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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 25-də
Rusiya Federasiyasının Müdafiə naziri Sergey Şoyqunun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV deyib:
-Hörmətli cənab nazir, sizi yenidən
Azərbaycanda görməyimə şadam.
Bu gün Bakıda Ordu Oyunlarının bir
hissəsi olan “Dəniz Kuboku” yarışı
açılır.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ənənəvi
olaraq Ordu Oyunlarında iştirak edir
və ənənəvi olaraq “Dəniz Kuboku”
yarışlarına ev sahibliyi edir. Düşünürəm ki, bu yarışlar bundan sonra
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ünya, kürreyi-ərz, bəşər, Adəm övladı yaranan gündən Xeyirlə Şərin mübarizəsi gedir, bu gün də davam
edir. Dünyaya yaxşılıq, xeyirxahlıq, sülh üçün gələnlər
daim Xeyirin, işığın, dünyaya fəlakət, qan-qada, müharibələr,
qırğınlar törətmək üçün gələnlər isə daim Şərin, zülmətin, qaranlığın yanında olub, Şərə qulluq ediblər. Xeyirin, xeyirxahların, yaxşıların yolu daim uzun, çətin, daş-kəsəkli, keşməkeşli
olub. Onlar bu yolda çox sınaqları, keçilməzlikləri keçib, çox
çətinliklərə sinə gərib, amma sonunda qalib olublar. Məhz dözümləri, təmkinləri, səbirləri, yenilməz iradələri, qətiyyətləri,
cəsarətləri, yorulmazlıqları, sınmazlıqları sayəsində...

Onlar yalnız İlahi varlığa - Yaradana inanıb, ona güvənib, o inamın sayəsində Xeyirə qovuşublar.
Gözlərini qan tutmuşların, gözləri
insan qanına susamışların, gözlərini insan qanı axıtmaqdan doymamışların, dünyaya, bəşəriyyətə
insanlıq dramı yaşatmışların və
yaşadanların qarşısında qalxana
dönüb, sipər olub, Yer üzünə, insanlara, insanlığa sülh, əmin-amanlıq gətirməyə çalışıb və əksər
hallarda bu çətin, ağır və şərəfli
missiyanı gerçəkləşdirməyi, Xeyiri bərqərar etməyi bacarıblar.
Heç təsadüfi deyil ki, hələ bir əsr
öncə həyatı qasırğalar, tufanlar
içində keçən böyük şairimiz, ədibimiz Hüseyn Cavid deyirdi:
Kəssə hər kim tökülən qan izini,
Qurtaran dahi odur yer üzünü.
Bəli, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan adlı böyük məmləkət də yaxşılardan, bu dünyaya yaxşılıq,
xeyirxahlıq, tökülən göz yaşlarını
qurutmaq, axan acı göz yaşlarını
sevincə döndərmək, Xeyirə qulluq etmək üçün gələnlərdən xali
olmayıb. Arxada qoyduğumuz
20-ci və hazırda yaşadığımız
21-ci əsrdə bu missiyanı yerinə
yetirənlərin ilk sırasında, ikinci
müstəqil Azərbaycanın qurucu
lideri adını tarixə qızıl hərflərlə həkk etdirmiş ulu öndərimiz
Heydər Əliyev, onun yolunun
və siyasətinin layiqli, uğurlu davamçısı ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev və Əliyevlər ocağının nümayəndəsi, Paşayevlər
ailəsinin üzvü, dövlət başçısının
həyat yoldaşı və ən yaxın silahdaşı, ölkənin birinci xanımı, Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevə dayanır. XX əsr Azərbaycan klassiklərindən, dünya
romantizminin orijinal simalarından olan Məhəmməd Hadi

1908-ci il dekabrın 1-də “İttifaq”
qəzetinin birinci sayında çap etdirdiyi "Zümzümati-təhəssürat,
yaxud qarışıq xəyallar" adlı şeirində ürək ağrısı ilə yazırdı:
“İmzasını qoymuş miləl övraqihəyatə, Yox millətimin xətti bu
imzalər içində”.
Böyük intibah şairimiz, vətən fədaimiz sağ olsaydı, indi sevinclə
və böyük qürur hissilə, yəqin ki,
belə yazardı: “Var millətimin imzası imzalar içində”.
Çünki, həqiqətən, məhz bu üçlüyün - ulu öndərimizin, indiki dövlət başçımızın və dəyərli
Mehriban xanımın Azərbaycan
naminə titanik fəaliyyəti, fədakarlığı sayəsində bu gün Azərbaycan
adlı məmləkət öz imzasını imzalar içində tanıtdıra, yazdıra bilib.
Əgər böyük həyat və siyasət
məktəbi olan ümummilli liderimiz 90-cı illərin əvvəllərində
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı
ilə dağılmaqda, parçalanmaqda,
məhv olmaqda, müstəqilliyini
yenidən itirməkdə olan Azərbaycanı odun-alovun ağzından
çıxara, onu fəlakətlərdən qurtara,
xilas edə, Azərbaycanı dinclik,
əmin-amanlıq, sabitlik, inkişaf
yoluna çıxara bildisə, son 17 ildə
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycanı dünyanın söz
və nüfuz sahiblərindən, milli və
dini tolerantlıq mərkəzlərindən,
siyasi, iqtisadi, humanitar, hərbi
dialoq məkanlarından, dünyanın
enerji təhlükəsizliyinin əsas aktyorlarından birinə çevirməyə nail
oldusa, ölkəmizin birinci xanımı,
Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva da öz növbəsində Azərbaycanı dünyanın mərhəmət və
şəfqət ünvanına çevirdi.
O, öz yorulmaz fəaliyyəti ilə nəinki
xalqımızın, bütövlükdə dünyanın
rəhm, mərhəmət, şəfqət, xeyirxah-

lıq simvoluna çevrildi. Nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər yerində
rəhmə, mərhəmətə, şəfqətə ehtiyacı olanların yanında oldu, onların
təmənnasız himayəçisinə çevrildi.
Qayğıya, yardıma ehtiyac duyanların anası, bacısı, dostu, rəfiqi, sirdaşı oldu. Məhz özünün təşəbbüsü
və təşkilatçılığı ilə əsası qoyulan,
yaradılan, 16 ildən artıq dövr ərzində uğurla fəaliyyət göstərən, fəaliyyətinin, işinin, əməllərinin xoş sədası Azərbaycanın hüdudlarından,
sərhədlərindən çox-çox uzaqlardan
gələn Heydər Əliyev Fondu ötən illərdə mərhəmət, şəfqət ünvanı kimi
tanındı, insanlıq tarixinə öz möhürünü vurdu. Heç təsadüfi deyil ki,
məhz bu fəaliyyətinə görə Fondun
rəhbəri kimi Mehriban xanım dünyanın bir neçə aparıcı dövlətinin, o
cümlədən qardaş Pakistanın ən ali “Hilal-e Pakistan” ordeni ilə təltif
olundu.
Ümumiyyətlə, əsas missiyası ulu
öndərimizin həyat və fəaliyyətinin, ideyalarının öyrənilməsi və
təbliği ilə yanaşı, ölkə daxilində və xaricdə sosial-iqtisadi və
humanitar inkişafı dəstəkləmək
olan Heydər Əliyev Fondu yarandığı dövrdən indiyədək öz
prinsiplərinə sadiq qalaraq, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman,
elm və texnologiya, ekologiya,
sosial və digər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirmişdir.
Fond öz proqramları, layihələri,
xeyriyyə fəaliyyəti ilə Azərbaycanda və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yüksək nailiyyətlər
qazanmışdır. Fondun təşəbbüsü
ilə respublikanın müxtəlif şəhər
və rayonlarında ümummilli lider
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən, Azərbaycanın müasir
tarixi və zəngin mədəni irsindən
bəhs edən, yeni avadanlıq və
zəruri ədəbiyyatla təchiz edilmiş mərkəzlər yaradılmışdır. Bu
mərkəzlər təkcə muzey funksiyası daşımır, eyni zamanda, yeniyetmə və gənclərin müxtəlif bilik
və bacarıqlara yiyələnmələrinə
xidmət edir. Mərkəzlərin nəzdində kompüter kursları, şahmat,
xalçaçılıq, təsviri və tətbiqi incəsənət, heykəltəraşlıq və s. dərnəklər fəaliyyət göstərir.
Fondun təşəbbüslərinə dövlət tərəfindən yaxından dəstək verilmiş,
ümumilikdə, son 16 il ərzində 3
min 200-dən çox məktəb tikilmiş,

da həmin yarışlarda iştirak edən bütün ölkələr arasında əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəkdir.
Ordu Oyunlarının təşəbbüskarı Rusiyadır və əsas yarışlar da Rusiya ərazisində keçirilir. Bizim tankçılar tank
biatlonunda iştirak edirlər. Bu, görüşmək və hərbi sahədə əməkdaşlığımızın perspektivi ilə bağlı məsələlər
barədə fikir mübadiləsi aparmaq
üçün yaxşı imkandır.
Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey
ŞOYQU deyib:
-Sağ olun, hörmətli cənab Prezident.
Mənim üçün Azərbaycana səfər həmişə fikir mübadiləsi aparmaq və

təmir edilmiş və bu istiqamətdə işlər bu gün də uğurla davam etdirilməkdədir. Həmçinin, “Uşaq evləri
və internat məktəblərinin inkişafı”
proqramı çərçivəsində ölkə üzrə
40-dan çox uşaq müəssisəsi əsaslı
şəkildə təmir edilmiş və ya yenidən
qurulmuşdur. Fondun bu qəbildən
olan başqa bir təşəbbüsü “Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkişafı” layihəsidir. Cəmiyyətə 2014-cü
ildə təqdim edilmiş layihədə Bakı
şəhərində uşaq bağçalarına olan
tələbatın tam ödənilməsi məqsədi
ilə kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və ötən
5 il ərzində də bu istiqamətdə xeyli
addımlar atılmışdır.
Fondun müəyyən etdiyi başlıca
vəzifələrdən biri uşaq evləri və
internatlardakı azyaşlı və yeniyetmələrə, şəhid, qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı ailələrdən olan,
habelə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlara yardım etməkdir. Fond beynəlxalq təşkilatlar və
dünyanın bir sıra aparıcı səhiyyə
şirkətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində
“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talassemiyasız həyat naminə”
və digər layihələr həyata keçirmiş,
tibb müəssisələrinin əsaslı təmiri,
yenidən qurulması və inşasına nail
olunmuşdur. Fondun təşəbbüsü ilə
ölkədə bir sıra xəstəxana, poliklinika, diaqnostika mərkəzləri və digər
tibb ocaqları tikilmiş, təmir olun
muş və yenidən qurulmuşdur.
Eyni zamanda, Mehriban xanımın və Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətində Azərbaycan muğamına sevgi, ehtiram, onun yayılması və təbliğ edilməsi ən mühüm
istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Konkret olaraq, 2005-ci ildən

regional təhlükəsizlik məsələlərini,
həmçinin bizim hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri
müzakirə etmək üçün yaxşı fürsətdir.
Dünən Azərbaycan heyəti start götürdü. Biz onu müşahidə edirdik. Heyət
heç də pis start götürmədi. Mən tank
biatlonunu nəzərdə tuturam.
Azərbaycan komandası qalan yarışlarda da kifayət qədər yaxşı çıxış
edir. Mən bu komandaya uğurlar
arzu edirəm. Əlbəttə, bu tədbirlər və
keçirilən sərgi dünyada geniş işıqlandırılır.
Onu da qeyd etməmək olmaz ki, bizim bu sərgidə göstərdiklərimiz bu
gün üçün ən müasir silahlardır.

bu yana keçirilən və AzTV ilə yayımlanan Muğam müsabiqəsinin
dəyəri ölçüyəgəlməzdir. Çünki
bu müsabiqə Azərbaycan muğam
sənətinin inkişafına növbəti təkan
vermiş, ikinci nəfəs rolunu oynamışdır və sair.
Bununla yanaşı, ətraf mühitin qorunması, Xəzərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması sahəsində
Fond tərəfindən hazırlanan proqramlar, təşəbbüslər artıq ölkəmizdə
yeni gənclər hərəkatına çevrilmiş
və İDEA kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda milyonlarla ağac
əkilmişdir. Bu əkilən ağaclar da
təkcə şəhərlərimizin, kənd və qəsəbələrimizin gözəlləşməsi, yaşıllaşdırılması demək deyil, bu, həm
də ekologiyamızın təmizlənməsi,
insanların sağlam həyat tərzinin təmin edilməsi deməkdir.
Ümumiyyətlə, bu Fondun gördüyü işləri bir yazı ilə, hətta bir
qalın kitabla da əhatə etmək
mümkün deyil. Çünki görülən
işlər misilsizdir, bitib-tükənməzdir. Bu yazıda da məqsəd Mehriban xanımın və Heydər Əliyev
Fondunun ötən illərdəki titanik
fəaliyyətinə sərf-nəzər, ekskurs
etməklə, daha çox Birinci vitse-prezidentin və Fondun son bir
ildəki, xüsusilə, pandemiya dövründəki xidmətlərinə nəzər yetirmək, onlara işıq salmaqdır.
Dünyanı cənginə alan
koronavirus və Mehriban
Əliyevanın tarixi müraciəti,
çağırışları
Bildiyiniz kimi, artıq bu ilin əvvəllərindən, yanvar-fevral aylarından
dünyada bəlkə də heç kimin proqnozlaşdıra bilmədiyi bir hadisə,
bir bəla yaşanmağa başladı və bu

gün də yaşanmaqdadır. “Gizli düşmən” kimi dünyanı cənginə alan,
böyük fəlakətlər törədən, iqtisadiyyatları qarşısında çökdürən, insanlıq faciələri yaşadan koronavirus
adlı bəla hələ də davam etməkdə,
ümumbəşəri bəla, faciə olaraq qalmaqdadır. 7 ay ərzində koronavirusa yoluxanların sayı 21 milyonu
ötüb keçmiş, ölənlərin sayı isə artıq
800 minə yaxınlaşmışdır. Çox narahatedici, ürəkağrıdıcı bir mənzərədir. Dünya tibb elmi bu virusa,
bu bəlaya qarşı vaksin, peyvənd
tapmadıqca, görünən odur ki,
bəşəriyyət hələ bir müddət də bununla “birgə yaşamaqda” və onun
qarşısının alınması istiqamətində
savaşını, mübarizəsini davam etdirməkdə olacaqdır.
Çox təəssüflər olsun ki, bu bəla
bizlərdən də yan keçmədi. Bu
bəladan xeyli sayda sağlamlığını
itirənlərimiz, acı təəssüf hissi ilə
qeyd etməli olsaq da, yüzlərlə
dünyasını dəyişənlərimiz oldu
və bu gün də var. Son məlumatlara görə, bizdə koronavirusa yoluxanların sayı 35 minə yaxınlaşmış, dünyasını dəyişənlərin sayı
isə 500-ü keçmişdir. Ancaq bir
çox dövlətlər, xüsusilə, Qərbin,
Avropanın ən nüfuzlu, ən inkişaf
etmiş, ən güclü, müasir səhiyyə
sisteminə malik olan ölkələri ilk
dönəmlərdə buraxdıqları yanlışlıqları üzündən hələ də bu bəlanın qarşısında aciz qalsalar da,
ikinci dalğanı yaşamalı olsalar
da, Azərbaycan dövlətinin, xüsusilə, ölkə prezidentinin vaxtında,
zamanında önləyici, qabaqlayıcı
addımları nəticəsində ötən 6 aya
yaxın müddətdə imzalanan onlarla Fərman və sərəncamlar, onların düzgün icrası sayəsində bu
bəlanın ölkəmizdə daha böyük
fəsadlar törətməsinin, daha da
genişlənməsinin qarşısı alındı.
Ötən 6 aya yaxın dövr ərzində
pandemiyanın ağır fəsadlarına
məruz qalmamaq üçün 5 milyona
yaxın insan sosial paketlə əhatə
olundu, əvvəlcə bir milyard, sonra isə 2,5 milyard, ümumilikdə
3,5 milyardlıq sosial dəstək paketi ortaya qoyuldu, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə ali qanunverici
orqan olan Milli Məclis tərəfindən qanunvericiliyiə, bir sıra məcəllə və qanunlara önəmli, vacib
dəyişikliklər edildi.
(davamı 3-cü səhifədə)
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27 avqust - 2 sentyabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva avqustun 26-da
Bakının Xəzər rayonunun Buzovna
qəsəbəsində yenidən qurulan 99 mənzildən ibarət yeddimərtəbəli yataqxana binasının açılışında iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya yataqxana binası barədə məlumat verilib.
Bildirilib ki, yeni yataqxana binası
“Azəriqaz” QSC-nin “Bakqazmaş”
zavodunun qəzalı vəziyyətdə olan
beşmərtəbəli yataqxanasının yerində
inşa edilib. Heydər Əliyev Fondunun
layihəsi çərçivəsində tikilən binada
mənzillər tam təmirlidir və zəruri
avadanlıqla təchiz olunub.

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev avqustun 24-də Faiq Qürbətovu Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyətinin, Elmir Bağırovu
isə Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar videoformatda qəbul edərkən deyib.
Dövlətimizin başçısı bildirib:
- Bu gün siz Biləsuvar və Saatlı rayonlarına icra başçıları vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad
göstərilir. Əminəm ki, siz bu etimadı öz işinizlə doğruldacaqsınız. İnsanları narahat edən problemlər öz
həllini tapmalıdır. Əgər hansısa problem rayon səviyyəsində öz həllini tapa bilmirsə, mərkəzi icra orqanlarına, Prezident Administrasiyasına, Nazirlər Kabinetinə, aidiyyəti nazirliklərə müraciət etməlisiniz.
O, deyib: - Rayonlarda bütün infrastruktur layihələri
uğurla icra edilir. Bu layihələrin böyük hissəsi artıq
icra edilib, başa çatıb. Biləsuvar və Saatlı rayonlarında
elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlər öz həllini tapıbdır.
Qazlaşdırma təqribən 100 faizə yaxınlaşır və 100 faiz
olmalıdır. Növbəti illərdə qazlaşdırma 100 faiz səviyyəsinə çatmalıdır. Avtomobil yolları çəkilir, içməli su
layihələri başa çatıb. Bu, həm Saatlı, həm Biləsuvar
şəhərləri üçün həmişə çox ciddi problem idi. Artıq
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab verən içməli su şəhər sakinlərinə çatdırılır.
Hazırda ölkəmizdə kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar
icra edilən islahatlar öz səmərəsini verir. Yeddi ay
ərzində kənd təsərrüfatı artıbdır. Ölkə üzrə taxılçılıqda orta məhsuldarlıq bu il 30 sentnerin üstündədir. Halbuki bəzi təsərrüfatlarda, harada ki, müasir
texnologiyalar tətbiq olunur və suvarma problemləri öz həllini tapıb, bu rəqəm hər hektardan 70 sentnerə çatıb. Bu da Avropanın ən qabaqcıl ölkələrinin
səviyyəsində olan nəticədir.
Son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafına, o cümlədən infrastruktur layihələrinə birbaşa və dolayı
yollarla qoyulan investisiya böyük inkişafa səbəb
olubdur. Sahibkarlığın inkişafı ölkəmizin ümumi
inkişafı ilə birbaşa bağlı olan məsələdir. Bizim iqtisadiyyatımız öz dayanıqlılığını saxlamalıdır, möhkəmləndirməlidir. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki,
qeyri-neft sektorumuz inkişaf etməlidir. Bu inkişaf
2020-ci ilə qədər çox sürətli idi. Pandemiya ilə əlaqədar bütün ölkələrdə iqtisadi tənəzzül müşahidə
olunur, o cümlədən bizdə. Ancaq bizdə bu rəqəm
kifayət qədər aşağı səviyyədədir. İqtisadiyyat 7 ay
ərzində cəmi 2,8 faiz düşübdür. Azərbaycanda bu
rəqəmin aşağı səviyyədə olması hesab edirəm ki, bizim böyük nailiyyət kimi qiymətləndirilməlidir. Ancaq qeyri-neft sektorunda, xüsusilə sənaye istehsalı
sahəsində inkişaf var və bu inkişaf 13 faizdir. Hesab
edirəm ki, bu, indiki dövr üçün tarixi nailiyyətdir.
Əfsuslar olsun ki, bəzi rayonlarda sahibkarlar incidilir, onların qarşısında süni əngəllər törədilir,
onlardan yerli icra orqanları tərəfindən rüşvət, pay

***
Bakının Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsində yeni inşa olunan 216 nömrəli
tam orta məktəbin avqustun 26-da
açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva açılışda iştirak
ediblər.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verilib ki, 624 şagird
yerlik məktəbdə təhsilin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün şərait yaradılıb. Bu təhsil müəssisəsi Heydər
Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində inşa olunub.
***

tələb olunur. Buna qətiyyən yol vermək olmaz və
bu məsələlərə çox ciddi nəzarət olmalıdır.
Siz çalışmalısınız ki, rəhbərlik edəcəyiniz rayonlara
sərmayə qoyulsun, həm yerli, həm xarici investorları
rayonlara cəlb etməlisiniz. Siz rayonların rəhbərləri
kimi sahibkarlara yaxşı şərait yaratmalısınız və bu,
özlüyündə yeni iş yerlərinin yaradılmasına gətirib
çıxaracaq. Eyni zamanda, bu il rekord sayda ödənişli ictimai iş yerləri açılmaqdadır. Bu iş yerlərinin sayı
90 minə çatacaq və bu sahədə də şəffaflıq olmalıdır.
Çünki son vaxtlar həbs olunan bütün icra başçılarının
cinayət əməlləri demək olar ki, eyni idi. O cümlədən
aztəminatlı təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş ödənişli ictimai iş yerlərinin də əməkhaqqının mənimsənilməsi
onlar üçün adi hala çevrilmişdi. Həbs edilmiş bütün
icra başçılarının ya öz iş otaqlarından, ya da köməkçilərinin otaqlarından insanların ödəniş kartları çıxdı.
Kasıb adamın puluna, özü də minimum əməkhaqqı
səviyyəsində olan əməkhaqqına göz dikmək vicdansızlıqdır və bu məsələyə həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, həm də yerli icra orqanları
tərəfindən çox ciddi nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bu
məsələ mənim nəzarətimdədir. Bu sahədə və bütün
başqa sahələrdə tam şəffaflıq olmalıdır.
Siz, eyni zamanda, öz davranışınızla insanların hörmətini qazanmalısınız. Bəzi hallarda bəzi xırda səviyyəli məmurlar özlərini elə aparırlar ki, sanki bütün
dünya bunlara borcludur. Özlərini ağa kimi, xan kimi
aparırlar, insanlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Mən
dəfələrlə demişəm ki, Prezident başda olmaqla, bütün
dövlət məmurları xalqın xidmətçisidir. Məhz buna
görə biz bu vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar
edib və mən təyin etdiyim bütün kadrlardan bunu
tələb edirəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bir çox hallarda,
bəzi hallarda yox, bir çox hallarda dövlət məmurları
özlərini apara bilmirlər. Onlar hesab edirlər ki, onlara
hansısa xüsusi imtiyaz verilib. Onlar qanunları pozurlar, bəzi hallarda çox ciddi pozurlar. Cəmiyyətimizdə
formalaşmış ənənəvi davranış qaydalarını pozurlar.
Özünü xalqdan yuxarıda hiss edirlər, təkəbbürlə yanaşırlar. Ona görə belə hallar mənə məruzə ediləndə
dərhal müvafiq göstərişlər verilir və bu insanlar ya
inzibati qaydada cəzalandırılır, ya da ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Qaydaların pozulması və bunun acı nəticələri hər kəs üçün dərs olmalıdır. Sizin
də icra başçıları kimi, işinizin əsas prinsipləri məhz
bu olmalıdır - Vətənə, dövlətə sədaqət, peşəkarlıq,
şəffaflıq, dürüstlük. Belə olan halda həm vətəndaşlar
sizi dəstəkləyəcək, mən də sizin işinizə yüksək qiymət verəcəyəm. Əks təqdirdə, əgər əyri yolla getsəniz,
onda qanun qarşısında cavab verəcəksiniz.
Əminəm ki, mənim bütün tapşırıqlarım, tövsiyələrim sizin gündəlik həyatınızda əsas prinsiplər olacaq və qısa müddət ərzində Biləsuvar və Saatlı rayonlarında həm ictimai ab-hava yaxşılaşacaq, eyni
zamanda, rayonların inkişafı təmin ediləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 21-də 1000 meqavat yükötürmə gücü
olan 330/220/110 kilovoltluq “Qobu” yarımstansiyasının tikintisi ilə tanış olub. O, həmçinin 385
meqavatlıq “Qobu” Elektrik Stansiyasının təməlini
qoyub.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rzayev dövlətimizin başçısına məlumat
verib ki, 330/220/110 kilovoltluq “Qobu” yarımstansiyasının inşası uğurla gedir. Hasil olunan elektrik
enerjisinin enerjisistemə ötürülməsi, Bakının və Abşeron yarımadasının elektrik enerjisi təchizatında
500/330/220 kilovoltluq “Abşeron” yarımstansiyasından asılılığın aradan qaldırılması, istehlakçıların
fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi təchizatının
təmin edilməsi, respublika ərazisində 330 kilovoltluq dairəvi elektrik təchizat sxeminin yaradılması
üçün bu yarımstansiya müstəsna rola malikdir.
“Qobu” Enerji layihəsi, o cümlədən 385 meqavat
gücündə “Qobu” Elektrik Stansiyasının tikintisi
ölkənin enerji sistemində bir mənbədən asılılığı
aradan qaldırmaq, Bakı şəhərinin, ümumilikdə Abşeron yarımadasının elektrik enerjisi ilə təchizatının dayanıqlılığını və etibarlılığını maksimum səviyyəyə çatdırmağa hesablanıb.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib. O, deyib:
- Bu gün ölkəmizin elektroenergetika sahəsində növbəti önəmli addım atılır. “Qobu” Elektrik
Stansiyasının təməl daşını qoyduq. Əminəm ki,
bu stansiyanın tikintisi uğurla gedəcək və nəzərdə
tutulmuş vaxtda – 2022-ci ilin əvvəlində tam istifadəyə veriləcəkdir. Bu, bizim enerji potensialımızın
gücləndirilməsi istiqamətində çox önəmli addımdır. Stansiyanın generasiya gücü 385 meqavatdır.
Bütövlükdə bu stansiyanın çox böyük əhəmiyyəti
var. Çünki bu stansiyanın timsalında biz müasir
Azərbaycanın ümumi inkişafını görürük. Burada
ən müasir texnologiyalar tətbiq ediləcəkdir.
Stansiya bütün beynəlxalq ekoloji standartlara tam
cavab verir. Ona görə ekoloji baxımdan stansiyanın
əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Burada şərti yanacağın sərfiyyatı da aşağı səviyyədədir - 260
qram. Energetiklər bilirlər ki, bu, çox aşağı səviyyədir.
Bütövlükdə son illərdə görülmüş işlər nəticəsində
enerji sistemində şərti yanacağın sərfiyyatı aşağı
düşməkdədir. Eyni zamanda, itkilər də azalır. İtkilərin azalmasına gəldikdə, bu stansiyanın əhəmiyyəti
ondadır ki, o, Bakının və Abşeron yarımadasının
“Mingəçevir” İstilik Elektrik Stansiyasından asılılığını aşağı salacaq və beləliklə, itkilər azalacaq.

Avqustun 26-da Bakının Suraxanı rayonundakı Səttar Bəhlulzadə adına
Mədəniyyət Evinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva açılışda iştirak
ediblər.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verilib ki, bina Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı
təmir olunub. Burada rəqs ansamblı
və vokal-instrumental qrup fəaliyyət
göstərəcək. Bundan başqa, mədəniyyət evində konsert-tamaşa zalı, universal səhnə, səsyazma studiyası və
digər zəruri infrastruktur yaradılıb.

Bütün bu müsbət nəticələrə baxmayaraq, onu da
qeyd etməliyəm ki, əfsuslar olsun, əvvəlki dövrlərdə tikilmiş stansiyaların, o cümlədən bizim və
Cənubi Qafqazın ən böyük stansiyası olan “Mingəçevir” İstilik Elektrik Stansiyasının istismarı dövründə böyük və kobud səhvlər buraxılmışdır. Stansiyaların müasirləşdirilməsi ilə əlaqədar heç bir
addım atılmamışdır. Sovet dövründə tikilmiş stansiyalar tənəzzülə uğradı və eyni zamanda, 2004-cü
ildən bu günə qədər tikilmiş stansiyalarda da generasiya gücləri böyük dərəcədə itirilmişdir. Məhz
səhlənkarlıq, məsuliyyətsizlik və kobud səhvlər
nəticəsində iki il bundan əvvəl “Mingəçevir” İstilik Elektrik Stansiyasının yarımstansiyasında qəza
baş verdi və böyük fəsadlara gətirib çıxardı. Ondan
sonra dərhal operativ tədbirlər görülməyə başlanmışdır. “Azərenerji”nin rəhbərliyi dəyişdirildi və
mən göstəriş vermişdim ki, bizim bütün enerji sistemimiz ciddi təftiş edilsin. Bu təftiş nəticəsində çox
xoşagəlməz mənzərə üzə çıxdı. Qeyd etdiyim kimi,
məhz məsuliyyətsizlik və laqeydlik nəticəsində
enerji sistemimizə çox böyük ziyan dəymişdir. Ancaq operativ tədbirlər, görülmüş işlər və ayrılmış
vəsait nəticəsində biz cəmi iki il ərzində bu sahədə
çox ciddi irəliləyişə nail ola bilmişik və itirilmiş generasiya gücləri bərpa edilmişdir.
Beləliklə, son illərdə bu sahədə görülmüş işlər təqdirəlayiqdir. Bu gün təməl daşını qoyduğumuz
“Qobu” Elektrik Stansiyası da bizim ümumi enerji
potensialımızı gücləndirəcək, ixrac imkanlarımızı
genişləndirəcək və eyni zamanda, bundan sonra
daxili tələbatı təmin edəcək.
Eyni zamanda, sənaye istehsalı da artmaqdadır.
Hətta bu il qeyri-neft sektorunda sənaye artır.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu gün dünyanın
ən böyük enerji şirkətləri Azərbaycanda bərpaolunan enerji növlərinin istehsalına maraq göstərir və
artıq bu maraq reallaşır.
Bir sözlə, bu gün tam əminliklə deyə bilərəm ki,
ölkəmizin elektroenergetika sahəsi öz sürətli inkişaf dövrünü yaşayır və bu, bizim inkişafımızın əsas
şərtidir. Çünki hər bir ölkənin iqtisadiyyatı üçün
elektroenergetika sahəsi başlıca rol oynayır. Bu
sahə inkişaf etməsə, heç bir başqa sahə inkişaf edə
bilməz.
Mən bütün bu uğurlar münasibətilə Azərbaycan
energetiklərini təbrik edirəm, onlara yeni uğurlar
arzulayıram. Əminəm ki, “Qobu” Elektrik Stansiyası vaxtında – 2022-ci ilin əvvəlində istifadəyə veriləcək və biz bu stansiyanın açılışını qeyd edəcəyik.

27 avqust - 2 sentyabr 2020-ci il
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Son misal kimi, bir neçə gün öncə
yenə də ölkə başçısının təşəbbüsü
ilə hökumət tərəfindən hazırlanan və parlamentə təqdim edilən
2020-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklər layihəsi Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının
plenar iclaslarının müzakirəsinə
çıxarıldı və geniş, hərtərəfli müzakirələrdən sonra qəbul edildi.
Həmçinin, dövlət büdcəsinə dəyişikliklər layihəsi dövlət başçısı
tərəfindən imzalanaraq, hüquqi
qüvvəyə mindi ki, burada da
dövlət büdcəsinin xərclərinin
daha 600 milyon manat artırılması və beləliklə, sosialyönümlülüyün təmin edilməsi, sosial dəstək
proqramlarının davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin,
ötən müddətdə Koronavirusla
Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradıldı, ölkə başçısı və birinci xanım
bir illik məvaciblərini ilk olaraq,
həmin Fonda köçürdülər, “Yeni
klinika” başda olmaqla, bir çox
xəstəxanlar koronavirus daşıyıcılarının müalicəsi və müayinəsi
üçün həkimlərin və pasiyentlərin
ixtiyarına verildi. Bununla yanaşı, modul tipli xəstəxanların yaradılmasına qərar verildi və Bakı
da daxil olmaqla, artıq bir neçə
bölgəmizdə ölkə prezidentinin
və birinci xanımın iştirakı ilə onların istifadəsi, açılış mərasimləri
keçirildi, ölkəmiz tibbi maskalar
və digər qoruyucu tibbi avadanlıqlar istehsalına başladı.
“...Hamınızdan xahiş edirəm,
öz böyüklərinizi qoruyun!”
Həm ölkə prezidenti, həm birinci xanım dəfələrlə Azərbaycan
xalqına, ölkə vətəndaşlarına çağırış etmiş, onları sosial məsuliyyətə çağırmışlar. Mehriban
xanım bu yöndəki ilk - mart ayındakı müraciətində demişdir:
“Dünya qlobal çağırışla üz-üzədir.
Hələ bir il bundan əvvəl bizim əksəriyyətimiz sadəlövhcəsinə güman
edirdik ki, pandemiya, bugünədək
bəlli olmayan və insan həyatına son
qoyan təhlükəli xəstəliklər dövrü keçmişdə qalıb. İnanırdıq ki, biologiya
elminin, tibbin, əczaçılığın və texnologiyaların müasir inkişaf səviyyəsi, o cümlədən bəşəriyyətin kollektiv intellekt səviyyəsi bizi müəyyən
“sürprizlərdən” sığortalayıb. Reallıq isə fərqli oldu. Nassem Talebin
müzakirələrə səbəb olan “Qara qu
quşu” dünyada hökm sürür. Müəllif öz məşhur kitabında yazır: “Hamı
özünü təhlükədən qorumaq istəyir.
Üsullardan biri – riskləri qiymətləndirmək və onları idarə etməkdir...
Bizim nə qədər səy göstərməyimiz
vacib deyil. Hər hansı bir riski dəqiqliklə proqnozlaşdırmaq qeyri-mümkündür”.
Müraciətdə həmçinin qeyd olunmuşdur ki, biz hamımız fərqliyik,
amma evimiz birdir, özgə dərd
olmur, ağrı və iztirablar sərhəd
tanımır, biganəliyə qarşı immuniteti isə hər kəs özündə formalaşdırmalıdır. Birinci vitse-prezident daha sonra müraciətində
hər kəsi vətəndaş məsuliyyəti
nümayiş etdirməyə, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyə və tələblərinə ciddi
riayət etməyə çağırmışdır:
“Hamınızdan xahiş edirəm, öz böyüklərinizi qoruyun! Virusa yoluxmuş insanların mütləq əksəriyyətində xəstəlik yüngül formada keçir
və sağalma ilə nəticələnir. Daha çox
yaşlı nəslin nümayəndələri, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər,
immuniteti zəif olanlar xüsusi risk
qrupuna aiddir. Biz, azərbaycanlılar
həmişə böyüklərimizə xüsusi qayğı
və hörmətlə yanaşmışıq, onları həssaslıqla qorumuşuq. Əminəm ki,
üzləşdiyimiz bu vəziyyətdə biz daha
diqqətli olacağıq. Bu gün laqeydlik
yolverilməzdir...”.
Müraciətdə yer alan fikirlər öz
xalqı, vətəndaşı üçün dərin narahatlıq hissi keçirən, onun qayğıları ilə yaşayan, böyük qəlbə malik
olan bir insanın harayı, çağırışı
idi. Bu, bir ananın, bir Azərbaycan xanımının, bir Azərbaycan
ziyalısının, bir Azərbaycan övladının ürək çırpıntıları, həssaslığı,
duyarlılığı idi.
Bundan təxminən iki aya yaxın
vaxt keçəndən, yumşaldılma tədbirləri ilə əlaqadar, bəzi vətəndaşların məsuliyyətsizliyi üzündən koronavirusa yoluxmada
yenidən artım başlayandan sonra
Mehriban xanım ikinci dəfə Azərbaycan xalqına, ölkə vətəndaşlarına üz tutdu, onlara yenidən
səsləndi, növbəti dəfə çağırışını
etdi, hər bir insanı özünü və ətra-

fındakıları qorumağa dəvət etdi.
Təbii ki, bu çağırış, bu müraciət,
eyni zamanda, dövlət, hökumət
tərəfindən atılan saysız-hesabsız
addımlar nəticəsiz qalmadı, son
günlərin müsbət dinamikası da
bunun əyani təzahürüdür. Artıq istər yoluxmada, istərsə də
ölüm sayında ciddi azalmalar
hiss olunmaqda, yaşanmaqdadır
və elə hesab edirəm ki, birgə məsuliyyətimiz, birgə həmrəylimiz
nəticəsində bu bəladan, bu virusdan xilas olacağımız, qurtulacağımız gün də uzaqda deyil. Bunun üçün də hamı bir nəfər kimi

Azərbaycanın təkcə hərbi büdcəsi bütövlükdə işğalçı ölkənin
dövlət büdcəsinə bərabərdir. Bu
gün Ali Baş Komandanın rəhbərlik etdiyi müsəlləh, müzəffər,
istənilən an istənilən əmri qalibiyyətlə yerinə yetirməyə hazır
və qadir olan Azərbaycan ordusu
var. Bu ordu öz sözünü 2016-cı
ilin aprel əməliyyatlarında dedi,
nələrə qadir olduğunu və ola
biləcəyini həm düşmənə, həm də
onun havadalarına nümayiş etdirdi. Bu ordu 2018-ci ilin yayında
Cünnüt əməliyyatını keçirməklə
düşmənə bir daha özünün gücü-

Operativ Qərargahın qərarlarına,
karantin qaydalarına, mütəxəssislərin tövsiyələrinə, xüsusilə,
hər zaman vətəndaşının yanında
olan ölkə prezidentinin və Birinci vitse-prezidentin çağırışlarına,
müraciətlərinə əməl etməlidir.
Sosial məsafə gözlənilməli, tibbi maskalardan və əlcəklərdən
istifadə olunmalıdır. Burada
laqeydlik, biganəlik, məsuliyyətsizlik, özfəaliyyət olmamalıdır. Məsuliyyətliliklə, həmrəylik
nümayiş etdirməklə birlikdə bu
bəladan xilas olunmalıdır. Ancaq
çox təəssüf hissi ilə qeyd etmək
lazımdır ki, hələ də Operativ Qərargahın qərarlarına laqeydlik
göstərən, onlara əməl etməyən
insanlarımız var. Hələ də Operativ Qərargah tərəfindən toy məclislərinə pandemiya dönəmində
qoyulan qadağanı cəmiyyətdə
kifayət qədər tanınan, məsul vəzifələrdə çalışan insanlar da pozurlar. Bu məclislərdə insanlar
kütləvi şəkildə iştirak etdiyi və
bir-biri ilə sıx təmasda olduğu
üçün koronavirusun yayılması
daha asandır. Bu baxımdan, mart
ayının ortalarından toy məclislərinə qadağa qoyulması, yumşaldılmaların hələ də onlara şamil
edilməməsi çox düzgün addımdır. Əgər qadağa qoyulubsa, ona
hamılıqla əməl etməliyik. Biz
birlikdə xilas və birlikdə güclü olmalıyıq və olacağıq”. Necə
deyərlər, biz birlikdə xilas və birlikdə güclü olmalıyıq, biz birlikdə də xilas və birlikdə də güclü
olacağıq!
Dünya pandemiyanın
qarşısının alınması hayında,
məkrli düşmən - işğalçı
Ermənistan isə növbəti
fitnəkarlıq, qəsb,
işğal hayında
Heç kim üçün sirr deyil ki, 32 ildir
xalqımız məkrli və hiyləgər düşmənin, havadarlarının dəstəyi ilə
20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları hesabına özünə
dövlət yaratmağa nail olmuş Ermənistanın işğalçılıq, təcavüzkarlıq siyasəti ilə üz-üzədir. Münaqişə hələ də həll olunmamış
vəziyyətdə qalır. BMT Təhlükəsizlik Şurası, münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını üzərinə
götürən ATƏT-in Minsk qrupu
və həmsədrlər də ötən müddət
ərzində Ermənistanı işğalçılıqdan çəkindirmək üçün heç bir
ciddi addım atmayıblar.
Halbuki onların hər birinin əlində Ermənistanı cəzalandırmaq,
onu işğalçılıqdan çəkindirmək,
təcavüzə, işğal faktına son qoydurmaq, sülhə razı salmaq üçün
kifayət qədər təsir və təzyiq
mexanizmləri var. Onlar əslində
Qarabağ münaqişəsi vasitəsi ilə
nə yolla olursa-olsun, Azərbaycanı öz təsirləri, nəzarətləri altına
almaq istəyirlər. Amma unudurlar ki, artıq onların qarşısında 90cı illərin əvvəllərinin zəif, gücsüz,
köməksiz, müdafiəsiz Azərbaycanı yoxdur. Bu gün onların qarşısında kifayət qədər güclü, qüdrətli, inkişaf, tərəqqi yolunda
inamla addımlayan Azərbaycan
var. Bu gün Azərbaycan dünyanın 50 güclü ordusuna malik
olan ölkələr sırasındadır, bu gün

nü, qüdrətini göstərdi. Bu ordu
cəmi bir neçə gün Azərbaycanın
hərb salnaməsinə, hərb tarixinə
növbəti igidlik, qəhrəmanlıq nümunəsi əlavə etdi.
Bu il iyul ayının 12-də xarici havadarlarının birbaşa təlimatı ilə
Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Qərb, Tovuz istiqamətində
növbəti təxribata, növbəti fitnəkarlığa əl atan Ermənistan bu dəfə
daha təhlükəli və məkrli planı,
ssnerani gerçəkləşdirmək istəyirdi. Dünya miqyaslı layihələrin,
boru kəmərlərinin keçdiyi Tovuz
bölgəsinə hücum etməklə, həmin
bölgəni nəzarətdə saxlamağa və
beləliklə, Azərbaycanı dünya,
beynəlxalq tərəfdaşları qarşısında pis duruma düşürməyə, onun
imicinə, nüfuzuna xələl gətirməyə, işğal dairəsini bir qədər də
genişləndirməyə cəhd etdi.
Əslində, bununla məkrli və hiyləgər qonşularımız, işğalçı və təcavüzkar Ermənistan bir daha öz iç
üzünü, mahiyyətini ortaya qoydu. Onun üçün əslində heç bir
dəyər, meyar, ölçü olmadığını,
sadəcə hər fürsətdən, imkandan
yararlanıb, növbəti qəsb, zəbt, işğal siyasətini yeritməkdən başqa
bir şey düşünmədiyini, şovinist,
terrorist ruhunu nümayiş etdirdi.
Xüsusilə, bütün dünyanın başının koronavirus bəlasına qarışdığı, pandemiyaya qarşı savaşdığı,
onunla çarpışdığı bir dönəmdə
öz xislətinə uyğun şəkildə növbəti fitnəkar və məkrli planlarını
həyata keçirməyə çalışmaqla, bir
daha sülhə, təhlükəsizliyə, insanlığa təhlükə və təhdid olduğunu
açıq-aşkar sübut etdi. Amma arzuları gözlərində qoyuldu, çirkin
və murdar niyyətləri, planları çin
olmadı.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu bu dəfə də düşmənə və onun havadalarına öz
layiqli cavabını verdi, onların bütün planlarını alt-üst etdi. Hətta
Ermənistan elə bir duruma düşdü ki, ənənəvi müttəfiqləri belə
onlara kömək edə bilmədi, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatının (KTMT) qapısından
üzüqara, əliboş geri dönməli
oldu. Çünki başqa cür də mümkün deyildi. KTMT üzvləri olan
dövlətlər hər zaman onlarla səmimi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq
münasibətlərində olan (xüsusilə, ağır pandemiya dövründə)
Azərbaycana qarşı əks, onun maraqlarına toxuna biləcək mövqe
nümayiş etdirə bilməzdilər və
etdirmədilər.
Bütün cəbhələrdə, hərb, savaş,
siyasət, diplomatiya meydanında
uduzan, qanlı əlləri hər yerdən
üzülən Ermənistan və havadarları bu dəfə daha bir iyrənc ssenariyə əl atdı, bununla Azərbaycana
qarşı olan qəzəblərini az da olsa,
soyutmaq istədilər. Belə ki, dünyanın bir çox yerlərində yaşayan
həmvətənlərimiz, soydaşlarımız
yaşadıqları dövlətlərdə ermənilərin və Ermənistanın işğalçılığına, dünyanın bu ədalətsizliyə
göz yummasına etiraz səslərini
ucaltdılar, dinc aksiyalar keçirməyə başladılar. Bu zaman terrorizmi fəaliyyətinin başlıca amili

elan edən erməni lobbisi, qanlı
“ASALA”nın tör-töküntüləri öz
terrorçu mahiyyətinə uyğun olaraq, soydaşlarımıza, həmvətənlərimizə qarşı təzyiqlərə, fiziki
zor tətbiq etməyə, terror havası
əsdirməyə cəhd etdilər. Amma
soydaşlarımızın,
Azərbaycan
diasporunun, son illər təşkilatlanmaqda, oturuşmaqda, özünü
təsdiqləməkdə olan diaspor təşkilatlarının, onun fəal üzvlərinin
birgə, koordinasiyalı fəaliyyəti,
yüksək iradəsi və təmkini nəticəsində ermənilərin, Ermənistanın,
onun havadarlarının bu murdar
ssenarisinin də qarşısı alındı,
düşmən növbəti dəfə fiaskoya
uğradıldı, “erməni lobbisi mifi”
yerləbir edildi.
Həmin günlərdə Mehriban xanım soydaşlarımızla, həmvətənlərimizlə birgəlik, həmrəylik
nümayiş etdirərək, dünyaya,
beynəlxalq təşkilatlara, özlərini
insan hüquqlarının müdafiəçiləri
elan edən beynəlxalq qurumlara
çağırış etdi, onları haqsızlığa səssiz qalmamağa, susmamağa, erməni vandalizminə və terronuna
qarşı çıxmağa səslədi. Müraciətdə qeyd edilmişdir:
“Los-Ancelesdən, Brüsseldən və digər
şəhərlərdən çəkilmiş, düşmənlərimizin

nımın və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun,
Fondun Birinci vitse-prezidenti
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində yerləşən
binaların həyətlərinin abadlaşdırılması layihəsi keçirilir və bu istiqamətdə də böyük uğurlar əldə
edilmişdir. Onlarla, yüzlərlə binaların həyətləri abadlaşdırılmış,
səliqə-sahmana salınmış, qocaların, yaşlı insanların, eləcə də
azyaşlı uşaqların istirahəti üçün
yaşıllıqlar, oyun meydançaları
salnmışdır. Bunlar hamısı Bakı
əhalisinin, paytaxt sakinlərinin
hər birinin ürəyincədir və görülən
işlər də onlar tərəfindən müsbət
qiymətləndirilir, təqdir edilir.
Bəli, Bakımız ölkəmizin inkişaf
tempinə və dinamikasına uyğun olaraq, sürətlə inkişaf edir,
gözəlləşir, simasını dəyişir, modernləşdir. Ancaq bununla belə,
hələ də görüləsi işlər, çatışmazlıqlar var. Xüsusilə də, yeni göydələnlərin, çoxmənzilli binaların
tikilməsində pərakəndəlik, memarlıq və arxitektura qaydalarına riayət edilməməsi halları var.
Bir çox hallarda yaşayış binaları
harada, necə gəldi tikilir ki, bu da
nəticə etibarı ilə Bakımızın gözəlləyinə, görülən işlərə xələl gətirir,

həqiqi simasını göstərən zorakılıq və
vandalizm kadrları həm haqlı olaraq
hiddət, həm də əsaslı suallar doğurur. Həmin ölkələrin hüquq-mühafizə
orqanları azğınlaşmış bandit qruplaşmalarının bu cür hərc-mərclik törətməsinə nə üçün imkan verirlər? Bu cinayətlərə necə göz yummaq olar? Mən
bütün dünyada yaşayan milyonlarla
azərbaycanlı adından ABŞ-ın, Belçikanın və digər dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarını bu hadisələri hərtərəfli
təhqiq etməyə, onlara müvafiq hüquqi
qiymət verməyə və bütün təqsirkarları məsuliyyətə cəlb etməyə çağırıram,
çünki qanunsuz əməllər cəzalandırılmalıdır.
Müraciətdə həmçinin, çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatları, o
cümlədən insan haqlarının müdafiəsini özlərinin missiyası elan
edən “Freedom House”, “Amnesty International” və “Human
Rights Watch” törədilmiş hadisələrə ədalətli qiymət verməyə,
prinsipiallıq nümayiş etdirərək,
ikili standartlar siyasətindən əl
çəkməyə çağırılmışdır. Müraciətinin sonunda isə Birinci vitse-prezident bir daha bu məsələdə birmənalı mövqeyini ifadə
edərək demişdir:
“Qoy, heç kim şübhə etməsin ki, heç
bir provokasiya bizi haqq yolundan
dönməyə məcbur edə bilməz. Biz milyonlarlayıq, bizim bir məqsədimiz
var – vətəni müdafiə etmək, onun
ərazi bütövlüyünü və tarixi həqiqəti
bərpa etmək. Ona görə ki, Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi!”.
Bəli, bütün dünya bilməlidir ki,
ötən 32 il ərzində Azərbaycanın
Qarabağ, torpaq məsələsində
mövqeyi heç zaman dəyişməyib.
Torpaq məsələsində indiyə qədər
heç bir güzəştə gedilməyib və
bundan sonra da gedilməyəcək.
Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycanındır, Qarabağ
Azərbaycanın olacaq!
Bakının simasının
gözəlləşdirilməsi, ekoloji
durumunun yaxşılaşdırılması,
Xəzərin çirklənməsinin qarşısının alınması və digər hədəflər
Onu da qeyd etmək yerinə düşər
ki, Mehriban xanımın çoxşaxəli fəaliyyətinin təməlində paytaxtımızın, doğma Bakımızın
gözəlləşdirimləsi, onun səliqə
və sahmanının təmin edilməsi,
abadlaşdırılması, qədimliyinin,
tarixiliyinin qorunması şərti ilə
müasirləşdirilməsi dayanır. Heç
təsadüfi deyil ki, Mehriban xa-

kölgə salır. Bu məsələ dəfələrlə
dövlət başçısı tərəfindən də dilə
gətirilib, müvafiq tapşırıqlar verilib. Elə bunun nəticəsidir ki,
bir müddət öncə Bakı şəhərinin
Yasamal rayonu ərazisində köhnə yaşayış binalarının yerləşdiyi
ərazinin zəbt edilməsinin, hasarlanmasının qarşısı alındı və orada istirahət parkının, yaşıllığın
salınması üçün addımlar atılmasına qərar verildi. Dövlət başçısı
və Mehriban xanımın iştirakı ilə
həmin əraziyə tanışlıq məqsədilə
baxış keçirildi. Bütün bunlar onu
deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə Bakımızın memarlıq üslubuna, gözəlliyinə xələl gətirən addımların hamısının bir-bir qarşısı
alınacaq, Bakımız dünya şəhərləri
və paytaxtları arasında qədimliklə
müasirliyin vəhdət halını aldığı,
daha gözəl, təmiz, səliqə-sahmanlı bir şəhər kimi öncül yerlərdən
birində bərqərar olacaq.
Bununla yanaşı, Mehriban xanımın və yenə də Heydər Əliyev
Fondunun, Fondun Birinci vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsu ilə Xəzər dənizinin
ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onun çirkləndirilməsinin qarşısının alınması, insanların istirahət məkanına çevrilən
çimərliklərin təmizlənməsi istiqamətində böyük addımlar
atılmaqdadır. Xəzərə təkcə “qara
qızıl”, maddiyyat kimi dəyər verilmir, ona həm də bir növ mənəvi sərvətimiz kimi yanaşılır. Artıq
bir neçə ildir ki, müvafiq dövlət
qurumları, könüllülər ordusu ilə
birlikdə də bu istiqamətdə bir
sıra ciddi addımlar atılır və atılmaqdadır.
Çox təəssüflər olsun ki, bəzən elə
vətəndaşlarımızın özlərinin məsuliyyətsizliyi, biganəliyi üzündən
Xəzərimiz, çimərliklərimiz çirkləndirilir, ekologiyamıza ciddi ziyanlar vurulur. Elə hesab edirəm ki,
bunlar yolverilməz və qəbuledilməzdir. Çünki bunlar nəticə etibarı ilə elə həmin vətəndaşlarımızın,
bütövlükdə Bakımızın, Xəzərimizin, ekologiyamızın özünün ziyanınadır, bir sıra xəstəliklərin yayılması üçün əsl “mənbə”dir.
Bu yerdə Böyükşor gölü deyilən
ərazidə görülən işləri də qeyd
etməmək olmaz. Bu işlər birbaşa
Bakımızın, paytaxtımızın ekoloji
durumunun yaxşılaşdırılması ilə
bağlı olan işlərdir. Qeyd edək ki,
bir neçə gün əvvəl Bakı şəhərində
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yerləşən boya fabrikində baş vermiş yanğın zamanı kimyəvi maddələrlə qarışmış suyun Böyükşor
gölündə yaratdığı fəsadlar böyük
narahatlığa səbəb olmuşdu. Paytaxtın bir çox ərazisində pis, xoşagəlməz qoxu insanlarda böyük
təşviş doğurmuşdu. Dərhal bu
məsələyə müdaxilə edən, vəziyyəti nəzarətə götürən Mehriban
xanım yaranmış durumun aradan qaldırılması üçün tapşırıqlar
verdi və tezliklə də yaranmış xoşagəlməz vəziyyətə son qoyuldu.
Ümumiyyətlə, dünyada və onun
bir parçası olan ölkəmizdə baş
verən iqlim dəyişiklikləri, onun
təsirləri, ekoloji durum, ətraf mühitin, təbiətin mühafizəsi, suya
artan tələbat son illərin ən aktual və vacib məsələlərindəndir.
Bunlar həm də Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin əsas prioritetlərindəndir. Heç təsadüfi deyil ki, bu
məsələlərin həlli istiqamətində
son illər dövlətimiz tərəfindən də
bir sıra addımlar atılmış və atılmaqdadır. Ancaq bununla belə,
problemlər də qalmaqda, həllini
gözləməkdədir.
Son illərin, belə demək mümkünsə, ən ürəkaçan və ən sevindirici məqamlarından biri də budur ki, Mehriban xanımın birbaşa
təşəbbüsü və göstərişi ilə Bakının
qədim kənd və qəsəbələrinin
abadlaşdırılması,
restavrasiya
işlərinin aparılmasına start verilib. Bunu Mərdəkan, Şüvələn
qəsəbələrinin timsalında görmək
mümkündür. Son zamanlar isə
bu sıraya Bakımızın daha bir qədim kəndi, qəsəbəsi - Balaxanı da
əlavə olunmuşdur.
Artıq son bir neçə ayda yerli
imkanlar hesabına Balaxanının
3 böyük mərkəzi küçəsi, yaşayış
evləri abadlaşdırılmış, bu yaşayış
məskəni qədimliklə müasirliyin
sintez halını özündə əks etdirən
restavrasiya işləri ilə gözəlləşdirilmişdir. Bir vaxtlar az qala
Bakının zibilliyinə, üfunət yuvasına çevrilən bu bölgənin siması
başdan-başa dəyişmiş, ekoloji
durumu xeyli yaxşılaşdırılmışdır. Bu istiqamətdə görülən işlər eyni sürətlə və intensivliklə
davam etdirilməkdə, sıraya yeniləri də əlavə olunmaqdadır.
Bunlar hamısı Mehriban xanımın
öz xalqına, dövlətinə, ölkəsinə,
böyüyüb-boya başa çatdığı Bakı
şəhərinə verdiyi yüksən dəyərin
nümunəsi, təcəssümü, göstəricisidir. Bu, onun həm də Vətəninə,
Dövlətinə, doğma Bakısına vətəndaşlıq, övladlıq borcunu yerinə
yetirməsi, hər kəs üçün nümunə
olmağı bacarmasıdır. O, bugünə
kimi bütün işlərində, bütün addımlarında nümunə olub, bunu
gerçəkləşdirib, bundan sonra da
bu missiyanı daha layiqincə yerinə yerinə yetirəcək, daha yeni
nümunələr yaradacaq.
Eyni zamanda, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
dövlətinin, xüsusilə, ölkə prezidentinin iradəsi, yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
böyük inkişaf strategiyası müəyyənləşdirmiş və ortaya qoymuşdur. Həmin strategiyanın başlıca
hədəfləri isə ölkənin gələcəyə
hesablanmış keyfiyyətli inkişafı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Həm
ölkə prezidenti, həm Birinci vitse-prezident həmin strategiyanın
həyata keçirilməsində, reallaşdırılmasında qoşa qanad kimi birgə fəaliyyət ortaya qoyur, birgə
fədakarlıqlar nümayiş etdirirlər.
Bizlərin də vətəndaşlıq borcu və
vəzifəsi odur ki, bu müqəddəs
işdə onlara yardım edək, dəstək
olaq. İnanıram və qəti əminəm
ki, xalqımız - ölkə prezidenti və
Birinci vitse-prezidentin rəhbərliyi, iştirakı ilə müəyyənləşdirilmiş
həmin strategiyanın həyata keçirilməsinə nail olacaq.
Qarşıdan Mehriban xanımın
növbəti doğum günü gəlir. Bu
əlamətdar gün münasibəti ilə
Mehriban xanımı təbrik edir, ona
uzun ömür, can sağlığı, işində,
fəaliyyətində, ictimai-siyasi, şəxsi, dövlət həyatında növbəti nai
liyyətlər, zəfərlər, qələbələr arzulayıram.
Yaxşı ki varsınız, Mehriban xanım!
Allah Sizi, ölkə prezidentini,
ömür-gün yoldaşınız cənab İlham Əliyevi, xalqımızı, dövlətimizi qorusun!
Ziyad SƏMƏDZADƏ,
millət vəkili, akademik
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Азербайджан в I-полугодии 2020
года экспортировал в Италию 5
млн 959 тыс. 479,7 тонн нефти,
что на 5,2% выше показателя
аналогичного периода 2019 года,
сообщили агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в правительстве.
Стоимость поставленной в
Италию нефти составила $2 млрд
440 млн 415,56 тыс. (спад на 11,3%).
В целом, на Италию пришлось
38,8% экспорта нефти
Азербайджаном в январе-июне
2020 года.
В число крупных покупателей
азербайджанской нефти в
отчетный период также вошли:

Число американцев, у
которых выявляют заражение
коронавирусом, падает с каждым
днем, и это может быть связано
с систематическим ношением
защитных масок, сообщает
агентство Associated Press со
ссылкой на данные Университета
Джонса Хопкинса.
В последнее время ежедневно в
США выявляется около 43 тыс.
заразившихся коронавирусом
в первый раз, это число на 21%
ниже по сравнению с началом
августа. "Несмотря на то, что
США, Индия и Бразилия все еще
лидируют по числу новых случаев
заражения в мире, эта тенденция
к снижению (числа заразившихся
- ИФ) обнадеживает", подчеркивает агентство. Процент
тестов, которые показывают
положительный результат, также
снизился с 7,3% до 6,1%. Однако
количество тестирований в
сутки также снизилось, отмечает
агентство.
В некоторых штатах ситуация
улучшилась значительно. К
примеру, в Аризоне во вторник
сообщили о 859 новых случаях
заражения, тогда как в конце
июня речь шла о 5,5 тыс.
заболевших в сутки. В начале
июля более 2 тыс. человек
госпитализировали в сутки с
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Китай – 1 млн 392 тыс. 236,2 тонны
(на $217 млн 978,26 тыс.), Хорватия
– 852 тыс. 657,86 тонн (на $242 млн
930,99 тыс.), Израиль - 809 тыс.
101,69 тонн (на $324 млн 744,05
тыс.), Индия – 773 тыс. 700,11 тонн
(на $282 млн 904,89 тыс.), Украина
– 764 тыс. 528,86 тонн (на $202 млн
127,48 тыс.), Греция – 609 тыс.
361,33 тонны (на $233 млн 215,97
тыс.), Вьетнам – 518 тыс. 793 тонны
(на $132 млн 705,95 тыс.).
Как сообщалось, в январе-июне
2020 года декларированный
экспорт нефти из Азербайджана
составил 15 млн 343 тыс. 452,5 тонн
на $5 млрд 339 млн 488,25 тыс.

симптомами вируса, а на этой
неделе это число менее 1 тыс.
Во Флориде сообщили во
вторник о 2,6 тыс. новых случаев
заражения, в то время как в начале
лета за сутки вирус выявляли у 10
тыс. человек.
По словам доктора Моники
Ганди, специалиста по
инфекционным заболеваниям из
Калифорнийского университета
в Сан-Франциско, причиной
этому может быть сознательность
американцев, которые теперь
понимают, как передается
вирус и все чаще носят маски, а
также из-за повышения общего
иммунитета к коронавирусу.
Эксперт из Колумбийского
университета Джеффри
Шаман заявил агентству,
что скептически относится к
тому, что распространение
заражения снизилось из-за роста
иммунитета, но он согласен с
тем, что поведение американцев
изменилось, и именно это могло
повлиять на снижение темпов
заражения COVID-19.
Агентство отмечает, что, несмотря
на то, что темпы распространения
вируса снижаются, смертность от
него не падает. Ежедневно в США
фиксируют около 1 тыс. смертей,
связанных с COVID-19. В начале
августа в сутки в среднем умирал
1051 человек, а за последние две
недели число снизилось до 965, но
оно все равно остается довольно
высоким, отмечает агентство.
Тем не менее, AP указывает на то,
что пока неизвестно, как сложится
ситуация в США в дальнейшем,
после открытия образовательных
учреждений и начала нового
учебного года.

Oб этом сказал глава МИД
Азербайджана Джейхун Байрамов
по итогам встречи с российским
коллегой Сергеем Лавровом в
России.
«Товарооборот между странами
в 2019 году превысил три
миллиарда долларов, рост по
сравнению с 2018 годом составил
18 процентов. В текущем году
темпы роста несколько снизились,
но при этом сохранили
позитивную динамику. Россия

инвестировала в экономику
Азербайджана более пяти
миллиардов долларов. При

этом, с чувством удовлетворения
хотел бы отметить, что успешное
экономическое сотрудничество
между нашими странами
не ограничивается только
двусторонним форматом», - сказал
он.
Как отметил Байрамов, Россия
и Азербайджан являются
инициаторами и активными
участниками транзитных
международных коридоров, таких
как Север-Юг, Север-Запад.

Россия в I-ом полугодии 2020 года
экспортировала в Азербайджан
агропродукции на $283 млн,
что на 27% выше показателя
аналогичного периода прошлого
года, передает «ИнтерфаксАзербайджан».
При этом в структуре российских
поставок лидирующие
позиции занимают продукция
пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также
зерновые культуры, сообщает
пресс-служба подведомственного
Минсельхозу РФ «Федерального
центра развития экспорта
продукции АПК».
«Азербайджан является значимым
импортером российской
пшеницы - в первом полугодии
2020 года Россия увеличила
отгрузки зерновой в указанном
направлении на 9,6% - до 352 тыс.
тонн, в стоимостном выражении
экспорт вырос на 4,2% - до $72
млн», - говорится в сообщении.
Поставки российского
подсолнечного масла в
Азербайджан за первые 6 месяцев
т.г. выросли на 2,7% в физическом
и на 9,5% в стоимостном

выражении – на 29,2 тыс. тонн и на
$21 млн соответственно.
Кроме того, в последние годы
Азербайджан находится в числе
ведущих покупателей российского
сахара, а в первой половине
2020 года вошел в ТОП-3 странимпортеров. За шесть месяцев из
России было поставлено 109 тыс.
тонн сахара стоимостью $36 млн,
в то время как в январе-июне 2019
года объем поставок составил
лишь 2 тыс. тонн на сумму менее
$1 млн.

«По оценке Федерального
центра «Агроэкспорт», наиболее
перспективными продуктами
для дальнейшего увеличения
российского экспорта в
Азербайджан являются, в
частности, пшеница, мясо
птицы и субпродукты, соевые
жмыхи и др. За счет этих товаров
Россия в перспективе сможет
дополнительно увеличить
ежегодные объемы экспорта более
чем на $400 млн», - прогнозируют
эксперты.

В Пекине впервые не осталось
ни одного зараженного
коронавирусом — последние два
пациента в китайской столице
выписались из больницы. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на
городской комитет по вопросам
гигиены и здравоохранения.
За все время в столице Китая было
зафиксировано 935 заболевших,
из них 335 — в ходе вспышки,
произошедшей в июне на оптовом
рыке «Синьфади». Сейчас в
городе действуют ослабленные
меры эпидемиологического

контроля: ношение маски на
улице необязательно, но это
разрешение не распространяется
на лиц, которые находятся в
общественном транспорте, а также
на тех, кто посещает магазины,
кинотеатры, госучреждения и
другие места массового скопления
людей.
Согласно статистике, в
материковой части Китая
вылечились 94,13 процента
заболевших. С декабря в стране
выявлено почти 90 тысяч случаев
заражения, за последние семь

дней выявлено 108 случаев.
При этом в стране не выявляли
летальных исходов с 15 апреля.
В местных медицинских
учреждениях остаются 347
пациентов с коронавирусом, лишь
семь из них находятся в тяжелом
состоянии.
Вспышка пневмонии COVID-19,
вызванной коронавирусом нового
типа, впервые зафиксирована в
декабре 2019 года в Ухане. 11 марта
ВОЗ объявила, что ситуацию
можно характеризовать как
пандемию.

Богатейший человек мира и глава
Amazon Джефф Безос поставил
рекорд, его состояние достигло
200 миллиардов долларов. Он стал
первым миллиардером в истории,
преодолевшим эту отметку,
следует из рейтинга Forbes RealTime.
Рекорд был установлен в ходе
торгов 25 августа. Однако к их
закрытию состояние бизнесмена

вернулось к отметке 199,7
миллиарда долларов.
С начала пандемии коронавируса
бумаги Amazon подорожали
более чем на 55 процентов, а
состояние ее основателя за год
выросло почти на 86 миллиардов
долларов.
В августе Безос продал около
миллиона акций своей
компании на 3,1 миллиарда

долларов, заработав на ценных
бумагах около 2,4 миллиарда
долларов. Эксперты считают, что
предприниматель может стать
первым в мире триллионером уже
в 2026 году.
Ранее в августе президент США
Дональд Трамп обвинил Amazon
в убытках американской почтовой
службы и предложил повысить
тарифы.
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Qardaş Türkiyə yeni-yeni zirvələri fəth etdikcə qazanılan
hər bir uğur bütün türkiyəlilər
kimi azərbaycanlıları da sevindirir. Bəli tərəddüdsüz ifadə
olunan bir fikir mövcuddur:
Azərbaycan və Türkiyənin dinamik inkişafı qarşılıqlı olaraq
hər iki ölkənin gücünə güc, qüvvəsinə qüvvə qatır.
Təkcə siyasi dairələrdə deyil,
cəmiyyətlərimizin bütün təbəqələrində bu həyat gerçəkliyinin dərk edilməsi tarixi qardaşlıq bağlarımızı daha da sıx
bərkidir. Bu doğma münasibət
Qara dənizin Türkiyəyə aid
milli sektorunda nəhəng təbii
qaz yatağının aşkar edilməsi müjdəsi eşidiləndə bir daha
təsdiqini tapdı. Mövzu ilə bağlı
fikir və mülahizələrimizi bölüşməyə başlayarkən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin bu
xəbərlə bağlı Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğana yazdığı
məktubdan mühüm bir məqamı təqdim etmək yerinə düşər.
Dövlətimizin başçısı yazır: “…
Azərbaycan və Türkiyə uzun
illər ərzində nəhəng enerji və
nəqliyyat layihələrini uğurla
icra edirlər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum,
TANAP, Bakı-Tbilisi-Qars layihələri ölkələrimiz və xalqlarımız üçün yeni imkanlar açır və
Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığını daha da möhkəmləndirir.
Ümid edirəm ki, Türkiyənin hazırda apardığı digər kəşfiyyat layihələri də müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəkdir. Qardaş Türkiyənin
uğurlarına öz uğurlarımız qədər

sevinirik. Əminəm ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı və dostluğu bundan sonra da inkişaf edəcək və güclənəcəkdir”.
Yeni qaz yatağının Türkiyənin
ilk kəşfiyyat-axtarış gəmisi olan
“Fateh” tərəfindən tapılması və
ona “Sakarya” adının verilməsi
öz-özlüyündə tarixi və mənəvi məna əks etdirir. İndi bütün
dünyanı maraqlandıran bir sual
meydana çıxıb. Qara dənizdəki
“Tuna” kəşfiyyat quyusunda aşkarlanan zəngin karbohidrogen
ehtiyat Türkiyəyə nə vəd edir?
Prezident İlham Əliyevin məktubunda adları sadalanan layihələr
Azərbaycan və Türkiyənin birgə liderliyi ilə qazanılmış milli
sərvətlərdir. Bu layihələrin hər
birinin həyata vəsiqə qazanması
ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi Azərbaycanın uzaqgörən neft strategiyasından qidalanır. Bölgədə kəşf
edilən bütün yeni karbohidrogen

yataqlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihələrinin, eləcə də TANAP xəttinin
uzunömürlülüyünü təmin edir.
İlkin hesablamalara görə, “Sakarya” adı verilən yataqdakı
320 milyard kubmetr qaz ehtiyatı orta hesabla 67 milyard ABŞ
dolları dəyərindədir.
Türkiyə enerji istehsalında çoxşaxəliliyi təmin etmək üçün mühüm strategiya həyata keçirir.
Tikintisi uğurla davam edən
“Akkuyu” atom elektrik stansiyası, Ankara şəhərinin Sincan
rayonunda yerləşən sənaye parkında istifadəyə verilən “Kaylon” şirkəti tərəfindən qurulan
“Kaylon” günəş texnologiyaları” fabriki, bir-birinin ardınca
istifadəyə verilən külək enerjisi
məntəqələri və su elektrik stansiyaları Türkiyənin Respublika tarixində enerji istehsalında
sıçrayışlı dinamikanın göstəriciləridir. Qeyd etməliyik ki,

Prezident İlham Əliyevin dediyi mühüm bir məqama diqqət
edək: “Biz Türkiyə, Gürcüstan,
Rusiya və İranla bu sahədə çox
uğurlu əməkdaşlıq edirik. Biz
artıq yaradılmış enerji dəhlizləri ilə öz elektrik enerjimizi
ixrac edə bilirik”.
Şərqdən Azərbaycanın, cənub
və cənub-şərq qonşularının, o
cümlədən Ərəbistan yarımadası ölkələrinin zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını idxal edən
və tranzit ötürmə ilə Avropaya
nəql etmək imkanı qazanan Türkiyə Qara dənizdən öz təbii yanacaq ehtiyatlarını aşkarlamaqla
birmənalı şəkildə bölgənin enerji daşıyıcısı qovşağına çevrilir.
İndi mühakimə yürüdə bilirik ki,
Azərbaycan və Türkiyə onilliklər
boyu karbohidrogen ehtiyatların
tranzit nəqliyyat açarını özündə
saxlayacaq. Bu amil hər iki ölkənin birlikdə elektrik enerjisi ixracatçısına çevrilməsi üçün böyük
perspektivlər yaradır.
İndi Türkiyənin şimal sərhədi
sayılan Qara dənizdə qaz yatağının tapılması deməyə əsas
verir ki, qardaş ölkə karbohidrogen məhsullarla qidalanan yeni-yeni sənaye müəssisələri, eləcə də istilik elektrik stansiyaları
yaratmaq mərhələsinə qədəm
qoyur. Bu istiqamətdə iki qardaş
ölkənin yeni layihələr həyata keçirmək, dünya elektrik enerjisi
bazarında güclü yer tutmaq və
eyni zamanda, enerji mübadiləsi
ilə bu sahəyə aid məhsullardan
daha səmərəli istifadə etmək
şansı yaranır.
https://www.trt.net.tr/

Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliyə əsasən, vergiödəyicisinin riskli vergiödəyicisi
olması onun fəaliyyəti üzrə
növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının və operativ

riskli vergiödəyicisidirsə, vergi orqanının vergini onun ödənildiyi tarixədək hesablamaq
hüququ vardır. Həmçinin Vergi Məcəlləsinə əsasən, riskli
vergiödəyiciləri tərəfindən artıq ödəmənin qaytarılması ilə
bağlı müraciət edildikdə, bu
maddə ilə müəyyən olunmuş
müddətlər onların fəaliyyəti
üzrə kameral və ya səyyar vergi yoxlamaları və operativ vergi nəzarəti tədbirləri tam başa
çatdıqdan sonra tətbiq edilir.
Bundan əlavə, Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən, ververgi nəzarətinin keçirilməsi giödəyicisi riskli vergiödəyiciüçün əsas yaradır.
si olduğu halda, vergi orqanı
AZƏRTAC Dövlət Vergi Xid- vergiödəyicisinə yazılı bildiriş
mətinə istinadla xəbər verir ki, göndərməklə, eyni zamanda,
Vergi Məcəlləsinin müddəa- ondan vergi öhdəliyini dərhal
larına əsasən, vergiödəyicisi yerinə yetirməyi tələb edə bilər.

Abşeron Logistika Mərkəzi
yükdaşımaları sahəsində beynəlxalq əlaqələrini genişləndirməkdə davam edir. Mərkəzdən verilən məlumata görə,
iqtisadiyyatın inkişafına daha
da dəstək verəcək növbəti layihəyə imza atılaraq 24 avqustda beynəlxalq konteyner daşımaları üzrə dünyada aparıcı
şirkətlərdən biri olan COSCO
SHIPPING Lines ilə mərkəz
arasında birgə əməkdaşlıq
haqqında müqavilə imzalanıb.
Bu əməkdaşlıq sayəsində,
Azərbaycan beynəlxalq yükdaşımalarında ilk dəfə olaraq

son təyinat nöqtəsi kimi qeyd
olunacaq və bu təyinat nöqtəsi məhz Abşeron Logistika
Mərkəzi olacaq.
Bu əməkdaşlıq yük sahiblərinə də böyük fayda qazandıracaqdır. Belə ki, Gürcüstan,
Türkiyə, Pribaltika ölkələrinin dəniz limanlarında konteynerlərin geri qaytarılması
üçün mövcud olan “free time”
(limitli vaxt) Abşeron Logistika Mərkəzinə daxil olduqdan sonra hesablanmağa başlanacaq. Boş konteynerlərin
geri qaytarılması da yuxarıda
sadalanan dəniz limanların-

da deyil, Abşeron Logistika
Mərkəzinin ərazisində həyata
keçiriləcək. Bu, sahibkarlara
əlavə xərclərin qarşısını almağa kömək edəcəkdir.
Bununla yanaşı, ixrac daşınmaları üçün yüklərin birbaşa
Azərbaycandakı konteynerlərə yüklənməsi imkanını təmin etmək üçün (gediş limanında yenidən yüklənməmək
şərti ilə), Abşeron Logistika
Mərkəzinin ərazisində yerləşən anbarlarda COSCO
Shipping Lines şirkətinə məxsus böyük sayda boş konteynerlərdən istifadə olunacaq.

Nazirlər Kabinetinin “Fiziki
şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan malların
gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş
Qaydaları”nda dəyişiklik edilib.
Dəyişikliyə əsasən, ölkə ərazisinə gömrük rüsumu ödəmədən
hər təqvim ayı ərzində bir dəfə,
ümumi gömrük dəyəri 800 ABŞ
dollarının ekvivalenti məbləğindən artıq olmamaq şərti ilə mallar gətirməyə icazə verilir.
Əvvəlki qərara əsasən, bu məbləğ bir şəxs üzrə 1500 ABŞ dolları təşkil edirdi.
Beynəlxalq poçt göndərişləri və
ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni
fiziki şəxsin adına gətirilən malların dəyəri isə hər təqvim ayı
ərzində 300 ABŞ dollarını keç-

məməlidir (buna qədər bu məbləğ 1000 ABŞ dolları təşkil edirdi).
Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və konsulluqlarında xidmət etmiş vətəndaşların
xaricdə işlədikləri dövrdə əldə
etdikləri vəsaitin və əmlakın, o
cümlədən ümumi gömrük dəyəri 40 000 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən və mühərrikin həcmi 3000 kubsantimetrdən
artıq olmayan bir ədəd avtonəqliyyat vasitəsinin ölkə ərazisinə gətirilməsinə görə gömrük
ödənişləri tutulmur. Əvvəl bu
kateqoriyaya aid şəxslər üçün
ümumiyyətlə məhdudiyyət tətbiq edilmirdi.
Bu qərar 20 sentyabr 2020-ci il
tarixindən qüvvəyə minəcək.

“Təhlükəsizlik Data və Yaşıl”
koronavirus pandemiyasından zərər görmüş nəqliyyat
sektorunun davamlı inkişafını
təmin edəcək”.
Bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) prezidenti Masatsugu Asakava yeddinci Asiya
və Sakit Okean Nəqliyyat Forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, pandemiya nəqliyyat sektoruna illərlə hiss ediləcək böyük zərbə
vurdu: “Biz hazırda pandemiyanın yaratdığı mənfi təsirləri
azaltmağa köklənməliyik.
İqtisadiyyat mövcud vəziyyətə uyğunlaşmağı və nəqliyyat xidmətlərini canlandırmağı bacarmalıdır. Eyni
zamanda, koronavuris pandemiyasından əvvəl mövcud olan çağırışlar hələ də
fəaliyyət tələb edir. Həmin
məsələlərə infrastruktur, yol
təhlükəsizliyi , yük daşıma və
ictimai nəqliyyatla bağlı çağırışlar daxildir. Pandemiyanın
inkişaf edən vəziyyətini tam
şəkildə anlamaq üçün və layihələrin iqtisadi inkişafı ilə

bağlı məlumatlandırmaq üçün
Data (Data analizi xam məlumatları əldə edərək, onları
istifadəçilərin qərar verməsi
ilə yararlı vəziyyətə gətirmək
üçün istifadə edilən bir prosesdir) tələb edilir.
Pandemiyaya cavab variantları adlı yeni maliyyələşdirmə
modulu çərçivəsində sürətli
şəkildə ayrılan büdcə dəstəyini təqdim edirik. Bununla
yanaşı, biz özəl sektorun fəaliyyətlərini davam etdirmək
üçün və pandemiyanın mövcud olduğu şəraitdə şirkətlərin əməkdaşlarının məşğulluğunu təmin etmək üçün

dəstəyimizi davam etdiririk.
Bu günə olan məlumata görə,
hərtərəfli paketin 9,3 milyard
ABŞ dolları dəyərində məbləği
icra edilib.
Həmin məbləğin 7 milyard
ABŞ dolları 17 ölkə və 1,3 milyard ABŞ dolları isə özəl sektorun dəstəklənməsi üçün ayrılıb”.
Qeyd edək ki, 22 dekabr 1999cu ildən üzvlüyə qəbul olunmuş Azərbaycan ötən dövrdə
80-dən artıq layihəyə kredit,
zəmanət, texniki dəstək qrantları qismində ADB tərəfindən
5 milyard ABŞ dollarına yaxın
vəsait alıb.

2020-ci ilin yanvar-iyul aylarında Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 2019-cu ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 1,5 faiz
azalaraq 11 milyard 741,6 milyon manat olub.
Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yaydığı məlumata əsasən,

ticarət şəbəkəsində satılmış ərzaq məhsulları, içkilər və tütün
məmulatlarının dəyəri əvvəlki
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,5 faiz artaraq 5 milyard 682,5 milyon manata, qeyri-ərzaq məhsullarının həcmi
isə 4,5 faiz azalaraq 6 milyard

59,1 milyon manata bərabər
olub. İstehlak məhsullarının
30,6 faizi hüquqi şəxs statuslu
müəssisələrdə, 46,4 faizi fərdi
sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərində, 23 faizi isə paytaxtın məhsul bazarlarında satılıb.

6
(əvvəli ötən sayımızda)
RƏQƏMSAL
IQTISADIYYAT
SOSIAL-IQTISADI
FENOMEN KIMI
Bəşəriyyətin mövcud olduğu
bütün dövrlər ərzində cəmiyyət inkişaf etmişdir. Məlumdur ki, cəmiyyət öz inkişafında üç mərhələdən keçmişdir:
1) kənd təsərrüfatının və əl
əməyinin üstün olduğu aqrar
mərhələ; 2) sənayenin dominantlıq təşkil etdiyi industrial mərhələ; 3) postindustrial
mərhələ. Bütün inkişaf etmiş
ölkələr artıq üçüncü mərhələyə
keçmişdir. Postindustrial mərhələ iqtisadiyyatda xidmət
sferasının dominantlığı, informasiya texnologiyalarının və
kompüterlərin əmələ gəlməsi
ilə xarakterizə olunur ki, bu
da həmin ölkələrin əhalisinin
həyat səviyyəsinin xeyli yüngülləşməsinə təsir edir. Başqa
sözlə, biz istehlak cəmiyyətində yaşamağa başlamışıq.
Lakin cəmiyyət yerində durmur. Onun daha da inkişaf
etməsi və xidmət sferasının
istehsal üzərində dominantlığı ona gətirib çıxardı ki, bu
hərəkətdə əsas rolu informasiya texnologiyaları (İT) oynayır və insan tərəfindən hər
hansı bir xidmətin alınması
mexanizminin özünü xeyli sadələşdirir. İnternetin meydana
gəlməsi və qlobal şəbəkəyə əl-

“Azəriqaz” İB-də məsləhət xidmətləri üzrə pilot layihənin həyata keçirilməsinə başlanılıb.
İB-dən bildirilib ki, layihəyə görə
əməliyyat səmərəliliyi, qaz itkisi
sisteminin təkmilləşdirilməsi, qaz
şəbəkəsinin yenidən qurulması,
nəqliyyat dəstəyi istiqamətləri
üzrə tövsiyələrin hazırlanması,
icra prosesinə müşahidə dəstə-

Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak yerli qeyri-neft məhsullarının “Made
in Azerbaijan” brendi ilə tanıdılması və təşviq edilməsi məqsədilə
təşkil olunan dəstək tədbiridir. Bu
tədbirlər çərçivəsində İqtisadiyyat
Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların
Təşviqi Fondunun (AZPROMO)
təşkilatçılığı ilə 2020-ci ilin əvvəlindən Azərbaycan məhsulları
3 xarici ölkədə keçirilmiş beynəlxalq sərgidə təqdim olunub,

27 avqust - 2 sentyabr 2020-ci il

çatanlığın dəyərinin azalması
əsl
informasiya (rəqəmsal)
inqilabına çevrildi ki, bu da
bütövlükdə bizim həyatımızı
və xüsusən iqtisadiyyatı dəyişdi.
Rəqəmsal inqilab bizim həyatımızı dəyişdirir. Cəmiyyət görünməmiş sürətlə və
son dərəcə geniş yayılmaqla
həm böyük imkanlar, həm
də nəhəng çətinliklər yaradır. Yeni texnologiyalar dayanıqlı inkişaf
sahəsində
məqsədlərə nail olunmasına
əhəmiyyətli töhfə verə bilər,
lakin müsbət nəticələrin əldə
olunmasına heç də təminat
verilmir. Arzuolunmaz nəticələrdən çəkinərək, rəqəmsal
texnologiyaların sosial-iqtisadi potensialını tam açmaqdan
ötrü beynəlxalq əməkdaşlığın
möhkəmlənməsi də vacibdir.

“Rəqəmsal iqtisadiyyat” (ing.
digital economy) termini ilk
dəfə 1995-ci ildə Massçusets
Universitetindən olan amerikalı alim Nikolas Neqroponte
tərəfindən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
intensiv inkişafı ilə əlaqədar
köhnə iqtisadiyyatla müqayisədə yeni iqtisadiyyatın üstünlüklərini həmkarlarına izah
etmək üçün istifadə edilmişdir.
Rəqəmsal iqtisadiyyat nədir?
Rəqəmsal iqtisadiyyat elə
təsərrüfat fəaliyyətidir ki, burada istehsalın başlıca amili
rəqəmsal şəkildə məlumatlar, böyük həcmlərin emalı və
təhlilin nəticələrinin istifadə
edilməsidir ki, onlar ənənəvi təsərrüfatçılıq formaları ilə
müqayisədə əmtəə və xidmətlərin istehsalını, saxlanmasını, satışını, çatdırılmasını,

yinin göstərilməsi, “Azəriqaz”
İB-nin işçi qrupu üçün təlimlərin
təşkili planlaşdırılıb. Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda reallaşdırılan pilot layihəyə iyunun 1-dən
start verilib. Plan üzrə işlər 8 ay
davam edəcək.
Pilot layihə çərçivəsində “Azəriqaz” İB-nin əməkdaşları sənayenin ən qabaqcıl təcrübəsinə

yiyələnə biləcək, tövsiyələr əsasında əməliyyat fəaliyyəti təhlil olunacaq, məsləhətlər təqdim ediləcək. Bu işdə Birlik tanınmış xarici
təşkilatların mütəxəssislərinin təcrübəsindən də yararlanacaq.
Pilot layihənin həyata keçirilməsindən əvvəl və sonra çatışmazlıqların təhlili və əsas səmərəlilik
göstəricilərinin monitorinqinin
aparılması əsas hədəflərdəndir.
Təhlil və tövsiyələri özündə cəmləyən yekun hesabat Bakı şəhəri
daxilində 4 istiqamət üzrə gələcək fəaliyyəti ehtiva edən yol xəritəsinin hazırlanması üçün yaxşı baza rolunu oynayacaq. Bakı
şəhərinin Sabunçu rayonunda
pilot layihənin həyata keçirilməsi başa çatdıqdan sonra bu təşəbbüsün digər istehsalat sahələrinə
ötürülməsi də nəzərdə tutulub.

azərbaycanlı sahibkarlar və xarici
iş adamları arasında ixraca dair
müzakirələr aparılıb, əhəmiyyətli
nəticələr əldə olunub.
Belə ki, 2020-ci ilin 10-14 fevral
tarixlərində Rusiyanın Moskva
şəhərində keçirilmiş “Prodexpo
2020” beynəlxalq ərzaq sərgisində qida, meyvə emalı, şərab və
digər spirtli içkilər, fındıq, qənnadı məmulatları, çay istehsalı və
digər sahələrdə fəaliyyət göstərən
30-dan çox Azərbaycan şirkətinin çoxsaylı çeşiddə məhsulları

“Made in Azerbaijan” vahid ölkə
stendində nümayiş etdirilib. Sərgi
çərçivəsində Azərbaycan şirkətləri müxtəlif növ meyvə-tərəvəz,
meyvə şirələri və konsentratları,
şərab və digər spirtli içkilər, fındıq
ləpəsi və digər məhsulların Rusiyaya ixracına dair 14 mln. manat
dəyərində müqavilə imzalayıb.
İndiyədək bu müqavilər üzrə 10
mln. manatlıqdan çox məhsul
ixrac olunub. Qeyd edək ki, beynəlxalq sərgilərdə əldə olunmuş
nəticələrlə bağlı mütəmadi olaraq
monitorinq aparılır, məlumatlar
ictimaiyyətə təqdim olunur.
Qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılması, Azərbaycan
məhsullarının ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi, “Made in
Azerbaijan” brendinin təşviqi
məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər davam etdiriləcək. Belə ki,
Covid-19 pandemiyasından irəli
gələn məhdudiyyətlərdən asılı
olaraq ilin sonunadək bir neçə
beynəlxalq sərgidə iştirak nəzərdə tutulur.

texnologiyaların, avadanlığın
müxtəlif növlərinin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə
yüksəltməyə imkan verir.
Başqa sözlə, rəqəmsal iqtisadiyyat rəqəmsal kompüter
texnologiyalarının inkişafı ilə
bilavasitə əlaqədar fəaliyyətdir ki, bura onlayn xidmətlərin göstərilməsi üzrə servislər,
elektron fəaliyyətlər, elektron
ticarət və s. daxildir. Adətən,
rəqəmsal iqtisadiyyatın başlıca
elementləri dedikdə elektron
kommersiya, internet bankçılıq, elektron tədiyələr, internet reklamı, eləcə də internet
oyunları nəzərdə tutulur.
Rəqəmsal iqtisadiyyat elektron
biznes və elektron kommersiya ilə əlaqədar rəqəmsal texnologiyaya və onlar tərəfindən
istehsal olunan, satılan əmtəə
və xidmətlərə əsaslanan iqtisadi fəaliyyətdir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın əmtəə və xidmətlərinə görə hesablaşmalar çox
vaxt rəqəmsal valyuta (elektron pullar) ilə aparılır.
Qeyd edildiyi kimi, rəqəmsal
iqtisadiyyat konsepsiyası XX
əsrin son illərində meydana gəlmişdir. 1995-ci ildə yunan mənşəli amerikalı informatikalı mütəxəssis Nikolas
Neqroponte yeni iqtisadiyyatın üstünlükləri və fiziki ifadədə klassik əmtəələrin (çəki,
xammal, nəqliyyat) çatışmazlığını qeyd edərək, artımların

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının (SKSP) rezidenti olan
“Azertexnolayn” MMC-də Rusiya Federasiyasının sifarişi ilə
yeni növ məhsulun - avtodayanacaqlarda istifadə olunan
çuqun töküm yağış barmaqlıqların istehsalına başlanıb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki,
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ilk rezidenti olan “Azertexnolayn” MMC 2013-cü ildə
istehsal fəaliyyətinə başlayıb.
Sənaye Parkında “Azertexnolayn” MMC-nin 3 zavodu –
Polad boru zavodu, Polietilen
məmulatları zavodu və Texniki avadanlıqlar zavodu fəaliyyət göstərir. “Azertexnolayn”
MMC-də qabaqcıl texnologiyalar əsasında müxtəlif diametrli
polad borular, yüksək təzyiqə
davamlı hidrotexniki avadanlıqlar, xüsusi təyinatlı müxtəlif diametrli polietilen borular

Yanvar-iyul aylarında Azərbaycan ilə Moldova arasında
ticarət dövriyyəsi 5,5 milyon
dollara yaxın olub. Bu barədə

emalından bitlərin (ing. bit
– zərrəcik, parça deməkdir)
emalına qədər keçid haqqında
metaforanı (məcazi mənada
işlədilən söz və ya ifadə) ifadə
etmişdir.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın ölçülərinin qiymətləndirilməsi
bir çox çətinliklərlə bağlıdır
və çoxsaylı mübahisələr doğurur. Bəzi müəlliflər rəqəmsal
iqtisadiyyatı “birbaşa” (xalis
onlayn biznes) və “dolayı”
(qarışıq müəssisələrin rəqəmsal fəaliyyəti) növlərə bölürlər. 2012-ci ilin tədqiqatında
“Boston Consulting Group”
şirkəti G20-“Böyük iyirmilik”
ölkələri üçün “internet iqtisadiyyat”ının ölçüsünü 2,3 trilyon dollar, onların Ümumi
Daxili Məhsulunun həcmini
4,1% qədər qiymətləndirmişdir. “Oxford Economics”in
məruzəsində 2013-cü ildə
rəqəmsal iqtisadiyyatın ümumi ölçüsü 20,4 mlrd. dollar
məbləğində qiymətləndirilir
ki, bu da dünyadakı satışın
təxminən 13,8%-ni təşkil edir.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın artımı
bütün iqtisadiyyata təsir edir.
Bu sferanın iqtisadiyyatın
ənənəvi sektorlarına təsiri dövrlərini qiymətləndirmək cəhdi
göstərilir. Məsələn, “Boston
Consulting Group” şirkəti “istehlak mallarını və pərakəndə
ticarəti bürüyən dörd dəyişən
dalğa”dan söhbət edir. Bütün

sferalarda rəqabət rəqəmsal
iqtisadiyyatın yayılması nəticəsində artacaq və daha qlobal
xarakter alacaq.
Planetdə əhalinin artması və
resursların səfərbərliyə alınması ilə elektron iqtisadiyyat
elektron ticarətin və servislərin biznesi ilə məhdudlaşmayacaq, əksinə həyatın hər bir
aspektinə: səhiyyəyə, təhsilə,
internet-bankçılığa və s. toxunacaqdır.
Sənədlərin və kommunikasiyaların rəqəmsal daşıyıcılara
kütləvi köçürülməsini nəzərə
alaraq, ünsiyyətin dövlətdən
elektron platformaya köçürülməsi məntiqli görünür.
Elektron dövlət və elektron
hökumət öz vətəndaşlarına
elektron servislərin və məhsulların payının xeyli artmasına səbəb olacaqdır.
Hökumətlər
vətəndaşların
sürətli rəqəmsal kommunikasiyalarla təmin edilməsi üçün
tədbirlər görürlər. Məsələn,
Avstraliya Milli Genişzolaqlı
Şəbəkələr (ing. National Broadband Netwоrk) orada 10
yaşından yuxarı əhalinin 93%i üçün 1G bit/s (yəni saniyədə
1 geqabit) sürət təqdim edir.
Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafının təhlili üçün
I-DESI indeksi (The İnternational Digital Economy and Society) tətbiq olunur.
(ardı var)

istehsal edilir. Müəssisələrdə
indiyədək 383 milyon manatdan çox məhsul istehsal edilib
və 95 milyon manatlıq hissəsi
ixrac olunub.
2020-ci ilin sonunadək Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında daha
2 müəssisənin – “Termoformasiya metodu ilə vərəqə şüşə istehsalı” layihəsi üzrə “AzerFlo-

at” QSC və “Qurğuşun turşulu
akkumulyator batareyalarının
utilizasiyası” layihəsi üzrə “Azmonbat” MMC-nin istehsala
başlaması planlaşdırılır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında hazırda 5500-dən artıq insan daimi
işlə təmin olunub və gələcəkdə
işçi sayının 6000 nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
“Storm Building” MMC ilə
müqavilə imzalayıb.
Müqavilədə İpəkqurdu toxu-

mu (qren) istehsalı zavodunun
tikintisinin layihələndirilməsi
nəzərdə tutulub. Müqavilənin
ümumi məbləği 29 min 845
manatdır.

Moldovanın Milli Statistika Bürosu məlumat verib. Bildirilib
ki, 7 ay ərzində ölkəmizin Moldovadan idxal etdiyi məhsu-

lun dəyəri 2,1 milyon dolları
ötüb. Azərbaycandan Moldovaya isə 3,4 milyon dollardan
artıq məhsul ixrac edilib.
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Qrossheym Aleksandr Alfonsoviç
1888-ci il martın 6-da Yekaterinoslavsk quberniyasının Verxnednepetrovsk qəzasının Lixovka kəndində
anadan olmuşdur. O, orta təhsilini Yekaterinoslavskaya quberniyası 1№-li
Realnı məktəbində almışdır.
A.Qrossheym məktəbi bitirdikdən
sonar 1907-ci ildə Xarkov Universitetinə daxil olmuş, tələbəlik illərində
boş vaxtlarını botanika üzrə ekskursiya və ekspedisiyalarda keçirmişdir.
1907-ci ildə A.Qrossheymin SSRİ-nin
Avropa hissəsinin cənub rayonları və
Qafqaz florasının görkəmli tədqiqatçılarından biri – İ.Y.Akinfiyevlə birlikdə yazdığı ilk iki əsəri işıq üzü
görmüşdür.
1911-ci ildə A.Qrossheym Orta Asiyaya, Alay və Türkistan sıra dağlarına botanika səfərini başa çatdırmış,
1912-ci ildə Qafqaz florasına həsr
edilmiş ilk əsəri çap olunmuşdur.
A.Qrossheym 1913-1926-cı illərdə
Tiflis Botanika bağında botanik-florist kimi çalışmış, 1917-ci ildə Tiflis
Politexnik İnstitutunun Botanika kafedrasında assistent və dosent vəzifələrində işləmişdir. Qafqaz florası
və bitki örtüyünün tədqiqinə böyük

töhfə vermiş görkəmli botanik, akademik A.Qrossheym 1927-ci ildən Bakıya dəvət edilmiş və elmi-pedaqoji
fəaliyyətə başlamışdır. 1927-cı ildən
1930-cu ilədək burada Azərbaycan
SSR Xalq Komissarları Sovetinin Dövlət Komitəsi tərəfindən aparılan otlaqların tədqiqi işinə, 1931-1932-ci illərdə
isə Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunda floranın kauçuklu bitkilərini
öyrənən şöbəyə rəhbərlik etmişdir.
1932-ci ildə Rus Coğrafiya Cəmiyyə-

ti onu Qafqaz üzrə apardığı botaniki-coğrafi işlərin toplumu müqabilində kiçik qızıl medalla təltif etmişdir.
1932-ci ildə Bakıda SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsi açılarkən Aleksandr
Alfonsoviç bu şöbənin Botanika
Bölməsinin müdiri təyin edilmişdir.
1935-ci il oktyabrın 15-də SSRİ Elmlər
Akademiyası ona dissertasiya müdafiəsi olmadan, botaniki işlər toplumuna görə biologiya elmləri doktoru
alimlik dərəcəsi vermişdir.
1936-cı ildə Aleksandr Alfonsoviçin
təşəbbüsü sayəsində SSRİ Elmlər
Akademiyası Azərbaycan filialının
Botanika İnstitutu təsis edilmiş, 1945ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutuna çevrilmişdir. A.Qrossheym bu institutun
təsis edildiyi gündən 1947-ci ilədək
direktoru olmuşdur.
A.Qrossheym uğurlu pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir: 1927-1929-cu illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
dosenti, 1929-1930-cu illərdə professoru, 1930-1934-cü illərdə isə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Botanika kafedrasının müdiri, 1934-1947-ci
illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan

Sentyabrın 7-də Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində (UNEC) “Xarici dilin distant
tədrisinin təkmilləşdirilməsi imkanları-2020”
mövzusunda onlayn beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının dosenti,
ABŞ-ın Fulbrayt proqramının məzunu Sevinc
Ələkbərzadənin moderatorluğu ilə xarici dil
müəllimləri üçün keçirilən beynəlxalq konfransda ABŞ-ın aparıcı universitetlərinin alimləri
xarici dilin distant tədrisinin təkmilləşdirilməsi

Peşəyönümlü Təhsilin İnkişafına Yardım
İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurasının 2020-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş və 15 avqust 2020ci il tarixindən “ Gələcək müəllimlərin
məktəbdə peşəyönümü işinin təşkilinə

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası və Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2020-ci ildə
QHT layihələrinin maliyyələşməsi ilə bağlı qrant müsabiqəsində qalib olmuş və “Gənclik
və maarifçilik” ictimai birliyi
tərəfindən icra olunan “Tor-

paqların istifadəsi aqrokimyəvi təhlillərdən başlanmalıdır”
adlı layihə üzrə fəaliyyətlər
davam edir.
AMEA-nın elmi müəssisələrində çalışan yüksəkixtisaslı
alimlər tərəfindən hazırlanan
və torpaqların aqrokimyəvi
analizləri üzrə təlim materiallarını əhatə edən kitabça və
buklet üzərində işlər əsasən

yekunlaşdırılmışdır. Hazırda
kitabça və bukletin son redaktəsi aparılır və onlar hər ikisi
bu günlərdə nəşriyyata təqdim ediləcəkdir.
Layihə çərçivəsində dərc edi
lərək yayılacaq kitabçada kənd
təsərrüfatında məhsuldarlığın
yüksəldilməsinin hansı amillərdən asılı olması, torpaqların
element tərkibi və yaxşılaşdırılması üçün görülməli olan
işlər, aqrokimyəvi analizlərin
parametrləri, metodika və protokolları, torpaq nümunəsinin götürülmə qaydaları və s.
məsələlər öz əksini tapmışdır.
Bukletdə qeyd edilənlərlə yanaşı, mütəxəssis və fermerlərə
tövsiyələr də verilmişdir.
Kitabça geniş dairədə torpaqşünas, aqrokimyaçı və digər
aqrar sahə mütəxəssisləri, eləcə də bir sıra fermerlər üçün
stolüstü vəsait olmaqla onların
bilik və bacarıqlarını artırmağa kömək edəcək.

Dövlət Universitetinin Ali Bitkilərin
Morfologiyası və Sistematikası kafedrasının müdiri olmuşdur.
A.Qrossheymin elmi xidmətləri
nəzərə alınaraq yüksək qiymətləndirilmiş, 1939-cu ilin yanvarında o, Biologiya Elmləri şöbəsi üzrə SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü və
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası
təsis edildikdən sonra isə (1945) Akademiyanın həqiqi üzvü seçilmişdir.
1946-cı ilin fevralında SSRİ Elmlər
Akademiyasının Rəyasət Heyəti tərəfindən “Qafqaz florası” əsərinin 2-ci
nəşrinin ilk 3 cildinə görə A.Qrossheym akademik V.L.Komarov adına
mükafata layiq görülmüşdür. 1946-cı
il noyabrın 30-da SSRİ Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
1947-ci ilin mart ayında Leninqrada
köçmüş, orada SSRİ Elmlər Akademiyasının V.L.Komarov adına Botanika İnstitutunda Qafqaz Herbarisi
bölməsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1947-1948-ci illərdə Leninqrad Dövlət Universitetində Bitkilərin
Morfologiyası və Sistematikası kafedrasının müdiri işləmişdir.
1948-ci ildə “Qafqazın bitki ehtiyatları” kitabı üçün II dərəcəli Stalin müka-

fatına layiq görülmüşdür.
1947-ci ildə Ümumittifaq Botaniklər Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmiş,
Ümumittifaq Coğrafiyaşünaslar Cəmiyyətinin və Moskva Təbiəti Öyrənənlər Cəmiyyətinin həqiqi üzvü
olmuşdur.
A.Qrossheymin elmi tədqiqat fəaliyyətinin əsas istiqamətləri arasında
floristik-sistematika mühüm yer tutur. O, Qafqaz florası üçün 300-dən
çox yeni bitki növü təsvir etmişdir.
Akademikin çoxsaylı monoqrafiya
və kitabları, həmçinin 212 elmi əsəri Azərbaycanda işlədiyi dövrdə çap
olunmuşdur.
A.Qrossheym botaniki-coğrafi işlərinə
görə Rusiya Coğrafiya cəmiyyətinin
qızıl medalı (1932), “Qırmızı Əmək
Bayrağı” ordeni, "Qafqazın müdafiəsi", “1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsində rəşadətli əməyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir. SSRİ
Elmlər Akademiyasının V.L.Komarov adına mükafatına, SSRİ-nin Stalin
mükafatına layiq görülmüşdür (1948).
Akademik Aleksandr Alfonsoviç
Qrossheym 1948-ci il dekabrın 4-də
Leninqrad şəhərində vəfat etmişdir.

yolları, onlayn mühitdə tədris və öyrətmə, onlayn tədris kontekstində tələbələri cəlb etmə,
müasir təhsilalanlar, effektiv dərs kitabları və
onlayn tədris mövzularında çıxışlar edəcək,
eləcə də müzakirələr apacaqlar. Beynəlxalq
konfrans UNEC-in rəsmi Facebook səhifəsi
üzərindən canlı yayımlanacaq. Konfransın sessiyalarında spikerlərə izləyicilər tərəfindən sual
vermək imkanı da yaradılacaq.
Beynəlxalq konfrans 07.09.2020-ci il tarixində
Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da (ABŞ vaxtı ilə səhər

9:00) keçiriləcək.
Konfransın spikerləri:
Dr.Qram R.Smit - ABŞ Boston kollecinin Linç
Təhsil və İnkişaf məktəbinin xarici dil müəllimi,
elmi tədqiqatçı. Maryna Teplova - ABŞ İllinoys
Dövlət Universitetinin “İngilis dili” kafedrasının
doktorant müəllimi.
Tasito Kuri - ABŞ Beynəlxalq TEFL Təlim İnstitutunun rəhbəri.
Gizela Kornejo- ABŞ Beynəlxalq TEFL Təlim
İnstitutunun akademik rəhbəri.

hazırlanması üzrə maarifləndirici onlayn
tədbirlərin təşkili” adlı layihənin icrasına başlamışdır. Layihənin icra planına
uyğun olaraq birinci mərhələdə bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
1. Layihə çərçivəsində ilkin müzakirələrin
təşkili üçün təhsil ekspertlərini dəvət etmək;

2. Exspertlərlə pedaqoji ali və orta ixtisas məktəblərinin pedaqogika və metodika fənnləri üzrə proqramları təhlil
etmək, peşəyönümü məsələlərinə xüsusi
mövzuların və saatların ayrılmasını təyin etmək.
Layihənin icrası 3 ay davam edəcəkdir.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı
İB Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının 2020-ci ilin
1-ci qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş və 15 iyul 2020-ci il
tarixindən “Peşə təhsili və təli-

minin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi”nin peşə liseylərində
onlayn təşviqi tədbirləri” adlı
layihənin icrasına başlamışdır.
Layihənin icra planına uyğun
olaraq birinci mərhələdə bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
1. Layihə çərçivəsində ilkin mü-

zakirələrin təşkili üçün təhsil
ekspertlərini dəvət etmək;
2. Peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin təhlili və ekspertlərlə
ilkin müzakirələrin aparılması;
Layihənin icrası 5 ay davam
edəcəkdir.

“Şahdağ Xeyriyyə Cəmiyyəti İB” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
2020-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsində qalib gəlmiş və 15
iyul 2020-ci il tarixindən “Qa-

dınlar üçün “İnnovativ sahibkarlığın əsasları” adlı onlayn
təlim” adlı layihənin icrasına
başlamışdır. Layihənin icra
planına uyğun olaraq birinci
mərhələdə bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
1. Layihə çərçivəsində ilkin

müzakirələrin
təşkili üçün
təhsil ekspertlərini dəvət etmək;
2. “İnnovativ sahibkarlığın
əsasları” üzrə ekspertlərlə ilkin müzakirələrin aparılması.
Layihənin icrası 4 ay davam
edəcəkdir.
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Pandemiyanın nəticələrinə görə
dünyada turizmlə məşğul olan
təxminən 120 milyon insanın işsiz qalma riski var. Banker.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin
baş katibi Antonio Guterres koronavirusun turizm sənayesinə

raq, turizm sektorunun yenidən
qurulmasının zəruriliyinə işarə
edib. Mütəxəssis “nəqliyyatdan
atılan tullantıların kəskin yüksələ biləcəyini” söyləyib.
BMT-nin analitik hesabatına görə,
bu ilin may ayında turistlərin sayı
2019-cu illə müqayisədə 98% azalıb. Ümumilikdə beynəlxalq turizm sektoru 320 milyard dollar
zərər edib ki, bu da 2009-cu ildəki
iqtisadi böhran zamanı verilən
itkidən üç qat çoxdur.
BMT-nin hesablamalarına görə,
təsiri mövzusuna həsr olunmuş ən optimistik proqnoza əsasən,
videomüraciətində
bildirib. dünya ÜDM-i 117 trilyon dollar
Onun sözlərinə görə, xüsusilə və ya 1,5% azalacaq. Əgər duriqtisadiyyatın qeyri-rəsmi sek- ğunluq səkkiz ay davam edərsə,
itkilər 2,2 trilyon dollara və ya
toru təhlükə altındadır.
Guterres ətraf mühitin qorun- qlobal ÜDM-in 2,8%-nə qədər
masını diqqət altında saxlaya- artacaqdır.

“Bu ilin beş ayı ərzində beynəlxalq turizm axınları yarıbayarıdan artıq, turizm xidmətlərindən əldə edilən mənfəət
320 milyard ABŞ dolları azalıb. Bilavasitə turizm sektoru
ilə bağlı olan 120 milyonadək
iş yeri təhlükədədir”.

Bunu BMT-nin Baş katibi Antonio Quterres deyib.
İqtisadiyyatın mühüm sahələrindən olan turizm sektorunda
dünya əhalisinin onda birinin
çalışdığını xatırladan təşkilat
rəhbəri turizm sektorunun dolayı olaraq əlavə yüz milyon-

“Forbes” Rusiyanın ən zəngin
sülalələrinin reytinqini dərc
edib. Siyahıya 5 il ardıcıl başçılıq edən Qutseriyevlər ailəsi
bu dəfə reytinqin 3-cü pilləsində yer alıb. Reytinqin lideri isə
sonuncu dəfə siyahıya 2014-cü
ildə başçılıq edən Rotenberqlər
ailəsi olub.
“Forbes”in verdiyi məlumata
görə, əsas gəlir mənbəyi tikinti
sektoru olan Rotenberqlər onlara məxsus “Stroyqazmontaj”
müəssisəsini “Qazprom”a 75
mlrd. rubla (təxminən 1 mlrd.

ABŞ dolları – red.) satdıqdan
sonra ailənin sərvəti 5,45 mlrd.
dollara çatıb.
Siyahının ikinci pilləsində əsas
gəlir mənbəyi gübrə və aqrobiznes olan Quryevlər ailəsi
qərarlaşıb. Onların varidatı 5,1
mlrd. dollar səviyyəsində qiymətləndirilir.
Reytinqin 3-cü yerini tutan və
əvvəlki 5 ilin lideri olan Qutseriyevlər ailəsinin varidatı isə
3,2 mlrd. dollar səviyyəsində
qiymətləndirilir. Ailənin varidatı 12,45 mlrd. dollar azalıb.

larla insana qazanc gətirdiyini
qeyd edib. Turizm sektorunda
fəaliyyət göstərən orta və kiçik
sahibkarlıq qurumlarında çoxlu
sayda gənclərin və qadınların
da çalışdığı, beləliklə, əhalinin
ən həssas təbəqələrinin təhlükə
altına düşdüyü də bildirildi.
BMT baş katibi turizm sektorunun bərpa olunması zamanı sosial ədalət, ictimai
təhlükəsizlik, ətraf mühitin
mühafizəsi kimi məsələlərin
əsas tutulmasının vacibliyini
də vurğulayıb. Belə ki, turizmin “layiqli iş yerlərini ehtiva
edən, sabit gəlir gətirən, habelə mədəni və təbiət irsimizin
mühafizəsini təmin edən bir
sahə olaraq bərpa edilməsi”nə
səy göstərməyə çağırıb.

Buna səbəb isə koronavirus
pandemiyası ilə əlaqədar daşınmaz əmlak üzrə aktivlərin
kəskin ucuzlaşması, neftin
qiymətinin azalması ilə Qutseriyevlərin digər bir aktivinin
ucuzlaşmasıdır – “Rusneft”in
kapitallaşması aşağı düşüb.
Pandemiya və böhrana baxmayaraq, Rusiyadakı ən zəngin ailələrin ümumi sərvəti 1,5
mlrd. dollar artaraq 26,8 mlrd.
dollara çatıb. Altı ailənin sərvəti artıb, dörd ailənin sərvəti
isə azalıb.
Reytinqin 4-cü yerində sərvəti 2,85 mlrd. dollar təşkil
edən Şaymiyevlər ailəsi, 5-ci
yerində Yevtuşenkolar ailəsi
(2,3 mlrd. dollar), 6-cı pilləsində Bajayevlər ailəsi (1,9 mlrd.
dollar), 7-ci pilləsində Rəhimkulovlar ailəsi (1,8 mlrd. dollar), 8-ci yerində Sarkisovlar
ailəsi (1,7 mlrd. dollar), 9-cu
yerində Linniklər ailəsi (1,35
mlrd. dollar), 10-cu yerində
isə Mixaylovalar ailəsi (1,1
mlrd. dollar) qərarlaşıb.

Koronavirus pandemiyası nəticəsində dünya neft və qaz bazarında bu ilin birinci yarısında
baş verən kəskin geriləmə bu
sektora uzun müddət ərzində
təsir göstərərək, inkişaf etmiş
ölkələrdə enerji sərfiyyatında
dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq.
“Moody’s” beynəlxalq reytinq agentliyinin bu barədəki məlumatına görə, neft və
qaza tələbatın bundan sonra
necə olacağı müəmmalı qaldığı üçün neft-qaz sektorunun
inkişafı da ləngiyəcək. Dünya
iqtisadiyyatında, xüsusilə də
ABŞ, Çin və Cənub-Şərqi Asiya bazarlarında dirçəlmənin
baş verməsi karbohidrogenlərə tələbatın da artmasını
şərtləndirəcək.

Agentliyin fikrincə, bazarda
tarazlığın əldə edilməsi, yəni
tələbatın təklifi üstələməsi
üçün OPEC+ formatının iştirakçısı ölkələrin hasilatın ixtisarına dair məlum razılaşmaya azı iki il ərzində dəqiq
əməl etmələri zəruridir. Neftin
qiymətinin xeyli dəyişkən olacağını qeyd edən “Moody’s”
orta gələcək üçün daha əvvəl verdiyi 45-65 ABŞ dolları
səviyyəsindəki proqnozunu

qüvvədə saxlayıb.
Neft qiymətləri artmağa davam edərək 50 dollar həddinə
çatarsa, bəzi istehsalçı ölkələrin şist yataqlarında hasilata
qayıda biləcəyini qeyd edən
ekspertlərin fikrincə, iqtisadiyyat daha sürətlə dirçəlsə,
yaxud koronavirusa qarşı təsirli dərman tapılsa, neftin qiymətləri müvəqqəti olaraq orta
müddətli proqnozdakı səviyyədən yuxarı qalxa bilər.

ABŞ-ın bulud əsaslı proqram com”, biotexnologiya şirkətəminatı şirkəti “Salesforce. ti “Amgen”, eləcə də aviasi-

ya məhsulları və xidmətləri
də daxil olmaqla sektora özəl
həllər təklif edən “Honeywell
İnternational”
şirkətlərinin
səhmlərindəki qiymət dəyişikliyi bundan sonra “Dow Jones”
fond birjası indeksində öz əksini tapacaq.
Məlumata görə, əvəzində gələn
aydan ABŞ-ın “Exxon Mobil”,
“Pfizer” və “Raytheon Technologies” şirkətlərinin səhmləri
həmin indeksin müəyyən olunmasında iştirak etməyəcək.

Almaniyanın Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı aylıq vergi
gəlirləri göstəricilərinə əsasən,
federal dövlət və 16 əyalət üzrə
vergi gəlirləri keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu
ilin iyul ayında 0,3 faiz azalaraq
53,34 milyard avroya düşüb.
Bu ilin yanvar-iyul aylarında
isə federal dövlət və əyalətlərin vergi gəlirləri 2019-cu ilin
ilk yeddi ayı ilə müqayisədə
8 faiz azalaraq 381,05 milyard
avroya geriləyib.
Açıqlamada sənaye məhsullarının istehsalında və ixracında
son həftələrdə özünü göstərən
artımın vergi gəlirlərində yaxşılaşmaya səbəb olduğu vurğulanıb: "Qarşıdakı aylarda
sənaye istehsalının daha da
yaxşılaşması gözlənilir".

salmışdı. Almaniyada pandemiyanın yayılmasına qarşı
görülən tədbirlər sayəsində
ümumi daxili məhsulun bu il
6,3 faiz azalması, gələn il isə
5,2 faiz böyüməsi proqnozlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Almaniya hökuməti mayın 14-də COVID-19 pandemiyası ilə bağlı
vergi gəlirləri proqnozlarına
yenidən baxaraq bu il üçün
vergi daxilolmaları həcmini 10
faiz (81,5 milyard avro) aşağı

“Apple” Sinqapurda su üzərində ilk mağazasını açacaq. Bildirildiyi kimi, açılışın dəqiq vaxtı
hələ məlum deyil. “The Straits Times” qəzetinin yazdığına görə, söhbət 2011-2016-cı illərdə
fəaliyyət göstərən və kürə şəklində olan “Avalon” gecə klubundan gedir. Layihənin heç bir
təfərrüatı açıqlanmır. Qeyd edək ki, bu, şirkətin Sinqapurda üçüncü mağazası olacaq.

