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“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin (QSC) yeni Biləcəri lokomotiv
deposunun açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev açılışda iştirak edib.
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov Prezident İlham Əliyevə yeni Biləcəri lokomotiv deposunda yaradılan şərait barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, yeni depoda lokomotivlərin texniki baxışı və təmiri işləri aparılacaq. MDB məkanında ilk dəfə Azərbaycanda yaradılan bu cür
deponun istifadəyə verilməsi 4-cü sənaye inqilabına keçidlə bağlı atılan addımlardan biridir.
Deponun tikintisi “Dəyişən cərəyanla işləyən 50
lokomotiv üçün iki deponun - Biləcəri və Gəncə
lokomotiv depolarının tikintisi" layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Yeni depoların nəzərdə
tutulduğu dəyişən cərəyanlı 40 yük lokomotivi
və ikili elektrik təchizatı sistemində işləyən 10
sərnişin lokomotivi dünyanın aparıcı şirkətlərinə sifariş edilib. 28-i yük və 10-u sərnişin lokomotivi olmaqla 38 müasir “Alstom” lokomotivi
artıq Azərbaycana gətirilib. Ümumilikdə, bu deponun istifadəyə verilməsi enerji resurslarının
qənaətinə, istismarın asanlaşmasına, qatarların
hərəkət sürətinin artırılmasına və nəticə etibarilə yük və sərnişin daşımalarında səmərəlilik
göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasına, lokomotivlərin gücünün çoxalmasına imkan yaradacaq.

Noyabrın 22-də Milli Məclisin
İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin geniş tərkibdə
onlayn iclası keçirilib.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib
ki, komitənin sədri Tahir Mirkişili
gündəlik barədə məlumat verərək,
iclasın gündəliyinə gələn ilin büd
cə zərfinə dair qanun layihələri
ilə yanaşı, bir sıra digər qanun
layihələrinin də daxil edildiyini
bildirib. Tahir Mirkişili büdcə layihəsinin birinci oxunuşu zamanı
komitələrdə və plenar iclasda kifayət qədər məlumat verildiyini,
plenar iclasda birinci oxunuşda
qaldırılan konseptual məsələlərə
hökumətin plenar iclasda cavab
verəcəyini, hazırda isə ikinci oxunuşun tələblərinə uyğun maddələr
və istiqamətlər üzrə müzakirələrin
keçiriləcəyini qeyd edib.
Büdcə layihəsi barədə məlumat
verən komitə sədri 2022-ci ilin
dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı
makroiqtisadi mühitin əlverişli
olduğunu diqqətə çatdırıb. Həm

Depoda xarici ölkələrdə təlim keçmiş 150-yə
yaxın yüksək ixtisaslı işçi çalışacaq.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun
inkişafı, digər sahələrdə olduğu kimi nəhəng
infrastruktur və nəqliyyat layihələrinin icrası
istiqamətində də çox böyük işlər görülüb. Ən
önəmlisi odur ki, bütün bu işlər dünyada davam edən pandemiya və iqtisadi-maliyyə çətinlikləri fonunda həyata keçirilir. İcra olunan
layihələr arasında Azərbaycanda dəmir yolu
nəqliyyatı infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, dəmir yollarında
hərəkətin idarə edilməsi prosesinin müasir
səviyyəyə çatdırılması, dəmir yolu nəqliyyat
vasitələri parkının müasirləşdirilməsi və bu
sahənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər də böyük
önəm daşıyır. Bu işlər Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin qovuşduğu coğrafi məkan kimi Azərbaycanın regionda rolunu
və yerini daha da möhkəmləndirir, iqtisadi və
nəqliyyat-logistika potensialını əhəmiyyətli
dərəcədə artırır.
Onu da qeyd edək ki, dəmir yolu infrastrukturunun müasirləşdirilməsi baxımından yeni
Biləcəri lokomotiv deposu da mühüm rol oynayacaq.

ÜDM-in artması, həm də qeyri-neft sektorunun artım tempinin yüksəlməsi, makroiqtisadi
sabitliyin qorunması, manatın
məzənnəsinin sabit qalması, inflyasiyanın növbəti ildə orta illik
göstəricisinin aşağı olması onu
deməyə əsas verir ki, həm dövlət büdcəsi layihəsinin ümumi
parametrləri, həm də onun icrası
üçün əlverişli zəmin var.
Sonra Tahir Mirkişili komitənin
gündəliyindəki
məsələlərdən
ikisində - “Vergi Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” və
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə ikinci oxunuşda olan
qanun layihələrinin mətnində
birinci oxunuşun müzakirələri
nəticəsində dəyişikliklər olunduğunu qeyd edib.
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunda isə pərakəndə ticarətdə nağd hesablaşmalar üçün
nəzərdə tutulan limit də 4 min manat məbləğində müəyyən edilib.
Sonra iclasda büdcə layihəsi və

onunla bağlı məsələlərin müzakirəsi başlanıb.
Maliyyə naziri Samir Şərifov çıxış
edərək qaldırılan məsələlərlə
bağlı ətraflı izahat verib.
Satınalmalarla bağlı qaldırılan
bəzi məsələlərin hökuməti də
qane etmədiyini qeyd edən nazir bu sahənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər aparıldığını
deyib. Subsidiyalardan, xüsusən
aqrar sahənin subsidiyalaşmasından və hökumətin bu sahədən
gözləntilərindən danışan nazir
subsidiya həcmlərinin artmasının
gətirə biləcəyi risklərin hökumətin
də gündəliyində olduğunu bildirib. Ümumi gəlirlərin 88,8 faizinin
Bakı şəhərinin, 11,2 faizinin digər
regionların payına düşdüyünü
qeyd edən Samir Şərifov regionların gəlirlərinin müəyyən hissəsinin
rayonlarda saxlandığını bildirib.
Avtomobil parkının yenilənməsində hökumətin elektromobillərə
və hibrid avtomobillərə üstünlük
verdiyi bildirilib və bu istiqamətdə nəzərdə tutulan stimullaşdırıcı
tədbirlər barədə məlumat verilib.
Nazir büdcə vəsaitlərinin idarə
olunması ilə bağlı da deputatlara
məlumat verib. Qaldırılan bir çox
məsələlər üzərində hökumət tərəfindən iş aparıldığını vurğulayan
maliyyə naziri bildirib ki, deputatların təmsil etdikləri rayonlarla
və seçicilərlə bağlı gündəmə gətirdikləri problemlər əsasən növbəti
büdcə planlaşdırılmasında öz həllini tapa biləcək məsələlərdir.
Müzakirələrdən sonra deputatlar
“Azərbaycan Respublikasının 2022ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun
layihəsini ikinci oxunuşda baxılmaq
üçün Milli Məclisin plenar iclasının
müzakirəsinə tövsiyə ediblər.

Noyabrın 24-də Bakıda “Nizami
Gəncəvi: Mədəniyyətlər arasında körpü” mövzusunda Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Forumu öz
işinə başlayıb.
Noyabrın 26-dək davam edəcək
forum “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
təşkilatçılığı, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə reallaşır.
Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Anar Kərimov bildirib
ki, dahi Azərbaycan mütəfəkkiri və şairi Nizami Gəncəvinin
anadan olmasının 880 illiyinə
həsr edilmiş Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Forumunun zəngin proqramı var. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumu dahi
mütəfəkkirin zəngin ədəbi irsini
araşdıran nüfuzlu beynəlxalq
alim, tədqiqatçı və elm adamlarını bir araya gətirərək “Nizaminin
Orta əsr Şərqində siyasi və ictimai ənənələrə təsiri”, “Nizami
Gəncəvi: Müasir dünyaya baxış”,
“Nizami Xəmsəsinin dünya
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə
təsiri”, “Xəmsə” dialoqlarının
didaktik rolu”, “Sovet dövründə Nizami tədqiqatları” mövzularına həsr edilmiş panel müzakirələri keçirilən platformadır.
Beynəlxalq Forumda 15 xarici
ölkədən 40-dan çox alim, elm
adamı və ekspertlər, eləcə də
dövlət rəsmiləri, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, beynəlxalq
təşkilatlar və diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak edir.
Nizami Gəncəvinin Şərq və Qərb
yazarlarının fikir mənbəyi olduğunu bildirən nazir deyib ki, Azərbaycan Nizami Gəncəvi dəyərlərinə hər zaman sahib çıxıb.

Nizami Gəncəvinin Azərbaycan
xalqının yetişdirdiyi və dünyaya bəxş etdiyi ən böyük şairlərdən biri olduğunu söyləyən
Azərbaycan Respublikasının Baş
nazirinin müavini Əli Əhmədov deyib: “Nizami Gəncəvinin
bütün yaradıcılığı, həyatı bilavasitə Azərbaycanla bağlıdır. O
nəinki Gəncədə doğulub, bütün
həyatını Gəncədə keçirib. Onun
yaradıcılığı nə dərəcədə Azərbaycanla bağlıdırsa, o dərəcədə
də ümumbəşəri dəyərlərə xidmət etdiyindən bütün dünyaya
örnəkdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına xas olan bütün dəyərlər - xeyirlə şərin mübarizəsi,
gözəlliyin tərənnümü, ədalətli
cəmiyyət problemi, hesab edirəm
ki, bəşəriyyətin bütün xalqlarına
və bütün dövrlərinə aid ümumi
problemlərdir. Nizami Gəncəvi
böyük şair deyil, eyni zamanda
dahi mütəfəkkir, dərin təfəkkürə
sahib filosof idi. Nizami Gəncəvi
xalqlar arasında xoşməramlı səfir idi. Ona görə də bütün dünya
o dahi şairi 880 il sonra da böyük
hörmətlə yad edirlər. O, 880 ildən
çoxdur ki, sevilir, oxunur. Güman
edirəm ki, şairə xas olan dərin fəlsəfi fikirlər bu forumda müzakirə
ediləcək, Azərbaycandan kənarda
da Nizami Gəncəvi yaradıcılığına

marağı daha da artıracaq”.
Forumda Türkiyə Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy bildirib
ki, “Nizami Gəncəvi kimdir?”
sualının cavabı çox genişdir. O,
yaradıcılığı ilə bir çoxlarına ədəbiyyatın qapısını açmaqla yanaşı,
astronomiya, fəlsəfə, coğrafiya,
tibb və riyaziyyatı, eyni zamanda 7 dili mükəmməl bilən alimdir. Nizami Gəncəvi ürəyində və
beynində mürəkkəb düşüncələri
yoxlayıb, əldə etdiyi nəticəni,
istər duyğu, istərsə də fikirləri
mükəmməl şəkildə sözə çevirib
insanlıq üçün miras qoyub: “Türk
dünyası böyük atasının əmanətlərinə qürurla sahib çıxmağa
və nəsildən-nəslə ötürməyə davam edəcək. Biz, türk dünyasının mədəniyyət körpüsünü var
edən əcdadlarımıza idarəçisindən
sənətkarına, aliminə qədər sahib
çıxmağın məsuliyyətini daşıyırıq.
Əks halda, bizi bir və bütöv edən
bu bənzərsiz insanlar ya unudulacaq, ya da öz millətindən,
soyumuzdan, tariximizdən, birliyimizdən qoparılıb yadlaşdırılacaq. Nə atalarımız, nə də uşaqlarımız belə bir günahın hesabını
verə bilmərik. Bir olub minillik
illik tariximizə birlikdə sahib
çıxacağıq.
Tədbirdə Özbəkistan Respublikasının Mədəniyyət naziri Ozodbek Ahmadoviç Nazarbekov və
Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi
Mixail Şvıdkoy çıxış edərək, Forumun keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər.
Sonda Forumun 8 bənddən ibarət
Birgə Kommünikesi qəbul edilib.
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komitəsinin sədri Tahir Mirkişili deyib. O bildirib ki, büdcə
layihəsində
sosialyönümlü
xərclər ümumilikdə 1 milyard
649 milyon manat artırılaraq
13 milyard 850 milyon manata
və ya dövlət büdcə xərclərinin
46, 4 faizinə çatdırılıb. Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki
təminatının daha da yaxşılaşdırılması üçün ayrılan xərclər
173 milyon manat, təhsil xərcləri 606 milyon manat, səhiyyə
“2022-ci ildə dövlət büdcəsi- Dövlət büdcəsinin vergi və xərcləri 118 milyon manat arnin kəsirinin 3 milyard 63 mil- gömrük rüsumlarının forma- tırılıb.
yon manat, inflyasiyanın orta laşan gəlirləri 2021-ci ilin təs- Ölkədə sosial ödənişlərin artıgöstəricisinin 4 faiz, ümum- nif olunmuş göstəriciləri ilə rılması ilə bağlı dövlətimizin
daxili məhsulun real artım müqayisədə 1 milyard 933 mil- başçısının imzaladığı Sərəntempinin 3,9 faiz, neftin bir yon manat artırılıb”.
camın icrası üçün layihədə 1
barelinin orda illik qiymətinin Bu sözləri Milli Məclisin ic- milyard 441 milyon manat vəisə 50 dollar olacağı proqnoz- lasında parlamentin İqtisadi saitin təmin olunması nəzərə
laşdırılır.
siyasət, sənaye və sahibkarlıq alınıb.

“Azərenerji” ASC-nin rəhbəri Baba Rzayevlə
Xorvatiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Branko Zebicin görüşü olub.
ASC-dən bildirilib ki, görüşdə Xorvatiya ilə
Azərbaycanın enerji sistemləri arasındakı
əməkdaşlıq münasibətləri barədə müzakirələr
edilib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq
işləri, elektroenergetika sahəsində həyata keçirilən layihələr barədə fikir mübadiləsi aparılan
görüşdə, Xorvatiyanın elektrik avadanlıqları
istehsal edən şirkətlərin imkanları barədə geniş
müzakirələr aparılıb.

Energetika naziri Pərviz Şahbazov Koreya Respublikasının
Prezidenti yanında Şimali İqtisadi Əməkdaşlıq Komitəsinin
nazir statusunda sədri Çong
Soo Parkın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, iki ölkə arasında
iqtisadi-ticarət münasibətlərinin, o cümlədən energetika
üzrə əməkdaşlığın hazırkı səviyyəsindən bəhs edən nazir
Pərviz Şahbazov bu səfərin
enerji sahəsində potensial imkanların
reallaşdırılmasına
töhfə verəcəyini deyib. Nazir
ölkəmizdə neft-qaz sənayesinin inkişafı, bu sahədə regional və qlobal əhəmiyyətli
infrastruktur layihələri, həmçinin Koreya Respublikası istiqamətində neft məhsulları
və mayeləşdirilmiş təbii qazın
təchizatı barədə məlumatları
diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki,

Azərbaycan tarixən karbohidrogen resursları ilə zəngin ölkə
kimi tanınsa da, hazırda əsas
hədəflərdən biri ölkəmizdə
bərpa olunan enerji mənbələri
üzrə qoyuluş gücünün 2030cu ilədək 17 faizdən 30 faizə
çatdırılmasıdır: “Dövlətimizin
başçısı bərpa olunan enerjinin
inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Sosial-iqtisadi inkişafa dair
milli prioritetlərdən biri kimi
“yaşıl artım” ölkəsinə çevrilmək və təmiz ətraf mühitə nail
olmaq, həmçinin işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə “yaşıl enerji
zonası”nın yaradılması üçün
mühüm strateji vəzifələr müəyyənləşdirilib. Bu istiqamətdə
atılan addımlar bərpa olunan
enerji üzrə hədəflərimizə yüksək dəstəyi təmin edəcək”, deyə nazir əlavə edib. Nazir
azad edilmiş ərazilərin enerji tələbatının ödənilməsində
bərpa olunan enerji mənbələ-

rindən maksimum istifadə ilə
dünyada unikal zonaya çevriləcəyini vurğulayıb.
Görüşdə, həmçinin Xəzər dənizində yüksək külək enerjisi potensialı, bu potensial hesabına
yaşıl hidrogen istehsalı və ixracı
perspektivləri haqqında məlumat verilib, müvafiq istiqamətdə əməkdaşlıq imkanlarının
olduğu qeyd edilib. Energetika
sahəsində qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi istiqamətində görülən işlər də qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb.
Görüş zamanı “yaşıl enerji”
sahəsində fəaliyyət göstərən
Koreya şirkətləri üçün Azərbaycanda müvafiq investisiya
imkanları haqqında məlumatlandırma tədbirinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Energetika
sahəsi üzrə müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Maliyyə Nazirliyinin təqdim
etdiyi operativ məlumatlara
əsasən, 2021-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında dövlət büdcəsinin gəlirləri 20 milyard 234,2
milyon manat, xərcləri 20 milyard 184,7 milyon manat təşkil
edib, büdcənin icrasında 49,5
milyon manatlıq və ya ümumi
daxili məhsulun 0,1 faizi qədər profisit yaranıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, doqquz ayda
dövlət büdcəsinin gəlirləri
dövlət borcu və zəmanəti üzrə
öhdəliklərin Təminat Fondunun daxilolmaları da nəzərə
alınmaqla 17 milyard 948,6
milyon manat, xərcləri isə 17
milyard 712,1 milyon manat
təşkil edib. Daxilolmaların
21,65 faizi əlavə dəyər vergisi, 12,72 faizi hüquqi şəxslərin
mənfəət (gəlir) vergisi, 5,52

faizi xarici iqtisadi fəaliyyətlə
bağlı vergilər, 4,82 faizi fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 4,43
faizi aksizlər, 1,21 faizi sadələşdirilmiş vergi, 1,99 faizi
vergilərin digər növləri, 47,66
faizi isə vergi olmayan gəlirlər
hesabına təmin edilib. Büdcə
vəsaitlərinin 19,13 faizi müdafiə və milli təhlükəsizlik təd-

birlərinin, 17,67 faizi təhsil və
səhiyyənin, 15,39 faizi ümumi
dövlət xidmətlərinin, 14,42
faizi sosial müdafiə və sosial
təminatın, 7,76 faizi məhkəmə
hakimiyyəti, hüquq-mühafizə
və prokurorluq sahələrində
fəaliyyətin, 25,63 faizi isə digər sahələrin maliyyələşdirilməsinə xərclənib.

Əlcəzairin “Əl Hivar” qəzetində Azərbaycanın bu ölkədəki
müvəqqəti işlər vəkili Rəfail
Bağırovun Zəngəzur dəhlizinin beynəlxalq əhəmiyyəti
barədə məqaləsi dərc edilib.
Məqalədə ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci
ildə Bakıda tarixi İpək yolunun
dirçəldilməsinə həsr olunmuş
beynəlxalq konfransın keçirildiyi, TRASEKA beynəlxalq
nəqliyyat proqramının və Bakı
Bəyannaməsinin təsdiq edildiyi diqqətə çatdırılıb. Bundan
sonra, 2001-ci il fevralın 21-də
Azərbaycan paytaxtında TRASEKA Hökumətlərarası Daimi
Komissiyanın Katibliyi fəaliyyətə başlayıb. Bundan başqa,
ölkəmiz Çinin “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsünə də qoşulub
və onun fəal iştirakçısıdır.
R.Bağırov yazır ki, ötən il
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi nəticəsində
yeni nəqliyyat dəhlizlərinin

açılması reallığa çevrilib. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
birbaşa quru yolunu təmin
edəcək Zəngəzur dəhlizi, eyni
zamanda, İpək yolunun inkişafına töhfə olacaq. Bu mühüm marşrut, həm də vaxtilə
Zəngəzur mahalının qanunsuz olaraq Ermənistana verilməsi nəticəsində Naxçıvanın
blokadasına da son qoyacaq.
Dəhliz, həmçinin Türkiyə və

Rusiyanı Azərbaycan ərazisi
vasitəsilə birləşdirəcək.
Məqalədə qeyd olunub ki,
Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti bu yaxınlarda keçirilmiş
Türk Şurası ölkələrinin VIII
Zirvə toplantısında da vurğulanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu nəqliyyat
dəhlizinin bütün türk dünyası
üçün iqtisadi önəmindən ətraflı bəhs edib.

bazasının genişləndirilməsi, sosial xarakterli güzəştlər vasitəsilə
əhalinin maliyyə-vergi yükünün
azaldılması, vergi uçotunun,
vergitutma və vergi nəzarəti
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, sahibkarlıq subyektlərinə
vergi təşviqlərinin verilməsi və
Məlum olduğu kimi, Vergi sair istiqamətləri əhatə edir.
Məcəlləsinə təklif edilən də- Vergi Məcəlləsinə təklif olunyişikliklər paketi artıq Milli muş növbəti dəyişikliklərdən
Məclisə təqdim olunub.
biri ekoloji baxımdan təmiz
Dövlət Vergi Xidmətindən nəqliyyat vasitələrinin idxal
verilən məlumata əsasən, qa- və satışına vergi güzəştlərinin
nunvericiliyə təklif edilmiş müəyyən edilməsidir. Ölkənin
dəyişikliklərin əsas istiqamət- avtomobil sektorunda ekoloji
ləri sahibkarlıq fəaliyyətinin baxımdan təhlükəsiz nəqliyyat
təşviq olunması, vergitutma vasitələrinin xüsusi çəkisinin

artırılması məqsədilə Vergi
Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər təklif edilib.
Elektrik mühərriki ilə işləyən
avtomobillərin idxalı ilə yanaşı, satışının, habelə həmin
avtomobillər üçün elektrik
enerji doldurucularının idxalının 2022-ci il yanvarın 1-dən
3 il müddətinə ƏDV-dən azad
edilməsi nəzərdə tutulur. İstehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kubsantimetrdən çox olmayan hibrid
avtomobillərin idxalının da
2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il
müddətinə ƏDV-dən azad
edilməsi təklif olunur.

Əhalinin (sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) banklarda olan
əmanətləri oktyabr ayında 0,6 faiz (50,2
milyon manat) artaraq 8 milyard 713,8
milyon manat təşkil edib (tarixi maksimum səviyyə).
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Cari ilin doqquz ayı ərzində
ölkədə 51,1 min yeni iş yerləri açılıb. Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu
dövrdə yaradılmış iş yerlərinin 89 faizi qeyri-dövlət sektorunda açılıb. Yeni iş yerlərinin
76,7 faizi Bakı şəhərinin, 0,7
faizi Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 22,6 faizi digər
regionların, o cümlədən 4,3
faizi Gəncə-Daşkəsən, 4,1 faizi
Abşeron-Xızı, 2,7 faizi Lənkəran-Astara, 2,5 faizi Quba-Xaçmaz, 2,1 faizi Şəki-Zaqatala,
1,5 faizi Qazax-Tovuz, 1,3 faizi

Azərbaycanın
Pakistandakı
səfiri Xəzər Fərhadovla İslamabad ticarət və sənaye palatasının (ICCI) prezidenti Muhammad Shakeel Munir və
idarə heyətinin üzvləri arasında görüş keçirilib.
Muhammad Shakeel Munir
Azərbaycan və Pakistan arasındakı səmimi əlaqələrin inkişafından
məmnunluğunu
bildirib, palatanın strukturu
və fəaliyyəti haqqında məlumat verib, ölkələrimiz arasında ticarət əlaqələrinin daha da
artırılmasında ICCI-nin gələcək fəaliyyətindən danışıb.
İki ölkə arasında siyasi münasibətlərin yüksək səviyyədə
olmasından söhbət açan Xəzər
Fərhadov iqtisadi-ticarət əla
qələrinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və
bu istiqamətdə son aylar ərzində görülən işlər haqqında
məlumat verib. X.Fərhadov
Azərbaycanla Pakistan arasın-

Almaniya Federativ Respublikasının İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyinin dəstəyi ilə
alman sahibkarlarından ibarət
nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədir.
Səfər çərçivəsində Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirli-

Şirvan-Salyan, 1,2 faizi Mərkəzi Aran, 1 faizi Mil-Muğan, 0,9
faizi Qarabağ, 0,7 faizi Dağlıq
Şirvan, 0,3 faizi isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının
payına düşüb. Yeni açılmış iş
yerlərinin 10 faizi yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda,
87,1 faizi mövcud müəssisə və
təşkilatlarda, 0,6 faizi fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə
və təşkilatlarda, 2,3 faizi isə
digər tədbirlər üzrə yaradılıb. Hüquqi şəxslər tərəfindən
yaradılmış iş yerlərinin 22,1
faizi tikinti, 18,4 faizi ticarət;

nəqliyyat vasitələrinin təmiri,
12,1 faizi emal sənayesi, 6,5
faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 6,4 faizi
peşə, elmi və texniki fəaliyyət,
6,3 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 5
faizi turistlərin yerləşdirilməsi
və ictimai iaşə, 4,8 faizi kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq, 2,9 faizi nəqliyyat və
anbar təsərrüfatı, 2,5 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, 2,4 faizi təhsil, 2,3
faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 2,2 faizi digər sahələrdə
xidmətlərin göstərilməsi, 6,1
faizi isə digər iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə açılıb.
Bununla yanaşı, hesabat dövründə ölkədə 9,5 min iş yeri
bağlanıb. Bu dövrdə bağlanmış iş yerlərinin 28,9 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına
düşüb. İş yerlərinin 31,3 faizi
müəssisə və təşkilatların fəaliyyətlərinin dayandırılması,
68,7 faizi isə fəaliyyət göstərən
müəssisə və təşkilatlarda aparılan ixtisarlarla əlaqədar bağlanıb.

da idxal-ixrac məhsullarının
potensialından söz açıb, bu
istiqamətdə iş adamlarının aktiv rolunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycan-Pakistan
Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissiyası çərçivəsində, həmçinin iki ölkənin biznes
dairələri arasında konkret layihələrin müəyyənləşdirilərək,
əməli addımlar atılmasının va-

cibliyini qeyd edib.
Həmçinin görüşdə iki ölkə
arasında
iqtisadi-ticarət
əlaqələrinin inkişafı baxımından SOCAR-ın indiyə qədər
Pakistana göndərdiyi maye
qaz tədarükünün əhəmiyyəti qeyd olunub, bunun gələcəkdə davam etdirilməsinin
mümkünlüyü ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

yində (RİNN) nazir müavini
Rəhman Hümmətovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə alman sahibkarları arasında görüş keçirilib.
Alman nümayəndə heyətinin
tərkibində nəqliyyat, logistika,
konsaltinq və tikinti sahəsin-

də fəaliyyət göstərən şirkətlər
təmsil olunub.
Görüşdə nazir müavini Rəhman Hümmətov çıxış edərək,
Almaniya – Azərbaycan arasındakı müvafiq sahələrdə
əlaqələrin inkişaf perspektivlərindən danışıb.
Nazir müavini işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə həyata
keçirilən infrastruktur layihələri barədə məlumat verib və alman şirkətlərini maraqlandıran məsələlər ətraflı müzakirə
olunub.

Cari il oktyabrın 1-i vəziyyətinə muzdla çalışan işçilərin
sayı 1 milyon 699,3 min nəfər,
o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 903,6 min nəfər,
qeyri-dövlət sektorunda isə
795,7 min nəfər təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən
bildirilib ki, iqtisadiyyatın neftqaz sektorunda 31,7 min nəfər,
qeyri-neft-qaz sektorunda isə
1 milyon 667,6 min nəfər çalışıb. Müəssisə və təşkilatlarda
muzdla çalışan işçilərin 24 faizi
məhsul istehsalı sahələrində,
o cümlədən 7,6 faizi tikintidə,
7,6 faizi emal sənayesində, 3,5
faizi kənd təsərrüfatı, meşə
təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində, 1,9 faizi mədənçıxarma
sənayesində, 1,9 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı, 1,5 faizi elektrik
enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı
sahələrində məşğul olub. Xidmət sahəsində işləyənlərin 19,2
faizi təhsil, 18,6 faizi ticarət;
nəqliyyat vasitələrinin təmi-

ri, 8,2 faizi əhaliyə səhiyyə və
sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,6 faizi dövlət idarəetməsi
və müdafiə; sosial təminat, 5,2
faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 4,3 faizi
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı,
3,5 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,1 faizi istirahət,
əyləncə və incəsənət, 1,8 faizi
maliyyə və sığorta fəaliyyəti,
1,7 faizi informasiya və rabitə,
1,7 faizi turistlərin yerləşdiril-

məsi və ictimai iaşə, 1,1 faizi
digər sahələrdə xidmətlərin
göstərilməsi və 1 faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində çalışıblar.
Üçüncü rübün sonuna ölkə
ərazisində haqqıödənilən əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
üçün verilmiş və müddəti uzadılmış iş icazələrindən qüvvədə
olanlara malik əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
sayı 5533 nəfər təşkil edib.

Azərbaycan Mərkəzi Bankı
tərəfindən təqdim olunmuş
məlumatlara görə, cari ilin
yanvar-sentyabr
aylarında
ölkədə Mərkəzi Bankın 4 milyard 70 milyon manat dəyərində notları, 1 milyard 169,1
milyon manatlıq korporativ istiqrazları, 681,2 milyon manat
məbləğində səhmlər, 200 milyon manat dəyərində dövlət
istiqrazları dövlət qeydiyyatına alınıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu dövr ərzində Bakı Fond Birjasında keçirilmiş hərraclarda Mərkəzi
Bankın 3 milyard 994,5 milyon
manatlıq notları, 1 milyard

326,5 milyon manatlıq dövlət istiqrazları, 755,6 milyon
manatlıq korporativ istiqrazları və 185,1 milyon manatlıq
səhmlər yerləşdirilib. Doqquz
ayda nominal dəyəri 745,2 mil-

yon manat olan dövlət istiqrazları, Mərkəzi Bankın 142,3
milyon manatlıq notları, 103,1
milyon manatlıq korporativ
istiqrazları və 37,9 milyon manatlıq səhmlər tədavüldə olub.

Məlum olduğu kimi, Vergi
Məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklər paketi artıq Milli
Məclisə təqdim olunub.
Dövlət Vergi Xidmətindən
bildirilib ki, qanunvericiliyə
təklif edilmiş dəyişikliklərin
əsas istiqamətləri sahibkarlıq
fəaliyyətinin təşviq olunması,
vergitutma bazasının genişləndirilməsi, sosial xarakterli
güzəştlər vasitəsilə əhalinin
maliyyə-vergi yükünün azaldılması, vergi uçotunun, vergitutma və vergi nəzarəti mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi,
sahibkarlıq subyektlərinə vergi
təşviqlərinin verilməsi və digər
istiqamətləri əhatə edir.
Məlumata əsasən, Vergi Məcəlləsinə təklif edilmiş dəyişikliklərdən biri də fiziki şəxslər
tərəfindən regionlarda yaşayış
və qeyri-yaşayış sahələrinin,
habelə torpaq sahələrinin satışı
üzrə vergi yükünün azaldılmasıdır.
Məlum olduğu kimi, fiziki
şəxslər tərəfindən yaşayış və

qeyri-yaşayış sahələri, habelə
torpaq sahəsi satılarkən həmin
daşınmaz əmlakın sahəsinin
hər kvadratmetrinə verginin
baza məbləği binalar üzrə 15
manat, torpaq sahələri üzrə
(kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla) isə 0,5
manat olmaqla daşınmaz əmlakın yerləşdiyi zonadan asılı
olaraq müvafiq əmsallar tətbiq
edilməklə vergi öhdəliyi hesablanır.
Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər layihəsinə

əsasən, ucqar yerlərdə yaşayan vətəndaşların bu əməliyyatları istiqamətində vergi öhdəliyini azaltmaq məqsədilə
həmin zonalar üzrə verginin
baza məbləğinə tətbiq edilən
zona əmsalı 0,5-dən 0,3-ə endirilməsi nəzərdə tutulur ki,
bununla da regionlarda fiziki
şəxslərin mülkiyyətində olan
torpaq, yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi üzrə ödəmə mənbəyindən
tutulan sadələşdirilmiş verginin məbləği azalacaq.
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(əvvəli ötən sayımızda)
“Qızıl pətək” qeyri-hökumət təşkilatı (QHT) müxtəlif rayonların və Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyinin,
arıçıların
köməyi ilə 2001-2005-ci illərdə arıçılıq
sahəsinin vəziyyəti haqqında böyük
bir material toplaya bilmişdir. Sorğu və
araşdırmalarımıza görə, həmin illərdə
Azərbaycanda arıçılıqla təxminən 3500
fermer məşğul olurdu, arıçılıq təsərrüfatında isə 100 mindən bir qədər çox arı
ailəsi vardı. Bu, arıçılığın inkişafı və optimal fəaliyyəti üçün zəruri olandan təxminən 5 dəfə azdır. Respublikanın yem
bazası isə 8-10 dəfə çox arı ailəsini təmin
etməyə qabil idi.
Arıçılığın inkişafını ləngidən amillərdən
biri 100 və daha az arı ailəsindən ibarət
arıxanaların mövcud olmasıdır. Bu tip
arıxanalarda adətən arıçılığı zəif bilən
adamlar çalışdığından, onun maddi-texniki bazası da zəif olur.
Yüksək rentabelli sənaye arıxanaları 500
və 1000 arı ailəsindən ibarət olmalıdır.
Kiçik arıxanaların istehsalat mədəniyyəti və sanitariya vəziyyəti aşağı səviyyədə
olur. Arı ailələrinin şan və yemlə təminatı aşağı səviyyədə olduğu üçün arıçının
əmək məhsuldarlığı aşağı olur, arıxana
ziyanla işləyir. Odur ki, bu vəziyyətdən
çıxış, kiçik arıxanaları birləşdirməklə
təmərküzləşmə və onun sənaye əsasına
keçirilməsi zərurəti yaranır.
Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft
sənaye sahələrinin 2014-2020-ci illər üçün
prioritet inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsində əsas məqsəd respublikanın elm tutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətə davamlı və ixrac yönümlü,
dünya standartlarına cavab verən sənaye
məhsullarının istehsal edilməsidir. Odur
ki, qeyri-neft sənaye sahələrinə dövlət
dəstəyi tədbirlərinin genişləndirilməsi,
sənayeyə dövlət dəstəyi mexanizminin
təkmilləşdirilməsi, investisiya mənbələrinin və resurslarının müəyyənləşdirilməsi, bölgələrin təbii sərvətləri və əmək
resurslarından səmərəli istifadə edilməsi
sahəsində tədbirlər həyata keçirməklə
bu sektorun dayanıqlı və davamlı inkişafına nail olunmalıdır.
Arıçılıq təsərrüfatlarının sənaye əsasına
keçirilməsi mürəkkəb və uzunmüddətli proses olub, maddi-texniki bazanın
möhkəmlənməsini, məhsul istehsalı texnologiyasının mütərəqqi üsullarının tətbiqini tələb edir.
Arıçılığın sənaye əsasına keçirilmə prosesi istehsalatın ixtisaslaşması və təmərküzləşməsi, təşkilati-təsərrüfat strukturunun təkmilləşməsini təmin edən
tədbirlərdən ibarətdir. Arıçılığın sənaye
əsasında təşkilində əsas məqsəd az əmək
və vəsait sərf etməklə istehsalın həcmini artırmaqdan ibarətdir. Bu istehsalat
vəsaitlərinin bir yerə cəmləşdirilməsi,
ixtisaslaşmanın ardıcıllığı, sənaye texnologiyasının və mexanikləşdirilməsinin
tətbiqi, istehsal proseslərinin səmərəli
təşkili və istehsalın bütün ehtiyat mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində əldə olunur.
Arıxanalarda əmək məhsuldarlığının
artırılmasına yeni və mütərəqqi texnologiyaların böyük həcmli arıxanalarda
tətbiqi ilə nail oluna bilər. İri arıçılıq
təsərrüfatları daha çox müasir vasitələr
əldə edə bilər və onlardan səmərəli istifadə etməklə çəkilən xərclərin tez bir
zamanda ödənilməsinə nail olarlar.
Arıçılığın sənaye əsasına keçirilməsi zamanı sahələrarası və təsərrüfatlararası
ixtisaslaşmadan istifadə olunması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu cür ixtisaslaşma zamanı aşağıdakı istiqamətlərin
seçilməsi daha məqsədəuyğundur:
- ballıq;
- ballıq-tozlandırıcı;
- arıyetişdirmə.
Ballıq istiqamətli iri sənaye arıxanası
təşkil etdikdə, yüksək əmək məhsuldarlığı üçün və istehsal olunan balın maya
dəyərini aşağı salmaq məqsədilə arıçını
və onun köməkçisini ana arı yetişdirmək
işindən azad etmək lazımdır. Arıxananı
mayalanmış ana arı ilə yalnız təsərrüfatın xüsusi arı yetişdirmə arıxanası təmin
etməlidir.
Beləliklə, araşdırmadan belə məlum olur
ki, müasir arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, yerləşdirilməsi, idarə olunması
və onların sənaye əsasında təşkili ixtisaslaşma və təmərküzləşmə tətbiq olunmaqla, ən son texnolgiyaların istifadə olunması ilə həyata keçirilə bilər (sxem 1).
Sxemdən göründüyu kimi, müasir arıçılıq təsərrüfatları yaradılarkən müxtəlif
sahələr üzrə mütəxəssislərin birgə fəaliyyəti və təsərrüfatlara xidmət edəcək infrastrukturların olması zəruridir. Lakin
respublikamızda bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün münbit şərait yaranmalıdır.
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Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün hesab edirik ki, elm adamları, alimlərimiz
özlərinin birgə konsepsiyalarını hazırlamalı, müasir arıçılıq təsərrüfatlarının
yaradılması istiqamətində elmi tədqiqat
işləri aparmalıdırlar. Arıçılıq təsərrüfatlarının səmərəli fəaliyyət göstərə bilməsi
üçün müxtəlif sahələrin mütəxəssisləri
birgə fəaliyyət göstərməlidirlər:
- bioloqlar bu sahənin bioloji məsələlərini;
- ekoloqlar sahəyə təsir edəcək ekoloji
amilləri;
- respublika və yerli icra hakimiyyəti
orqanları;
- iqtisadçılar sahənin iqtisadi məsələlərini
və s. araşdırmalı və nəzarətdə saxlamalıdırlar.
Bu gün bütün dünyada arıçılıq təsərrüfatları müxtəlif formalarda fəaliyyət göstərir.
Respublikamızda müasir dövrdə arıçılıq
təsərrüfatları müvafiq elmi tədqiqat institutlarının nəzdində, yaxud sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan ölkə vətəndaşları tərəfindən yaradıla bilər.
Müasir arıçılıq təsərrüfatının yaradılması kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasına dövlət dəstəyi, arıxanaların
müxtəlif bitkiçilik məhsulları əhatəsində
yerləşdirilməsi, arı xəstəlikləri ilə mübarizəni təmin etmək üçün baytarlıq xidməti və arıçıların normal fəaliyyətinin
təşkili üçün köməkçi bina və qurğularla, avadanlıqlarla təmin olunma, reklam
xidməti, paketləmə, qablaşdırma, saxlanılma məsələləri və sonda satışın həyata
keçirilməsi vacib məsələlərdəndir.
Araşdırmadan məlum olur ki, bu gün
yuxarıda sadalanan bu və ya digər
məsələlər respublikamızda fəaliyyət
göstərən arıçılıq təsərrüfatlarında kompleks şəkildə öz həllini tapmamışdır.
Bazar münasibətlərinin formalaşdığı
hazırkı dövrdə arıçılıq təsərrüfatlarının
fəaliyyətinin yüksəldilməsi, məhsul istehsalının artırılması və iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi istehsal olunan
məhsulların satışının düzgün təşkilindən birbaşa asılıdır. Odur ki, müasir
arıçılıq təsərrüfatlarının təşkili və idarə
edlməsi bu sahənin marketinq məsələlərindən bilavasitə asılıdır. Arıçılıq məhsullarının reklamının, paketlənmə, qablaşdırılma və saxlanması işlərinin həmin
təsərrüfatların özündə həyata keçirilməsi və sonda təsərrüfatın “Firma” mağazasında satışının həyata keçirilməsi
daha məqsədəuyğundur.
Son illərdə bütün sahələrdə olduğu
kimi, arıçılıq sahəsində də aparılan
məqsədyönlü islahatlar bu sahənin inkişafına təkan vermişdir. “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının dördüncü ilinin
yekunlarına həsr olunan konfransdakı
nitqində dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev Azərbaycanda arıçılığın tədricən inkişaf etdiyini, sahibkarların bu
sahəyə diqqət artırmasının vacibliyini
qeyd etmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci
ilin yanvar ayının 1-nə olan məlumatına görə, respublikamızda 542,8 min
arı ailəsi (vahid) mövcuddur. Respublikamızın ərazisində bir arı ailəsinin orta
illik məhsuldarlığı hava şəraitinin əlverişli olduğu illərdə 10-12 kq, əlverişsiz
olduğu illərdə isə 3-5 kq-dır. 2019-cu
ildə hər arı ailəsindən orta hesabla 9,8 kq
olmaqla 5,8 min tona yaxın bal istehsal
olunmuşdur. Arı ailələrinin sayının artırılması ilə yanaşı, məhsuldarlığın yüksəldilməsi, damazlıq-seleksiya işlərinin
yaxşılaşdırılması, istehsal olunan balın
mərkəzləşdirilmiş qaydada qablaşdırılması və etiketləmə məsələləri də həyata
keçirilməlidir.
Azərbaycan respublikasında arı ailələ-

rinin və istehsal edilən arıçılıq məhsullarının milli standartları qanunvericiliyə uyğun olaraq hazırlanır, müvafiq
orqanlarla razılaşdırılır, təsdiq edilir və
qeydiyyata alınır. Ölkə daxilində istehsal edilən və idxal olunan arıçılıq məhsulları satışa çıxarılarkən qüvvədə olan
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun
olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sertifikatlaşdırılmalıdır.
Arı məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin standartlar və
tələblərə uyğunluğunu müəyyən etmək
məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindən sertifikatlaşdırılır.
Respublikamıza idxal olunan yeyinti
məhsullarına uyğunluq sertifikatı həmin
məhsulun son yararlılıq müddətinədək
verilir. Respublikamızda keyfiyyəti və
təhlükəsizliyi srandartlara və tələblərə
cavab verən, dövlət gigiyena qeydiyyatına alınmış, mənşəyi və keyfiyyəti barədə
sənədləri olan yeyinti məhsulları satışa
çıxarıla bilər.
Ölkəmizdə hər il bal yarmarkaları keçirilir. Arıçılıq təsərrüfatları istehsal etdikləri bal və digər arıçılıq məhsullarını
(çiçək tozu - polen, arı südü, propolis,
vərəmum, mum), yarmarkalarda satışa
çıxarırlar.
Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya
Sistemində (EKTİS) 2020-ci il üzrə ölkədə
22670 arıçı qeydiyyatdan keçib. Bu arıçılar 22781 arı təsərrüfatına sahib olmaqla 23052 arıxanaya qulluq göstərirlər.
Ümumilikdə, 506944 arı pətəyi qeydiyyata alınıb. Ən çox arıçı, arı təsərrüfatı
və pətək sayı Balakən rayonunda qeydə
alınıb. Bu rayonda 1104 arı təsərrüfatında 32273 arı pətəyi saxlanılır. Arıçıların
sayına görə isə Zaqatala rayonu 1349
arıçı ilə ölkədə bu təsərrüfat fəaliyyətinə
ən çox marağı olan rayon kimi qeyd olunub. Ağsu, Tovuz, Lerik, Qax rayonları
da təsərrüfatların sayı ilə öndədir.
Son illərdə respublikamızda arıçılığın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. 02 fevral 2009-cu
ildə qəbul edilmiş “Arıçılıq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
bu sahənin inkişafını təmin edə biləcək
hüquqi bazanın yaranmasına zəmin
yaratmışdır. Ölkəmizdə məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən regionların
sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında,
Strateji yol Xəritələrində və s. normativ
aktlarda arıçılığın inkişafını nəzərdə tutan bir sıra məsələlər öz əksini tapmışdır. “Arıçılıq haqqında” Qanun 2010-cu
ildə və 2019-cu ildə təkmilləşdirilmiş,
yeni tələblər baxımından köməkçi qanuni aktlar işlənib hazırlanmışdır.
“Arıçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
arıçılıq sahəsində rəsmi statistika materiallarının istehsalını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təşkil
olunmuş statistik müşahidənin nəticələrinə görə, 2019-cu ildə 31041 təsərrüfatda mövcud olan 542,8 min arı ailəsindən
57813 ton bal, 156,1 ton mum, 15,8 ton
vərəmum, 14,1 ton güləm və 609,7 kq arı
südü əldə olunmuşdur. Balın 1 kiloqramının orta satış qiyməti 25,1 manat, mumun - 13,0 manat, vərəmumun - 129,5
manat, güləmin - 77,7 manat, arı südünün 1 qramının orta satış qiyməti isə 4,1
manat olmuşdur.
“Azərbaycan Respublikasında arıçılığın
inkişafının stimullaşdırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 5 mart tarixli 3747 nömrəli Sərəncamına əsasən arıçılıqla məşğul
olan fiziki və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə (pətəyə) görə 10 manat
subsidiya müəyyən edilmişdir ki, bu da
ölkədə arıçılığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir.

Ümumiyyətlə, “Arıçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul
edildiyi dövrdən sonrakı 11 ildə bal istehsalı 4,1 dəfə, arı ailələrinin sayı 3,8 dəfə,
arıçılıqla məşğul olan təsərrüfatların hər
birinə orta hesabla düşən arı ailələrinin
sayı isə 11,1-dən 17,5-dək artmışdır. Eyni
zamanda, arıçılığın inkişafı kənd yerlərində məşğulluğun təmin edilməsi və
əhalinin gəlirlərinin artımı baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Respublikamızda ayrı-ayrı iqtisadi rayonlarda arı ailələrinin müxtəlif olmasına səbəb odur ki, əlverişli təbii-iqlim
şəraitindən asılı olmayaraq, bir sıra iqtisadi rayonların tərkibində olan bəzi
rayonlar arıçılıqla məşğul olsalar da, onların göstəriciləri statistik məlumatlarda
tam olaraq öz əksini tapmamışdır.
Aparılan araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, respublika üzrə mövcud arıçılıq təsərrüfatlarından ümumi olaraq 80
coğrafi rayondan 36 rayon barədə məlumatlar əksərən qeydiyyata alınmışdır, 44
rayonda isə məlumatlar heç də reallığı
əks etdirmir. Zənnimcə, bu kimi halların
qarşısının alınması məqsədilə ölkə üzrə
tətbiq edilən yeni layihə - “Asan imza”
vasitəsilə elektron qeydiyyatın aparılması daha məqsədəuyğun olardı.
Lakin respublikamızda bu günə kimi
mövcud olan arıçılıq təsərrüfatlarının

Beləliklə, iri arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması və fəaliyyəti iqtisadi cəhətdən
daha səmərəli olardı. Bu cür səhmdar
cəmiyyətlərin xırda təsərrüfatların öz
vəsaitlərini bir yerə toplaması və bitkiçiliklə məşğul olan təsərrüfatlarla birgə
yaradılması hər iki sahənin inkişafına
şərait yaratmış olardı.
Burada arıçılıqda zəruri inkişafın təmin
edilməsi, rəqabət qabiliyyətli və gəlirli sahəyə çevrilməsi, mövcud qabaqcıl
arıçılıq təcrübələri və texnologiyalarının
ölkəmizdə tətbiqi, arıçılıqda kadr təminatı, damazlıq işinin yaxşılaşdırılması,
qiymətli yerli arı genofondumuzun qorunub saxlanması, arıçılıq məhsullarının
istehsalının artırılması və istifadəsinin
genişləndirilməsini təmin edən hüquqi
baza yaradılmışdır. Ölkə arıçılığına aqrar sahənin strateji sektoru kimi baxılmaqla, sistemli yanaşma yolu ilə planlı
kompleks tədbirləri özündə birləşdirən,
qısa və uzunmüddətli konkret hədəfləri
ilə yuxarıda qeyd olunan problemlərin
həllinə təminat verən, proqram xarakterli arıçılıq layihəsinin həyata keçirilməsi zərurətdir.
Arıçılığın inkişaf etdilməsi üçün əsas
amillərdən biri də sahənin problemlərinin aradan qaldırılması üçün infrastrukturun yaradılmasıdır. Ölkəmizdə arıçıların birgə fəaliyyətlərinin və onların

“Elektron” qeydiyyatının lazımı səviyyədə aparılmaması bu sərəncamın həyata keçirilməsində çətinliklərə səbəb olacaq. Odur ki, qısa zamanda “Elektron”
qeydiyyatın aparılmasını zərurət hesab
edirik.
Ölkə prezidentinin bu sərəncamı arıçılığa marağın artmasına və keyfiyyətli
Azərbaycan balının böyük ixrac məhsuluna çevrilməsinə şərait yaradacaq. Hazırda respublikamızda iri layihələrdən
biri olan ABAD konteynerlərində bal
istehsalı təmin edilir. Əlbəttə ki, onun
paketlənməsi, keyfiyyəti ən yüksək səviyyədə olmalıdır.
Bu gün respublikamızda arı ailələrinin
əksər hissəsinin şəxsi təsərrüfatlarda
yerləşdiyini nəzərə alsaq, arıçılıq üzrə arı
yetişdirmə elmi təcrübə stansiyalarının
dövlətin birbaşa nəzarəti altında, elmi
mərkəzlərdə yaradılması daha məqsədəuyğundur. Elmi-tədqiqat institutlarında bu cür mərkəzlərin yaradılmasında məqsəd arıçılıq təsərrüfatlarının elmi
əsaslarla təşkili və idarə edilməsidir.
Müstəqillik illərində elmi araşdırmalar
istiqamətində arıçılığın inkişaf etdirilməsində ilk addımlardan biri 2012-ci ildə
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunun nəzdində «Arıçılıq laboratoriya»sının yaradılması olmuşdur. 2014 və
2015-ci ildə Gəncə şəhərində Arıçılığın
inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə elmi
əməkdaşlığının I və II Toplantısı keçirilmişdir. 2015-ci ildə AZETİİ-nin ləğvindən sonra Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin Heyvandarlıq İnstitutunun
nəzdində «Arıçılıq mərkəzi» yaradılmışdır. Mərkəzin əməkdaşları 2017-ci ildə
İsraildə «Arıçılığın müasir metodları»
kursunda və beynəlxalq arıçılıq təşkilatı
olan APİMONDİYA-nın konfransında
iştirak etmişlər.
Zənnimcə, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun nəzdində fəaliyyət
göstərən “Arıçılıq mərkəzi” bu gün elmlə istehsalatın birgə fəaliyyətinin bariz
nümunəsi olmaqla, respublikamızda
arıçılığın inkişafına öz töhfəsini verməkdədir.
Korporativ idarəetmənin ən geniş yayılmış formalarından biri olan səhmdar cəmiyyətlər bu gün bütün sahələrdə uğurla
fəaliyyət göstərirlər. Aparılan araşdırmalar əsasında belə nəticəyə gəlmək olar
ki, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən kiçik həcmli arıxanaların öz vəsaitlərini
bir yerə toplamaqla səhmdar cəmiyyət
yaratması daha məqsədəuyğun olardı.

təşkilatlanmasının təmini üçün ictimai
əsaslarla bir çox rayonlarda arıçılıq birlikləri fəaliyyətə başlamışdır və regionlarda arıçıların problemlərinin həllinə
köməklik göstərməyə çalışmışlar.
Bu birliklərin bazaları əsasında 2008ci ildə respublikamızda Arıçılar İttifaqı
yaradılmışdır. Yaranmış Arıçılar İttifaqı
keçən bu müddət ərzində respublikamızda arıçılığın problemlərini təhlil etmiş və mütəmadi olaraq bu problemlərin
həlli istiqamətində təkliflər hazırlayaraq
müvafiq orqanlara göndərmişlər. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Arıçılar İttifaqı
arıçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görmüşdür.
2016-ci ildə isə Arıçılar Assosiasiyası
yaradılmışdır. Arıçılar Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə «Made in Azerbaijan»
brendinin təşviqi çərçivəsində bir sıra
ölkələrə keyfiyyətli Azərbaycan balının ixracı həyata keçirilmişdir. 2017-ci
ildən etibarən respublikamızda həyata
keçirilən ixrac missiyaları çərçivəsində
ilk sifariş Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
Dubay əmirliyindən olub. Bu gün artıq
Azərbaycan balı Dubay, Almaniya və
Yaponiya bazarlarına ixrac edilir.
Statistik məlumatlara görə, 2017-ci ildə
6,6 ton, 2018-ci ildə isə 8,3 ton bal ixrac
edilib. İxrac edilən balın 96,4%-i Yaponiyanın payına düşür.
Respublikamızda arıçılığın inkişafı üçün
mövcud təbii-iqlim şəraiti və digər potensialdan səmərəli istifadə edilmir.
Ölkəmizdə arıçılıq məhsulları istehsalı
üzrə potensial imkandan istifadə faizi
aşağı səviyyədədir. Buna bir çox obyektiv və subyektiv amillər təsir göstərir. Bu
amillərdən biri də arıçılığın inkişafında
təbii şəraitinə və bitki örtüyünə görə xüsusilə əhəmiyyətli Qarabağ zonasıdır.
2020-ci ildə Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin başçılığı altında Şanlı ordumuz
tərəfindən işğal altında olan ərazilərimizin düşmən tapdağından azad edilməsi
arıçılığın bu ərazilərdə inkişaf etdirilməsinə və ümumilikdə ölkəmizdə arıçılığın
inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Qarabağ zonası tarixən arıçılığın inkişaf etdirilməsində özünəməxsus əhəmiyyətə
malik olmuşdur. Artıq son günlərdə
arıçılıq təsərrüfatlarının işğaldan azad
olunmuş ərazilərə köçürülməsinə başlanmışdır.
Yusif Hümbətov, Azərbaycan
Texnologiya Universiteti, iqtisad üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent
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В Азербайджане в 2022 году
планируется выделить на
обязательное медицинское
страхование 1 миллиард 125
миллионов 700 тысяч манатов.

Стратегия социальноэкономического развития
на 2022-2026 годы
разработана и находится на
стадии утверждения.
Как сообщает Trend, об
этом заявила во вторник
замминистра экономики
Севиндж Гасанова во время
обсуждения законопроекта
"О госбюджете
Азербайджанской
Республики на 2022
год" (второе чтение) на
сегодняшнем заседании

Об этом заявил во вторник
министр финансов Самир
Шарифов на заседании
Милли Меджлиса.
По его словам, работа в
этом направлении уже
ведется, и будет принято
соответсвующее решение.
Министр отметил,
что расходы на сферу
здравоохранения в
Азербайджане растут с
каждым годом.
“За последние пять

Милли Меджлиса.
Она отметила, что в
постпандемический и
постконфликтный периоды
в стране происходит
переход к новому этапу.
"В рамках стратегии
для устойчивого
экономического роста
должно быть расширено
государственно-частное
партнерство, привлечены
к экономической
деятельности имеющиеся
в регионах трудовые

лет расходы на
здравоохранение в
Азербайджане выросли
в 2,5 раза, что является
высоким показателем.
Работа в этом направлении
будет продолжена. Мы
должны объективно
оценивать свои
возможности. Нам также
нужно найти ответы на
вопросы о финансировании
растущих затрат”, - сказал
Шарифов.

ресурсы, сформирована
новая инновационная
модель экономического
роста. Реализуя проект
новой стратегии, будут
приняты меры для
сохранения текущего курса
и макроэкономической
стабильности в стране",
- отметила Севиндж
Гасанова.
Замминистра
также отметила,
что, по прогнозам
Международного
валютного фонда, в
2022-2026 годах темпы
экономического роста в
мире превысят 3%.
"В результате реализации
нашей стратегии
прогнозируется рост
ВВП около 4%, а в
ненефтяном секторе - 5%.
На следующий год мы
прогнозируем рост в сфере
туризма более чем на 48%",
- отметила замминистра.

В Азербайджане прогнозируется рост
номинального ВВП на душу населения
свыше 10 тыс. манатов.
Об этом сказала во вторник заместитель
министра экономики Азербайджана
Севиндж Гасанова на пленарном
заседании Милли Меджлиса.
Она отметила, что подготовлена стратегия
экономического развития Азербайджана
на 2022-2026 годы.
По ее словам, реализация этой стратегии
будет способствовать росту экономики
Азербайджана.
Прогнозируется, что в результате
реализации этой стратегии в 2026 году
номинальный ВВП на душу населения
вырастет на сумму свыше 10 тыс. манатов,
сказала Гасанова.

С начала нынешнего года первичный
рынок корпоративных ценных бумаг в
Азербайджане вырос на 10 процентов по
сравнению с аналогичным периодом 2020
года - до одного миллиарда манатов.
Об этом сказал во вторник начальник
управления пруденциальной политики
Центробанка Азербайджана Ариф
Джалулов в ходе аукциона по размещению
облигаций ООО Optimal Electronics

на Бакинской фондовой бирже (БФБ),
сообщает Trend.
По его словам, ЦБА продолжает
предпринимать шаги по развитию
рынка капитала в соответствии со своим
стратегическим планом.
"Значительное смягчение листингов БФБ
в 2020 году сократило объем требуемых
документов и определило новые требования
в сфере оказания инвестиционных услуг.

Совет по финансовой
стабильности (FSB),
включающий в себя
представителей
центробанков стран G20,
назвал JPMorgan Chase
самым важным банком
мира. Топ-30 ведущих
кредитных организаций
опубликовали на сайте
совета.
FSB оценил 30 мировых
банков, которые имеют
статус глобально системно
значимых, распределив
их по пяти корзинам, в
зависимости от величины
надбавки к нормативу
достаточности капитала,
который требуют соблюдать
от конкретных банков
национальные регуляторы.

Максимально
возможная надбавка,
свидетельствующая о
наивысшей значимости
банка для мировой
финансовой системы,
установлена на уровне

3,5 процента. В текущем
году такие требования не
предъявляются ни к одному
банку, в прошлогоднем
рейтинге им соответствовал
JPMorgan Chase.

США накопили хороший
опыт по созданию
агрессивных международных
коалиций. И не только
военно-политических.
Вот и сегодня Вашингтон,
испытывающий на
внутреннем рынке острый
энергетический, а вернее
бензиновый кризис, собрал
вокруг себя крупных
потребителей нефти
для очередной атаки на
непослушную ОПЕК+.
Этот вопрос действительно
обострился до предела,
грозя перерасти в новый
глобальный кризис
с непредсказуемыми
последствиями. Миру
предстоит новая угроза
поляризации – разделение
на нефтедобывающий
и нефтепотребляющий
лагери. История уже
переживала такие
обострения, которые порой
затягивались надолго и не
приносили пользы ни одной
из сторон. Азербайджан
в данном случае не по
своей воле оказывается
активным членом лагеря
нефтедобытчиков – «черное
золото» образует около
половины бюджета и более

80% экспорта страны. От
ситуации на нефтяном
рынке в большой степени
зависит и стабильность
курса нашего маната. Что же
происходит на этом рынке?
Столкнувшись с нежеланием
ОПЕК+ реагировать на
просьбу о наращивании
добычи нефти с целью
снижения мировых цен,
Джо Байден пошел на
крайний шаг. Он объявил
о высвобождении 50
млн баррелей нефти из
стратегических резервов.
Министерство энергетики
должно подготовить
для высвобождения 50
млн баррелей нефти из
стратегического нефтяного
резерва для снижения цен на
топливо для американцев, а
также чтобы сбалансировать
спрос и предложение на
рынке после пандемии.
К тому же Вашингтон
пошел на такой шаг не в
одиночку. Вместе с США
противодействует и ряд
других стран – крупные
потребители нефти, включая
Великобританию, Индию,
Южную Корею и Японию.
Правда, не весь этот
объем сразу поступит на

американский рынок. Как
уточнили в Минэнерго
США, доступ к 32 млн
баррелей предоставят
с декабря по апрель
будущего года на четырех
нефтехранилищах в Техасе
и Луизиане, где находятся
стратегические запасы.
Резервы эти восстановят в
2022-2024 годах.
Недалеко от США ушла
и Индия - власти страны
приняли решение
продать на рынке 5 млн
баррелей нефти из своих
стратегических запасов.
Еще 1,5 млн баррелей
выпустит из стратегических
запасов Великобритания.
Да и то, если все компании
решат использовать эту
возможность, так как это
дело здесь добровольное.
Присоединились к призыву
Байдена также Япония,
Южная Корея, а Китай пока
не объявил о своем решении.
Да, угроза ОПЕК кажется
внушительной.
Важно, чтобы крупнейшие
потребители дали понять
ОПЕК+, что картель должен
изменить свою политику.
Однако и картель, уже не
тот, послушный Вашингтону.

должно быть ратифицировано
парламентами.
Также Пашиняну был задан
вопрос о том, не будет ли
демаркация и делимитация
означать отказ от Карабаха и
признание территориальной
целостности Азербайджана,
включающую Карабах.

«Когда наши страны
обрели независимость в
1991 году, они признали
территориальную
целостность друг друга.
Демаркация и делимитация
– это процесс, и Армения
должна отстаивать там свои
интересы. В общем, когда
мы говорим «Армения»,
мы должны понимать
не аморфную вещь, не
имеющую границ, мы
должны понимать очень
конкретную область», –
ответил Н.Пашинян.

«Соглашение, которое
будет подписано, должно
быть ратифицировано
парламентами». Об этом
сказал премьер-министр
Армении в ходе онлайнконференции, сообщают
армянские СМИ.
На вопрос, будет ли
вынесен на референдум
вопрос демаркационных и
делимитационных работ
после их завершения,
премьер-министр Армении
ответил, что окончательный
документ, соглашение,
которое будет подписано,
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Mir Möhsün Nəvvab 1918-ci ildə
Şuşa şəhərində yaşayıb-yaratmış
şair, rəssam, astronom, ədəbiyyatşünas, nəqqaş, tarixçi, xəttat və musiqişünas azərbaycanlı alim.
XIX əsrin ortalarında Azərbaycanın
hər yerində kapitalist münasibətləri
cücərən və yeni təfəkkür yaranan bir
zamanda orta əsrlərə məxsus elmi biliklər sisteminə sahib ensiklopediyaçı
alim Mir Möhsün Nəvvab bu şəhərdə
yaşayıb-yaradır. Görkəmli musiqiçi,
şair, rəssam, xəttat, münəccim, kimyaçı və riyaziyyatçı olan Mir Möhsünü əsərlərinin məzmunu, səviyyəsi və
həcmi etibarilə həqiqətən də orta əsrlərin sonuncu ensiklopedist alimləri
dəstəsindən hesab etmək mümkündür. O, Şuşanın ictimai həyatında həmişə qabaqcıl, o dövr üçün mütərəqqi
mövqelərdə durmuşdur.
Mir Möhsün Nəvvab 1833-cü ildə Şuşada Hacı Seyid Əhmədin ailəsində
doğulmuş və bütün ömrü boyu doğma şəhərindən kənara çıxmamışdır. İlk
təhsilini ruhani məktəbində alan Nəvvab ərəb, fars, türk dillərini mükəmməl
mənimsəmiş, sonra isə Abbas Sarıcalı
mədrəsəsində astronomiya, kimya, riyaziyyat və digər elmlərin əsaslarına
yiyələnmişdir. Uzun ömrü boyunca
Nəvvab Şuşanın mədəni və ictimai
həyatında fəal iştirak edib. Şerlər
yazmış, özünün açdığı mətbəədə kitablar nəşr etmiş, məktəblərdə dərs
demiş, elm və incəsənətin müxtəlif

sahələrinə həsr olunmuş iyirmidən
artıq kitab yazmış, "Məclisi-fəramuşan" adlı ədəbi, "Məclisi-xanəndə"
adlı musiqi məclisləri qurmuşdur.
Şairlərdən Abdulla bəy Asi, Fatma
xanım Kəminə, Məşədi Eyyub Baqi,
Xan Qarabaği, Abdulla Həsən Şahid,
ifaçı və müğənnilərdən Hacı Hüsü,
Məşədi Cəmil Əmirov, İslam Abdullayev, Seyid Şuşinski və başqaları
həmin məclislərin üzvləri idilər. Bu
cəmiyyətlər Azərbaycandakı digər
eyni məqsədli məclislər olan Şuşadakı "Məclisi-üns", Şamaxıdakı "Beytüs-Səfa", Bakıdakı "Məcməüş-şüəra" ilə sıx əlaqə saxlayırdı.

Uşaqlar beş idman növü üzrə
yarışlarda iştirak edəcəklər
Ölkənin lider mobil operatoru “Azercell Telekom” MMC-in dəstəyilə təşkil olunan Uşaq Paralimpiya İdman
Oyunlarına yenidən start verilir.
Uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə karantin rejiminin
tələblərinə uyğun olaraq ənənəvi
oyunların hər bir idman növləri üzrə
ayrı-ayrı yarışlarla, azarkeşlər olmadan keçirilməsi qərara alınıb.
2021-ci ilin Uşaq Paralimpiya İdman

Oyunları çərçivəsində Sumqayıtda
yerləşən Respublika Paralimpiya
İdman Kompleksində pouerliftinq
üzrə test yarışları baş tutub, həmçinin stolüstü tennis oyunları keçirilib. İlin sonunadək uşaq paralimpiyaçıları digər idman növləri üzrə
yarışlarda da iştirak edə biləcəklər.
Balaca idmançılar cüdo (26 noyabr),
üzgüçülük (4 dekabr) və taekvando
(10 dekabr) üzrə yarışlarda güclərini
sınayacaqlar.
2014-cü ildən etibarən Azercell-in
dəstəyilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Uşaq Paralimpiya Komitəsi
indiyədək sağlamlıq imkanları məhdud olan 200-ə yaxın uşaq və yeniyetməni öz ətrafına toplaya bilib.
Burada uşaqlar peşəkar məşqçilərin
köməyilə 10 idman növü - cüdo, üz-

güçülük, para-taekvando, pauerliftinq, boccia, qolbol, stolüstü tennis,
əlil arabasında idman rəqsləri, dağ
xizəyi və snoubord ilə məşğul olurlar. Onlar həmçinin, kütləvi idman
tədbirləri, yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yarışlarda iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, Uşaq Paralimpiya Komitəsi beynəlxalq təcrübədə ilk dəfə
olaraq 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin nəzdində yaradılıb. Komitə
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların abilitasiya və reabilitasiya yolu
ilə cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım
edir. "Azercell Telekom” MMC bu
mühüm missiyanı dəstəkləməklə
ölkəmizdə uşaqların fiziki sağlamlığı və inkişafının təmin olunmasına
öz töhfəsini verir.

Fəaliyyətə başladığı gündən etibarən
sosial layihələri ilə seçilən “Azercell
Telekom” MMC 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə canından
keçən və böyük qəhrəmanlıq nümunəsi olan şəhidlərimizin ailələrinə dəstəyini davam etdirir. 10 ildən
artıq müddətdir ki, Azercell şirkəti tərəfindən reallaşdırılan “Tələbə
Təqaüdü” proqramı çərçivəsində
ötən il olduğu kimi, bu il də tələbə
adını qazanmış şəhid övladlarına
təqaüd təqdim olunur.
Bununla yanaşı, şəhidlərin ali təhsil
ocağına daxil olmuş həyat yoldaşları
üçün də təhsil müddətinin sonunadək hər təhsil ayı üçün 300 manat
məbləğində təqaüd ayrılıb. Azercell
Telekom hər zaman qadınların cəmiyyətdə öz yerini tapmasına, peşəkar kadr kimi yetişməsinə xüsusi

qayğı ilə yanaşır və bu təşəbbüslə
onların inkişafına bir daha töhfə vermiş oldu.
Qeyd edək ki, siyahılar “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi
tərəfindən təqdim olunub.
Xatırladaq ki, ötən il Azercell 44
gün davam edən Vətən Müharibəsi
zamanı təhsilini yarımçıq qoyaraq,
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
döyüşlərdə iştirak etmiş tələbələrin
proqram çərçivəsində dəstəklənməsi və nəticədə, Azercell tərəfindən
Bakı ilə yanaşı, həm də bölgələrdəki
müxtəlif ali təhsil ocaqlarının 23 tələbəsinə 200 manat məbləğində təqaüdün verilməsi qərara alınıb.
Azercell həm 44 günlük müharibə
dövründə, həm də sonrakı müddətdə hər kəsə şərəf və ləyaqət nümunəsi olan şəhid və qazi ailələrini diqqət

mərkəzində saxlayıb, xüsusi sosial
layihələrin təşəbbüskarı və təşkilatçısı kimi çıxış edib. Şirkət tərəfindən
şəhid ailəsi himayəyə götürülüb,
Vətən müharibəsində şəhid olmuş
və yaralanmış hərbçilərin faktura
borcları ləğv edilib. Böyük amallar
uğrunda canını fəda edən hərbçilərimizin övladları üçün “Böyük Ürəklərdə Kiçik Xatirələr” layihəsi çərçivəsində psixoloji dəstək məqsədilə
təlimlər təşkil edilib. Həmçinin, balacaların öz qəhrəman ataları haqqında xatirələrindən ibarət kitab dərc
olunub.
Bundan əlavə, Şanlı Azərbaycan ordusuna sonsuz hörmətin təcəssümü
kimi Qələbə Günü münasibətilə müharibə veteranı statusuna malik olan
bütün vətəndaşlarımızın istifadəsinə
“Veteran tarifi” təqdim olunub.

Yaradıcılığı
Mir Möhsünün əsərləri içərisində
"Təzkireyi-Nəvvab" toplusu daha
artıq maraq doğurur. Burada Qarabağdan çıxmış 100-dən artıq şairin
həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumatlar toplanmışdır. Təzkirə 1913-cü
ildə Bakıda kitab şəklində nəşr olunmuşdur.
Nəvvab riyaziyyat, kimya və astronomiya ilə maraqlanırdı. O öz evində iki
teleskop qoyaraq, kiçik bir rəsədxana
və kimya laboratoriyası yaratmışdı. 1899-cu ildə dərslik kimi qələmə
aldığı "Kifayətül-ətfal" kitabında o,
göy cisimlərinin yerləşməsi və günəş
tutulmaları haqda cədvəllər tərtib
etmişdir. Alim kimya laboratoriyasında şagirdləri ilə sınaqlar keçirir
və orta əsrlərdə yaşamış kimyagərlər
tərəfindən verilən nüsxələri yoxlayırdı. "Nəsihətnamə" əsərində cavanlara verdiyi nəsihətlərin sayı 500-dən
artıq idi. Tanınmış pedoqoq və alimin etik görüşləri müəyyən mənada
onun Kifayətül-ətfal,Nurül-Ənvar"
və Pəndnamə kimi kitablarında da
öz əksini tapmışdı. Qarabağ və bütün
Azərbaycan incəsənətinə ən böyük
töhfəsini isə Nəvvab heç şübhəsiz, öz
bədii yaradıcılığı ilə vermişdi. Bir çox
akvarel rəsmləri, kitab miniatürləri
və bir neçə bina və məscidə vurduğu
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naxışlər bizə yadigar qalmışdır.
Mir Möhsün Nəvvabın məşhur musiqi traktatı Vüzuhül-ərqam ilk dəfə
1913-cü ildə Bakıda nəşr olunmuşdur (Onun musiqiyə həsr etdiyi
Kəşfül-həqiqəti-məsnəvi əsəri də
məlumdur). Həmin risaləsində Mir
Möhsün ayrı-ayrı muğamların, bəzi
dəstgahların mənşəyi və onların adlarının kökü haqqında məsələləri
araşdırır, muğamların şer mətnləri
ilə əlaqəliliyi, ifaçı ilə dinləyicinin
qarşılıqlı münasibətləri, akustika
baxımından onların optimal yerləşməsi problemlərinə toxunur. Nəvvab
ilk dəfə olaraq, dəstgah terminindən
istifadə edir, o vaxt Qarabağda məlum olan altı dəstgahın adını çəkir:
Rast, Mahur, Şahnaz, Rahavi, yaxud
Rahab, Çahargah və Nəva. Nəvvabın
sözlərinə əsasən, ifa olunan dəstgahın tərkibi bir çox hallarda ifaçının
zövqündən və qabiliyyətindən asılı
olur. Alim həmin əsərində Qarabağ
musiqiçiləri tərəfindən ifa olunan 82
mahnı və muğamın adını çəkir. Mir
Möhsün bir neçə muğamın mənşəyini və onların adının etimologiyasını araşdırır. Belə ki, Azərbaycan,
Nişapur, Zabuli, Bağdadi, Şirvani,
Qacarı, Şah Xətai və başqa muğamların adlarını onların yaranmasında
rol oynamış şəxslərlə və yer adları ilə

əlaqələndirir. Rast muğamını bahar
mehi, Rəhavini yağış damlaları, Çahargahı ildırım çaxışı, Dügahı fontan
vuran bulaqlarla, Humayunu quşların uçuşu, Nəvanı bədbəxt sevgililərin ah-naləsi, Mahuru suların şırıltısı,
Şahnazı bülbüllərin cəh-cəhi, Üşşaqı
quşların havada süzməsi,Üzzalı meteoritlərin hərəkəti ilə əlaqələndirir.
Muğamların emosional təsiri haqqında Nəvvab yazır ki, Üşşaq, Busəlik
və Nəva şücaət və hünər göstərməyə
ruhlandırır, Bozarq, Rəhavi, Zəngulə, Zirəfkəndi, Hüseyni kədərli
duyğular oyadır. Nəvvab musiqinin
müalicəvi əhəmiyyəti barədə də bir
sıra maraqlı fikirlər söyləyir. Əsər bu
sözlərlə bitir: "Bu risalə Vətən elminin qüdrətini artırmaq məqsədilə yazılmışdır".
Ömrünün bir neçə onilliyini Nəvvab
yaradıcılığının tədqiqinə həsr etmiş
musiqişünas Zemfira Səfərova yazır: "Vizuhül-ərqam keçən əsrdə yalnız Azərbaycanda deyil, bütün Şərq
ölkələrində muğam ifaçılığının və
musiqi incəsənətinin vacib məsələlərindən bəhs edən qiymətli bir musiqi
əsəridir".
Nəvvab 1918-ci ildə Şuşa şəhərində
dünyasını dəyişəndə artıq Azərbaycanda və onun hüdudlarından uzaqlarda yaxşı tanınırdı.

Şirkətin pandemiya ilə mübarizəyə
töhfəsi yüksək qiymətləndirilib
Bakcell şirkəti “Milli KSM Mükafatı
2020”-nin qalibi elan olunub. “Yaxşı
səhiyyə və Rifah” nominasiyasında
təqdim edilmiş bu mükafat şirkətin xüsusi karantin rejimi dövründə
Azərbaycan vətəndaşlarına dəstək
göstərmək məqsədilə həyata keçirdiyi genişmiqyaslı tədbirlər planı çərçivəsində görülən işlərə görə təqdim
edilib.
Bakcell Koronavirusla Mübarizəyə
Dəstək Fonduna 1.5 milyon manat
ianə etməklə yanaşı, Azərbaycana
süni tənəffüs aparatları, bədən hərarətini məsafədən ölçən xüsusi keçid-buraxılış avadanlıqları, eləcə də
koronavirusa yoluxmanı yerindəcə
müəyyən etməyə imkan verən ekspress-testlərin gətirilməsi üçün iri
həcmdə vəsait ayırıb.
Bütün karantin mərkəzlərində çalışan həkimlərə və müxtəlif karantin
mərkəzlərindəki
vətəndaşlarımıza
Bakcell tərəfindən ödəmə kartları
hədiyyə olunub. Şirkət Bakının Binə
qəsəbəsində yaşayan 650 aztəminatlı
ailə üçün ərzaq yardımı proqramı həyata keçirib.
Bununla yanaşı, pandemiya dövründə abunəçi və əməkdaşlarının təhlükəsizliyini qorumaq, bu sahədə
maarifləndirməni həyata keçirmək

məqsədilə Bakcell uzunmüddətli məlumatlandırma və kommunikasiya
proqramları həyata keçirib. Həmçinin, Bakcell öz əməkdaşlarına evdən
işləmək üçün lazımi şərait yaradıb.
Artıq 3-cü dəfə təşkil edilən “Milli
KSM Mükafatı” müsabiqəsinin əsas
məqsədi dövlət siyasətinin, Heydər
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi
sosial layihələrin davamı olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən Korporativ
Sosial Məsuliyyət layihələrinin və
xeyriyyəçilik təşəbbüslərinin artmasına təkan vermək, həmçinin KSM layihələr həyata keçirən şirkətlərin fəaliyyətini daha geniş miqyasda təqdir
etməkdir.
“Milli KSM Mükafatı 2020”-nin qaliblərini müəyyən edən Komissiyanın
tərkibinə Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Asan Xidmət, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası,
Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın
İnkişafı Assosiasiyası (AQSİA) və Proaktiv PR Agentliyinin nümayəndələri
daxil olub.

