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Azərbaycan xalqını 
28 May - Respublika günü
münasibətilə təbrik edir!

Mayın 21-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əli-
yev Sabunçu dəmir yolu vağzalı 
kompleksinin açılışında iştirak 
edib, yeni inşa edilən Bakı sərnişin 
– Sabunçu dəmir yolu xətti üzrə 
görülən işlərlə tanış olub.

Dövlətimizin başçısı əvvəlcə qəsə-
bə sakinləri ilə görüşüb söhbət et-
mişdir.

* * * * *
Prezident İlham Əliyevin 2018-
ci il 22 yanvar tarixli Sərəncamı-
na əsasən, Bakı sərnişin-Sabunçu 

dəmir yolu yenidən inşa olunub. 
Layihənin tərkib hissəsi olan Sa-
bunçu dəmir yolu vağzalı tama-
milə yenidən qurulub. İnşasına 
ötən ilin iyunundan başlanılan üç-
mərtəbəli binanın ümumi sahəsi 
4,1 min kvadratmetrdir. Artıq Sa-

bunçu dəmir yolu vağzalı komp-
leksi sərnişinlərə xidmət göstər-
məyə tam hazırdır.
 “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
ri Cavid Qurbanov dövlətimizin 
başçısına layihə üzrə görülən və 
görüləcək işlər barədə ətraflı mə-
lumat vermişdir.
Prezident İlham Əliyev Sabunçu 
dəmir yolu vağzalında yaradılan 
şəraitlə tanış olmuşdur.
Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı 
sərnişin - Sabunçu dəmir yolu xət-
ti üzrə görülən işlərlə tanış olmaq 
üçün qatarla Bakı Dəmir Yolu Vağ-
zalına yola düşüb.
Qeyd edilib ki, bu marşrut üzrə də-
mir yolu xəttinin uzunluğu bir is-
tiqamət üzrə 13,5 kilometrdir. Bakı 
sərnişin - Sabunçu dəmir yolu xətti 
üzərindəki Bakıxanov, Koroğlu, 
Keşlə və Nərimanov dayanacaqları 
tamamilə yenidən qurulub.
Bu gün Azərbaycan nəqliyyatının 
ən böyük sahələrindən biri dəmir 
yolu sektorudur. Azərbaycanın 

nəqliyyat sisteminin əsas sahələ-
rindən olan dəmir yolu nəqliyyatı 
indi özünün sürətli inkişaf mər-
hələsindədir. Belə ki, son zaman-
lar bu sahənin inkişafı, yüksək 
dünya standartlarına çatdırılması 
istiqamətində məqsədyönlü la-
yihələr, böyük həcmli işlər həyata 
keçirilir. Prezident İlham Əliye-
vin imzaladığı sərəncamlar, qə-
bul olunan dövlət proqramları bu 
sahədə islahatların daha da sürət-
lənməsinə, dəmir yolu nəqliyyatı 
vasitələrinin müasirləşdirilməsinə 
müsbət təsirini göstərib. Bakı Sərni-
şin-Sabunçu dəmir yolu xəttinin ye-
nilənməsi də bu işlərin davamıdır.
Dövlətimizin başçısı Bakıxanov 
dayanacağında yaradılan şəraitlə 
tanış olmuşdur.
Bakı sərnişin - Sabunçu dəmir 
yolu xətti üzərində yerləşən Ko-
roğlu dayanacağının ümumi sahə-
si isə 15 min kvadratmetrdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev Keş-
lə dayanacağında yaradılan şərait-
lə tanış olmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, ümumi 
sahəsi 10 min kvadratmetr olan 
Keşlə dayanacağında da iki tur-
niket binası tikilib. Bundan başqa, 
dayanacaqda iki platforma, 10 tur-
niket, uzunluğu 39 metr, eni isə 
2,5 metr olan yeraltı piyada keçidi 
mövcuddur. Ətrafda yaşıllıq və 
abadlıq işləri görülüb, avtomo-
billər üçün dayanacaq yaradılıb. 
Platformada müasir işıqlandırma 
və yanğınsöndürmə sistemi qu-
raşdırılıb.
Bütün bunlar son illərdə ölkəmiz-
də nəqliyyat infrastrukturunun 
davamlı inkişafı üzrə dövlət si-
yasətinin tərkib hissəsidir. Bu gün 
Azərbaycanda dəmir yolu infrast-
rukturunun müasirləşdirilməsi, 
beynəlxalq standartlara uyğun 
qurulması Prezident İlham Əliye-
vin həyata keçirdiyi məqsədyön-
lü iqtisadi inkişaf strategiyasının 
bəhrəsidir. Bu strategiya Azərbay-
canı Qərb ilə Şərq, Şimal ilə Cə-
nub arasında ən mühüm nəqliyyat 
qov şağına çevirir.

Mayın 21-də Milli Məclisin İqtisa-
di siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin iclası keçirilib.
İclasda “Azərbaycan Respublikası-
nın 2018-ci il dövlət büdcəsinin ic-
rası haqqında” qanun layihəsi bi-
rinci oxunuşda müzakirə olunub. 
Komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
2018-ci ilin Azərbaycanın icti-
mai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatın-
da ən yaddaqalan illərdən olduğu-
nu deyib. Bildirib ki, 2018-ci ildə 
Azərbaycanın dövlət müstəqil-
liyinin 100 illiyi qeyd edilib. Bu 
münasibətlə keçirilən tədbirdə 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
ölkəmizin müstəqillik illərində 
əldə etdiyi uğurlardan danışaraq 
deyib ki, öz potensial imkanların-
dan daha səmərəli istifadə edən 
Azərbaycan dünyanın dinamik in-
kişaf edən nüfuzlu dövlətlərindən 
birinə çevrilib. Bu baxımdan 2018-
ci ilin uğurları təqdirəlayiqdir.

Ziyad Səmədzadə qeyd edib ki, 
2018-ci ildə qlobal risklərə, dün-
yada baş verən təlatümlü ha-
disələrə baxmayaraq, Azərbaycan 
iqtisadiyyatı dinamik artım nü-
mayiş etdirib. Xüsusilə qeyri-neft, 
nəqliyyat sektorlarında və digər 
sahələrdə əvvəlki illərə nisbətən 
imkanlar genişlənib. Ötən il Azər-
baycan iqtisadiyyatına 17,2 mil-
yard manat vəsait qoyulub. Bu, 
əvvəlki ilə nisbətən 3 milyard 
manat çoxdur. Eyni zamanda, bu 
vəsaitlərin 70 faizi daxili mənbələr 
hesabına edilib.
İclasda iştirak edən maliyyə na-
zirinin müavini Azər Bayramov 
“Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il dövlət büdcəsinin icra-
sı haqqında” qanun layihəsini və 
müvafiq hesabatı əhatəli şəkil-
də şərh edib. Deyib ki, keçən il 
makroiqtisadi stabilliyin daha da 
möhkəmlənməsinə, ümumi daxili 

məhsulun (ÜDM) 1,4 faiz, əhali-
nin adambaşına düşən gəlirlərinin 
8,2 faiz artımına, milli valyutanın 
sabitliyinin qorunmasına nail olu-
nub, əhalinin gəlirləri mövcud inf-
lyasiyanı xeyli üstələyib. Cari ilin 
əvvəlində ölkənin ümumi valyuta 
ehtiyatları 44,5 milyard ABŞ dolla-
rı təşkil etməklə xarici dövlət bor-
cumuzu təxminən 5 dəfə üstələyib 
və 2018-ci ildə istehsal olunmuş 
ÜDM-in 94,8 faizinə bərabər olub. 
Qlobal enerji qiymətlərində müşa-
hidə olan dalğalanma nəticəsində 
“Azeri Light” markalı xam neftin 
1 barrelinin dünya birjalarında 
satış qiyməti 2018-ci ildə orta he-
sabla 73,1 ABŞ dollar səviyyəsin-
də qərarlaşıb ki, bu da 2017-ci illə 
müqayisədə 31,9 faiz, büdcədə 
nəzərdə tutulmuş proqnozlaşdırı-
lan qiymət göstəriciləri ilə müqa-
yisədə isə 32,7 faiz çox olub.
Qeyd olunub ki, ölkə iqtisadiyya-
tında ötən ildəki dinamik inkişaf 
dövlət və icmal büdcələrinin icra-
sında da öz müsbət təsirini göstə-
rib. 2018-ci il üçün icmal büdcənin 
gəlirləri 2017-ci illə müqayisədə 6 
milyard 849 milyon manat və ya 
28,4 faiz artaraq 30 milyard 925 
milyon manat təşkil edib, xərcləri 
isə 1 milyard 274 milyon manat və 
ya 5,1 faiz çoxalaraq 26 milyard 
457 milyon manat olub. İcmal bü-
dcə 1,5 milyard manat profisitlə 
proqnozlaşdırılsa da, 4,5 milyard 
manat profisitlə yekunlaşıb ki, bu 
da proqnoza nisbətən 3 milyard 
manat və ya üç dəfə çoxdur.

(davamı 2-ci səhifədə)
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Neft-qaz sektorunun bəzi tə-
sirləri nəzərə alınmamaq şər-
tilə ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə bu ilin birinci rü-
bündə qeyri-neft sektoru üzrə 
19 faizədək artım olub. Həmin 
dövrdə pərakəndə ticarət döv-
riyyəsində 35 faiz artım müşa-
hidə edilib.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu 
barədə vergilər nazirinin müşa-
viri Xəqani Abdullayev deyib.
Onun sözlərinə görə, bu göstə-
ricilər həmin sektorlarda aparı-
lan “ağarma” nəticəsində müm-
kün olub: "Vergi nəzarəti, vergi 
orqanlarının təsir rıçaqları di-
gərlərinə nisbətən daha çoxdur. 
Ən böyük "ağarma" effektini biz 
bu gün istehlak sferasında görü-
rük. Pərakəndə və topdansatış 
ticarətin həcmi də ötən ilin ilk 
rübü ilə müqayisədə 16 faiz ar-
tıb. ƏDV-yə cəlb olunan dövriy-
yələrin artımları da yüksəkdir. 
Pərakəndə ticarətdə həmin döv-
riyyələr 38 faiz, topdansatışda 
28 faiz təşkil edib".
X.Abdullayev mühüm təma-
yüllərdən birinin də kənd təsər-
rüfatında dövriyyələrin yüksək 
templə artdığını, 2018-ci ilin 
ilk rübü ilə müqayisədə bu il 
həmin sektorda 38 faizədək ar-

tım olduğunu vurğulayıb: "Biz 
"ağarma" göstəricilərini ümumi 
makro göstəricilərlə müqayisə-
də üzə çıxarmağa çalışırıq. Bü-
tün təhlillərimiz bu istiqamətə 
yönəlib. Aksizli mallar olan 
tütün və alkoqollu içkilər üzrə 
dövriyyələrdə dəfələrlə artım 
var. Bu da, ilk növbədə, vergi 
nəzarəti tədbirlərinin nəticə-
sində mümkün olub. Ötən ilin 
iyunundan başlayaraq, biz hə-
min məhsulların istehsalçıları-
na aksiz nəzarəti postları qur-
duq. Bundan sonra bu sahədə 
əhəmiyyətli "ağarma" hərəkət-
lərinin şahidi olduq".
Nazirlik rəsmisi, həmçinin 
qeyd edib ki, birinci rübün ye-

kunları bir sıra istiqamətlərdə 
erkən "ağarma" əlamətləri-
nin olduğunu göstərir: "Bu o 
demək deyil ki, bütün sahələr-
də həmin proses total şəkildə 
gedir. Prosesin getməsi həm də 
vergi inzibatçılığının düzgün 
qurulmasından, onun effektiv-
liyindən, növbəti mərhələdə 
isə rəqəmsal vergi inzibatçılığı 
sahəsində layihələrin həyata 
keçirilməsinin sürətindən ası-
lıdır. Artıq Nazirlər Kabineti 
yeni nəsil nəzarət-kassa aparat-
larının quraşdırılması qrafikini 
təsdiq edib. Bütün bunlar vergi 
inzibatçılığında maksimal fis-
kal effekt əldə olunmasına xid-
mət edir".

23 may - 3 iyun 2019-cu il

 Bu fikri mayın 20-də Bakıda ke-
çirilən İqtisadiyyat Nazirliyinin 
yanında Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin ( KOBİA) 
dəstəyi ilə "Kiçik və orta bizne-
sin inkişafında ictimai şurala-
rın rolu" mövzusunda forumda 
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitə-
sinin sədri Ziyad Səmədzadə 
bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbay-
canda sahibkarlıq institutu in-

kişaf edir:
"Özəl sektor Azərbaycan iqtisa-
diyyatının 80 faizini təşkil edir. 
Sahibkarlıqla məşğul olan insan-
ların sayı 1 milyona yaxınlaşır".
O, KOBİA-nın fəaliyyətinə diq-
qət çəkib: 
"Bu istiqamətdə KOBİA mühüm 
işlər həyata keçirir".
Z.Səmədzadə əlavə edib ki, ildə 
30-40 min sahibkarlıq subyekt-
ləri bağlanır, ona görə ki, maliy-
yədən düzgün istifadə edilmir. 

"Bununla yanaşı, sahibkarlar 
maliyyə mənbələrinə çıxışda 
əziyyət çəkirlər. Təbii ki, kölgə 
iqtisadiyyatı var. Bu istiqamət-
də ictimai şuraların yaradılma-
sı sahibkarlıq fəaliyyətinə müs-
bət təsir edəcək. İctimai Şurada 
gələcəkdə monitorinqlər aparıl-
masını istərdim", - millət vəkili 
bildirib.
Deputat əlavə edib ki, sahib-
karlıq fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra 
işlər həyata keçirməliyik.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Ötən il dövlət büdcəsinin mədaxili 
22 milyard 509 milyon manat ol-
maqla proqnoza 101,6 faiz əməl 
edilib. Bu da 2017-ci illə müqayisə-
də 6 milyard manat və ya 36,3 faiz 
artım deməkdir. 2018-ci ildə qey-
ri-neft sektoru üzrə büdcə daxilol-
maları 9 milyard 108 milyon ma-
nat və ya 103,5 faiz icra edilməklə 
proqnozda nəzərdə tutulduğun-
dan 305 milyon manat, 2017-ci illə 
müqayisədə isə 476 milyon manat 
və ya 5,5 faiz çox olub. Təqdim 
olunan proqnozun Vergilər Nazir-
liyi 100,5 faiz icra edərək büdcəyə 
7 milyard 416 milyon manat vəsait 
təqdim edilib ki, bu da 2017-ci illə 
müqayisədə 444 milyon manat və 
ya 6,3 faiz artım deməkdir.
Dövlət Gömrük Komitəsi tərə-
findən proqnoza 107,6 faiz əməl 
olunmaqla büdcəyə 3 milyard 433 
milyon manat vəsait daxil olub, 
bu da 2017-ci illə müqayisədə 31,6 
faiz və ya 825 milyon manat çox-
dur. 2018-ci ildə Dövlət Neft Fon-
du dövlət büdcəsinə 10 milyard 
959 milyon manat vəsait transfert 
edib.
Azər Bayramov bildirib ki, hesa-
bat ilində dövlət büdcəsinin xərc-
ləri proqnoza nisbətən 98,4 faiz və 
yaxud 22 milyard 731 milyon ma-
nat icra edilib. 
2018-ci ildə elm, təhsil, səhiyyə, 
sosial müdafiə və sosial təminat, 
mədəniyyət, incəsənət, informa-
siya, bədən tərbiyəsi və digər ka-
teqoriyalara aid edilməyən sahədə 
fəaliyyət xərclərinə 6166,6 milyon 
manat vəsait yönəldilib ki, bu da 
2017-ci illə müqayisədə 354,8 mil-
yon manat və ya 6,1 faiz çox ol-
maqla, dövlət büdcəsi xərclərinin 
27,1 faizini təşkil edib.
Qeyd olunub ki, ötən ildə sosial 
müdafiə və sosial təminat xərc-
lərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 
10,3 faizi həcmində və ya 2340,9 
milyon manat vəsait sərf edilib. 
A.Bayramov bildirib ki, icmal bü-
dcənin tərkib hissəsi olan Azər-
baycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyi yanında Dövlət Sosial Müda-
fiə Fondunun büdcəsinin gəlirləri 
3578,8 milyon manat proqnoza 
qarşı 3747,9 milyon manat və ya 
104,7 faiz icra olub. Bu da 2017-ci 

ilə nisbətən 349,0 milyon manat və 
ya 10,3 faiz çoxdur. Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondu-
nun büdcəsinin gəlirləri 15310,8 
milyon manat proqnoza qarşı 
17614,1 milyon manat (2303,3 mil-
yon manat və ya 15,0 faiz çox) icra 
olunub ki, bu da 2017-ci ilə nis-
bətən 5476,6 milyon manat və ya 
45,1 faiz çoxdur. Dövlət Neft Fon-
dunun büdcəsinin xərcləri 11448,3 
milyon manat proqnoza qarşı 
11432,3 milyon manat və ya 99,9 
faiz (16,0 milyon manat və ya 0,1 
faiz az) icra olub.
2018-ci ildə qazanılmış uğurları 
diqqətə çatdıran iqtisadiyyat na-
zirinin müavini Niyazi Səfərov 
deyib ki, Prezident İlham Əli-
yev Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi və qeyri-neft sek-
torunun inkişafı ilə bağlı məsələlə-
ri prioritet olaraq müəyyən edib. 
Bu istiqamətdə ötən il də sistemli 
və kompleks işlər həyata keçirilib. 
Nəticədə 2017-ci illə müqayisədə 
ÜDM-in real artım tempi 1,4, qey-
ri-neft sektorunun artım tempi isə 
1,8 faiz təşkil edib. Bu dövr ərzin-
də qeyri-neft sənayesində məhsul 
istehsalı 9,1 faiz, kənd təsərrüfatı 
məhsulu 4,6 faiz, pərakəndə ti-
carət 4 faiz artıb. 
Hesablama Palatasının sədri Vüqar 
Gülməmmədov məlumat verib ki, 
2018-ci ildə dövlət büdcəsinin gə-
lirləri qanunla müəyyən edilmiş 
20 mənbə üzrə daxilolmalar hesa-
bına formalaşıb. Bu mənbələrdən 
13-ü üzrə proqnoz göstəricilərinin 
icra səviyyəsi 100 faizdən çox, 7-si 
üzrə isə kəsirlə icra edilib. Dövlət 
büdcəsinin gəlirlərində neft amili 
yenə də dominantlıq təşkil edib, 
lakin qeyri-neft sahələrindən gə-
lirlərə proqnoza nisbətən 3,5 faiz, 
əvvəlki ilə nisbətən isə 5,5 faiz ar-
tımla əməl edilib. Hesabat ilində 
vergiödəyicilərinin dövlət büdcə-
sinə olan cəmi artıqödəmə məb-
ləği 2 milyard manat təşkil edib ki, 
bu da 2018-ci il 1 yanvar tarixinə 
olan göstəricidən 21,4 faiz azdır. 
Artıqödəmə məbləğinin azalma-
sı fonunda hesabat ilində dövlət 
büdcəsinə olan borcların məbləği 
3,8 faiz artıb. Artım əsasən faiz 
borclarının əhəmiyyətli artımı he-
sabına baş verib. 2018-ci ildə vergi 
borclarının əsas hissəsi qeyri-neft 

sektorunun, mülkiyyət növü üzrə 
bölgüdə isə qeyri-dövlət sektoru-
nun payına düşüb. Dövlət büdcəsi 
98,4 faiz səviyyəsində icra edilib 
ki, bu da çox müsbət amildir.
Vüqar Gülməmmədov bildirib 
ki, hesabat ilində dövlət büdcə-
sinin xərclərini xarakterizə edən 
əsas amil xərclərin artım tempinin 
ÜDM-in artım tempini üstələmə-
sidir. Əvvəlki illə müqayisədə 
2018-ci ildə büdcə xərclərinin ar-
tım tempi ÜDM-in artım tempin-
dən çox olub. Büdcə xərclərinin 
strukturunda əlavə dəyər yaradan 
xərclərin məbləği əhəmiyyətli çə-
kidə artıb.
Qeyd olunub ki, açıq tenderlə 
keçirilən dövlət satınalmalarının 
sayı əvvəlki ilə nisbətən 38,1 faiz, 
əhatə dairəsi 49,6 faiz artıb. 
Hesabat ilində daxili və xarici 
dövlət borclanmasının 2018-ci ilin 
dövlət büdcəsi haqqında Qanunla 
müəyyən edilmiş yuxarı hədləri 
gözlənilib, ümumi dövlət borcu 
məbləğinin 92,0 faizi xarici dövlət 
borcuna, 8,0 faizi isə daxili dövlət 
borcuna aid olub.
Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il dövlət büdcəsinin icrası 
ilə bağlı deputatlar Vahid Əhmə-
dov, Rüfət Quliyev, Əli Məsimli, 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Baş 
idarə rəisi Mirqasım Vahabov fikir 
və təkliflərini səsləndiriblər.
Deputatlar, həmçinin Vergi və 
İnzibati Xətalar məcəllələrində, 
“Azərbaycan Respublikasının Mil-
li Məclisinin daxili Nizamnamə-
sinin təsdiq edilməsi haqqında”, 
“Büdcə sistemi haqqında”, “Bələ-
diyyələrin fəaliyyətinə inziba-
ti nəzarət haqqında”, “Banklar 
haqqında”, “Mühasibat uçotu 
haqqında”, “Azərbaycan Respub-
likasının Mərkəzi Bankı haqqın-
da”, “Dövlət rüsumu haqqında”, 
“Kredit ittifaqları haqqında” qa-
nunlarda dəyişiklik edilməsi barə-
də qanun layihələrini birinci oxu-
nuşda müzakirə ediblər. İclasda 
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların tənzimlənməsi və 
sahibkarların maraqlarının mü-
dafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların 
dayandırılması haqqında” qanun-
larda dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihələrinə də baxılıb.

Bu sözləri İqtisadiyyat naziri-
nin müavini Sahib Məmmədov 
deyib.
O bildirib ki, müəssisələrdə 
menecment və marketinq işi-
nin təşkili, innovasiyaların, 
yeni texnologiyaların tətbiqi 
vasitəsilə iqtisadi səmərənin 
aparılması, rəqabətqabiliyyətli 

və ixracyönümlü məhsul isteh-
salı, bu məhsulların ixracı əsas 
aktual məsələlərdən biridir. 
Bu istiqamətdə dövlət lazımi 
tədbirlər görür, xüsusilə sa-
hibkarlığın inkişafı sahəsində 
həyata keçirilən islahatlar, qə-
bul edilən strateji qərarlar bu 
gün özəl sektorun ümumdaxili 

məhsulda payının 85 faizə çat-
ması, eyni zamanda, məşğul-
luqda özəl sektorun 76 faiz təş-
kil etməsinə səbəb olub.
Nazir müavininin sözlərinə 
görə, xüsusilə bu gün ölkədə 
formalaşmış iqtisadi potensial-
da sahibkarların rolu danılmaz-
dır. Onların istehsal etdikləri 
məhsullar, göstərdikləri xid-
mətlər hazırda daxili istehlak 
bazarını təmin etməklə yanaşı, 
xaricə ixrac olunur ki, bu da, 
sözsüz ki, ölkəyə valyuta axını 
üçün zəmin yaradır: 
“Bu gün dövlət tərəfindən sa-
hibkarlığın inkişafına uyğun 
olaraq həm maarifləndirmə, 
həm də inzibati prosedurların 
sadələşdirilməsi, qanunvericili-
yin təkmilləşdirilməsi ilə yana-
şı, dövlətin güzəştli kreditləri-
nin verilməsi istiqamətində də 
tədbirlər həyata keçirilir”.

Göygöl rayonu ərazisində 
Buğda Nişastası Dərin Emalı 
Zavodunun inşası işlərinə baş-
lanılıb. "Run Group"un sifari-
şi və "Run Const.&inv.comp" 
MMC-nin layihəsi əsasında 
həyata keçirilən inşaat işləri-
nin icraçısı Türkiyənin məşhur 
"Doğuş Holding" şirkətlər qru-
puna daxil olan "Ayson Geo-
tektnik ve Deniz İnşaat A.Ş" 
& "Es Group" JV şirkətidir. Bu 
məqsədlə "Run Group" MMC 
ilə adıçəkilən şirkət arasında 
müqavilə imzalanıb. 
Dünyanın qabaqcıl ölkələrin-
dən gətirilərək ən müasir tex-
nika və texnologiyaların tətbiq 
ediləcəyi Göygöl Buğda Nişas-
tası Dərin Emalı Zavodunun 
inşası üçün ilkin hesablamalara 
görə, 120 milyon avro investisi-
ya tələb olunur. Zavodun inşa-
sına ümumilikdə 600 nəfərədək 
işçi qüvvəsi cəlb olunacaq.
Zavodun inşasının maliyyələş-
məsini Çin Milli İdxal-İxrac 
Korporasiyası (CNTIC) və 

"Run Group"un birgə təsis etdi-
yi "CNTIC & Run Group" şirkə-
ti həyata keçirir.
Layihənin gerçəkləşməsinin 
bütün hüquqi məsələlərini İs-
railin "Zahavi Pretty" hüquq 
şirkəti həll edir. "Zahavi Pret-
ty", həmçinin "Run Group"un 
digər layihələrinin də hüquqi 
təminat işlərini həyata keçirir.
Göygöl şəhərində 20 hektarlıq 
ərazidə yerləşəcək nişasta zavo-
du istismara veriləndən sonra 
burada 650 nəfərlik iş yeri açı-
lacaq. Zavodda nişasta istehsalı 
üçün gündəlik 800 ton buğda 

emal edilə biləcək. Məhsulun 
98 faizi xaricə ixrac olunacaq, 
yalnız 2 faizi ölkə daxilində ba-
zara çıxarılacaq. Qeyd edək ki, 
nişastadan qida sənayesində və 
tibdə istifadə olunan 12 adda 
məhsul hazırlanır.
Göygöl Buğda Nişastası Dərin 
Emalı Zavodunun 2020-ci ilin 
sonunadək tikilib başa çatdırıl-
ması gözlənilir.
Qeyd edək ki, bu, "Run Group"un 
Göygöldəki yeganə layihəsi de-
yil. Belə ki, şirkət yaxın gələcəkdə 
burada daha 2 böyük müəssisə-
nin inşasını həyata keçirəcək. 
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Müsahibimiz Milli Məclisin (MM) 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahib-
karlıq komitəsinin sədri, akade-
mik Ziyad Səmədzadədir.
“Bir kəmər, Bir yol”a 

gedən yol...
-Bildiyiniz kimi, bugünlərdə Çi-
nin paytaxtı Pekində Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin də işti-
rak və geniş çıxış etdiyi 2-ci “Bir 
kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Forumu keçirildi. Dəfələrlə 
Çində səfərdə olmuş, bu ölkənin 
iqtisadiyyatı, ictimai-siyasi həya-
tı ilə yaxından maraqlanmış, tanış 
olmuş, bu istiqamətdə bir sıra elmi 
məqalələr yazmış, ən əsası Azər-
baycan-Çin münasibətlərinə bö-
yük töhfə sayılacaq “Dünya iqti-
sadiyyatı: Çin iqtisadi möcüzəsi”, 
“Çin qlobal dünya iqtisadiyyatın-
da” - Azərbaycan və rus dillərin-
də kitablarının müəllifi kimi, Fo-
rum haqqında, ümumiyyətlə, “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü və la-
yihəsi barədə nə deyərdiniz?
- Əvvəla, onu deyim ki, dünyada 
son illər sürətli qloballaşma pro-
sesi gedir. Eyni zamanda, qlobal 
kataklizmlər, siyasi, iqtisadi böh-
ranlar, hərbi qarşıdurmalar, sivili-
zasiyalararası toqquşmalar, dağı-
dıcı vətəndaş müharibələri, güclü 
və qarşısıalınmaz miqrant proble-
mi və s. yaşanır. Artıq müstəqilli-
yinin 28-ci ilini yaşayan müstəqil 
Azərbaycan dövləti də demokra-
tik, dünyəvi, unitar bir ölkə kimi 
dünyanın bir parçası, tərkib hissə-
sidir. Ölkəmiz də dünyada gedən 
proseslərdən kənarda qalmayıb, 
əksinə, bu proseslərdə, xüsusilə, 
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində əsas aktyorlar-
dan birinə çevrilib.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
xarici siyasət prioritetləri arasın-
da dünyanın ən böyük 3 supergü-
cündən biri olan, əhalisinin sayına 
görə dünyada birinci, ərazisinin 
sahəsinə görə də yenə ilk yerlər-
dən birini tutan Çin Xalq Respub-
likası ilə əməkdaşlıq, strateji tərəf-
daşlıq xətti dayanır. Heç təsadüfi 
deyil ki, ulu öndər Heydər Əliye-
vin ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi 
dövrdə ilk səfər etdiyi ölkələrdən 
biri məhz Çin Xalq Respublikası 
oldu. Çünki həmin dövrdə Azər-
baycan müstəqilliyinin ilk və 
ağır illərini yaşayırdı, Ermənis-
tan-Azərbaycan münaqişəsində  
atəşkəs əldə olunmamışdı, qanlı 
savaş davam edirdi, iqtisadiyya-
tımız dağıdılmış vəziyyətdə idi, 
“Əsrin müqaviləsi” hələ imzalan-
mamışdı. Dünya erməni yalanları 
və fitnəkarlıqları ilə uyumaqda 
idi, Azərbaycanın haqq səsi eşidil-
mirdi.  Odur ki, Çin kimi dövlət-
lə yüksək münasibətlər qurmaq, 
əlaqələri inkişaf etdirmək, həmçi-
nin Qarabağ, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və suverenliyi məsələ-
sində dəstək almaq çox vacib və 
önəmli idi. Ağır, çətin missiya olsa 
da, Azərbaycan dövləti ulu öndə-
rin böyük siyasi iradəsi və qətiy-
yəti sayəsində buna nail ola bildi.
Bu gün bütün beynəlxalq qu-
rumlarda bu iki dövlət bir-birinə 
güclü şəkildə dəstək verməkdə-
dirlər. Ölkələrimiz arasında bir 
çox sahələrdə güclü əlaqələr möv-
cud olmaqda, müsbət nəticələ-
rini verməkdədir. Hər iki lider 
Azərbaycan-Çin, Çin-Azərbaycan 
münasibətlərinin strateji müttə-
fiqlik münasibətlərinə çevrilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar 
atmaqdadırlar. Bu baxımdan, Çi-
nin 2013-cü ildən təşəbbükarı ol-
duğu və Cənubi Qafqaz ölkələri 

arasında ilk olaraq Azərbaycanın 
dəstəklədiyi bu təşəbbüs təkcə 
nəqliyyat layihəsi deyil, həm də 
sülhə, təhlükəsizliyə və əməkdaş-
lığa xidmət edən layihədir...
- Ziyad müəllim, istərdik ki, qısa-
ca da olsa, bu layihənin mahiyyəti 
barədə həm bizi, həm də oxucuları 
məlumatlandırasınız...
- Bildiyiniz kimi, ötən əsrin 60-70-

ci illərinə kimi Çin dünyanın əha-
licə və ərazicə böyük dövlətlərin-
dən sayılsa da, inkişaf səviyyəsinə 
görə çox geridə qalırdı. Böyük 
potensialına, təbii və insan resurs-
larına baxmayaraq, Çin digər su-
pergüclərlə müqayisədə çox zəif 
görünürdü. Ancaq bildiyiniz kimi, 
ötən əsrin 70-ci illərinin sonların-
dan Çində həyata keçirilən dərin 
iqtisadi islahatlar nəticəsində, xü-
susilə, sosializm quruluşunun qo-
runub, saxlanılması şərti ilə açıq 
bazar iqtisadiyyatına keçilməklə, 
Çin dünyanın ən inkişaf etmiş 
ölkələrindən, iqtisadi və siyasi 
nəhənglərindən birinə çevrilə bil-
di. Dünyada Çin iqtisadi möcüzə-
si, Çin iqtisadi modeli deyilən bir 
anlayış, bir model meydana gəldi 
və artıq 40 ilə yaxındır ki, bu model 
həm Çinin dünyadakı lider mövqe-
yinin təmin edilməsinə, onun qo-
runub, saxlanılmasına xidmət edir, 
həm də iqtisadiyyatları xeyli geri-
də qalmış bir çox Asiya və Avropa 
ölkələrinin, postsosialist və postso-
vet ölkələrinin inkişafına öz əməli 
töhfələrini verir.
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi də 
məhz Çinin super güclü dövlət 
istəyinin, bu planın bir tərkib his-
səsidir. Çinin təşəbbüskarı olduğu 
bu layihənin məqsədi planetə nü-
fuz edən güclü nəqliyyat və logis-
tika infrastrukturu yaratmaqdır. 
Çünki belə bir infrastruktur Çin 
mallarının, ideyalarının və mədə-
niyyətinin təbliğinə və nəqliyyat 
marşrutlarına bitişik bütün ölkələ-
ri birləşdirməyə imkan verəcək. 
Mahiyyət etibarı ilə böyük rəqa-
bət mübarizəsidir. Çünki ABŞ 
da vaxtilə Qədim və Böyük İpək 
yolu ilə maraqlanıb. Hətta ABŞ 
Konqresi İpək yolu haqqında qa-
nun da qəbul edib. 1999-cu ildə 
ulu öndər Heydər Əliyev ABŞ-a 
səfər edəndə buna görə ABŞ rəh-
bərliyinə təşəkkürünü də bildirib. 
Lakin ABŞ bu məsələdə  özünün  
maraqlarını daha çox önə çəkdiyi 
üçün sonradan bu prosesdə çox da 
fəal rol ala bilməyib. Yenə də qeyd 
edirəm, bu, böyük bir rəqabət mü-
barizəsidir. Çin də, öz növbəsində 
böyük gərginlik yaratmadan bu 
böyük layihəni həyata keçirməklə, 
dünya miqyasında lider dövlətə 
çevrilməkdədir. Çünki bu layihə-

də iştirak edən bütün ölkələr Çi-
nin siyasətini dəstəkləyirlər. Ar-
tıq Avropanın özündə belə Çinə 
münasibət, yanaşma dəyişib. Av-
ropa da bu gün Çinə investisiya 
qoymaq istəyir. Çin də Avropaya 
getdikcə daha böyük miqdarda 
investisiyalar qoymağa başlayıb. 
Ona görə bu kəmərin istifadəyə 
verilməsi, təbii ki, Çinə çox böyük 
dividendlər gətirəcək. Çin, ümu-
miyyətlə, bütün səviyyələrdə-həm 
Rusiya, həm qonşu ölkələrlə, həm 
də Avropa dövlətləri ilə sıx  əmək-
daşlıq edir.  Heç təsadüfi deyil ki, 
bir müddət əvvəl ÇXR rəhbərliyi 
İtaliyaya səfər edib, bundan əvvəl 
Fransaya səfər gerçəkləşdirilib. 
Belə demək mümkünsə, ABŞ Pre-
zidenti Donald Trampın müəyyən 
mənada apardığı, yeritdiyi pro-

teksionist siyasətin əleyhinə ola-
raq,  Çin Avropa bazarlarına daha 
sürətlə daxil olmağa başlayıb.
Ümumiyyətlə, Çin mətbuatı bu 
layihədə mümkün investisiyanın 
4-8 trilyon dollara qədər olduğu-
nu təxmin edir və belə hesab edi-
lir ki, “Bir kəmər, bir yol” layihəsi 
dünya əhalisinin 60 faizini əhatə 
edəcək. Çin mətbuatına görə, ötən 
illər ərzində təkcə Yaxın Şərqdəki 
layihəyə qoyulan investisiyalar ar-
tıq 300 milyard dolları aşıb. Eyni 
zamanda, hazırda “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünün 150 ölkə tərə-
findən dəstəkləndiyi, bu sıraya bir 
sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatla-
rın da daxil olduğu bildirilir...

Bu, həm daimi gəlir 
mənBəyi, həm iqtisadi 
təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi, həm də siyasi 

mövqe deməkdir...
- Ziyad müəllim, Azərbaycanın bu 
təşəbbüsə qoşulmaqda məqsədlə-
rinin və əldə etdiyi, yaxud edəcəyi 
mənfəətlərin nə olacağı barədə də 
fikirlərinizi bilmək istərdik...
- Qeyd etdiyim kimi, 1994-cü il-
dən ötən 25 il ərzində uğurla da-
vam etdirilən Azərbaycan-Çin, 
Çin-Azərbaycan əməkdaşlığı, hətta 
deyərdim strateji müttəfiqlik müna-
sibətləri nəticəsində böyük məsafə 
qət edilib. Hər iki ölkə bərbərhüquq-
lu dövlətlər kimi, bütün sahələrdə 
əməkdaşlıq əlaqələrinə malikdirlər 
və bu əlaqələrin, bu əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində, sürətləndiril-
məsində maraqlıdırlar. 
Heç təsadüfi deyil ki, dövlətimi-
zin başçısı 2015-ci ildə Çinə dövlət 
səfəri zamanı “İpək Yolu İqtisadi 
Kəməri”nin yaradılmasının birgə 
təşviqinə dair Anlaşma Memo-
randumunu imzalayaraq, Çinlə 
əməkdaşlıqda, o cümlədən adıçə-
kilən layihənin reallaşmasında 
maraqlı və qətiyyətli olduğunu  
nümayiş etdirdi. Belə ki, tarixi “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsü, layihə-
si bir neçə dəfə qeyd etmişəm ki, 
Azərbaycan üçün daimi kapital-
dır, daimi gəlir mənbəyidir, daimi 
iş yerləridir, daimi siyasi mövqe-
dir, ölkəmizin həm də iqtisadi təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsidir. 
Dövlət başçımız Davos İqtisadi 
Forumunun son-2019-cu il top-

lantısı çərçivəsində reallaşdırlan 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 
inkişaf etdirilməsi: Çinin trilyon 
dollarlıq baxışı” mövzusundakı 
sessiyada iştirak edərək, orada 
bir çox sualları cavablandırmaq-
la, bir daha Azərbaycanın bu 
layihədə iştirakına aydınlıq gə-
tirmiş oldu. “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü Azərbaycan kimi qonşu 
ölkə üçün nə deməkdir?” sualına 
cavab olaraq bəyan edildi ki, bu 
layihə ölkəmizə yüklərin Şərq-
dən Qərbə, Şimaldan Cənuba və 
Cənubdan Şimala nəqlinə imkan 
verəcək. Həmçinin, qeyd edildi 
ki, Azərbaycan Şərq-Qərb nəq-
liyyat dəhlizi təşəbbüsünün fəal 
üzvü kimi, “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünü dəstəkləməklə həm 
də  özündən şimalda və cənubda 

yerləşən ölkələrə bu layihəyə qo-
şulmaq üçün imkanlar yaradır. Bir 
daha qeyd etməyi vacib sayıram 
ki, Azərbaycan-Çin münasibətləri 
daim qarşılıqlı hörmət və dostluq 
prinsiplərinə əsaslanır. 
2018-ci ildə ölkələrimiz arasın-
da ticarət dövriyyəsi 1,3 milyard 
dollar təşkil edib. Çinin Cənubi 
Qafqaz ölkələri ilə ticarətinin təq-
ribən 43 faizi Azərbaycanın pa-
yına düşür. Bununla belə, ticarət 
dövriyyəsinin artırılması üçün po-
tensial böyükdür və hesab edirəm 
ki, bu rəqəm yaxın illərdə dəyiş-
məlidir. Həmçinin, Azərbaycanda 
120-dək Çin kapitallı şirkət fəaliy-
yət göstərir. Çin şirkətləri Azər-
baycana 800 milyon dollardan çox 
investisiya yatırıb. Azərbaycan 
Çinlə ikitərəfli ticarət əlaqələrinin 
inkişafı istiqamətində bir çox təd-
birlər görüb. Azərbaycanın Çində 
ticarət nümayəndəsi, Urumçidə 
və Şanxayda Azərbaycan şərab 
evləri, Lucouda Azərbaycan Ti-
carət Evi fəaliyyət göstərir, Çinə 
ixrac missiyaları təşkil edilir. Bun-
dan başqa, Çinin paytaxtında və 
müxtəlif regionlarında keçirilən 
sərgilərdə Azərbaycan şirkətlə-
rinin məhsulları və xidmətləri 
nümayiş etdirilir və böyük ma-
raqla qarşılanır. Çin ilə ikitərəfli 
ticarətin genişləndirilməsi üçün 
Birinci Çin Beynəlxalq İdxal Sər-

gisi platformasından da səmərəli 
istifadə olunub, 180 çeşiddən çox 
Azərbaycan məhsulu təqdim edi-
lib. Nümayiş etdirilən məhsulla-
rımıza çinli ziyarətçilər tərəfindən 
böyük maraq göstərilib. Qeyd 
olunub ki, Azərbaycan Çinlə kənd 
təsərrüfatı sahəsində də əməkdaş-
lıqda maraqlıdır. Çəltikçilik, çayçı-
lıq, pambıqçılıq, ipəkçilik, tütünçü-
lük sahələrində əlaqələrin inkişafı 
üçün imkanlar genişdir. Çin şirkət-
ləri artıq pambıqçılığın və ipək-
çiliyin maddi-texniki bazasının 
inkişafında Azərbaycanla uğurlu 
əməkdaşlıq edir. Azərbaycan Çinə 
yüksək keyfiyyətli kənd təsərrüfatı 
məhsullarını, o cümlədən pambıq, 
tütün, şərab, alüminium və kim-
ya sənayesi məhsulları ixrac edə 
bilər. Ölkəmiz isə Çindən yüksək 
keyfiyyətli məhsulların idxalını 
dəstəkləyir. Bununla yanaşı, Azər-
baycan Çinin regionları ilə əlaqələ-
rin genişləndirilməsində, qarşılıqlı 
səfərlərin və tədbirlərin təşkilində 
də maraqlıdır.
Çinin rəhbəri tərəfindən bir daha 
vurğulanıb ki, Azərbaycan tərə-
fi və ölkə prezidenti kimi İlham 
Əliyev Çin-Azərbaycan münasi-
bətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünün birlikdə re-
allaşdırılmasına böyük diqqət ye-
tirir və bu, qarşı tərəfdən yüksək 

qiymətləndirilir. Qeyd edilmişdir 
ki, Azərbaycan Avrasiya məka-
nında əməkdaşlıq üzrə Çinin əsas 
tərəfdaşlarından biridir. Si Cinpin 
“Sizinlə birlikdə ortaq səylərimiz-
lə “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin 
reallaşdırılmasını davam etdir-
məyə, birgə inkişaf və firavanlıq 
naminə bütün sahələrdə qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığı daim dərin-
ləşdirməyə hazıram…” sözlərinə 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi çər-
çivəsində Trans-Xəzər nəqliyyat 
dəhlizi mühüm əhəmiyyət daşı-
yır”, - deyə əlavə etmişdi.
Forumda çıxışı zamanı isə Azər-
baycan prezidenti adıçəkilən la-
yihəni və Forumu Azərbaycan ilə 
Çin arasında dostluğun və tərəf-
daşlığın göstəricisi hesab etdiyini 
vurğulamışdı. Həmçinin, qeyd 
edilmişdi ki, bu layihə yalnız nəq-
liyyat bağlılığını təmin etmir, eyni 
zamanda,  müxtəlif ölkələr arasın-
da əlaqələri gücləndirir, dialoq və 
əməkdaşlığın möhkəmləndirilmə-
si işinə xidmət edir və beynəlxalq 
ticarət üçün yeni imkanlar yaradır. 
Ümumiyyətlə, okeana çıxışı olma-
yan bir ölkə olmasına baxmaya-
raq, Azərbaycan bu gün dünyanın 
əsas nəqliyyat-logistika mərkəzlə-
rindən birinə  çevrilib. Nəqliyyat 
mərkəzi, nəqliyyat kompleksi də, 
sözün əsl mənasında, bütün nəq-
liyyat növlərinin tarazlı inkişafı 

nəticəsində ola bilər. Bu gün Azər-
baycanda nəqliyyat kompleksinin 
bütün  istiqamətləri üzrə - dəmir 
yolu, dəniz və hava limanları, 
avtomobil yolları ilə bağlı böyük 
uğurlar əldə edilib. Ümumiyyət-
lə, yollar uğrunda mübarizə qlo-
ballaşan dünyada getdikcə daha 
güclü amilə çevrilir. Yəni, hər bir 
ölkə dünya bazarına çıxmaq, iqti-
sadi əməkdaşlığı genişləndirmək 
istəyir. O ölkələr bu əməkdaşlıqda 
udublar ki, onların güclü nəqliy-
yat-logistika mərkəzləri var. Azər-
baycanın da bu gün güclü nəqliy-
yat mərkəzi kimi tanınması artıq 
dünya tərəfindən qəbul edilmiş bir 
gerçəklikdir və ölkəmiz, müstəqil 
dövlətimiz həm elmi, həm də real-
lıq baxımından məsələləri düzgün 
qiymətləndirir. Bizim gəmiqayır-
ma zavodumuz var, bizim dəniz 
donanmamız, güclü gəmiçilik 
ənənələrimiz var. Dünyada ilk 
neft-dəniz donanması məhz Azər-
baycanda yaradılıb. Azərbaycanın 
üçrəngli bayrağı altında dünya 
sularında gəzən gəmilərimiz var. 
Həmçinin, ötən ilin avqustunda 
Qazaxıstanın Aktau şəhərində beş 
Xəzəryanı dövlət başçısı tərəfindən 
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı 
tarixi Konvensiya imzalandı ki, bu-
nunla bizim əməkdaşlıq imkanları-
mız bir az da genişlənmiş oldu. Ar-

tıq beş Xəzəryanı dövlət arasında 
əməkdaşlıq nəinki ildən-ilə, gün-
dən-günə genişlənməkdədir.
azərBaycan regionun 

və dünyanın aparıcı 
nəqliyyat, logistika 

mərkəzi rolunda...
Digər vacib elementlərdən biri də 
odur ki, bütün bu daşımalarda də-
mir yolunun xüsusi rolu və çəkisi 
var. Bu istiqamətdə də Azərbay-
can öz güclü dəmir yolu infrastuk-
turu vasitəsilə çox mühüm addım-
lar atmaqdadır. Əslində Qədim və 
Böyük İpək yolu həm də dəmir 
yolunun inkişafı deməkdir. Heç 
uzağa getmək lazım deyil, elə son 
illərdə Azərbaycanın dəmir yo-
lunda sərnişin dövriyyəsi də, yük 
dövriyyəsi də xeyli dərəcədə azal-
mışdı. Bunu qısa müddətdə bərpa 
etmək o qədər də asan məsələ de-
yildi. Çünki vaxt itmişdi, zaman 
bizim əleyhimizə işləmişdi. Keç-
miş əlaqələrin qırılması, müəs-
sisələrin dağılıb, sıradan çıxması 
və sair, bu sahədə xeyli dərəcədə 
geriləmə yaratmışdı. Ancaq Allaha 
min şükürlər olsun ki, Azərbaycan 
dövləti dəmir yolunun vacibliyini 
nəzərə alaraq bu sahədə dinamik, 
inkişafa təkan verən islahatları ön 
plana çəkdi. 
Elə götürək Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolunun həyata keçirilməsi 

“Sizinlə birlikdə ortaq səylərimizlə “Bir kəmər, bir yol” layihə-
sinin reallaşdırılmasını davam etdirməyə, birgə inkişaf və fira-
vanlıq naminə bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı 
daim dərinləşdirməyə hazıram…”

si cinpin

“Azərbaycan lap əvvəldən Prezident Si Cinpin tərəfindən irə-
li sürülmüş “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyib. Bu 
layihə yalnız nəqliyyat bağlılığını təmin etmir. O, həmçinin 
müxtəlif ölkələr arasında əlaqələri gücləndirir, dialoq və əmək-
daşlığın möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir və beynəlxalq 
ticarət üçün yeni imkanlar yaradır”.

ilham əliyev



4 23 may - 3 iyun 2019-cu il
prosesini. Nə qədər maneçiliklər, 
nə qədər çətinliklər vardı, bir çox 
dairələr bunun gerçəkləşdirilmə-
sində maraqlı deyildilər. Amma 
bunlar hamısı dəf edildi və nə-
hayət, 2017-ci ilin sonlarında bir 
neçə dövlət və hökumət başçsının 
iştirakı ilə bu tarixi dəmir yolunun 
açılışı mərasimi keçirildi. Bu tarixi 
dəmir yolu həm də Azərbaycanın 
güclü nəqliyyat-logistika mərkə-
zinə çevrilməsində ən mühüm ad-
dımlardandır. Onu da deyim ki, 
istər bu dəmir yolunun, istər Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan, istər Bakı-Tbi-
lisi-Ərzurum layihələrinin həyata 
keçirilməsində, onların reallaşdı-
rılmasında Azərbaycan qonşu və 
dost Gürcüstana xeyli dərəcədə 
güzəştlər etdi. Ümumiyyətlə, bəlkə 
də dünyada Azərbaycan kimi çox 
az və nadir ölkələr var ki, dostluq, 
qonşuluq münasibətləri  naminə 
öz gəlirlərinin müəyyən hissəsin-
dən imtina etmiş olsun.  Ancaq 
Azərbaycan dövləti bunu da ba-
cardı, qonşu gürcü xalqı və dövlə-
tinin gələcəyi, inkişafı naminə öz 
gəlirlərindən imtina etdi. Mən bu 
məqamı ona görə xatırladıram ki, 
bu güzəştlərə, həm də tarixi qon-
şuluq və dostluq münasibətlərinə 
baxmayaraq, qonşu dövlətin bəzi 
rəsmi nümayəndələri, siyasətçiləri 
tərəfindən bu münasibətlərə zərər 
vura, kölgə sala biləcək davranış-
lar sərgilənir. Hesab edirəm ki, 
bunlar yolverilməz və  qəbuledil-
məzdir, həm də münasibətlərin, 
əlaqələrin, əməkdaşlığın ruhuna 
ziddir. Amma bütövlükdə bu iki 
qonşu və dost dövlət zaman-za-
man bir sıra məsələlərin öhdəsin-
dən uğurla gəldiyi, əməkdaşlıq 
yolunda birgə addımladığı kimi, 
bu kimi əngəllərin də öhdəsindən 
gələcək və əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq 
münasibətlərini daha sürətli şəkil-
də davam etdirəcək. Azərbaycan 
hər zaman olduğu kimi, bu gün də 
səmimi, açıq və şəffaf siyasət yeri-
dir və bu siyasətdən bir an olsun 
belə geriçəkilmə yoxdur.
Bu yerdə həmçinin qeyd etmək 
lazımdır ki, ölkə prezidenti təx-
minən ayyarım əvvəl Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu xəttində 
hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə 
də tanış olmuşdur. “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurba-
nov bildirmişdir ki, QSC-nin si-
farişi ilə İsveçrənin “Stadler Rail 
Group” şirkəti tərəfindən istehsal 
olunan 10 vaqondan ibarət sərni-
şin qatarı Türkiyə və Gürcüstan-
dan keçməklə martın 29-da Bakıya 
çatmışdır. Amma bundan əvvəl 
qatar Axalkalakidə quraşdırılmış 
xüsusi qurğuda test rejimində sı-
naqdan keçirilmişdir. Həmçinin, 
Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu ilə 
sərnişin daşınmasının təşkili bu 
ilə planlaşdırılıb.  Eyni zamanda, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti ilə İsveç-
rənin “Stadler Rail Group” şirkəti 
arasında imzalanan müqaviləyə 
əsasən, ikinci mərhələdə daha 10 
vaqonun gətirilməsi nəzərdə tu-
tulmuşdur.

gəncə sürət qatarı 
- qəBələyə, Şahdağa 

qədər uzanan dəmir 
yolu qitələri 

BirləŞdirən dəhlizin 
Bir istiqaməti kimi

Mövzudan uzaqlaşmaq istəmi rəm, 
ötən il dekabrın 29-da istifadə yə 
verilən Bakı-Gəncə sürət qatarının 
işə salınmasını götürək. Bu, həm 
mənəvi, həm iqtisadi, həm də eko-
loji cəhətdən çox vacib məsələdir. 
Bəzən burada diletant fikirlərə də 
rast gəlinir, deyirlər ki, adı sürət 
qatarı olsa da, sürət  o qədər də 
yüksək deyil və s. Onlar tam ya-
nılırlar. Çünki Azərbaycanın əra-
zisi o qədər də geniş, kənd, yaşa-
yış məntəqələri arasındakı məsafə 
çox da böyük və uzaq deyil. Bun-
lar vaxtı ilə formalaşmış, əhali ilə 
məskunlaşmış ərazilərdir. Bunları 
birdən-birə ən böyük sürətlə tə-
min etmək də mümkün deyil, heç 
buna ehtiyac da yoxdur. Amma 
obyektivlik naminə onu  demək 
lazımdır ki, burada güzəştli tarif 
siyasəti, qiymətlərin aşağı olması 
ən vacib məqamlardandır.  Həm-
çinin, dəmir yolunun inkişafı, o 
cümlədən adını çəkdiyimiz Ba-
kı-Gəncə sürət qatarının işə düş-
məsi nəticəsində artıq ekologi-

yamıza zərərli hava buraxılması 
xeyli azalacaq. Heç kimə sirr deyil 
ki, son illər ölkəmizdə avtomobil-
lərin, nəqliyyat vasitələrinin həd-
dindən çox artması nəticəsində 
Azərbaycan ekologiyasına böyük 
ziyan dəymiş, ekologiyamız xey-
li dərəcədə çirklənmişidi. Ancaq 
məhz dəmir yolunun innkişafı, 
yeni, müasir vaqonların istifadəyə 
verilməsi,  dəmir yolu xətlərinin və 
stansiyalarının müasirləşdirilməsi 
ilə ekoloji problemlərin həllində 
də müsbət nəticələrə nail olunma-
sı mümkündür və Azərbaycan da 
bundan istifadəni reallaşdırmaq-
da, önəmli addımlar atmaqdadır. 
Onu da deyim ki, biz adətən xarici 
ölkələrə səfər edəndə daha çox də-
mir yoluna üstünlük veririk. Odur 
ki, dəmir yolunun inkişafı həm 
də Azərbaycanın gözəlliklərinin, 
onun reallıqlarının, onun inkişa-
fının təbliği, dünyaya çatdırılması 
deməkdir. Dəmir yolundan isti-
fadə edən qonaqlar, turistlər, iş 
adamları bununla bir daha Azər-
baycanın gözəlliyinə və inkişafına 
şahidlik etmiş olurlar.
Bu istiqamətdə görülən işlərə mi-
sal olaraq, həmçinin Bakı-Böyük 
Kəsik istiqamətində əsaslı yeni-
dənqurma və təmir işlərinin apa-
rılmasını qeyd etmək olar. Bu is-
tiqamətdə işlərin görülməsi üçün 
2015-ci ildə “Azərbaycan Dəmir 
Yollarının Yenidən Qurulması” 
layihəsinin 2-ci mərhələsinin icra-
sı məqsədilə, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
ti ilə Çexiya Respublikasının “MO-
RAVİA STEEL” şirkətləri arasında 
“Azərbaycan Respublikası Dəmir 
Yollarının Bakı-Böyük Kəsik sahə-
sində 600 km hissənin maddi-tex-
niki təchizatı və əsaslı təmiri” barə-
də İxrac Müqaviləsinə əlavə Saziş 
imzalanıb. Bunun özü də çox vacib 
və önəmli məqamlardandır.
Eyni zamanda, Qəbələyə, Qusara 
(Şahdağa) dəmir yolu xətlərinin 
çəkilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, 
artıq bu istiqamətdə də addımla-
rın atılmasına başlanılıb.  Konkret 
olaraq, qeyd edək ki, ölkənin əsas 
turizm mərkəzlərindən olan Qə-
bələyə dəmir yolu ilə sərnişindaşı-
maların həyata keçirilməsi bu ilin 
sonuna nəzərdə tutulmuşdur.
Bu yerdə bir məqamı da mütləq 
dilə gətirməyi vacib hesab edirəm. 
Belə ki, ölkənin dəmir yollarının 
uzandığı, hər gün müxtəlif is-
tiqamətlər üzrə sərnişin daşınma-
sı ilə məşğul olan qatarların ötüb 
keçdiyi ərazilərdə hələ də ciddi 
problemlər yaşanmaqda, qalmaq-
dadır. Özü də bu problemlər təkcə 
bu günün, indinin deyil, çox-çox 
illər öncəsinin problemləridir. Belə 
ki, qatarboyu ərazilərdə hələ də 
zibilliklər, ərtafı bürüyən üfunət, 
pis qoxu davam etməkdədir. Han-
sı ki, istər yerli-ölkə vətəndaşla-
rının, istərsə də ildən-ilə, gün-
dən-günə çoxalan turist axınının 
yaşandığı, kütləviləşdiyi və səfər, 
tanışlıq üçün daha çox üstünlük 
verdikləri qatarların keçdiyi əra-
zilərdə bu mənzərinin olması, ya-
şanması heç bir halda xoşagələn 
və qəbuledilən deyil. Xüsusilə də, 
sürətli, dinamik inkişaf yolunda, 
tikinci-quruculuq-abadlıq işləri-
nin geniş vüsət aldığı, nəinki pay-
taxtın, bütövlükdə Azərbaycan 
regionlarının simasının dəyişdiyi, 
gözəlləşdiyi bir fonda bu mənzərə 
olduqca narahatedici bir məsələ-
dir. Ona görə mütləq bu məsələyə, 
bu problemə də ciddi diqqət yetir-
mək, qatarlar, dəmir yolları keçən 
əraziləri zibilliklərdən, tör-tökün-
tülərdən təmizləmək, həmin əra-
ziləri müasirləşdirmək lazımdır. 
Bunun özü həm də ekologiyanın 
çirkləndirilməsinin qarşısının 
alınması istiqamətində mühüm 
töhfələrdən biri ola bilər. Həm də 
təmizlənmiş, müasir hala gətiril-
miş həmin ərazilər o yollardan, 
oradan keçən insanlarda, yerli və 
əcnəbi sərnişinlərdə xoş duyğular 
yaradar, ölkəmiz, məmləkətimiz 
haqqında daha gözəl fikirlərin, 
rəylərin yaranması ilə sonuclanar.
Bununla yanaşı, İran və Azər-
baycan dəmir yolları sistemlərini 
birləşdirəcək Qəzvin-Rəşt-Astara 
dəmir yolunun gerçəkləşdirilmə-
si çox mühüm layihələrdəndir. 
Qeyd edək ki, bu ilin mart ayın-
da Azərbaycanın bir sıra yüksək 
səviyyəli hökumət rəsmilərinin 
qatıldığı və İran İslam Respulb-

likasının prezidenti iştirak etdiyi 
Qəzvin-Rəşt dəmir yolu xəttinin 
açılış mərasimi keçirildi. Bu yerdə 
qeyd edək ki,  2012-ci ildə tikinti-
sinə başlanılan Qəzvin-Rəşt-As-
tara yolunun Rəşt-Astara hissə-
sinin isə qarşıdakı 2 il ərzində 
inşa edilərək istismara veriləcəyi 
nəzərdə tutulur. Həçminin, qeyd 
edək ki, Qəzvin-Rəşt dəmir yolu 
yalnız İranın və Azərbaycanın de-
yil, eyni zamanda, Rusiya və Şi-
mali Avropa ölkələrinin də dəmir 
yolları sistemlərini birləşdirəcək. 
Bütövlükdə götürdükdə, qarşıya 
qoyulmuş hədəflərdən biri də iki 
ölkə-Azərbaycanlaİran arasın-
da nəqliyyat-tranzit sahəsindəki 
əməkdaşlığı daha da genişləndir-
mək, böyük əhəmiyyətə malik “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi layihəsinin həyata keçiril-
məsini təmin etməkdir. Son illər-
də də artıq bu istiqamətdə önəm-
li işlər görülməkdədir. Belə ki, 
hüquqi bazanın formalaşdırılması 
məqsədilə 2016-cı ildə Azərbaycan 
və İran dəmir yollarının əlaqələn-
dirilməsi haqqında Hökumətləra-

rası Çərçivə Sazişi, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
reallaşdırılması sahəsində əmək-
daşlıq haqqında Hökumətlərarası 
Niyyət Protokolu imzalanmışdır. 
Sözügedən açılış mərasimində 
çıxışı zamanı Azərbaycanın iqtisa-
diyyat naziri bir daha bu mühüm 
məqama diqqət çəkərək bildirmiş-
dir ki, Azərbaycan bu layihə üzrə 
öz ərazisində müvafiq infrastruk-
turun yaradılması işini uğurla 
tamamlayıb, eyni zamanda, İran 
ərazisində bu istiqamətdə görülən 
işlərə öz dəstəyini verir.
Astara-Astara dəmir yolunun tikin-
tisi, Astaraçay çayı üzərində dəmir 
yolu körpüsünün inşası, Astara-
da (İran) tikintisi davam edən yük 
terminalı və məhsul anbarları “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi layihəsi çərçivəsində həyata 
keçirilən işlərin mühüm tərkib his-
sələridir. Qəzvin-Rəşt dəmir yolu-
nun tikintisi də bu sahədə görülən 
uğurlu işlərin nəticələrindəndir. 
Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun fəaliy-
yətə başlaması təkcə Şimal-Cənub 
deyil, eyni zamanda, “Cənub-Qərb” 
Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı is-
tiqamətində atılmış çox mühüm ad-
dımdır. Bütün bunlar daşınan yük-
lərin həcminin artırılmasını təmin 
etməklə Azərbaycan Respublikası-
nın və İran İslam Respublikasının 
nəqliyyat-tranzit və ticarət-iqtisadi 
potensialının gücləndirilməsinə bö-
yük töhfə verəcək.
Yəni, bunları deməkdə və xatırlat-
maqda məqsədim odur ki, Azər-
baycan həm dəmir yolunu inkişaf 
etdirməklə, həm də məlum “Bir 
kəmər, bir yol” layihəsinə qoşul-
maqla bir daha özünün güclü nəq-
liyyat kompleksini formalaşdır-
maq, güclü nəqliyyat və logistika 
mərkəzi kimi həm özünün, həm 
də dünyanın inkişafına öz töhfələ-
rini vermək niyyətindədir. Həm 
də bunlar təkcə niyyət məsələsi 
deyil, artıq gerçəkləşməsi müm-
kün olmuş reallıqlardır.  Bir söz-
lə, sualınıza  geniş cavabımı son 
olaraq, dövlət başçısının Nazirlər 
Kabinetinin bugünlərdə keçirilən 
son müşavirəsində səsləndirdiyi 
fikirlərlə bitirmək istərdim:
“Nəzərə almalıyıq ki, biz indi 
nəqliyyat mərkəzlərindən birinə 
çevrilirik. Bu yaxınlarda Çində ke-

çirilmiş “Bir kəmər, bir yol” Foru-
munda Azərbaycanın iştirakı bir 
daha onu göstərir ki, ölkəmiz bu 
önəmli layihənin tərkib hissəsidir. 
Bizim gəlirlərimiz artacaq, maliy-
yə və iqtisadi imkanlarımız daha 
da böyüyəcək...”
“Şimal-cənuB dəhlizi” 

və ya dünyanı 
qovuŞduran daha 

Bir dəhliz...
- Yeri gəlmişkən, “Şimal-Cənub 
dəhlizi” barədə daha ətraflı məlu-
mat vermənizi istərdik...
-Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizi Şərqi Asiya ölkələ-
ri ilə Avropanı əlaqələndirən 
irihəcmli layihədir. Bu layihənin 
əsası 2000-ci ildə Sankt-Peterburq 
şəhərində Rusiya, İran və Hindis-
tan tərəfindən qoyulub. Sonralar 
layihəyə Qazaxıstan, Türkmənis-
tan, Tacikistan, Belarus, Ukrayna, 
İordaniya, Bolqarıstan da qatıldı-
lar. Azərbaycan 2005-ci ildə bu la-
yihəyə qoşuldu və çox keçmədən 
aparıcı iştirakçıya çevrildi. Azər-
baycan prezidentinin qeyri-neft 
sektorunun inkişafı istiqamətində 

həyata keçirdiyi islahatların tər-
kib hissəsi kimi dəmir yollarında 
köklü yenidənqurma işləri görül-
dü. Ölkə prezidenti Azərbayca-
nın coğrafi mövqeyini düzgün və 
uzaqgörənliklə qiymətləndirərək, 
ölkəmizi Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin formalaş-
ması prosesinə qatmaqla tranzit 
məntəqəyə çevirdi. Azərbaycan bu 
layihəyə qoşulduqdan sonra isə İl-
ham Əliyevin irəli sürdüyü təklif 
daha səmərəli və cəlbedici oldu. 
Bu səmərəlilik ondan ibarətdir ki, 
yüklərin daşınması xərci azalır 
və çatdırılması vaxtı qısalır. Yəni, 
yüklər gəmi ilə Hindistanın Mum-
bai limanından İranın Bəndər-Ab-
bas limanına gətirildikdən sonra 
qatara yüklənir və İranın mövcud 
dəmir yolu ilə Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir 
yolu xəttinə ötürülür və birbaşa 
Azərbaycan ərazisindən Rusiyaya, 
oradan da Avropa ölkələrinə çat-
dırılır. Bu layihədə İranın da ma-
raqlı olması təbiidir. Çünki İran 
da tranzit rolunu oynamaqla tran-
zit gəlirlər əldə etməyə və özünün 
idxal-ixrac əməliyyatlarını daha 
qısa və ucuz başa gələn yolla hə-
yata keçirməyə çalışır. Buna görə 
də İran dövləti ölkə ərazisində 
geniş dəmir yolları şəbəkəsi inşa 
etmək qərarına gəlib. Körfəz sahil-
lərində yerləşən limanlar ilə dəmir 
yolu əlaqəsi çoxdan mövcuddur. 
Lakin Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin formalaşma-
sı üçün yeni yolların salınması da 
lazım gəldi. Odur ki, İran 2000-ci 
ildən başlayaraq Qəzvin şəhə-
rindən Rəştə, oradan isə Astara 
şəhərinə dəmir yolu xətti çəkməyə 
başladı ki, həm özünün, həm də 
tranzit yüklərin Azərbaycana, ora-
dan isə Rusiya və Avropaya daşın-
masına nail olsun. Eyni zamanda, 
Azərbaycan Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) də-
mir yolunun tezliklə istifadəyə 
verilməsində maraqlı olduğu 
üçün yolun Rəşt-Astara hissəsi-
nin tikintisinə 500 milyon dollar 
güzəştli kredit ayırıb. Azərbaycan 
prezidentinin göstərişi ilə ayrılan 
kredit tikinti işlərinin sürətlən-
məsinə səbəb olub. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycan üzərinə 
düşən öhdəliyi artıq yerinə yeti-

rib. Azərbaycanın və İranın də-
mir yollarını birləşdirəcək Astara 
(Azərbaycan)-Astara (İran) 8,7 ki-
lometrlik dəmir yolu körpüsü inşa 
edilib və istismara verilib. Nəzərə 
çatdırmaq lazımdır ki, bu gün Ru-
siya İrana malların ixracını məhz 
Astara dəmir yolu körpüsü vasitə-
silə həyata keçirir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan ərazisindən keçən 
511 kilometr dəmir yolu tam ha-
zır vəziyyətdədir. Bildiyimiz kimi, 
Azərbaycan ilə Rusiyanın dəmir 
yolları arasında hələ SSRİ döv-
ründən əlaqə mövcuddur ki, bu 
da əlavə xərc çəkib dəmir yolu 
inşa etmək ehtiyacını yaratmır. 
Artıq bu marşrut İran, Hindistan, 
Rusiya və Azərbaycanla yanaşı, 
Fars körfəzi və Orta Asiya döv-
lətlərinin, həmçinin Çinin də ma-
rağına səbəb olub. Qeyd edək ki, 
Çin də bu marşrutla maraqlanıb 
və iqtisadi-texniki əsaslandırma-
dan sonra investisiya yatıracağına 
qərar verəcək. Çinin yaxın gələ-
cəkdə mallarını məhz sözügedən 
dəhlizin Qərb marşrutu ilə dünya 
bazarına çıxaracağı şübhə doğur-

mur ki, bunun da önəmli səbəbi 
var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Çi-
nin gəmiləri Malayziyanın Malay 
yarımadası ilə İndoneziyanın Su-
matra adası arasındakı Malakka 
boğazından keçərək dünya okea-
nına çıxırlar. Hind okeanı ilə Sakit 
okeanı birləşdirən bu boğaz iqti-
sadi baxımdan Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələri üçün olduqca əhəmiyyət-
lidir. Hər il Malakka boğazından 
bu regionun müxtəlif ölkələrinə 
məxsus 50 mindən çox gəmi ke-
çir. Lakin burada məskunlaşmış 
dəniz quldurları gəmilərə hücum 
edərək onları qarət edirlər. Təəs-
süf hissi ilə qeyd etmək lazımdır 
ki, dünyanın müxtəlif regionla-
rında baş verən qanlı münaqişələr 
dəniz quldurlarının sayını artırıb 
və 2006-cı ildən başlayaraq Ma-
lakka boğazından keçən gəmilə-
rin qarət olunması halları çoxalıb. 
Dəniz quldurları gəmiləri qarət 
etməklə yanaşı, heyət üzvlərini də 
girov götürərək yüksək məbləğdə 
pul tələb edirlər. Onu da nəzərə 
çatdırmaq lazımdır ki, yay ayla-
rında Sumatra adasında baş verən 
meşə yanğınları nəticəsində bo-
ğazın üzəri sıx dumana bürünür 
və 200 metr irəlini görmək olmur. 
Belə vəziyyət həm qəzalara səbəb 
olur, həm də dəniz quldurlarını 
təqib etməyə imkan vermir. Bu 
problem Çini ciddi düşündürür. 
Qazaxıstan-Türkmənistan-İran 
dəmir yolu xətti də istifadəyə ve-
rilib. Yolun Qazaxıstan-Türkmə-
nistan hissəsi 2013-cü ildə, Türk-
mənistan-İran hissəsi isə 2014-cü 
ildə istismara buraxılıb. Orta Asi-
ya respublikaları üçün bu yolun 
mahiyyəti ondadır ki, onlar Fars 
körfəzinə çıxış əldə edəcəklər. Şi-
mal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizindən kənar daşınan yüklər 
Hindistandan çıxaraq 4 dənizdən 
keçib Almaniyaya çatdırılır. 
Mumbai limanından çıxan yük-
lü gəmilər Ərəbistan dənizinə, 
Fars körfəzindən keçərək Qır-
mızı dənizə, Süveyş kanalından 
keçərək Aralıq dənizinə, Hibral-
tar boğazından Atlantik okeanı-
na, La-Manş boğazından Şimal 
dənizindəki Almaniya limanlarına 
daxil olurlar. Bundan başqa, Sü-
veyş kanalının ötürmə qabiliyyəti 
zəif olduğundan gəmilər bəzən 

həftələrlə növbə gözləməli olur-
lar. Dənizlərdəki fırtınaları, ərazi 
sularından keçmək üçün ödənilən 
tranzit haqlarını və gömrük ter-
minallarında yubanmaları nəzərə 
alsaq, bu yolun uzun, bahalı, üzü-
cü və təhlükəli olduğunu görərik. 
Hindistandan Finlandiyaya qədər 
uzunluğu 7200 kilometr olan Şi-
mal-Cənub Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizi ilə yüklərin daşınma 
müddəti 2 dəfədən çox azalır. 
Mütəxəssislərin fikrincə, dəhliz 
Süveyş kanalından fərqli olaraq 
yolu 800 kilometr azaldır ki, bu 
da müqayisədə yüklərin 20 gün 
tez çatdırılması deməkdir. Bütün 
bunlar isə hər 15 ton yükün da-
şınmasında 2500 dollar vəsaitə 
qənaət edilməsinə gətirib çıxarır. 
Daşınan yüklərə gəldikdə, qeyd 
etmək lazımdır ki, Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
iştirakçısı olan hər bir dövlətin ix-
rac və idxal potensialı var. Təsadü-
fi deyil ki, mütəxəssislər ilkin mər-
hələdə Şimal-Cənub Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə ildə 
7 milyon, gələcəkdə isə 22-25 mil-
yon ton yükün daşınacağını bil-
dirirlər. Bütövlükdə Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
tam olaraq işə düşməsi nəinki re-
gion ölkələrinin iqtisadi inkişafına 
təkən verəcək, eyni zamanda, hə-
min ölkələr siyasi sabitlik üçün də 
zəmanət əldə etmiş olacaqlar…
Qarşılıqlı  investisiyaların artma-
sını təmin edəcək əməkdaşlıq nü-
munəsi
- Ziyad müəllim, məlumdur ki, 
ölkə başçısının Çinə son səfəri 
çərçivəsində  həmçinin iki ölkə 
arasında növbəti mühüm sənəd-
lər imzalanmışdır. Bu sənədlərdə 
hansı məsələlərin həlli nəzərdə tu-
tulmuşdur?
- Bəli, tamamilə doğrudur. Səfər 
çərçivəsində Azərbaycanın Çində 
daha iki ticarət evinin açılmasını 
nəzərdə tutan memorandum im-
zalanmışdır. Hər iki ticarət evi-
nin məhz bu il açılması nəzərdə 
tutulmuşdur ki, bununla da Çin-
dəki ticarət evlərimizin sayı 3-ə 
çatmış olacaq. Ümumilikdə, səfər 
və adıçəkilən konfrans çərçivəsin-
də Azərbaycanla Çin arasında 821 
milyon dollar dəyərində 10 inves-
tisiya sənədi imzalanmışdır. Bu 
sənədlərdən biri də Azərbaycan 
İnvestisiya Şirkəti ASC və Çinin 
“Çin Milli Elektrik Mühəndisliyi 
Ko. Ltd” (CNEEC) şirkəti arasında 
əməkdaşlığa dair anlaşma memo-
randumudur ki,  həmin memo-
randum Çin şirkətinin Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkında avtomo-
bil şini istehsalı zavodunun ya-
radılmasında iştirakını nəzərdə 
tutur. İqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayevin verdiyi məlumata 
görə, Çin şirkəti Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkının rezidenti olacaq. 
İlkin razılaşmaya əsasən, İnvesti-
siya Şirkəti layihədə 10 faiz payla 
iştirak edəcək. Layihəyə əsasən 
illik istehsal gücü 3,3 milyon ədəd 
şin olan zavod yaradılacaq. Nazirin 
dediyinə görə, 800 nəfərin işləyəcə-
yi müəssisə 300 milyon dollara başa 
gələcək. Bu vəsaitin 90 faizini Çin 
şirkəti yatıracaq. Sumqayıtda yara-
dılacaq zavod istehsalı həm yerli, 
həm də xarici xammal hesabına tə-
min edəcək. İstehsal olunan məh-
sul daxili tələbatın ödənilməsi ilə 
yanaşı, xaricə də ixrac olunacaq.
Mühüm məqamlardan biri də 
Kürdəmirdə Çinin yaxından işti-
rakı ilə ilk beynəlxalq aqroparkın 
yaradılması məsələsidir. Bildiyi-
niz kimi, ölkə prezidentinin son 
illər regionların inkişafı ilə bağlı 
həyata keçirdiyi və reallaşdırdığı si-
yasətin mərkəzində bölgələrdə aqro-
parkların yaradılması məsələsi du-
rur. Bu istiqamətdə də görülən işlər 
göz önündədir və bunları geniş da-
nışmağa ehtiyac yoxdur. Bu baxım-
dan, Kürdəmirdə Çinin yaxından 
iştirakı ilə beynəlxalq aqroparkın 
yaradılması məsələsi çox mühüm 
və önəmli məqamlardan birini təşkil 
edir. Bu, həm Kürdəmirin, bütöv-
lükdə Azərbaycan iqtisadiyyatının, 
aqrar sektorun inkişafına, həm də 
Azərbaycan-Çin əməkdaşlığının, 
tərəfdaşlığının, ticarət, əmtəə dövriy-
yəsinin inkişafına öz müsbət töhfələ-
rini verəcək. Bundan qazanan isə iki 
dövlət, xalqlarımız olacaq.

müsahibəni apardı: 
kamil həmzəoğlu
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28 may  Müsəlman şərqində ilk demok-
ratik respublikanın - Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yarandığı və Azərbay-
can dövlətçiliyinin bərpa edildiyi gündür. 
1918-ci ildə həmin gün Azərbaycan Mil-
li Şurasının iclasında 6 bənddən ibarət 
Azərbaycanın İstiqlal bəyannaməsi qə-
bul olundu. Azərbaycan dövlətçiliyi ta-
rixində ilk konstitusiya aktı - İstiqlal 
bəyannaməsinin qəbulu ilə Azərbaycan 
dövlətçiliyi dünyəvi xalq cümhuriyyəti 
formasında elan olundu. Milli Şuranın elə 
həmin iclasında bitərəf Fətəli xan Xoys-
kinin başçılığı ilə Xosrov Paşa bəy Sul-
tanov, Məmməd Həsən Hacınski, Nəsib 
bəy Yusifbəyli, Xəlil bəy Xasməmmədov, 
Məmməd Yusif Cəfərov, Əkbər ağa Şeyxü-
lislamov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, 
Camo bəy Hacınskidən ibarət ilk Azər-
baycan Hökuməti yaradıldı. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa 
müddət ərzində həyata keçirdiyi ciddi 
tədbirlər sayəsində bütün dövlətçilik atri-
butları - öz parlamenti, hökuməti, ordu-
su, bayrağı və pul vahidi olan müstəqil, 
suveren bir dövlətə çevrildi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da, 
demokratik dövlət quruculuğu, iqtisa-
diyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hər-
bi quruculuq sahələrində atdığı mühüm 
addımları başa çatdıra bilməsə də, onun 
qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər 
xalqımızın tarixində silinməz iz burax-
mış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bər-
pası işində mühüm rol oynamışdır. 
Milli dövlət quruculuğu, həqiqi müstəqil 
iqtisadiyyat yaratmaq baxımından bütöv-
lükdə Azərbaycan Demokratik Respubli-
kasının tarixi təcrübəsinin ümumiləşdiril-
məsi böyük elmi maraq kəsb edir.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının 
mülkiyyət münasibətləri, aqrar proqramı, 
maliyyə-valyuta siyasəti, vergi siyasə-
ti, xarici iqtisadi münasibətləri, iqtisadi 
idarəetmə sistemi diqqəti cəlb edir. ADR 

öz iqtisadi platformasında  mülkiyyət 
plüralizmini nəzərdə tuturdu. Burada 
dövlət mülkiyyəti, xüsusi, şəxsi, səhmdar, 
bələdiyyə mülkiyyəti formalarının inkişa-
fı üçün bərabər imkanlar yaradılırdı. ADR 
və onun liderləri fabrik, zavod, torpaq 
və digər əsas istehsal vasitələri üzərində 
xüsusi mülkiyyəti rədd etmirdi. Əksinə, 
belə hesab edirdilər ki, bu cür mülkiy-
yəti tamamilə aradan götürmək indiki 
vəziyyətdə insanlardan şəxsi təşəbbüs 
qüvvəsini zorakı olaraq aradan götürür. 
Eyni zamanda, ADR-də xüsusi mülkiy-
yətin miqyası müəyyənləşdirilir, bu işdə 
ifrata varmağın zərərli olduğu göstəri-
lir. Mənimsəmədə ifratçılıq mülkiyyətin 
yoxluğu qədər zərərli hesab edilirdi. Mil-
li Şuranın sədri M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: 
“Hər əkinçi özü əkib biçəcəyi miqdarda 
torpaq sahibliyini qəbul etməklə bərabər, 
Azərbaycan islahatçıları geniş torpaqları 
ölü halında buraxan torpaq sahiblərinin 
mülkiyyət haqqını rədd edirlər”. Bu cür 
torpaq sahələri əvvəlki sahiblərindən alı-
nıb əkinçi vətəndaşlar arasında yenidən 
bölüşdürülürdü.
ADR-in iqtsadi mövqeyi belə idi ki, xüsu-
si mülkiyyətin mövcudluğu mülkiyyətin 
tamamilə xırdalanmasına aparmamalıdır. 
Xüsusən, fabrik və zavodların bu cür xır-
dalanması qeyri-mümkündür və “burada 
çalışan işçinin işdəki mövqeyi xüsusi ha-
zırlanan əməkhaqqında qanunların tət-
biqi ilə təmin olunub”.
ADR torpaqsız və aztorpaqlı əhalinin tor-
paqla təmin etmək məqsədini əks etdirən 
qanun layihəsini irəli sürürdü. ADR-in 
aqrar islahatlarının əsas məzmununu baş 
nazir F.X.Xoyskinin bu sözləri dəqiq ifa-
də edir: “Nə qədər ki, kəndlilər torpaqla 
təmin olunmamışdır, millət tərəqqi edə 
bilməz”. 
ADR-in iqtisadi siyasətinin mühüm is-
tiqamətlərindən biri maliyyə-valyuta 
və vergi siyasəti idi. Müstəqil dövlətin 

maliyyə, vergi, bank-kredit sistemini ya-
ratmaq üçün 82-dən çox qanun layihə-
si işlənib parlamentə təqdim olunmuş-
dur. Dövlətin maliyyə siyasətinin əsas 
məqsədi dövlətin gəlirlərini artırmaqdan, 
pozulmuş pul tədavülünü qaydaya sal-
maqdan ibarət idi. Bunun üçün xəzinəyə 
müəyyən rüsum keçirmək şərti ilə ixrac 
olunan xammalın dəyərinin (25%-i) xam-
mal ixracına icazə verilməsinə dair qanun 
(11 dekabr 1919) qəbul edilir, xaricə giz-
li yolla gümüş, qızıl, platin aparılmasına 
görə məsuliyyət məsələsinə baxılır, daxili 
bazarı tənzimləmək məqsədi ilə Azərbay-
candan kənara göndərilən əmtəələr üçün 
yeni müvəqqəti gömrük tariflərinin tərtib 
edilməsi haqqında qanun təsdiq olunur (9 
fevral, 1920), çevik vergi siyasəti yeridi-
lir, xaricdən ölkəyə gömrüksüz gətirilən 
malların siyahısı müəyyənləşdirilir (bu 
siyahıya 200-dən çox məhsulun adı daxil 
edilir) və s.
ADR xarici iqtisadi-ticarət siyasətinin iş-
lənib hazırlanması və həyata keçirilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atmışdır. 
ADR-in liderləri Azərbaycan məsələsinə 
yalnız bir millət və xalqın məsələsi kimi 
deyil, beynəlxalq bir məsələ kimi baxırdı-
lar. Azərbaycanın xaricdən müdafiəsi və 
hüquqi cəhətdən tanıdılması üçün iqtisa-
di əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət vermək 
tələb olunurdu. Eyni zamanda, iqtisadi 
əməkdaşlığın iqtisad elminin mövcud 
prinsipləri əsasında qurulmasına xüsusi 
əhəmiyyət verilirdi. M.Ə.Rəsulzadə ya-
zırdı: “Əsri təməddünün təcrübəsi, iqti-
sad elminin kəşfi... diyor ki, ticarət və si-
naət milliyyət bilməz”. 
M.Ə.Rəsulzadə dünyanın varlığını bö-
yük bir kooperativə bənzədir, dünya in-
teqrasiya əlaqələrinin labüdlüyünü, bu 
əlaqələrdən kənarda iqtisadi fəaliyyətin 
mümkün olmadığını göstərir. Eyni za-
manda, M.Ə.Rəsulzadə tam əminliklə ya-
zır: “Dünyada edilən hər ticarət, qurulan 

hər bir kargah, açılan hər bir mağaza rəfi 
ehtiyac üçün deyil, cəlbi mənafe üçün-
dür”.
ADR qonşuluğa mühüm bir faktor kimi 
baxır, qonşu respublikalar, o cümlədən 
Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək üçün müqa-
vilələr bağlayırdı. Bu müqavilələrin məz-
munu iqtisadi fikir tarixindən maraq do-
ğurur. 
ADR-in iqtisadi siyasəti nə qədər 
mütərəqqi olsa da, onu respublikanın 
mövcud olduğu 23 ay ərzində ardıcıllıqla 
həyata keçirmək, şübhəsiz, mümkün ol-
mamışdı.    
azərbaycan Xalq cümhuriyyətinin 100 
illiyi münasibətilə keçirilən rəsmi qə-
bulda prezident ilham əliyev ilk de-
mokratik dövlət  haqqında belə demiş-
dir:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yara-
dılması tarixi hadisədir. Biz haqlı olaraq fəxr 
edirik ki, müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq 
demokratik respublika yaradılmışdır. Bu, bir 
daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı bö-
yük xalqdır, Azərbaycan xalqı azadlıqsevər, 
mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının 
xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay ərzində 
fəaliyyət göstərmişdir. Ancaq bu müddət ər-
zində böyük işlər görə bilmişdir. Xalq Cüm-
huriyyətinin niyyəti ondan ibarət idi ki, güclü 
dövlət yaratsınlar və Azərbaycan xalqı azad-

lıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşaya bilsin. 
Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin ömrü uzun olmadı, 23 aydan 
sonra respublika süqut etdi. Bu, bizim böyük 
faciəmizdir. Mən tam əminəm ki, əgər 1920-
ci ildə müstəqillik əldən verilməsəydi, bu gün 
Azərbaycan dünyanın ən zəngin və ən inkişaf 
etmiş ölkələrinin sırasında ola bilərdi. Çünki 
bizim təbii ehtiyatlarımız, coğrafi yerləşməyi-
miz imkan verirdi ki, bu təbii resurslardan biz 
səmərəli şəkildə istifadə edək. 
XX əsrdə Azərbaycan iki dəfə müstəqilliyə qo-
vuşmuşdur, ikinci dəfə 1991-ci ildə. Bu da ta-
rixi şans idi və Sovet İttifaqının dağılması nə-
ticəsində Azərbaycan ikinci dəfə müstəqil ölkə 
kimi yaşamağa başlamışdır. Bu çətin şəraitdə 
ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı 
ağır vəziyyətdən çıxara bilmişdir, inkişaf yo-
luna qoya bilmişdir. 1993-cü ildən başlayaraq 
bu günə qədər Azərbaycan, sözün əsl məna-
sında, müstəqil həyat yaşayır. Dövlətçiliyin 
əsasları qoyuldu, müstəqil dövlətin Konstitu-
siyası qəbul edildi, milli ideologiyamız qəbul 
olundu, azərbaycançılıq məfkurəsi bu gün 
bizim ideoloji əsaslarımızı təşkil edir. Siyasi 
islahatlar aparılmağa başlamışdır, demokratik 
inkişafla bağlı önəmli qərarlar, qanunlar qəbul 
edilmişdir. 2003-cü ildən sonra Azərbaycanın 
dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Biz güclü, 
qüdrətli dövlət qura bilmişik. Bu gün Azər-
baycan, sözün əsl mənasında, müstəqil siyasət 
aparan ölkədir”.

“iqtisadiyyat”
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6.7. əməksevərlik
İnsan dünyanın əşrəfi – ən ali varlığıdır. 
İnsani amillərdən birincisi isə əməkdir. 
İndiyə qədər bütün inkişaf və tərəqqi Al-
lahın iradəsi, insanın əqli və gücü, təhsilin 
və elmin vasitəsi ilə bugünkü səviyyəyə 
gəlib çatmışdır. İnsanın bacarmadığı iş, 
demək olar ki, yoxdur. Müqəddəs «Qura-
ni-Kərim»də deyilir ki, «İnsana ancaq öz 
əməli, öz zəhməti qalar! [İnsan dünyada 
var-dövlətlə deyil, etdiyi əməllərlə ad qo-
yar…]» (53: Ən-Nəcm («Ulduz») surəsi, 
39-cu ayə, səh. 540).
Əmək fərdin və cəmiyyətin tələbatı-
nı ödəmək üçün insanın məqsədyönlü, 
maddi (fiziki əmək) və qeyri-maddi (əqli 
əmək) fəaliyyətidir.
O, insanı ucaldır və inkişaf etdirir. Bir işlə 
məşğul olan insan heç zaman ac qalmaz, 
korluq çəkməz və heç kimə möhtac ol-
maz. Onun xoşbəxtliyi məhz əməkdədir. 
İnsan öz əməyi, işi və əməli ilə tanınır. 
Kiminsə hesabına yaşamağa göz dikən 
adam heç vaxt yaxşı yaşaya bilməz. Belə 
bir deyim vardır: dünyada müvəqqəti 
olan, ötüb keçən cavanlığın gözəlliyi, bu-
ludun kölgəsi və məqamdır (vəzifə, yer 
və s.). Dünyada əbədi olan elmdir, əməl-
dir və o biri dünyadır. Elmin və əməlin 
nəticələri bu dünyada, hamısı, hər biri isə 
o biri dünyada əbədi qalır. Buna görə də 
insan gecədən istifadə edib dincəlməklə, 
gündüzlər daim işləməli, qurub-yaratma-
lı və gələcək nəslə ötürməlidir. Göstərilir 
ki, «Gecə və gündüz yatıb dincəlməyiniz 
[gecə istirahət etməyiniz, gündüz əlləşib 
çalışmağınız], nemətindən ruzi axtarma-
ğınız da Onun qüdrət əlamətlərindəndir» 
(30: Ər-Rum («Rumlular») surəsi, 23-cü 
ayə, səh. 398). Ona görə də «Qoy [dünya-
da] çalışanlar bunun üçün [belə bir əbədi 
səadət uğrunda] çalışsınlar!» (37: Əs-Saf-
fat («Cərgə-cərgə duranlar») surəsi, 61-ci 
ayə, səh. 446).
6.8. iqtisadi nemətlər qazanılmalıdır
Allahın yer üzündə verdiyi bütün nemət-
lər bütün insanlar və hamı üçündür. Ha-
mını Allah yaratmışdır və bu nemətlərdə 
hamının haqqı var. Ruzini verən də Al-

lahdır. Xaliq buyurur ki, səndən hərəkət 
– məndən bərəkət. Hərəkət etməyənə, 
işləməyənə və zəhmət çəkməyənə heç nə 
göydən düşmür, bu nemətlər qazanılma-
lıdır. Ruzi verilirsə də, zəhmət çəkib onun 
qədrini bilmək, əldə etmək və istifadə et-
mək insandan asılı olur.
Müqəddəs «Qurani-Kərim»in «Əbəcə» 
surəsinin 24-32-ci ayələrində göstərilir ki, 
«İnsan hələ bir yeməyinə baxsın! [Görsün 
ki, ona necə ruzi verdik]», «Biz yağışı bol 
yağdırdıq», «orada dən [dənli bitkilər] 
göyərtdik», «Üzüm və yonca», «Zeytun 
və xurma bağları», «Növbənöv meyvələr 
və ot, ələf yetişdirdik», «[Bütün bunlar] 
sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçün-
dür!» (80: Əbəcə («Qaşqabağını tökdü») 
surəsi, 24-32-ci ayələr, səh. 617).
Əgər zəhmət çəksən, əmək sərf etsən, tər 
töksən, dağın içindən qızıl, dəryanın için-
dən balıq, torpaqdan buğda, daşdan su da 
çıxar.
«O iki dənizdən inci və mərcan çıxar» (55: 
Ər-Rəhman («Rəhmli olan Allah») surəsi, 
22-ci ayə, səh. 547).
«Yeri yarıb [oradan] bulaqlar qaynatdıq» 
(54: Əl-Qəmər («Ay») surəsi, 12-ci ayə, 
səh. 542). Deyildiyi kimi, Allahın verdiyi 
ruziyə heç kəs mane ola bilməz: «Allahın 
insanlara əta etdiyi mərhəmətə [verdiyi 
nemətə, ruziyə] heç kəs mane ola bilməz» 
(35: Fatir («Yaradan») surəsi, 2-ci ayə, səh. 
429). Təkcə bu nemətləri halal qazana 
biləsən. Yatsan və gözləsən, heç nə olmaz.
6.9. insanlara yardım
Oxumayan, öyrənməyən, savadsız, elm-
siz, sənəti olmayan, işləməyən adam yox-
sul olar. Fiziki qüvvəsi olan adam yoxsul 
hesab edilmir. Allah ona sağlam can və 
qüvvə verib. Əlil olan və təbii fəlakətdən 
çıxılmaz vəziyyətə düşən adam yoxsul 
ola da bilər. Canı sağ olub əl açan adama 
pul vermək özü günahdır. Ona görə ki, 
o yatır, tənbəlləşir, zəhmət çəkmir, yal-
nız ona nəsə veriləcəyini gözləyir. Bu da 
onu məhvə aparır. Xəstəyə, əlilə və fəqirə 
yardım etmək insani borcdur. Allah rizası 
üçün yoxsullara verilən sədəqə və yardım 
dünya malının bərəkətini artırar və Allah 
tərəfindən mükafatlandırılar.

Yardım təkcə kiməsə verilən qida və ya 
pul mənasında nəzərdə tutulmur. Zən-
gin insanların tikdiyi və istifadəyə verdiyi 
məktəblər, xəstəxanalar, salınan körpülər, 
yollar, çəkilən sular, savad vermək, oxut-
durmaq, sənət öyrətmək, varidatından 
fond yaradıb gələcək nəslə qoymaq və s. 
ən böyük insani yardımlardır. Var-dövlət 
insanları sınamaq, cəzalandırmaq və mü-
kafatlandırmaq üçündür.
Belə hesab edilir ki, Böyük Allahın ən çox 
sevdiyi şəhərlərdən biri də (Məkkə kimi) 
elə Azərbaycanın paytaxtı, Abşeron ya-
rımadasındakı Bakı şəhəridir. Çünki yer 
üzərində olan əlliyə qədər meyvə içəri-
sində Abşeron yarımadası – Bakıda daha 
yaxşı bitən əncir və zeytuna and içilir və 
diqqət verilir:
1. And olsun əncirə və zeytuna;
3. And olsun bu təhlükəsiz, qorxusuz və 
xətərsiz şəhərə [Məkkəyə] ki,
4. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq!] 
(95: Ət-Tin («Əncir») surəsi, 1, 3-4-cü 
ayələr, səh. 636). İnsanı ən gözəl edən də 
Allah tərəfindən ona verilən şüur, zəka, 
baş, dərrakə, ağıl, bilik və elmdir.
«Qurani-Kərim» cəmiyyətdə insanlara 
xitab edərək göstərir ki, «Sən pisliyi yax-
şılıqla dəf et! [Qəzəbə səbirlə, cəhalətə 
elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya ba-
ğışlamaqla cavab ver!] (41: Fussilət surəsi, 
34-cü ayə, səh. 483).
Hazırda bəzi müsəlman ölkələrində möv-
cud olan iqtisadi geriliyin əsas səbəbi 
məhz cəhalətdir. Müqəddəs kitabda da 
göstərilir ki, bu vəziyyətdən yalnız hə-
min ölkələrdə təhsili inkişaf etdirməklə 
və elmi istiqamət götürməklə çıxmaq olar.
6.10. elmin gücü və «quran»ın bəzi elmi 
möcüzələri
İslam ehkamına görə, «Qurani-Kərim»-
dəki elm və biliklər üç qisimdir. Birinci 
qismə Allah təalanın isimləri və sifətləri, 
ikinci qismə yalnız Məhəmməd əleyhissə-
lama (s) bildirilən, onun varisləri – elm-
də qüvvətli olan alimlər, üçüncü qismə 
Allahtəalanın Məhəmməd əleyhissəlama 
(s) öyrətmiş və ona həmin bilikləri öz üm-
mətinə də öyrətməyi əmr etmiş biliklər 
daxildir. İkinci qismə daxil olan biliklər 

isə ağıl, axtarış, tədqiqat, təcrübə və el-
min gücü ilə dərk edilə bilər. Göründüyü 
kimi, burada alimlər Məhəmməd əleyhis-
səlamın (s) varisləri səviyyəsinə qaldırılır 
və çox yüksək qiymətləndirilir.
Bəzi «Quran» ayələri dünyanın gələ-
cək elmi kəşflərini əvvəldən bildirir. Elə 
ayələr vardır ki, hələ o dövr üçün ağla gəl-
məyən məsələlərdən bəhs edilir. Məsələn, 
iki dəniz haqqındakı ayələrdə göstərilir 
ki, «[suları şirin və acı olan] iki dənizi O 
qovuşdurdu [bir-birinə qovuşmaq üçün 
açıb-buraxdı]» (55: Ər-Rəhman («Rəhmli 
olan Allah») surəsi, 19-cu ayə, səh 546).
«Amma onların arasında maneə var-
dır, bir-birinə qarışmazlar [özləri üçün 
müəyyən edilmiş həddi aşmazlar]» (55: 
Ər-Rəhman («Rəhmli olan Allah») surəsi, 
20-ci ayə, səh. 546).
14 əsr bundan əvvəl «Quran» ayələrində 
bildirilən bu xüsusiyyəti okeanoloqlar 
XX əsrdə kəşf ediblər ki, Aralıq dənizi-
nin suyu Cəbəllütariq boğazında Atlan-
tik Okeanı ilə qarşılaşır. Ancaq bu iki su 
bir-birinə qarışmır. Çünki suların hər 
birinin özünəməxsus temperaturu, sıxlı-
ğı, hətta duzluluğu var. Buna görə də iki 
dəniz arasında gözəgörünməz bir sərhəd 
vardır. Bu xəbərin əsl möcüzəvi tərəfi in-
sanların nə fizikadan, nə kimyadan, nə də 
okeanologiya elmindən xəbərdar olmadı-
ğı bir dövrdə verilməsidir.
Həmçinin, təqribən 1000 il keçəndən son-
ra 1728-ci ildə rus əsilli Danimarkalı səy-
yah V.Berinq qənaətə gəldi ki, Amerika 
ilə Asiyanın Şimal dəniz ərazisinin (indiki 
Berinq boğazını keçdikdən sonra kəşf olun-
du ki, belə bir su qovuşacağı – iki müxtəlif 
dadlı və rəngli (biri o birindən bir qədər tünd 
göy) su qovuşacağı Berinq boğazındadır. Bu 
kimi faktlar sübut edir ki, «Rəbbimiz elmi 
ilə hər şeyi ehtiva etmişdir…» (7: ƏL-Əraf 
(«Sədd») surəsi, 89-cu ayə, səh. 135).
Xüsusilə son yüz ildə elmin surətli inkişa-
fı nəticəsində dünyada ildən-ilə yeni mo-

delləri yaranan minik vasitələri haqqında:
«Sizin minməyiniz və sizin üçün bəzək 
olsun [xoş olsun] deyə atı, qatırı uzunqu-
lağı O yaratdı. Allah hələ sizin bilmədi-
yiniz neçə-neçə şeylər [nəqliyyat, minik 
avtomobilləri və s.] də yaradacaqdır» (16: 
Ən-Nəhl («Bal arısı») surəsi, 8-ci ayə, səh. 
235). Hələ 1400 il bundan əvvəl «Quran» 
nazil olarkən nəinki minik avtomobilləri, 
heç at arabaları da yox idi. İndi isə ayə-
də deyildiyi kimi, neçə-neçə nəqliyyat 
növləri – rahat minik avtomobilləri, uçan 
avtomobillər, sürücüsüz avtomobillər, 
uçan təyyarələr, robotlar, ərşə gedib ça-
tan kosmik peyklər və s. yaranmışdır. Bu 
da insanların xoş yaşamasına səbəb olur. 
Bunu Böyük Allah öz «Quran»ı vasitəsilə 
bəndələrinə hələ o vaxt deyirdi.
Elm zəhmətlə, əməklə və savadla əldə edi-
lir. Elmdə əvvəl zəhmət çəkən, əmək sərf 
edən sonra xalq arasında, cəmiyyətdə, 
dünyada tanınar, şəxsiyyətə çevrilər, əbə-
diləşər, onun əməyindən, əməyinin-biliyi-
nin və elminin nəticələrindən daima mil-
lət, xalq və dövlət faydalanar. Elm Böyük 
Allahın qüdrətilə seçmə insanlara verilən 
ən dəyərli xəzinədir ki, bunun nəticələ-
rindən bütün bəşəriyyət bəhrələnir, xeyir 
görür, rahatlanır və inkişaf edir. Elmin 
nəticəsində evdə yanan elektrik lampası, 
əlimizdəki telefon, baxdığımız televizor, 
uçduğumuz təyyarə, xəstəni sağaldan 
dərman və s., və i.a. yaranmışdır. Lakin 
elm bunu da sübut edir ki, Allahın insana 
verdiyi beynin gücündən hələ 2020-ci ildə 
8 faiz istifadə edilir. Qalanı qabaqdadır. 
Ona görə də hər bir alim elmi-tədqiqat 
aparıb dirəndiyi zaman deyir: qalanını, 
sonrasını Allah bilər!

hacı müzəffər məmmədov, 
i.e.f.d., adiu-nun dosenti, 

azərbaycan respublikasının 
əməkdar müəllimi,

“qızıl qələm” mükafatı laureatı

Cari ilin yanvar-aprel 
aylarında Azərbaycan 
ən çox İtaliyaya məhsul 
ixrac edib.
Dövlət Gömrük Ko-
mitəsindən (DGK) 

bildirilib ki, 4 ayda 
ixracda əsas ölkələrin 
siyahısında ilk üçlükdə 
İtaliya, Türkiyə və Çin 
qərarlaşıb. İtaliyaya ix-
racın dəyəri 2 milyard 

114 milyon 431 min 
ABŞ dolları, Türkiyəyə 
756 milyon 978 min 
dollar, Çinə isə 552 
milyon 920 min dollar 
olub.
Azərbaycanla ticarət 
dövriyyəsində əsas 
ölkələrin siyahısında 
da ilk üçlükdə həmin 
ölkələr olub. İtaliya 
ilə ticarət dövriyyəsi 
2 milyard 243 milyon 
690 min dollar, Tür-
kiyə ilə 1 milyard 197 
milyon 903 min dollar, 
Çin ilə 931 milyon 782 
min dollar təşkil edib.

Azərbaycan cari ilin 
yanvar-aprel aylarında 
ən çox İsveçrədən məh-
sul idxal edib.
Dövlət Gömrük Ko-
mitəsindən (DGK)  bil-
dirilib ki, 4 ayda ölkəyə 
ən çox İsveçrə, Rusiya 

və Türkiyədən məhsul 
idxal olunub. İsveçrə-
dən idxalın dəyəri 739 
milyon 271 min ABŞ 
dolları, Rusiyadan 660 
milyon 637 min dollar, 
Türkiyədən isə 440 mil-
yon 924 min dollar olub.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycanda ticarət əməliy-
yatlarının həcmi ümumilikdə 
11 milyard 639 milyon 281 min 

ABŞ dolları təşkil edib. Dövlət 
Gömrük Komitəsindən (DGK)  
verilən məlumata görə, ticarət 
əməliyyatlarının ümumi həc-

minin 4 milyard 549 milyon 
421 min dolları idxalın, 7 mil-
yard 89 milyon 959 min dolla-
rı isə ixracın payına düşüb.

Yanvar-aprel aylarında Azər-
baycandan 420 min ton çay 
ixrac olunub.
Bu barədə Dövlət Gömrük 
Komitəsi (DGK) məlumat 
yayıb.

Hesabat dövründə ixrac 
edilən çayın dəyəri 2 milyon 
658 min ABŞ dolları olub.
Eyni zamanda, 4 ayda ölkəyə 
16 milyon 688 min dollarlıq 4 
min 376 ton çay idxal edilib.

“Bakı sərnişin - Sabunçu dəmir 
yolu xətti üzərindəki Bakıxanov, 
Koroğlu, Keşlə və Nərimanov da-
yanacaqları tamamilə yenidən qu-
rulub. Artıq Sabunçu dəmir yolu 
vağzalı kompleksi sərnişinlərə 
xidmət göstərməyə tam hazırdır”.
Bunu "Azərbaycan Dəmir Yol-
ları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
tinin (QSC) sədri Cavid Qurba-

nov bildirib. QSC sədri bildirib 
ki, bu marşrut üzrə dəmir yolu 
xəttinin uzunluğu bir istiqamət 
üzrə 13,5 kilometrdir. Onun söz-
lərinə görə, hazırda dəmir yolu 
daha sürətli nəqliyyat vasitəsi 
hesab olunur:
"Gələcəkdə dəmir yolu xətlərinin 
Əhmədli, Zirə, Pirallahı, həm-
çinin Heydər Əliyev adına Bey-

nəlxalq Hava Limanına qədər 
uzadılmasını düşünürük və bu 
yollar davamlı olaraq tikiləcək".
Qeyd edək ki, ötən gün Prezi-
dent İlham Əliyev Sabunçu də-
mir yolu vağzalı kompleksinin 
açılışında iştirak edib, yeni inşa 
edilən Bakı sərnişin - Sabunçu 
dəmir yolu xətti üzrə görülən iş-
lərlə tanış olub.
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Azərbaycanın bütün bölgələri 
kimi, Tərtər rayonu da gözəllə-
şir, abadlaşır, müasirləşir. Sər-
həd bölgəsində yerləşməsinə 
baxmayaraq, son illər rayonda 
bütün sahələrdə yüksək inki-
şaf dinamikası özünü göstər-
miş, istər sovetlər dönəmində, 
istərsə də müstəqillik illərində 
Tərtər rayonunda indiki miq-
yasda tərəqqi baş verməmişdir. 
2013-2018-ci illəri əhatə edən 
regionların sosial-iqtisadi inki-
şafına dair Dövlət Proqramının 
icrası Tərtər rayonunu keyfiy-
yətcə yeni inkişaf dövrünə gəti-
rib çıxartdı. Cənab prezidentin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
sistemli və ardıcıl tədbirlər, 
rayonun bütün resurs və im-
kanlarının hərəkətə gətirilmə-
si, azad sahibkarlığın və özəl 
bölmənin inkişafına yönəldilən 
hərtərəfli dövlət dəstəyi və yar-
dımı bu yüksəlişi şərtləndirən 
mühüm amillərdir. Digər vacib 
amil rayonda idarəetmə mexa-
nizminin yüksək peşəkarlıqla 
qurulması, yerli təşəbbüslərin 
dəstəklənməsi, təsərrüfat fəa-
liyyətinə mane olan süni ən-
gəllərin aradan qaldırılması və 
şəffaflığın təmin edilməsi ilə 
bağlıdır.
Rayonda son beş ildə ümumi 
məhsul buraxılışının həcmi 53,9 
faiz, adambaşına düşən məhsul 
istehsalı 48,2 faiz, əhalinin gə-
lirləri 24,9 faiz artmışdır. 2013-
2018-ci illərdə iqtisadiyyata və 
sosial sahələrə 315 milyon 745,7 
min manat investisiya qoyul-
muş, 180,3 milyon manat dəyə-
rində əsas fondlar istifadəyə 
verilmişdir. Təkcə keçən il 4380 
nəfər işlə təmin olunmuşdur ki, 
bunun da 563-ü daimidir. Əgər 
2013-cü ildə rayon əhalisinin 
yalnız 33 faizi təbii qazla təmin 
olunmuşdusa, indi qazlaşdır-

manın səviyyəsi 100 faizidir. 
Qaz, elektrik enerjisi, su təmi-
natının yaxşılaşdırılması digər 
sahələrin dirçəldilməsinə geniş 
yol açmışdır.
Respublikamızın bütün bölgə-
lərini bürüyən tikinti-qurucu-
luq işləri Tərtər rayonundan da 
yan keçməmişdir. Burada son 
beş il ərzində çox geniş abad-
lıq-quruculuq və təmir-bərpa 
işləri aparılmışdır. Belə ki, ra-
yonunun Borsunlu, Qaradağlı, 
Hüsənli, Şıxarx kənd 2 saylı, 
şəhər 6 saylı tam orta, Quza-
yan, Kəbərli kənd ümumi orta 
məktəb binaları əsaslı təmir 
olunmuş, Poladlı, Şıxarx və 
Bayandur kəndlərində modul 
tipli məktəb binaları tikilib is-
tifadəyə verilmişdir. Qapanlı 
kəndində yeni tibb məntəqəsi 
tikilmiş, rayon mərkəzi və Bə-
yimsarov kənd xəstəxanaları 
əsaslı təmir olunmuşdur.
Tərtər şəhərinin Nizami Gən-
cəvi və Elman Səfərov küçələ-
rində hər biri 100 yerlik, Şıxarx 
qəsəbəsində 280 yerlik müasir 
tipli körpələr evi-uşaq bağçası, 
YAP Rayon Təşkilatı, Regional 
Qaz İdarəsi, Statistika İdarəsi, 
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, 
Elektrik Şəbəkəsi İnzibati bina-
sı, Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, 
Uşaq-Gənclər şahmat məktəbi 
və Xalça İstehsalı emalatxanası 
tikilib istifadəyə verilmişdir.
Tərtər rayon İcra Hakimiyyəti-
nin, Şəhər icra nümayəndəliyi-
nin, təhsil şöbəsinin və gənclər 
mərkəzinin inzibati binaları 
əsaslı təmir olunmuşdur.
Tərtər şəhərində yerləşən 112 
ictimai yaşayış binasının dam 
örtüyü, fasad və giriş hissəsi 
əsaslı təmir olunmuş, həyət-ba-
calarda genişmiqyaslı abad-
lıq-quruculuq işləri aparılmış, 
yaşıllıq zolaqları salınmışdır. 

Bundan başqa, 4 yaşayış massi-
vində abad məhəllə yaradılmış, 
futbol meydançaları quraşdırıl-
mışdır. 
Torpaqlarımızın azadlığı uğ run-
da şəhid olmuş Milli Qəh rəman 
Vəzir Orucovun, "Azər baycan 
Bayrağı" ordenli Meh rac Mah-
mudovun, Ədalət Paşa yevin, 
İlqar Həsənovun və Nicat İs-
gəndərovun adlarına verilmiş 
küçələrin girişində onların ba-
relyefi quraşdırılmış və həmin 
küçələrdə əsaslı təmir işləri gö-
rülmüşdür.
Tərtər şəhərinin içməli su və 
kanalizasiya sistemi yenidən 

qurulmuş, 21 kənd içməli su ilə 
təchiz olunmuşdur. Tərtər ra-
yon İcra Hakimiyyətinin qarşı 
tərəfindəki Mərkəzi Meydan 
və ərazisi 2 hektara yaxın olan 
Heydər Əliyev Parkı yenidən 
qurulmuşdur. Təmas xəttində 
yerləşən Qapanlı, Borsunlu, 
Qazayan, Hüsənli və Dəmir-
çilər kəndlərində ümumi uzun-
luğu 8,5 kilometr olan gecə 
işıqlandırma sistemi qurulmuş-
dur. Tərtər şəhərinin 36 küçə 
və meydanında abadlıq-ye-
nidənqurma işləri aparılmış, 
küçələrə və səkilərə asfalt ör-

tüyü vurulmuş, istinad divar-
ları bəzək daşları ilə üzlənmiş, 
yaşıllıq zolaqları yaradılmış, 
rabitə-kommunikasiya xətləri 
əsaslı təmir olunmuşdur.
Qıraqdan baxanda hər şey adi 
görünə bilər. Lakin illərdir düş-
mənlə üz-üzə dayanasan, bü-
tün təhlükələrə rəğmən ruhdan 
düşməyəsən, doğma yurd yer-
lərinin hər qarışını laləzara çe-
virəsən, bax, bu, əsl qəhrəman-
lıqdır!
Bu gün Tərtər nə inkişaf tem-
pinə, nə də infrastruktur im-
kanlarına görə  cəbhədən uzaq 
olan rayonlardan geri qalmır, 

hətta bəzi göstəricilərinə görə 
onları qabaqlayır. Rayonda, 
necə deyərlər, bir qarış da olsa 
əkilməyən, səpilməyən torpaq 
sahələri qalmayıb.
Tərtər çayı üzərində Sarıca-
lı-Zolgəran kəndlərini birləş-
di rən üçaşırımlı, İncə çayı 
üzə rində biraşırımlı körpülər 
tiki lib. Azərbaycan Avtomobil 
Yol ları Dövlət Agentliyi tərəfin-
dən uzunluğu 18 kilometr olan 
Tərtər-Goranboy yolu, 18 kilo-
metrlik Tərtər-Hindarx yolu, 
23,2 kilometrlik Buruc-Gülə-
batlı-Xoruzlu-Kəbirli-Bayan-

durlu-Qaradağlı kəndlərarası 
yolu əsaslı təmir olunub. Rayo-
nun Şıxarx qəsəbəsi ərazisində 
hər cür şəraiti və infrastrukturu 
olan 1176 məcburi köçkün ailə-
si üçün qəsəbə salınıb. Şıxarax, 
Həsənqaya və Çaylı kəndlərin-
də yaşayan məcburi köçkünlər 
üçün 78 fərdi yaşayış evi tikilib 
istifadəyə verilib. Qarabağ mü-
haribəsi əlilləri və şəhid ailələ-
rinin sosial-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
zəruri tədbirlər davam etdiri-
lir. Rayonda bu kateqoriyadan 
olan ailələr üçün 54 mənzilli ya-
şayış binası və 14 fərdi yaşayış 
evi inşa edilib. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşləri ilə əlaqədar Respub-
lika Prezidenti İlham Əliyev bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
ilə birlikdə düşmən ilə üz-üzə 
yerləşən Qapanlı kəndinə gəl-
miş, yerli sakinlərlə görüşmüş, 
17 yaşayış məntəqəsində 256 
yaşayış evinə dəyən ziyanın 
aradan qaldırılması məqsədilə 
vəsait ayırmışdır. Həmin vəsait 
hesabına bu evlər yüksək səviy-
yədə təmir olunaraq, sakinlərin 
istifadəsinə verilmişdir. 
Tərtər rayonunda fərəh doğu-
ran cəhətlərdən biri  də budur 
ki, illər keçdikcə inkişaf tempi 
artan dinamika üzrə gedir, heç 
bir sahədə geriləmə müşahidə 
olunmur. 
Artım faizlə deyil, dəfələrlə öl-
çülür. Artıq Tərtər rayonu ölkə-
mizin yüksəliş və təbəddülat 
axarında öz layiqli yerini və 
mövqeyini müəyyən etmişdir.
Tərtər rayonu cəbhə bölgəsin-
də yerləşir, burada təmas xət-
tinin uzunluğu 48 kilometrdir. 
Eyni vaxtda həm təsərrüfat iş-
ləri görmək, həm abadlıq-qu-
ruculuq işləri aparmaq, həm 
də müdafiə olunmaq o qədər 
də asan görünməsin, buna əsl 

hünər lazımdır. Elə bugünün 
özündə də tikinti-quruculuq 
və abadlıq işləri yeni vüsət alıb. 
Olimpiya İdman Kompleksi-
nin, Bayraq Muzeyinin, Tərtər 
rayon İcra Hakimiyyətinin yeni 
inzibati binasının, 9 kilometr-
lik Sarov-Borsunlu kəndlərara-
sı avtomobil yolunun tikintisi 
sürətlə davam etdirilir.
Tərtər, əsasən, kənd təsərrüfatı 
rayonudur. İnkişaf və artım di-
namikası bu sahədə də özünü 
aydın şəkildə göstərir.
Kiçik statistikaya nəzər yetirək. 
Son beş il ərzində rayon üzrə 
pambıq istehsalı 4 dəfədən 
çox, şəkər çuğunduru istehsa-
lı 3 dəfə, barama istehsalı 10,7 
dəfə, ət istehsalı 116,4 faiz, süd 
istehsalı 155,2 faiz artmışdır. 
Ötən il Tərtər pambıqlıqları hər 
hektarın məhsuldarlığına görə 
respublika üzrə ön sıralarda 
olmuşlar. Cari ildə də rayon 
üçün prioritet seçilən bütün is-
tiqamətlər üzrə artım nəzərdə 
tutulur. Rayonda əkin-səpin 
kampaniyası uğurla başa çat-
dırılıb, təsərrüfatlarda becərmə 
işlərinə start verilib.
Tərtərlilər yaxşı bilirlər ki, 
tez-gec torpaqlarımız işğal-
dan azad olunacaq, hər kəs öz 
yurd-yuvasına dönəcək. Bu, 
gün kimi aydın olan həqiqəti 
hər kəs, mənfur düşmənin özü 
də yaxşı dərk edir. Sadəcə ola-
raq zaman udmaq istəyirlər. Bu 
gün Azərbaycan qüdrətlənir, 
Ermə nistan zəifləyir, öz iqtisa-
di və siyasi müstəqilliyini iti-
rir. Sərhəd boyu bölgələrimiz 
bərq vurub aləmə işıq saçır. Bu 
coşqu və əzəmət hər gün düş-
məni çaşqınlıq, qorxu və ümid-
sizlik girdabına çəkib aparır.

zülfü ilyasov,
bölgə müxbiri

SOCAR-ın İzmirin Əliağa ra-
yonunda inşa etdiyi “Star” neft 
emalı zavodu (NEZ) ilin sonu-
na kimi 8 milyon ton xam məh-
sul emal edəcək.
Bu barədə “Star” neft emalı za-
vodunun baş direktoru Mesut 
İlter deyib.
Onun sözlərinə görə, zavodda 
sınaq mərhələləri uğurla başa 
çatıb: “Bu ilin sonuna qədər 8 
milyon ton xam məhsul emal 

etməyi planlaşdırırıq. NEZ qısa 
müddətdə tam gücü ilə işləyə-
cək”.
M.İlter zavodda bu günə qədər 
İran nefti emal etmədiklərini də 
bildirib.
Qeyd edək ki, “Star” zavodun-
da ildə 5 milyon ton dizel ya-
nacağı, 1,6 milyon ton təyyarə 
yanacağı, 1 milyon ton qarışıq 
ksilen/reformat, mayeləşdiril-
miş neft-qaz (LPG), neft koksu 

və kükürd istehsal ediləcək. 
Layihənin ümumi sərmayə 
qoyuluşu 6,3 milyard dollar 
təşkil edir ki, bunun 90 faizi ar-
tıq investisiya olunub. 2021-ci 
ilədək başa çatacaq investisi-
ya ilə “Star”ın ümumi tutumu 
artırılacaq. Sonda investisiya 
ümumilikdə 7 milyard dollara 
çatacaq.
Ötən il oktyabrın 19-da Azər-
baycan və Türkiyə prezident-
lərinin iştirakı ilə “Star” zavo-
dunun açılış mərasimi olub. 
“Star” neft emalı zavodu Tür-
kiyənin ilk Xüsusi Sənaye Zo-
nası elan edilib. Zavod “Pet-
kim” neft-kimya kompleksinin 
nafta və qarışıq ksilenə olan 
tələbatını tam ödəyəcək. “Star” 
Türkiyənin dizel yanacağı idxa-
lının 40 faizə düşməsinə səbəb 
olacaq. Həmçinin, mayeləşdi-
rilmiş neft-qazın idxal səviy-
yəsi də 70 faizə enəcək. Zavod 
Türkiyənin təyyarə yanacağına 
olan tələbatını tam ödəyəcək. 
“Star” neftin qiymətindən asılı 
olaraq hər il 6-8 milyard dollar-
lıq ticarət həcmi formalaşdıra-
caq.

Bu barədə “Star” neft emalı za-
vodunun baş direktoru Mesut 
İlter deyib.
O bildirib ki, SOCAR Türkiyə-
dəki investisiyalarına davam 
edəcək. İlkin mərhələdə şirkə-
tin bu ölkəyə sərmayə qoyulu-
şu 19,5 milyard dollara çatacaq.

Qeyd edək ki, SOCAR 2008-ci 
ilin mayından etibarən Tür-
kiyədəki fəaliyyətini “SOCAR 
Turkey Enerji A.Ş.”-nin (STE-
AŞ) adı ilə davam etdirir. 
STEAŞ-nin səhmdarları isə be-
lə dir: SOCAR - 87 faiz, “Gold-
man Sachs” - 13 faiz.

Keçən il iyunun 12-də Tür-
kiyənin Əskişəhər şəhərində 
TANAP qaz kəməri istifa-
dəyə verilib. Türkiyəyə ilk qaz 
həcmlərinin nəqli isə planlaş-
dırıldığı kimi iyunun 30-da 

başlayıb. Türkiyə bu vaxtadək 
TANAP-la 1,5 milyard kub-
metr Azərbaycan təbii qazı alıb. 
İyunun sonunadək bu həcm 2 
milyard kubmetr, 2019-cu ilin 
axırına kimi isə 4 milyard kub-

metrə çatacaq. Kəmərin möv-
cud ötürücülük qabiliyyəti ha-
zırda 16 milyard kubmetrdir və 
sonradan bu həcmin 31 milyard 
kubmetrədək artırılması nəzər-
də tutulur.
TANAP-ın Avropaya qaz nəq-
lini nəzərdə tutan ikinci faza-
sı üzrə tikinti işlərinin 99 faizi 
başa çatıb. Boru kəməri bu il 
“Trans-Adriatik” (TAP) qaz 
boru kəmərinə birləşmək üçün 
hazır olacaq. Layihə üzrə kapi-
tal xərcləri 8 milyard dollardır 
və bu vaxtadək TANAP-a təqri-
bən 6 milyard dollar xərclənib.
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Xalqımızı 28 May  -  

Respublika günü münasibəti ilə

 ürəkdən təbrik edirik! 

Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz 

güclü, xalqımız əmin-amanlıq içində olsun.

BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Müstəqil Azərbaycan dövləti 
1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş 

Xalq Cümhuriyyətinin layiqli varisidir. 
Respublikanın yaranma günü 

münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik!   

Maliyyə məhsul və xidmətlərinin 
məlumat-axtarış sistemi Azərbay-
can Respublikasının Mərkəzi Ban-
kı tərəfindən Prezident İ.Əliyevin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiqlənmiş 
“Azərbaycan Respublikasında ma-
liyyə xidmətlərinin inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə “Maliyyə 
bazarı iştirakçılarının bilik və ba-
carıqlarının artırılması” hədəfinin 
və 2018-ci il 26 sentyabr tarixli 508 
nömrəli Sərəncamla təsdiq edil-
miş “2018–2020-ci illərdə Azər-
baycan Respublikasında rəqəmsal 

ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə 
Dövlət Proqramı”nın tələblərinə 
uyğun olaraq hazırlanmışdır. 
Maliyyə Savadlılığı portalının 
(www.bizimpullar.az) tərkib his-
səsi olan bu sistem istehlakçıların 
maliyyə məhsulları üzrə məlu-
matları bir mənbədən əldə etmə-
sinə, müqayisə apararaq əlverişli 
məhsul və ya xidmət seçməsinə 
və seçim zamanı rasional qərarlar 
verməsinə imkan yaradan platfor-
madır. Həmçinin, məlumat-axtarış 
sistemi əhalinin maliyyə xidmətlə-
rinə çıxış imkanlarının asanlaşdırıl-
ması və bu xidmətlərdən istifadə-
nin stimullaşdırılmasına, maliyyə 
xidmətləri bazarında isə rəqabətin 
gücləndirilməsi, təqdim olunan 
məhsul və xidmətlərin keyfiyyəti-
nin artırılması və şərtlərinin yaxşı-
laşdırılmasına töhfə verəcəkdir. 
Sınaq rejimini keçmiş məlumat-ax-
tarış sisteminə bankların qoşulma-

sı hazırda davam edir. Qeyd edək 
ki, qoşulan banklar əsas maliyyə 
məhsulları (məs. əmanət, kredit, 
ödəniş kartları və s.), filial və şö-
bələr, ödəniş terminalları və digər 
xidmətlər haqqında məlumatları 
(şərtlər və tariflər) sistemə yerləş-
dirir və mütəmadi yenilənməni 
təmin edirlər. Eyni zamanda, sis-
temə yerləşdirilmiş hər bir məhsul 
və xidmət barədə ətraflı məlumat 
üçün keçid linki də təqdim olunur. 
Bu baxımdan, maliyyə məhsul və 
xidmətlərinin məlumat-axtarış 
sistemi əhali və maliyyə institut-
ları arasında məlumat mübadiləsi 
üçün effektiv vasitədir. 
Yaxın zamanlarda banklarla yana-
şı, bank olmayan kredit təşkilatla-
rı, ödəniş agentləri və maliyyə xid-
mətləri göstərən digər qurumların 
maliyyə məhsul və xidmətlərinin 
məlumat-axtarış sisteminə qoşul-
ması planlaşdırılır.

PAŞA Bank 31 dekabr 2018-ci il ta-
rixinə bitən il üzrə özünün və törəmə 
banklarının (PASHA Bank Georgia 
və PASHA Yatırım Bankası A.Ş.) ma-
liyyə nəticələrini mətbuat konfran-
sında açıqladı. Tədbirdə spiker qis-
mində Bankın İdarə Heyətinin Sədri 
Taleh Kazımov və İdarə Heyətinin 
üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı Bəh-
ruz Nağıyev çıxış etdilər.
2018-ci ildə PAŞA Bank Azər-
baycan maliyyə sektorunda bö-
yüməyə davam etmişdir. Bank 
şəffaf biznes təcrübələrini tətbiq 
edərək və ölkənin bank sahəsin-
də şəffaflığın artırılmasına töhfə 
verərək, korporativ və fərdi bank-
çılıq seqmentlərində yüksək keyfiy-
yətli maliyyə xidmətləri göstərməyi 
hədəfləyir. Bankın 2018-2020-ci illəri 
əhatə edən strateji inkişaf planında 
əsas hədəflərdən biri yüksək key-
fiyyətli aktivlərin idarə edilməsidir. 
Bank aktivlərini yüksək likvidlik və 
yarı-likvidlik dərəcəsinə görə diver-
sifikasiya edərək gəlirlilik və risk 
arasındakı balansı təmin etmişdir.
PAŞA Bank 548,009 min manat 
dəyərində olan ümumi kapital 
həcmi ilə ölkənin ən böyük kom-
mersiya bankı mövqeyini qoru-
yub saxlamışdır (2017: 499,149 min 
manat). İl sonu etibarilə PAŞA Bankın 
cəmi aktivləri 5,209,364 min manat 
təşkil etmişdir. Bu göstərici ötən ilin 
analoji dövrü ilə müqayisədə 32% art-
mışdır (2017: 3,958,415 min manat).
31 dekabr 2018-ci il tarixinə Ban-
kın aktivlərinin açıqlaması aşağı-
dakı kimidir: 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri - 29%;
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 33%;
Kredit Təşkilatlarına verilmiş 
kre ditlər - 6%;
Qiymətli kağızlar portfeli - 28%; 
Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 4%.

PAŞA Bank 2018-ci ildə umumi kre-
dit portfelini 26% artıraraq 1,780,782 
min manata (2017: 1,413,992 min 
manat) çatdırmış və kreditləşmədə 
ciddi artım əldə etmişdir. Portfel 
üzrə effektiv ehtiyat dərəcəsi 2,8% 
(2017: 4,5%) təşkil etmişdir. 2018-ci 
ildə qeyri-işlək kreditlərin ümumi 
kredit portfelinə nisbəti 2017-ci illə 
müqayisədə 7,2%-dən 5,9%-ə düş-
müşdür. Bank son illər ərzində in-
kişaf etdirdiyi biznes əlaqələrindən 
bəhrələnir. Bunun nəticəsi olaraq, 
PAŞA Bank müştəri depoziti bazası-

nı 2018-ci ildə 3,953,952 min manata 
çatdırmışdır. Bu göstərici ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 37% 
çoxdur (2017: 2,889,961 min manat). 
Müştəri depozitləri əsasən tələbli və 
müddətli hesablarda uyğun olaraq 
75% və 25 % nisbətində cəmlənmiş-
dir (2017: 64% və 36%). Bank 2018-ci 
maliyyə ili üçün 74,053 min manat 
xalis mənfəət (2017: 89,092 min ma-
nat) elan etmişdir. Eyni dövr üçün 
toplam əməliyyat gəlirləri 214,162 
min manat olmuşdur ki, bu göstə-
rici keçən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 10% çoxdur (2017: 
194,340 min manat). Bankın faiz gə-
lirləri 229,566 min manat, qeyri-fa-

iz gəlirləri 39,268 min manat təşkil 
etmişdir. Nəticədə qeyri-faiz gəliri-
nin ümumi əməliyyat gəlirlərinə 
nisbəti 23% olmuşdur. Beynəlxalq 
maliyyə institutları ilə əha təli danı-
şıqlar sayəsində genişmiqyaslı ma-
liyyə alətlərindən is tifadə imkanı 
əldə edən PAŞA Bank korporativ 
müştərilərinə daha çox ticari ma-
liyyə xidmətləri göstərməyə nail 
oldu. Bank, həmçinin iki qlobal 
reytinq agentliyindən kredit rey-
tinqi aldıqdan sonra müştərilərin 
maliyyələşdirilməsi üçün daha yaxşı 

şərtlər əldə etdi. İnstitusional səviyyə-
də Bank müştərilərlə məhsuldarlığı 
artıraraq vaxtında peşəkar xidmətlər 
göstərmək üçün müxtəlif seminarlar 
və təlimlər keçirdi.  2018-ci ildə PAŞA 
Bank sərmayə yetərlilik nisbətinin 
ARMB-nin kapital qoyuluşları üzrə 
tələbinə uyğun olaraq 11,8% açıqla-
mışdır (2017: 15%). 
PAŞA Bankın İdarə Heyətinin Səd-
ri Taleh Kazımovun sözlərinə görə, 
Bankın 2018-2020-ci illərə dair İnki-
şaf strategiyasına əsasən Bank yeni 
sənayeləri və seqmentləri, məhsul 
və xidmətlərin rəqəmsallaşdırılma-
sını və yeni onlayn kanalların təq-
dim edilməsini hədəfləyir. 

Bildiyiniz kimi, bir neçə ay bun-
dan öncə “AtaBank” ASCVİSA 
Beynəlxalq ödəniş sistemi ilə birgə 
Azərbaycan və Cənub-Şərqi Av-
ropa regionu üzrə ilk olaraq Visa 
Signature kartınının emissiyasına 
başladı. Bu premium kart xüsusi 
xidmətlər və endirimlərlə müştə-
riləri sevindirməyə davam edir.
VİSA ödəniş sisteminin “Biz sə-
yahətinizi daha komfortlu edirik” 
lahiyəsi premium imtiyazlar sər-
giləyir. Bununla, səyahətlərdə Ata-
Bank-ın özəl Visa Signature kart-
larından istifadə edənlər müxtəlif 
üstünlüklər qazanacaq:
• Dünya üzrə 1000-dən çox hava 
limanının xüsusi zalına giriş - Visa 
Signature kartı ilə 4 dəfə ödənişsiz 
şəkildə ziyarət etmək imkanı;
• Xaricdə dünya miqyaslı təmi-
natçılardan  avtomobil kirayəsinə 
30%-dək endirim;
• Visa Luxury Hotel Collection  
proqramına daxil olan otellərdə 
eksklüziv xidmət; 
• agoda.com saytında otel bron-

laşdırmağa 12%-dək endirim.
Həmçinin, Kiyev və ya Minskdən 
keçən tranzit səfərlərdəaşağıdakı 
xidmətlər təklif olunur:
• Minsk Milli Hava Limanında üs-
tün xidmət (fast track); 
• “Kiyev” və “Borispol” aeroport-
larına gedərkən və ya gələrkən  
Uber istifadəsinə 50% endirim;
• “Borispol” aeroportunda pulsuz 
çamadan paketlənməsi;
Əlavə olaraq isə AtaBank Visa Sig-
nature kartını əldə edənlərə hə-
diyyə olaraq Visa Classic kartı və 
depozit qutularına 50% endirim 

təqdim edir.
Bankın Visa Signature kartı haq-
qında daha ətraflı öyrənmək istə-
yən şəxslər 136 qaynar xəttinə 
zəng vura və ya bankın internet 
səhifəsini ziyarət edə bilərlər htt-
ps://atabank.com/az/individuals/
plastic-cards/visa-signature.
25 ildən artıq fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC müasir və uni-
versal Azərbaycan bankıdır. Bank 
Bakıda və ölkənin müxtəlif re-
gionlarında korporativ və fərdi 
müştərilərə tam xidmətlər spektri-
ni təqdim edir.
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В Азербайджане в первом 
квартале создано 53,9 тыс. но-
вых рабочих мест.
Как сообщили  в Государ-
ственном статистическом 
комитете, 25,4 процента от-
крытых в этот период рабо-
чих мест были созданы в не-
государственном секторе. На 
долю города Баку пришлось 
72,9 процента новых рабо-
чих мест, Нахчыванской Ав-

тономной Республики – 0,4 
процента. 26,7 процента но-
вых рабочих мест пришлось 
на долю других регионов, в 
частности Аранского эконо-
мического района – 7,4 про-
цента, Лянкяранского – 6,5 
процента, Гянджа-Газахского 
– 4,6 процента, Верхне-Кара-
бахского – 2 процента, Аб-
шеронского – 1,8 процента, 
Шеки-Загатальского – 1,8 

процента, Ширванского – 1,8 
процента, Губа-Хачмазско-
го – 0,7 процента, Кяльбад-
жар-Лачинского – 0,1 про-
цента.
55 процентов новых рабочих 
мест были созданы в новых 
предприятиях и организа-
циях, 25,3 процента - в дей-
ствующих предприятиях и 
организациях, 0,3 процента 
- в восстановивших свою де-
ятельность предприятиях и 
организациях и т.д.
В январе-марте текущего 
года в стране было закрыто 
3,4 тыс. рабочих мест. За от-
четный период 39,4 процента 
закрытых рабочих мест при-
шлось на долю негосударствен-
ного сектора. 40,2 процента ра-
бочих мест были закрыты из-за 
приостановки деятельности 
предприятий и организаций, 
а 59,8 процента – по причине 
сокращений в действующих 
предприятиях и организациях.

На нефтеперерабатывающем 
заводе (НПЗ) Star, построен-
ном SOCAR в районе Алиага 
турецкого города Измир, до 
конца года будет переработа-
но 8 млн тонн сырой нефти.
Об этом сказал генеральный 
директор НПЗ Star Месут Ил-
тер.
По его словам, испыта-
тельный процесс на заводе 
успешно завершен: «До кон-
ца этого года мы планируем 
переработать 8 млн тонн сы-
рой нефти. В скором времени 
НПЗ будет работать на пол-
ную мощность».
М.Илтер отметил, что до се-
годняшнего дня на заводе не 
осуществлялась переработка 
иранской нефти.
Отметим, что на заводе Star 

ежегодно будет производить-
ся 5 млн тонн дизельного то-
плива, 1,6 млн тонн авиаци-
онного топлива, 1 млн тонн 
смешанного ксилена/рефор-
мата, сжиженного углеводо-
родного газа (LPG), нефтя-
ного кокса и серы. Общая 

сумма инвестиций в проект 
составляет 6,3 млрд долларов, 
90 процентов из которых уже 
вложены. До 2021 года после 
завершения инвестирования 
будет увеличена мощность 
Star. В итоге инвестиции со-
ставят 7 млрд. долларов.

Согласно Указу Президента 
Ильхама Алиева «О допол-
нительных мерах, связанных 
с решением проблемных 
кредитов физических лиц 
в Азербайджанской Респу-
блике» до конца мая будет 
обеспечено выполнение со-

ответствующих задач, выте-
кающих из указа. Речь идет, в 
первую очередь, о кредитах в 
иностранной валюте.
Об этом в интервью жур-
налистам сказал министр 
финансов Самир Шарифов.
Министр отметил, что на 

основании запроса Палаты 
надзора за финансовыми 
рынками необходимая сум-
ма переведена на соответ-
ствующие банковские счета. 
До 28 мая планируется за-
вершение этой работы.

С 13 по 17 мая текущего года 
специалисты ЗАО «AzerGold» 
приняли участие в семинаре, 
организованном компанией 
«Transeuropean Centre Limited» 
в городе Хельсинки, в Финлян-
дии. В рамках мероприятия 
сотрудники ЗАО ознакомились 
с докладами об использовании 
передовой практики и иннова-
ционных технологий в оптими-
зации геологической разведки, 
автоматизации и дигитали-
зации кернохранилищ (мест 
хранения образцов пород), 
автоматизации производства и 
амбарного хозяйства.
В ходе семинара состоялся 
визит на территорию рудника 
Йокисиву, где специалисты 
ЗАО рассмотрели производ-
ственную деятельность, финан-
сово-экономические показате-
ли и технологическую схему 
рудника, а также программ-
ное обеспечение «GEOVIA 

Surpac™», которое широко 
применяется геологами.
В рамках мероприятия был 
также организован визит деле-
гации в Национальное керно-
хранилище Государственного 
управления по геологической 
разведке Финляндии, располо-
женное в городе Лоппи. 

Отметим, что в целях усовер-
шенствования и оптимизации 
работ геологической развед-
ки, производственных и дру-
гих сфер деятельности ЗАО 
«AzerGold» придает важное 
значение обмену опытом в этих 
направлениях. 

За январь-апрель по маги-
стральным газопроводам в 
Азербайджане было транс-
портировано 9 млрд 881,2 
млн кубических метров 
природного газа, что на 21,8 
процента больше по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года.
Как сообщили  в Государ-

ственном статистическом 
комитете, за четыре месяца 
34,4 процента транспорти-
ровки газа осуществлялось по 
трубопроводу Баку-Тбили-
си-Эрзурум (Южно-Кавказ-
ский трубопровод), по этому 
трубопроводу было прокача-
но 3 млрд 397,8 млн кубиче-
ских метров природного газа.

На первые четыре месяца 
текущего года по основным 
экспортным трубопроводам 
Азербайджана транспорти-
ровано 12 млн 950,1 тыс. тонн 
нефти.
Как сообщили  в Государ-
ственном статистическом 
комитете, 81 процент транс-
портировки нефти осу-

ществлялся по основному 
экспортному нефтепроводу 
Баку-Тбилиси-Джейхан 
(БТД), за январь-апрель по 
этому трубопроводу было 
транспортировано 10 млн 
483,7 тыс. тонн нефти. За 
четыре месяца по БТД было 
прокачено 1 млн 523,4 тыс. 
тонн транзитной нефти.

За первые четыре месяца 
2019 года в Азербайджане 
произведено кожи, кожаных 
изделий, обуви и одежды на 
165,6 миллиона манатов.
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года в области производства 

изделий текстильной про-
мышленности наблюдался 
рост на 48,1 процента, в 
производстве одежды – на 
10,2 процента, а в производ-
стве кожи, кожаных изделий, 
обуви отмечен спад на 29,5 
процента.

За четыре месяца текущего года 
в Азербайджане было произве-
дено 38 тысяч тонн пропилена 
(37,9 тыс. тонн из них товар-
ные), 42,1 тыс. тонн – полиэти-
лена, 48,8 тыс. тонн – этилена, 
101,7 тыс. тонн метанола (мети-
ловый спирт).
За январь-апрель выпуск про-
дукции в химической промыш-
ленности по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 

года вырос на 31,2 процента. На 
1 мая нынешнего года остались 
запасы готовой продукции – 4,1 
тыс. тонн пропилена, 4,2 тыс. 
тонн полиэтилена и 14,7 тыс. 
тонн метанола.
За отчетный период среди 
химической продукции в основ-
ном увеличилось производство 
пропилена на 80,2 процента, 
этилена – на 21,2 процента, по-
лиэтилена – на 7,6 процента.

За январь-апрель в секторе рас-
пределения электроэнергии, 
природного газа и пара было 
произведено продукции и оказа-
но услуг на 711,7 млн манатов.
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем 
производства в секторе производ-
ства и распределения электроэ-
нергии, природного газа и пара 
увеличился на 2,1 процента.
За четыре месяца в секторе во-
доснабжения, очистки и пере-
работки отходов наблюдался 
рост объема производства на 9,4 
процента.
В апреле, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, в секторе производства и 
распределения электроэнер-

гии, природного газа и пара и в 
секторе водоснабжения, очист-
ки и переработки отходов ника-
ких изменений в ценах не прои-
зошло.
В январе-апреле произведено 
около 440 легковых автомобилей.
Производство легковых автомо-
билей в Азербайджане в янва-
ре-апреле 2019 года составило 
436 единиц, сообщили в Госко-
митете по статистике.
Производство автомобилей по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2018 года увеличилось в 
3,4 раза. Такой рост связан с тем, 
что производство легковых авто-
мобилей в Азербайджане возоб-
новилось в апреле 2018 года.
По данным статистики, в январе 

текущего года было произведе-
но 89 автомобилей, феврале – 
87, марте – 107, апреле - 153.
На складах на 1 мая 2019 года име-
ется 186 единиц автомобилей.
В январе-апреле текущего года 
в Азербайджане также произ-
ведено 451 трактор различного 
назначения (спад на 10,7%). На 
складах на 1 мая имеется 158 
единиц тракторов.
В Азербайджане в настоящее 
время действуют три завода по 
производству автомобилей: в 
Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. 
При этом завод в Гяндже занимает-
ся также производством сельскохо-
зяйственной техники. Автомобили 
в настоящее время производятся 
только на заводе в Нефтчале.
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Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 

100 illiyi münasibətilə 
xalqımızı təbrik edirik!

Azərbaycan xalqını 
Respublika günü

münasibətilə 
təbrik edir.

Sərmayələr İdarəsi

Bakı Tikiş Evi

Azərbaycanın dövlətçilik 
tarixində xüsusi rol oynamış 

Xalq Cümhuriyyətinin 
bir əsrlik tarixinin tamam 

olması münasibətilə 
xalqımızı təbrik edir.

Mayın 21-də Bakıda Azərbay-
can Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Mil-
li Konfederasiyasının (ASK) 
təşkilatçılığı ilə Menecment və 
İnnovasiya Forumu keçirilib.
ASK-ın prezidenti Məmməd 
Musayev ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin siyasi kursunu 
uğurla davam etdirən Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu 
gün Azərbaycanda davamlı iqti-
sadi artımın təmin olunmasında 
özəl sektorun rolunun gücləndi-
rilməsi üçün əlverişli imkanla-
rın yaradıldığını deyib.
Bildirib ki, sahibkarlığın inki-
şafı üzrə qəbul edilmiş Fərman, 
Sərəncam və Dövlət Proqramla-
rı bu sahənin inkişafı istiqamə-
tində həyata keçirilən tədbirlə-
rin sistemliliyini təmin edib.
“Çalışmalıyıq ki, ölkəmizdə 
müvafiq idarəçilik səriştələrinə 
malik olan kadrlar iqtisadiyya-
tın bir çox sahələrində idarəet-
məni düzgün təşkil etməklə 
yüksək göstəricilərə nail olsun-
lar. Düşünürəm ki, mütəxəssis-
lərin idarəetmə səriştəliliyinin 
artırılması məqsədilə Təhsil 
Nazirliyi ilə yanaşı, əlaqəli qu-
rumların da müvafiq inkişaf 
proqramlarının təşkil olunma-
sının vacibliyi vurğulanmalı-
dır. Ölkədə peşəkar səviyyəli 
texniki mütəxəssislərlə yanaşı, 
peşəkar menecer kadrlarının 
hazırlanması günün ən vacib 
məsələlərindən biridir”, - deyə 

o qeyd edib. M.Musayev deyib 
ki, öz ətrafında 6 mindən çox 
sahibkarı birləşdirən Azərbay-
can Sahibkarlar Konfederasiya-
sı ölkə başçısının bu tövsiyələri-
ni əsas tutaraq ASK-ın nəzdində 
“Menecment komissiyası” ya-
radıb. Komissiyanın üzvləri və 
Azərbaycan Menecment Assosi-
asiyasının təşəbbüs qrupu Azər-
baycan Sahibkarlar Konfedera-
siyası ilə birgə idarəçilik üzrə 
biliklərin və təcrübələrin inkişa-
fına xüsusi diqqət göstərir.
İqtisadiyyat nazirinin müavini 
Sahib Məmmədov isə forumun 
aktuallığını vurğulayaraq bildi-
rib ki, Azərbaycanda sahibkar-
lar üçün əlverişli şərait yaradı-
lıb, bu istiqamətdə menecment 
və innovasiyaların yaradılması 
çox təqdirəlayiq haldır.
Nazir müavini vurğulayıb ki, 
bu günədək Sahibkarlığın İnki-

şafı Fondu tərəfindən 36 minə-
dək sahibkara layihələrin ümu-
mi dəyəri 5,3 milyard manat 
təşkil edən 2,3 milyard manat 
məbləğində güzəştli kredit ve-
rilib. Onun sözlərinə görə, bu 
layihələrin reallaşması nəticə-
sində 165 mindən çox yeni iş 
yeri yaradılıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi nazirinin müavini Anar Əli-
yev bildirib ki, bu il Azərbaycan-
da özünüməşğulluq proqramına 
7 min nəfər cəlb olunacaq. 2018-ci 
ildə özünüməşğulluq proqramı 
6,5 dəfə genişləndirilərək 7,3 min 
şəxsi əhatə edib.
Forumda “Strategiyanın forma-
laşmasında trend lərin rolu”, 
“Kor porativ mədəniyyətin for-
ma laşdırılmasında liderliyin əhə-
miyyəti”, “Korporativ idarə etmə 
- qlobal praktikalar və trend” 
mövzularında çıxışlar dinlənilib.
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 “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cə-
miyyəti “Reabilitasiya Proqra-
mı” çərçivəsində digər elektrik 
stansiyalarında olduğu kimi, 
“Səngəçal” Elektrik Stansiya-
sında (ES) da itirilmiş gücün 
bərpa olunması istiqamətində 
işləri davam etdirir.
ASC-dən bildirilib ki, ötən ilin 
payızında qəbul edilən “Rea-
bilitasiya Proqramı”na qədər 
“Səngəçal” ES-də mövcud 18 
aqreqatdan 4-ü ümumiyyətlə 
işləmirdi, qalan 14 aqreqat isə 
kəsirlə işləyirdi. Məhz həmin 
14 aqreqatın mühərriklərində 
aparılan təmir işləri nəticəsində 
30 meqavat itirilmiş güc bərpa 
olunub.

Eyni zamanda, işləməyən 4 
aqre qat dan 1-i yenisi ilə əvəz 
edilib, di gərinin isə ehtiyat his-
sələri gəti rilərək sazlama işləri 
aparılıb və işə qoşulub. Həmin 
2 aqreqatın işə düşməsi nəticə-
sində əlavə 32 meqavat itirilmiş 
güc bərpa olunub. Bununla da, 
“Reabilitasiya Proqramı” çərçi-
vəsində “Səngəçal” ES üzrə iti-
rilmiş gücün bərpası 62 meqa-
vata çatdırılıb. Ümumilikdə isə 
ilin sonuna qədər “Səngəçal” 
ES-də aparılan işlər nəticəsin-
də 90 meqavat itirilmiş güc 
bərpa olunacaq və nəticədə, 
Bakı da daxil olmaqla ölkənin 
elektrik təchizatının etibarlılığı 
və dayanıqlılığı üçün daha bir 

addım atılmış olacaq.
“Azərenerji” ASC “Reabilita-
siya Proqramı” çərçivəsində 
Cənubi Qafqazın ən böyük 
istilik elektrik stansiyası olan 

“Azərbaycan” İstilik Elektrik 
Stansiyası başda olmaqla əksər 
istilik, su və kiçik elektrik stan-
siyalarında yenidənqurma, tə-
mir-bərpa işləri həyata keçirir.

Bu ilin yanvar-aprel 
aylarında Gürcüstan 
Azərbaycandan 62 102 
ton neft və neft məh-
sulları idxal edib. 
Bu barədə ölkənin Milli 
Statistika İdarəsinin ilkin 
hesabatında bildirilir.
Məlumata görə, bu, 
ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 17,3% 
çoxdur. 
Son 1 ildə qonşu ölkə-
nin Azərbaycandan 
al dığı neft və neft 

məh sullarının ümumi 
də yəri isə 10,6% artaraq 

34 milyon 210  min ABŞ 
dolları təşkil edib.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycan Gürcüstana 26 mln. 
261,8 min dollar dəyərində elektrik 
enerjisi ixrac edib.
Bu barədə Gürcüstanın Milli Sta-
tistika İdarəsinin ilkin hesabatında 
bildirilib.
İllik müqayisədə qonşu ölkənin 
Azərbaycandan idxal etdiyi elektrik 
enerjisi məbləğ baxımından 1 milyon 
396,3 min dollar və ya 5,6% çoxdur.
Ötən ilin analoji dövründə Gürcüs-
tan Azərbaycandan 24 milyon 865,5 
min dollar dəyərində elektrik ener-
jisi alıb.

Yanvar-aprel aylarında 
ölkəyə 518 min 704 ton 
buğda idxal olunub.
Bu barədə Dövlət 
Gömrük Komitəsi 
(DGK) məlumat yayıb.
Hesabat dövründə 
idxal edilən buğdanın 

dəyəri 117 milyon 79 
min ABŞ dolları olub.
Xatırladaq ki, ötən 
ilin eyni dövründə 
ölkəyə 70 milyon 971 
min dollarlıq 406 min 
842 ton buğda idxal 
edilmişdi.

Fermerləri kənd təsərrüfatı 
texnikası təchizatçıları və ma-
liyyə qurumları ilə tanış etmək, 
eləcə də texnika satışı şərtlə-
ri barədə məlumatlandırmaq 
məqsədi Aqrar Kredit və İnki-
şaf Agentliyi 20 may – 15 iyun 
2019-cu il tarixlərində ölkənin 
6 rayonunda (Şəmkir, Bərdə, 
Şəki, Ucar, Quba, Masallı) tex-
nika yarmarkaları keçirəcək.
İlk yarmarka mayın 20-də 
Şəmkirdə açılıb. Yarmarka-
da 20-dən artıq texnika təc-
hizatçısı ilə yanaşı, banklar, 
lizinq və sığorta şirkətləri öz 
məhsullarını təsərrüfat sahib-
lərinə və fermerlərə təqdim 
etmişlər.

“Məqsədimiz texnika təchi-
zatçılarının ofis və bazalarına 
getmək, araşdırmaq imkanı 
olmayan kiçik və orta fermer-
ləri təchizatçılar, onların təq-
dim etdikləri kənd təsərrüfatı 
texnikası və avadanlıqları ilə 
öz yaşadıqları regionda tanış 
edə bilməkdir. Fermerlərə 
dövlət güzəştlərindən fay-
dalanmaqla texnika almaq 
qaydaları da yarmarkaya qa-
tılacaq bank və lizinq təşki-
latları tərəfindən ətraflı izah 
ediləcək”, - deyə texnika yar-
markalarının keçirilmə səbə-
bini Aqrar Kredit və İnkişaf 
Agentliyinin sədri Mirzə Əli-
yev belə izah edib.

Yanvar-aprel 
aylarında 
Azərbaycandan 
stasionar nəqletmə 
vasitələri ilə 15 
milyon 89 min 487 
ton məhsul ixrac 
olunub.

Dövlət Gömrük 
Komitəsindən 
bildirilib ki, həmin 
nəqletmə vasitələri 
ilə ölkəyə idxal 
olunan məhsulun 
həcmi isə 998 min 
731 ton təşkil edib.

Bu barədə QSC-nin baş mühən-
disi Əlixan Osmanov deyib.
Onun sözlərinə görə, bu 
məqsədlə dizel-elektrik gene-
ratorlarından istifadə oluna-
caq ki, bu da fövqəladə hallar 
baş verdikdə “Bakı Metropo-
liteni” QSC-ni alternativ ener-
ji ilə təmin edəcək.
"Bakı Metropoliteni" QSC və 

"Azərişıq" ASC-nin 
potensial imkanla-
rı nəzərə alınaraq, 
məsələyə birgə 
yanaşma aspektlə-
ri, ümumi mövqe 
müəyyən olunub, 
görüləcək işlərin 
əsas istiqamətlə-
ri araşdırılıb. Al-

ternativ mənbə funksiyasını 
daşıyan dizel-elektrik stansi-
yalarının "Azərişıq" ASC-nin 
rayon yarımstansiyalarında 
yaradılması optimal variant 
kimi qəbul edilib. Qəza və-
ziyyətlərində metropolitenə 
enerji bu yarımstansiyalardan 
veriləcək.

Cari ilin yanvar-aprel ayların-
da dəniz nəqliyyatı ilə ümu-
milikdə 306 min 923 ton yük 
daşınıb ki, bu yüklərin dəyəri 
218 milyon 555 min ABŞ dol-
larıdır.
Dövlət Gömrük Komitəsin-
dən  verilən məlumata görə, 4 

ayda dəniz nəqliyyatı ilə ixrac 
olunan 98 min 625 ton yükün 
dəyəri 51 milyon 82 min dol-
lar təşkil edib. Bu nəqliyyat 
növü ilə idxal edilən yüklərin 
həcmi 208 min 298 ton, dəyəri 
isə 167 milyon 472 min dollar 
olub.

Prezident İlham Əli-
yevin imzaladığı "Azər-
baycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağ-
lı əlavə tədbirlər haqqın-
da" Fərmanda nəzərdə 
tutulmuş tapşırıqların 
icrası mayın sonunadək 
təmin ediləcək. Söhbət, 
ilk növbədə, xarici val-
yutada olan kreditlərdən 
gedir. 
AZƏRTAC xəbər verir 
ki, bu barədə Maliyyə 
naziri Samir Şərifov 
jurnalistlərə müsahibə-

sində deyib. 
Nazir qeyd edib ki, 
Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının si-
farişləri əsasında lazım 

olan məbləğ müvafiq 
bank hesablarına köçü-
rülüb. Bu işlərin mayın 
28-dək başa çatdırılma-
sı planlaşdırılır.

c  c  

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7           59,680,509           52,271,679 
Banklar və digər maliyyə institutlarından alınacaq 
vəsaitlər 8             2,476,514             2,476,426 

Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 9             3,577,661             3,355,298 
İnvestisiya qiymətli kağızları 10           20,610,327           18,347,899 
Binalar və avadanlıqlar 11             3,504,486             3,608,285 
Qeyri-maddi aktivlər 11                  43,141                  50,198 
Digər aktivlər 12           20,548,832           20,387,890 

CƏMİ AKTİVLƏR        110,441,470        100,497,675 

ÖHDƏLİKLƏR

Banklar və digər maliyyə institutlarına ödəniləcək 
vəsaitlər 13           30,913,601           28,153,414 

Müştəri hesabları 14             8,459,216             2,661,778 
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 22                297,050                285,445 
Digər öhdəliklər 15                100,261                112,127 
Subordinasiya edilmiş borc 16           17,521,200           18,276,300 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR           57,291,328           49,489,064 

KAPİTAL

Səhmdar kapitalı 17           73,611,171           73,611,171 
Yenidən qiymətləndirmə üzrə ehtiyat                     6,669                  12,036 
Bölüşdürülməmiş mənfəət         (20,467,698)         (22,614,596)

CƏMİ KAPİTAL           53,150,142           51,008,611 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL        110,441,470        100,497,675 
      

Faiz gəlirləri 18              2,874,888              2,970,943 
Faiz xərcləri 18               (112,285)                  (53,702)

Xalis faiz gəlirləri              2,762,603              2,917,241 

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə gəlir - zərər çıxılmaqla 19                 275,305                 208,960 
Haqq və komissiya gəlirləri 19                 284,432                 199,077 
Haqq və komissiya xərcləri 20               (108,877)                  (67,655)
Dəyərsizləşmə zərərləri üzrə ehtiyat ayırmaları 9                 520,901              5,749,552 
Digər gəlirlər                    12,076                      3,567 

Əməliyyat gəliri              3,746,440              9,010,742 

Əməliyyat xərcləri 21            (1,593,304)            (1,830,806)

Vergidən əvvəlki mənfəət              2,153,136              7,179,936 
Mənfəət vergisi xərci 22                  (12,947)               (256,761)

İl üzrə xalis mənfəət              2,140,189              6,923,175 

İl üzrə digər məcmu gəlirlər                      1,342                      1,342 
Digər məcmu gəlir komponentləri üzrə mənfəət 
vergisi gəliri                     1,342                     1,342 

İl üzrə cəmi məcmu gəlirlər              2,141,531              6,924,517 
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dərc olunan materiallardakı fikirlər 
azərbaycan dövlətinin mənafeyinə 

uyğun gəlməlidir. “iqtisadiyyat” 
qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “azərmedia” mmc 
mətbəəsində çap edilmişdir. lisenziya: 

022201; indeks: 0355; tiraj: 2500

23 may - 3 iyun 2019-cu il

allah rəhmət eləsin!

Professorlar Elşən Hacızadə və Fuad Hacızadə Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədova qardaşı
ramiz əhmədovun

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
sədri, akademik Ziyad Səmədzadə  Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədova qardaşı

ramiz əhmədovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Ekologiya İdarəsi 

Azərbaycan xalqını 
tarixinin ən önəmli 

günlərindən biri olan 
28 May-Respublika günü 28 May-Respublika günü 

münasibətilə ürəkdən 
təbrik edir, milli 

dövlətçiliyimizə inkişaf 
və müstəqilliyimizin əbədi 

olmasını arzu edir.

28 May - Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını 
təbrik edir, suveren Azərbaycan dövlətinə müstəqilliyinin daha 

da möhkəmləndirilməsi yolunda uğurlar arzulayırıq! 

Məqsədi Azərbaycan Respub-
likasının enerji təhlükəsizliyi-
nin, enerji sisteminin dayanıq-
lılığının və etibarlılığının təmin 
edilməsi, habelə "Azərenerji" 
ASC-nin Reabilitasiya Proq-
ramı çərçivəsində “itirilmiş” 
güclərin bərpası, yeni genera-
siya mənbələrinin yaradılması 
istiqamətində görülən və gö-
rüləcək işlərin, qarşıya qoyul-
muş hədəflərin ictimaiyyətə ob-
yektiv şəkildə çatdırılmasında 
peşəkar jurnalist yaradıcılığını 
stimullaşdırmaq olan müsa-
biqənin mövzusu “Azərenerji” 
ASC-nin Reabilitasiya Proqra-
mı və yeni hədəflər”dir.
Müsabiqəyə təqdim olunan 

yazılara aid tələblər, yazıların 
qəbul qaydaları, tələb olunan 
sənədlər və s. ilə daha ətraflı (012) 
537 19 41; (012) 537 19 45 nömrə-
li telefonlara zəng vurmaqla və 
ya  kivdf.gov.az saytına daxil ol-
maqla tanış ola bilərsiz.
Müsabiqədə
ı yer üçün 1 nəfər (1000 manat);
ıı yer üçün 2 nəfər (800 manat);
ııı yer üçün 3 nəfər (500 manat)
yazı qaliblərinin mükafatlan-
dırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Bundan əlavə, 10 yazı müəlli-
finə (hər biri 300 manat) həvəs-
ləndirici mükafatların verilmə-
si nəzərdə tutulmuşdur.
Qaliblər, həmçinin “Azərener-
ji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İn-
formasiya Vasitələrinin İnkişa-
fına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
xüsusi diplomu ilə təltif oluna-
caqlar.

Avropa İttifaqının Şurası 
plastik qabların istifadəsi ilə 
əlaqəli yeni məhdudiyyətlərin 
qoyulması ilə bağlı qanunu 
qəbul edib.
Yeni qaydalara əsasən, 2021-
ci ildən başlayaraq birdəfəlik 
istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş plastik qablarla 
yanaşı, çəngəl, bıçaq, pambıq 
və su çubuqlarının istifadəsi 

qadağan olunur. Eyni 
zamanda, İttifaq ölkələri 2029-
cu ilə kimi plastik şüşələrin 
yığılmasının 90 faiz təmin 
edilməsi barədə razılığa 
gəliblər. 
Qərar Avropa İttifaqında 
bir dəfə istifadə olunan 
plastik məhsulların qadağan 
olunması ilə bağlı sonuncu 
mərhələni əhatə edib.

Avropa İttifaqında kasıblar və 
varlılar arasında qazanc fərqi 
çoxalıb, amma dünyanın digər 
ölkələri ilə müqayisədə hələ də 
azdır.
Bu barədə Frans Press agent-
liyinin apardığı araşdırmada 
məlumat verilir. Bildirilir ki, 
Bolqarıstan Aİ-də bu bərabər-
sizliyə ən çox rast gəlinən ölkə-
dir. Litva, Estoniya, Latviya, 
İspaniya, Portuqaliya, Yunanıs-

tan, İtaliya, Rumıniya və Böyük 
Britaniya fərq göstəricisinə görə 
ön yerləri tuturlar. Almaniya, 
Fransa və Polşada bu rəqəm 
Aİ-nin orta göstəricisinə görə 
aşağıdır. 
Slovakiya, Sloveniya, Çexiya, 
İsveç, Danimarka, Finlandiya, 
Belçika, Hollandiya və Avstri-
yada kasıblarla varlıların qa-
zancları arasındakı fərq, demək 
olar ki, azdır.

Ötən həftə ABŞ-ın xam neft eh-
tiyatları çoxalıb.
Bu barədə əsasən özəl sekto-
run maliyyələşdirdiyi Amerika 
Neft İnstitutu (API) məlumat 
yayıb. Bildirilir ki, keçən həftə 
ölkədəki neft ehtiyatları əvvəlki 
həftə ilə müqayisədə 2,4 milyon 
barrel artaraq 480,2 milyon bar-

rel olub. Bazar proqnozları isə 
ehtiyatların azalacağı istiqamə-
tində idi.
Əvvəlki həftə ABŞ-ın neft ehtiyat-
ları 8,63 milyon barrel artmışdı.
Ölkədəki ehtiyatlarla bağlı 
rəsmi rəqəmlər ABŞ-ın Enerji 
İnformasiya Administrasiyası 
(EIA) tərəfindən açıqlanacaq.


