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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev aprelin 23-də 
Bakının Xəzər rayonunda Mərdə-
kan-Qala avtomobil yolunun açı-
lışında iştirak edib.
Prezident İlham Əliyev sakinlərlə 
görüşərək demişdir:
- “Çox şadam ki, Mərdəkan qəsə-
bəsində çox gözəl infrastruktur la-
yihələri icra edilir və yollar salınır, 
qəsəbənin digər problemləri öz 
həllini tapır. 
Yol inkişaf üçün əsas şərtlərdən 
biridir. Buzovna-Mərdəkan yolu 
keçən il istifadəyə verilib. Bu yol 
mövcud deyildi. İndi isə yoldan isti-
fadə olunur, yolboyu binalar tikilir, 
ictimai yerlər, ictimai obyektlər sa-
lınır. Yəni, yol olan yerdə inkişaf da 
var. Azərbaycanda son illərdə bütün 

yerlərdə müasir yol infrastrukturu 
yaradılır, o cümlədən Bakı qəsəbələ-
rində. İndi isə Mərdəkan-Qala yolu-
nun açılışını qeyd edirik. Bu, əslində 
onu göstərir ki, hər bir sahədə, hər 
bir bölgədə ən müasir standartlar 
tətbiq olunur. 
Dövlət başçısı qəsəbə sakinləri ilə 
söhbət etmişdir.
Sonra Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi İdarə Heyəti-
nin sədri Saleh Məmmədov Buzov-
na-Mərdəkan-Qala avtomobil yolu 
layihəsi çərçivəsində görülən işlər 
barədə Prezident İlham Əliyevə 
məlumat vermişdir.
Bildirilmişdir ki, dövlətimizin baş-
çısının 2014-cü ildə imzaladığı 
Sərəncamla təsdiq edilən “2014-
2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və 

onun qəsəbələrinin sosial-iqtisa-
di inkişafına dair Dövlət Proqra-
mı”nda Xəzər rayonunda Buzov-
na-Mərdəkan-Qala avtomobil yolu 
layihəsinin həyata keçirilməsi də 
nəzərdə tutulmuşdu. Bu yol la-
yihəsinin uzunluğu 7,6 kilometr 
olan Buzovna-Mərdəkan hissəsi-
nin tikintisi başa çatdırılaraq, 2013-
cü ildə Prezident İlham Əliyevin 
iştirakı ilə açılış mərasimi olub və 
əhalinin istifadəsinə verilib. Bu 
bölgədə yaşayan əhalinin çoxsaylı 
müraciəti nə zərə alınaraq, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 
ötən ilin yanvarında və fevralında 
imzaladığı sərəncamlarla təsdiq 
edilən 2018-ci ilin dövlət büdcə-
sində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
xərclərinin bölgüsündə avtomo-

bil yollarının tikintisi və yenidən 
qurulması üçün nəzərdə tutul-
muş vəsaitin 5,6 milyon manatı 
55 min nəfərin yaşadığı 3 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən Buzo-
vna-Mərdəkan-Qala avtomobil 
yolunun 5,4 kilometrlik Mərdə-
kan-Qala hissəsinin tikintisinin da-
vam etdirilməsi məqsədilə Azər-
baycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılıb. 2018-ci ildə 
layihənin tikintisi yekunlaşan his-
səsi ilə Qala qəsəbəsi arasında yeni 
nəqliyyat bağlantısı yaratmaq, 
həmçinin nəqliyyat vasitələrinin 
normal hərəkətini təmin etmək 
məqsədilə Mərdəkan-Qala hissə-
sində 5,2 kilometr uzunluğunda 
yolun tikintisi aparılıb. 
Bu yolun 400 metrlik hissəsinin 
eni 18 metr olmaqla 1-ci texniki 
dərəcəlidir, yəni 2 hərəkət zolaqlı-
dır. Bu yolun istifadəyə verilməsi 
həm sosial, həm də iqtisadi baxım-
dan olduqca əhəmiyyətlidir. Belə 
ki, həmin yol Buzovna, Şüvəlan, 
Qala, Mərdəkan qəsəbələrini bir-
ləşdirməklə bu qəsəbələrdə yaşa-
yan sakinlərin şəhərə çıxışını da 
rahat təmin etməyə geniş imkan 
yaradır. 
Eyni zamanda, bu qəsəbələrdən 
Qala-Pirallahı yoluna da birbaşa 
çıxış təmin edilir. 
Bununla yanaşı, paytaxtın bu hissə-
sində yaşayanlar şəhərə daxil olma-
dan bu alternativ yolla Sumqayıt, 
həmçinin Şamaxı və Quba istiqamə-
tinə də rahat çıxış əldə edirlər. Belə-
liklə, bu layihənin icrası tıxacların 
qarşısının alınması, nəqliyyat va-
sitələrinin hərəkətinin normal və 
təhlükəsiz təşkili, sürücülərin və 
sərnişinlərin mənzil başına vaxtın-
da çatması baxımından da mühüm 
rola malikdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Çin Xalq Respubli-
kası Sədrinin dəvəti ilə 2-ci “Bir kəmər, 
bir yol” beynəlxalq forumunda iştirak 
etmək üçün aprelin 24-də bu ölkəyə iş-
güzar səfərə gəlib.

* * * * * 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev aprelin 24-də Pe-
kində “ZTE” Korporasiyasının sədri 
Li Zixue ilə görüşüb. Prezident İlham 
Əliyev bu əməkdaşlığın uğurlu ola-
cağına ümid etdiyini bildirmişdir. İn-
formasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarının inkişafının Azərbaycanda 
prioritet sahələrdən olduğunu deyən 
dövlətimizin başçısı son illərdə bu 
sektorun inkişafı üçün xeyli işlərin 
görüldüyünü, bu sahəyə investisiya-
ların yatırıldığını, xarici tərəfdaşlarla 
əlaqələrin genişləndiyini demişdir. 

* * * * * 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyev aprelin 24-də Pe-
kində “CETC” Korporasiyasının baş 
direktoru Vu Mançin ilə görüşüb.
Ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələ-
rinin mövcud olduğunu deyən Pre-
zident İlham Əliyev bildirmişdir ki, 
Azərbaycan Çinin böyük şirkətlərinin 
ölkəmizdə fəal iş görmələrində ma-
raqlıdır. 
Dövlətimizin başçısı artıq Çinin bir 
çox şirkətlərinin timsalında yaxşı 
tərəfdaşlığın yarandığını bildirmiş və 
Azərbaycanda xarici şirkətlər üçün 
geniş fəaliyyət sahəsinin olduğunu 
qeyd etmişdir.

* * * * * 
Aprelin 24-də Pekində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin və Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpinin görüşü olub.
Çin Xalq Respublikasının sədri Si 
CİNPİN Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevi salamlamış, 

onun “Bir kəmər, bir yol” ikinci Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Forumuna qatıl-
masını yüksək qiymətləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham ƏLİYEV demişdir:

- “Bir kəmər, bir yol” Forumunun  ke-
çirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Hələ 2015-ci ildə Sizin ölkənizə 
dövlət səfərimi və burada mənə göstə-
rilən qonaqpərvərliyi xatırlamaq istər-

dim. O vaxt Sizinlə biz “İpək Yolu 
İqtisadi Kəməri” haqqında Anlaşma 
Memorandumunu imzaladıq. 
Bu gün bizim siyasi münasibətlərimiz 
yüksək səviyyədədir. Biz beynəlxalq 
təşkilatlarda fəal qarşılıqlı əlaqə saxla-
yırıq.

* * * * * 
Görüşdə Prezident İlham Əliyev Azər-
baycanın “Vahid Çin” siyasətini ardı-
cıl surətdə dəstəklədiyini vurğulamış-
dır. Dövlətimizin başçısı Çinin bütün 
sahələrdə əldə etdiyi böyük uğurlarla 
bağlı təbriklərini çatdırmışdır.
Söhbət zamanı infrastruktur, logistika, 
energetika, turizm, kənd təsərrüfatı, 
investisiya, informasiya-kommunika-
siya texnologiyaları, təhsil və humani-
tar sahələrdə, o cümlədən hüquq-mü-
hafizə orqanları arasında əməkdaşlıq 
və beynəlxalq terrorizmə qarşı müba-
rizə sahəsində əməkdaşlığın perspek-
tivləri müzakirə olunmuşdur.

Avropanın ən böyük logistika 
və nəqliyyat qovşaqlarından biri 
olan Niderland Krallığının Lim-
burq əyalətinin Venlo şəhərində 
fəaliyyət göstərən aparıcı şirkət-
ləri “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ti-
carət Limanı” QSC ilə əməkdaş-
lığa start veriblər.
Limandan AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, ötən həftə Bakı Limanı 
ilə Venlo şəhərinin daxil olduğu 
Limburq əyalətinin hökuməti və 
aparıcı şirkətlər arasında əmək-
daşlığa dair anlaşma memoran-
dumu imzalanıb.
Bakı Limanının imzaladığı me-
morandumda Limburq əyaləti-
nin hökuməti, “Cabooter Group”, 
“SMART Logistics Centre”, “Lim-
burq İnkişaf və Sərmayə Şirkəti”, 
“Venlo Yaşıl Liman”,“KLG Euro-
pe”, “Şimal Limburq İnkişaf Şurası”, 
“Azərbaycan Niderland Biznes Qov-
şağı Şirkətləri” və Fontys Universite-
ti ilə əməkdaşlıq nəzərdə tutulub.
 “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC-nin baş direktoru 
Taleh Ziyadov imzalanma mərasi-
mindən sonra qeyd edib ki, logis-

tika və nəqliyyat şirkətləri, təhsil 
ocaqları ilə əməkdaşlıq Azərbay-
canın regional qovşağa çevrilməsi 
strategiyasına əsaslanır: “Bu gün 
təməli qoyulan əməkdaşlığımız 
Niderland və Avropanın tanınmış 
şirkətlərinin Bakı Limanına cəlb 
edilməsinə səbəb olacaq. 
Sevindirici haldır ki, Niderland 
şirkətləri Asiya ilə Avropa arasında 
logistika zəncirində Ələt qəsəbə-
sində yerləşən yeni Bakı Limanına 
xüsusi önəm verirlər, ölkəmizdə çe-
şidli xidmət və istehsal sahələrində 
fəaliyyət göstərmək marağındadır-
lar”.
Səfər zamanı Geleen şəhərindəki 
“Chemelot” multimodal termina-
lına baxış keçirilib və idarəetmə 
sistemi, yükləmə və boşaltma ilə 
bağlı texnoloji proseslər, termina-
lın ümumi işləmə prosesi barədə 
ətraflı məlumat verilib.
Səfərin yekunu olaraq Venloda 
fəaliyyət göstərən logistik şirkət-
lərlə cari ilin mayında Venlo-İs-
tanbul-Bakı-Çin istiqamətində 
ilk test konteynerin daşınması ilə 
bağlı ilkin razılığa gəlinib.
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В Азербайджане в последние годы 
наблюдается достаточно устойчи-
вый рост экспорта метанола.
Об этом сказал ведущий специа-
лист по управлению портфелем 
активов "Уралхим" Максим Бело-
усов на IV Международном фору-
ме SOCAR «Downstream Каспий и 
Центральная Азия - трейдинг, логи-
стика, нефтепереработка, нефтехи-
мия» в Баку.
Белоусов отметил, что Азербайд-
жан ежегодно производит 250-300 
тысяч тонн метанола ежегодно, до-
бавив, что крупнейшими партнера-

ми Азербайджана в торговле мета-
нолом являются Турция, Италия, 
Румыния, Словения.
По словам эксперта, метанол ис-
пользуется также в газовом секторе 
Азербайджана.
"Большая доля метанола использу-
ется на внутреннем рынке для борь-
бы с гидратообразованием. Оце-
ночные объемы метанола, который 
используется в этом направлении 
составляет 15-20 тысяч тонн в год", 
- отметил он. Далее он сказал, что 
среди стран СНГ производством ме-
танола занимаются, помимо Азер-

байджана Россия, Узбекистан, Бела-
русь, Украина.
"В регионе очень большая конкурен-
ция. Здесь действуют 25 производите-
лей метанола с суммарной произво-
дительной мощностью 250 миллионов 
тонн метанола в год", - сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что до 
2025 года средний ежегодный рост 
производства метанола по миру бу-
дет составлять около 5,5 процента.

Министр экономики, сопредседа-
тель Государственной комиссии по 
экономической, торговой и гума-
нитарной сферам между Азербайд-
жанской Республикой и Исламской 
Республикой Иран Шахин Муста-
фаев встретился с делегацией во 
главе с министром промышленно-
сти, шахт и торговли Ирана Резой 
Рахмани.
Как сообщили  в пресс-службе Ми-
нистерства экономики, на встрече 
Ш.Мустафаев подчеркнул, что по-
литическая воля и дружественные 
отношения президентов Азербайд-
жана и Ирана создали крепкую ос-
нову для развития экономическо-
го сотрудничества между нашими 
странами. За последние 5 лет азер-
байджано-иранские связи актив-
но развиваются и вышли на новый 
этап. Министр экономики отметил, 
что в Азербайджане зарегистриро-
вано более 1 000 иранских компа-
ний, Иран вложил в Азербайджан 
инвестиции в размере 3,4 млрд дол-

ларов США. В рамках азербайджа-
но-иранских совместных проектов 
в Нефтчалинском промышленном 
квартале успешно функционирует 
автомобильный завод. В 2018 году 
на заводе было произведено и про-
дано более 1 000, а в первом кварта-
ле этого года – 360 автомобилей.
На встрече также было доведено до 
внимания о строительстве совмест-
ного фармацевтического завода в 
Пираллахинском промышленном 
парке. Наряду с этим, в Гаджига-
бульском промышленном квартале 
заложен фундамент завода по про-
изводству автобусов.

19 апреля в рамках 
церемонии закладки 
фундамента завода по 
производству автобу-
сов и грузовых автомо-
билей в Гаджигабуль-
ском промышленном 
парке был подписан 
дистрибьюторский 

договор между ОАО 
«Азермаш» и иранской 
компанией «Марал».
Об этом журналистам 
сказал председатель 
Правления «Азермаш» 
Эмин Ахундов.
«Договор предусма-
тривает продажу в 

Азербайджане при-
цепов для крупнотон-
нажных грузовых авто-
мобилей. Затем будет 
построен новый завод 
по производству этих 
прицепов в Азербайд-
жане», - довел до вни-
мания Э.Ахундов.

При организационной под-
держке Уральской торго-
во-промышленной палаты 
и участии Генерального 
консульства Азербайджана 
в Екатеринбурге состоялась 
очередная презентация 

проекта Торгового предста-
вительства нашей страны 
в России «Сеть магазинов 
«Дары Азербайджана».
Как сообщили  в торгпред-
стве, местные предпринима-
тели ознакомились с кон-

цепцией проекта «Торговый 
дом «Азербайджан», состав-
ной частью которой явля-
ется сеть магазинов «Дары 
Азербайджана».
Концепция направлена на 
формирование комплекс-
ной системы по поддержке 
азербайджанских экспорте-
ров и продвижению азер-
байджанской продукции на 
российском рынке. Магази-
ны «Дары Азербайджана» 
будут открываться с при-
влечением местных пред-
принимателей в Москве и 
различных регионах Рос-
сийской Федерации и будут 
иметь различные форматы 
– от крупных магазинов с 

широким ассортиментом 
продукции до специализи-
рованных чайных и винных 
домов.
«Торговый дом «Азер-
байджан» будет оказывать 
содействие в обеспечении 
магазинов широким ассор-
тиментом азербайджанской 
продукции и являться по-
стоянно действующей «вит-
риной» нашей страны, где 
можно познакомиться с ее 
экспортным потенциалом, 
туристическими и инвести-
ционными возможностями, 
площадкой для контакта 
азербайджанских и россий-
ских предпринимателей.

Исполняется год со дня переиз-
брания Президента Ильхама 
Алиева главой Азербайджан-

ского государства.
За этот короткий срок в жизни страны, 
в частности, в облике регионов прои-
зошли значительные изменения, раз-
витие, улучшилось социальное благо-
состояние людей.
Президент Ильхам Алиев всегда прида-
ет особое значение развитию регионов, 
расценивает политику, реализуемую в 
этом направлении, как важную состав-
ную часть устойчивой социально-эконо-
мической стратегии развития, успешно 
осуществляемой в нашей стране. Реали-
зация задач, предусмотренных в успеш-
но осуществляемых государственных 
программах, принятых в области разви-
тия регионов, а также в распоряжениях, 
связанных с дополнительными мерами 
по социально-экономическому разви-
тию регионов, послужили импульсом 
для устойчивого развития ненефтяного 
сектора в стране, повышения качества 
обеспечения коммунальных услуг и со-
циальной инфраструктуры в регионах, 
улучшения бизнес-среды, роста инве-
стиционных вложений, открытия новых 
предприятий и рабочих мест, в конеч-
ном итоге, для повышения занятости 
населения и снижения уровня бедности.
Сначала взглянем на экономические 
показатели 2018 года: внутренний ва-
ловый продукт составил 1,4 процента, 
ненефтяной сектор вырос на 1,8 про-
цента. Промышленное производство 
увеличилось на 1,5 процента, а про-
мышленное производство в ненефтя-
ном секторе – на 9,1 процента. Инфля-
ция составила всего 2,3 процента. Рост 
сельского хозяйства составил 4,6 про-
цента, а денежная прибыль населения 
– 9,2 процента. В экономику страны 
были вложены инвестиции в размере 
17,2 млрд манатов, из которых более 11 
млрд манатов приходится на ненефтя-
ной сектор. Экспорт увеличился на 36 
процентов и составил 19 млрд долла-
ров. Положительное сальдо во внеш-
неторговом балансе составило 8,6 млрд 
долларов. Валютные ресурсы вырос-
ли на 3 млрд долларов и составили 45 
млрд долларов. Внешние долги состав-
ляют 19 процентов внутреннего вало-

вого продукта. Валютные ресурсы в 4-5 
раза превышают внешние долги. Созда-
ны 118 тыс. постоянных рабочих мест.
Вспомним выступление Президента 
Ильхама Алиева на VI съезде партии 
«Ени Азербайджан»: «В Азербайджан 
стали вкладываться инвестиции, наша 
страна начала стремительно развивать-
ся. Политика Гейдара Алиева продолжа-
ется в Азербайджане и после 2003 года. В 
2003 году, накануне президентских выбо-
ров, я заявил, что если азербайджанский 
народ окажет мне доверие, то я буду про-
должать политику Гейдара Алиева».
Результатом успешного осуществления 
именно этой политики является то, что 
облик городов, поселков и сел в регионах 
полностью изменился, созданы широкие 
возможности для повышения потенциа-
ла регионов, улучшения инфраструктур-
ного обеспечения, качества коммуналь-
ных услуг, бизнес- и инвестиционной 
среды, а также повышения благосостоя-
ния населения.
В рамках государственных программ, 
осуществляемых в связи с региональным 
развитием, обеспечивается устойчивое 
развитие ненефтяного сектора, в стране 
создается благоприятная почва для разви-
тия конкурентоспособного промышлен-
ного производства на основе инноваци-
онных и высоких технологий, создаются 
промышленные предприятия основыва-
ющиеся на современные технологии.
Было бы уместно отметить, что в про-
веденном французской компанией 

Opinion Way в марте этого года в Азер-
байджане опросе 85,1 процента ре-
спондентов в целом положительно от-
ветили на вопрос «Как вы оцениваете 
работу, осуществляемую Президентом 
Ильхамом Алиевым за последний год», 
а на вопрос «Как по-вашему, произо-
шло ли развитие регионов в результате 
исполнения «Программы социально- 
экономического развития регионов» и 
деятельности, осуществляемой прави-
тельством в регионах». 93,1 процента 
респондентов ответили «да», 72,3 про-
цента респондентов оценили деятель-
ность правительства в этом направле-
нии положительным, 20,8 процента 
– «относительно положительным».
Окинем взглядом период реализации 
государственных программ – показатели 
2004-2018 годов. В эти годы в результате 
успешной реализации государственных 
программ социально-экономического 
развития регионов внутренний валовый 
продукт вырос в 3,3 раза, в том числе по 
ненефтяному сектору - 2,8 раза, промыш-
ленности - 2,6 раза, сельскому хозяйству 
– 1,7 раза. В результате целенаправлен-
ных мер, осуществленных за этот пери-
од, в стране было создано более 2 млн 
новых рабочих мест, в том числе, 1,5 млн 
постоянных рабочих мест, более 100 тыс. 
предприятий, безработица снизилась до 
5 процентов, а уровень безработицы - до 
5,1 процента.
В период исполнения программ Пре-
зидент Ильхам Алиев принял участие в 

церемониях открытия и закладки фун-
дамента более 1800 инфраструктурных 
объектов.
В период после принятия государ-
ственных программ в стране были 
осуществлены комплексные меры по 
динамичному развитию и расшире-
нию предпринимательства, усилению 
государственной поддержки пред-
принимателей и созданию надежных 
механизмов защиты их прав, в стране 
сформировался сильный частный сек-
тор, еще более улучшилась деловая ин-
вестиционная среда, число предприни-
мателей увеличилось и стало ведущей 
силой экономики страны. В 2018 году 
доля частного сектора в внутреннем ва-
ловом продукте превысила 80 процен-
тов, в сфере занятости - 75 процентов, 

число предпринимательских субъек-
тов, зарегистрированных государством, 
превзошло 950 тыс. 66,6 процента за-
регистрированных предприниматель-
ских субъектов приходится на долю 
регионов. Успехи, достигнутые Азер-
байджаном, положительно отразились 
и в отчетах международных организа-
ций и финансовых институтов. Неслу-
чайно, что в отчете Всемирного банка 
«Doing Business 2019» Азербайджан по 
сравнению с предыдущим годом, про-
двинувшись в рейтинге на 32 ступени, 
поднялся с 57-го места на 25-ю ступень. 
Согласно документу Азербайджан, еще 

более улучшив свою позицию по 8 из 
10 индикаторов, включен в список 10 са-
мых реформаторских государств мира, 
и объявлен страной, проводящей наи-
большее количество реформ в мире.
Поощрение инвестиций в азербайджан-
скую экономику стало главной линией, 
осуществляемой стратегии экономиче-
ской политики, в экономику страны в 
течение 2004-2018 годов было инвести-
ровано 244,9 млрд долларов США. 
В целях повышения конкурентоспо-
собности экономики страны, в течение 
2004-2018 годов продолжилось внедре-
ние технологий инновационного харак-
тера, были созданы новые предприятия, 
в промышленности страны отмечен ре-
альный рост в 2,6 процента. Если доля 
частного сектора в общем объеме про-

мышленной продукции составила в 
2003 году 56,8 процента, то в настоящее 
время она превышает 80 проц.
Широкомасштабная работа, прове-
денная в рамках государственных про-
грамм, создала прочную базу для раз-
вития регионов и на предстоящие годы. 
Одним словом, рассматривая картину 
развития экономики страны, осущест-
вляемая успешная политика вновь 
оживает перед глазами. Эта политика 
более отчетливо видна в изо дня в день 
меняющемся облике районов.

Джейхун Рустамов, АЗЕРТАДЖ
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva aprelin 18-də Bakı-
nın Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində əsaslı 
şəkildə yenidən qurulan Neftçilər parkında yaradılan 
şəraitlə tanış olublar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və 
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abba-
sov əsaslı şəkildə yenidən qurulan Neftçilər parkında 
yaradılan şərait barədə dövlətimizin başçısına məlumat 
veriblər.
Qeyd edilmişdir ki, bu istirahət parkı 1982-ci ildə salı-
nıb. “Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqti-
sadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində ötən 
ilin martından parkda yenidənqurma işlərinə başlanı-
lıb. Ümumi sahəsi 6 hektar olan ərazinin 4 hektarlıq his-
səsində mədəniyyət və istirahət parkı yaradılıb. 
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım əvvəlcə burada 
istirahət edən sakinlərlə görüşüb söhbət etmişlər.
Söhbət zamanı qəsəbə sakinləri prezidentə son üç 
ayda verdiyi fərmanlara görə təşəkkür ediblər. Prezi-
dent İlham Əliyev demişdir: “Doğrudan da böyük iş-
lərdir. Çünki Azərbaycanda bu məsələ elə səviyyədə 
həll olunur ki, bunun dünyada bənzəri yoxdur. Bir çox 
ölkələrdə bu problem mövcuddur. Ancaq biz çox cid-

di qərar qəbul etdik və bu, vətəndaşların maraqlarını 
maksimum nəzərə alan qərar oldu. Təqribən 800 minə 
yaxın insan bu Fərmandan faydalanacaq. O cümlədən, 
minimum əməkhaqqının, minimum pensiyanın təx-
minən 40 faiz qaldırılması da önəmli addımdır. An-
caq onu da deməliyəm ki, bu artım böyük olsa da, bizi 
qane edə bilməz. Çünki bizdə maaşlar və pensiyalar 
bundan sonra da qaldırılacaq. Müvafiq göstəriş veril-
di. İndi hökumətdə iş aparılır, müvafiq nazirliklərə 
göstəriş verilib. İndi bizim maliyyə imkanlarımız artıb. 
Çünki ölkəmizdə aparılan ciddi iqtisadi islahatlar bizə 
əlavə gəlirlər gətirib. Artıq bu ilin əvvəlindən büd-
cəyə kifayət qədər böyük məbləğ daxil oldu və yığılan 
əlavə büdcə gəlirləri mənim göstərişimlə, ilk növbədə, 
vətəndaşların sosial müdafiəsinə istiqamətləndirilmə-
lidir, o cümlədən maaşların, pensiyaların qaldırılma-
sına. Baxmayaraq ki, biz mart ayında bu qərarı qəbul 
etdik və aprelin əvvəlindən sosial müavinətlərin artı-
mı qüvvəyə mindi, burada da sosial müavinətlər orta 
hesabla iki dəfə artırılıb və 600 minə yaxın insan bu 
proqramla əhatə olunub. Bu istiqamətdə işlər davam 
etdiriləcək. Minimum əməkhaqqı, minimum pensiya 
Azərbaycanda bundan sonra da qaldırılacaq ki, vətən-
daşlar daha da yaxşı yaşasınlar”.

Vergilər Nazirliyi dövlət büdcə-
sinə vergi daxilolmalarının təmin 
edilməsi, vergitutma bazasının ge-
nişləndirilməsi, səmərəli vergi in-
zibatçılığının və vergi nəzarətinin 
həyata keçirilməsi, vergi qanunve-
riciliyinə edilmiş dəyişikliklərdən 
irəli gələrək vergi uçotunun düz-
gün qurulması sahəsində fəaliy-
yətini davam etdirir.
2019-cu ilin 1-ci rübündə dövlət 
büdcəsinə Vergilər Nazirliyi tərə-
findən 1 milyard 672,9 milyon 
manat vergi səfərbər edilib, proq-
noza 110,4% əməl olunub, əvvəl-
ki ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 16,5% və ya 236,4 milyon 
manat çox vəsait toplanıb.
Ödənilən vergilərin 30,9%-i 
neft-qaz sektorunun, 69,1%-i 
qeyri-neft-qaz sektorunun pa-
yına düşüb. Qeyri-neft-qaz sek-
toru üzrə vergi daxilolmaları-
nın artımı 18,3% təşkil edib.
Vergi daxilolmalarında qey-
ri-dövlət sektorunun xüsusi 
çəkisi ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə  müqayisədə 18,6% artaraq 
76,5%-ə çatıb. Qeyri-neft-qaz 
sektorunun özəl bölməsındən 
vergi ödəmələri 20,6% artıb, 
onun qeyri-neft vergilərində 
xüsusi çəkisi 76,7%-ə, cəmi ver-
gi daxilolmalarında xüsusi çə-
kisi 53%-ə yüksəlib.
2019-cu ilin 1-ci rübündə regi-
onlardan vergi daxilolmaları 
artaraq 168,4 milyon manat təş-
kil etməklə, ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 24,3% 
çox olub. Bu zaman mərkəz-
ləşdirilmiş daxilolmalar nəzərə 
alınmadan, regionların daxili 
potensialı üzrə daxilolmala-

rın həcmi daha böyük həcm-
də 40,4% artıb. Regionlardan 
daxilolmaların cəmi vergi daxi-
lolmalarında xüsusi çəkisi isə 
10,1%-ə yüksəlib.
Cari ilin 1-ci rübünün yekunla-
rına görə, məcburi dövlət sosi-
al sığortası üzrə daxilolmalar 
582,1 milyon manat olmaqla 
110,8%, işsizlikdən sığorta üzrə 
daxilolmaların məbləği 22,8 
milyon manat olmaqla 117,3% 
icra olunub.
2019-cu ilin 1-ci rübündə açılmış 
yoxlamaların sayı əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
86,9%, başa çatdırılmış yoxla-
maların sayı isə 75,2% azalsa da, 
yoxlamalarla hesablanmış əlavə 
vəsaitin məbləği cəmi 3,7% aza-
lıb. Bir yoxlamaya düşən döv-
riyyənin məbləği isə əvvəlki 
dövrlə müqayisədə 47.7% artıb.
2019-cu ilin 1-ci rübündə ver-
gi borcu 14 milyon 624,0 min 
manat olan 1.858 sayda vergi 
ödəyicisi və vəzifəli şəxslərin 
məhkəmə qərarı əsasında ölkə-
dən getmə hüququ məhdud-
laşdırlıb ki, bunun nəticəsində 
də borcun 50%-dən çoxu dövlət 
büdcəsinə ödənilib.
Cari ilin I rübü ərzində 21.874 
sayda təqdim edilməmiş bə-
yannamələrin alınması təmin 
edilib ki, bu da ötən ilin müva-
fiq dövrü ilə müqayisədə 74,9% 
artım deməkdir. Borclu vergi 
ödəyicilərinin 95%-dən çoxu 
inzibati tədbirlər həyata keçi-
rilmədən, məhz vergi orqanları 
tərəfindən aparılmış məlumat-
landırma tədbirləri nəticəsində 
könüllü şəkildə ödəniş edib. 

Vergi Məcəlləsinin 220-ci mad-
dəsinə əsasən, fərdi qaydada 
(muzdlu işçi cəlb etmədən) 
məşğul olan vergiödəyiciləri 
"Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit 
məbləğin ödənilməsi haqqında 
qəbz"i almalıdır.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən  
bildirilib ki, sözügedən ver-
giödəyicilərinə fərdi foto, au-
dio-video xidmətləri sahəsində 
fəaliyyət, iaşə obyektlərində 

müştərilərə xidmət göstərən fi-
ziki şəxslər (ofisiant), gözətçi və 
digər analoji işlər, fərdi qaydada 
bərbər, dərzi və digər fəaliyyətlə 
məşğul olan şəxslər aiddir.
Vergi Məcəlləsinin 58.12-ci 
maddəsinə əsasən, "Sadələşdi-
rilmiş vergi üzrə sabit məbləğin 
ödənilməsi haqqında qəbz" al-
madan sahibkarlıq fəaliyyəti-
nin həyata keçirilməsinə görə 
vergiödəyicisinə aşağıdakı ma-
liyyə sanksiyası tətbiq edilir:

- təqvim ili ərzində belə halla-
ra birinci dəfə yol verildikdə 
həmin fəaliyyət növünə görə 
müəyyən olunmuş aylıq sabit 
vergi məbləğinin 40 faizi miq-
darında;
- təqvim ili ərzində belə hallara 
iki və daha çox dəfə yol veril-
dikdə həmin fəaliyyət növünə 
görə müəyyən olunmuş aylıq 
sabit vergi məbləğinin 100 faizi 
miqdarında maliyyə sanksiyası 
tətbiq olunur.

Bu ilin birinci rübündə ver-
gidən yayınma hallarına son 
qoyulması, “kölgə” iqtisadiy-
yatının aradan qaldırılması, 
şəffaflığın təmin edilməsi, ver-
giödəyicilərində uçotun düz-

gün aparılması və vergilərin 
tam şəkildə dövlət büdcəsinə 
ödənilməsi istiqamətində nə-
zarət tədbirləri davam etdirilib, 
aksizli malların dövriyyəsinə 
vergi nəzarəti gücləndirilib.

Vergilər Nazirliyinin Media 
və kommunikasiya mərkəzin-
dən bildirilib ki, həmin dövr-
də vergi ödəməkdən yayınma 
faktları üzrə istintaq olunan 
cinayət işləri üzrə vurulmuş 

ziyandan 7,4 milyon manat 
məbləğin ödətdirilməsi təmin 
edilib. 
Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 3 dəfə çoxdur.

Cari ilin ilk rübündə qeydiyyat-
dan keçmiş vergiödəyicilərinin 
sayı 25 min 536 (3 min 270 hüquqi 
şəxs, 22 min 266 fiziki şəxs) olub, 
bu da ötən ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən 25,5 faiz çoxdur. Vergilər 
Nazirliyinin Media və kommuni-
kasiya mərkəzindən bildirilib ki, 
qeydiyyatdan keçmiş vergiödə-
yicilərinin 52,2 faizi regionların 

payına düşüb. Həmçinin hesabat 
dövründə 11 min 232 təsərrüfat 
subyekti (obyekti) qeydiyyatdan 
keçib ki, bu da ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 73,2 faiz çox 

olub. ƏDV-nin məqsədləri üçün 
qeydiyyata alınmış vergiödəyi-
cilərinin sayı 4033 olub ki, bu da 
keçən ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 4,8 dəfə çoxdur.

Yanvar-mart aylarında vətən-
daşlar tərəfindən Dövlət Göm-
rük Komitəsinə 901 min 323 
elektron müraciət daxil olub.
Komitədən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, daxil olan müraciətlər 
arasında fiziki şəxslər tərəfin-
dən Azərbaycan Respublika-
sının gömrük sərhədindən ke-

çirilən malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyan edilməsi 
üzrə elektron sadələşdirilmiş 
bəyannamənin qəbulu, göm-

rük əməliyyatları və ya gömrük 
prosedurları ilə bağlı ödəniləcək 
gömrük ödənişlərinin həyata 
keçirilməsi çoxluq təşkil edib.
Cari ilin yanvar-mart aylarında 
Dövlət Gömrük Komitəsi tərə-
findən dövlət büdcəsinə daxi-
lolmalar 1 milyard 14 milyon 70 
min manat olub.

Komitədən bildirilib ki, üç ayda 
gömrük rüsumları üzrə döv-
lət büdcəsinə daxilolmalar 227 
milyon 314 min manat, əlavə 
dəyər vergisi üzrə 699 milyon 
856 min manat, aksizlər üzrə 77 
milyon 73 min manat, yol ver-
gisi üzrə isə 9 milyon 825 min 
manat təşkil edib.

Martın sonuna Azərbaycan təbii qazını 
Avropaya daşıyacaq “Trans-Adriatik” 
(TAP) boru kəməri layihəsi üzrə işlərin - 
mühəndis, təchizat və tikinti işləri də daxil 
olmaqla 86,5 faizi icra edilib.
Bu barədə boru kəmərinin operatoru olan 
TAP AG şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir 
ki, TAP layihəsi qrafik üzrə davam edir. 
Hər gün yüzlərlə metr ərazi təmizlənir, 
borular marşrut xətti boyunca düzülür, 
qaynaqlanır, xəndəyə endirilir və torpaq 
örtüyü bərpa olunur.
Qeyd edək ki, TAP-ın Yunanıstandan 
keçən 550 kilometrlik hissəsində ərazi ta-
mamilə təmizlənib və qiymətləndirilib. 
Bu ölkədə boruların 547 kilometri qaynaq 

edilib. 535 kilometr boru torpağa basdı-
rılıb. Boru kəmərinin Albaniyadan keçən 
215 kilometrlik hissəsində də ərazi təmiz-
lənib və qiymətləndirilib. Boruların 214 ki-
lometri qaynaqlanıb və 177 kilometr ərazi 
isə tamamilə əvvəlki vəziyyətinə gətirilib. 
TAP-ın Yunanıstan və Albaniya marşru-
tunda boruların 98 faizi torpağa basdırılıb.
TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 mil-
yard kubmetr olan ilkin layihəsi üzrə biri 
Kipoidə (Yunanıstan), digəri isə Fierdə 
(Albaniya) olmaqla 2 kompressor stansi-

yasının inşası qrafik üzrə davam edir. Ki-
poidəki stansiyada ümumi tikinti işlərinin 
79 faizi yekunlaşıb. Fierdəki kompressor 
stansiyasının inşasının isə 77 faizi başa 
çatıb. Kipoidə boruların tədarükü tamam-
lanıb və boruların 90 faizdən çoxu quru-
lub. Suyun dayanıqlılıq sınaqları isə qrafik 
üzrə irəliləyir.
Boru kəmərinin Adriatik dənizindən keçə-
cək hissəsində tikinti işlərinin 10 faizdən 
çoxu yekunlaşıb. TAP üzrə Albaniya sula-
rında ilk dəniz borularının inşasına başla-
nılıb. Albaniyada ilk dəniz borular müvəf-
fəqiyyətlə sahilə çıxarılıb. Belə ki, TAP-ın 
dəniz hissəsinin mühəndislik, təchizat, ti-
kinti və quraşdırma (EPCI) üzrə podratçısı 

İtaliyanın “Saipem” şirkəti bu əməliyyat-
lar üçün “Castoro 10” gəmisindən istifadə 
edib. Polad borular sahilə 1,4 kilometr mə-
safədəki gəmidə qaynaqlanıb. Daha sonra 
sınaqlar aparılıb və borular dənizin dibinə 
endirilib. 1,8 kilometrlik ilk borular Fier 
yaxınlığında sahilə çıxıb. Uzunluğu 139 
metr və eni 36 metr olan “Castoro 10” gə-
misi boruları Albaniyanın dayaz sularında 
döşəməyə davam edir, bunun ardından 
fiber-optik kabelin çəkilişi də həyata keçi-
riləcək.
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Dünyanın tarixi çox qədimdir və yaşı 
dəqiq bilinmir Dünya elm mərkəzlərinin 
apardığı tədqiqatların nəticələri göstərir 
ki, yer kürəsi təxminən 4,5 milyard il bun-
dan əvvəl yaranmışdır. Elmi mövqeyə 
görə yer kürəsinin yaranmasından 1 mil-
yard il sonra, yəni 3,5 milyard il bundan 
əvvəl yerdə canlı həyat yaranmışdır. Ha-
zırkı formada insanların yaranması 5 mil-
yon ildir.
İlk insan məskənləri qədim Mesopotami-
ya (indiki İraq), qədim Misir, qədim Çin, 
qədim Hindistan və qədim Roma olmuş-
dur. İnsan yaranandan indiyə qədər bir 
çox mərhələlərdən, dövrlərdən və quru-
luşlardan keçmişdir.
İbtidai icma quruluşu bəşər tarixinin ən 
uzun bir dövrünü əhatə edir. İnsan cə-
miyyəti ilk dəfə Asiya, Afrika və Avropa-
nın isti iqlim ərazilərində əmələ gəlmiş 
və təşəkkül tapmışdır. Sonrakı dövrlərdə 
quldarlıq, feodalizm və kapitalizm cəmiy-
yətlərində millətlər, dövlətlər və xalqlar 
yaranmışdır.
Millət – eyni torpaqlar üzərində yaşayan, 
tarix, ərazi və dil eyniliyi olan insan birli-
yinə deyilir.
Dövlət – siyasi birlik olub, müəyyən edilmiş 
struktura və sərhədlərə malik olan, xalqının 
varlığını təmin edən xüsusi təsisatdır.
Xalq – müxtəlif millətlərdən olub, bir döv-
ləti təmsil edən insan cəmiyyətinə deyilir.
Yer kürəsində yaşayan bütün insanlar 
mənşəyinə görə eynidir. Sonra ərazilərin 
bölüşdürülməsi, yaşayış yerlərinin əmələ 
gəlməsi, əhalinin həyat tərzi, ətraf mühit, 
cəmiyyətin idarə edilməsi və qayda-qa-
nunların yaradılması məqsədi ilə hər biri-
nin özünəməxsus dili, dini, inancı və mə-
dəniyyəti əmələ gəlmişdir.
Din ərəb mənşəli söz olub «yol, hökm, hə-
diyyə» mənasında qəbul edilmiş müqəddəs 
və əxlaqi normaları özündə birləşdirir.

1. Dünyada dinlər və inanclar
Dünyanın müxtəlif ölkələri arasında ya-
yılmış dinlərə dünya dinləri deyilir. Bu 
dinlərə dörd din daxil edilir: xristianlıq, 
islam, buddizm və bəhailik.
Dünyanın müxtəlif regionlarında (mə-
sələn, Yaxın Şərq, Cənub-Şərqi Asiya) 
yayılmış dinlərə milli dinlər deyilir. Bu 
dinlərə (inanclara) əsas altı din (inanc) 

daxil edilir: iudaizm (yahudilik, musəvi-
lik), hinduizm, konfusianizm, siqhizm, 
cainizm və sintoizm.
Dünyada geniş yayılan 10 din və inanc 
vardır.
Dinlər (inanclar) yaranma və formalaşma 
əlamətinə görə iki qrupa bölünür:
1. Səmavi dinlər: 
• Iudaizm (yəhudilik, musəvilik), 14 
milyondan çox;
• Xristianlıq, 2,2 milyard nəfərdən çox;
• Islam, 1,7 milyard nəfərdən çox;
• Bəhailik, 7 milyon nəfər.
2. Ənənəvi formalaşan dinlər (inanclar):
• Hinduizm (Hindistanda), 1 milyard nəfər-
dən çox;
• Buddizm (Çin və s.), 800 milyondan çox;
• Siqhizm (Şimali Hindistan), 23 milyondan çox;

• Cainizm (Hindistan), 4 milyondan çox;
• Konfusiyaçılıq (Çin və s.), 6 milyondan çox;
• Sintoizm (Yaponiya), 119 milyondan çox və s.
2. Dünyanın səmavi dinləri
Qədim insanlar ayrı-ayrı təbiət cisimlə-
rini, bütləri və hadisələri (günəş, ay, tor-
paq, daş, od, yağış və s.) tanrı kimi qəbul 
edərək onlara səcdə etməklə dualar edir 
və qurbanlar verirdilər. O vaxtdan belə 

ibadət edənlər – inanclılar və ya çoxtan-
rılı dinlər sayılır. Bunlara əsasən Cənu-
bi-Şərqi Asiya ölkələrinin (Çin, Hindistan, 
Kamboca və s.) əhalisi daxildir.
Səmavi kitabların Böyük Allah tərəfindən 
yer üzünə göndərilməsi ilə təkallahlı din-
lər yaranmışdır. İlk səmavi, təkallahlı din 
b.e.ə. VII əsrdə yaranmışdır, artıq 2700 
ildən artıqdır ki, mövcuddur. Səmavi ki-
tablar və dinlər bunlardır:
- «Tövrat» – ibrani sözü olub «qanun, şə-
riət və təlim» mənalarını verir. Həzrəti 
Musaya nazil olmuşdur. Yəhudilərin ilahi 
kitabıdır. B.e.ə. VII əsrdə nazil olub.
 - «Zəbur» – ibrani dilində «məktub», ərəb 
dilində «kitab» mənasını verir. Həzrəti Da-
vuda nazil olub. Yəhudilərin ilahi kitabıdır. 
- «İncil» (Bibliya) – «müjdə, yeni xəbər, tə-

lim» mənalarını verir. Həzrəti İsaya nazil 
olmuşdur. Xristianların ilahi kitabıdır. Bizim 
eranın əvvəlində – birinci əsrdə nazil olub.
- «Quran» («Qurani-Kərim», «Qurani-Şə-
rif») ərəb sözü olub «oxumaq, qiraət et-
mək» mənasını verir. 23 il ərzində əvvəlcə 
mələk Cəbrayıl vasitəsi ilə, sonra isə bir-
başa Məhəmməd Peyğəmbərə (s) vəhy 
edilmişdir. Müsəlmanların ilahi – müqəd-
dəs kitabıdır. VII əsrdə nazil olub. Ən son 
səmavi kitabdır. Axırda bütün insanlar bu 
dinə gələcəkdir.
Diqqəti çəkən odur ki, üç müqəddəs səmavi 
kitab – «Tövrat», «İncil» və «Quran» bir-bi-
rindən yeddi əsr – 700 il sonra nazil olmuş-
dur, bir-birindən 700 il sonra Yer üzünə gön-
dərilmişdir (Tədqiqata ehtiyac var – MM).
Dünyada bütün səmavi, ilahi dinlərin 
özünə müqəddəs saydığı, hər üç ilahi bö-
yük din arasında ortaq nöqtə və ya mə-
kan, hər üç ilahi, səmavi dinin yan-yana və 
birgə fəaliyyət göstərdiyi yeganə bir şəhər 
Qüdsdür. Qüds (Yerusəlim) – müsəlman-
lar üçün Əl-Əqsa (müsəlmanların ilk qib-
ləsi) məscidinin yerləşdiyi yer, xristianlar 
üçün İsa peyğəmbərin son günlərini ya-
şadığı, həvarilərlə Gizli Görüş keçirdiyi, 
çarmıxa çəkildiyi və zühur edəcəyi yer, yə-
hudilər üçün İbrahim peyğəmbərin oğlu 
İsmayılı qurban kəsdiyi yer, Süleyman 
peyğəmbərin sarayının olduğu, Davud 
peyğəmbərin şöhrət qazandığı şəhərdir. 
Qüds müsəlmanlar üçün Məkkə və Mə-
dinədən sonra üçüncü müqəddəs şəhər-
dir. Sahəsi 125,42 kv.km, əhalisi 900 minə 
yaxındır ki, onların da 37 faizini ərəblər, 
61 faizini yəhudilər təşkil edir. Tərcümədə 
“Tanrının şəhəri” mənasını verir.
3. Dünya dillərində «Qurani-Kərim»
İslam dünyanın sonuncu səmavi dinidir. 
Müqəddəs səmavi kitabı «Qurani-Kə-
rim»dir. Tanrı – Böyük Allah insanlığın 
ən böyük kəşfidir.

«Qurani-Kərim» 114 surədən, 6236 ayə-
dən, 77934 sözdən ibarətdir.
«Quran»ın elm aləminə məlum olan ilk 
türkcə tərcüməsi XI əsrdə olmuşdur. Son-
rakı illərdə türk dilində yüzə yaxın tər-
cüməsi və təfsiri olmuşdur. Bunlardan 
ərəbcə-türkcə qarşılıqlı tərcümədə ve-
rilənlər daha çox diqqəti cəlb edir.
«Qurani-Kərim» 1141-ci ildə (maraqlıdır 
ki, Şeyx Nizami Gəncəvinin anadan ol-
duğu il) latın, 1513-cü ildə italyan, 1616-
cı ildə alman, 1647-ci ildə fransız, 1648-ci 
ildə ingilis, 1716-cı ildə rus dillərinə və di-
gər dillərə tərcümə edilmişdir. Bu gün yer 
üzündə «Quran»ın tərcümə edilmədiyi 
dil demək olar ki, qalmamışdır.
«Qurani-Kərim» rus dilinə bir neçə dəfə 
tərcümə edilmiş, lakin İ.Y.Kraçkovskinin  
rus dilinə tərcümə etdiyi (Moskva, 1963) 
nəşr daha çox diqqəti cəlb edir.
Türk xalqları İslamı qəbul etdikdən qısa 
bir müddət sonra «Quran» türkcəyə çev-
rilmişdir.
İlk dəfə olaraq «Quran»ı türk dilinə (Azər-
baycan türkcəsinə) Ağqoyunlu dövlətinin 
banisi – I Sultanı Uzun Həsən və ya Həsən 
Padişah tərcümə etdirmişdir.
Sonra 1890-1905-ci illərdə Səid Əfən-
di Ünsizadə, 1904-cü ildə Mir Məhəm-
məd Kərim ağa Mircəfərzadə, 1908-ci 
ildə Məhəmməd Mövlazadə, 1991-ci ildə 
Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəli-
yev (istinadlar bu tərcümədən götürülüb 
–MM), 1993-cü ildə Nəriman Qasımoğlu, 
2006-cı ildə Ağabala Mehdiyev və Dür-
danə Cəfərli, 2008-ci ildə Əlixan Musayev 
Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmişlər.

(davamı gələn sayımızda)
i.e.f.d. Hacı Müzəffər Məmmədov, 

ADIU-nun dosenti, 
Azərbaycan  Respublikasının 

Əməkdar Müəllimi,
“Qızıl Qələm” mükafatı Laureatı

“AtaBank” ASC ölkə 
Prezidentinin imzala-
dığı "Fiziki şəxslərin 
problemli kreditlərinin 
həlli ilə bağlı əlavə təd-
birlər haqqında" fərma-
nının icrası ilə əlaqədar 
olaraq aprelin 23-dən 
etibarən müştərilərinə 
kompensasiyaların ödə-
nişinə başlayıb.

Bankın paytaxt və regi-
on filialları müştərilərə 
operativ şəkildə xidmət 
göstərməsi üçün güclən-
dirilmiş iş rejiminə keçib-
lər. Bundan əlavə kom-
pensasiya üçün mü raciət 
edəcək müştə rilərin ra-
hatlığının təmin olun-
ması məqsədi lə onlara 
sms bildiriş va sitəsilə 

filiala dəvət gön dərilir.
Əlaqə nömrələrini dəyiş-
miş müştərilərdən ban-
kın Qaynar xəttinə zəng 
edərək yeni telefon nöm-
rələrini təqdim etmələri 
xahiş olunur.
Qeyd edək ki, məbləği 
500 manatadək olan ödə-
nişlər nağd, göstərilən 
məbləğdən artıq olan 
kompensasiyalar isə 
ödəniş kartları vasitəsilə 
həyata keçiriləcək. 
Problemli kreditlərin 
kompensasiyası üzrə 
əlavə suallarınızı What-
sApp/Telegram nöm-
rəsinə 050 9999 136 
ünvanlaya və ya 136 
Qaynar xəttinə zəng 
edə bilərsiniz.

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Ankara Ticarət Palatasının sədri Gürsel 
Baran deyib.
O bildirib ki, paytaxt Ankara Türkiyənin 
əsas nəqliyyat mərkəzlərindən biridir. 
Buna görə də, Ankaradan xarici ölkələrə 
və əks istiqamətdə aviareyslərin sayını 
artırmaq qarşıdakı mühüm vəzifələrdən-
dir. Artıq Türk Hava Yollarının Anka-
ra-Bakı-Ankara reysi fəaliyyətə başlayıb. 
Bu reyslər turizm və iqtisadi cəhətdən də 
iki ölkə üçün yeni imkanlar yaradacaq.
G.Baran qeyd edib ki, Ankara müdafiə 
sənayesinə görə dünyada əsas yerlərdən 

birini tutur. Bundan başqa, səhiyyə turiz-
minə, böyük sərgi və konfransların keçi-
rilməsinə görə də üstün mövqeyə sahib-
dir: 
“Rəsmi Ankara ilə Bakı arasında ən çox 
təhsil sahəsinə diqqət yetirilməlidir. Azər-
baycan müstəqillik elan etdikdən bu günə 
qədər 125 min azərbaycanlı tələbə Tür-
kiyədə təhsil alıb. Hazırda isə 15 min tələ-
bə təhsilini davam etdirir. Bu sayı daha 
da artırmaq mümkündür. Ümumiyyətlə, 
Ankara-Bakı aviareysi açıldığı üçün iki 
qardaş ölkə arasında iqtisadi sahədə daha 
çox layihələr həyata keçirmək olar”.

Çinin Lyanyunqanq şəhə-
rindən Azərbaycana yola 
salınan konteynerlərdən 
ibarət ilk blok qatarı Abşe-
ron Logistika Mərkəzinə 
çatıb.
“ADY Konteyner” MMC-
dən bildirilib ki, Çindən 
Azərbaycana dəmir yolu 
vasitəsilə konteyner daşı-
malarının operatoru “Azər-
baycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin törəmə şirkəti olan 
“ADY Konteyner”dir. Kon-
teynerlər Lyanyunqanqdan 
Bakıya 20 günə çatdırılıb.

Ötən yay qəza baş verən 
“Azərbaycan” İstilik Elektrik 
Stansiyası (İES) tam yenidən 
qurulur.
“Azərenerji” ASC-dən bildi-
rilib ki, ötən ilin iyulunda baş 
verən qəza nəticəsində enerji 
sisteminin çökməsinə səbəb 
olan Mingəçevir şəhərindəki 
“Azərbaycan” İES istismar 
müddətini başa vurduğu 
üçün Prezident İlham Əli-
yevin göstərişi ilə ən müasir 
səviyyədə yenidən qurularaq 
bərpa edilir. Cənubi Qafqa-
zın ən böyük istilik elektrik 
stansiyası olan və respubli-
kada elektrik enerjisinə olan 
tələbatın 43 faizini təmin 
edən 8 bloklu “Azərbaycan” 
İES-də bütün parametrlər 
üzrə tikinti, yenidənqurma 
və bərpa işləri aparılır.

Bu günə qədər “Reabilita-
siya Proqramı” çərçivəsin-
də “Azərenerji” ASC tərə-
findən stansiyanın 6 saylı 
enerji blokunda kompleks 
yenidənqurma işləri aparılıb 
və nəticədə 60 meqavat yük 
məhdudiyyəti aradan qaldı-
rılıb. 
Həmçinin 500 kilovoltluq 
açıq paylayıcı qurğunun 
II dövrəsinin 7 saylı ener-
ji bloku və 1 saylı əlaqə av-
totransformatorunun bütün 
elementləri yeni avadanlıq-
larla əvəzlənərək istismara 
verilib. 
Nəticədə 7 saylı enerji blo-
kunun gücü 250 meqavat-
dan maksimum həddə - 310 
meqavata çatdırılıb. Bunun-
la yanaşı, hidrogen isteh-
sal edən elektroliz, oksigen 

qurğularında da təmir işləri 
aparılıb.
“Azərbaycan” İES-də yeni 
inzibati bina və idarəetmə 
mərkəzi tikilir. 
Qeyd edək ki, ölkənin ən 

böyük 500 kilovoltluq açıq 
paylayıcı qurğularından biri 
məhz “Azərbaycan” İES-də 
yerləşir ki, onun da 2-ci döv-
rəsində aparılan işlər artıq 
başa çatıb. 
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Hər bir millətin dünya miq-
yasında tanmmasında onun 
sayılıb-seçilən ziyalılarının, 
elm xadimlərinin xidmətləri 
danılmazdır. Yüksək zəkası, 
istedadı, əxlaqi keyfiyyətləri 
ilə seçilən belə irfan sahibləri 
yaşadıqları zamanın fövqünə 
ucalaraq, ilk növbədə, cəmiy-
yətdə sağlam mənəvi idealların 
möhkəmlənməsinə çalışmış, 
cəmiyyətin inkişafına töhfə ver-
miş, insanları nəcib məqsədlərə 
yönəltmək məramı ilə diqqət 
mərkəzində olmuşlar. Əsl ziya-
lıya xas dəyərləri xarakterində 
cəmləyən belə nurlu şəxsiyyət-
lərin - həqiqi alimlərin elmi po-
tensialı, intellekti, düşüncə tər-
zi müəyyən mənada zülmətdən 
işığa boylanan nur kimi qəbul 
edilmişdir.
Xalq üçün çalışmaq, yazıb-ya-
ratmaq, insanlara səmimi xid-
mət etmək istəyi ziyalıların 
iç dünyasından, mənəvi alə-
mindən qaynaqlanır. Bütün 
zaman və məkanlarda xalqın 
döyünən qəlbi, cəmiyyətin dü-
şünən beyni olan ziyalılar həm 
də milli yaddaşın, milli ruhun 
daşıyıcısı kimi elm zirvəsinə 
ucalmışlar. Nəcib həyat amalı, 
xeyirxah məqsədləri ilə çoxla-
rından seçilən bu şəxsiyyətlərin 
yaradıcılıq ruhu həm də onla-
rın özünütəsdiq əzmindən qay-
naqlanır. Bir sözlə, əsl ziyalı ilk 
növbədə bütöv şəxsiyyətdir. O, 

illərin arxasından geriyə boyla-
nanda fəxarət hissi ilə ömrünün 
hədər getmədiyini, özünün cə-
miyyət üçün dəyərli, lazımlı 
olduğunu görür, bununla da 
mənəvi rahatlıq tapır. Mənəvi 
meyarların yad təsirlərə məruz 
qaldığı hazırkı “sürət əsrində” 
həyat idealı, şəxsiyyətinin bü-
tövlüyü, əqidəsinin dürüstlü-
yü, mənəviyyatının kamilliyi 
ilə fərqlənən ləyaqətli insanla-
rın cəmiyyətdəki müstəsna yeri 
və rolu daha qabarıq görünür. 
Xalqımız belə ləyaqətli ziyalıla-
rı, elm xadimləri ilə qürur du-
yur.
Şərəfli ömür yolu, elmə bağlı-
lığı, ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə 
müasirlərinin dərin rəğbətini 
qazanmış belə dəyərli alimlər-
dən biri də Bəybala Ələsgərov-
dur. Görkəmli alimin istər elmi, 
istərsə də ictimai fəaliyyətinin 
hər bir səhifəsi xalqa xidmət 
nümunələri ilə zəngin olub, 
onun əsl ziyalı və şəxsiyyət imi-
cini tamamlayır.
Yazıçı, publisist, tarix üzrə 
elmlər doktoru olan Bəybəla 
Ələsgərovun fəaliyyət dairəsi 
olduqca genişdir. Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin təmir zavodun-
da əmək fəaliyətinə başlayan 
Bəybala Ələsgərov işinə böyük 
məsuliyyət və sevgi ilə yanaş-
mış, qısa dövr ərzində fəhləlik-
dən növbə rəisi vəzifəsinə kimi 
yüksəlmişdir. Bəybala müəllim 

həmin dövrdə ictimai işlərdə 
də fəallıq göstərmiş, Təbiəti 
Mühafızə Cəmiyyətinin səd-
ri və partiya təşkilatının katibi 
vəzifəsində işləmişdir.
1982-ci ildə ali təhsilini bitirən 
Bəybala Ələsgərov M.F.Axun-
dov adına Dövlət Milli Ki-
tabxanasında metodist kimi 
fəaliyyətə başlamış, burda da 
qısa dövr ərzində vəzifəsi yük-
sələrək elmi-metodiki şöbəyə 
bölmə müdiri təyin olunmuş-
dur.
Bəybala Ələsgərov hələ so-
vet dönəmində-informatika 
re surslarının ölkəmizdə az 
tət biq olunduğu bir dövrdə 
Mosk va Dövlət Mədəniyyət 
İnstitutunun aspiranturasına 
qə bul olunmuş fundamental 
informatika üzrə tədqiqat işi 
aparmışdır. Həmin illərdə o, 
ümumittifaq səviyyəsində ki-
tabxana-klub sisteminin nəzəri 
cəhətdən metodikasının hazır-
lanmasında iştirak etmişdir.
Bəybala müəllim 250-dən çox 
publisistik, 200 elmi məqalə, te-
zis, 20-dən artıq elmi-metodiki 
və irihəcmli monoqrafıyanın 
müəllifidir. “Şəmsi Bədəlbəyli – 
90”, “Paşa Qəlbinur – 50”, “Bo-
yalarda yaşayan ömür”, “Ni-
zami Cəfərov – 50”, “Sədaqət 
Kərimova – 50”, “Elçin – 60”, 
“Müdriklik zirvəsinə gedən 
yol”, “ Görkəmli din xadimi, 
sülhməramlı elçi” və başqa zi-

yalılarımızın yaradıcılığına aid 
biblioqrafıyalar gərgin zəhmə-
tin əməyidir.
“Elçin”, “Hidayət”, “Zahid Xə-
lil”, “Professor Nizami Cəfəro-
vun kitab dünyası”, “Professor 
Buludxan Xəlilovun biblioqra-
fiyası” adlı elmi monoqrafıya-
ları isə Bəybala Ələsgərovun iri 
həcmli tədqiqat işləridir.
Ziyalı üçün vacib sayılan ən 
mühüm keyfıyyətlərdən biri 
də onun aydın mövqeyə sahib 
olması, taleyüklü məqamlarda 
xalqının mənafeyi baxımından 
ən doğru, dürüst olanı seçmə-
si, lazımi anda qətiyyət, cəsarət 
nümayiş etdirməsidir. Bəybala 
Ələsgərov milli ideallara bağlı 
vətənpərvər ziyalı kimi daim 
Azərbaycanın firavan gələcəyi 
naminə yorulmadan fəaliyyət 
göstərmiş, dövrünün ictimai-si-
yasi hadisələrində həmişə ön 
sıralarda olmuşdur. O, tam 
anlamı ilə vətənə, torpağına 
bağlı ziyalılarımızdandır. Bəy-
bala müəllimin “Zəngəzurda 
doğuldum”, “31 mart Azərbay-
canlılarm soyqırım günüdür”, 
“Zamanın sınaqlarından ömrə 
açılan yol”, “Qusarın şanlı öv-
ladları” adlı kitabları alimin ya-
radıcılığında xüsusi yer tutur. 

Bu kitablarda alim, vətənin acı 
fəryadını elmi müstəvidə dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırır, gələ-
cək nəsillərə dəyərli məlumat-
ları, mənbələri sistemli şəkildə 
miras qoyur.
Bundan əlavə Bəybala müəllim, 
Nobel Mükafatları Komitəsinin 
Beynəlxalq Nobel İnformasiya 
Mərkəzinin həqiqi üzvü olan 
ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. 
O, “Nobel Mükafatları laureat-
larının” görüş konfranslarında 
dəfələrlə çıxış etmişdir. Bəyba-
la Ələsgərov 1996-cı ildə Nobel 
İnformasiya Mərkəzinin xüsusi 
medalına layiq görülmüşdür.
2013-cü ildə Bəybala Ələsgərov 
doktorluq dissertasiyasını mü-
dafıə edərək tarix üzrə elmlər 
doktoru adını almışdır. Bəybala 
müəllim, 2015-ci ildən Ümum-
dünya Sülh Şurasının Bey-
nəlxalq Sülh Federasiyasının 
Sülhməramlı səfıri seçilmişdir.
Bəybala Ələsgərov, özünün ic-
timai fəaliyyəti ilə də respubli-
kamızın həyatında mühüm rol 
oynamışdır. 
Dünyanın bir çox ölkələrində 
keçirilmiş qurultaylarda, elmi 
simpoziumlarda, yüksək səviy-
yəli toplantılarda iştirak etmiş, 
bir çox beynəlxalq tədbirlərdə 
Azərbaycan ziyalılarını təmsil 
etmişdir.
Elmi, ictimai fəaliyyətindən 
əlavə, Bəybala müəllim həm 
də bədii yaradıcılıqla məşğul-
dur. O, Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin, Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin, Azərbaycan Ağ-
saqqallar şurasının üzvü kimi 
bir çox sanballı ictimai təşkila-
tın fəaliyyətində yaxından işti-
rak edir.
Olduqca çoxşaxəli fəaliyyətlə 
məşğul olan Bəybala Ələsgərov 
eyni zamanda elmin populyar-
laşdırılması sahəsində də mü-

hüm işlər görmüşdür. O, mütə-
madi olaraq qəzet səhifələrində 
dərc edilən məqalələrində və 
çıxışlarında oxucu və dinləyi-
cilərə fundamental elmin nai-
liyyətləri haqqında məlumatlar 
verir. O, habelə “Samur” MM-
nin Ali Məclisinin və Rəyasət 
heyətinin üzvü kimi fəaliyyət 
göstərir, müxtəlif şəhərlərdə 
azsaylı xalqlarla görüşlər təşkil 
edir.
Deyirlər ki, insanların dəyərini 
onları itirəndən sonra anlayır-
lar. Əsl xoşbəxtlik ondadır ki, 
insan sağlığında öz qiymətini 
alsın. Bu mənada Bəybala Ələs-
gərov bəxti gətirənlərdəndir. O, 
xalqımız və dövlətimiz tərəfın-
dən layiqli qiymətini almış şəx-
siyyətlərdəndir.
Bəybala Ələsgərov bütün var-
lığı və ruhu ilə yaradıcı in-
sandır. O bu gün də daxildən 
gələn tükənməz enerji ilə çalı-
şır, qarşıya qoyduğu saf və ali 
məqsədlərə çatmaq üçün hər 
cür zəhmətə qatlaşır. Yüksək 
alimlik və tədqiqatçılıq keyfıy-
yəti onun fitrətindən, məqsədə 
doğru inamla irəliləmək, hə-
dəfə yetişmək əzmindən qay-
naqlanır. Bütün bu keyfiyyət-
lər isə onun daha böyük həyat 
və elmi yaradıcılıq uğurlarına 
möhkəm zəmin yaradır.
Bəybala Ələsgərov hər şeydən 
əvvəl olduqca xeyirxah, sö-
zün tam mənasında nəcib və 
ədalətli bir insandır. Onun adı 
Azərbaycan elminin inkişaf ta-
rixində xüsusi yer tutur və hələ 
uzun illər gələcək nəsillər üçün 
elmə fədakar xidmətin nü-
munəsi kimi örnək olacaqdır.

Elnarə Mehbalıyeva,
ADPU-nin Kimya-biologiya 

fakültəsinin dekanı,  
dosent
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Azərbaycanda bütün is-
tiqamətlərdə həyata keçi-
rilən islahatlar ölkəmizə 
innovasiya sahəsində 
sürətli inkişaf yoluna qə-
dəm qoymağa imkan ve-
rib.
Bu fikirləri Moskvada ke-
çirilən “Rəqəmsal trans-
formasiya: IP diqqət 
mərkəzində” mövzusun-
da II beynəlxalq konfran-
sındakı çıxışında Azər-
baycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyi-
nin İdarə Heyətinin sədri, 
professor Kamran İmanov 
söyləyib. Müasir rəqəmsal 
dövrdə əqli mülkiyyətlə 
bağlı yaranmış problemlər 
və onların həlli yollarının 
müzakirə olunduğu kon-

fransda Kamran İmanov 
bildirib ki, Azərbaycanda 
Prezident İlham Əliye-
vin səyləri sayəsində əqli 
mülkiyyətin qorunması 
istiqamətində əsaslı işlər 
görülür. Əqli mülkiyyətin 
və müəllif hüquqlarının 
qorunması infrastrukturu-
nun qanunvericilik sahə-
sinə xüsusi diqqət yetirilir.
Kamran İmanov vurğula-
yıb ki, bir sıra nüfuzlu bey-
nəlxalq reytinqlərin nəti-
cələri bu qənaətə gəlməyə 
imkan verir. “Azərbaycan 
2020: gələcəyə baxış” İn-
kişaf Konsepsiyasında əqli 
mülkiyyət inkişaf priorite-
ti elan olunub, institusio-
nal islahatlar çərçivəsində 
isə Azərbaycan Əqli Mül-

kiyyət Agentliyi yaradılıb.
İdarə Heyətinin sədri çıxı-
şında müəlliflik hüququ 
və patent hüququnun qar-
şılıqlı təsiri, əqli mülkiy-
yətin müasir texnologiya-
larla qarşılıqlı fəaliyyəti, 
“Copyright” hüququ, eti-
barlı müasir saxlama sis-
temləri, o cümlədən blok-
çeyn, müəlliflik hüququ 
sahəsində yaranmış böh-
ran vəziyyətindən çıxış 
yolları və digər mühüm 
məsələlərə toxunub. 
“Rəqəmsal transformasi-
ya: IP diqqət mərkəzində” 
mövzusunda II beynəlxalq 
konfrans iki gün davam 
edəcək. “Rospatent” və 
Rusiya Ticarət-Sənaye Pa-
latasının təşkil etdikləri 
konfransa 20 ölkədən 800-
dən çox iştirakçı qatılıb.
Konfransda rəqəmsal 
sahədə meydana gələn 
çağırışlar və imkanlar, 
süni intellekt texnologi-
yalarının səmərəli tətbiqi, 
metod və prinsipləri, əqli 
mülkiyyətin rəqəmsal ob-
yektlərinin patentləşdi-
rilməsi sahəsində dünya 
təcrübəsi, əqli mülkiyyət 
hüququnun ötürülməsi-
nin onlayn qeydiyyatına 
dair informasiya sistemi 
və digər məsələlər müza-
kirə olunur.

Fransanın “Le Figaro” 
portalında “BP Azərbay-
canda neft sektoruna sər-
mayə yatırır” adlı məqalə 
dərc olunub.

Məqalədə BP və tərəfdaş-
larının Azərbaycanın neft 
sektoruna 6 milyard dol-
lar investisiya yatırmaq və 
Xəzərdə yeni ofşor plat-

forma tikmək niyyətindən 
söz açılır.
Sərmayə BP-nin 30,37 faiz 
paya malik olduğu və is-
tismarını həyata keçirdi-
yi “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
(AÇG) neft yataqları blo-
kuna yatırılacaq. 
Layihəyə yeni dəniz plat-
forması və gündəlik 100 
min barrel neft hasilatı-
nı təmin edəcək qurğular 
daxildir. 
Platformanın istismar 
müddəti ərzində 300 mil-
yon barrel neftin hasil 
olunması proqnozlaşdırı-
lır. İlk hasilatın başlaması 
2023-cü ildə gözlənilir.
Layihə üzrə tikinti işlərinə 
bu il başlanacaq. 2022-ci 

ilin ortalarına qədər da-
vam edəcək tikinti prose-
sində yerli işçi resursla-
rından istifadə olunacaq. 
İnşaat işlərinin pik döv-
ründə 8 min işçinin cəlb 
olunacağı gözlənilir.
Azərbaycan Rusiya və 
Meksika körfəzindən son-
ra təxminən 134 milyard 
dollarlıq bazarın kapital-
laşdırılması ilə dünyanın 
8-ci neft şirkəti olan BP-nin 
3-cü ən böyük əməliyyat 
sahəsidir.
Məqalədə 10 milyon əhali-
si olan Azərbaycanın kar-
bohidrogen ehtiyatların-
dan, Naftalanın neft kurort 
mərkəzindən söhbət açılır.

Cari ilin yanvar-mart aylarında xari-
ci müəssisə və təşkilatlar tərəfindən 
əsas kapitala 882,7 milyon manat və-
sait yönəldilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən ve-
rilən məlumata görə, xarici ölkələr 
və beynəlxalq təşkilatların vəsaitləri 
hesabına əsas kapitala yönəldilmiş 
vəsaitin 801,3 milyon manatı (90,8 
faizi) Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, İs-

veçrə, ABŞ, Malayziya, Yaponiya, 
Çexiya, İran, Rusiya və Norveç sər-
mayədarlarına məxsus olub.
Həmçinin bu dövr ərzində tikinti 
müəssisələri tərəfindən yerinə ye-
tirilmiş inşaat işlərinin 61,3 faizini 
tikinti, yenidənqurma və genişlən-
dirmə, 10,5 faizini əsaslı təmir, 9,4 
faizini cari təmir, 18,8 faizini isə di-
gər tikinti işləri təşkil edib.

Ümumi inşaat işlərinin 83,6 faizini 
qeyri-dövlət tikinti müəssisələri ye-
rinə yetiriblər.
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İstanbulun Harbiyə-Muhsin 
Ərtuğrul səhnəsində görkəmli 
Azərbaycan dramaturqu Hü-
seyn Cavidin “İblis” əsəri ta-
maşaya qoyulub. 
Tamaşa İstanbul Şəhər Teatrları 
və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 
və İrsi Fondunun təşkilati dəstəyi 
ilə hazırlanıb. Səhnə əsərinin ha-
zırlanmasına İstanbul Şəhər Te-
atrlarının direktoru Sedat Çakır 
tərəfindən mənəvi dəstək verilib.
Tədbirdə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin ictimai-siya-
si məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənov, Azərbaycanın mədə-
niyyət naziri Əbülfəs Qarayev, 
tanınmış şairə Sona Vəliyeva, 
Türkiyə-Azərbaycan parlament-
lərarası dostluq qrupunun rəh-
bəri Şamil Ayrım, Türkiyənin 
Mərmərə Qrupu Strateji və So-
sial Araşdırmalar Vəqfinin səd-
ri Akkan Suver, Azərbaycanın 
Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim, 
Azərbaycanın İstanbuldakı baş 
konsulu Məsim Hacıyev, səfirli-
yin və konsulluğun əməkdaşları, 
ziyalılar, media nümayəndələri 
və digərləri iştirak ediblər.
Tamaşanın quruluşçu rejisso-
ru Azərbaycanın Əməkdar in-
cəsənət xadimi, İstanbul Şəhər 

Teatrlarının direktor müavi-
ni Məlahət Abbasova, əsərin 
mətnini müasir türk dilinə uy-
ğunlaşdıran dramaturq Hilmi 
Zəfər Şahin, baş məsləhətçisi 
isə filologiya üzrə fəlsəfə dok-
toru Sona Vəliyevadır.
Baş rollarda Türkiyənin tanın-
mış aktyorlarından Rıdvan 
Çə ləbi, Əmrə Narcı, İskəndər 
Bağcılar, Şenay Bağ, Nurseli 
Tırışkan və Çağatay Palabıyık 
iştirak edirlər.
Səhnə əsərinin musiqisi xüsusi 
olaraq bu tamaşa üçün Azər-
baycanın Xalq artisti, bəstəkar 
Aygün Səmədzadə tərəfindən 

bəstələnib.
Bu tamaşada ilk dəfə olaraq 
“Maping” 3D işıq cihazların-
dan istifadə edilib. İstanbulun 
teatr səhnələri üçün ilk olan, 
kino effekti ilə seçilən bu qurğu 
tamaşaya xüsusi görkəm verib.
Tamaşaya baxışdan sonra çıxış 
edən Məlahət Abbasova, Azər-
baycanın mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev və tanınmış 
şairə Sona Vəliyeva Hüseyn Ca-
vid kimi dahi bir yazıçını türk, 
eləcə də dünya tamaşaçısına ta-
nıtmağın vacibliyini qeyd edib-
lər. Bildirilib ki, “İblis” Cavid 
dramaturgiyasının şah əsəridir.
Əsərin 1918-ci ildə yazılmasına 
baxmayaraq, mövzu bu gün də 
aktuallığını qoruyur və təəssüf 
ki, müasir həyatımızda davam 
edən qarşıdurmaları özündə 
əks etdirir.
Çıxışlarda Türkiyə ilə Azər-
baycan arasında dostluq və 
qardaşlıq münasibətləri ilə ya-
naşı, mədəni əlaqələrin də sıx 
olduğu vurğulanıb. Bu əsərin 
Türkiyənin ən görkəmli səh-
nələrindən birində tamaşaya 
qoyulması yüksək qiymətlən-
dirilib.

Alman Ticarət-Sənaye Pala-
taları Assosiasiyası Almaniya 
hökumətinə müraciətlə iqtisadi 
tənəzzül şəraitində özəl sekto-
run vergi yükünü və qanunve-
ricilikdə nəzərdə tutulan digər 
yükləri azaltmağa tövsiyə edib.
DİHK prezidenti Erik Şvayt-
ser jurnalistlərə deyib: “Bizdə 
biznesin üzərinə düşən yük 
başqa ölkələrlə müqayisədə 
xeyli artıb”. Şvaytser hökuməti 
bu sahədə “bir az surəti azalt-
mağa” çağırıb və əlavə edib ki, 
əgər hökumət bu xahişə əməl 
etsə, bu, iqtisadi dirçəliş üçün 
mühüm stimul olacaq.
Şvaytser elektrik enerjisinin 
qiymətinə diqqəti cəlb edərək 
deyib: “Elektrik enerjisinin qiy-
məti ilə əlaqədar deyə bilərəm 
ki, şirkətlərin çoxunun xərcləri 
artıb və nəticədə sahibkarlığın 

inkişafı üçün müəyyən risk ya-
ranıb”.
Onun sözlərinə görə, Almani-
yada orta ölçülü sənaye müəs-
sisələri üçün elektrik enerjisi-
nin tarifləri dünya bazarlarında 
Almaniyanın əsas rəqibi olan 
qonşu Fransadakı ilə müqa-
yisədə iki dəfə yüksəkdir.
Sağ mərkəzçi iqtisadiyyat nazi-
ri Piter Altmayer də son illərdə 

biznesə tətbiq edilən vergilə-
rin, rüsumların və lüzumsuz 
bürokratiyanın azaldılmasına 
tərəfdar olduğunu bildirib. Ma-
liyyə nazirinin mətbuat katibi, 
sol-mərkəzçi sosial demokrat-
ların nümayəndəsi Olaf Şlots 
isə öz tvitter mikrobloqunda 
yazıb ki, onun təmsil etdiyi Na-
zirliyin fikrincə, vergi islahatla-
rı aparılması üçün əsas yoxdur.

İtaliyada istehlak qiymətləri in-
deksi üç aydır ki, aşağı düşür. Belə 
ki, indeks 112,5 faizdən 110,5 faizə 
düşüb. 
Bu, 2017-ci ilin iyul ayından bəri 
müşahidə edilən ən aşağı səviyyə-
dir.
Bu barədə İtaliyanın Milli Statistika 
İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilib 
ki, ölkədə işgüzar inam indeksinin 
son vaxtlar artmasına baxmayaraq, 
bu göstərici, ümumiyyətlə, 99,1 fa-
izdən 98,7 faizə düşüb. Emal səna-
yesində isə işgüzar inam indeksi 
2015-ci ilin fevralından bu günə 
kimi ən aşağı səviyyəyə enib. Lakin 
inşaat sektorunda müvafiq indeks 
2007-ci ilin aprel ayında qeydə alı-
nan yüksək səviyyəyə çatıb.

Asiya İnfrastruktur İnvestisi-
ya Bankının (AİİB) direktorlar 
şurası Fil Dişi Sahili, Qvineya, 
Tunis və Uruqvayın banka üzv-
lüklə bağlı müraciətlərini müs-
bət cavablandırıb.
Bununla AİİB-in üzvlərinin sayı 
97-yə çatıb. Bu dövlətlər müva-
fiq ölkədaxili proseduru keç-
dikdən və müəyyən olunmuş 
məbləğdə depoziti ödədikdən 
sonra AİİB-in tamhüquqlu üzv-
ləri olacaqlar.
Qeyd edək ki, AİİB 2016-cı ilin 

yanvarında Azərbaycan da 
daxil olmaqla 57 təsisçi-üzv 
ölkə tərəfindən yaradılıb. Mən-
zil-qərargahı Pekində yerləşən 
bank 100 milyard dollar nizam-
namə kapitalı ilə Asiyada ener-
ji, nəqliyyat, şəhərsalma, su 

təchizatı, logistika, telekommu-
nikasiya, kənd təsərrüfatı, ətraf 
mühit və digər sahələr üzrə 
infrastruktur layihələrini ma-
liyyələşdirir. Bank fəaliyyətə 
başladığı vaxtdan indiyədək 
Azərbaycan da daxil olmaqla, 
müxtəlif ölkələrə 39 layihəyə, 
ümumilikdə, 7,94 milyard dol-
lar kredit ayırıb. AİİB 2016-cı 
ilin dekabrında Trans-Anadolu 
qaz boru kəməri (TANAP) la-
yihəsinə 600 milyon dollar kre-
dit verib.

ABŞ İrandan neft idxal edən 
8 ölkəyə - Türkiyə, Çin, Hin-
distan, Koreya Respublikası, 
İtaliya, Yunanıstan, Yaponiya 
və Tayvana tətbiq olunan mü-
vəqqəti güzəşti ləğv edə bilər.
Bu barədə aparıcı KİV-lər mə-
lumat yayıb. Bu xəbərlərdən 
sonra dünya birjalarında neftin 
qiyməti kəskin bahalaşıb. Belə 
ki, “Brent” və “Light”ın qiy-
məti son 6 ayın maksimumuna 
yüksəlib.
“Bloomberg”in xəbərinə görə 
isə, ABŞ rəhbərliyi İrandan neft 
alan ölkələrə tətbiq edilən və 
mayın 2-də başa çatacaq güzəş-
tin müddətini artırmayacaq.
Xatırladaq ki, ABŞ-ın İrana qar-
şı sanksiyalarının ikinci mər-
hələsi ötən il noyabrın 5-də 
qüvvəyə minib. Sanksiyalar 
çərçivəsində İrandan neft idxa-
lını əhəmiyyətli dərəcədə azal-
dan Türkiyə, Çin, Hindistan, 
Koreya Respublikası, İtaliya, 
Yunanıstan, Yaponiya və Tay-
vana 180 günlük müvəqqəti 
güzəşt tətbiq olunacaq.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp 
keçən il mayın 8-də isə ölkə-
sinin nüvə razılaşmasından 
birtərəfli çıxdıqdan sonra İrana 
qarşı sanksiyalar tətbiq edəcə-
yini açıqlamışdı. Bundan sonra 
ABŞ Maliyyə Nazirliyi Birləş-
miş Ştatların İrana qarşı sanksi-
yalarının 90 və 180 günlük ara 
ilə iki mərhələdən ibarət olaca-
ğını bildirmişdi. 90 gündən son-
ra ilk sanksiya paketi avqustun 
7-də qüvvəyə minib. 180 gün-
dən sonra, yəni noyabrın 5-dən 

ikinci sanksiya paketi tətbiq 
olunmağa başlayıb. Sanksiyalar 
İranın liman operatorları, yük 
və gəmiqayırma sektorunu, 
İran İslam Respublikasının Gə-
miçilik Xətləri (IRISL Group), 
Cənub Gəmiçilik Xətti şirkətləri 
və digər əlaqədar təşkilatları, 
İran Milli Neft Şirkəti (NIOC) 
və Milli Tanker Şirkəti (NITC) 
daxil olmaqla İrandan neft, neft 
məhsulları və neft-kimya məh-
sullarının satışını, eləcə də ma-
liyyə sektorunu hədəf alıb.

“AtaBank” ASC-ninn övbəti sosial 
layihələrindən biri baş tutub.
19 aprel 2019-cu il tarixində ban-
kın əməkdaşları könüllü qan ver-
mə aksiyasında iştirak ediblər. 
Bankın Azadlıq pr. 124 ünvanın-
da yerləşən ofisində Mərkəzi Qan 
Bankının peşəkar tibb kollektivi 
donorların sağlamlıq vəziyyətini 
yoxlayaraq qan götürmə əməliy-

yatını həyata keçiriblər. “Həyat 
naminə qan ver” şüarı altında 
keçən qanvermə aksiyası hemo-
filiya və talassemiyadan əziy-
yət çəkənləri qanla təmin etmək 
məqsədi daşıyır.
Qeyd edək ki, toplanan qan labo-
ratoriyada müayinə edildikdən 
sonra istifadə olunacaq. 

Biznesin İnkişafı Departamenti-
nin direktoru Oruc İbrahimovun 
sözlərinə görə, AtaBank olaraq 
korporativ idarəetmə standartla-
rı çər çi vəsində cəmiyyət, müş tə-
rilər və öz işçiləri qarşısında olan 
korporativ sosial məsuliyyətinə 
daim önəm veririk və gələcəkdə 
bu cür tədbirlərin ənənəvi hal al-
ması üçün çalışacağıq.


