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Oktyabrın 1-də Bakının Nəsimi rayo-
nunda 28 May, Dilarə Əliyeva və Fik-
rət Əmirov küçələrinin kəsişməsində 
yeni park istifadəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev və birinci xanım 

Mehriban Əliyeva park-
da yaradılan şəraitlə tanış 
olublar.
Dövlətimizin başçısının 
tapşırığı ilə salınan yeni 
parkda sakinlərin və tu-
ristlərin istirahəti üçün 
hərtərəfli şərait yaradılıb.
Müasir üslubda, orijinal di-
zaynda qurulan bu cür isti-
rahət mərkəzlərinin istifa-
dəyə verilməsi ilə paytaxtın 
gəzməli yerlərinə daha bir 
neçə ünvan əlavə olundu. 
Belə layihələrin icrası bir 
daha sübut edir ki, paytax-
tımızın abadlaşdırılması 

istiqamətində görülən işlər davamlıdır 
və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilir. 
Bütün bunlar isə sosial layihə olmaqla 
yanaşı, həm də ümumilikdə, ölkəmi-
zin iqtisadi qüdrətini nümayiş etdirir.
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Oktyabrın 1-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
ölkəmizdə həyata keçirilən növbəti 
siyahıyaalınmada iştirak edərək si-
yahıyaalma və sorğu vərəqələrinin 
suallarını cavablandırıb.
Ölkəmizdə keçirilən növbəti siyahı-
yaalınma barədə Prezident İlham Əli-
yevə məlumat verən Dövlət Statistika 
Komitəsinin sədri Tahir BUDAQOV 
deyib:
- Cənab Prezident, Fərmanınıza əsa sən 
bu gün ölkədə əhalinin siyahıyaalın-
masına start verilir. İlk növbədə, 
cənab Prezident, tərtib olunmuş si-
yahıyaalma və sorğu vərəqələrinin ca-
vablandırılmasını Sizdən xahiş edər-
dik. Bu siyahıyaalınmanın keçirilməsi 
zərurəti ondan irəli gəlir ki, son illərdə 
insanların yaşayış, mənzil şəraitində 
çox ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 
Miqrasiya proseslərində də müəyyən 
dəyişikliklər olmuşdur. Bütün bunlar 
nəzərə alınaraq keçirilən bu siyahıya-
almanın nəticəsində insanların rifah 
halında, onların gəlir mənbələrində, 
mənzil-məişət şəraitində baş verən 
dəyişikliklərlə yanaşı, əhalinin ailə 
tərkibi, ev təsərrüfatlarının tərkibi, hər 
bir şəxs barədə toplanılan məlumatlar 

ölkədə həm daxili, həm xarici miqra-
siya proseslərinə, eyni zamanda, in-
sanların məşğulluq statusuna, onların 
gəlir mənbələrinə, təhsil səviyyəsinə 
dair bir çox sosial-iqtisadi göstəricilə-
rin əldə edilməsinə imkan yaradacaq.
Tahir Budaqov ilk dəfə olaraq siya-
hıyaalınmaya sosial statusla bağlı 
məsələlərin daxil edildiyini bildirib. 
O, siyahıyaalınmada Strateji Yol xə-
ritələrindən irəli gələn məsələlərin 
monitorinqi, eləcə də dayanıqlı inki-
şaf üzrə BMT-nin müvafiq qərarları 
ilə bağlı sualların da nəzərə alındığını 
diqqətə çatdırıb.
Prezident İlham ƏLİYEV demişdir:
- Çox yaxşı. Bu, hər bir ölkə üçün çox 
önəmli tədbirdir. 
Azərbaycanda da siyahıyaalınma təd-
birləri müntəzəm olaraq keçirilir. Son 
dəfə 10 il bundan əvvəl keçirilmişdir. 
Əlbəttə, bu 10 il ərzində ölkəmizdə 
çoxlu dəyişikliklər baş vermişdir. İlk 
növbədə, demoqrafik vəziyyət daha 
da yaxşılaşdı. Bu il biz 10 milyonuncu 
vətəndaşın dünyaya gəlməsini təntənə 
ilə qeyd etmişik. İşsizliklə bağlı gö-
rülmüş tədbirlər öz səmərəsini verir, 
vətəndaşların sosial rifahı yaxşıla-
şır. Təkcə bu il minimum əməkhaqqı 

təxminən iki dəfə artırıldı. Həmçinin 
pensiyalar, tələbələrin təqaüdləri, 
müavinətlər artırıldı. Yəni, sosial-iqti-
sadi inkişaf demoqrafik inkişafla uzla-
şır və bu da təbiidir.
Əlbəttə, müstəqillik dövründə Azər-
baycanın əhalisi təxminən 3 milyon 
artmışdır. Bu da bizim mövqelərimi-
zi möhkəmləndirir, ölkəmizi güclən-
dirir. Eyni zamanda, qarşımıza yeni 
çağırışlar çıxır. Siyahıyaalınma bizə 
daha dəqiq və müfəssəl məlumat ve-
rəcək. Baxmayaraq ki, biz ölkəmizdə-

ki prosesləri yaxından izləyirik və bu 
proseslər müsbət istiqamətdə gedir. 
Siyahıyaalma 10 gün ərzində keçirilə-
cək və bu gün artıq bu proses başlayır. 
Əminəm ki, 10 gün ərzində Azərbay-
can əhalisinin tam şəkildə siyahıya-
alınma prosesi başa çatacaq və bizə 
iqtisadi inkişafla, infrastrukturla, miq-
rasiya və əmək resurslarının artımı ilə 
bağlı yeni məlumat verəcək ki, gələcək 
inkişafımızı necə planlaşdıraq. Bizdə 
əmək resursları artır. 
Əlbəttə ki, tədbirlər gərək bu artıma 

uyğun olsun.
Dövlət Statistika Komitəsinin əmək-
daşı Zəbihə ƏSGƏR deyib:
- Cənab Prezident, BMT-nin tövsiyələ-
rinə əsasən siyahıyaalmanın iki əsas 
sənədi var ki, bunlardan biri siyahıya-
alma vərəqi, digəri isə sorğu vərəqi-
dir. Siyahıyaalma vərəqinin doldu-
rulmasının məqsədi ev təsərrüfatları 
haqqında məlumat əldə etməkdir.
Sonra Prezident İlham Əliyev siyahı-
yaalma və sorğu vərəqələrində nəzər-
də tutulan sualları cavablandırıb.

İlham Əliyev: “Azərbaycan əhalisinin tam şəkildə siyahıyaalınma 
prosesi bizə iqtisadi inkişafla, infrastrukturla, miqrasiya və əmək 

resurslarının artımı ilə bağlı yeni məlumat verəcək”

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva oktyabrın 1-də Ba-
kının Nərimanov rayonundakı Ata-
türk prospektində yerləşən parkda 
əsaslı yenidənqurmadan sonra yara-
dılan şəraitlə tanış olublar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Eldar Əzizov Prezident İlham Əli-
yevə və birinci xanım Mehriban Əli-

yevaya parkda görülən işlər barədə 
məlumat verib.
Bildirilib ki, parkda yenidənqurma 
işlərinə cari ilin may ayından başlanı-
lıb. Layihə çərçivəsində parkda əsaslı 
yenidənqurma işləri aparılıb, landşaft 
dizaynı yenilənib. Bütün yaş qrupla-
rına aid vətəndaşlar nəzərə alınaraq 
onlar üçün xüsusi guşələr yaradılıb. 
Parkda uşaq əyləncə və trenajor qur-

ğuları quraşdırılıb. Burada, həmçinin 
konsert meydançası da var.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
son illərdə Azərbaycanda sosial-iqti-
sadi sahədə həyata keçirilən layihələr 
ölkəmizin ümumi inkişafına sanballı 
töhfələr verib. Təsadüfi deyil ki, bu gün 
Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafına 
görə dünyada lider ölkələrdən biridir. 
Əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycanın 
bütün regionlarının, o cümlədən pay-
taxt Bakının da timsalında aydın gö-
rünür. Dövlətimizin başçısının tapşırıq 
və göstərişlərinə əsasən paytaxtımızda 
icra olunan layihələr nəticəsində Bakı 
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən bi-
rinə çevrilib. Paytaxt Bakı gündən-günə 
abadlaşır, müasirləşir və yenilənir. 
Ümumi sahəsi 6.5 hektar olan bu isti-
rahət məkanının yenidən qurulması bir 
daha nümayiş etdirir ki, Azərbaycan 
dövləti tərəfindən insanların rahatlığı, 
onların sağlamlığı, bir sözlə, vətəndaş-
ların sosial məsələlərinin həllinə daim 
xüsusi həssaslıqla yanaşılır.
Prezident İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva parkda sakin-
lərlə görüşüb söhbət ediblər.
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Cari ilin ilk yarısında İran təkcə 
Astara gömrük məntəqəsindən 
Azərbaycan ərazisindən tranzit 
kimi istifadə edərək 7 milyon 
38 min dollarlıq ixrac, 34 mil-
yon 283 min dollarlıq isə idxal 
əməliyyatı həyata keçirib.
Bu sözləri eksklüziv açıqlama-
sında İranın Astara Gömrük 
İdarəsinin rəisi Rəsul Ümidi 
deyib. O bildirib ki, idxal-ixrac 
əməliyyatları zamanı yükdaşı-
malar dəmir yolu vasitəsilə hə-
yata keçirilib. Astara(İran)-As-
tara (Azərbaycan) dəmir yolu 

xəttinin istifadəyə verilməsi 
İranın Rusiya ilə idxal-ixrac 
əməliyyatlarının artımına sə-
bəb olub.
Xatırladaq ki, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin bir qolu olan Asta-
ra(İran)-Astara(Azərbaycan) 
dəmir yolu xətti 2017-ci ildə 
istifadəyə verilib. Gələcəkdə 
İranın Qəzvin-Rəşt dəmir yolu 
Astara şəhərinə qədər çəkilə-
cək. “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinə daxil olan 
Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-Asta-

ra(Azərbaycan) dəmir yolunun 
Qəzvin-Rəşt hissəsi cari ilin 
martında istismara buraxılıb. 
Yolun Rəşt-Astara hissəsində 
isə işlər davam edir. Yol tam 
istifadəyə verildikdən sonra 
təkcə İran deyil, eyni zaman-
da, Cənub-Şərqi Asiya ölkələri 
də Rusiya və Avropa dövlətləri 
ilə ixrac-idxal əməliyyatları za-
manı yükdaşımaları bu yoldan 
istifadə edərək həyata keçirə-
cəklər. Azərbaycan isə yükda-
şımalardan əldə etdiyi tranzit 
gəlirin həcmini artıracaq.

TANAP boru kəməri layihəsi 
ən yaxşı ekoloji təcrübələrinə 
görə daha bir mükafata layiq 
görülüb.
Sentyabrın 30-da Vyetnamın 
Ho Şi Min şəhərində keçirilən 
mərasimdə TANAP “Davamlı-
lıq” kateqoriyasında “2019-cu 
il yaşıl dünya” mükafatını qa-
zanıb.
TANAP ətraf mühitin qorun-
ması və davamlılıq sahəsində 
ən müvəffəqiyyətli layihələri 
qiymətləndirən və mərkəzi ofi-
si Böyük Britaniyada olan “The 
Green Organisation” tərəfin-
dən bu beynəlxalq mükafata 
layiq görülüb. 
Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəh-
lizinin əsas seqmenti olan TA-
NAP boru kəməri iyulun 1-dən 
Azərbaycan təbii qazının Av-
ropaya nəql edilməsi üçün ha-
zır vəziyyətə gətirilib. Keçən il 
iyunun 12-də Türkiyənin Əs-
kişəhər şəhərində TANAP qaz 
kəməri istifadəyə verilib. Tür-
kiyəyə ilk qaz həcmlərinin nəqli 
isə planlaşdırıldığı kimi həmin 
il iyunun 30-da başlayıb. Tür-
kiyə bu vaxtadək TANAP-la 2,5 
milyard kubmetr Azərbaycan 
təbii qazı alıb. Cari ilin sonu-
nadək isə bu həcm 4 milyard 
kubmetrə çatacaq. Kəmərin 

mövcud ötürücülük qabiliyyəti 
hazırda 16 milyard kubmetrdir 
və sonradan bu həcmin 31 mil-
yard kubmetrədək artırılması 
nəzərdə tutulur.
Layihə üzrə kapital xərcləri 8 
milyard dollardır və bu vaxta-
dək TANAP-a təqribən 6 mil-
yard dollar xərclənib.
TANAP Ardahanın Posof qəsə-
bəsindən başlayaraq Türkiyə 
ərazisi boyunca 20 şəhərdən, 
67 qəsəbə və 600 kənddən 
keçən və Ədirnənin İpsala 
qəsəbəsində Avropaya çatan 
1850 kilometrlik boru xəttidir. 
Xəzərin Azərbaycan sektorun-
dakı “Şahdəniz-2” yatağından 
çıxarılan qazı Türkiyəyə və 
Avropaya nəql edəcək TANAP 

Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, 
Türkiyə-Yunanıstan sərhədin-
də isə TAP qaz boru kəmərinə 
birləşib. 
TANAP-ın Gürcüstan-Türkiyə 
sərhədi-Əskişəhər 56 düym 
diametrli hissəsinin uzunluğu 
1350 kilometr, Əskişəhər-Tür-
kiyə-Yunanıstan sərhədi bo-
yunca 48 düym diametrli 
hissəsinin uzunluğu isə 480 ki-
lometrdir.
TANAP-ın səhmlərinin 51 faizi 
“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-yə, 
7 faizi “SOCAR Turkey Enerji 
A.Ş.”yə (STEAŞ), 30 faizi “Bo-
taş”a, 12 faizi isə BP şirkətinə 
məxsusdur.

Sentyabrın 30-da Milli Məclisin payız 
sessiyasında ilk plenar iclası keçirildi. 
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov bil-
dirdi ki, Milli Məclis 2019-cu ilin yaz 
və növbədənkənar sessiyalarını uğurla 
başa vurmuşdur. Konstitusiya ilə nəzər-
də tutulan qanunvericilik səlahiyyətləri 
tam həcmdə yerinə yetirilmişdir. 
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin uzaq-
görən daxili və xarici siyasətini parlament 
səviyyəsində dəstəkləmək üçün bütün la-
zımi tədbirlər görülmüşdür. Parlamentin 
17 iclası keçirilmiş, 214 qanun və qərar 
qəbul edilmişdir.
Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələri də 
inkişaf etmişdir. Nümayəndə heyətləri-
miz beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində 
yaxından iştirak etmişlər.
Parlamentin yaz, növbədənkənar sessiya-
larında və sonrakı dövrdə 35 ölkəyə 106 
səfər həyata keçirilmişdir. 42 xarici dövlə-
tin və beynəlxalq təşkilatın 96 nümayən-
də heyəti, yəni 834 nəfər Milli Məclisdə 
olmuşdur. 
Millət vəkillərimiz Ukraynada və Qa-
zaxıstanda Prezident seçkilərini müşahi-
də etmişlər. 
Milli Məclisin xətti ilə Bakıda 4 beynəlxalq 
təşkilatın tədbirləri keçirilmiş, eləcə də 12 
parlament və 2 beynəlxalq təşkilatın sədr-
ləri Milli Məclisdə qonaq olmuşlar. 
İclasda Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin 2019-cu il payız sessiyasının 
qanunvericilik işləri planı müzakirə olun-
du. Müzakirələrdən sonra qanunvericilik 
işləri planı səsə qoyularaq təsdiqləndi.  
Sonra deputatlar “Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət gerbi haqqında” Azərbay-
can Respublikasının 1993-cü il 19 yanvar 
tarixli 460 nömrəli Konstitusiya Qanunu-
nun ləğvi barədə” Konstitusiya Qanununu 
(ikinci səsvermə)  da səsə qoyaraq təsdiqlə-
dilər. Bildirildi ki, yeni qanun qəbul olun-
duğuna görə əvvəlki qanun ləğv edilir.
İclasda “Texniki tənzimləmə haqqında” 
qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu barə-
də İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə mə-
lumat verdi. Komitə sədri ikinci oxunuş-
dan sonra layihə üzərində aparılmış işləri 

diqqətə çatdırdıqdan sonra layihə səsə 
qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edildi.   
“Ələt azad iqtisadi zonası haqqında” Qa-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə məsələ-
ni Milli Məclis Sədrinin müavini, Təbii 
ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitə-
sinin sədri Valeh Ələsgərov təqdim etdi. 
Bildirdi ki, təklif olunan dəyişikliyə görə 
qanuna yeni 32-ci maddə əlavə olunur. 
Həmin maddədə deyilir ki, “Bu Qanunda 
nəzərdə tutulmuş Azad Zona səlahiyyətli 
qurumu və onun İdarə Heyəti formalaşa-
na qədər Azad Zona səlahiyyətli qurumu-
nun və İdarə Heyətinin hüquqlarını və və-
zifələrini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən yaradılan müvəqqəti idarəetmə 
qurumu həyata keçirir.” Dəyişiklik səsə 
qoyularaq təsdiqləndi.  
Millət vəkilləri “Azərbaycan Respub-
likasının Konsul Nizamnaməsinin 
təsdiq edilməsi haqqında”, “Nota riat 
haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunların-
da və Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə 
qanun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş)  
və Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsi barədə (ikinci 
oxunuş) məsələləri də təsdiqlədilər. Bildi-
rildi ki, bu dəyişikliklər bəzi anlayışların 
dəyişməsi ilə bağlıdır.   
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət quruculu-
ğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli diqqətə 
çatdırdı ki, “Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət bayrağı haqqında” və “Azər-
baycan Respublikası Dövlət bayrağının 
istifadəsi qaydaları haqqında” qanunlar-
da dəyişiklik edilməsi barədə (ikinci oxu-
nuş) məsələlər uyğunlaşdırma xarakterli-
dir. Bu dəyişikliklər də qəbul edildi.   
“Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji 
xidmət və nəzarət haqqında”, “Gənclər 
siyasəti haqqında”, “Yetkinlik yaşına 
çatmayanların baxımsızlığının və hüquq 
pozuntularının profilaktikası haqqında”, 
“İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqın-
da”, “Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 
haqqında” və “Təhsil haqqında” qanun-
larda dəyişiklik edilməsi barədə (ikinci 

oxunuş) və “Məişət zorakılığının qarşısı-
nın alınması haqqında”, “Sosial xidmət 
haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə 
tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqın-
da”, “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin 
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi 
haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” qa-
nunlarda dəyişiklik edilməsi barədə (ikin-
ci oxunuş) və Cəzaların İcrası Məcəlləsin-
də, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsi barədə (ikinci 
oxunuş)  məlumat verən Milli Məclisin 
komitə sədri Aqiyə Naxçıvanlı bildirdi ki, 
dəyişikliklər “Psixoloji yardım haqqında”  
Qanuna  uyğunlaşdırma xarakteri daşı-
yır. Bu dəyişikliklər də təsdiqləndi.  
İclasda “Lombardlar haqqında” qanun 
layihəsinin ikinci oxunuşu barədə Milli 
Məclisin komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
məlumat verdi. Komitə sədri bildirdi ki, 
layihədən bir sıra maddələr çıxarılmış, 
yeni maddələr əlavə edilmişdir. Layihədə 
lombard fəaliyyətinin həyata keçirilməsi-
nin qaydaları, maliyyələşdirmə mənbələ-
ri, girov qoyulan və ya saxlanmaya qə-
bul edilən əşyaların qiymətləndirilməsi, 
lombardın nizamnamə kapitalı və digər 
məsələlər öz əksini tapmışdır. Deputatlar 
bu qanun layihəsini də ikinci oxunuşda 

qəbul etdilər.    
Sonra “Yerin təki haqqında”, “İstehsalat 
və məişət tullantıları haqqında”, “Qaz 
təchizatı haqqında”, “Tikinti və infrast-
ruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsa-
sında həyata keçirilməsi haqqında” və 
“Energetika haqqında” qanunlarda dəyi-
şiklik edilməsi barədə uyğunlaşdırma xa-
rakterli məsələ də birinci oxunuşda təsdiq 
edildi.   
Sonra bildirildi ki, “İnformasiya, infor-
masiyalaşdırma və informasiyanın mü-
hafizəsi haqqında”, “Uşaq hüquqları 
haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Reklam 
haqqında” və “Məktəbəqədər təhsil haq-
qında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi 
barədə (birinci oxunuş), həmçinin onunla 
eyni zərfdə daxil olmuş “Kinematoqrafiya 
haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələ-
ri haqqında”, “Nəşriyyat işi haqqında”, 
“Televiziya və radio yayımı haqqında”, 
“İctimai televiziya və radio yayımı haqqın-
da”, “Telekommunikasiya haqqında” və 
“Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” qa-
nunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qa-
nun layihəsi (birinci oxunuş) və İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş) 
də “Uşaqların zərərli informasiyadan 

qorunması haqqında” Qanuna uyğun-
laşdırılır. Bununla bağlı dəyişikliklər səsə 
qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edildi.   
İclasda “Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursorlarının 
dövriyyəsi haqqında” Qanuna da təklif 
olunan texniki xarakterli dəyişiklik birinci 
oxunuşda qəbul edildi.  
“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi 
sığortası haqqında” və “Əmək pensi-
yaları haqqında” qanunlarda dəyişiklik 
edilməsi barədə (birinci oxunuş) Milli 
Məclis Sədrinin birinci müavini, Müda-
fiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mü-
barizə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov 
məlumat verdi. Bildirdi ki, bu dəyişiklik 
silahlı birləşmələrə aid olmayan, lakin tər-
kibindəki bəzi qurumlarda hərbi xidmət 
nəzərdə tutulan dövlət orqanlarının hərbi 
qulluqçularının dövlət icbari şəxsi sığor-
tasının və pensiya təminatının qorunma-
sına xidmət edir. Layihə səsə qoyularaq 
birinci oxunuşda qəbul edildi.   
İclasda “Lisenziyalar və icazələr haqqın-
da” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 
(birinci oxunuş) və “Bakı Dövlət Uni-
versitetinin 100 illiyi (1919-2019)” yubi-
ley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar 
“Azərbaycan Respublikasının orden və 
medallarının təsis edilməsi haqqında” 
Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə (bi-
rinci oxunuş) məsələlər də təsdiqləndi.  
Gündəliyin sonuncu məsələsi - “Dövlət 
rüsumu haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsi (birin-
ci oxunuş) oldu.  Bildirildi ki, dəyişiklik 
nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan 
keçirilməsi üçün ödənilən dövlət rüsu-
munun artırılmasını nəzərdə tutur. Döv-
lət rüsumundan gələn vəsaitin 30 faizi 
nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan 
keçirilməsinin keyfiyyətinin yüksəldilmə-
si məqsədilə aidiyyəti orqanın maddi-tex-
niki bazasının yüksəldilməsinə sərf olu-
nacaq. Dəyişikliyə əsasən, bununla bağlı 
dövlət rüsumu 20 manatdan 30 manata 
qaldırılır.
Müzakirələrdən sonra dəyişiklik layihəsi 
səsverməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda 
qəbul edildi.
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Sentyabrın 30-da Azərbaycanda mərkəzi 
bankçılığın yaranmasının 100 illiyi müna-
sibətilə yubiley mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri El-
man Rüstəmov tədbirdə çıxış edərək, 
mərkəzi bankçılığın keçdiyi tarixi inkişaf 
yolundan danışıb. Bildirib ki, 1918-ci il 
mayın 28-də Azərbaycan dövlətçilik sal-
naməsinin ən parlaq səhifələrindən biri 
kimi müsəlman Şərqində ilk demokratik 
respublika yarandı. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev bu tarixi 
hadisəyə yüksək siyasi qiymət verib və 
2018-ci il Cümhuriyyət ili elan edilib. Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi ölkə 
daxilində və xaricində çoxsaylı tədbirlər-
lə qeyd edilməkdədir. Mərkəzi bankçılı-
ğın yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr 
olunmuş bugünkü mərasim də həmin 
silsilə tədbirlərin davamıdır. Dövlətimi-
zin başçısı yubiley münasibətilə Mərkəzi 
Bankın bir qrup əməkdaşını yüksək dövlət 
mükafatları ilə təltif edib, bank işçilərinin 
əməyinə yüksək qiymət verib. 
Elman Rüstəmov qeyd edib ki, Mərkəzi 
Bankın 100 illik yubileyi dövlətimizin baş-
çısı tərəfindən ölkədə yeni nəsil iqtisadi 
islahatlara start verdiyi bir dövrə təsadüf 
edir. İqtisadi inkişafın mühüm sferalarına 
nüfuz edən bu islahatlar başlıca olaraq 
yeni, daha yüksək, dayanıqlı və inklüziv 
iqtisadi artım modelinə keçidi özündə eh-
tiva edir. Yeni iqtisadi model ölkəmizin 
yüksək, təqibedici inkişaf sürətini təmin 
etməklə Azərbaycanla ondan öndə olan 
dövlətlər arasında sosial-iqtisadi inkişaf 
səviyyəsinə görə fərqlərin azaldılmasını 
və əhalinin həyat-yaşayış standartlarını 
daimi proses olaraq yaxşılaşdırılmasını 
nəzərdə tutur. 
“Son illər ölkədə həyata keçirilmiş makro-

iqtisadi stabilizasiya tədbirləri, o cümlədən 
son 3 ildə ölkədə makroiqtisadi sabitliyin 
yaranması, aşağı birrəqəmli inflyasiyanın 
təmin edilməsi, milli valyutanın sabitliyi 
də ölkə vətəndaşlarının real gəlirlərinin 
artmasına şərait yaradır. Yeni strateji döv-
rün çağırışları nəzərə alınmaqla Mərkəzi 
Bankın qarşısında mürəkkəb və şərəfli və-
zifələr durur. Başlıca vəzifə bundan sonra 
da makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 
xüsusən də inflyasiyaya təsir imkanlarının 
genişləndirilməsidir. Mərkəzi Bankın bə-
yan etdiyi kimi, inflyasiyanın hədəflənmə-
si rejimində keçid inflyasiyanın əsasən faiz 

dərəcələri vasitəsilə idarə edil-
məsinə imkan verəcək. 
Bunun üçün monetar 
sferada islahatlara ar-
tıq start verilib”, - deyə 
Mərkəzi Bankın sədri 
diqqətə çatdırıb. 
Milli Məclisin İqtisadi 
siyasət, sənaye və sahib-
karlıq komitəsinin sədri 
Ziyad Səmədzadə ölkə-
mizdə maliyyə-bank 
sahəsində görülən işlər-
dən danışaraq bildirib 
ki, Azərbaycanın son il-
lər əldə etdiyi uğurlarda 
Mərkəzi Bankın sanballı 
rolu var. Parlamentin 
müvafiq komitəsi 15 il-
dən çoxdur ki, Mərkəzi 
Bankla əməkdaşlıq edir. 

Mərkəzi Bankla iqtisadi strukturlar ara-
sında koordinasiya ildən-ilə təkmilləşir. 
Mərkəzi Banka diqqət Azərbaycan iqtisa-
diyyatının dayanıqlı olması, həm də ölkə-
də sosial-iqtisadi proseslərin yeni məzmun 
kəsb etməsi deməkdir. Mərkəzi Bankın 
nüfuzu, uğurlu fəaliyyəti Azərbaycanın 
dinamik inkişafına töhfə verməklə dövlə-
timizin başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan 
hədəflərə nail olunmasına xidmət edəcək. 
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından 
sonra Mərkəzi Bankın əsaslarının for-
malaşmasında ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müstəsna rolunu xatırladan 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun icraçı direktoru Şahmar Möv-
sümov deyib: “Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə 
ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edil-
məsi istiqamətləri müəyyənləşdirildi, müa-
sir tələblərə cavab verən monetar idarəet-
mə mexanizmi quruldu, çevik pul-kredit 
siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. Eyni 
zamanda, ölkənin valyuta ehtiyatlarının 
formalaşdırılması istiqamətində mühüm 
nailiyyətlər əldə edildi. Hazırda Mərkəzi 
Bankın və Neft Fondunun vəsaitlərindən 
ibarət strateji valyuta ehtiyatları təqribən 

ÜDM səviyyəsinə bərabərdir. Bu vəsait 
ölkədə maliyyə dayanıqlığının təmin olun-
masında mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.
Ş.Mövsümov qeyd edib ki, Prezident İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkə-
mizdə mərkəzi bankçılıq daha da inkişaf 
etdirildi, milli ödəniş sisteminin inkişa-
fında, müasir elektron ödəniş sistemlə-
rinin formalaşdırılması, nağd pul təda-
vülünün təşkili istiqamətində mühüm 
addımlar atılaraq beynəlxalq standartlara 
cavab verən müasir bank sistemi quruldu. 
Həyata keçirilən çevik və məqsədyönlü 
monetar siyasətin nəticəsi olaraq ölkədə 
uzunmüddətli və dayanıqlı maliyyə sabit-

liyinə nail olundu. Bu gün Mərkəzi Bank, 
burada yaradılmış peşəkar komandanın 
fəaliyyəti sayəsində böyük və uğurlu in-
kişaf yolunu keçib, müasir texnoloji baza-
ya, geniş idarəetmə potensialına, yüksək 
korporativ dəyərlərə və insan kapitalı-
na malik, beynəlxalq müstəvidə tanınan 
struktura çevrilib. 
Dünya Bankının Azərbaycan ofisinin rəh-
bəri Navid Hassan Naqvi təmsil etdiyim 
qurumun Azərbaycan hökuməti ilə 27 il-
lik tərəfdaşlığından danışaraq deyib: “Biz 
ölkənin transformasiya xarakterli iqtisadi 
yolunun şahidi olmuşuq. Bu tərəfdaşlığın 
əsası Azərbaycanın yenicə müstəqillik qa-
zandığı və onu qorumaq uğrunda müba-
rizə apardığı illərdə qoyulmuşdu. Vaxtilə 
beynəlxalq yardım alan Azərbaycan bu 
gün Dünya Bankının donoruna çevrilib. 
Dünya Bankı ilə əməkdaşlıqda baş vermiş 
bu transformasiya həm də onun göstərici-
sidir ki, Azərbaycan artıq digər ölkələrə də 
yardım göstərmək iqtidarındadır. Azər-
baycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdik-
dən sonra Mərkəz Bank ölkənin iqtisadi 
düşüncəsinin və onun iqtisadi strategiyası-
nın formalaşmasında mühüm rol oynayıb. 

Tərəfdaşlığımız ərzində Dünya Bankının 
vəsaitləri ölkənin fiziki infrastrukturunun 
yenidən qurulmasına yönəlib. Bu, həmçi-
nin Azərbaycanın neft sərvətləri sayəsində 
mümkün olub. 
Azərbaycan Banklar Assosiasiyası Rə-
yasət Heyətinin sədri Zakir Nuriyev de-
yib ki, ölkəmizdə biznes mühitinin yük-
səlişi, dayanıqlı iqtisadi-siyasi sabitliyi, 
sosial-iqtisadi quruculuğu, genişmiqyaslı 
iqtisadi islahatlar Azərbaycanın regionda 
ən perspektivli ölkə olduğunu bir daha 
göstərməkdədir. Beynəlxalq aləmdəki nü-
fuzun qorunub saxlanması, əhalinin sosi-
al vəziyyətindəki irəliləyiş və beynəlxalq 
iqtisadi reytinqlərdəki yüksəlmə bunu təs-
diqləyən əsas indikatorlardandır. Dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından ötən dövrdə 
Mərkəzi Bank öhdəsinə düşən vəzifələri 
layiqincə yerinə yetirib. Uğurlu pul-kredit 
siyasəti nəticəsində inflyasiya ticarət tərəf-
daşı olduğumuz ölkələrə nisbətdə aşağı 
səviyyədə saxlanılıb ki, bu da iqtisadiyya-
tın rəqabətqabiliyyətinin artmasına və real 
sektorun inkişafına müsbət təsir göstərib. 
Mərkəzi Bank yarandığı gündən kommer-
siya bank sektorunun iştirakçıları ilə daim 
koordinasiyada işləyərək, maliyyə-bank 

sisteminin inkişafı üçün həyata keçirilən 
tədbirlərdə birgə fəaliyyəti təmin edib. 
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vit-
se-prezidenti Faiq Həsənov çıxış edərək, 
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun 
Şahmat Federasiyasının prezidenti seçil-
məsindən sonra ölkəmizdə bu idman nö-
vünün inkişafı istiqamətində görülən mü-
hüm işlərdən danışıb. Bu məqsədlə geniş 
konsepsiya hazırlandığını, müvafiq dövlət 
proqramı qəbul olunduğunu diqqətə çat-
dırıb. Qeyd olunub ki, şahmata dövlət tərə-
findən dəstəyin nəticəsində Azərbaycan 
şahmatçıları tarixdə ilk dəfə olaraq Avropa 
çempionu adını qazandılar.
Sonra Mərkəzi Bankın 100 illiyi müna-
sibətilə hazırlanmış yubiley poçt mar-
kasının imzalanma mərasimi oldu. Poçt 
markasını Mərkəzi Bankın sədri Elman 
Rüstəmov və Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar naziri Ramin Quluza-
də imzaladılar. 
Sonda Azərbaycanda mərkəzi bankçılığın 
yaranmasının 100 illiyi münasibətilə və 
bank işinin inkişaf etdirilməsindəki xidmət-
lərinə görə Azərbaycan Prezidenti tərəfin-
dən təltif olunmuş Mərkəzi Bankın bir qrup 
əməkdaşına mükafatlar təqdim edildi.

Vergiödəyicisinin vergi öhdəliyi yaran-
dıqda borclarının alınması sahəsində 
hansı tədbirlər görülür?
Vergilər Nazirliyinin Media və kommu-
nikasiya mərkəzindən AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, belə hallar baş verdikdə, vergi 
borclarının ödənilməsinin təmin edilmə-
sinin üsullarından biri vergiödəyicisinin 
əmlakının siyahıya alınması və ixtisaslaş-
dırılmış açıq hərracda satılması qayda-
sında həyata keçirilməsidir. Vergiödəyi-
cisinə məxsus əmlak siyahıya alındıqdan 
sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi 
yerinə yetirilmədikdə həmin əmlakın açıq 
hərracda satılması haqqında qərar qəbul 
olunması üçün məhkəməyə müraciət 
edilə bilər. Vergiödəyicisi olan hüquqi 
şəxsin bütün əmlakı, vergiödəyicisi olan 
fiziki şəxsin isə Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericiliyinə əsasən tələb 
yönəldilə bilməyən əmlakından başqa, 
digər əmlakı siyahıya alına bilər.
Vergiödəyicisinin siyahıya alınmış əm-
lakının əmtəə birjalarının nəzdində ya-
radılmış hərrac təşkilatı tərəfindən ixti-
saslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması 
haqqında məhkəmənin qərarı qanuni 
qüvvəyə mindikdən sonra qətnamə ilə 
təmin edilmiş borca faizin hesablanması 
dayandırılır. Həmin vergi borcunun döv-
lət büdcəsinə ödənilməsi isə icra məmuru 
tərəfindən təmin edilir. Vergiödəyicisinin 
siyahıya alınmış əmlakı icra məmurunun 
sifarişinə əsasən elektron hərrac vasitə-

silə də satılması mümkündür.
Bundan başqa, vergiödəyicisinin yaran-
mış vergi borcu (faizlər və maliyyə sank-
siyası istisna olmaqla) 20 min manatdan 
yuxarı olduğu halda, Cinayət Məcəllə-
sinin 213-cü maddəsinin tərkibi yaranır 
və materiallar araşdırılması üçün Ver-
gilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlə-
rinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsinə 
göndərilir. Cinayət işi başlandığı zaman 
əsasən ibtidai araşdırma müddətində 
yerli vergi orqanı tərəfindən mülki iddi-
açı olaraq yayındırılmış vergi məbləğinin 
maddi ziyan kimi tanınması barədə iddia 
ərizəsi ilə həmin quruma müraciət edilir. 
Məhkəmənin ittiham hökmü ilə şəxs təq-
sirli bilinərsə, mülki iddia təmin edilir və 
vergi borcu üzrə məbləğin məhkum olu-
nan şəxsdən tutulmasına qərar verilir. 
Vergi borcunun ödənilməsinin təmin 
edilməsinin əsas üsullarından biri də 
fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin 

icra orqanının rəhbərinin ölkədən get-
mək hüququnun müvəqqəti məhdud-
laşdırılmasıdır. Bununla bağlı yerli vergi 
orqanları tərəfindən ərizə ilə məhkəməyə 
müraciət olunduqdan sonra məhkəmə 
tərəfindən xüsusi icraat qaydasında 10 
gün müddətində ərizəyə baxılaraq məh-
kəmə aktı qəbul edilir. Ərizə təmin edildi-
yi halda, qətnamə dərhal qüvvəyə minir 
və ondan şikayət verilməsi qətnamənin 
icrasını dayandırmır. Vergi borcunun 
ödənildiyi və ya silindiyi, eyni zamanda, 
məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün 
digər əsaslar yarandıqda, yuxarı vergi 
orqanının qərarı ilə şəxsin ölkədən get-
mək hüququna qoyulmuş məhdudiyyət 
aradan qaldırılır.
Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsinə 
əsasən, fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək 
kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı 
muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gə-
liri 2500 manatadək olduqda, 200 manat 
məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən 
azad edilib.
Vergilər Nazirliyinin Media və kommu-
nikasiya mərkəzindən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, işçiyə verilən məzuniyyət haqqı-
nın hər aya düşən hissəsi həmin ayların 
əməkhaqqı ilə cəmlənərək gəlir vergisinə, 
sosial və işsizlikdən sığorta haqqına cəlb 
edilir. İşçinin əsas iş yerində ay ərzində 
əldə etdiyi muzdlu işdən gəliri 200 ma-
natdan az olduğu halda, həmin gəlirdən 
gəlir vergisi hesablanmır.

Son 15 il ərzində ölkədə ümumi daxi-
li məhsul (ÜDM) istehsalı 3,3 dəfə, 
o cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 
ÜDM istehsalı 2,8 dəfə artıb.
Bu sözləri oktyabrın 1-də Yeni Azər-
baycan Partiyasının İcra Katibliyində 
keçirilən mətbuat konfransında Dövlət 
Statistika Komitəsinin sədri Tahir Bu-
daqov deyib.
“Həmin dövrdə sənaye məhsulu isteh-
salı 2,6 dəfə, o cümlədən qeyri-neft-
qaz sənayesi üzrə 2,4 dəfə çoxalıb. 
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 
həcmi 3 dəfə, o cümlədən tikinti-qu-
raşdırma işlərinə yönəldilmiş vəsait-
lər 4,6 dəfə artıb. Yük daşınması 2,1 
dəfə, sərnişin daşınması isə 2,2 dəfə 
çoxalıb. Eyni zamanda, informasiya və 
rabitə xidmətlərinin həcmi 12,3 dəfə, 
pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 
12,2 dəfə, əhaliyə göstərilən ödənişli 
xidmətlərin həcmi 6,6 dəfə artıb. 
Dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclə-
ri 18,4 dəfə, əhalinin nominal gəlirlə-

ri 9,4 dəfə, vətəndaşların banklardakı 
əmanətləri 33,2 dəfə, iqtisadiyyatın 
kreditləşdirilməsi 19,4 dəfə, orta aylıq 
nominal əməkhaqqı 7 dəfə, pensiyala-
rın orta aylıq məbləği 9,3 dəfə artıb. 
Nominal əməkhaqqı və pensiyalar 
üzrə göstəricilərdə son artımlar nəzərə 
alınmayıb”, - deyə T.Budaqov qeyd 
edib. 
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Koreya İdxalçılar Assosiasiyası 
(KOIMA) Azərbaycanın rəqa-
bətqabiliyyətli məhsullarının 

idxalında maraqlıdır.
Bu barədə sentyabrın 30-da jur-
nalistlərə müsahibəsində KOI-

MA-nın sədri Hong Kvang-Hee 
deyib. “Azərbaycanda aqrar 
sahə dinamik inkişaf edir. Kore-
yanın istehlak bazarı da böyük-
dür. Bakıda keçirilən Azərbay-
can-Koreya biznes forumunda 
Azərbaycanın hansı məhsulla-
rının hansı nəqliyyat-logistika 
marşrutları ilə Koreyaya ixracı-
nın mümkünlüyünü müzakirə 
edirik", - deyə o qeyd edib.

Azərbaycan və İtaliyanın iqti-
sadiyyatın müxtəlif sahələrin-
də qarşılıqlı ixrac və investisiya 
potensialının artırılması müza-
kirə olunub. 
Azərbaycanda İxracın və İn-
vestisiyaların Təşviqi Fondun-
dan (AZPROMO) AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, fondda İtaliyanın 
idarəetmə konsaltinq şirkəti 
“Avropa Evi-Ambrosetti”nin ( 
The European House- Ambro-
setti) nümayəndəsi Luca Mirag-
lia ilə görüş keçirilib. AZPRO-
MO-nun rəhbəri vəzifəsini icra 
edən Yusif Abdullayev ölkə-
mizdə yaradılmış əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti, Azər-
baycan məhsullarının xarici 

ölkələrdə təşviqi, eləcə də ixrac 
coğrafiyasının genişləndirilmə-
si istiqamətində görülən işlər 
barədə məlumat verib.
Görüşdə ölkələrimiz arasında 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-
rində qarşılıqlı ixrac və inves-
tisiya potensialının artırılması 
mövzusunda fikir mübadiləsi 
aparılıb.

(əvvəli ötən sayımızda)
“Kreativ iqtisadiyyat”

 paradiqmasının 
anatomiyasına dair

Kreativ iqtisadiyyat və ya bilik-
lər iqtisadiyyatı  - iqtisadiyya-
tın  əqli mülkiyyətə əsaslanan  
xüsusi bölməsidir. Kreativ iqti-
sadiyyatın əsas xarakteristika-
larına aiddir:
- insan fəaliyyətinin müxtəlif 
sahələrində yeni texnologiyaların 
və kəşflərin yüksək rolu;
- qeyri-müəyyənliyin yüksək dərə-
cəsi;
- artıq mövcud olan biliklərin 
böyük həcmi və  yeni biliklərin 
yaran masına olan kəskin zərurət. 
Bundan əlavə, kreativ iqtisa-
diyyat kreativ yanaşma nöqte-
yi-nəzərindən xarakterizə olu-
nur və bunun əsasında layihə 
təfəkkürü, kreativ təxəyyül 
(modernləşdirmə), praktiki is-
tiqamət durur. “Kreativ iqtisa-
diyyat” anlayışı ilk dəfə 2000-ci 
ilin avqust ayında “Business 
Week” jurnalı tərəfindən döv-
riyyəyə gətirilmişdir.
Hazırda kreativ iqtisadiyyatın 
lideri Böyük Britaniya hesab 
olunur (kreativ sferada çalışan  
insanların və şirkətlərin sayı-
na görə, iqtisadiyyatda dövlət 
yönümü, kreativ məhsullardan 
gələn əhəmiyyətli mənfəət). Bu 
dövlət iqtisadi, mədəni və sosi-
al qarşılıqlı fəaliyyət vasitəsilə 
milli iqtisadiyyatın inkişafının 
hüquqi bazasını, strateji və si-
yasi sənədlərini işləyib  hazırla-
yır və bu prosesi davam etdirir. 
“Kreativ iqtisadiyyat” anlayışı 
mədəni, bədii və  innovasiya 
məhsullarını və xidmətlərini 

yaradan fərdlərin və  biznes-
menlərin məcmusu kimi müəy-
yən edilir. Bu sistem həmçinin 
yaradıcıların öz işlərini sərbəst 
təqdim etdikləri, rəylər aldıqla-
rı və ideyaları mübadilə etdik-
ləri məkanları da ehtiva edir.
Kreativ iqtisadiyyatın əsası bu 
və ya digər  ideyaların dəyərini 
yüksəltməkdən ötrü yaradıcı 
təxəyyülün insanlar tərəfindən 
istifadə edilməsidir. Con Ho-
kins iqtisadi sistemləri təsvir 
etməkdən ötrü 2001-ci ildə kre-
ativ iqtisadiyyat konsepsiyası-
nı işləyib hazırlamışdır. Bu iq-
tisadi sistemlərdə dəyər torpaq, 
əmək və kapital kimi ənənəvi 
resurslardan yox, orjinallıqdan 
və kreativlikdən asılıdır. Konk-
ret sahələrlə məhdudlaşan kre-
ativ sənaye sferalarından fərqli 
olaraq “kreativ iqtisadiyyat” 
termini bütünlükdə iqtisadiy-
yatın kreativliyini təsvir edir.
Prof. Con Hokins təsdiq edir ki, 
ənənəvi iqtisadiyyatın yerinə 
kreativ iqtisadiyyat gəlməlidir. 
Dünya nə qədər  yenidən quru-
lursa, biz böhrandan təhlükə-
siz çıxırıq.
Con Hokins Şanxay kreativ-
lik məktəbinin dəvət olunmuş 
professoru, BMT-nin kreativ 
iqtisadiyyat üzrə Məsləhət 
Şurasının üzvüdür. Hokins, 
həm çinin BOP Consultants 
şirkətinə rəhbərlik edir, höku-
mətlərə, qlobal şirkətlərə və 
xüsusi şəxslərə məsləhətlər ve-
rir. Hokins 2001-ci ildə “The 
Creative Economy: How Make 
Money from ideas?” (“Kreativ  
iqtisadiyyat:ideyalardan pulu  
necə əldə etmək olar?”)  kitabı-

nı yazmışdır.
Maraqlıdır ki, Hokinsin özü 
iqtisadçı deyil, yəni iqtisadi  təh-
sili yoxdur. O, sənətşünas və 
arxitektordur. Lakin o, kreativ 
iqtisadiyyatın mahiyyətini izah 
edərək, öz səlahiyyətləri haqqın-
da bütün şübhələri aradan qal-
dırır. Con Hokins mahiyyətcə 
sadə bir ideyanı sübut edir: əgər 
mütəxəssisə qərar qəbul edilmə-
sində sərbəstlik verilərsə, onda 
nəticələr gözlənildiyindən daha 
maraqlı və geniş olacaqdır.
Pul və ya texnologiyalar yox,  
məhz yeni ideyalar bu gün 
uğur, başlıca isə şəxsi məm-
nunluq gətirir. Kreativ iqtisa-
diyyat istehsala, xidmətlərə, 
ticarətə və  əyləncə sferasına 
yeni həyat verir. O, insanların 
yaşamaq, işləmək və oxumaq 
istədiyi mühiti dəyişir ki, bu 
məkanda onlar fikirləşir, ixtira 
edir,  kəşf edir, yaradır. 
Kreativ iqtisadiyyat dünya iqti-
sadiyyatının sürətlə artan sahə-
sidir. O, gəlirlərin əmələ gəl-
məsi, iş yerlərinin yaradılması 
və ixracın inkişafı hissəsində 
dinamikdir, çünki maddi re-
surslarla az bağlıdır. İqtisadçı 
və incəsənət nəzəriyyəçisi Pyer 
Luici Sakko həmçinin vurğula-
yır ki, kreativ iqtisadiyyat lokal 
xüsusiyyətləri daha yaxşı əks 
etdirir və qloballaşma dövrün-
də eyniliyi qoruyub saxlayır. 
O, kreativ iqtisadiyyatın ən 
aktiv inkişaf etdiyi yerlər kimi 
Parisdə İL-de- Fransı, Daxili 
London və Milanı göstərir. 
Ardı var...

F.Qarayev,
BDU-nun dosenti 

Elektron bizneslə məşğul ol-
maq və fəaliyyətini müasir 
dövrə uyğunlaşdırmaq istəyən 
sahibkarlara “AtaBank” ASC 
yeni e-commerce xidmətini təq-
dim edir. Elektron kommersi-
ya xidməti vasitəsi ilə müştəri 
dünyanın istənilən nöqtəsindən 
asanlıqla internet səhifəyə daxil 
olaraq almaq istədiyi məhsulu 
sifariş verir və ödənişini çox ra-
hat və təhlükəsiz şəkildə onlayn 
rejimdə həyata keçirir. 
Onlayn ticarət sahibləri e-com-
merce xidmətinə qoşularaq 
internet mağazada və ya mo-
bil əlavədə nağdsız ödənişləri 
rahat qəbul edə biləcəklər. Bir 
sözlə, bu xidmət onlar üçün 
virtual POS-terminal rolunu 
oynayacaq.
Həmçinin, bankın Biznesin İn-
kişafı departamentinin direk-
toru Oruc İbrahimov vurğula-

dı ki, dünyada rəqəmsallaşma 
tendensiyasının artdığı dövrdə 
ticarətin ənənəvi üsullardan 
əlavə informasiya texnologi-
yaları üzərindən də qurulması 
sahibkarlar üçün yeni müştə-
rilər cəlb edir və AtaBank bu 
istiqamətdə dəstək göstərməyə 
daim hazırdır.
Pulsuz qoşulma, sərfəli əmə-
liyyat faizləri, pulsuz AtaNet 
xidməti, yeni müştərilərin cəlb 
edilməsi kimi üstünlüklər verən 

e-commerce xidməti haqda daha 
ətraflı öyrənmək istəyən şəxslər 
136 qaynar xəttinə zəng vura 
və ya bankın internet səhifəsini 
ziyarət edə bilərlər - https://ata-
bank.com/az/
25 ildən artıq fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC müasir və uni-
versal Azərbaycan bankıdır. 
Bank Bakıda və ölkənin müxtə-
lif regionlarında korporativ və 
fərdi müştərilərə tam xidmət-
lər spektrini təqdim edir.

Azərbaycan Banklar Assosiasi-
yasından (ABA) AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Azərbaycan Kredit 
Bürosunun (AKB) rəhbərliyi və 
assosiasiyanın “Kredit işi” Eks-
pert Qrupu arasında görüş ke-

çirilib. Görüşdə Ekspert Qrupu 
tərəfindən kreditləşmə ilə bağlı 
AKB-yə təqdim edilmiş təklif-
lərə baxılıb və bu istiqamətdə 
müzakirələr aparılıb. Sonda 
təkliflərlə bağlı müzakirələrin 

davam etdirilməsi qərara alınıb.
Qeyd edək ki, ABA 1990-cı ildə 
kommersiya bankları tərəfin-
dən təsis edilib. Hazırda 29 
bank və 3 qeyri-bank təşkilatı 
ABA-nın üzvüdür.

Oktyabrın 1-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində II Nəsimi-şeir, in-
cəsənət və mənəviyyat Festi-
valının bağlanış qala-tamaşası 
olub.
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban Əliyeva tədbirdə iştirak 
edib.
Qala-tamaşada Azərbaycan in-
cəsənət xadimlərinin, Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin, 
Milli Konservatoriyanın nəz-
dində yaradılan qədim musiqi 
alətlərindən ibarət “Əsrlərin 
sədası” ansamblının, o cümlə-
dən Türkiyə, İran, İordaniya və 
Mərakeşdən dəvət olunan mu-
siqiçilərin, ABŞ-dan caz ifaçısı, 
pianoçu Dan Tepferin, xanəndə 
Elsevər Muradovun ifaları din-

lənilib.
Nəfis bədii və video tərtibatla 
zəngin olan qala-tamaşa müxtə-
lif mədəniyyətlərin və zaman-
ların görüşünü canlandıraraq 
rəmzi olaraq şeir, incəsənət və 
mənəviyyat dünyasını təqdim 
edib.
Tamaşada, həmçinin dahi şair 
İmadəddin Nəsiminin müxtə-
lif yaşlardakı obrazı aktyorla-
rın təqdimatında canlandırılıb. 
Proqram ərzində İmadəddin 
Nəsiminin şeir dünyasının 
ümumbəşəriliyi, şairin müasir 
dövrlə səsləşən ruhu nümayiş 
olunub.
Qeyd edək ki, II Nəsimi – şeir, 
incəsənət və mənəviyyat Festi-
valı sentyabrın 28-dən başlayıb. 
Heydər Əliyev Fondu və Mədə-
niyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı 

ilə reallaşan festival dahi Azər-
baycan şairi və mütəfəkkiri 
İmadəddin Nəsiminin yaradıcı-
lığının tədqiqi və təbliği, onun 
fikir və düşüncələrinin müasir-
likdə əksini izləmək məqsədi 
daşıyır. Dörd gün ərzində Nə-
simi yaradıcılığına müxtəlif is-
tiqamətlərdən diqqət yetirilib, 
yeni maraqlı layihələr vasitəsilə 
dahi şairin yaradıcılığına və fəl-
səfəsinə baxış olub.
Budəfəki festival həm də şai-
rin 650 illik yubileyinə təsadüf 
edib. Qeyd edək ki, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 
Azərbaycan şairi və mütəfək-
kiri İmadəddin Nəsiminin 
anadan olmasının 650 illiyi ilə 
əlaqədar 2019-cu il “Nəsimi ili” 
elan olunub.
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Nizami Qulu oğlu Cəfərov 1959-cu 
il sentyabrın 21-də Qazax (indiki 
Ağstafa) rayonunun Zəlimxan kən-
dində müəllim ailəsində doğulmuş-
dur. 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin fılologiya fakültə-
sinə qəbul olunmuşdur. İlk yaradı-
cılıq nümunələri-şeirləri, məqalələri 
orta məktəbin son siniflərində oxu-
duğu zaman «Azərbaycan pioneri» 
qəzetində, «Pioner» jurnalında dərc 
edilən N.Cəfərov tələbə olduğu il-
lərdə Azərbaycan dilinin, ədəbiyya-
tının müxtəlif məsələlərini dərindən 
öyrənməklə kifayətlənməmiş, tələ-
bə elmi konfranslarındakı çıxışları 
ilə mütəxəssislərin, müəllimlərinin 
diqqətini cəlb etmişdir.
V.Hacıyevin «Azərbaycan gənclə-
ri» qəzetinin 10 noyabr 1981-ci il 
tarixli nomrəsində dərc olunmuş 
«Tədqiqatçı tələbə» məqaləsi aşa-
ğıdakı sözlərlə bitirdi: «İnanırıq 
ki, S.M.Kirov adına ADU-nun fılo-
logiya fakültəsinin V kurs tələbəsi 
Nizami Cəfərovun elm yolunda 
atdığı ilk uğurlu addımlar ona 
gələcək tədqiqatlarında böyük 
kömək göstərəcəkdir».
N.Cəfərov 1982-ci ildə fılologiya 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 
bitirərək Azərbaycan dilçiliyi ixti-
sası üzrə aspiranturaya qəbul olu-
nur. Azərbaycan dili tarixi sahə-
sində görkəmli mütəxəssis olan 
professor Tofıq Hacıyevin rəh-
bərliyi ilə elmi-tədqiqat işi aparan 
gənc tədqiqatçı 1985-ci ildə, vax-
tından əvvəl, «Azərbaycan dilində 

sadə cümlənin struktur-semantik 
inkişafı» mövzusunda dissertasi-
ya işini müdafiə edərək fılologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
alır. Lakin iş elə gətirir ki, Univer-
sitetdə qalıb işləmək üçün müva-
fiq ştat tapılmır... Və elmi rəhbəri 
professor Tofiq Hacıyev öz nüfu-
zundan istifadə edərək yetirməsi-
nin Azərbaycan EA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunda müvəqqəti 
kiçik elmi işçi ştatı ilə təmin edil-
məsinə nail olur. İnstitutun elmi-i-
ctimai həyatında fəal iştirak edən 
N.Cəfərov tezliklə gənc alimlər 
şurasının sədri seçilir, elmi araş-
dırmalarını davam etdirməklə 
yanaşı, milli müstəqillik uğrunda 
ideya mübarizəsi aparan gənc in-
tellektualların sırasına qoşulur.
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
(Yazıçılar Birliyinin) orqanı olan 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti-
nin baş redaktoru, şair Nəriman 
Həsənzadə 1987-ci ildə N.Cəfəro-
vu qezetdə işləməyə dəvət edir. 
Azərbaycanda milli müstəqillik 
hərəkatının canlandığı, erməni tə-
cavüzünün başladığı ilk illərdə qə-
zetin tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
şöbəsinə başçılıq edən N.Cəfərov 
türkçülük, azərbaycançılıq ideya-
larının təbliğinə, Azərbaycan ədə-
biyyatında milli mövzuların daha 
intensiv işlənməsinə çalışmış, 
həmin illərdə yazıb çap etdirdiyi 
«Azərbaycan İntibahı», «Böyük 
mədəniyyətin övladı, yaxud varis-
liyin poetikası», «Tarixi özünüdər-

kin məntiqi və müasir özünütəs-
diqin emosiyası», «Azərbaycan 
mədəniyyəti», «Müasir ədəbi pro-
ses, yaxud fövqəladə vəziyyətdə 
düşüncələr» və s. məqalələri, «Fü-
zulidən Vaqifə qədər» kitabları ilə 
ədəbi, elmi, ictimai mühitdə bö-
yük maraq doğurmuşdur.
N.Cəfərov 1991-ci ildə «XVIII əsr 
Azərbaycan ədəbi dili» mövzu-
sunda dissertasiya işini müdafıə 
edərək fılologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi alır, elmi rəhbəri 
Tofıq Hacıyevin yardımı ilə doğma 
Universitetə qayıdır və Türkologiya 
kafedrasında müəllim kimi fəaliy-
yətə başlayır. 1993-cü ildə isə həmin 
kafedranın professoru seçilir. 1992-
1993-cü illərdə Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Me-
todik Şurası «Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı» bölməsinin üzvü kimi 
orta ümumtəhsil məktəbləri üçün 
Azərbaycan dili proqramlarının, 
dərsliklərin hazırlanmasında fəal iş-
tirak edir. 1993-cü ildə Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinə üzv seçilir.
Ötən əsrin 90-cı illərinin ortala-
rından Nizami Cəfərovun yaradı-
cılığının birinci, əgər belə demək 
mümkünsə, formalaşma mərhələ-
si bitib, ikinci - təkamül mərhələsi 
başlayır ki, davam etməkdə olan 
həmin mərhələnin əsas cəhəti ya-
radıcılığın çoxistiqamətliliyinin, 
genişplanlılığının daha da güc-
lənməsi, diferensiasiyasının dərin-
ləşməsi, bununla belə, tədqiqatçı-
nın ideya-metodoloji mövqeyinin 

keyfıyyətcə sabitləşməsidir.
Akademik Nizami Cəfərov ilk 
növbədə, Azərbaycan (indiki 
BDU) Dövlət Universitetinin yetir-
məsidir. Azərbaycanın bu boyük 
elm, təhsil mərkəzi onun dünya-
görüşünün formalaşmasında, dü-
şüncəsinin sistemləşməsində həl-
ledici rol oynamışdır. Və təsadüfı 
deyil ki, BDU fılologiya fakültəsi-
nin kollektivi doğma Universitetə 
qayıtdıqdan sonra N.Cəfərova 
böyük etimad göstərərək 1994-cü 
ilin əvvəllərində onu fakültəyə 
dekan seçmişdir. Elə həmin il 
«Bakı Dövlət Universitetinin xə-
bərləri»nin humanitar elmlər se-
riyasının redaktor müavini təyin 
edilmişdir. 1995-96-cı illərdə AAK 
Filologiya elmləri üzrə ekspert 
şurasının, 1997-ci ildə isə Dilçilik 
üzrə ixtisaslaşmış Doktorluq Mü-
dafıəsi Şurasının üzvü olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi 1997-ci ildə N.Cəfəro-
vun Azərbaycan fılologiya sahə-
sindəki böyük fəaliyyətini nəzərə 
alaraq onu nazirliyin Elmi-Meto-

dik Şurasının «Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı» bölməsinə sədr təyin 
etmişdir. 1998-ci ildə isə AAK Dil-
çilik üzrə ixtisaslaşmış Doktorluq 
Müdafıəsi Şurasının sədri təyin 
olunur. Və 2003-cü ildən - AAK 
fılologiya elmləri üzrə Ekspert Şu-
rasının sədri təyin olunana qədər 
həmin vəzifəni uğurla yerinə yeti-
rir. 1999-cü ildə yenidən BDU fılo-
logiya fakültəsinin dekanı seçilən 
N.Cəfərov həmin il eyni zamanda 
həmin fakültədə «Dədə Qorqud» 
elmi-tədqiqat laboratoriyasını ya-
radaraq ona rəhbərlik edir.
Zəngin elmi-tədris ənənələri olan 
böyük bir fakültəyə rəhbərlik 
etdiyi illərdə (1994- 2001) pro-
fessor Nizami Cəfərov professi-
onallığı, yüksək demokratizmi 
ilə həm fakültədə, həm universi-
tetdə, həm də ümumən respub-
likanın elmi-pedaqoji mühitin-
də böyük nüfuz qazanır. Alimin 
«Azərbaycan türkcəsinin milliləş-
məsi tarixi» (1995), «Koroğlu»nun 
poetikası» (1997), «Türk dünyası: 
xaos və kosmos» (1998), «Eposdan 
kitaba» (1999), «Genezisdən tipo-
logiyaya» (1999), «Azərbaycan mə-
dəniyyəti məsələləri» (2000) və s. ki-
tabları, Azərbaycan, Türkiyə, İran və 
s. ölkələrdə onlarla elmi, elmi-pub-
lisistik məqalələri nəşr olunur. Və 
xidmətləri nəzərə alınaraq 2000-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin sərəncamı ilə Əməkdar elm 
xadimi fəxri adına layiq görülür.
Professor Nizami Cəfəıov 2001-
ci ildə BDU-nun Ümumi dilçilik 
kafedrasını yenidən təşkil edərək 
onun müdiri seçilir. Onun rəhbər-
liyi ilə kafedranın fəaliyyət proqra-
mı hazırlanır, iş planları qaydaya 
salınır. Professor N.Cəfərov tez bir 
zamanda «Ümumi dilçilik» kursu-
nun proqramını tərtib edərək nəşr 

etdirir (2003), müasir dünya dilçi-
liyinin banisi F.de Sössürün məş-
hur «Ümumi dilçilik kursu»nu rus 
dilindən Azərbaycan dilinə çevi-
rib çap etdirir (2003).
Yüksək ixtisaslı dilçi, ümumən fılo-
loq kadrlann hazırlanmasına xüsusi 
fıkir verən N.Cəfərovun ona qədər 
yetirməsi namizədlik dissertasiya-
larını uğurla müdafıə etmiş, ondan 
artıq dissertantı isə tədqiqatlarını 
davam etdirməkdədirlər.
Professor Nizami Cəfərov 2001-ci 
ildə Azərbaycan AMEA-nın müx-
bir üzvü seçildikdən sonra ictimai 
və humanitar elmlər bölməsinin 
büro üzvü Azərbaycan AMEA 
«Xəbərlər»i ictimai və humanitar 
elmlər seriyasının dilçilik üzrə re-
daktoru, Nizami adına Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixi muzeyi Elmi 
Şurasının üzvü seçilmişdir. Onun 
«Azərbaycanşünaslığa giriş» mo-
noqrafıyasının (2002) Azərbaycan 
AMEA-da geniş təqdimat-müza-
kirəsi keçirilmiş, uzun illərin ardı-
cıl araşdırmalannın məhsulu olan 
bu əsər milli akademik düşüncənin 
böyük marağına səbəb olmuşdur.
Professor Nizami Cəfərov Azər-
baycan Prezidentinin 4 iyul 2001-ci 
il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan-
da Atatürk Mərkəzinin müdiri tə-
yin olunmuşdur. Onun gərgin fəa-
liyyəti nəticəsində Atatürk Mərkəzi 
bir neçə il ərzində respublikanın 
«beyin mərkəzlərindən biri»nə 
çevrilmişdir. 2017-ci ildə AMEA-
nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Bu günlərdə 60 yaşını qeyd edən 
alimə möhkəm can sağlığı, işlərində 
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Bəybala Ələsgərov, 
Beynəlxalq Nobel İnformasiya 

Mərkəzinin vitse-prezidenti, 
tarix üzrə elmlər doktoru

Azərbaycan Respublikasının  Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 2003-cü ildən həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi inkişaf proqramları həyatı-
mızın  bütün sahələrində real təcəssü-
münü  tapmışdır.
Son 16 ildə qazanılan uğurların miq-
yası  çox böyükdür. Həm də bu illər 
ərzində bütün sahələrdə yüksək  dina-
mika qorunub saxlanılmışdır. Bu mə-
nada 2019-cu ili də  uğurlu il saymaq 
olar. Belə ki, cari ilin  altı ayı ərzində 
kənd təsərrüfatında 13 faiz, bitkiçilik 
məhsullarının istehsalında 25 faiz ar-
tım əldə olunub, Cənab prezidentin 
təbirincə desək, qoyulan investisiya-
lar, aparılan islahatlar, verilən subsi-
diyalar, texniki-innovatik yeniliklərin 
tətbiqi öz  nəticəsini verib. İqtisadi 
artım və  inkişaf dinamikası Qax ra-
yonundan da  yan keçməyib. Belə ki, 
2019-cu  ilin ötən  dövrü ərzində  bit-
kiçilik və  heyvandarlıq məhsulları-
nın istehsalında yüksək dinamikanın 
təmin olunması məqsədilə qarşıya 
qoyulan vəzifələrin icrası istiqamə-
tində tədbirlər davam etdirilmiş, ötən 
müddət ərzində 4684 hektar sahədə 
yazlıq bitkilərin,  o cümlədən 999 hek-
tar sahədə yonca, 392 hektar sahədə 
tərəvəz, 290 hektar sahədə vələmir, 
191 hektar sahədə bostan, 321  hektar 
sahədə kartof, 1720 hektar  sahədə di-
namik qarğıdalı əkini aparılmışdır. 
Rayonun ərazisində ümumilikdə 165,6 
hektar sahədə yeni fındıq bağları sa-
lınıb. Qax rayonu üçün ənənəvi  əkin 
növü sayılan tütünçülük və   baramaçı-
lığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilib, 
hər iki sahənin dirçəldilməsi üçün  da-
vamlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 
Cari təsərrüfat ilində tütünçülüklə 
məşğul olan təsərrüfat subyektləri 
tərəfindən 455,6 hektar sahədə ətirli 
“Virciniya”, 19 hektar sahədə “Berley” 
və  17 hektar sahədə digər tünün  növ-
ləri olmaqla cəmi 181,6 hektar  bütün 
tikinti aparılır. İndiyədək  1000 tondan 
artıq yaşıl tütün yarpağı  tədarük olu-
naraq rayonun istehsal və emal müəs-
sisələrinə göndərilib. Tütün tədarükü 
davam edir. Aqrar sahə üzrə müəyyən  

olunan  strateji yol xəritəsində  bara-
maçılığın inkişafı da üstün mövqeyə 
çıxarılıb. Bu il Qax  rayonunda ötən 
ildəkinə nisbətən 4,5 ton çox  olmaqla 
29,8 ton yüksək keyfiyyətli  barama is-
tehsal olunub.
Cari ildən etibarən rayonda damazlıq 
barama istehsalına  başlanılıb ki,  nəti-
cə etibarilə 2,5 ton elit məhsul tədarük 
edilib.  Kümçülərə damazlıq barama 
istehsalına görə 107,4 min manat vəsa-
itin ödənilməsi, istehsal təyinatlı bara-
manın hər  kiloqramına görə 5 manat 
olmaqla  134,3 min manat  subsidiya-
nın  verilməsi təmin olunub ki, bu da  
fermerlərdə əlavə stimul yaradıb.
Məlumat üçün deyək ki, cari ildə res-
publika üzrə 1,2 milyon hektarda taxıl 
əkilib. Qax rayonunda da taxılçılığa 
diqqət xeyli artırılıb. Belə ki, bu il ra-
yonda  payızlıq əkin sahələrinin 4991 
hektarında  dəmirçilər və ambrioziya-
ya qarşı  kimyəvi mübarizə tədbirləri 
aparılıb, 758 hektar qarğıdalı sahəsin-
də gövdə kəpənəyinə qarşı mübarizə 
tədbirləri görülüb. Nəticədə 2019-cu 
ilin məhsulu üçün  əkilmiş 13 min 815 
hektar payızlıq taxıl,  o cümlədən 10 
min 934 hektar buğda,  2881 hektar 
arpa sahələrində biçin  uğurla başa 
çatdırılıb, 33 min 622 ton  buğda, 7521 
ton arpa məhsulu olmaqla cəmi 41 
min 143 ton payızlıq dən istehsal olu-
nub. Payızlıq  dənin orta məhsuldarlı-
ğı 29,8 sentner təşkil edib. Bir məsələ-
ni xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır 
ki, yazlıq və payızlıq  əkinə görə 2830 
nəfər sahibkarlıq subyektinə 1 milyon 
207 min manat yardım verilib.
Rayonda heyvandarlıq məhsulları is-
tehsalının intensiv inkişafının təmin 
edilməsinə zəmin yaradan və bu sahə-
nin uzunmüddətli inkişafına gətirib 
çıxaran mühüm amillərdən  biri  cins  
maldarlığın inkişafı və dirçəldilməsi 
ilə  bağlıdır. Qax rayonunda mal-qara-
nın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində görülən işlər təqdirəlayiq-
dir. Belə ki,  cari ilin altı ayı ərzində ötən 
ilin eyni  dövrü ilə müqayisədə ət isteh-
lakı 2,9 ton   artaraq 13427,9 tona, süd is-
tehsalı  38,1 tondan  7265,6 tona, yumur-

ta istehsalı  26 min ədəddən 4 milyon 
158 min ədədə  çatdırılıb. Rəqəmlərə  
baxdıqda çox  ciddi artımın olduğu göz 
önünə gəlir. Müvafiq müddət ərzində 5 
özəl  inqibatorda 400 mindən artıq cücə 
çıxarılaraq əhaliyə satılıb.
Mövcud mal-qaranın saymazlığının 
qorunması, əhalinin keyfiyyətli heyvan-
darlıq məhsulları ilə təmin  olunması 
üçün epizoologiya tədbirləri vaxtında 
və uğurla icra olunub. Hazırda müali-
cə və profilaktika tədbirləri davam  et-
dirilir. Yuxarıda da deyildiyi kimi, Qax 
rayonu üçün ixracyönümlü kənd təsər-
rüfatı məhsulları sırasında  tütünçülük 
xüsusi yer tutur. Bu, hər şeydən əvvəl, 
onunla  faydalıdır ki,  tütünçülük gəlirli 
sahədir. Odur ki, tütün istehsalına ma-
raq  ildən-ilə artır. Fermerlərin bugünkü  
fəaliyyətinə və qazandıqları nəticələrə 
diqqət  yetirdikdə hər şey açıq-aydın gö-
rünür.   Rayonda 10-15 hektar sahədə tü-
tün əkini aparan və bol məhsul götürən 
fermerlərin sayı  az deyil, lakin bəzi çə-
tinliklər hələ də qalmaqdadır.  Tütünün 
becərilməsi və  qurudulması hələ tam 
yüksək texnoloji  vəziyyətə  gətirilmə-
yib. Bu da  sovet  sistemi dağıldıqdan 
sonra bir çox digər  strateji sahələrə, o 
cümlədən tütünçülüyə  diqqətin azal-
ması ilə izah olunmalıdır.
Fermerlər inanırlar ki, dövlətimizin 
diqqət və qayğısı nəticəsində qısa 
müddət ərzində bu problemlər ara-

dan qaldırılacaq. Sözsüz ki, rayonda 
findıqçılıq da prioritet sırada özünə 
yer alıb. Son illər bağlar genişləndi-
rilir, aqrotexniki qulluq tədbirlərinin 
keyfiyyəti yaxşılaşır ki, bütün bunlar 
da məhsul istehsalına müsbət təsir  
göstərməyə bilməz. 
Bundan başqa, taxılçılıqda, tərəvəzçi-
likdə, bostançılıqda yeni texnologiya-
ların tətbiqinə başlanılıb ki, bu da həm 
məhsuldarlığın yüksəldilməsinə, həm 
də  keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına öz 
təsirini göstərib.
Qax rayonunda, eləcə də respubli-
kamızın hər bir bölgəsində həyata 
keçilən sosial-iqtisadi tədbirlər nəti-
cədə Azərbaycan vətəndaşının sosial 
müdafiəsinə yönəldilib. Son bir ildə 
ölkəmizdə 2 milyon yeni iş yerinin 
yaradılması, yoxsulluğun azaldılması 
və iqtisadi inkişaf üzrə müvafiq döv-
lət  proqramlarının icrası nəticəsində 
yoxsulluq səviyyəsinin 49 faizdən 4,9 
faizə, işsizlik səviyyəsinin 5 faizə en-
dirilməsi bunun bariz təcəssümüdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev bu barədə 
danışarkən demişdir: “2019-cu ildən 
başlayan islahatların əsas hədəfi Azər-
baycanı müasir ölkəyə çevirməkdir, 
ölkədə mövcud olan nöqsanları aradan 
qaldırmaqdır, vətəndaşları narahat 
edən problemləri gündəlikdən çıxar-
maqdır,  insanların rifah halını yax-

şılaşdırmaqdır, daha güclü, qüdrətli  
dövlət qurmaqdır.  Biz bu istiqamətdə 
məqsədyönlü, hərtərəfli siyasət  apa-
rırıq, həm beynəlxalq mövqelərimizi 
möhkəmləndiririk, həm də  regional 
əməkdaşlıq  təşəbbüsləri ilə çıxış edi-
rik”. Göründüyü kimi, dövlətimizin 
başçısı Azərbaycan vətəndaşına daim 
diqqət və qayğı ilə yanaşır, onun rifa-
hının yüksəldilməsini, sosial problemi-
nin  həllini hər zaman əsas vəzifə kimi 
görür və  bu istiqamətdə məqsədyönlü, 
davamlı tədbirlər həyata keçirir. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, rayonların sosi-
al-iqtisadi  inkişafına dair üç mərhələ 
dövlət proqramlarının icrası nəticəsində 
15 min kilometr avtomobil yolu salınıb, 
31 yeni elektrik stansiyası  inşa olunub, 
4 böyük su anbarı tikilib, ölkə üzrə tə-
bii qaz təminatı 95 faizə qaldırılıb, 15 
“ASAN” xidmət mərkəzi,  minlərlə is-
tehsal və emal müəssisəsi, 44 olimpiya 
kompleksi, 17 aqropark fəaliyyətə baş-
layib, 3200-dən çox məktəb əsaslı təmir 
olunub və ya yenidən  tikilib, 640 tibb 
məntəqəsi inşa edilib və yenidən quru-
lub. Cari ilin əvəlindən ölkəmizdə həya-
ta keçirilən islahatlar nəticəsində əmək-
haqqı, pensiya, müavinət və təqaüdlərin 
istehlak  tələblərinə uyğun artırılması və 
identikləşdirilməsi, əhalinin gəlirlərinin 
bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması, 
aztəminatlı insanların, xüsusi kateqori-
yadan olan əhali qrupunun, minimum 
əməkhaqqının artırılması üzrə konkret 
və ünvanlı tədbirlərin görülməsi hər bir 
vətəndaşın  sosial vəziyyətinə öz müs-
bət təsirini göstərib. Əhalinin kredit 
borclarının silinməsi və yeni qaydalarda 
ödənişlərin təmin edilməsi az qala ölkə  
əhalisinin 30 faizdən çoxunu əhatə edib, 
minlərlə insanın üzləşdiyi problemin 
çözülməsinə imkan yaradıb. Statistik 
rəqəmləri çəkməklə demək istədiyimiz 
budur ki,  həqiqi və yüksəliş dalğası res-
publikamızın  hər bir şəhərini, kəndini, 
qəsəbəsini, yaşayış məntəqəsini əhatə 
edib. Bu  həlqədə Qax  rayonunun yeri 
və rolu parlaq şəkildə görünür.

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri
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Bu günlərdə XI Üzeyir Hacıbəyli 
adına Beynəlxalq Musiqi Festiva-
lı çərçivəsində Azərbaycan Milli 

İncəsənət Muzeyində “bəstəkar-mu-
siqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru, Xalq artisti Aygün Səmədza-
dənin  ideya müəllifi və layihə rəhbər-
liyi ilə  Azərbaycan 100 mahnıda” ki-
tabının təqdimatı keçirilib.
Mədəniyyət Nazirliyi və Nəfəs Sənət 
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən 
tədbirdə Milli Məclisin deputatları, ta-
nınmış elm və mədəniyyət xadimləri 
iştirak ediblər.
Tədbiri giriş sözü ilə açan  Mili Məcli-
sin deputatı Jalə Əliyeva “Azərbaycan 
100 mahnıda” kitabını Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə bö-
yük töhfə kimi dəyərləndirib.
Aygün Səmədzadənin bənzərsiz yara-
dıcılığından söz açan Jalə Əliyeva de-
yib ki, o, əldə etdiyi bu sənət şöhrətini 
böyük zəhmət və əzmkarlıq bahasına 
qazanıb.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbay-
can mədəniyyətinin inkişafında yeni 
bir dövrün əsasını qoyduğunu söy-
ləyən Milli Məclisin deputatı qeyd 
edib ki, Ümummilli Liderin siyasi 
kursu bu gün Prezidentimiz İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçi-
rilir. Bildirib ki, Azərbaycan mədəniy-
yətinin hamisi kimi tanınan Heydər 
Əliyev Fondu və Fondun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva bu gün mə-
dəniyyətimizin dünyada tanınmasına 
böyük töhfələr verməkdədir.
“Ölkə başçısının müvafiq sərəncamla-
rı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin 100 illiyinin keçirilməsi və ötən 
ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
İli” elan edilməsi neçə-neçə belə la-
yihələrin reallaşmasına təkan verib. 

Bu istiqamətdə görülən işlərin davamı 
olaraq məhz bu gün belə bir uğurlu 
layihənin təqdimatına toplaşmışıq”,- 
deyə Jalə Əliyeva vurğulayıb.
Kitabın çapını əlamətdar hadisə kimi 
dəyərləndirən Azərbaycan Milli Kon-
servatoriyasının elmi işlər üzrə pro-
rektoru professor Lalə Hüseynova 
deyib ki, Aygün Səmədzadə istedadlı 
bəstəkar olmaqla yanaşı, həm də gözəl 
musiqişünasdır. Məhz bu səbəbdən 
də kitaba Azərbaycan haqqında çox 
dəyərli əsərlər toplanıb. Xalqımızın 
neçə-neçə sevimli bəstəkarının əsər-
lərinin toplandığı  bu kitabda Aygün 
Səmədzadə istər peşəkar, istərsə də 
həvəskar bəstəkarların  əsərlərinə yer 
ayırmaqla, onların hər birinin vətənə 
olan məhəbbətini yüksək qiymətlən-
dirdiyini bir daha nümayiş etdirib.
Tədbirdə AMEA-nın müxbir üzvi 
Rəna Məmmədova, Xalq artistləri 
Sərdar Fərəcov, Faiq Sücəddinov və 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi 
İlqar Fəhmi çıxış edərək Aygün Səmə-
dzadə yaradıcılığından və onun milli 
bəstəkarlıq məktəbimizin inkişafında-
kı rolundan söz açıblar.
Natiqlər qeyd ediblər  ki,  təqdim olu-
nan bu kitabda Azərbaycan bəstəkar-
larının 100 il ərzində bəstələdiyi 100 
mahnı toplanıb. Toplu dahi Üzeyir 
Hacıbəylinin Əhməd Cavadın sözlə-
rinə bəstələdiyi dövlət himni ilə açılır 
və 100 il ərzində yazılan, tanınan və 
sevilən mahnılardan bir çoxunu əhatə 
edir. Burada Qara Qarayev, Asəf Zey-
nallı, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, 
Cahangir Cahangirov, Rauf Hacıyev, 
Vasif Adıgözəlov, Emin Sabitoğlu, 
Elza İbrahimova, Ramiz Mirişli, Ələk-
bər Tağıyev, Səid Rüstəmov, Süley-
man Ələsgərov, Oqtay Rəcəbov, Müs-

lüm Maqomayev, Aygün Səmədzadə, 
Cavanşir Quliyev kimi bəstəkarların 
mahnıları öz əksini tapır.
Belə bir layihənin reallaşmasını Ay-
gün Səmədzadənin Azərbaycana olan 
sevgisinin bariz nümunəsi kimi dəyər-
ləndirən  natiqlər bu kitabın  musiqi 
məktəblərinin şagirdləri və tələbələri 
üçün çox böyük əyani vəsait olacağını 
vurğulayıblar.
Bütün iştirakçılara minnətdarlığı-
nı bildirən layihənin rəhbəri Aygün 
Səmədzadə belə bir kitabın XI Üzeyir 
Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festiva-
lı çərçivəsində təqdim olunmasından 
qürur duyduğunu bildirib. Kitabın ər-
səyə gəlməsinə 3 ilə qədər bir vaxt sərf 
olunduğunu söyləyən müəllif bildirib 
ki, bu layihə davamlı olacaq. Layihə-
nin reallaşmasında əməyi olanları xü-
susilə qeyd edən A.Səmədzadə deyib 
ki, bu kitabı vərəqləyən hər bir kəs nə 
vaxtsa unutduğu mahnını burda görə-
cək, yaxud da hansısa mahnını gör-
məyəndə təəssüflənəcək. Bu ilk nəşrdir 
və yaxın gələcəkdə daha təkmilləşmiş 
nəşrləri musiqisevərlərə təqdim edəcə-
yik. “Bu, bizim Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin 100 illiyinə bir töhfəmiz-
dir. Mənim fikrimcə, başqa xalqlara 
nisbətən bizim bəstəkarlarımız Vətən 
mövzusuna daha çox müraciət edib-
lər. İnanıram ki, Azərbaycan bəstəkar-
larının musiqisində Vətən mövzusu 
heç zaman tükənməyəcək, onlar üçün 
daim ilham və sevgi mənbəyi olacaq. 
Düşünürəm ki, bu mövzuda yazılmış 
bütün əsərləri bir kitaba yerləşdirmək 
mümkünsüzdür. İstərdik ki, bu nəşr 
musiqi məktəblərində tədris vəsaiti 
kimi istifadə edilsin”.
Tədbir kitabda yer almış ən məşhur və 
sevilən mahnıların  bir neçəsinin in-
cəsənət ustalarımızın ifasında səslən-
dirilməsi ilə davam edib.

Məmmədova Rəna Müslüm qızının adına Bakı şəhəri Səbail rayonu 
Səid Rüstəmov küçəsi ev 3/6  mənzil 8 ünvanına verilmiş (kupça) 

qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılsın

Məlumat üçün bildiririk ki, “Günay Sığorta” ASC-nin faktiki ün-
vanı 01.10.2019-cu il tarixindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İnşa-
atçılar prospekti 75C ünvanına köçürülmüşdür. Xatırladaq ki, Cə-
miyyətin Baş Ofisi bu günə qədər paytaxtın Nərimanov rayonu, 
Balaəmi Dadaşov 31/11  fəaliyyət göstərmişdir.
Qeyd olunan dəyişikliyi nəzərə almağınızı xahiş edirik.

Məmmədova Rəna Müslüm qızının adına Bakı şəhəri Səbail rayonu
 Səid Rüstəmov küçəsi ev 3/6  mənzil 10 ünvanına verilmiş (kupça) 

qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılsın


