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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev aprelin 12-də 
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi 
Federasiya Şurasının sədri xanım Va-
lentina Matviyenkonun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib.
Xanım Valentina Matviyenkonu və 
nümayəndə heyətinin üzvlərini sa-
lamlayan Prezident İlham ƏLİYEV 
demişdir:
- Əlbəttə, biz çox şadıq ki, yubileyiniz-
dən az sonra Siz bizim ölkəmizi ziyarət 
edirsiniz. Biz bu səfərə çox böyük əhə-
miyyət veririk. Əminəm ki, bu, ölkələ-
rimiz arasında dostluq əlaqələrinin 
daha da möhkəmlənməsinə təkan 
verəcək. Əlaqələr çoxplanlıdır, həya-
tın, demək olar ki, bütün sahələrini 
əhatə edir və yaxşı dinamikaya ma-
likdir. Biz siyasi sahədə fəal qarşılıqlı 
fəaliyyət göstəririk, iqtisadi potensialı 
artırırıq, uğurla həyata keçirilən iqti-
sadi, nəqliyyat, energetika sahələrində 
əməkdaşlıq üzrə bir neçə yol xəritəsi 

mövcuddur. Təsadüfi deyil ki, hər iki 
tərəf ölkələrimiz arasında münasibət-
ləri strateji tərəfdaşlıq münasibətləri 
kimi dəyərləndirir.
İkitərəfli münasibətlərin inkişafında 
humanitar sahənin xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etdiyini bildirən Prezident İl-
ham Əliyev bu işdə Bakı Humanitar 
Forumunun rolunu qeyd etmiş, təh-
sil, mədəniyyət, elm sahələrində sıx 
əlaqələrin mövcud olmasından məm-
nunluğunu bildirmişdir. Dövlətimizin 
başçısı Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı bir-
gə fəaliyyətin də iqtisadi əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində mühüm rol oyna-
dığını demişdir. Prezident İlham Əli-
yev, eyni zamanda, parlamentlərarası 
əməkdaşlığın əlaqələrimizin inkişafına 
töhfə verdiyini vurğulamışdır. Dövlə-
timizin başçısı ikitərəfli münasibətləri-
mizin bundan sonra da uğurla inkişaf 
edəcəyinə əminliyini bildirmişdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev Rusiya 
Federasiyası Federal Məclisi Federa-

siya Şurasının sədri Valentina Mat-
viyenkoya Azərbaycanın “Dostluq” 
ordenini təqdim etmişdir. Valentina 
Matviyenko Azərbaycan ilə Rusi-
ya arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində 
xüsusi xidmətlərinə görə dövlətimizin 
başçısının Sərəncamı ilə bu ordenlə 
təltif olunmuşdur.
Azərbaycanın “Dostluq” ordeninə 
layiq görüldüyündən və bu ordeni 
Prezident İlham Əliyevin ona təqdim 
etməsindən böyük şərəf duyduğunu 
deyən Valentina Matviyenko qeyd et-
mişdir ki, özü və Rusiya parlamenta-
riləri bundan sonra da ölkələrimiz ara-
sında əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
işində səylərini əsirgəməyəcəklər.
Dövlətimizin başçısı Valentina Mat-
viyenkonun Azərbaycan-Rusiya 
əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəni 
yüksək qiymətləndirmiş, ona gələcək 
fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzu-
lamışdır.

“Bakıda keçirilən Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransda (IDEC) 115 ölkədən 432 
nümayəndə iştirak edib. Tədbirə 
Azərbaycan tərəfindən 100-dən çox 
nümayəndə qatılıb. Narkomanlığa və 
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriy-
yəsinə qarşı mübarizə sahəsində mö-
təbər platforma olan bu konfransda 
dünya təcrübəsini bölüşmək, informa-
siya mübadiləsi aparmaq, bu müba-
rizədə istifadə olunan qabaqcıl texno-
logiyalarla tanışlıq imkanı yaradılır.”
Bu fikirləri Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin müavini, Narkomanlı-

ğa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyasının sədri Əli Həsə-
nov aprelin 15-də Bakıda işə başlayan 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə XXXVI 
Beynəlxalq Konfrans çərçivəsində təş-
kil olunan mətbuat konfransında deyib.
Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, 
ötən il ABŞ Ədliyyə Departamentinin 
Narkotiklərlə Mübarizə Administ-
rasiyası beynəlxalq konfransın ölkə-
mizdə keçirilməsi ilə əlaqədar Azər-
baycana müraciət edib. Bu məsələ 
ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevə 
müraciət olundu. Belə tədbirlərin 

Azərbaycanda keçirilməsini daim 
diqqət mərkəzində saxlayan dövlət 
başçısı bu konfransın ölkəmizdə təş-
kili ilə bağlı göstəriş verdi və Prezi-
dentin Sərəncamı ilə Təşkilat Komitəsi 
yaradıldı. Bundan sonra Nazirlər Ka-
binetinin qərarı ilə tədbirə hazırlıqla 
əlaqədar işçi qrupu yaradıldı.
Konfransın təşkilinə müxtəlif dövlət 
qurumları ilə yanaşı, könüllülərin də 
cəlb olunduğunu diqqətə çatdıran 
Baş nazirin müavini Bakı konfransı 
çərçivəsində gənclərlə görüşlərin, elə-
cə də digər tədbirlərin keçiriləcəyini 
diqqətə çatdırıb.

Yanvar-mart aylarında 
ölkədə 18 milyard 111,7 
milyon manatlıq və ya 
əvvəlki ilin müvafiq döv-
rü ilə müqayisədə 3 faiz 
çox ümumi daxili məhsul 
(ÜDM) istehsal edilib.
Dövlət Statistika Komitə-
sindən bildirilib ki, ÜDM 
istehsalının 46 faizi səna-
yenin, 10,2 faizi ticarət; 
nəqliyyat vasitələrinin tə-
miri, 6,6 faizi nəqliyyat və 
anbar təsərrüfatı sahələ-
rinin, 5,5 faizi tikintinin, 
2,8 faizi kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı və balıq-
çılıq, 2,6 faizi turistlərin 

yerləşdirilməsi və ictimai 
iaşə, 1,7 faizi informasiya 
və rabitə sahələrinin, 16,4 
faizi digər sahələrin pa-
yına düşüb. Məhsula və 

idxala xalis vergilər isə 
ÜDM-in 8,2 faizini təşkil 
edib. Əhalinin hər nəfə-
rinə düşən ÜDM 1835,1 
manata bərabər olub.

Ötən ilin ilk rübündə 
ölkədə 20 min 343 hüquqi 
və fiziki şəxs qeydiyya-
ta alınıbsa, bu ilin ilk üç 
ayında həmin göstərici 
25 min 536-ya çatıb. Həm 
hüquqi, həm də fiziki 
şəxslər üzrə artım tenden-
siyası müşahidə olunub.
Vergilər Nazirliyinin 
Media və kommunikasi-

ya mərkəzindən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, ötən 
illə müqayisədə qeydiy-
yatdan keçmiş hüquqi 
şəxslərin sayında 8,1 faiz, 
fiziki şəxslərdə isə 28 faiz 
artım qeydə alınıb.
Həmçinin, cari ilin əvvə-
lindən tətbiqinə başlan-
mış "Hüquqi şəxslərin 
bir prosedurla onlayn 

qeydiyyatı" nəticəsində 
elektron qeydiyyat sahə-
sində daha çox irəliləyiş 
baş verib. Belə ki, ötən il 
onlayn rejimdə elektron 
qeydiyyat 68,9 faiz olduğu 
halda, bu ilin ilk rübündə 
həmin göstərici 81,3 faizə 
yüksəlib ki, bu da 11,3 faiz 
artım deməkdir.
Ümumilikdə isə cari il 
aprelin 1-nə Azərbaycan-
da qeydiyyata alınmış 
vergiödəyicilərinin sayı 
993 min 38-ə çatıb. Bunun 
da 128 min 261-i hüquqi 
şəxslərin, 864 min 777-si 
isə fiziki şəxslərin payına 
düşür.
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“Gəncə Avtomobil Zavodu” 
İstehsalat Birliyi tərəfindən 
Türkiyənin Kırıkkale bölgə-
sində inşa edilən “Belarus” 
markalı traktor istehsalı zavo-
dunun açılış mərasimi olub.
Azərbaycan-Türkiyə İstehsa-
lat Birliyi (ATÜB) tərəfindən 
idarə olunacaq zavodun açılış 
mərasimində “Gəncə Avto-
mobil Zavodu” İstehsalat Bir-
liyi Müşahidə Şurasının sədri, 
Milli Məclisin deputatı Xanlar 
Fətiyev, “Gəncə Avtomobil 
Zavodu” İstehsalat Birliyinin 
direktoru Kamran Nəzərov, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Ankaradakı səfiri Xəzər 
İbrahim, ATÜB-in direkto-
ru Murad İsmayılov, Gəncə 
şəhər Nizami rayon bələdiy-
yəsinin sədri Amin Əliyev, 
Türkiyənin kənd təsərrüfatı 
və meşəçilik naziri Bəkir Pak-
demirli, Türkiyə Böyük Mil-
lət Məclisinin üzvü Ramazan 
Can, Belarusun Baş naziri-
nin müavini İqor Lyaşenko, 
bu ölkənin sənaye naziri Pa-
vel Utupin, sənaye nazirinin 
müavini Dmitriy Korçik, Be-
larusun Türkiyədəki səfiri 
Aleksandr Savinih, “BelAZ” 
Avtomobil zavodunun baş 
direktoru Pyotr Parxomçik, 
“Amkodor” şirkətinin baş 
direktoru Valeri İvankoviç, 
“Minsk Traktor Zavodu” 
ASC-nin baş direktoru Fyo-
dor Domatenko və digər rəs-
mi şəxslər iştirak ediblər.
Məlumat verilib ki, layihə 
üçün güzəştli şərtlərlə torpaq 

sahəsi ayrılıb. Türkiyə tərəfi 
zavodun fəaliyyəti və inkişafı 
üçün bir sıra imtiyazlar müəy-
yən edib. Layihənin sərmayə 
dəyəri 17 milyon ABŞ dollar 
təşkil edir. Bu vaxta qədər 
görülən işlərə ümumilikdə 5 
milyon dollar vəsait sərf olu-
nub. Gələcəkdə zavodda azər-
baycanlı mütəxəssislərin də 
işləməsi nəzərdə tutulub.
Türkiyənin kənd təsərrüfa-
tı və meşəçilik naziri Bəkir 
Pakdemirli və Belarusun Baş 
nazirinin müavini İqor Lya-
şenko KİV nümayəndələri 
qarşısında çıxış edərək za-
vodun istifadəyə verilməsini 
tarixi hadisə kimi dəyərlən-
diriblər. Qeyd olunub ki, bu 
müəssisənin qurulması Azər-
baycan, Türkiyə və Belarus 
arasında ikitərəfli və üçtərəfli 
əməkdaşlığın xoş təcəssümü-
dür. Böyük perspektivi olan 
bu müəssisənin tikintisi Azər-
baycan-Türkiyə-Belarus üç-
tərəfli əməkdaşlığı üçün daha 

ciddi zəmin yaradıb. Əminlik-
lə ifadə olunub ki, istifadəyə 
verilən zavod rentabelli fəa-
liyyəti ilə özünü doğruldacaq.
Zavodla tanışlıqdan sonra bu-
rada yığılan ilk traktorların sı-
naq hərəkəti keçirilib.
“Gəncə Avtomobil Zavodu” 
İstehsalat Birliyi Müşahidə 
Şurasının sədri, Milli Məcli-
sin deputatı Xanlar Fətiyev 
iştirakçılara Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər-
baycan iqtisadiyyatında əldə 
olunan nailiyyətlər, o cümlə-
dən maşınqayırma sahəsində-
ki uğurlar barədə geniş məlu-
mat verib. 
Qeyd edək ki, aprelin 16-da 
Ankara şəhərində Türkiyə-Be-
larus Biznes Forumu təşkil 
olunub. Forum çərçivəsində 
gələcəkdə istehsal olunacaq 
1221.4 və 1523 modelli “Bela-
rus” traktorlarının təqdimatı 
da olacaq. Azərbaycan nü-
mayəndə heyəti təqdimatda 
iştirak edib.
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Cari ilin yanvar-fevral aylarında 
Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi və fiziki şəxsləri dünya-
nın 144 ölkəsindəki tərəfdaşları 
ilə ticarət əməliyyatları həyata 
keçirib, 86 ölkəyə məhsul ixrac 
edilib, 138 ölkədən idxal olunub.
Dövlət Statistika Komitə-
sindən bildirilib ki, gömrük 
orqanlarında qeydiyyatı aparıl-
mış, lakin gömrük rəsmiləşdi-
rilməsi tam başa çatdırılmamış 
ixrac olunan xam neft və təbii 
qazın statistik qiymətləndiril-
miş dəyəri nəzərə alınmaqla 
bu ilin yanvar-fevral aylarında 

ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 
5 milyard 121,2 milyon ABŞ dol-
ları, o cümlədən ixracın dəyəri 
2 milyard 955,4 milyon dollar, 
idxalın dəyəri 2 milyard 165,8 
milyon dollar təşkil edib, nəticə-
də 789,6 milyon dollarlıq müsbət 
ticarət saldosu yaranıb.
Ötən ilin eyni ayları ilə müqa-
yisədə xarici ticarət dövriyyə-
si faktiki qiymətlərlə 13 faiz, o 
cümlədən idxal 49,1 faiz artıb, 
ixrac isə 4 faiz azalıb. Real ifa-
dədə dövriyyə 6,1 faiz, o cüm-
lədən idxal 18,7 faiz, ixrac 0,1 
faiz artıb.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərli-
yi ilə iqtisadiyyatın bütün sahələ-
rini əhatə edən islahatlar sahibkar-
lığın inkişafına güclü təkan verir.
Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşkilatları Milli Kon-
federasiyasının (ASK) prezidenti 
Məmməd Musayev ötən bir ildə 
sahibkarlıq sahəsində görülən 
işləri və onların nəticələrini 
AZƏRTAC-a şərh edib.
M.Musayev bildirib ki, Azərbay-
can biznes mühitinin əlverişliliyi, 
sahibkarların rahat işləməsi üçün 
ən çox islahatlar aparan ölkələr-
dən biridir: “Bu islahatlar çərçi-
vəsində ölkə başçısının 2018-ci il 
aprelin 20-də imzaladığı Fərma-
na görə, maliyyə nəzarəti sahə-
sində uçotun şəffaflaşdırılması, 
büdcə yığımlarının artırılması, 
qeyri-neft məhsullarının ixracı 
üzrə prosedurların sadələşdiril-
məsi məqsədilə struktur yenilən-
di, Gömrük Komitəsi ilə yanaşı, 
idxal-ixrac əməliyyatlarına Ver-
gilər Nazirliyi də nəzarət etməyə 
başladı. Bu addım, ilk növbədə, 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın qarşısını 
almağa yönəlib və islahatlar sa-
hibkarlar üçün bərabərhüquqlu 
rəqabət mühiti formalaşdıracaq, 
uçotun düzgün qurulması nəticə-
də biznes mühitinin daha da şəf-
faflaşdırılmasına xidmət edəcək.
ASK-nın prezidenti ötən bir ildə 
iqtisadiyyatın inkişafı, xüsusən 
sahibkarlığın stimullaşdırılması 

məqsədilə Azərbaycan hökumə-
tinin fiskal siyasətində ciddi dəyi-
şikliklər etdiyini vurğulayıb.
O, xüsusən də Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyinin (KO-
BİA) fəaliyyətə başlamasının bu 
kateqoriyaya daxil olan sahibkar-
lıq subyektlərinin inkişafına müs-
bət təsir edəcəyini söyləyib.
M.Musayev gömrük sistemində 
“Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin 
tətbiq edilməsinin sahibkarların 
vaxt itkisinin, əlavə xərclərinin 
qarşısını alacağını, məmur-vətən-
daş təmasının aradan qaldırılma-
sı, ticarətin asan və sürətli şəkildə 
həyata keçirilməsinə imkan yarat-
dığını qeyd edib. 
ASK-nın rəhbəri bildirib ki, 2004-
2018-ci illərdə ölkəmizin qey-
ri-neft ixracı 4,1 dəfə, ixrac olu-
nan mal çeşidlərinin sayı 2,6 dəfə 

artıb. Eyni zamanda, sahibkar-
lıq subyektlərinin sayı 4,2 dəfə, 
hüquqi şəxslərin sayı 1,9 dəfə, 
kiçik müəssisələrin sayı 2 dəfə, 
fərdi sahibkarların sayı 5 dəfə 
artıb, ümumilikdə isə müstəqil-
lik qazandıqdan sonra ölkə iqti-
sadiyyatına 250 milyard dollar 
investisiya qoyulub. 2018-ci ildə 
sahibkarlara 2048 lisenziya ve-
rilib ki, bunun da 1384-nü yeni, 
664-nü isə müddətsiz lisenziya-
larla əvəzetmə təşkil edir. Ümu-
milikdə isə İqtisadiyyat Nazir-
liyi tərəfindən “ASAN xidmət” 
mərkəzləri vasitəsilə 2015-ci il 
noyabrın 2-dən bu il yanvarın 
1-dək sahibkarlara 6766 lisenzi-
ya verilib. Ötən ilin mart ayında 
“Lisenziyalar və icazələr” portalı 
yaradılıb və portal vasitəsilə 587 
elektron lisenziya verilib.

Bu barədə şirkətin prezidenti Röv-
nəq Abdullayev deyib.
“Olduqca mürəkkəb geoloji struk-
turda yerləşdiyinə baxmayaraq, 
qazmaçılarımız bu quyuda bü-
tün təbii maneələrə qalib gəldilər. 
Müxtəlif texnoloji həlləri ilk dəfə 
burada tətbiq edərək quyunu 6800 

metrdən artıq, şirkət üzrə rekord 
dərinlikdə tamamlayan qazmaçıla-
rımız SOCAR-ın ən yüksək debitli 
quyusunu uğurla istismara təhvil 
verdilər. Bu məhsuldar quyunun 
potensial hasilatı ildə təqribən 900 
milyon kubmetr həcmində qiymət-
ləndirilir”.

Azərbaycanda İxracın və İn-
vestisiyaların Təşviqi Fondun-
dan (AZPROMO) bildirilib ki, 

Bakıda xarici ticarət fəaliyyəti-
nin iştirakçıları arasında "Mal-
ların və nəqliyyat vasitələrinin 

gömrük sərhədindən keçirilməsi 
prosedurlarının asanlaşdırılma-
sı: "Yaşıl dəhliz" mexanizminin 
xüsusiyyətləri və gömrük ödə-
niş sistemlərinin elektronlaşdı-
rılması" mövzusunda seminar 
keçirilib. Seminarda qeyri-neft 
sektorunun müxtəlif sahələrində 
fəaliyyət göstərən 30-dan çox sa-
hibkar iştirak edib.
Tədbirdə Dövlət Gömrük Ko-
mitəsi tərəfindən "Yaşıl dəhliz 
mexanizminin xüsusiyyətləri" 
mövzusunda təqdimat keçiri-
lib, sahibkarları maraqlandı-
ran suallar cavablandırılıb.

Vergi Məcəlləsinin 165.5-ci mad-
dəsinə əsasən, fiziki şəxs olan 
istehlakçılar tərəfindən Azərbay-
can Respublikasının ərazisində 
pərakəndə ticarət və ya ictimai 
iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən 
alınmış mallara görə ödənilmiş 
əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) qay-
tarılan məbləği nağdsız qaydada 
ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizini, 
nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-
nin isə 10 faizini təşkil edir.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
bildirilib ki, bu maddənin tət-
biqinin fiziki şəxs olan istehlak-
çıların ƏDV ödəyicisi olan pə-
rakəndə ticarət və ictimai iaşə 
fəaliyyəti göstərən şəxslərdən 
malların alınmasını və POS-ter-
minaldan istifadəni stimullaşdır-
maqla nağdsız dövriyyəni geniş-
ləndirmək kimi iki əsas məqsədi 
var.
Birinci məqsədin mahiyyəti odur 
ki, fiziki şəxs olan istehlakçıların 
ƏDV ödəyicisi olan pərakəndə 
ticarət və ictimai iaşə fəaliyyə-
ti göstərən şəxslərdən malların 
alınmasını stimullaşdırmaq, 
ƏDV ödəyicilərinin gəlirlərinin 

(mənfəətlərinin) artdığını göstər-
məklə pərakəndə ticarət və ic-
timai iaşə sahəsində fəaliyyət 
göstərən sadələşdirilmiş vergi-
nin ödəyicilərində ƏDV ödəyici-
si olmaq üçün maraq yaratmaq-
dır.
İkinci məqsəd POS-terminal-
dan istifadəni stimullaşdırmaqla 
nağdsız dövriyyənin genişləndi-
rilməsi nəticəsində vergidən ya-
yınmanın məhdudlaşdırılması 
və büdcəyə vergi daxilolmaları-

nın artmasından ibarətdir. Vergi 
Məcəlləsinin 165.5-ci maddəsin-
də nəzərdə tutulan güzəştin tət-
biqi pərakəndə satış və ictimai 
iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 
ƏDV ödəyicilərinə daha çox gə-
lir (mənfəət) əldə etmək imkanı 
qazandırır. Fiziki şəxs olan is-
tehlakçılara isə aldıqları mallara 
görə nağdsız qaydada ödədikləri 
ƏDV-nin 15 faizini, nağd qay-
dada ödədikləri ƏDV-nin isə 10 
faizini geri almağı nəzərdə tutur.
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Birinci rübdə SOCAR tərəfdaş 
şirkətlərlə birlikdə ölkədə neft 
hasilatını stabil səviyyədə sax-
layıb. Bu barədə SOCAR məlu-
mat yayıb. Bildirilir ki, hesabat 
dövründə ölkə üzrə neft hasilatı 
ötən ilin eyni ayları ilə müqa-
yisədə 0,15 faiz artaraq 9,7 mil-
yon ton təşkil edib. 
SOCAR üzrə isə 1,85 milyon 

ton neft hasil olunub. SOCAR 
tərəfindən cari ilin yanvar-mart 
aylarında 1 milyard 561 milyon 
kubmetr təbii qaz hasil edilib. 
Bildirilir ki, bu ilin birinci rü-
bündə SOCAR tərəfdaş şirkət-
lərlə birlikdə ölkədə neft hasila-
tını stabil səviyyədə saxlamaqla 
yanaşı, qaz hasilatında ciddi ar-
tıma nail olub. Ölkə üzrə qaz ha-

silatı ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 25,1 faiz arta-
raq 9,11 milyard kubmetr təşkil 
edib. SOCAR üzrə isə 1 milyard 
561 milyon kubmetr qaz hasil 
olunub.
Qaz hasilatının artırılması is-
tiqamətində SOCAR-ın “Ümid” 
yatağında 6810 metr dərinlikdə 
qazıb istismara verdiyi yeni quyu 
xüsusi qeyd edilməlidir. Şirkət 
üzrə ən yüksək debitə malik bu 
quyuda qazma işləri mürəkkəb 
geoloji strukturda bir çox texniki 
üsullardan ilk dəfə tətbiq edilmək-
lə təhlükəsiz şəraitdə tamamlanıb. 
Quyunun potensial hasilatı gündə-
lik 2,5 milyon kubmetr qaz, 400 ton 
kondensat həcmində qiymətləndi-
rilir. 
Bundan əlavə, 5940-6810 metr də-
rinlikdən süxur nümunələri gö-
türülüb, temperatur və lay təzyiqi 
barədə məlumatlar əldə edilib.

TANAP təbii qaz boru kəməri-
nin Əskişəhərdən Yunanıstan 
sərhədinə qədər olan hissəsi-
nin qazla doldurulmasına baş-
lanılıb.
TANAP-ın Avropaya qaz nəq-
lini nəzərdə tutan ikinci fazası 
üzrə tikinti işlərinin 99,5 faizi 
başa çatıb. Boru kəmərinin Əs-
kişəhərə qədər olan hissəsinin 
istismarı, Yunanıstan sərhə-
dinə qədər olan hissəsinin isə 
inşası üzrə aparılan işlər qrafi-
ki qabaqlayaraq irəliləməkdə-
dir. Tikintinin qurudakı hissəsi 
tamamlanıb və həmin hissədə 
yekun sazlama işləri aparılır. 
Boru kəməri bu il “Trans-Adri-
atik” (TAP) qaz boru kəmərinə 
birləşmək üçün hazır olacaq.
Xatırladaq ki, keçən il iyunun 

12-də Türkiyənin Əskişəhər 
şəhərində TANAP qaz kəməri 
istifadəyə verilib. Türkiyəyə 
ilk qaz həcmlərinin nəqli isə 
planlaşdırıldığı kimi iyunun 
30-da başlayıb. Bu vaxtadək 
TANAP-a təqribən 6 milyard 
dollar xərclənib.
Ötən il iyunun 30-dan bu il fev-
ralın 28-dək TANAP-la ümu-
milikdə 1 milyard 250 milyon 

kubmetr təbii qaz Türkiyəyə 
çatdırılıb. İyunun sonunadək 
bu həcm 2 milyard kubmetr, 
2019-cu ilin axırına kimi isə 
4 milyard kubmetrə çatacaq. 
Kəmərin mövcud ötürücülük 
qabiliyyəti hazırda 16 milyard 
kubmetrdir və sonradan bu 
həcmin 31 milyard kubmetrə-
dək artırılması nəzərdə tutu-
lur.

Hazırda Rumıniyada SO-
CAR-ın 42 yanacaqdoldurma 
məntəqəsi (YDM) fəaliyyət 
göstərir.
Bu barədə SOCAR məlumat 
yayıb. “2011-ci ildə Rumıniya-
da “SOCAR Petroleum SA.” 
törəmə şirkəti təsis olunub. 

Şirkət Rumıniyada neft məh-
sullarının topdan və pərakən-
də satışını həyata keçirir. Ha-
zırda şirkət Rumıniyanın dörd 
bir yanında “SOCAR” ilə 42 
yanacaqdoldurma məntəqə-
sinə malikdir”, - deyə məlu-
matda bildirilir.

Yanvar-mart aylarında təbii qaz 
ixracı ölkə üzrə artaraq 3,2 mil-
yard kubmetr təşkil edib.
Bu barədə SOCAR məlumat ya-
yıb. Bildirilir ki, bu da 2018-ci 
ilin analoji dövrünə nisbətən 27 
faiz çoxdur.
Xatırladaq ki, ölkə və SOCAR-ın 
ixrac etdiyi qazın həcminin art-
masının əsas səbəbi Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsi vasitəsilə “Şah-

dəniz-2” qazının Türkiyəyə nəql 
edilməyə başlamasıdır. İndiyə 
qədər sözügedən boru kəməri va-
sitəsilə 1,4 milyard kubmetr kom-
mersiya məqsədli qaz nəql edilib.
Neft və neft-kimya məhsulları-
nın ixracı yanvar-mart aylarında 
təqribən 456 min ton təşkil edib, 
bununla da əvvəlki ilin analoji 
dövrünə nisbətən 10,5 faiz artım 
qeydə alınıb.

“Gürcüstan bu layihənin re-
allaşması üçün əlindən gələni 
edəcək.”
Bu sözləri Buxarestdə səfərdə 
olan Gürcüstanın Baş naziri 
Mamuka Baxtadze rumıniya-
lı həmkarı Viorika Dançila ilə 
görüşdə söyləyib.
Gürcüstan Baş nazirinin mət-
buat xidmətindən bildiriblər 
ki, görüşdə iki ölkə arasında 
münasibətlər və iqtisadi əmək-
daşlığın gələcək perspektiv-
ləri, regionda həyata keçirilən 
iqtisadi layihələr barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Xəzər dənizi ilə Qara 
dəniz arasında beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizinin əhəmiy-
yəti müzakirə olunub. Gürcüs-
tan, Rumıniya, Azərbaycan və 
Türkmənistanın xarici işlər na-
zirlərinin mart ayında Buxarest-
də imzaladığı siyasi sənəd bu 
baxımdan yüksək qiymətləndi-
rilib. Görüşdə, həmçinin Gür-

cüstanın Avropa İttifaqına in-
teqrasiyası istiqamətində əldə 
etdiyi nailiyyətlər, ölkədə hə-
yata keçirilən islahatlar, “Şərq 
Tərəfdaşlığı” proqramı və di-
gər qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlər diqqət mərkəzində 
olub.

Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, sənaye müəssisələri 
və bu sahədə fəaliyyət göstərən 
fərdi sahibkarlar tərəfindən bu 
ilin yanvar-mart aylarında 11,5 
milyard manatlıq və ya ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
4,4 faiz çox sənaye məhsulu is-

tehsal edilib. Sənaye məhsulunun 
71,7 faizi mədənçıxarma sektorun-
da, 4,8 faizi elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,6 faizi isə su 
təchizatı, tullantıların təmizlənmə-
si və emalı sektorunda istehsal olu-
nub. Mədənçıxarma sektorunda 

neft istehsalı 0,4 faiz, əmtəəlik qaz 
hasilatı isə 36 faiz artıb. 
Elektrik enerjisi, qaz və buxar is-
tehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda istehsalın həcmi 3,2 faiz, 
su təchizatı, tullantıların təmizlən-
məsi və emalı sektorunda isə 9,3 
faiz çoxalıb.

Cari ilin yanvar-mart ayların-
da sənayenin qeyri-neft sek-
torunda məhsul istehsalı 15,6 
faiz artıb.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, sənaye müəs-
sisələri və bu sahədə fəaliy-
yət göstərən fərdi sahibkarlar 
tərəfindən 3 ayda 11,5 milyard 
manatlıq və ya 2018-ci ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 4,4 
faiz çox sənaye məhsulu isteh-
sal edilib. Sənaye məhsulunun 
22,9 faizi emal sektorunda is-
tehsal olunub.
Emal sektorunda avtomobil, 
qoşqu və yarımqoşquların is-
tehsalı 85,6 faiz, içkilərin isteh-
salı 78,8 faiz, ağacın emalı və 
ağacdan məmulatların istehsa-
lı 72,4 faiz, toxuculuq sənaye-

si məhsullarının istehsalı 61,4 
faiz, rezin və plastik kütlə mə-
mulatlarının istehsalı 59,3 faiz, 
mebel istehsalı 58,7 faiz, əcza-
çılıq məhsullarının istehsalı 44 
faiz, kağız və karton istehsalı 

34,6 faiz, kimya sənayesi məh-
sullarının istehsalı 32,6 faiz, 
maşın və avadanlıqların qu-
raşdırılması və təmiri işləri 30 
faiz, maşın və avadanlıqların 
istehsalı 13,2 faiz, tikinti ma-
teriallarının istehsalı 8,5 faiz, 
tütün məmulatlarının istehsa-
lı 7,2 faiz, kompüter, elektron 
və optik məhsulların istehsalı 
5 faiz, poliqrafiya məhsulları-
nın istehsalı 3,3 faiz, sair nəq-
liyyat vasitələrinin istehsalı 2,6 
faiz artıb. Metallurgiya sənaye-
si məhsullarının istehsalı 13,9 
faiz, elektrik avadanlıqlarının 
istehsalı 15 faiz, hazır metal mə-
mulatlarının istehsalı 22,6 faiz, 
geyim istehsalı 28,9 faiz, dəri və 
dəri məmulatlarının, ayaqqabı-
ların istehsalı isə 36 faiz azalıb.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko-
mitəsi "Azərbaycan Respublika-
sında ağır sənaye və maşınqa-
yırmanın inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq bu 
sahələrə aid dövlət müəssisələ-
rinin özəlləşdirilməsi və investi-
siyaların cəlb edilməsi istiqamə-
tində zəruri tədbirlər həyata 
keçirir. Belə tədbirlərin davamı 
olaraq Komitə “Sabunçu Elmi 
İstehsalat və Maşınqayırma” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətininin 
səhmlərinin satışı üzrə investisi-
ya müsabiqəsi elan etmişdir.
İddiaçılar qarşısında qoyulan 
şərtlərdən başlıcası iş yerlərinin 
bərpası və yeni iş yerlərinin açıl-
ması, istehsal prosesinə müsair 
texnologiyaların tətbiqi, istehsal 
olunan məhsulun çeşidinin ge-
nişləndirilməsi, yerli xammal-
dan istifadə olunması, işçilərin 
sosial təminatı kimi məsələlərin 
həllini özündə əks etdirən, həm-
çinin investisiya qoyuluşlarına 
dair təkliflərin verilməsi idi.
İnvestisiya müsabiqəsi 15 fevral 
2019-cu il tarixində keçirilmiş-
dir. Müsabiqə iştirakçılarının 
təqdim etdikləri investisiya tək-

lifləri baxıldıqdan sonra müsa-
biqə komissiyası açıq səsvermə 
yolu ilə  “Ferrotex” MMC-ni 
“Sabunçu Elmi İstehsalat və Ma-
şınqayırma” ASC-nin səhmləri-
nin satışı üzrə investisiya müsa-
biqəsinin qalibi elan etmişdir.
Müsabiqənin şərtlərinə müvafiq 
olaraq qalib şəxs dövlət büdcə-
sinə 2,8 milyon manat məbləğin-
də pul vəsaitinin köçürülməsini, 
habelə İnvestisiya Proqramına 
əsasən müəssisəyə 10 milyon 
manat məbləğində investisiya 
qoyuluşunun reallaşmasını öh-
dəsinə götürmüşdür. Həmçi-
nin,  müəssisə dövlət büdcəsi və 
DSMF-yə olan 2 milyon manata 
yaxın məbləğdə borclarının, 200 
min manata yaxın məbləğdə 
əməkhaqqı və ona bərabər tu-
tulan borclarının ödənilməsini, 
eləcə də digər sosial-iqtisadi və 
ekoloji öhdəliklərin yerinə yeti-

rilməsini üzərinə götürmüşdür.
 Təqdim olunmuş İnvestisi-
ya Proqramına (Biznes Pla-
na) əsasən investor tərəfindən 
müəssisədə yeni istehsal sexi-
nin tikintisi, soyutma sisteminin 
qurulması, istehsalı idarəetmə 
mərkəzinin inşası, o cümlədən 
tökmə istehsalında istifadə olu-
nan texnoloji avadanlıq və tərti-
batların alınması, mexaniki emal 
sexində 3 ədəd müxtəlif tonnajlı 
vakuum induksion sobalarının 
quraşdırılması nəzərdə tutulur. 
Eyni zamanda, məhsulların fizi-
ki xassələri və kimyəvi tərkibi-
ni öyrənən yeni avadanlıqların 
alınması, mənəvi və fiziki cəhət-
dən aşınmış mövcud avadanlıq-
ların təmir olunması, həmçinin 
bina və tikililərin əsaslı təmiri, 
infrastruktur təminatının yaxşı-
laşdırılması, habelə abadlaşdır-
ma işlərinin görülməsi də plan-
laşdırılır.
Müəssisəyə bir il ərzində 10 
milyon manatdan az olmayaraq 
özəl investisiyaların yatırılma-
sı, görüləcək işlər nəticəsində 
160 yeni iş yerinin yaradılması 
nəzərdə tutulur.
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Объем ВВП Азербайджана 
за январь-марте 2019 года 
превысил 18,1 миллиарда 
манатов, что на три процен-
та больше показателя анало-
гичного периода прошлого 
года, сообщает в сред Trend 
со ссылкой на отчет Государ-
ственного комитета по стати-
стике.
Объем ВВП, приходящийся 
на душу населения, составил 
1 835,1 маната.
В структуре ВВП Азербайд-
жана 46 процентов были 
сформированы в сфере про-
мышленности, 5,5 процента 
- в строительстве, 2,8 процен-
та - в сельском, лесном и рыб-
ном хозяйствах.
Чистые налоги на продукцию 
и импорт составили 8,2 про-
цента ВВП Азербайджана.
Согласно отчету, 10,2 про-

цента ВВП, произведенного 
в секторе услуг, пришлись 
на торговлю и ремонт транс-
портных средств, 6,6 процен-
та - на транспорт и складское 
хозяйство, 2,6 процента - на 

размещение туристов и сфе-
ру общепита, 1,7 процента 
- информационные и ком-
муникационные услуги, 16,4 
процента - на другие сферы 
услуг.

В Турции накануне состоя-
лось открытие азербайджа-
но-белорусского завода по 
производству тракторов, со-
общили в ПО “Гянджинский 
автомобильный завод” .
Стоимость завода "Беларусь", 
построенного ПО “Гянджин-
ский автомобильный завод”, 
составляет 17 миллионов 
долларов. На церемонии от-
крытия завода, состоявшейся 
накануне в турецком городе 
Кырыккале, было сообщено, 
что до сегодняшнего дня на 
проделанную работу было 
потрачено в целом пять мил-
лионов долларов.
Было также отмечено, что 
создание этого предприятия 
является хорошим вопло-
щением двустороннего и 
трехстороннего сотрудниче-
ства между Азербайджаном, 
Турцией и Беларусью. Стро-
ительство этого предпри-
ятия, имеющего большие 
перспективы, создало более 
серьезную основу для трех-
стороннего азербайджано-ту-
рецко-белорусского сотруд-
ничества.
Председатель наблюдатель-
ного совета ПО “Гянджин-

ский автомобильный завод", 
депутат Милли Меджлиса 
(парламента) Ханлар Фатиев 
проинформировал участни-
ков об успехах, достигнутых 
в экономике Азербайджана 
под руководством Прези-
дента Ильхама Алиева, в том 
числе в области машино-
строения.
Он отметил, что в рамках 
двустороннего договора, 
заключенного в октябре 2006 
года в ходе визита Президен-
та Ильхама Алиева в Бела-
русь, начато сотрудничество 

между ПО “Гянджинский 
автомобильный завод” и 
ОАО “Минский тракторный 
завод”.
Вместе с тем, с 2007 года на 
Гянджинском автомобильном 
заводе было произведено око-
ло 3 000 автомобилей “MAZ”.
В церемонии открытия при-
няли участие министр сель-
ского и лесного хозяйства 
Турции Бекир Пакдемирли, 
заместитель премьер-мини-
стра Беларуси Игорь Ляшен-
ко и другие официальные 
лица.

Цена на золотые слитки в 
Азербайджане в среду опу-
стились по сравнению с 
предыдущим показателем, 
сообщает Trend со ссылкой на 
данные Центрального банка.
Так, унция золота 17 апреля 
подешевела на 12,2655 мана-
та, составив 2172,0475 мана-
та, цена на унцию серебра 
поднялась на 0,1243 маната, 
до 25,5532 маната, цена на 
унцию платины опустилась 
по сравнению с предыдущим 
показателем на 7,6925 мана-
та, до 1498,9155, палладия - 
на 16,32 маната, до 2308,1495.
Банковские металлы - это 

золото, серебро, платина и 
металлы платиновой группы 
(палладий, иридий, рутений, 
родий, осмий), доведенные 
до наивысшей пробы (999,9). 

Банковские металлы прода-
ются в слитках, монетах или 
порошках и имеют соответ-
ствующий сертификат каче-
ства.

Азербайджан рассчитывает 
в июне 2019 года привести в 
готовность Трансанатолий-
ский трубопровод (TANAP) 

для начала тестовых поста-
вок газа в Европу, сообщает в 
среду Trend со ссылкой на го-
скомпанию SOCAR.

Напомним, что 15 апреля в 
рамках второй фазы началось 
заполнение системы трубо-
провода газом.
Заключительная фаза работ 
в рамках TANAP предусма-
тривает строительство трубо-
провода из района Сейитгази 
в Эскишехире до региона Ип-
сала в Эдирне, вплоть до гра-
ницы Турции и Греции.
После приведения TANAP в 
готовность, ожидается заверше-
ние строительства Трансадриа-
тического трубопровода (TAP), 
являющегося последней частью 
Южного газового коридора.
Отметим, что запуск "фазы 
0" проекта TANAP состоялся 
12 июня 2018 года в турецкой 
провинции Эскишехир.

Региональная общественная 
организация «Росконтроль», 
защищающая права потре-
бителей в России, провела 
экспертизу чая BETA TEA. 
Согласно результатам прове-
денной экспертизы, чай чер-
ный байховый цейлонский 
крупнолистовой Beta Golden 
Selection получил высокую 
оценку, был признан каче-
ственным и безопасным про-
дуктом России.

Это является результатом 
добросовестной работы ком-
пании BETA TEA, а также от-
ветственным отношением к 
производству и качеству про-

дукции. Эта оценка автори-
тетной организации «Роскон-
троль» помогает миллионам 
потребителей, доверяющим 
компании BETA, делать пра-
вильный осознанный выбор 
при покупке продукта. Ре-
зультаты проведенных иссле-
дований в доступной форме 
опубликованы на сайте «Ро-
сконтроля» и широко освеще-
ны в СМИ.

Французский независимый 
аналитический центр Institut 
Choiseul (Институт Шуазель) 
опубликовал рейтинг мо-
лодых лидеров российской 
экономики «Choiseul 100 Рос-
сия». 
Методология включала оцен-
ку личных достижений, вкла-
да в трансформацию эконо-
мики России и потенциала 
российских кандидатов в воз-
расте до 40 лет.
В топ-100 вошли заместитель 
министра экономического 
развития России Азер Та-
лыбов, старший вице-пре-

зидент Сбербанка Джангир 
Джангиров, основатель ком-
пании Expecto.me Рагим Аха-
дов, заместитель генерально-
го директора Агентства по 
развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке 

Гасан Гасанбалаев. «Choiseul 
100 Россия» аналог француз-
ского «Choiseul 100 France». 
Рейтинг нацелен на создание 
единой сети бизнес-контак-
тов молодых лидеров разных 
государств.

Польша хочет воспользовать-
ся опытом SOCAR в энер-
гетической сфере. Об этом 
сказал глава польской нефте-
газовой компании PGNiG 
Петр Вожняк во время встре-
чи с министром иностран-
ных дел Азербайджана Эль-
маром Мамедъяровым.
Встреча состоялась в рамках 
визита главы азербайджан-
ской дипломатии в Польшу.

Вожняк также отметил, что 
Польша заинтересована в 
сотрудничестве с Азербайд-
жаном в сфере энергетики.
В ходе встречи Эльмар Ма-
медъяров проинформировал 

главу польской компании 
об энергетических, инфра-
структурных проектах, реа-
лизуемых по инициативе и 
при участии Азербайджана. 
Мамедъяров сказал, что 
Азербайджан поддерживает 
энергетическое сотрудниче-
ство между двумя странами 
и заинтересован в дальней-
шем сотрудничестве с Поль-
шей в данной сфере.

Европейский Союз (ЕС) плани-
рует выделить Азербайджану 
от пяти до десяти миллионов 
долларов, в случае, если стра-
на присоединится к проекту 
Восточноевропейское партнер-
ство по энергоэффективности и 
экологии (Фонд E5P).
Об этом сказал глава сектора 
по взаимодействию в странах 
Восточного партнерства, ген-
директората ЕС по европейской 

политике соседства и перегово-
рам по вопросам расширения 
Еврокомиссии Майкл Рупп.
"Фонд E5P, которым управляет 
Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) явля-
ется крупной региональной 
программой, в которую входят 
все страны Восточного пар-
тнерства, кроме Азербайджана. 
Пока ведутся переговоры. Мы 
ждем от азербайджанского 

правительства конкретных 
предложений и готовы оказать 
помощь, как только понадобит-
ся", - сказал Рупп.
E5P является фондом с участи-
ем различных доноров, кото-
рый содействует программам 
энергоэффективности, нацелен-
ных на ее повышение и охрану 
природы в странах Восточного 
партнерства. 
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Azərbaycan iqtisadiyyatı ilbəil möh-
kəmlənir, sənaye, kənd təsərrüfatı 
yüksək dinamika ilə inkişaf edir, ixrac 
potensialı güclənir. İnkişaf və yüksəliş 
dalğası respublikanın bütün bölgələ-
rini bürüyüb. Neftçala rayonunda da 
sosial-iqtisadi həyatın hər bir sahə-
sində irəliləyiş meyilləri hiss olunur. 
Əsaslı təmir və yenidənqurmadan 
sonra 44 kilometrlik Salyan-Neftçala 
yoluna çıxdıqdan dərhal sonra "Kha-
zar-Pougeot" avtomobil zavodu görü-
nür, yeni modelli maşın karvanı qarşı-
ya çıxır. Ötən il Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev İran Respublikasının 
Prezidenti Həsən Ruhani ilə birlikdə 
Neftçala Sənaye Məhəlləsində inşa olu-
nan "Azərmaş" və "İran khodro" şirkət-
lərinin birgə istehsal müəssisəsi olan 
"Khazar" avtomobil zavodunun açılışı-
nı həyata keçiriblər. Bu zavod Neftçala 
Sənaye Məhəlləsində ən böyük müəs-
sisədir, ildə 10 min ədəd avtomobil is-
tehsal etmək gücünə malikdir.
Müasir texnologiyalar əsasında qu-
rulmuş zavodda "Khazar", "Samand" 
və "Peogeot" modelli avtomobillər is-
tehsal olunur. Ötən il zavodda 1000-
dən artıq avtomobil buraxılıb və 95 
faizdən çoxu satılıb. Yeni avtomobil-
lər avro-5 və beynəlxalq təhlükəsizlik 
standartlarına uyğundur. Müəssisədə 
200 nəfər işlə təmin olunub və isteh-
sal genişləndirildikdən sonra işçilərin 

sayı 300-ə çatdırılacaq. "Khazar" avto-
mobilləri "Made in Azerbaijan" brendi 
ilə xarici ölkələrə ixrac olunacaq. Bu 
avtomobillər 2018-ci ilin avqust-sent-
yabr aylarında Moskvada keçirilən 
beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilib 
və maraqla qarşılanıb.
Neftçalada digər sahələrdə də yüksək 
inkişaf dinamikası qorunub saxlanı-
lıb. Dövlət proqramları çərçivəsində, 
həmçinin digər maliyyə mənbələri 
hesabına rayonda genişmiqyaslı abad-
lıq-quruculuq və yenidənqurma işləri 
aparılır. Təkcə ötən il ərzində Neft-
çala şəhərinin Heydər Əliyev pros-
pektində, Məmməd Əmin Rəsulzadə, 
28 May, Abdulla Şaiq, Məhəmməd 
Füzuli, Asif Mütəllimov, Yusif Pirəli-
yev küçələrində asfalt örtüyü təzələ-
nib, müasir işıq dirəkləri quraşdırılıb, 
Səməd Vurğun parkı əsaslı təmir edi-
lib, Zakir Məcidov küçəsində yerləşən 
çoxmənzilli yaşayış binalarının dam 
örtüyü dəyişdirilib.
Rayonun Həsənabad qəsəbəsində, 
Səngan və Ərəbqardaşbəyli kəndlərin-
də qazlaşdırma işləri başa çatdırılıb, 
13 yaşayış məntəqəsində Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 
modul tipli su qurğuları və bulaqlar 
tikilərək əhalinin istifadəsinə verilib. 
Şəhərin bir sıra küçələrində, həmçi-
nin Xıllı, Həsənabad qəsəbələrində, 
Mirqurbanlı və Kürkənd kəndlərin-

də su boruları yenisi ilə əvəz olunub. 
Azərbaycan Respublikası  Prezidenti 
İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 
Qaradaşlı, Qazaxbəyli, Aşağı Surra, 
Mirzəqurbanlı, Pirəbbə və Xol kənd-
lərində modul tipli məktəblərin tikin-
tisi başa çatdırılıb. Neftçala şəhərində 
Olimpiya İdman Kompleksi tikilir. 
Rayonun qaz təchizatının ötürücülük 
qabiliyyətini tənzimləmək məqsədilə 
Aşağı Surra kəndində magistral qaz 
kəmərinə qoşulacaq yüksəktəzyiqli 
qaz paylayıcı stansiyasının tikintisinə 
başlanılıb və yaxın vaxtlarda istifa-
dəyə veriləcək.
2018-ci ildə rayonda ümumi məhsul 
istehsalının həcmi 317,3 milyon mana-
ta çatıb ki, bu da 2017-ci illə müqayisə-
də 40,6 milyon manat çoxdur. Ümumi 
məhsulun tərkibində sənaye məhsulu 
15,4 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 32 
faiz təşkil edir.
Neftçala rayonunda qeyri-neft sekto-
runun payı 77,5 faizə çatıb. Bir il ər-
zində rayonda 16 yeni müəssisə işə sa-
lınıb, 881 fiziki şəxs fəaliyyətə başlayıb. 
Yeni yaradılmış müəssisələr hesabına 
keçən il 673 nəfərlik daimi iş yeri açı-
lıb. Tikinti-quruculuq işlərinə və kənd 
təsərrüfatında mövsümi məşğulluğa 
4185 nəfər cəlb olunub. Ümumilikdə, 
keçən il 5182 nəfər rayon sakini daimi 
və mövsümi işlə təmin edilib. Hazır-
da respublikamızda özünüməşğulluq 
proqramı üzrə genişmiqyaslı tədbirlər 
həyata keçirilir. Dövlət dəstəyi ilə əhatə 
olunan aztəminatlı vətəndaşların yeni 
əmək və peşə vərdişlərinə yiyələnməsi 
istiqamətində ardıcıl iş gedir.
Neftçala rayonunda 89 vətəndaş hə-
min proqrama cəlb olunmuş və öz biz-
nes planlarını müdafiə edə bilmişlər. 
Onlardan 63 nəfəri müvafiq aktivlər-
lə təmin olunmuşlar. Bundan başqa, 
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
maliyyə vəsaiti hesabına Neftçala ra-
yonunda 7 sahibkarlıq subyektinə 74 
min manat məbləğində güzəştli kredit 
ayrılmışdır.
Son illər pambıqçılıq ölkənin aqrar 

bölməsi üçün prioritet elan edilmiş-
dir. Gəlirli və ölkəyə valyuta gətirən 
fəaliyyət sahəsi olduğuna görə, həm 
də rayon üçün ənənəvi məhsul hesab 
olunduğu üçün əhalidə pambıqçılığa 
maraq böyükdür. 2018-ci ildə Neftça-
lada 7 min hektarda pambıq əkilib və 
10,9 min ton məhsul toplanaraq təda-
rük məntəqələrinə təhvil verilib. Əv-
vəlki illərə nisbətən məhsuldarlıq 6,2 
sentner artıb. Bu ilin məhsulu üçün 
1000-dən çox mülkiyyətçi ilə müqavilə 
bağlanılıb, əkin-səpin kampaniyasına 
hazırlıq başa çatdırılıb, təsərrüfatçıla-
ra "Aqrolizinq" ASC-nin xətti ilə zəruri 
maşın və mexanizmlər verilib.
Rayonda 14 min 500 hektardan yuxarı 
əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təmi-
natında yaranan çətinliklərlə əlaqədar 
Kür çayından Xol kəndi istiqamətinə 
25 kilometr uzunluğunda Neftçala 
Magistral Kanalının və nasos stansiya-
sının tikintisi tam başa çatdırılıb.
Neftçalada fəaliyyət göstərən 2 ba-
lıqartırma təsərrüfatı, Xıllı, Nərə Ba-
lıqartırma zavodu və Kür-ağzı Nərə 
Balıqartırma zavodu tərəfindən 6 mil-
yon 640 min ədəd nərə cinsli körpə ba-
lıqlar yetişdirilərək, Kür çayı vasitəsilə 
Xəzər dənizinə buraxılıb.
Rayonun ictimai, mədəni və idman hə-
yatında da canlanma özünü göstərib. 
Keçən il əməkdə fərqləndiyinə görə 
bir fermer "Əmək" ordeni ilə təltif edi-
lib, üç pedaqoq "Əməkdar müəllim", 
bir tibb işçisi isə "Əməkdar həkim" 
fəxri adlarına layiq görülüb. Bundan 
başqa, Neftçala rayonunu təmsil edən 
7 şagird respublika fənn olimpiadala-
rında qalib gələrək Təhsil Nazirliyinin 
medal və diplomları ilə təltif olunub-
lar. Qədimkənd kənd orta məktəbi-
nin şagirdi Fidan Ağayeva qadınlar 
arasında kikboks üzrə ölkə çempio-
nu adını qazanıb, İtaliyanın Venesiya 
şəhərində isə yeniyetmələr arasında 
dünya üçüncüsü olub. O, Azərbaycan 
Kikboks Federasiyasının "İlin idman-
çısı" fəxri diplomuna layiq görülüb.
Rayonda əhalinin aztəminatlı təbəqəsi 

hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunub. Ötən 
il 43 imtiyazlı şəxs müalicə üçün sana-
toriyalara göndərilib, bir nəfər müha-
ribə əlilinə nəqliyyat vasitəsi verilib.
Rayonda fəaliyyət göstərən M.Səfərov 
adına İnteqrasiya Təlimli İnternat 
Tipli Gimnaziya əsaslı təmir oluna-
raq şagirdlərin ixtiyarına verilib. Bu 
gimnaziya müasir tipli, modern təh-
sil müəssisəsi kimi rayonda təhsilin 
inkişafına mühüm töhfələr verəcək. 
Gimnaziyada 381 nəfər şagird təhsil 
alır ki, onlardan 63 nəfəri məktəb ya-
taqxanasında yaşayır. Bu cür məktəb-
lərin yaradılması Azərbaycanın təhsil 
sahəsində də müasir ölkələr sırasına 
qatılmasını təcəssüm etdirir.
Göründüyü kimi, son 15 ildə görülən 
ardıcıl və sistemli tədbirlər nəticəsin-
də Neftçala rayonunun infrastruktu-
ru köklü şəkildə dəyişdirilib, yaşayış 
məntəqələri abadlaşıb, gözəlləşib, 
müasirləşib. Doğrudan da, qısa za-
man kəsiyində belə bir inkişaf səviy-
yəsinə gəlib çatmaq unikal hadisədir. 
Rayonun 15 il əvvəlki mənzərəsini əks 
etdirən fotoşəkillərə baxdıqda və on-
ları bu günlə müqayisə etdikdə insan 
gözlərinə inanmır. Yollar, körpülər, 
suvarma kanalları, sosial obyektlər, 
onlarla sənaye və emal müəssisələ-
ri, təhsil, səhiyyə, idman obyektləri, 
parklar, xiyabanlar, yaşıllıq zolaqları, 
daha nələr-nələr... Saymaqla qurtar-
maq olmur.
Neftçalada dünya standartlarına ca-
vab verən məhsullar istehsal olunur, 
xarici bazarlara çıxarılır. Aqrar sektor-
da istehsal edilən bir sıra məhsullar elə 
rayonun özündəcə xammaldan hazır 
məhsula çevrilərək ixraca yönəldilir.
İstehsalın şaxələndirilməsi davamlı 
xarakter kəsb edir. Görülən işlər, hə-
yata keçirilən tədbirlər insanların hə-
yat səviyyəsini yüksəldib, sosial duru-
munu yaxşılaşdırıb. Hər açılan səhər 
Neftçalanı zirvələrə çəkib aparır. 

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri

Almaniyanın Federal İqtisa-
diyyat və Energetika Nazirli-
yi (BMWI) tərəfindən maliy-
yələşdirilən Menecer Təlimi 
Proqramı (MTP) ilə bağlı olan 
“Fit for partnership with Ger-
many” adlı jurnalın 13-cü sayı 
dərc olunub.
Nəşrin Azərbaycan üzrə bölmə-
sində “Xəzər dənizində kiçik 
və orta biznesin (KOB) təşviqi” 
adlı məlumat yerləşdirilib.

Məlumatda bildirilir ki, Azər-
baycan iqtisadiyyatı yüksələn 
xətlə inkişaf edir. Ölkə ümu-
mi daxili məhsulunu 2020-ci 
ilədək əhəmiyyətli dərəcədə 
artırmaq niyyətindədir. KOB-
un bu artımda payı 15 faiz 
olacaq. Azərbaycan Hökuməti 
KOB-u xüsusilə təşviq edir və 
bu məqsədlə müvafiq agentlik 
yaradılıb.
Qeyd edilir ki, Azərbaycan 

böyük neft və təbii qaz ehti-
yatlarına malikdir. Həmin mi-
neral resurslar ölkəni nəzərə-
çarpacaq gəlirlə təmin edir. 
İqtisadiyyatın şaxələndirilmə-
sini təşviq etmək məqsədilə 
“Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyası 
qəbul edilib. Bu konsepsiya 
ilə Azərbaycan neft və təbii 
qazdan asılı olmamağı hədəf 
seçib. Qeyri-neft sektoru üçün 
bu inkişaf proqramı müxtəlif 
biznes sahələrinə əhəmiyyətli 
imkanlar təklif edir. Konsep-
siya Azərbaycandakı KOB-a 
diqqət yetirir və ona daha 
güclü dəstəyin göstərilmə-
si məqsədilə 2018-ci ildə Ki-
çik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi təsis olunub.
Vurğulanır ki, 2018-ci ildə Al-
maniya Azərbaycanın əsas tə-
chizatçısı qismində dördüncü 
yerdə olub. Xam neft Almani-
yanın Azərbaycandan idxalı-
nın 90 faizindən çoxunu təşkil 
edir. Almaniya Azərbaycanı 
əsasən avadanlıqlar, nəqliy-
yat vasitələri və onların kom-
ponentləri, eləcə də kimyəvi 
məhsullar ilə təchiz edir. 

Yanvar-fevral aylarında ölkə 
iqtisadiyyatında muzdla çalı-
şan işçilərin orta aylıq nominal 
əməkhaqqı əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 8,6 faiz artaraq 

554,9 manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən 
bildirilib ki, iqtisadiyyatın mə-
dənçıxarma sənayesi, maliyyə 
və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi 

və texniki fəaliyyət, informa-
siya və rabitə, nəqliyyat və an-
bar təsərrüfatı, eləcə də tikinti 
sahələrində orta aylıq nominal 
əməkhaqqı daha yüksək olub.

İtaliyanın nüfuzlu “Agenzia 
Nova” xəbər saytında “Azərbay-
can neft sənayesinə təxminən 20 
milyard dollar sərmayə qoyub” 
sərlövhəli məqalə dərc edilib.
Yazıda Almaniya-Azərbaycan 
Xarici Ticarət Palatasının xüsu-

si nəşri olan “Market Analysis 
Azerbaijan 2019” jurnalından 
məlumatlar yer alıb.
Məqalədə bildirilir ki, Azərbay-
can 2025-ci ilədək neft-qaz sek-
toruna 20 milyard dollardan çox 
investisiya qoyacaq.

Xəzərin Azərbaycan sektorun-
da yerləşən "Abşeron" qaz-kon-
densat yatağında qaz hasilatının 
2020-ci ilin III rübündə başlanıl-
masının planlaşdırılması diqqətə 
çatdırılır. Qeyd edilir ki, yatağın 
işlənməsinin I mərhələsində 
ildə 1,5 milyard kubmetr qaz, 
700 min ton kondensat hasilatı 
nəzərdə tutulub. "Abşeron" ya-
tağından 2022-2023-cü illərdə isə 
illik hasilatın ən azı 4 mlrd. ku-
bmetrə qədər artacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, "Abşeron" qaz-kon-
densat yatağı Xəzər dənizində, 
"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar 
blokundan cənub-qərbdə, dəni-
zin 500 metr dərinliyində yer-
ləşir. SOCAR-ın qiymətləndir-
mələrinə görə, yatağın potensial 
ehtiyatları 350 milyard kubmetr 
qaz və 45 milyon ton kondensat 
təşkil edir.
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Reklamın ən  təsirli forması  satış 
sərgilərinin keçirilməsidir. Satış 
sərgilərinin təşkili müvafiq ha-
zırlıq tələb edir. Onların keçiril-
məsindən bir həftə əvvəl reklam 
elanları yerli nəşrlərdə (əgər ma-
ğaza kifayət qədər böyükdürsə) 
dərc olunur. Mağazada vitrinlər 
və ticarət zalı tərtib olunur. Kiçik 
mağazalar sərgilərin keçirilmə-
si yeri və vaxtı, əlavə xidmətlər, 
yeni mallar, onların  xüsusiyyət-
ləri,  üstünlükləri haqqında məlu-
mat verən xarici və daxili reklam 
lövhələrini, plakatları və digər 
reklam-informasiya vasitələrini 
hazırlaya bilər. 
Ərzaq malları mağazasında satış 
sərgilərinin reklam məhsulların-
dan hazırlanmış yeməklər və mal-
ların dequstasiyası ilə müşayiət 
olunması mümkündür.
Xüsusi yeni ərzaq mallarının de-
qus tasiyası sərgilərdən asılı ol-
mayaraq, reklam məqsədilə və 
müstəqil aparıla bilər. 
Alıcıların sayının çox olduğu “qız-
ğın” vaxtlarda satıcılar reklam 
olunan məhsulları kiçik bölmələr-
lə ticarət zalına gətirirlər (məsələn, 
kiçik stəkanlarda içkilər, hisə ve-
rilmiş balıqla miniatür buterbrod-
lar və s.).
Məlumdur ki, mağazadakı bü-
tün alqıların yarısı alıcılar tərəfin-
dən  malın xarici görünüşünün, 
onun qablaşmasının və ya satıcının 
məsləhətinin təsiri altında impul-
siv (qeyri-iradi), yəni  müəyyən 
məqsədlə həyata  keçirilir. 
Məsələn, ABŞ-da aparılan tə-
dqiqatlar göstərdi ki, özünəxid-
mət  mağazalarında  alqıların  
40%-i impulsiv, əsasən mağa-
zadaxili reklamın təsiri altında 
həyata keçirilir.  Satıcıdan gələn 
əmtəə haqqında informasiya şi-
fahi reklam deməkdir. Buna görə 
də mağazanın reklam fəaliyyə-
tində  satıcının rolu kifayət qədər 
əhəmiyyətlidir. Onun  işi təkcə 
təqdim olunan malların tanın-
ması haqqında biliyə yox, həm 
də onların alıcılara düzgün tək-
lif  olunması bacarığına əsaslanır. 
Alıcının iştirakı ilə şifahi reklam 
fərdi  ünsiyyət imkanı ilə rekla-
mın digər növlərindən  fərqlənir. 
Satıcı alıcının xarakterini  qiymət-

ləndirərək, ona yanaşma meto-
dunu müəyyən edir. Belə ki, ağır 
tərpənən, ətalətli, həvəzsiz alıcılara  
daha aktiv xidmət göstərmək, onla-
ra məsləhətlə təsir etmək lazımdır. 
Məsələn, tez hirslənən, özündən 
çıxan xarakterə malik adamlarla 
ünsiyyət zamanı satıcı xüsusilə ilti-
fatlı, nəzakətli olmalıdır.
Alıcının xarakterinin öyrənil məsi 
prosesi bir  an içində,  de mək olar 
ki, intensiv həyata keçirilməlidir. 
Alıcının xarakteri ona psixoloji təsir  
göstərilməsi üsulunun müəyyən 
edilməsi, məsələn,  malın göstə-
rilməsi, onun haqqında ətraflı  da-
nışılması, oxşar mallar qarşısında 
onun  xüsusiyyətlərinin və üstün-
lüklərinin qeyd edilməsi zamanı 
başlanğıc an rolunu oynayır. Satıcı 
alıcını dinləyərək, alqının motivlə-
rini, səbəbini müəyyən edir. 
Alqının motivasiyasına xarici 
və daxili amillər təsir göstərir. 
Daxilolmalar malın özü ilə bağ-
lıdır. Alıcı çox zaman malın xa-
rici  görünüşünün təsiri altında 
alqı haqqında qərar verir. Alqının 
motivləri çox müxtəlif ola bilər.  
Motivdən asılı olaraq  alıcıya ya-
naşma da müəyyən olunur. Belə  
ki, əgər alıcı pula qənaət etməsinə 
xüsusi əhəmiyyət verirsə, onda 
satıcı münasib qiymətə malın se-
çilməsində ona  kömək edir. Tə-
dqiqatlar  göstərir ki, alıcıların 
30-35%-i vizual olaraq görmə, 
10-15%-i eşitmə, 7-20%-i  duyğu, 
2-4%-i isə iybilmə qabiliyyətinin  
köməyilə mal haqqında məlumatı 
qəbul edir.  Bundan əlavə, müəyən 
edilmişdir ki, orta  hesabla insan 
eşitdiyinin 29%-ni, gördüyünün 
isə 60%-ni  yadında saxlayır. İzah-
larla birgə insan məlumatların 
80%-ni yadında saxlamış olur. Bu-
nunla da onun müşahidə və eşit-
mə qabiliyyəti dərinləşir, bu isə 

reklamın təsirini daha da güclən-
dirir.
Ünsiyyət prosesində satıcının alı-
cının mala olan marağını dəstək-
ləməsi lazımdır. Əgər alıcı eti-
raz və şübhə edirsə, onda satıcı 
ədalətli iradlarla razılaşaraq, ma-
lın müdafiəsi üçün  dəlil və sübut 
tapmalıdır. 
Şifahi reklamda alıcının mala 
olan diqqətinin tükənməməsinə 
nail olunması vacibdir. Ticarət 
praktikası göstərir ki, üçdən artıq 
predmetin eyni zamanda göstə-
rilməsi alıcı üçün çətindir, çünki 
onun diqqəti səpələnir. Buna görə 
də satıcı üçdən artıq yekcins malı 
göstərməməlidir.  Bu, satıcının 
zövqünə uyğun mallardan birinə 
diqqətin cəlb edilməsinə kömək 
edir. 
Mağazada daxili radio translyasi-
yası çox  əhəmiyyətli rol oynaya 
bilər. Kifayət qədər  iri mağaza-
larda rəhbərlik hər hansı bir yeni 
malın  ticarət  zalına daxil olması 
haqqında elan verilməsini, mağa-
zanın şöbələrində və bölmələrin-
də malların yerləşməsi haqqında, 
əlavə xidmətlər və s. haqqında in-
formasiyaya alıcıların diqqətinin 
cəlb edilməsini radio ilə elan edə 
bilər. Yalnız  quru elanlarla məh-
dudlaşmaq olmaz, vaxtaşırı ola-
raq radio reklam çarxlarını can-
landırmaq lazımdır. Mağazaya 
gəlməklə əlaqədar alıcılarda müs-
bət emosiyaları yaratmaqdan və 
möhkəmləndirməkdən ötrü, yerli 
radio ilə musiqinin translyasiya 
edilməsini təşkil etmək lazımdır. 
Lakin bu tədbirlər kifayət qədər 
məsuliyyətlidir və yalnız bu və 
ya digər  işçilərin musiqi zövqünə 
ümid etmək olmaz. Burada alıcı-
lar kontingentinin əsas hissəsinin 
zövqünün  nəzərə alınması va-
cibdir. Bununla  belə qeyd etmək 
lazımdır ki, gündəlik tələbat mal-
ları olan mağazaya iş vaxtı əsasən 
pensiyaçılar gəlirlər ki, onlarda 
gənclik dövrünün retro musiqisi 
müsbət emosiyalar doğura bilər. 
İş  vaxtı qurtardıqdan sonra ma-
ğazalarda müxtəlif nəsillərə, sosi-
al qruplarla uyğun gələn “univer-
sal” musiqini seçmək lazımdır.

F.M.QArAYEV, 
BDu-nun dosenti

14.03.2019 tarixindən AtaBank-ın 
depozit qutularından istifadə et-
mək üçün icarə haqqının 50%-ni 
ödəmək kifayətdir. Kampaniya 
müddəti ərzində 30 manatlıq seyf 
15 manata, 50 manatlıq seyf 25 
manata, 70 manatlıq seyf isə 35 
manata icarəyə verilir.
Müxtəlif ölçülü depozit qutuları 
hər bir müştərinin tələbinə cavab 
verir. İcarə haqqı qutunun ölçüsün-
dən və icarə müddətindən asılı ola-
raq müəyyən edilir. Depozit seyf-
lərini 1 aydan 1 ilədək icarə etmək 

mümkündür. Müştərilərin rahat-
lığı üçün qutular “AtaBank” ASC-

nin iki ünvanında təqdim olunur: 
Baş ofis və “Dostluq” filialı.
Bu qutularda pul vəsaiti, zinət əş-
yaları, sənəd və qanunla qadağan 
olunmamış digər dəyərli əşyalar 
saxlamaq mümkündür.
Xatırlatmaq istərdik ki, seyflər 
bankın ən yüksək mühafizə siste-
mi və kompleks açarlarla qorunur.
Bahar kampaniyası çərçivəsində 
yarı qiymətə təklif olunan depo-
zit qutularından faydalanmağa 
tələsin. Kampaniyanın bitməsinə 
az qalıb.

“Gənclik və Maarifçilik” İB Azə-
baycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Gənclər Fondunun 
2018-ci il qrant müsabiqəsi çərçi-
vəsində qalib olduğu “ÖZ BİZNE-
SİNİ QUR” adlı layihənin icrasını 
uğurla tamamlamışdır. Layihə-
nin icrası 10.12.2018-10.04.2019 
müddətini əhatə etmişdir. La-
yihənin məqsədi gəncləri sahib-
karlıq fəaliyyətinə sövq etmək, 
onları bu sahədə maarifləndir-
mək idi. Layihə çərçivəsində Bakı 
və Gəncə şəhərlərinin bəzi təhsil 

müəssisələrində gənclərin iştirakı 
ilə dəyirmi masalar keçirilmişdir. 
Layihənin əsas vəzifələri belə 
müəyyən edilmişdir: gəncləri sa-
hibkarlıq fəaliyyətinə sövq etmək, 
bu sahədə beynəlxalq və yerli təc-
rübəni öyrənmək və tətbiq etmək; 
gəncləri sahibkarlıq sahəsində ma-
arifləndirmək; gənclərin sahibkar-
lıq sahəsində biliklərinin minimum 
həddini müəyyən etmək, xüsusi 
proqram hazırlamaq; "start-up” və 
sahibkarlıq sahəsinə dair biliklər, 
vençur kapitalı haqqında məlu-

matlar vermək; sahibkarlığa dair 
İnternet resursları seçmək və onla-
rı gənclərin diqqətinə çatdırmaq; 
layihə çərçivəsində təşkil edilən 
dəyirmi masa və müzakirələrdə 
gənclərə sahibkarlığa dair bilgilər 
vermək; biznes maariflənmə və 
şəxsi bines qurmaq üçün zəru-
ri anlayış və üsulları gənclərin 
diqqətinə çatdırmaq və s. Layihə-
nin icra planına uyğun olaraq 8 
dəfə dəyirmi masa təşkil edilmiş-
dir.  Tədbirlər gənclərin böyük 
marağına səbəb olmuşdur. 

Paris Notr-Dam kilsəsində-
ki yanğın nəticəsində kilsənin 
damı dağılsa da, əsas strukturu 
qorunub saxlanılıb.
Kilsənin bərpasına yardım 
məqsədilə ianələr toplanılır. 
Ölkənin ən zəngin ailələrindən 
olan Arno və Pino ailələri bərpa 
üçün ümumilikdə 300 milyon 
avro ayırıblar.
Hazırda yanğından zərər çəkən 
Paris Notr-Dam kilsəsinin bər-
pası üçün yığılan ianənin məb-
ləği 1 milyard avroya çatıb.
İanə əsasən iri kompaniyalar və 
biznesmenlər, həmçinin Fran-
sa Mədəniyyət Nazirliyinin 
seçdiyi 4 ictimai fond tərəfin-
dən ödənilir. Qurumun rəhbəri 
Frank Riester özünün “Twitter” 
səhifəsində kilsənin bərpasına 

ianə köçürülməsi üçün internet 
portalın işə salındığını yazıb.
Xatırladaq ki, Parisin simvolla-
rından biri sayılan Notr-Dam 
kilsəsində yanğın aprelin 15-
də yerli vaxtla saat 18:50-də 

(Bakı vaxtı ilə 20:50) başlayıb və 
təqribən 9 saata yaxın davam 
edib. Hadisənin kilsənin yuxarı 
mərtəbələrində aparılan bərpa 
işlərindən qaynaqlandığı ehti-
mal olunur.

Apreldə “Gazprom”un təbii qaz ixracı 9 faiz 
azalıb.
Aprelin 1-dən 15-dək “Gazprom”un qeyri-MDB 
ölkələrinə təbii qaz ixracı ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 9 faiz azalaraq 56,6 
milyard kubmetr olub.
Hesabat dövründə “Gazprom”un təbii qaz 
istehsalı isə əvvəlki ilin eyni aylarına görə 2 faiz 
artımla 158,9 milyard kubmetrə çatıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyi və Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu əhalinin rifah 
halının yaxşılaşdırılması, həs-
sas qruplara dövlət qayğısının 
artırılması  istiqamətində atılan 
yeni mühüm addımlarla əlaqə-
dar birgə fərdi jurnalist yazıları 
müsabiqəsi elan edir.
Mövzusu "Prezident İlham 
Əliyevin sosial islahatlar pake-
ti: əhalinin rifahı naminə yeni 

inqilabi addımlar” olan müsa-
biqənin məqsədi Prezident İl-
ham Əliyevin sosial islahatlar 
proqramının yeni uğurlu nəti-
cələri kimi, ölkə əhalisinin rifah 
halının yaxşılaşdırılması, sosial 
cəhətdən həssas kateqoriyaların 
sosial müdafiəsinin gücləndiril-
məsi və onlara dövlət qayğısının 
artırılması, sosial ədalət prinsi-

pinin yüksək səviyyədə təmi-
natı istiqamətində atılan yeni 
inqilabi addımlar və əldə olu-
nan mühüm irəliləyişlər barədə 
geniş ictimai məlumatlandırma-
nın təmin olunmasında peşəkar 
jurnalist əməyinin stimullaş-
dırılmasıdır. Müsabiqədə işti-
rak, təqdim olunan yazılara aid 
tələblər, yazıların qəbulu qay-
daları, tələb olunan sənədlər, 
qiymətləndirmə və mükafat-
landırma haqqında daha ətraflı 
məlumatla http://kivdf.gov.az/
news/452/.../  linki vasitəsilə  ta-
nış ola bilərsiniz. 

“Avropa İttifaqı Böyük Britani-
yanın Aİ-nin tərkibindən çıx-
ması prosesini sürətləndirmək 
niyyətində deyil və nizamsız 
çıxışın mümkünlüyünə hazırla-
şaraq Londonun bu barədə qə-
rarını gözləyir.”

Bu fikri Avropa Komissiyasının 
rəhbəri Jan-Klod Yunker Stras-
burqda Avropa Parlamentinin 
seçkilərdən öncəki son sessiya-
sında səsləndirib.
“Avropa İttifaqı Böyük Brita-
niyaya qapını göstərməyəcək. 

Aİ Brexit prosesini sürətləndir-
məyəcək və gözləmə mövqeyin-
də dayanacaq. Qərarı London 
verməlidir, nə qədər tez olsa, bir 
o qədər yaxşıdır”, - deyə Yunker 
bildirib.
“Biz sazişsiz Brexit prosesinə 
hazırıq və lazımi tədbirləri gör-
müşük”, - deyə Avropa Komis-
siyasının rəhbəri əlavə edib.
Xatırladaq ki, Aİ ölkələrinin 
aprelin 10-da keçirilən sammi-
tində Böyük Britaniyada mayın 
23-26-da Avropa Parlamentinə 
seçkilərin keçirilməsi şərti ilə 
Brexit prosesinin oktyabrın 31-
dək təxirə salınması imkanları 
barədə qərar qəbul olunub.


