqatlar apar-
mışdır. Beynəlxalq elmi layihələr 
üzrə (INTAS, CRDF, MEBE-Orta 
Şərq hövzələrinin evolyusiyası və 
DARIUS) elmi tədqiqatların rəh-
bəri və icraçısı olmuşdur.
P.Məmmədov elmi-pedaqoji fəa-
liyyətlə yanaşı, elmi-təşkilati və 
ictimai işlərlə də fəal məşğul olur, 
4 elmi jurnalın redaksiya heyət-
lərinin üzvüdür. Amerika-Azər-
baycan Elmin İnkişafı Fondunun 
(CRDF), ARDNŞ-nin Elm Fondu-
nun eksperti, AMEA Yer Elmləri 
Bölməsinin akademik-katibinin 
müavini, AMEA-nın Geologiya 
və Geofizika İnstitutu nəzdin-
dəki dissertasiya şurasının sədr 
müavini, ADNA-da Magistr İxti-
saslaşmış Şurasının sədridir.
P.Məmmədov Beynəlxalq Ge-
ofizika Cəmiyyətinin (SEG), 
Amerika Neftçi-Geoloqlar Asso-
siasiyasının (AAPG) və Avropa 
Geoelmləri Mühəndisləri Asso-
siasiyasınm (EAGE) üzvü, eləcə 
də Beynəlxalq Mühəndislər Aka-
demiyasının (Rusiya) müxbir üz-

vüdür.
Professor P.Məmmədov neft-qaz 
yataqlarının axtarışında səmərə-
li seysmik stratiqrafiya üsulunu 
Azərbaycanda ilk dəfə tətbiq et-
miş alimdir. 1981-ci ildən CXMÇ 
struktur xüsusiyyətlərinin bu 
üsul ilə öyrənilməsilə məşğul-
dur. SSRİ EA-nın Yer Fizikası, 
Geologiya və Okeanologiya İnsti-
tutlarının və ÜET Geofizika İns-
titutunun alimlərilə birlikdə bu 
üsulun inkişafı və tətbiqi üçün 
çox iş görmüş, elmi konfrans və 
seminarların təşkilində fəal işti-
rak etmişdir. 1985-91-ci illərdə 
SSRİ EA nəzdində seysmostra-
tiqrafiya komissiyasının üzvü 
olmuş və "Sediment" layihəsində 
iştirak etmişdir. Tanınmış jurnal-
larda və toplularda P.Məmmə-
dovun sedimentasiya modellə-
rinə, çöküntü komplekslərinin 
seysmostratiqrafik ierarxiyasına, 
uyğunsuzluq səthlərinin izlən-
mə metodikasına, dalğa yara-
dan obyektlərin fiziki və geoloji 
təbiətinin tətbiqinə, CXMÇ-nin 
regional seysmostratiqrafiyasına, 
neftli-qazlı məhsuldar qatın öy-
rənilməsinə, qeyri-antiklinal tip-
li tələlərin aşkarlanmasına həsr 
olunmuş məqalələri ölkənin elmi 
ictimaiyyəti və xarici neft şirkət-

lərinin mütəxəssisləri arasında 
ona hörmət qazandırmışdır. Bu 
tədqiqatların nəticələri onun 
doktorluq dissertasiyasının əsası-
nı təşkil etmişdir (1991-ci il).
Yüksək elmi nailiyyətlərinə görə 
1994-cü ildə P.Məmmədov Kemb-
ric Bioqrafiya Mərkəzi (Böyük 
Britaniya) tərəfindən "Men of ac-
hievment" (uğurlu adam) fəxri 
adına layiq görülmüşdür. 1996-cı 
ildə Beynəlxalq Mühəndislər Aka-
demiyasının, 2001-ci ildə isə Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın müxbir üzvü seçilmişdir.
Professor P.Məmmədov Azər-
baycan elmini dəfələrlə bey-
nəlxalq aləmdə təmsil etmiş və 

ABŞ, İngiltərə, Almaniya, Avstri-
ya, İsveçrə, Norveç və s. ölkələr-
də keçirilən beynəlxalq geoloji, 
geofiziki və neft konqreslərində 
və simpoziumlarında məruzələr-
lə iştirak etmişdir, fəxri fərman və 
mükafatlara layiq görülmüşdür.
P.Məmmədov 240-dan artıq elmi 
əsərin (məqalə, monoqrafiya, atlas 
və s.), geofizika ixtisası üzrə bir çox 
dərslik, dərs vəsaiti, tədris-meto-
diki işlərin müəllifdir. İndiyədək 
10 elmlər namizədi (onlardan 5-i 
əcnəbi), 20 magistr hazırlamış, 3 
elmlər doktorunun məsləhətçisi 
olmuş, yüzlərlə mühəndis-geofi-
zik və bakalavr yetişdirmişdir ki, 
onlar dünyanın bir çox ölkələrində 
çalışırlar. Onun əsərlərinə yerli və 
xarici jurnallarda çoxlu sayda isti-
nad olunur.
Pərviz müəllim missiyasını şərəflə, 
məsuliyyətlə daşımışdır. Səmərəli 
və qüsursuz elmi-pedaqoji fəaliy-
yətinə görə Təhsil Nazirliyinin və 
Milli Elmlər Akademiyasının fəxri 
fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 
Professor Pərviz Məmmədov el-
mi-pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, 
ictimai işlərlə də çox fəal məşğul 
olur. Azərbaycan Respublika-
sı Prezidenti yanında Ali Attes-
tasiya Komissiyasının eksperti 

(1994-2003), keçmiş SSRİ Elmlər 
Akademiyası yanında "Seys-
mostratiqrafiya" komissiyasının 
üzvü (1984-1991), "Neft və qaz" 
(Ali məktəblərin xəbərləri) jur-
nalının redaktoru (1993-1997), 
"AMEA Xəbərləri (Yer Elmləri)", 
"Azərbaycan Neft Təsərrüfatı" 
və "Geofizika yenilikləri" jur-
nallarının redaksiya heyətinin 
üzvü, Milli Geofizika Cəmiyyəti-
nin vitse-prezidenti (1994-2002), 
Amerika Elmin İnkişafı Fondu-
nun (CRDF) eksperti, Azərbay-
can Milli Ensiklopediyasının 
resenzenti, AMEA "Yer Elmləri" 
bölməsi nəzdində elmi tədqiqat-
ların Koordinasiya Şurasının 

sədr müavini, ADNA-da və Ge-
ologiya İnstitutunda fəaliyyət 
göstərən ixtisaslaşma şuralarının 
üzvü və Kəşfiyyat Geofizikası 
üzrə magistr adı verən ixtisaslaş-
mış elmi şuranın sədri kimi fəa-
liyyət göstərir. Pərviz müəllim 
yeni, qabaqcıl elmi nailiyyətləri 
təbliğ və tətbiq edən alimdir. O, 
ölkədə ilk dəfə interpretasiya 
prosesində dalğaların dinamik 
parametrlərindən istifadə etmiş, 
spektral analiz və sintezin proq-
ramlarını hazırlamış, mütərəqqi 
metod-seysmostratiqrafiyanın 
geosinklinal-qırışıq zonalarında 
tətbiqinin elmi-nəzəri əsasları-
nı işləmişdir. O, Azərbaycanın 
mürəkkəb geoloji sahələrində 
seysmik horizontların izlənmə 
metodikasının həmmüəlliflərin-
dən biridir. O, keçmiş SSRİ-də 
seysmostratiqrafiyanın tətbiqinə 
həsr olunmuş ilk doktorluq dis-
sertasiyasını müdafiə etmişdir. 
Məşhur alimlər V.E.Xain, N.Y.
Kunin, İ.A.Muşin, A.K.Urupov 
onun bu işini yüksək dəyərlən-
dirmiş və neft geologiyasına və 
geofizikasına böyük töhfə, yeni 
elmi-metodiki əsasla regionla-
rarası ümumiləşdirmə kimi qiy-
mətləndirmişlər.

Son illərdə P.Məmmədov Cənubi 
Xəzərin dərinlik quruluşu, geo-
dinamikası və inkişaf mərhələlə-
rini öyrənməklə məşğuldur. O, 
karbohidrogenlərin yaranması, 
miqrasiyası və akkumulyasiyası 
problemlərinin kristallik bünöv-
rənin tipi və yaşı, geodinamikası 
ilə əlaqələrini aydınlaşdırma-
ğa çalışır. Seysmik kəsilişlərdə 
strukturların və geoloji cisim-
lərin genezisi, qeyri-antiklinal 
strukturların təsnifatı və s. aktual 
məsələlərin tədqiqi ilə məşğul-
dur. Bu tədqiqatların nəticələri 
onun son illərdə çap etdirdiyi 
məqalələrdə və beynəlxalq kon-
franslarda (Helsinki, Leypsiq, 
Vyana, London, Paris, Madrid, 
Hyüston) etdiyi məruzələrdə öz 
əksini tapmışdır. 
P.Məmmədovun səmərəli el-
mi-pedaqoji fəaliyyətinə görə 
adı 2005-ci ildə Avrasiya Geo-
fiziklər Assosiasiyasının qərarı 
ilə geofizika elminin inkişafında 
nailiyyətlərinə görə “Rusiyanın  
görkəmli geofizikləri” ensiklope-
diyasına salınmışdır. O, ilk azər-
baycanlı alim olaraq 2010-cu ildə 
“Görkəmli geofizik S.Q.Koma-
rov” adına medal ilə təltif olun-
muşdur. 2016-cı ildə Azərbaycan 
ərazisində Yer qabığının geoloji 
dərinlik quruluşunun geofiziki 
üsullarla öyrənilməsi istiqamətin-
də əldə etdiyi fundamental nəti-
cələrə və uzunmüddətli pedaqoji 
fəaliyyətinə görə AMEA-nın aka-
demik Musa Əliyev adına müka-
fatına layiq görülmüşdür.
2014-cü ildən AMEA-nın həqiqi 
üzvü-akademik,  2016-cı ildən 
Beynəlxalq Elmlər Akademiyası-
nın həqiqi üzvüdür.
Professor Pərviz Məmmədov 
mənəvi keyfiyyətləri, fəal vətən-
daş mövqeyi, prinsipiallığı ilə 
fərqlənən sadə insan, müdrik 
el ağsaqqalıdır.  Uzunmüddətli 
qüsursuz elmi-pedaqoji fəaliy-
yəti və zəngin dünyagörüşü  ilə 
ölkənin elmi ictimaiyyəti arasın-
da böyük hörmət qazanmışdır. 
Görkəmli alimi 85 illik yubileyi 
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, 
uzun ömür və möhkəm cansağlı-
ğı arzu edirik.

 “IQTISADIYYAT” qəzeti

Vergi Məcəlləsinə əsasən, mikro sahibkarlıq 
sub yektləri istisna olmaqla, orta və iri sahibkar-
lıq subyektləri tərəfindən gəlirlərin və xərclərin 
uçotu 2022-ci il yanvarın 1-dən, kiçik sahibkar-
lıq subyektləri tərəfindən isə 2023-cü il yanva-
rın 1-dən yalnız hesablama metodu ilə aparıla-
caq.
Orta və iri sahibkarlıq subyektləri 2022-ci il 
yanvarın 1-dək, kiçik sahibkarlıq subyektləri 
isə 2023-cü il yanvarın 1-dək yaranan debitor 
və kreditor borcları barədə forması İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənən məlumatı mü-
vafiq olaraq 2022-ci il martın 31-dək və 2023-cü 
il martın 31-dək vergi orqanına təqdim etməli-
dirlər.
Həmçinin qeyd olunub ki, vergi uçotu ilə mü-
hasibat uçotu arasında fərqliliklərin aradan 
qaldırılması məqsədilə, mikro sahibkarlıq sub-
yektləri istisna olmaqla, digər sahibkarlıq sub-
yektləri tərəfindən gəlirlərinin və xərclərinin 
uçotu hesablama metodu ilə aparılacaq.

Azərbaycanda quşların hava elektrik verilişi 
xətlərinə toxunması nəticəsində yaralanması 
və məhv olmasının qarşısını almaq, eləcə də 
həmin xətləri qorumaq məqsədilə elektrik 
dayaqlarına xüsusi qurğular quraşdırılır.
“Azərenerji” ASC-dən bildirilib ki, IDEA 
İctimai Birliyi və Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin dəstəyi ilə ASC tərəfindən həyata 
keçirilən layihə çərçivəsində ilkin olaraq 
quşların ən çox tələf olduğu müşahidə edilən 
Goranboy, Yevlax, Bərdə, Ağcabədi, Salyan, 
Masallı və Ucar rayonlarının ərazisindən 
keçən hava xətlərində polimer materialdan 
hazırlanmış xüsusi konus tipli qurğular 
quraşdırılacaq. 
Növbəti mərhələdə bu cür qurğuların ölkənin 
digər rayonlarında da quraşdırılması nəzərdə 
tutulur.
Qeyd edək ki, təbii arealın itirilməsi, qanunsuz 
ovlanma və zəhərlənmə ilə yanaşı, elektrik 

xətləri ilə təmas quşların məhv olmasının əsas 
səbəblərindən biridir. Quşlar uçarkən və ya 
təhlükəli dirəklərə enərkən çox vaxt naqillərə 
toxunur və bəzən elektrik cərəyanı onları vurur.
Azərbaycanda quşların elektrik cərəyanı ilə 
vurulması və bununla bağlı xətlərdə qəza 
açılmaları halları əsasən ağaclar olmayan 
ərazilərdə quşların mövsümi miqrasiyası 
zamanı 110-330 kV-luq elektrik verilişi 
xətlərində müşahidə olunur. Təəssüf ki, 
elektrik cərəyanı vurması halları çox vaxt məhz 
iri quşlar, o cümlədən Azərbaycanın “Qırmızı 
kitabı”na daxil olan yırtıcı quşlar arasında baş 
verir.
Layihə çərçivəsində quraşdırılan qurğuların 
uzaq məsafədən diqqət çəkən parlaq rəngi 
və quşlara dirəklərdə yuva salmağa imkan 
verməyən forması həm quşların özünü, həm 
də elektrik xətlərini bu cür qarşılıqlı mənfi 
təsirdən qorumağa imkan verir.

Azərbaycanda pul bazasında 
kəskin artım olmaqla tarixi 
maksimuma yüksəlib.
Bu barədə Banker.az-a Mərkə-
zi Bankdan məlumat daxil 
olub.

31 dekabr 2021-ci il tarixinə 
Azərbaycanda pul bazasının 
həcmi 17 milyard 937.6 milyon 
manat təşkil edib.
Bu da son bir ayda 3 milyard 
658.5 milyon manat, yaxud 

26% artım deməkdir.
Qeyd edək ki, pul bazasına 
görə ölkədə ən yüksək rəqəm 
2021-ci ilin oktyabrında 14 
milyard 621.2 milyon manat 
təşkil etmişdir.

Yanvar ayında Azərbaycana gə-
tiriləcək “CoronaVac” vaksininin 
sayı açıqlanıb. İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyindən 2022-ci 

ilin yanvar ayında təsdiq olunmuş 
müqaviləyə əsasən, 1 200 000 doza 
“CoronaVac” vaksininin ölkəyə 
gətirilməsi nəzərdə tutulub.



6 13-19 yanvar 2022-ci il
(əvvəli 3-cü səhifədə)

Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq 
işidir. Biz zəfər çalacağıq! Qarabağ bi-
zimdir, Qarabağ Azərbaycandır!”.
2020-ci il noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə 
isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev efir vasitə-
silə doğma xalqını böyük zəfər xəbəri ilə 
müjdələdi: “Bu gün ölkəmiz üçün tarixi 
bir gündür. Bu gün Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son 
qoyulur. Hesab edirəm ki, indicə imza-
lanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli 
istiqamətində son nöqtə olacaqdır”. 
Prezident çıxışında uzun illər davam 
edən işğala son qoyan bu bəyanata bö-
yük fəxarət və sevinc hissi ilə imza at-
dığını vurğuladı. Qeyd etdi ki, üçtərəfli 
bəyanat işğal altında qalan Ağdam, La-
çın, Kəlbəcər rayonlarının qan tökülmə-
dən bizə qaytarılmasına imkan verəcək: 
“Xoşbəxtəm ki, bu tarixi sənədə imza at-
mışam. Xoşbəxtəm ki, biz öz Vətənimizə, 
doğma Qarabağımıza qayıdırıq, Qara-
bağımızın tacı olan Şuşaya qayıdırıq və 
bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Bun-
dan sonra heç kim bizi o torpaqlardan 
tərpədə bilməz! “Qarabağ Azərbaycan-
dır və nida” ifadəsi artıq bizim qələbə-
mizin rəmzi idi, rəmzinə çevrildi. Bir il 
bundan əvvəl mən bunu demişəm. Mən 
fəxr edirəm ki, mənim dediyim ifadə ar-
tıq bir milli şüara çevrildi. Bu gün böyük 
qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Füzuli bi-
zimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bi-
zimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizim-
dir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, 
Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qara-
bağ Azərbaycandır! Eşq olsun Azərbay-
can xalqına! Yaşasın Azərbaycan!”.
Prezident növbəti günlər də xalqa müra-
ciət edərək zəfər müjdələrini verdi. 20 no-
yabrda Ağdam, 25 noyabrda Kəlbəcər, 1 
dekabrda isə Laçın rayonlarının işğaldan 
azad olunması münasibətilə xalqa gözay-
dınlığı verərək təbrik etdi. Bildirdi ki, dö-
yüş meydanında əldə edilmiş parlaq qələ-
bə bu gözəl nəticəyə gətirib çıxardı ki, üç 
rayonumuz - Ağdam, Kəlbəcər və Laçın 
bizə qaytarıldı. Biz bu rayonları bir güllə 
atmadan, bir şəhid vermədən qaytardıq. 
Beləliklə, sentyabrın 27-dən dekabrın 
1-nə qədər Ali Baş Komandan 11 zəfər 
müjdəli müraciəti ilə xalqı sevindirdi. 
Bu müraciətlərin hər biri müharibənin 
və xalqımızın mücadiləsinin  salnaməsi-
ni yaradan tarixi mənbələrdir. Bu müra-
ciətlər xalımızın siyasi-milli birliyi üçün 
yeni əsaslar yaratdı. Təsadüfi deyil ki, 
Prezidentin xalqa hər müraciəti bitər-bit-
məz paytaxt əhli küçələrə çıxaraq şanlı 
qələbənin qürurunu bölüşdü. Paytaxt 
əhli meydanlara axışaraq, əllərində Azər-
baycan bayraqları, şüarlar tutaraq sevin-
dilər, mahnı oxudular, rəqs etdilər, şeir 
dedilər. Minlərlə insan müqəddəs and 
yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət 
edərək şəhidlərimiz qarşısında borcunu 
yerinə yetirdi.  Hərbi əməliyyatların ilk 
günlərindən başlayaraq müharibənin so-
nunadək dövlət başçısı dünyanın aparı-
cı media agentliklərinin nümayəndələri 
ilə görüşmüş, onlara müsahibələr ver-
mişdir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu 
müddət ərzində Prezident İlham Əliyev 
Türkiyə, Rusiya, ABŞ, İtaliya, Fransa, 
Almaniya, İngiltərə, Qətər, Yaponiya-
dan və digər ölkələrdən olan, dünyaca 
məşhur 30-a yaxın media agentliklərinə 
müsahibələr verərək, ən yüksək səviyyə-
də və etibarlı məlumat mənbəyi olmaqla 
Azərbaycanla bağlı həqiqətləri dünya ic-
timaiyyətinin diqqətinə  çatdırmışdır.
Prezident İlham Əliyev böyük Zəfərin 
əldə edilməsi ilə bağlı xalqımıza ünvan-
ladığı müraciətlərin birində bunu çox ay-
dın şəkildə ifadə etmişdir: “Mən xalqın 
dəstəyini hiss edirdim, xalqın inamını 
görürdüm. Məni heç nə dayandıra bil-
məzdi. Çünki mən bilirdim ki, biz haq-
lıyıq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa 
edirik, öz torpaqlarımızı qaytarırıq. Bu 
müharibə bütün dünyaya Azərbaycan 
xalqının nə qədər böyük xalq olduğunu 
göstərdi - yenilməz xalq, dəmir iradəli 
xalq, müzəffər xalq, müzəffər ordumuz! 
Fəxr edirik xalqımızla, ordumuzla!”
Vətən müharibəsi müddətində xalqımız 
hər gün öz rəhbərinin yenilməz qətiyyə-
tinə, siyasi iradəsinə şahidlik etdi. Təsadü-
fi deyil ki, Prezident İlham Əliyevin ortaya 
qoyduğu nümunə xalqımızı bu müharibə-
də qələbəyə ruhlandırdı. Dövlət başçısının 
vətənpərvərliyi də xalqımızı torpaqlarımı-
zın azadlığı uğrunda mübarizədə daha da 
həmrəy etdi. İlham Əliyevin əzmkarlığı, 
ilk gündən nümayiş etdirdiyi hərbi-siyasi 
əzmi hər bir azərbaycanlını öz rəhbərinin 
ətrafında daha sıx birləşdirdi.
Azərbaycan dünyada müxtəlif siviliza-
siyaların qovuşduğu tolerant məkan, 
multikultural dəyərlərin inkişaf etdiyi 
çoxmillətli ölkə kimi tanınır. Ölkəmizdə 
müxtəlif millətlər və dinlər arasında qar-
şılıqlı etimad mühiti mövcuddur. Milli 
və dini münasibətlərin inkişafı sahəsin-
də Prezident İlham Əliyevin apardığı 

siyasət etnik və dini mənsubiyyət, mə-
dəni dəyərlər və adət-ənənələrdən asılı 
olmayaraq, ölkə vətəndaşları tərəfindən 
dəstəklənir. Müharibə günlərində də 
milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı milli həm-
rəylik nümayiş etdirdi.
Vətən müharibəsində dünyanın bütün 
ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar da 
tarixdə görünməmiş dərəcədə fəallıq 
göstərdilər, daha sıx birləşdilər. Yaşadıq-
ları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsinin 
eşidilməsi üçün səylərini əsirgəmədilər. 
“Müqəddəs Vətən müharibəsi zamanı 
xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmə-
nin və anti-Azərbaycan dairələrin məkrli 
təxribatlarına qarşı cəsarətli etirazları, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictima-
iyyətinə çatdırılması işində fədakar xid-
mətləri Qələbəmizə layiqli töhfə olmuş-
dur”, - deyə İlham Əliyev bildirib.
Vətən müharibəsi xalqımızın mübariz-
liyini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 
Eyni zamanda, bu savaşda xalqımız İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli həm-
rəyliyin ən mükəmməl nümunəsini ya-
ratdı. Heç bir qüvvə bu sarsılmaz birliyi 
pozmaq iqtidarında deyil. 

ÜÇTƏRƏFLI BƏYANAT ILHAM 
ƏLIYEVIN PARLAQ

 DIPLOMATIK QƏLƏBƏSIDIR
 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan, Rusi-
ya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı 
üçtərəfli bəyanatla Ermənistan-Azər-
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
son qoyuldu, 27 sentyabr tarixində baş-
lamış Vətən müharibəsi Azərbaycanın 
Zəfəri ilə yekunlaşdı. Üçtərəfli bəyanat 
tərəflər arasında hərbi əməliyyatlara son 
qoymaqla yanaşı, özündə bir sıra vacib 
müddəaları əks etdirən, ilk növbədə 
Azərbaycanın qələbəsini, Ermənistanın 
isə məğlubiyyətini təsdiqləyən siya-
si-hüquqi sənəddir. 
Bəyanatda münaqişənin həllinə nöqtə 
qoyularaq, hərbi əməliyyatların dayan-
dırılması, bölgədə təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi üçün Rusiya sülhməramlı kon-
tingentinin yerləşdirilməsi, buna paralel 
olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycan ərazilərindən çıxması, məc-
buri köçkünlərin evlərinə geri qayıtması, 
hərbi əsir və girovların, habelə cəsədlə-
rin mübadiləsi, habelə bölgədəki bütün 
iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası 
ilə bağlı müddəalar əks olunmuşdur.
Birgə bəyanatda Prezident İlham Əli-
yevin hərbi əməliyyatların başladığı ilk 
gündən etibarən söylədiyi, konkret vaxt 
çərçivəsində Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin Azərbaycan torpaqlarından 
çıxması ilə bağlı öhdəlik öz əksini tapdı. 
Bəyanata əsasən Ermənistan Azərbayca-
nın Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bölgələ-
rindən işğalçı qüvvələrini çıxarmağa 
məcbur olmuşdur. Azərbaycan insan it-
kilərinin qarşısını alaraq, əlavə qan tök-
mədən diplomatik qələbə ilə sözügedən 
ərazilərini geri almışdır.
Bəyanatda Rusiya sülhməramlılarının 
bölgədə yerləşdirilməsi, kontingentin 
sayı, hərbi texnika və yerləşmə məntəqə-
si dəqiqliklə göstərilmiş və bu yerləşmə-
nin konkret zaman çərçivəsində həyata 
keçirildiyi ifadə olunmuşdur. Atəşkəsə 
nəzarətlə bağlı mərkəzin yaradılması 
müddəası əsasında 11 noyabr 2020-ci il 
tarixində müvafiq memorandum imza-
lanmış və 2021-ci ilin 30 yanvar tarixində 
işğaldan azad olunan Ağdam rayonunun 
ərazisində Türkiyə-Rusiya Birgə Moni-
torinq Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Bu 
isə Türkiyənin rəsmi qaydada atəşkəsə 
nəzarət prosesində iştirakını təmin etmiş-
dir.
Üçtərəfli bəyanat Ermənistanın etnik 
təmizləmə siyasətinin qurbanı olan və 
öz doğma evlərində yaşamaq hüququ 

kobud şəkildə pozulan bir milyona 
yaxın məcburi köçkünün fundamental 
hüquqlarının bərpasını təmin etmişdir. 
Bəyanatda BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altın-
da məcburi köçkünlər və qaçqınların 
Qarabağa geri qayıtması məsələsi də öz 
əksini tapmışdır.
Sənədin digər önəmli müddəalarından 
biri məhz Prezident İlham Əliyevin təki-
di ilə daxil edilən, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Azərbaycanın əsas hissəsi 
ilə əlaqəsini təsbit edən bənddir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Azərbay-
canın əsas hissəsi ilə quru yolla birləş-
dirilməsi istiqamətində atılan bu tarixi 
addım, eyni zamanda bölgənin gələcək 
iqtisadi inkişafı baxımından önəmlidir. 
Bəyanatın imzalanmasından sonra Er-
mənistan tərəfinin həyata keçirilməsinə 
əngəllər yaratmağa çalışdığı bu müddəa 
əslində iqtisadi baxımdan bölgə dövlət-
lərinin maraqlarına cavab verir.
Bəyanatda diqqət çəkən ən önəmli 
məsələlərdən biri də odur ki, burada Qa-
rabağın statusu ilə bağlı heç bir müddəa 
öz əksini tapmamışdır. Məlum oldu-
ğu kimi, uzun illər ərzində Azərbaycan 

tərəfi Qarabağa Azərbaycanın tərkibin-
də muxtariyyət statusunun verilməsinin 
mümkünlüyünü bəyan etmiş və aparı-
lan danışıqlar prosesi çərçivəsində bu 
mövqe ifadə edilmişdir. Lakin Ermənis-
tan tərəfi əsassız şəkildə “müstəqillik” 
iddialarından əl çəkməmişdir. Vətən 
müharibəsi nəticəsində ərazi bütövlü-
yümüz bərpa edildikdən sonra dövlət 
başçısı status məsələsinin artıq tarix-
də qaldığını elan etmişdir. Prezidentin 
2021-ci il 7 iyul tarixli sərəncamı ilə Şərqi 
Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi bölgələ-
ri yaradılmışdır. Bu bölgədə yaşayan 
ermənilər, əlbəttə, digər vətəndaşları-
mız kimi, Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası ilə təsbit olunmuş bütün 
hüquq və azadlıqlardan bərabər şəkil-
də istifadə edəcəklər. Odur ki, üçtərəfli 
bəyanatda bu məsələ ilə bağlı hər hansı 
bir müddəanın olmaması düşünülmüş 
siyasətin növbəti təzahürü idi.
Hərbi əməliyyatlara son verən, bir çox 
mühüm məsələləri özündə ehtiva edən 
və bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin 
olunması üçün zəruri çərçivəni müəyyən 
edən tarixi əhəmiyyətli birgə bəyanat 
Azərbaycan dövlətinin, Prezident İlham 
Əliyevin parlaq diplomatik qələbəsidir.

ŞƏHIDLƏRIN XATIRƏSI HƏR 
ZAMAN UCA TUTULACAQ

Vətən müharibəsində Qələbə, Prezi-
dent İlham Əliyevin dediyi kimi, Azər-
baycan əsgərinin qanı, canı bahasına və 
əməyi nəticəsində qazanılmışdır. Xalqı-
mız Vətən torpaqlarının işğaldan azad 
edilməsi uğrunda şəhidlər vermişdir. 
Şəhidlərin ruhu şaddır, çünki uğrunda 
mübarizə apardıqları Vətən torpaqları 
azaddır. Bu torpaqlar indi bizim üçün 
daha da müqəddəsdir, çünki onun hər 
qarışına şəhidlərimizin qanı hopub. 
Azərbaycan dövləti daim şəhid ailələ-
rinə, müharibə əlillərinə və veteranla-
rına yüksək diqqət və qayğı ilə yanaş-
mışdır və bu proses hər zaman yüksək 
səviyyədə davam edir. Şəhid ailələrinin 
və müharibə əlillərinin sosial-məişət şə-
raitinin yaxşılaşdırılması üçün Prezident 
tərəfindən qəbul edilmiş mühüm qərar-
lar bu gün tam şəkildə həyata keçirilir.
2021-ci il sentyabrın 27-də - Anım Gü-
nündə Vətən müharibəsi zamanı Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 
döyüşlərdə həlak olmuş əsgər və zabit-
lərimizə, qətlə yetirilən mülki vətəndaş-
larımıza və itkin düşmüş soydaşlarımıza 
ehtiram əlaməti olaraq yürüş təşkil edil-
di. Yürüşün önündə Ali Baş Komandan 
gedirdi. Yanında isə ən yaxın silahdaşı, 

Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva və qüdrətli Azərbaycan Ordusu-
nun 3 mindən çox hərbçisi addımlayırdı. 
Yürüş iştirakçıları əllərində Vətən mü-
haribəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda şəhid olan igidlərimiz, 
itkin düşən hərbçilərimiz və Ermənis-
tan dövləti tərəfindən törədilən insanlıq 
əleyhinə və müharibə cinayətləri nəticə-
sində qətlə yetirilən mülki şəxslərin foto-
larından ibarət plakatlar var idi.
Bu yürüş xalqın birliyinin daimi və sar-
sılmaz olduğunun, Vətənə sevginin, şə-
hidlərimizə ehtiramın əbədiliyinin növ-
bəti təzahürü idi.
Neftçilər prospektindən başlayan yürüş 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən hə-
min gün təməli qoyulan Vətən Mühari-
bəsi Memorial Kompleksi və Zəfər mu-
zeyinədək davam etdi.
Bu yürüşün rəmzi mənası var idi. Bu, 
Vətən uğrunda canından keçən şəhidlə-
rimizin təntənəli keçidi idi. Bütün Azər-
baycan bu yürüşü ayaqda izlədi. Çün-
ki onlar Vətən üçün canlarından keçib 
hərəsi bir qəhrəman olan igidlərdir. Bu 
qəhrəmanlar hər zaman başımızın tacı 
kimi qəlbimizdə yaşayacaqlar.

Yeri gəlmişkən, qeyd etmək yerinə 
düşər ki, Vətən müharibəsində torpaq-
larımızın azadlığı uğrunda döyüşən əs-
gər və zabitlərimizin əksəriyyəti məhz 
müstəqillik dövründə dünyaya gəlmiş 
gənclərimiz olmuşdur. Onlar bu illərdə 
vətənpərvərlik ruhunda böyümüşlər, 
tərbiyə olunmuşlar. Məhz bu amil həm-
də Azərbaycandakı milli həmrəyliyin 
əsas elementlərindən biri kimi çıxış et-
mişdir.  
44 günlük Vətən müharibəsində qa-
zandığımız şanlı qələbə həm də Azər-
baycanın dövlətçilik tarixində yeni bir 
mərhələnin, yeni bir dövrün başlanğıcı 
oldu. Prezident İlham Əliyevin qeyd et-
diyi kimi, bu dövr inkişaf, təhlükəsizlik, 
tərəqqi dövrü olacaqdır. Bu mərhələdə 
Azərbaycan dövlətinin qarşısında du-
ran vəzifələr, hədəflər 2021-ci il yanva-
rın 6-da cənab Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə keçirilən 2020-ci ilin yekunla-
rına həsr olunmuş videoformatda mü-
şavirədə çox aydın şəkildə ifadə edil-
mişdir. Əlbəttə, torpaqlarımızın azad 
olunması həm ölkəmizin, həm də böl-
gənin qarşısında yeni perspektivlər aç-
mışdır. Postmünaqişə dövründə sülhün 
təmin olunması və saxlanması, bərpa və 
yenidənqurma fəaliyyətləri və məcburi 
köçkünlərin öz torpaqlarına təhlükəsiz 
və ləyaqətli şəkildə qayıtması hazırda 
Azərbaycan dövlətinin qarşısında daya-
nan prioritetlərdir. İşğaldan azad olun-
muş ərazilərə 2020-ci ilin hələ oktyabr 
ayından – döyüşlərin getdiyi günlərdən 
başlanan bərpa və yenidənqurma işlə-
rinin miqyası olduqca əhatəli və möh-
təşəmdir. Görünən odur ki, Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur sürətlə bərpa ediləcək 
və məcburi köçkünlər tezliklə öz doğma 
yurdlarına qayıdacaqlar.
Prezident İlham Əliyev imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında iqtisadi 
rayonların yeni bölgüsü haqqında” 2021-
ci il 7 iyul tarixli fərman ilə Azərbay-
canın Zəfər salnaməsinin növbəti şanlı 
səhifəsini yazdı. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərin zəngin iqtisadi potensialın-
dan, təbii sərvətlərindən və geniş turizm 
imkanlarından səmərəli istifadə etməklə 
onların bərabər inkişafının təmin edil-
məsi sahəsində aparılan genişmiqyaslı 
işlərin vahid proqram əsasında həyata 
keçirilməsinin məqsədəmüvafiqliyindən 
irəli gələn, regionun sürətli inkişafına, 
iqtisadi vəziyyətinin tarazlaşdırılmasına 
xidmət edən yeni bölgü bugünkü real-
lıqları əks etdirməklə böyük tarixi əhə-
miyyət daşıyır.

Ermənistanla sərhəddə, eyni coğrafi 
məkanda yerləşmiş, tarixən ənənəvi so-
sial-iqtisadi, tarixi-mədəni bağlılıqları 
olan Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın 
və Kəlbəcər rayonlarını birləşdirən Şərqi 
Zəngəzur, Qarabağın dağlıq və aran əra-
zilərindəki Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tərtər, 
Xocavənd, Xocalı rayonlarını və Xankən-
di şəhərini, həmçinin bu bölgəyə aid Ağ-
cabədi və Bərdə rayonlarını birləşdirən 
Qarabağ iqtisadi rayonlarının yaradıl-
ması yeni coğrafi, siyasi, iqtisadi reallıq-
ların inikası kimi Azərbaycan dövlətinin 
siyasi iradəsini ifadə edir və regionun 
vahid formatda inkişafını şərtləndirir. 
Azərbaycanın iqtisadi rayonlarının yeni 
bölgüsü Qarabağın və Şərqi Zəngəzu-
run bərpası istiqamətində həyata keçi-
rilən irimiqyaslı proqramların mərkəz-
ləşdirilmiş və əlaqələndirilmiş şəkildə 
icrasına, bölgənin çevik idarəetmə, yeni 
məskunlaşma və şəhərsalma strategiya-
sına uyğun inkişafına xidmət edir. Bu 
bölgü, eyni zamanda Qarabağın və Şərqi 
Zəngəzurun inkişaf strategiyasını digər 
iqtisadi rayonlar ilə tarazlaşdırılmış və 
qarşılıqlı şəkildə uzlaşdırılmış müstə-
viyə gətirir. 

BU ZƏFƏR XALQIMIZIN 
LƏYAQƏT RƏMZIDIR, MILLI 

KIMLIYIMIZIN TƏNTƏNƏSIDIR
Ulu Öndər Heydər Əliyev vaxtilə məc-
buri köçkünlərlə görüşlərinin birində 
bu barədə özünəməxsus uzaqgörənliklə 
deyirdi: “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə 
gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, ge-
dəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər 
bir azərbaycanlı üçün bu, iftixar mənbə-
yidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, ta-
riximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əziz-
dir. Amma tək Şuşa yox, Laçın dağları 
da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçınsız 
yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir 
şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qu-
badlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin 
o İsti suyu. Biz onlarsız yaşaya bilmə-
rik”.
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev xalqın və Ulu Öndərin 
müqəddəs arzusunu qətiyyətlə, ardıcıl-
lıqla həyata keçirdiyi hərtərəfli tərəqqi 
və sürətli inkişaf strategiyası, mükəm-
məl sosial-iqtisadi islahatlar və müasir 
ordu quruculuğu sayəsində gerçəkləş-
dirdi, möhtəşəm Zəfərin, misilsiz Qələ-
bənin memarı və müəllifi kimi adını əbə-
di olaraq Azərbaycanın indiki və gələcək 
nəsillərinin yaddaşına, Vətən tarixinə 
yazdırdı. İndi biz Şuşaya, Ağdama, Laçı-
na, Kəlbəcərə, Füzuliyə, Cəbrayıla, Zən-
gilana və Qubadlıya da gedə bilirik.
Vətən müharibəsindəki zəfər Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi 
müdrikliyinin və milli yüksəliş siyasəti-
nin məntiqi nəticəsidir. Bu qələbə xalqı-
mızın ləyaqət rəmzidir, milli kimliyimi-
zin təntənəsidir. Bütün dünya xalqımızın 
böyüklüyünün, öz milli haqqı uğrunda 
mübarizə aparmaq əzminin şahidi oldu 
və dövlət, xalq olaraq indi daha qürur-
luyuq. 
2021-ci il noyabrın 8-də birinci ildönü-
münü qeyd etdiyimiz Zəfər Günü isə 
Azərbaycanı bir daha dünyada tanıtdı. 
Zəfər günü isə göstərdi ki, xalqımız bu 
tarixi günü sanki çoxdan gözləyirmiş. 
Zəfər Günü göstərdi ki, Azərbaycan 
vətəndaşları illərdən bəri həsrətində ol-
duqları müqəddəs bir arzuya qovuşub-
lar. Xalqımızı məğrurluğunun təntənəsi-
ni dünyaya bəyan edən Zəfər Günü milli 
ləyaqətimizin rəmzi, milli kimliyimizin 
təcəssümü kimi hər zaman tarixmizə 
işıq salacaq.
44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsin-
dəki Qələbə Azərbaycanın son 200 illik 
tarixinin döyüş meydanında yazılan 
şanlı səhifəsi olmaqla, dövlətimizi, xalqı-
mızı böyütdü, dünyaya daha yaxından 
tanıtdı. Azərbaycan xalqının işğal olun-
muş torpaqlarının azad edilməsi uğrun-
da müharibəsi 44 gün davam etdi. Ermə-
nipərəst dövlətlərin və bəzi beynəlxalq 
təşkilatların Azərbaycana göstərdikləri 
çox ciddi təzyiqlərə və təhdidlərə bax-
mayaraq, Azərbaycan xalqı Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyevin və Müzəffər 
Ordumuzun qətiyyəti, cəsarəti və əzm-
karlığı sayəsində ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyünü bərpa etdi. Azərbaycan xalqı bu 
müharibə günlərində Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin ətrafında dəmir yum-
ruq kimi birləşərək, tariximizdə görün-
məmiş bir qələbə əldə etdi. Ona görə 
bu müharibə, sözün həqiqi mənasında, 
Vətən müharibəsinə çevrildi, xalqımızı 
daha sıx birləşdirdi, Vətənimizin milli 
və mənəvi dəyərlərini müdafiə etmək 
əzmimizi və iradəmizi nümayiş etdirdi. 
Aradan aylar, illər, onilliklər, qərinələr 
keçəcək, lakin bu Qələbə həmişə xalqı-
mızın yoluna işıq salacaq, keçmişimizin 
qürur mənbəyi kimi gələcəyimizi qur-
mağa kömək edəcək.
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Dünyanı cənginə alan qlobal pandemi-
ya bu gün də davam etməkdədir. Onun 
yaratdığı fəsadlar insan həyatının bütün 
sahələrinə öz mənfi təsirini göstərmişdir. 
Bir sözlə, bu bəladan ziyan çəkməyən 
ölkə yoxdur. İqtisadi geriləmə, işsizlik,  
inflyasiya, mənəvi-psixoloji gərginlik 
bəşəriyyətin  normal ahəngini pozub.  
Bunun nə vaxt sovuşacağı məlum deyil. 
Odur ki, hər bir dövlət bu bəladan çıx-
maq yollarını arayır, bu  xüsusda öz mil-
li  strategiyasını müəyyən edir. Dünya 
birliyinin ayrılmaz üzvü kimi Azərbay-
can da  sistemli və ardıcıl olaraq vəziy-
yətdən çıxmaq üçün zəruri tədbirlər gö-
rür. Bu zəncirdə  sosial məsələlərin həlli 
ön sırada dayanır.  Özü də Azərbaycan 
belə bir durumla ölkə  çox ağır dönəm-
də olarkən üzləşib. 44 günlük müharibə, 
onun yaratmış olduğu ağrı-acılar, işğal-
dan azad edilmiş ərazilərimizin dağı-
dılıb yerla-yeksan edilməsi bu çətinliyi 
şərtləndirən əsas amillərdir. 
Bütün bu çətinliklərinə rəğmən, ölkə-
də iqtisadi artım qorunub  saxlanılmış,  
heç bir sosial-iqtisadi layihənin icrasın-
da səngimə, yaxud dayanma halları baş  
verməmişdir. Xüsusilə, ölkədə Vətən 
müharibəsi iştirakçıları yüksək qayğı və 
diqqət ilə əhatə olunmuşdur. Azərbay-
can Respublikası  Prezidentinin 2021-ci 
il 29 dekabr tarixli sərəncamı bu işlərin 
sistemli şəkildə  aparılmasında xüsusi 
rol oynamışdır. Sənədə əsasən, 2020-ci il 
sentyabrın 27-dən  noyabrın 10-dək olan 
dövr ərzində Azərbaycan Respublika-
sının ərazi  bütövlüyü uğrunda döyüş 
əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər 
yeni ildən “Müharibə veteranı” adı alır 
və onlara “Azərbaycan  Respublikasının 
müharibə vetereranı” vəsiqəsi  verilir. Bu 
status Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırıl-
mış siyahı əsasında  veriləcək və həmin  
şəxslər barəsində məlumatlar Əmək və 
Əhalinin Sosial  Müdafiəsi Nazirliyinin 
“Zəfər” altsisiteminə  daxil  ediləcək. 
Həmçinin, onlara 2022-ci ildən proaktiv 
qaydada prezidentin aylıq  təqaüdü (80 

manat) təyin ediləcək.
Digər müsbət addım hərbçilərin sığor-
ta ödənişlərinin vaxtında və  dayanıqlı 
şəkildə ödənilməsi ilə bağlıdır.  Belə ki, 
vətəndaş məmnunluğuna nail olmaq   
üçün bu sahədə idarəçiliyin elektron in-
frastrukturu qurulacaq. Sığorta  sistemi-
nin səmərəli idarə olunması nəticəsində 
əldə olunan vəsaitlər  şəhid ailələrinin və 
müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən 
edilmiş şəxslərin  sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə sərf  olunacaq. 
Bir müddət öncə Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 
olan Sosial Xidmətlər Agentliyinin yeni 
Sosial Müdafiə Mərkəzi fəaliyyətə başla-
yıb.  Mərkəzin yaradılmasında məqsəd 
əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin  
səmərəliliyinin artırılmasından ibarət-
dir.  Mərkəz Sosial Xidmətlər Agentli-
yinin 8 saylı filialının yerləşdiyi Abşe-
ron rayonu üzrə fəaliyyət göstərəcək 
və ilk  mərhələdə sağlamlıq imkanları 
məhdud  uşaqlar üçün reabilitasiya xid-

məti həyata  keçiriləcək. Burada, həmçi-
nin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq  
problemli  uşaqların valideynləri üçün  
sosial-psixoloji yardım təşkil ediləcək.  
Mərkəzdə uşaqların inkişaf səviyyəsi  
qiymətləndiriləcək, onlar sosial reabi-
litasiya proqramına uyğun olaraq fərdi 
və ya qrup terapiyalarına cəlb ediləcək-
lər. Uşaqlarla yanaşı, onların valideyn-
ləri də diqqət mərkəzində olacaq. Belə 
ki,  psixoloq tərəfindən sosial-psixoloji 
vəziyyəti qiymətləndirilmiş valideynlər 
həm fərdi, həm də qrup terapiyalarına 
cəlb olunacaq, valideyn  bacarıqlarının 
artırılması üçün təlimlər keçiriləcəkdir.  
Hazırda mərkəzin xidmətinə 38 nəfər 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaq cəlb 
edilib və gündəlik proqramlara uyğun 
olaraq fərdi və qrup məşğələləri keçirilir. 
Mərkəzdə sosial işçi,  psixoloq, pedaqoq, 
loqoped və aktiv terapiya üzrə mütəxəs-
sis komanda fəaliyyət göstərir. ƏƏSMN 
hazırda 44 günlük Vətən müharibəsinə 
qədər olan dövrdə hərbi əməliyyatlarda, 

habelə hərbi xidmət vəzifələrini yerinə 
yetirərkən əlilliyi müəyyən olunmuş 
62 nəfər şəxsin yüksək  texnologiyalı 
müasir 4-cü nəsil protezlə təminatına 
başlayıb. Onlar nazirliyin tabeliyindəki 
Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rea-
bilitasiya Agentliyinin Protez-Ortope-
dik İstehsalat və  Reabilitasiya Mərkə-
zində həmin protezlərlə təmin edilirlər.  
Təqdim olunan “Genium” tipli, yüksək 
texnologiyalı protezlər aktivlik və funk-
sionallığı ilə seçilir. Həmin protezlər is-
tifadəçiyə köməkçi vasitələr olmadan 
sərbəst hərəkətə, maneəsiz dönməyə, 
hərəkətin tam və daha dəqiq tənzimlən-
məsinə imkan verir. Nazirlik tərəfindən, 
eyni zamanda Vətən müharibəsi iştirak-
çılarının son nəsil protezlə təminatı pro-
sesi davam edir. Artıq 185 nəfər  Vətən 
müharibəsi iştirakçısı 193 ədəd yüksək 
texnologiyalı protezlə təmin olunub. 
Sosial islahatlar proqramının yeni is-
tiqamətlərindən biri kimi onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, ƏƏSMN-in mərkəz-

ləşdirilmiş elektron informasiya siste-
mində 2021-ci ilin iyunun1-dək “Dövlət 
icbari şəxsi sığorta” yeni altsistemi ya-
radılacaq.  Altsistem dövlət icbari şəxsi 
sığorta sahəsində idarəçilik və xidmət-
lərin elektron infrastrukturunun for-
malaşmasında önəmli rol oynayacaq. 
Nazirliklərin, dövlət xidmətlərinin, 
agentlik və komitələrin altsistemə  çıxışı 
təmin olunacaq. Həmin qurumlar tərə-
findən dövlət icbari şəxsi sığorta ilə bağlı 
ƏƏSMN-in tabeliyindəki Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna təqdim edilməli olan 
məlumatlar altsistemə daxil ediləcək. 
Nazirlik altsistemə daxil edilən məlu-
matların qanunla qorunmasını təmin 
edəcək. 
Vətəndaşlara göstərilən xidmətlərdən 
danışarkən onu da qeyd etmək yerinə 
düşərdi ki, Prezident İlham Əliyevin 25 
iyun 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yara-
dılan vahid əlaqələndirmə mərkəzində 
ötən dövr ərzində 6300 şəhid ailəsi və 
müharibə iştirakçılarına xidmət göstə-
rilib. Ötən il avqustun 23-dən Bakıdakı  
DOST mərkəzində, noyabrın əvvəllə-
rində Abşerondakı DOST mərkəzində, 
dekabrın 19-dan isə 19 rayon  və şəhə-
ri əhatə etməklə regional əlaqələndir-
mə mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb.  Bu 
mərkəzlərdə şəhid ailələrinə, müharibə-
də yaralanmış hərbçilərə “bir pəncərə” 
sistemi ilə operativ, şəffaf və vətəndaş 
rahatlığı  prinsipi əsasında 26 istiqamət 
üzrə xidmətlər göstərilir. Şəhid ailələ-
rinin, müharibə əlillərinin sağlamlıq 
və  reabilitasiya  problemləri ilə bağlı 
məsələlərin həllini dövlət bir nömrəli 
vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. 
44 günlük müharibədə olduğu kimi, 
dövlətimizin səyi,  dövlət başçımızın 
iradəsi, xalq-iqtidar birliyi qarşıya qoy-
duğumuz bütün hədəflərə çatmağımıza 
imkan  verəcəkdir. 

Zülfü ILYASOV, “Iqtisadiyyat” 
qəzetinin xüsusi müxbiri

“Iteca Caspian”dan verilən məlumata görə, 
Xəzər regionunda neft-qaz sahəsi və enerji sek-
torunun ən mötəbər tədbiri olan “Bakı Enerji 
Həftəsi” 27-ci Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz” 
sərgisi, 10-cu Yubiley Xəzər Beynəlxalq “Ener-
getika və Alternativ Enerji” sərgisi və Xəzər 
Neft və Qaz Konfransının xələfi olan “Bakı 
Enerji Forumu”nu bir araya gətirir.
Qeyd olunub ki, bu gün Azərbaycan ardıcıl 
enerji siyasətini uğurla həyata keçirir və regi-
onda hökm sürən sabitlik və enerji təhlükəsiz-
liyi məhz bu iqtisadi siyasətin nəticəsidir.
2020-ci il ölkəmiz üçün tarixi il olub, uzun illər 
işğal altında olan torpaqları güclü lider, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə artıq 
dünyada öz peşəkarlığı və şücaəti ilə tanınan 
ordumuzun azad etməsi qürurverici haldır. 
Gələcəkdə işğaldan azad edilmiş ərazilər “ya-
şıl enerji” ilə təmin olunacaq, bununla da bərpa 
olunan enerji mənbələri üzrə investisiyalar və 

birgə layihələr sahəsində əməkdaşlıq imkanları 
genişlənəcək.
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi 25 ildən 
artıqdır ki, regionun iri neft və qaz layihələrini 
müzakirə etmək üçün nüfuzlu beynəlxalq plat-
forma hesab edilir. Paralel olaraq, Xəzər Bey-
nəlxalq Energetika və Alternativ Enerji Sərgisi 
beynəlxalq və yerli şirkətlərin enerji və bərpa 
olunan enerji mənbələrinin inkişafı və istifadə-
si üzrə ən son təkliflərini təqdim edəcək.
İyunun 2–3-də keçiriləcək Bakı Enerji Forumu-
nun proqramına “İnkişaf yollarının kəsişmə-
sində enerjinin gələcəyi”, “Yaşıl enerjinin ye-
nilənməsi”, “COVID-19 pandemiyasının enerji 
sektoruna təsiri və bərpa proqnozları”, “Yeni 
enerji erasında neft və qaz üçün yeni meyarlar. 
Neft və qaz şirkətindən enerji şirkətinə”, “Neft 
və qaz texnologiyaları”, “Neft və qazın işlən-
məsində süni intellekt (AI)” və digər mövzular 
daxildir.
Pandemiyanın yaratdığı iki illik fasilədən sonra 
sərgilərin və forumun əhəmiyyəti həm offlayn 
görüşlər, həm də regionun sənaye liderləri ilə 
canlı dialoq baxımından daha da artır.
Tədbirlər Azərbaycan Respublikası Energetika 
Nazirliyi və SOCAR-ın rəsmi dəstəyi ilə “Iteca 
Caspian” və beynəlxalq tərəfdaşları tərəfindən 
təşkil olunur.

Energetika Nazirliyinin yaydığı məlumata 
görə, 2021-ci ilin dekabr ayında Azərbaycanda 
gündəlik neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 
717,6 min barel olub. Bunun 597,1 min barelini 
xam neft, 120,5 min barelini isə kondensat təş-
kil edib.
Qeyd edək ki, “OPEC plus” ölkələri nazirlə-
rinin 22-ci iclasında qəbul edilmiş “Əməkdaş-
lıq bəyannaməsi” çərçivəsində Azərbaycanın 
hasilatın azaldılması ilə bağlı öhdəliyinin de-

kabrda gündəlik 64 min barel təşkil edəcəyi, 
gündəlik xam neft hasilatını isə noyabr ayı ilə 
müqayisədə 7 min barel artırmaqla 654 min ba-
rel həcmində saxlaması nəzərdə tutulurdu.
Nazirlərin 23-cü iclasında qəbul edilmiş razı-
laşma çərçivəsində isə Azərbaycanda gündə-
lik xam neft hasilatının 2022-ci ilin yanvarında 
daha 7 min barel artırılaraq 661 min barelə çat-
dırılması, ixtisarla bağlı öhdəliyin isə 57 min 
barel həcmində olması nəzərdə tutulur.

ABŞ-ın Energetika Nazirliyi yanında Energeti-
ka İnformasiyası Administrasiyası (EIA) OPEC 
(Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı) ölkələrinin 
2023-cü il üçün gündəlik xam neft hasilatı üzrə 
proqnozunu açıqlayıb.
Bu il OPEC ölkələri üzrə gündəlik ortalama neft 
hasilatının 28,92 mln. barel olacağı proqnozlaş-
dırılır. Hesabata əsasən, bu il OPEC ölkələri 

üzrə gündəlik ortalama neft hasilatı 28,76 mln. 
barel olacaq. Bu, əvvəlki proqnozdan 0,38 mln. 
barel çoxdur.
Qeyd olunur ki, ötən il OPEC ölkələri üzrə gün-
dəlik ortalama neft hasilatı 26,27 mln. barel olacaq, 
bu da əvvəlki proqnozdan 0,03 mln. barel azdır.
Xatırladaq ki, 2020-ci ildə OPEC üzrə gündəlik 
neft hasilatı 25,6 mln. barel olub, 2019-cu ildə 

isə 29,27 mln. barel olub.
Beləliklə, EIA məlumatlarını nəzərə alaraq, belə 
bir qənaətə gəlmək olar ki, OPEC 2022-2023-cü 
illərdə hasilatını tədricən artıracaq, lakin bunu 
məhdud şəkildə edəcək və nəticədə təşkilata 
daxil olan ölkələr gələn ildən hasilat göstəricisi 
üzrə pandemiyadan öncəki səviyyəyə çata bil-
məyəcəklər.
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Dramaturq, nasir, maa-
rif xadimi Süleyman Sani 
Axundov 3 oktyabr 1875-ci 
ildə Şuşa şəhərində anadan 
olmuşdur. Uşaq yaşlarında 
atasını itirdiyi üçün dayısı 
Səfərəli bəy Vəlibəyovun 
himayəsində böyümüşdür. 
1885-1894-cü illərdə Qori 
Müəllimlər Seminariyasın-
da təhsil aldıqdan sonra III 
dərəcəli rus-tatar məktəbinə 
müəllim təyin edilmişdir. 
Ömrünün sonuna kimi pe-
daqoji fəaliyyətlə məşğul 
olmuş, yazıçı, jurnalist kimi 
tanınmışdır. O, ədəbiyyatda 
eyni soyadını daşıyan Mirzə 
Fətəli Axundovdan fərqlən-
mək üçün ərəbcə “ikinci” 
mənasını verən “Sani” sö-
zünü təxəllüs götürmüşdür.
Süleyman Sani Axundov 
1906-cı ildə Bakıda çağırıl-

mış Azərbaycan müəllim-
lərinin I qurultayında işti-
rak etmişdir. 1920-1921-ci 
illərdə Qarabağ vilayətinin 
maarif şöbəsinin müdiri, 
1922-1930-cu illərdə Bakıda 
məktəb müdiri vəzifələrin-
də çalışmışdır. 1922-ci ildə 
Azərbaycan Ədib və Şairlər 
İttifaqının ilk sədri seçilmiş-
dir. Ədəbi və pedaqoji fəa-
liyyətinə görə 1932-ci ildə 
ona "Əmək Qəhrəmanı" adı 
verilmişdir. 1921-ci ildən 
1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı 
Soveti üzvü, Bakı İcraiyyə 
Komitəsinin namizədi və 
Azərbaycan Mərkəzi İcra-
iyyə Komitəsinin üzvü ol-
muşdur. "İkinci il" adlı dərs 
kitabının müəllifidir.
Süleyman Sani Axundovun 
ilk yaradıcılıq əsəri "Tamah-
kar" komediyasıdır. O bu 

əsərini Mirzə Fətəli Axun-
dovun "Hacı Qara" əsərinin 
təsiri ilə 1899-cu ildə yaz-
mışdır. "Qonaqlıq" (1905), 
"Kövkəbi-hürriyyət" (1905), 
"Yuxu" (1905) onun ilk he-
kayələridir. Süleyman Sani 
Axundovun yazdığı "Qan 
bulağı" (1923), "Ümid çıra-
ğı" (1923), "Cəhalət qurba-
nı” (1923), "Nə üçün" (1925), 
"Təbrik" (1925), "Sona xala" 
(1926), "Namus" (1926), 
"Mister Qreyin köpəyi" 
(1927), "Son ümid" (1927), 
"Iki dost, iki düşmən" 
(1927), "Gənc maşinistka 
və qoca yazıçı" (1935) he-
kayələri Azərbaycan nəsri-
nin qiymətli nümunələrin-
dəndir. XX əsr Azərbaycan 
uşaq ədəbiyyatının forma-
laşmasında, inkişafında da 
onun böyük xidməti vardır. 

Ədib "Qorxulu nağıllar" 
(1912–1914) başlığı altında 
yazdığı "Əhməd və Məley-
kə", "Abbas və Zeynəb", 
"Nurəddin", "Qaraca qız", 
"Əşrəf" ilə Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatına forma, məz-
mun, üslub yenilikləri gətir-
mişdir.
Bu hekayələrdə valideynlərini 
itirmiş uşaqların acı taleyin-
dən söhbət açılır. Hekayələr-
dən üçü Hacı Sə mədin adın-
dan söylənilir. Onun oğlu 
Məmmədə və qızı Fatiməyə 
danışdığı qor xulu əhvalatlar 
uşaqları dəhşətə gətirir.
“Qorxulu nağıllar” adı 
təəc cüb doğurmamalıdır. 
Müəl lif bu barədə yazıb: 
“Bu hekayələr həqiqətən 
də qorxulu idi. Lakin onlar 
uşaqları qorxutmur, onlara 
həyat həqiqətlərini, həyatın 

işıqlı və qaranlıq tərəflərini 
açır, xeyirxahlıq və ədavə-
tin təntənəsini əks etdirir-
di”. Oxucular bu silsilədən 
“Qaraca qız” hekayəsini 
xüsusilə sevirlər. Uşaqların 
mənəvi dünyası, həyatı, in-
sanlığı sevmək və qiymət-
ləndirməyi bacarmaq qabi-
liyyəti burada daha mənalı 
verilib. “Qaraca qız” əsasın-
da eyniadlı film çəkilib. 
1948-ci ildə isə şair, yazıçı, 
Azərbaycan uşaq drama-

turgiyasının klassiki Abdul-
la Şaiq bu hekayə əsasında 
Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
üçün eyniadlı pyes yazıb. 
Həmin vaxtdan əsər ölkənin 
bir çox teatrlarında tamaşa-
ya qoyulur. 
Hekayədə körpəlikdən ata-
ana sını itirən xeyirxah və 
cəsarətli Tutunun taleyin-
dən danışılır. Bu zavallı qız 
əvvəlcə qaraçıların, sonra 
isə Piri babanın himayəsinə 
keçir. O, gözüaçıq uşaq kimi 
həyatın hər iki tərəfini düşü-
nür və görür ki, tüfeyli Hü-
seynqulular zənginlik içə-
risində yaşadığı halda, Piri 
babalar çətinliklə dolanırlar. 
Lakin Tutu bunu da hiss edir 
ki, rəfiqəsi Ağca bu mühitdə 
qəfəsdəki quş kimi çırpınır, 
o isə heç olmazsa, gözəl tə-
biətin qoynunda azad nəfəs 
alır. Bəyin arvadı Pəricahan 
xanım isə qızının qaraçı ilə 
dostluğunun əleyhinədir. 
Bir gün o, qızların birgə rəqs 

etmələrini görür və qəzəb-
lənərək Tutunu vurur. Xədi-
cə isə bağçaya qaçır və onu 
ilan sancır. Rəfiqəsinin səsi-
ni eşidən Tutu köməyə çatır 
və qızın yarasından zəhəri 
sümürərək, onun həyatını 
xilas edir. Lakin Xədicənin 
anasının vurduğu şillədən 
Tutunun dodağı yaralandığı 
üçün zəhər onun qanına ke-
çir. Həkimin səylərinə bax-
mayaraq, Tutunun həyatını 
xilas etmək olmur. Beləliklə, 
qısa ömrünü məhrumiy-
yətlər içində yaşamış Tutu 
dostluq naminə canını əsir-
gəmir.
Süleyman Sani Axundovun 
XX əsr Azərbaycan uşaq 
ədəbiyyatının formalaşma-
sında, inkişafında böyük 
xidməti olub. O, 1920-ci il-
dən sonra yazdığı əsərlərdə 
də geriliyi və mühafizəkarlı-
ğı tənqid edib.
1939-cu ildə, 63 yaşında və-
fat etmişdir.

Azercell-in dəstəklədiyi məktəblilərimiz bey-
nəlxalq olimpiadada növbəti uğur qazandı.

Azərbaycan məktəbliləri son illərdə beynəlxalq 
olimpiadalarda qazandıqları nailiyyətlərin 
sırasını genişləndiriblər. “Azercell Telekom” 
MMC-nin dəstəyilə informatika üzrə hazırlıq 
keçən şagirdlərimiz beynəlxalq bilik yarışma-
sında 4 bürünc medal əldə ediblər. 
Ölkəmizin təşkilatçılığı ilə onlayn formatda ke-
çirilən Lütfi Zadə Beynəlxalq Olimpiadasına 18 
ölkədən 158 məktəbli qatılıb. Yarışda Bakı şəhə-
ri fizika riyaziyyat və informatika təmayüllü li-
seyin şagirdi Fuad Qarayev, Gəncə şəhəri fizi-
ka riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin 
şagirdi Fidan Hüseynova, Heydər Əliyev adına 
Müasir Təhsil Kompleksinin şagirdi Səid Nəsi-
bov və Balakən rayonu Qazbinə kənd tam orta 
məktəbin şagirdi Xizri Saxrayev informatika 
fənni üzrə bürünc medala sahibləniblər. 
Xatırladaq ki, 2017-ci ildən etibarən Təhsil Na-

zirliyinin və İnformatika üzrə Milli Olimpiada 
komandasının məğrur tərəfdaşı olan “Azercell 
Telekom” MMC məktəblilərimizin beynəlxalq 
olimpiadalarda informatika fənni üzrə hazır-
lığını və iştirakını dəstəkləyir. Hazırlıq prose-
sinə ölkənin hər yerindən istedadlı şagirdlər 
cəlb olunur, informatika fənni üzrə aparıcı 
mütəxəssislər tərəfindən uşaqlara təlimlər ke-
çirilir, zəruri biliklər paylaşılır. Bu proses AR 
Təhsil İnstitutu və “Azercell Telekom” MMC 
arasında imzalanmış əməkdaşlıq memoran-
dumuna əsasən həyata keçirilir.  Azercell-in 
dəstəyilə hazırlaşan məktəblilərimiz bu müd-
dətdə müxtəlif miqyaslı beynəlxalq olimpiada 
və müsabiqələrdə 1 qızıl, 7 gümüş və 23 bürünc 
olmaqla, ümumilikdə 31 medal əldə ediblər.
“Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun 
edirik” şüarını əsas tutaraq, “Azercell Telekom” 
MMC hər zaman gənclərin inkişafına, İKT 
sahəsində təhsilə marağın və texnoloji savadlı-
lığın artmasına dəstək olan, eləcə də tələbələri 
bu istiqamətdə uğurlara təşviq edən layihələri-
ni davam etdirəcək. “Azercell Telekom” MMC 
məktəblilərimizi yüksək nailiyyətlər münasi-
bətilə təbrik edir, qarşıdakı yarışmalarda daha 
böyük qələbələr arzulayır. 

Yaxın iki ildə Avrozonada 
ÜDM-in artım tempi ABŞ iq-
tisadiyyatının artım tempini 

üstələyəcək. Bunu “Goldman 
Sachs”ın analitiki Sven Yari Sten 
bildirib. Proqnozlara görə, bu il 
Avrozona iqtisadiyyatı 4,4% ar-
tacaq ki, bu da ABŞ üzrə proq-
nozdan 0,9 faiz bəndi çoxdur. 
2023-cü il üçün proqnozlar isə 
müvafiq olaraq 2,5% və 2,2% 
təşkil edir.
S.Y. Sten bildirir ki, Avropa iq-
tisadiyyatının artımını iki fak-

tor dəstəkləyəcək – COVID-19 
pandemiyasının səngiməsi və 
Avropa Mərkəzi Bankının daha 
yumşaq monetar siyasəti. Ana-
litik qeyd edir ki, yeni “Omic-
ron” ştamının yayılmasına bax-
mayaraq, Avropada buna qarşı 
güclü məhdudlaşdırıcı tədbir-
lər görülməyib və bu da ilin əv-
vəlində baş verə biləcək iqtisadi 
geriləmənin qarşısını alıb.

Çexiyanın Baş Naziri Petr Fiala da Slovakiya-
nın paytaxtı Bratislavada rəsmi səfəri zamanı 
Qazaxıstandakı vəziyyətlə bağlı açıqlamalar 
verib. Baş Nazir Fiala, “Biz çexlər siyasətin 
insan hüquqlarına hörmət etməli olduğuna 
inanırıq. Bir ölkənin öz vətəndaşlarına qarşı 
zorakılıq tətbiq etməsi heç vaxt qəbuledil-
məzdir. Bununla belə, Qazaxıstanda vəziyyət 
olduqca qarışıqdır. Hökumət və Xarici İşlər 
Nazirliyi olaraq, Mən Qazaxıstanda Çexiya 
vətəndaşlarının təhlükəsizlik vəziyyətini iz-
ləyirəm.Bildirmək istərdim ki, ehtiyac olarsa, 
kömək etməyə hazırıq”.
Çexiya Sənaye və Ticarət Nazirliyinin 2020-ci 
il hesabatında Qazaxıstana silah ixrac edən 
şirkətlərin lisenziyalarının ümumi dəyərinin 

410 milyon kron (təxminən 16,8 milyon avro), 
2019-cu ildə ümumi lisenziya dəyərinin isə 
92,7 milyon olduğu açıqlanıb. Çexiyadakı 
şirkətlər tez-tez Qazaxıstana odlu silahlar, 
hərbi maşınlar və müxtəlif kimyəvi maddələr 
ixrac edirlər.

“Ciddi iqtisadi addımlar və 
bəzi ixracat məhdudlaşdırıl-
malarının Rusiyaya ciddi tə-
siri olacaq”.
“Anadolu” xəbər verir ki, 
bunu ABŞ dövlət katibinin si-
yasi məsələlər üzrə müavini 
Viktoria Nuland deyib.
O, Rusiyanın Ukraynanı təh-
did etdiyini, Avropada təh-
lükəsizliyi zərbə altına atdığı-

nı bildirib: “Rusiya Ukrayna 
üzərindəki təzyiqləri dayan-
dırmasa, ABŞ müttəfiqləri ilə 
birlikdə Rusiyaya qarşı ciddi 
addımlar atmağa hazırdır. 

Müttəfiqlərimizlə əməkdaş-
lığa çox inanırıq. Təxminən 2 
ay yarımdır ki, bu istiqamət-
də müxtəlif səviyyələrdə işlər 
gedir”, – o deyib.
Qeyd edək ki, Viktoria Nuland 
dünən NATO baş katibi Yens 
Stoltenberqlə görüşüb. Görüş 
zamanı əsas müzakirə mövzu-
su Rusiya-Ukrayna arasındakı 
münasibətlər olub.
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSIN

Dünya Bankı 2022-ci ildə dünya iqtisadiyyatının ar-
tım tempi ilə bağlı proqnozunu aşağı salıb. 
Banker.az xəbər verir ki, təşkilat qlobal iqtisadi artı-
mın keçən ilki 5,5%-dən sonra 4,1%-ə qədər yavaşla-
yacağını hesab edir. 
Cari ilin proqnozu iyun ayı ilə müqayisədə 0.2 faiz 
bəndi azaldılıb.
Vurğulanır ki, qlobal iqtisadiyyat COVID-19 ştamla-
rının yeni təhdidləri, artan inflyasiya, eləcə də inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə bərpaya mane ola biləcək gə-
lir bərabərsizliyi fonunda nəzərəçarpacaq dərəcədə 
yavaşlamaya doğru gedir.
Əhəmiyyətli yavaşlama ABŞ və Çin də daxil olmaq-
la dünyanın bütün böyük iqtisadiyyatlarında müşa-
hidə olunacaq. Dünya Bankının proqnozuna görə, 

2023-cü ilə qədər bütün inkişaf etmiş iqtisadiyyat-
lar istehsalın tam bərpasına nail olacaqlar, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə isə istehsal pandemiyadan 
əvvəlki səviyyədən 4% aşağı qalacaq.
ABŞ-da Dünya Bankı 2022-ci il üçün ÜDM-in 3,7% 
artacağını proqnozlaşdırır ki, bu da əvvəlkindən 0.5 
faiz bəndi aşağıdır. Çində isə iqtisadiyyatın 2022-ci 
ildə 5,1 artacağı gözlənilir.
“Əsas prioritet vaksinlərin daha geniş və ədalətli 
paylanmasını təmin etmək olmalıdır ki, pandemi-
ya nəzarət altına alına bilsin”, – deyə Dünya Ban-
kının İnkişaf siyasəti və tərəfdaşlıq üzrə direktoru 
Mari Panqestu söyləyib. Rusiya üçün proqnoz də-
yişməz qalıb. Dünya Bankı Rusiya ÜDM-inin 2022-ci 
ildə 2.4%, 2023-cü ildə isə 1,8% artacağını gözləyir.


