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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30da Gəncə şəhərində səfərdə olub.
Prezident İlham Əliyev yanvarın
30-da Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının açılışında
iştirak edib.
Dövlətimizin başçısına Gəncə
Dövlət Dram Teatrının yeni binasında görülən işlərlə bağlı məlumat verilib.
*****
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30-da 2 saylı Gəncə regional
“ASAN xidmət” Mərkəzinin açılışını edib. Bu Mərkəz ölkə üzrə
sayca iyirmi ikincidir. Vətəndaş
əhatəsinə nəzər salsaq görərik
ki, Gəncə şəhəri, Şəmkir, Gədəbəy, Göygöl, Goranboy, Samux,
Naftalan, Kəlbəcər və Xocalı rayonlarını əhatə edən bu bölgədə
qeydiyyatda olan ümumilikdə 1
milyona yaxın insan var. Lakin
Mərkəz ərazi məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
sədri Ülvi Mehdiyev dövlətimizin başçısına Mərkəzdə yaradılan şərait barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, Mərkəzdə vətəndaşlara müxtəlif dövlət qurumları,
həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən 320-dən çox
xidmət göstəriləcək. Mərkəzdə
əməkdaşların sayı 208, könüllülərin sayı 85 nəfər nəzərdə
tutulur. "ASAN xidmət" Mərkəzinin işçilərinin sayı 40 nəfərdir
ki, onlar da əsasən şəhid ailəsi
üzvləri, qazilər və ASAN könüllülərindən təşkil olunub.
Prezident İlham Əliyev 2 saylı
Gəncə regional “ASAN xidmət”
Mərkəzini işə salıb.
*****
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30-da Gəncə İdman Sarayında tikinti işlərinin gedişi ilə
tanış olub, “Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC-nin lokomotiv
deposunun istismara verilməsi tədbirində, Gəncə Memorial
Kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak edib.
Vətən müharibəsi dövründə
Gəncə şəhəri oktyabrın 4-ü,
5-i, 8-i, 11-i və 17-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
müxtəlif təyinatlı “Toçka-U”,
“Smerç”, “SCUD” və digər raket qurğularından endirilən
zərbələrə məruz qalıb. Nəticədə 6-sı uşaq olmaqla, 26 mülki
şəxs həlak olub, 31-i uşaq olmaqla, 142 dinc sakin müxtəlif
dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.
Münaqişə bölgəsindən kilometrlərlə kənar ərazilərin qadağan olunmuş kaset bombalarla
hədəfə alınması nə beynəlxalq
hüquqa, o cümlədən Ermənistanın 1993-cü ildə ratifikasiya
etdiyi Cenevrə konvensiyalarına
və onların əlavə protokollarına,
nə müharibənin əxlaq kodeksinə, nə də ümumiyyətlə heç bir
mənəvi müstəviyə uyğun deyildi. Bu ifadənin dəqiq definisiyası “alçaqcasına hücum”dur.
Azərbaycan isə müharibənin ilk
günündən heç bir halda mülki
əhaliyə atəş açmır, yalnız legitim
hərbi hədəfləri zərərsizləşdirir,

qisasımızı döyüş meydanında
alırdı. Ermənistanın raket hücumları nəticəsində həlak olan
dinc sakinlərin xatirəsi isə bu
ərazini ziyarətə gələn hər kəs
tərəfindən ehtiramla anılır.
*****
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 30-da Gəncə şəhərinə səfəri
çərçivəsində Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə AZƏRTAC-a müsahibə verib.
Müxbir: Cənab Prezident, öncə
suallarımızı cavablandırdığınız üçün minnətdarlığımızı
bildiririk. Cənab Prezident,
dəfələrlə Gəncə şəhərində olmusunuz, şəhərdə xeyli işlər
görülüb. Bu işlər barədə fikirlərinizi bilmək istərdik.
Prezident İlham Əliyev: Bu,
mənim Gəncəyə Prezident kimi
18-ci səfərimdir. Belə çıxır ki,
orta hesabla hər il Gəncədə
səfərdə oluram. Elə illər olub ki,
iki dəfə olmuşam. Həm ona görə
ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci şəhəridir və bu şəhərə daim

maliyyətutumlu layihədir, təqribən 800 milyon manat dəyərində
olan bir layihədir. Bu layihənin
icrası nəticəsində Gəncə şəhərinin içməli su və kanalizasiya
problemləri birdəfəlik həll olunacaq. Mənə verilən son məlumata görə, hazırda bu layihənin
icrası 42 faiz səviyyəsindədir.
Əlbəttə, əlavə tapşırıqlar veriləcək ki, bu layihənin icrası sürətləndirilsin, Gəncə şəhərinin bu
problemi də öz həllini tapsın.
Avtomobil yollarının çəkilişi ilə
bağlı deyə bilərəm ki, indi bütün
ölkədə olduğu kimi, Gəncəyə gedən yollar tam müasirləşdirilib.
Həm Bakı-Gəncə avtomobil yolunun, həm də Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi yolunun çəkilişi
başa çatıb. İndi biz bu yolu iki
zolaqdan dörd zolağa genişləndiririk. Eyni zamanda, Gəncədən
digər şəhərlərə - Göygöl, Daşkəsən şəhərlərinə gedən yollarda
da əsaslı təmir işləri aparılmışdır.
Bildiyiniz kimi, Gəncəyə Bakıdan dəmir yolu xətti də tam
modernləşdirilib. Bu, əslində,

Dövlət Filarmoniyasının yeni binası tikilib, həm də Dram Teatrının. Yəni, Gəncənin hərtərəfli
inkişafı ilə bağlı işlər görülür, o
cümlədən parklar, xiyabanlar,
istirahət və əyləncə zonaları yenidən qurulur. Görülən bütün
bu işlər düzgün müəyyən edilmiş siyasətin nəticəsidir.
Bir də ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Gəncə, eyni
zamanda, Kəlbəcər rayonunun
inkişafı ilə bağlı öz sözünü deyir və deməlidir. Çünki hazırda
bizim Kəlbəcərə yeganə, yəni,
rahat gedə biləcəyimiz yol Gəncədən Göygölə, Göygöldən Kəlbəcərədir. Rahat deyəndə, biz
ancaq yaz-yay mövsümlərində
o yoldan rahat istifadə edə bilərik. Çünki qış aylarında yol həm
bəzi yerlərdə keçilməz, həm də
çox təhlükəli olur. Bu yol faktiki
olaraq sovet vaxtında olmayıb,
bir cığır idi. Biz qısa müddət
ərzində o cığırı genişləndirdik
və mən özüm də keçən il o yolla Kəlbəcərə getmişdim, Murov
aşırımından keçərək. Hazırda

cədəki infrastrukturla bağlı olacaq. Çünki orada həm qızıl yataqları, həm də dəmir filizi yataqları
mövcuddur. Bu işlərin sürətləndirilməsi üçün əlavə göstərişlər
verilib. Dəmir filizi yataqlarından
səmərəli istifadə etmək üçün zəncirvari sənaye klasteri yaradılmalıdır. Əlbəttə ki, Gəncənin də
burada xüsusi rolu olacaqdır. Bir
sözlə, Regionların Sosial-İqtisadi
İnkişafı Dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Gəncə şəhəri həmişə xüsusi yerə malik olubdur.
Bu gün də belədir, sabah da belə
olacaq.
- Cənab Prezident, bu gün də
bir neçə mühüm obyektin açılışını etdiniz. Bu açılışlar nəyi
göstərir? Bu açılışlar barədə
nələri deyə bilərsiniz?
- Əslində, bu açılışlar onu göstərir ki, Gəncənin inkişafı və şəhərin problemlərinin həlli daim
diqqət mərkəzindədir. Həm də,
onu göstərir ki, baxmayaraq,
bizim əsas diqqət mərkəzimiz
azad edilmiş torpaqlara - Qarabağa və Zəngəzuradır, eyni

diqqət həmişə yüksək səviyyədə olub. İkincisi, ona görə ki, bir
çox layihələr Gəncə şəhərində
icra edilib və bu layihələrin icrası davam edir. Gəncə şəhərinin kompleks inkişaf planı həm
təsdiqlənib, həm də uğurla icra
edilir. On səkkiz ildir ki, mən
ölkə Prezidentiyəm və 18 dəfə
Gəncədə olmuşam.
Son illərdə biz Gəncənin əsas
infrastruktur layihələrini icra
etməyə çalışdıq və bu layihələrin böyük əksəriyyəti öz həllini
tapdı. Elektrik enerjisi ilə təchizat tam öz həllini tapmışdır.
Gəncədə 10 yarımstansiya həm
yenidən tikilib, həm də əsaslı təmir edilib. Onların enerji istehsalı gücü 220 meqavatdır, şəhərin tələbatını tam ödəyir. Eyni
zamanda, şəhərin artan tələbatı,
o cümlədən sənaye potensialı da
nəzərə alınacaqdır. Qazlaşdırma
layihəsi tam icra edilibdir. İçməli su layihəsi hələ ki, icra edilir.
Əfsuslar olsun ki, bu layihə bir
qədər uzandı. Düzdür, çox genişmiqyaslı layihədir, həm də

Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin
bir parçasıdır. İndi xəttə sürətli
qatarlar da buraxılıb. Dünyanın
aparıcı İsveçrə şirkəti tərəfindən
istehsal edilən bu qatarlar həm
vaxt baxımından çox əlverişlidir, həm də ki, komfortludur.
Hazırda Bakıdan Gəncəyə və
Gəncədən Bakıya yüksəksürətli
qatarlar işləyir.
Yəni, bunlar əsas infrastruktur
layihələridir. Bunlar həll olunmadan şəhərin inkişafından söhbət
gedə bilməzdi. Bununla paralel
olaraq, əlbəttə ki, həm səhiyyə,
həm təhsil sahəsində bütün sosial infrastruktur yenilənib. Baxın,
indi Gəncədə 245 çarpayılıq şəhər
xəstəxanası demək olar ki, yenidən tikilib və əlavə 200 çarpayılıq
modul tipli xəstəxana quraşdırılıb. Təhsillə bağlı. Şəhərdə 30-dan
çox məktəb tikilib və təmir edilib.
Bu problemin böyük hissəsi öz
həllini tapıb. Dövlət Aqrar Universitetinin iki yataqxanası istifadəyə verilib.
Eyni zamanda, Gəncənin mədəni həyatı çox zəngindir. Həm

Murov dağının altından böyük
- uzunluğu təqribən 12 kilometr
olan tunel çəkilir. Yəni, Kəlbəcərin gələcək inkişafı, vətəndaşların oraya qayıtmaları və Kəlbəcər
rayonunun, eyni zamanda, Laçın
rayonunun təchizatı böyük dərəcədə bu bölgədən təşkil ediləcəkdir. Ona görə Gəncə və bu zona
azad edilmiş torpaqların bərpası, vətəndaşların rahat yaşaması
üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Hazırda bizim hərbi postlarımıza, bizim sərhəd boyunca yerləşən postlara da əsas təchizat
buradan gedir. Ona görə Gəncə
və Gəncənin ətrafında yerləşən
ərazilərin bundan sonra da ölkəmizin həyatında, xüsusilə azad
edilmiş torpaqların həyatında
xüsusi rolu olacaqdır.
Əlbəttə ki, şəhərin əhalisi artır.
Əhalinin bu artımına və müasir
tələblərə uyğunlaşmaq üçün biz,
əlbəttə ki, əlavə addımlar atırıq və atacağıq. Eyni zamanda,
hazırda Daşkəsən rayonunda
dağ-mədən sənayesinin uğurla
inkişafı da böyük dərəcədə Gən-

zamanda, bütün başqa şəhər və
rayonlarımız daim diqqətlə əhatə
olunur. Əgər mənim təkcə bugünkü proqramıma nəzər salsaq, görərik ki, bir çox önəmli
obyektin açılışı oldu, təməlqoyma mərasimi oldu. Onların içində, əlbəttə ki, “ASAN xidmət”
Mərkəzinin açılışını xüsusilə
qeyd etmək istəyirəm. Bir neçə il
bundan əvvəl Gəncədə “ASAN
xidmət” Mərkəzi açılmışdır. Ancaq tələbat o qədər böyükdür
ki, növbələr yarandı. Əlbəttə ki,
“ASAN xidmət”in xüsusiyyətlərindən biri həm şəffaflıqdır,
müasir xidmətlərin göstərilməsidir, həm də rahatlıqdır. Ona
görə biz xidmətin adını “ASAN”
qoymuşuq.
Eyni zamanda, bu gün Gəncə
Dram Teatrının açılışı oldu.
Bu gün, eyni zamanda, Gəncə
İdman Sarayının tikintisi ilə tanış oldum. Bu sarayı da mənim
təşəbbüsümlə inşa etməyə başlamışıq. Bu, çox böyük layihədir.
Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu
boyda idman sarayı yoxdur, hətta

Bakı şəhərində.
Gəncədə lokomotiv deposunun
yaradılması artıq başa çatıb.
Buna da çox böyük ehtiyac var.
Çünki qeyd etdiyim kimi, Gəncədən Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi keçir. Bakıda bu yaxınlarda
lokomotiv deposu açılmışdır,
ikinci depo isə Gəncədə açıldı.
- Cənab Prezident, bu gün Siz,
eyni zamanda, Vətən müharibəsi ərzində erməni faşist ordusu
tərəfindən dağıdılmış ərazidə
Memorial Kompleksin təməlini
qoydunuz. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istərdik.
- Bilirsiniz, bu dağılmış evlərin
önündə olmaq, bax, bu dəhşətli mənzərəni seyr etmək hər bir
azərbaycanlı üçün çox ağırdır.
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Gəncə dəfələrlə cinayətkar Ermənistan ordusu tərəfindən bombalanıb. Şəhərə 13 raket
atılıb, onlardan 8-i partlayaraq
əfsuslar olsun ki, insanların həyatına son qoyub, beş raket isə
partlamayıb. Bu da öz növbəsində onu göstərir ki, Ermənistan
ordusu nə vəziyyətdə idi. Ancaq bu namərd atəş nəticəsində həlak olan vətəndaşlarımız
yaşamalı idi. Onların arasında
uşaqlar, qadınlar, yaşlı insanlar
da var idi, 6 uşaq həlak oldu.
Təkcə Gəncə şəhərində 26 mülki
vətəndaş namərd atəş nəticəsində həlak oldu, erməni faşizminin qurbanı oldu. Gəncə şəhəri
həm “Toçka-U”, həm “SCUD”
raketləri ilə atəşə tutulurdu. Biz
bu məsələ ilə bağlı öz sözümüzü
deyəndə Ermənistan tərəfi bunu
inkar edirdi. Sonra da yalançı Ermənistan təbliğatı növbəti uydurma ortaya qoyaraq bəyan etmişdi
ki, Azərbaycan özü öz şəhərlərini
atəşə tutur. Görün nə dərəcədə
alçaqlıq və vicdansızlıqdır. Necə
ki, vaxtilə ermənilər deyirdilər,
azərbaycanlılar özləri Xocalı
soyqırımını törədiblər. Bu dəfə
də ermənilər öz yalanlarının, necə
deyərlər, qurbanlarına çevrilib.
Çünki ballistik raketlərin trayektoriyası böyük dövlətlər tərəfindən
izlənilir və hər kəs gördü ki, erməni ordusu gecə vaxtı dinc şəhəri,
müharibə zonasından uzaqlarda
yerləşən şəhərin məhz yaşayış
məhəlləsini məqsədyönlü şəkildə
atəşə tutub. Yəni, bu, təsadüfən
açılan atəş deyildi, məqsədyönlü
şəkildə yaşayış binasını vurmaq,
Azərbaycan vətəndaşlarını öldürmək, Azərbaycan xalqının gözünü
qorxutmaq, Azərbaycan rəhbərliyini torpaqların azad edilməsindən çəkindirmək məqsədi daşıyırdı. Əlbəttə, bu, hərbi cinayətdir
və hərbi cinayət kimi dünya tərəfindən tanınmalıdır.
Bu gün, burada təməlini qoyduğum Memorial Kompleks
böyük ərazini əhatə edəcək. Bu
Memorial Kompleks təqribən
dörd hektarda yaradılacaq. Dağıdılmış bu binalar olduğu kimi
qalacaq. Yəni, bu yaddaş silinməməlidir. Bu erməni vəhşiliyini unutmamalıyıq. Müharibə
başa çatıb. Bəli, biz deyirik ki,
sülh olmalıdır. Ancaq heç vaxt
erməni vəhşiliyini, erməni faşizmini unutmamalıyıq. Xocalı qurbanlarını unutmamalıyıq. Gəncə
qurbanlarını, digər şəhərlərimizin qurbanlarını heç vaxt unutmamalıyıq və unutmayacağıq.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 28-də
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Baş katibi Kunio Mikuriyanı videoformatda qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ümumdünya Gömrük Təşkilatı arasında səmərəli əməkdaşlığı
və təşkilatın ölkəmizə göstərdiyi
dəstəyi qeyd edərək, Təşkilatın Baş
katibinin Azərbaycanla əməkdaşlığı
daim diqqət mərkəzində saxlamasını
yüksək qiymətləndirdiyini, təşkilatın
dəyərli tövsiyə və məsləhətlərinin
ölkəmizdə bu sektorun inkişafına
töhfə verdiyini diqqətə çatdırıb.
Baş katib Kunio Mikuriya rəhbərlik
etdiyi təşkilatın Azərbaycanda gömrük sahəsində aparılan islahatlara
dəstəyinin davam edəcəyini vurğulayaraq, Azərbaycanın regional inkişaf və nəqliyyat qovşağı mərkəzinə
çevrildiyini bildirib. Kunio Mikuriya
Cənubi Qafqaz regionunda yaran- insanlararası təmaslar və nəqliyyat imkanlar yaratdığını qeyd edib.
əlverişli coğrafi mövqeyi, infrastrukmış sabitliyin regional əməkdaşlıq, bağlantılarının inkişafı üçün əlverişli Prezident İlham Əliyev ölkəmizin tura yatırılmış investisiyalar, qonşu

Bu günlərdə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının daha bir rezidenti məhsul ixracına başlayıb.
İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib

ki, sənaye zonaları ölkədə qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafında,

Biz Azərbaycanın aqrar sahə təmsilçiləri ilə danışıqlar aparacaq və yol
xəritəsi formalaşdıracağıq. Bundan
sonrakı mərhələ əməkdaşlıq sahəsində atılacaq növbəti addımları müzakirə etmək olacaq.
Bu barədə AZƏRTAC-a müsahibəsində Ukrayna Ticarət-Sənaye Palatasının prezidenti Gennadi Çijikov
deyib.
Onun sözlərinə görə, xüsusən Aran
regionunda hələ buğdanın sünbüllənmə və cücərmə dövrü başa çatmamış havanın temperaturu kəskin
surətdə qalxır və bu da buğdanın
normal yetişməsi prosesinə maneə
törədir. Nəticədə həm məhsuldarlıq,
həm də məhsulun keyfiyyəti aşağı
düşür.
“Ukrayna şirkətləri Azərbaycan ərazisində maşınqayırma, qida sənayesi
sferasında, xüsusən də aqrosahədə
birgə müəssisələrin yaradılmasında çox maraqlıdırlar. Buna görə də
Azərbaycan şirkətlərini bu sahə üzrə

idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılmasında, ixracın genişlənməsində əlverişli mexanizmdir.
İndiyədək sənaye zonalarında ümu-

milikdə 5,8 milyard manatlıq məhsul
istehsal edilib ki, bunun da 1,7 mil-

yard manatlıq hissəsi (təqribən 29 faizi) ixrac olunub.
2020-ci ildə sənaye zonalarında 1,27
milyard manatlıq məhsul istehsal
edilmişdisə, 2021-ci ildə 88,3 faiz çox,
yəni 2,4 milyard manat dəyərində
(qeyri-neft sektorunda xüsusi çəkisi
15,5 faiz) məhsul istehsal edilib. Ötən
il sənaye zonaları üzrə ixracın həcmi
2020-ci illə müqayisədə 2,7 dəfə artıb
(qeyri-neft sənaye məhsullarının ixracında payı 30,8 faiz).
Sənaye zonalarında istehsal olunan
məhsullar daxili bazarda satılmaqla
yanaşı, “Made in Azerbaijan” brendi
adı ilə dünyanın 35-dən çox ölkəsinə
ixrac edilib.
Bu günlərdə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti “Tabaterra”
QSC ilk məhsul ixracını həyata keçirib. Belə ki, müəssisədə istehsal olunan “PallMall” brendli siqaretlərin
Gürcüstana ixracına başlanılıb.

birgə müəssisələrin yaradılmasında, həmçinin Ukrayna müəssisələrinin özəlləşdirilməsində iştirak üçün
dəvət edirik. Bundan başqa Azərbaycan tərəfi Ukrayna buğdasının bərk/
yumşaq növlərinin yerli quraqlıq rayonlara uyğunlaşdırılmaqla seleksiyası və yetişdirilməsi, həmçinin Azərbaycanda heyvandarlıq üçün yem
qarışığının istehsalı sahəsində Ukrayna aqrotexnologiyalarından istifadənin mühümlüyünü təsdiqləyib”,

- deyə Gennadi Çijikov əlavə edib.
O vurğulayıb ki, Azərbaycan Ukrayna ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır.
2013-cü ildən Ukrayna ilə Azərbaycan arasında əmtəə dövriyyəsi sabit
şəkildə artır. Pandemiyaya baxmayaraq, yeddi il ərzində ilk dəfə olaraq, təxminən 1 milyard ABŞ dolları
həcmində rekord göstəricilərə nail
olunub.
Gennadi Çijikov daha sonra deyib:
“Azərbaycan Prezidentinin Kiyevə
səfərindən sonra biz qarşılıqlı investisiyaların artmasına ümid edirik.
Uzun illərdir Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və onu etibarlı tərəfdaş
kimi dəyərləndiririk. Səfər zamanı
hər iki ölkə üçün mühüm sənədlər,
xüsusilə də ikitərəfli ticarətdə qarşılıqlı fəaliyyət üzrə memorandum
imzalanıb. Bu sənəd ölkələr arasında
epidemiya və digər təbii fəlakətlərlə
bağlı təhlükələr yarandıqda ticarətdə qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmini
müəyyən edir”.

dövlətlərlə qurulmuş əlaqələr sayəsində Azərbaycanın regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrildiyini bildirib və regional bağlantıların
əməkdaşlıq üçün əlverişli mühit yaratdığını diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı regional əməkdaşlıq
məsələlərinə toxunaraq, COVID-19
pandemiyasının yaratdığı qlobal iqtisadi böhrana baxmayaraq, Azərbaycanın keçən il əsas tərəfdaş dövlətlərlə ticarət dövriyyəsinin artmasının
ölkə iqtisadiyyatının bərpasının və
inkişafının göstəricisi olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidenti keçən
il iqtisadiyyatın 5 faizdən çox, qeyri-neft sektorunun 7 faiz, qeyri-neft
sənaye sektorunun isə 20 faiz artmasının aparılmış islahatların nəticəsi
olduğunu qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin bitməsindən sonra regionda əməkdaşlıq üçün
yeni imkanların yarandığını vurğulayıb.

SOCAR Yaponiyanın “JOGMEC”
şirkəti ilə Şamaxı-Qobustan neftli-qazlı rayonunun “Ütəlgi” bloku üzrə 2D
seysmik kəşfiyyat işlərinin aparılmasına dair müqavilə imzalayıb.
SOCAR-dan bildirilib ki, müqaviləyə
əsasən “Ütəlgi” blokunda 628 xətti
kilometr həcmində 2D seysmik kəşfiyyat işləri aparılacaq. Sənəd çərçivəsində əvvəlcə mütəxəssislər tərəfindən ətraf mühitin qiymətləndirilməsi
sənədi hazırlanacaq. Kəşfiyyat işlərinə cari ilin aprel ayında başlanılması, avqust-sentyabr aylarında isə
yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Sahədə mikro-seysmik karotaj işləri
və şlam nümunələrinin götürülməsi
məqsədilə 5 ədəd 100 metrlik və 91
ədəd 30 metrlik quyular qazılacaq.
Aparılacaq işlər “Ütəlgi” blokunda
seysmik məlumatların az olduğu ərazilərdə yeni və daha yüksəkkeyfiyyətli

məlumatların qeydə alınması məqsədi daşıyır. Hazırkı müqavilə SOCAR
və Yaponiya İqtisadiyyat, Ticarət və
Sənaye Nazirliyinin Neft, Qaz və Metallurgiya Korporasiyası (JOGMEC)
arasında daha əvvəl – 28 oktyabr
2019-cu ildə bağlanmış “Azərbaycan
Respublikasında “Ütəlgi” Kəşfiyyat
Bloku üzrə Tədqiqat Əməliyyatlarına
dair Birgə Tədqiqat Sazişi”nə uyğun
olaraq imzalanıb və tərəflər arasında
geniş əməkdaşlıq layihəsinin tərkib
hissəsidir. Birgə tədqiqat Sazişi SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və “JOGMEC” prezidenti Tetsuhiro Hosono tərəfindən imzalanıb.

Cari ilin yanvar ayında “Bir Pəncərə”
İxraca Dəstək Mərkəzi vasitəsilə
həyata keçirilən qeyri-neft ixracının
dəyəri 9 milyon ABŞ dolları olub.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təh
lili və Kommunikasiya Mərkəzinin
“İxrac icmalı”nın yanvar sayına isti
nadla bildirir ki, ötən ilin yanvar ayı
ilə müqayisədə ixracda 2,3 faiz artım
müşahidə olunub.
Qeyd edək ki, “Bir Pəncərə” İxraca
Dəstək Mərkəzinə bu ilin yanvar ayı

ərzində 23 hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən 103 dəfə müraciət daxil
olunub. Ümumilikdə 293 ədəd
sertifikat (47 ədəd mənşə, 9 ədəd
baytarlıq, 235 ədəd fitosanitar, 2 ədəd
CİTES) verilib. “Bir Pəncərə” İxraca
Dəstək Mərkəzinin təqdim etdiyi
sertifikatların ölkələr üzrə bölgüsünə
baxsaq birinci yerdə Türkiyə (68,3
faiz), ikinci yerdə Rusiya (15,5 faiz),
üçüncü yerdə isə Sinqapur (5,8 faiz)
qərarlaşıb.
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inqilabının çağırışları ilə ayaqlaşa bilmək üçün inteqrativ və daDÖRDÜNCÜ SƏNAYE
yanıqlı inkişaf mühiti yaradılıb,
INQILABI QARŞISINDA
rəqəmsal təşəbbüslər dəstəklənir.
Hazırda biz dördüncü sənaye inqi- Prezident “Azərbaycan Respublabına qədəm qoymuşuq. Əgər likası regionlarının 2019-2023birinci sənaye inqilabı buxar ma- cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
şınının kəşfi ilə istehsalın mexa- Dövlət Proqramı”nın icrasının
nikləşməsi, ikinci sənaye inqilabı birinci ilinin yekunlarına həsr
elektrik enerjisinin kütləvi istehsa- olunmuş konfransdakı çıxışında
lı ilə sənayeləşmə, üçüncü sənaye bildirmişdir: “Dördüncü Sənaye
inqilabı istehsalın avtomatlaşdırılması üçün elektronika, kompüterləşmə və informasiya texnologiyalarından kütləvi istifadəni nəzərdə
tuturdusa, dördüncü sənaye inqilabı (“Sənaye 4.0”) rəqəmsallaşmanı, texnologiyaların birləşməsi
və fiziki, rəqəmsal və bioloji sferalar arasında sərhədlərin aradan
qalxmasını səciyyələndirir. Artıq
qədəm qoyduğumuz dördüncü
sənaye inqilabında dəyişikliklərin
xüsusiyyəti o qədər fundamentaldır ki, dünya tarixi həm böyük
imkanlar, həm də potensial təhlükələrlə dolu olan buna bənzər
bir dövrlə hələ qarşılaşmayıb.
Dördüncü sənaye inqilabı miqyası,
həcmi və mürəkkəbliyi baxımından, bəşəriyyətin bütün əvvəlki
təcrübələrinin heç birinə bənzəmir.
Dördüncü sənaye inqilabı kiberfiziki sistemlərin istehsala tətbiqi
deməkdir. Qarşıda bizi süni intellekt, robot-avtomobillər, nanotex- İnqilabında Azərbaycan lider
nologiya, biotexnologiya və s. daxil olmalıdır. Necə ki, Davos Foruolmaqla ən geniş sahələrdə heyrə- mu bizi lider kimi görür, biz də
tamiz texnoloji sıçrayışlar gözləyir. lider olmalıyıq. Ona görə ki, bu,
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, gələcək inkişafımız deməkdir”.
4-cü inqilabın əsas ümidverici po- Danılmaz həqiqətdir ki, dünya
tensialı bəşəriyyət üçün həyatı daha ölkələri dördüncü sənaye inqilada asanlaşdırması və yaşayış şəra- bının sürətli axınında sağ qalmaq
itinin keyfiyyətinin yüksəlməsidir. üçün elektronlaşma, rəqəmsallaşBuna görə də təəccüblü deyil ki, bu ma, elmi-texniki tərrəqidə sürətli
inqilab miqyası, həcmi və mürək- nailiyyətlər əldə etmək istəyir.
kəbliyi baxımından, bəşəriyyətin Bu baxımdan, Azərbaycanda da
bütün əvvəlki təcrübələrinin heç bu istiqamətdə önəmli addımlar
birinə bənzəmir.
atılır. Ölkədə dövlət idarəetmə
Ölkələr və onların liderləri bu sisteminin, demək olar ki, büinqilabdan kənarda qalmamaq tün sahələri elektronlaşdırılıb.
üçün artıq son bir neçə ildir dün- Həmçinin, Azərbaycanın kosmik
yanı sosial və siyasi baxımdan ölkəyə çevrilməsi də dördüncü
bu inqilaba hazırlayırlar. Ekolo- sənaye inqilabının formalaşdırji problemlərə diqqət çəkilməsi, dığı hədəflərin miqyasını təsəvdövlət dairələrinin və özəl sek- vür etməyə imkan verir. Vətən
torların işlərini rəqəmsallaşdır- müharibəsindən əvvəl və sonrakı
ması məsələlərinin hər biri bu mərhələdə aparılan dərin sosial
prosesin tərkib hissəsidir. Ümu- islahatlar, bir tərəfdən də elektmilikdə ortaq beyin, ortaq sosial ronlaşmanın sürətləndirilməsi cəzəka yaratmaq gücündə olacaq bu miyyəti yeni inqilaba hazırlayan
yeni sənaye inqilabı bir çoxlarına əsas faktorlardır. Respublikamızqorxunc görünsə də, əslində, bü- da həm dövlət, həm də özəl sektün bu məsələlər dövrün tələbidir tor hazırda İpək yolunun rəqəmvə sosial təkamülün bir hissəsi sallaşması istiqamətində mühüm
hesab oluna bilər. Azərbaycanda işlər görür. Çindən başlamış Avda dördüncü sənaye inqilabı möv- ropaya qədər müxtəlif ölkələr
zusu gündəmdədir.
də bu istiqamətdə Azərbaycanla
Prezident İlham Əliyev dünyada əməkdaşlıq davam edir. Azərbaygedən bu inqilabi prosesə olduq- canda Elektron Hökumət portaca ciddi münasibət bəsləyir. Bu lı tam funksionaldır və elektron
məsələ diqqətdə saxlanılır və buna hökumət çərçivəsində elektron
uyğun siyasət yürüdülür. Ən əsa- kənd təsərrüfatı, elektron kadastr,
sı isə respublikamızda bu sənaye elektron həllər mövcuddur.

Prezident İlham Əliyevin 6 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı ilə
qlobal iqtisadiyyatda cərəyan
edən trendləri diktə edən, rəqabət qaydalarını dəyişən Dördüncü
Sənaye İnqilabında Azərbaycan
Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və bu sahədə aparıcı
ölkələr arasında yer almasının
təmin edilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində

bı Mərkəzləri Şəbəkəsinin əsas
məqsədi yeni qabaqcıl texnologiyaların sürətli mənimsənilməsi
və onların vətəndaşlara və ictimai
marağa xidmət göstərməsi məqsədilə həmin texnologiyaların tətbiqi
və idarə edilməsinin inkişafıdır.
BMT, Davos İqtisadi Forumunun
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mərkəzi, Microsoft, CISCO, VISA,
Mastercard kimi beynəlxalq təşki-

hökumət”, “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”, “ağıllı fabrik”, “ağıllı
avtomobil”, “ağıllı telefon” kimi
konsepsiyalar həyatımızda daha
çox görünməyə başlayıb və bunların sürətlə yayıldığına şahidlik
edirik. Bunlar ölkənin özündə
formalaşmalıdır. Bunun üçün də
həmin ölkənin fiziki infrastrukturu, insan kapitalı və institusional
infrastrukturu buna imkan vermə-

qalxıb və olmayacaq. Ona görə
buna da daim fikir verilməlidir. O peşələr ki, beş ildən sonra olmayacaq, bu peşələr üzrə
mütəxəssislərin hazırlanmasına
ehtiyac yoxdur. Amma bununla paralel olaraq, yeni peşələr
ortaya çıxacaq, hansılar ki, bu
gün yoxdur.
Üzləşdiyimiz dövr bizdən artan
rəqabətə tab gətirmək üçün yeni
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ördüncü sənaye inqilabının mövcudluğu, həm də
dünyada gedən rəqəmsallaşma tendensiyaları ilə
bağlıdır. Bu baxımdan rəqəmsallaşma, müasir texnologiyaların geniş yayılması və tətbiq edilməsi bəzi peşələri lazımsız edir.
İlham ƏLİYEV

“Dördüncü Sənaye İnqilabının
Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi”
publik hüquqi şəxs yaradılıb.
Digər önəmli addımlardan biri
də dünyada çox az sayda yaradılan Dördüncü Sənaye İnqilabı
mərkəzlərindən birinin Azərbaycanda qurulması qərarıdır. 2021ci ilin aprelində Dünya İqtisadi
Forumunun Dördüncü Sənaye
İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin
Afiləedilmiş Azərbaycan Mərkəzinin (4SİM Afiləedilmiş Azərbaycan Mərkəzi) yaradılmasına
dair Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Dünya İqtisadi Forumu arasında razılaşma imzalanıb.
2021-ci aprelin 1-dən fəaliyyətə
başlayan Mərkəzin yaradılmasının əsası 2020-ci il yanvarın 21-də
İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Dünya İqtisadi Forumunun
prezidenti Borge Brende arasında
niyyət protokolunun imzalanması
ilə qoyulub. Bu, MDB məkanında
yaradılan ilk mərkəzdir.
Dördüncü Sənaye İnqilabı Mər
kəzləri Şəbəkəsi 2017-ci ilin
martında Dünya İqtisadi Forumu
tərəfindən təşkil edilib. Hazırda
Dördüncü Sənaye İnqilabı Şəbəkəsinin 13 mərkəzi var. Bunlardan 9-u Afiləedilmiş Mərkəz,
3-ü Forum tərəfindən idarə olunan
mərkəz və ABŞ-ın San-Fransisko
şəhərində yerləşən mənzil-qərargahdır. Dördüncü Sənaye İnqila-

latlar və transmilli korporasiyalar
bu təşəbbüsün gerçəkləşməsində
Azərbaycan dövləti ilə yaxından
əməkdaşlıq edirlər.

lidir. Azərbaycan gənclər ölkəsidir,
yeniliyə açıq cəmiyyətdir. Dördüncü sənaye inqilabının ölkədə kök
salması üçün daha çox amilin bir
araya gəlməsinə ehtiyac var. Düşünürəm ki, Qarabağın qarşıdakı illərdə bərpası və yenidən qurulması
prosesi də bizim üçün bu baxımdan
böyük bir fürsətdir. Bu, dördüncü
sənaye inqilabının nailiyyətlərini
tətbiq etmək baxımından bizə böyük bir test imkanı yaradır.
Prezident İlham Əliyev 2020-ci
il iyulun 27-də Emin Əmrullayevi Təhsil naziri təyin olunması
ilə əlaqədar videoformatda qəbul
edərkən deyib: “Dördüncü səna-

strategiyalar düşünməyi tələb
edir. Çünki dördüncü sənaye
inqilabı iqtisadiyyatının rəqabət qaydaları əvvəlki dövrlərin
qaydalarından fərqlənir. Burada rəqabətə tab gətirmək üçün
bütün formalarda innovasiyaları
tətbiq etmək lazımdır. Hazırda
aparılan islahatlar imkan verir
ki, Azərbaycan texnoloji və innovativ cəhətdən daha da inkişaf
etsin. Reallıqlar da onu göstərir
ki, Azərbaycanın mövcud zaman
kəsiyində malik olduğu imkanlardan yararlanaraq, texnoloji
sıçrayışla və innovativ həllərlə
dördüncü sənaye inqilabından

Dördüncü sənaye inqilabı bizi
cəmiyyət həyatının, demək olar
ki, bütün sahələrində önəmli çağırışlarla üz-üzə qoyur desək,
yanılmarıq. Bu gün insan-insan,
insan-hökumət və insan-təbiət
münasibətlərinin hər biri üzrə
bu inqilabın doğurduğu çağırışları görməmək mümkün deyil.
Təsadüfi deyil ki, artıq “ağıllı

ye inqilabının mövcudluğu, həm
də dünyada gedən rəqəmsallaşma tendensiyaları ilə bağlıdır.
Bu baxımdan rəqəmsallaşma,
müasir texnologiyaların geniş yayılması və tətbiq edilməsi bəzi peşələri lazımsız edir”.
Dövlət başçısı daha sonra diqqətə
çatdırıb ki, artıq bu peşələrin siyahısı var. Bu peşələr aradan

bəhrələnə bilər.
Unutmamalıyıq ki, dünyada təzyiqlərin artdığı bir şəraitdə dövlətimizin milli və iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması bu
prosesdə əsas strateji hədəfdir və
biz bunu hər zaman diqqətdə saxlamalıyıq.
Akademik Ziyad Səmədzadə

layihə çərçivəsində il ərzində 200 min kvadratmetr dəmir beton məmulatlarının istehsalı
planlaşdırılır. Müəssisədə 80 daimi iş yeri yaradılacaq. Türkiyə və yerli texnologiyalardan
istifadə ediləcək müəssisədə istehsal olunan
məhsullar əvvəlcə daxili bazarın tələbatının
İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin sənaye məşğul olacaq “Dadaş-N” MMC Ağdam Sənaödənilməsinə yönəldiləcək.
potensialının inkişaf etdirilməsi məqsədilə ye Parkında 2 hektar ərazidə fabrik inşa edəQeyd edək ki, Ağdam Sənaye Parkı Azərbayyaradılan Ağdam Sənaye Parkına sahibkarlar cək. İnvestisiya dəyəri 9,5 milyon manat olan
can Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 28
tərəfindən böyük maraq göstərilir. Artıq 2 sa- layihə çərçivəsində il ərzində 1 milyon kvadrat
may tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Sənaye Parhibkara sənaye parkının rezidentliyi statusu metrdən çox xalça istehsalı, 60 nəfərin daimi
kında tikinti materiallarının istehsalı müəsverilib.
işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur.
İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib ki, Nazir- Ağdam Sənaye Parkının digər yeni rezidenti ların, döşəmə panellərinin, üfüqi su novlarının, sisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatı məhliyin İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyində “Veliev” MMC tərəfindən “Prefabrik dəmir-be- dəmir beton dirəklərin, müxtəlif növ hasar- sullarının qablaşdırılmasının, meyvə-tərəvəz
bununla bağlı keçirilən tədbirdə sahibkarlara ton məmulatları istehsalı” layihəsi həyata keçi- ların, kanalizasiya borularının, səki və divar konservlərinin, ət və süd məhsullarının, yem,
Sənaye Parkının rezidentinin qeydiyyat şəha- riləcək. Layihə çərçivəsində körpülərin, sənaye daşlarının, yaşayış binalarının tikintisi üçün gübrə istehsalı və emalının, eyni zamanda xiddətnaməsi təqdim olunub.
və yaşayış binalarının tikintisi üçün gərginləş- izolyasiyalı panellərin və sair istehsalı nəzərdə mət sahələrinin, soyuducu kameraların və sair
Müxtəlif çeşiddə sintetik xalçaların istehsalı ilə dirilmiş dəmir beton tirlərin, kirişlərin, ferma- tutulur. Dəyəri 2,5 milyon manat təşkil edən təşkili nəzərdə tutulur.
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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Strukturunda yeni şöbə yaradılıb.
Palatadan bildirilib ki, Auditorlar Palatasında
Auditin Təşkili, Hesabatlılıq və İnformasiya
İdarəsinin tərkibində Haqsız rəqabətə qarşı
mübarizə şöbəsi yaradılıb.
Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin yaradılmasında əsas məqsəd auditor xidmətinə ictimai etimadın yüksəldilməsi, auditor xidməti
bazarında auditorlar tərəfindən yolverilən haqsız rəqabət hallarının vaxtında aşkar edilməsi
və belə hallara qarşı mübarizə aparmaqla onların aradan qaldırılmasıdır.

Azərbaycanda istehsal olunan
“Made in Azerbaijan” brendi
məhsulları “Azexport.az” internet portalı vasitəsilə “Amazon”
və “eBay” platformalarında beynəlxalq alıcılara təqdim olunub.
Bu barədə fevralın 2-də “Azexport.
az” portalının rəhbəri Ayxan Qədəşov “Made in Azerbaijan” məhsullarının portal vasitəsilə “Amazon”

və “eBay”da satışa çıxarılmasına
dair mətbuat konfransında deyib.
O bildirib ki, ilkin mərhələdə yerli istehsal olan rəsm, musiqi, ədəbiyyat və sənətkarlıq işləri kimi
mədəniyyət sənayesi məhsulları,
həmçinin qeyri-qida və qida kateqoriyasından seçilən məhsullar portallara inteqrasiya olunub.
“Azexport.az” artıq “Made in
Azerbaijan” brendi məhsullarını “Amazon” və “eBay” platformalarında vahid ad altında beynəlxalq alıcılara təqdim edəcək.
Bu, platformalarda satış proseslərinə ciddi nəzarət və yüksək
keyfiyyət tələblərinin mövcud
olması ilə əlaqəlidir. Bundan əvvəl isə “Azexport.az” bu platformalarda hər bir istehsalçı üçün
fərdi satıcı hesabının yaradılması xidmətini təqdim edirdi.
Satışların əsasən İsrail, Yaponi-

ya, Çin, Tayvan, Koreya, Honkonq, Sinqapur, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya,
MDB və Avropa ölkələrinə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Layihə çərçivəsində dövlət təş
kilatlarının dəstəyi ilə kiçik və orta
biznes subyektləri tərəfindən ər
səyə gətirilən məhsulların da bu
portallara inteqrasiyası nəzərdə
tutulub. Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyevin tapşırığı əsasında
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən yaradılan “Azexport.az” portalı dünyanın 15-dək beynəlxalq elektron
ticarət platformasına inteqrasiya
olunub. 2016-cı ildən başlayan fəaliyyət müddəti ərzində “Azexport.
az” internet portalına dünyanın
145 ölkəsindən daxil olan ixrac
sifarişlərinin dəyəri 2 milyard 720
milyon ABŞ dolları təşkil edib.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məsələlərin
mərkəzləşmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının İdarələrarası Mərkəzinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Nəqliyyat, rabitə
və yüksək texnologiyalar üzrə İşçi Qrupundan verilən məlumata görə, yenidən qurulan Bərdə-Ağdam dəmir yolunda Köçərli və
Təzəkənd stansiyalarının inzibati binası və
sərnişin platformasının tikintisinə başlanılıb.
Prezident İlham Əliyevin 24 noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Bərdə-Ağdam dəmir
yolu xəttinin tikinti-quraşdırma işlərinə 2020ci ilin dekabr ayının əvvəlində start verilib.
Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin ox üzrə
uzunluğu 47,1 kilometrə bərabərdir. La-

Azərbaycanda bir qədər gec aşkarlansa da, COVİD-19 virusunun yeni
ştamı olan Omikron artıq dünya iqtisadiyyatına öz mənfi təsirlərini
göstərməyə başlayıb. Son iki il məlum infeksiyanın dünyanı ağuşuna alması fonunda qlobal miqyasda
istehsalatın zəifləməsi, beynəlxalq
ticarət və logistika sisteminin çökməsi, əmtəə çatışmazlığı, investisiya qoyuluşlarının kəskin azalması, əmək
bazarında işçi qıtlığının yaşanması,
maliyyə sabitliyinin pozulması, qlobal birjalarda dalğalanmalar, istehlak
bazarlarının kiçilməsi, tədarük zəncirinin optimallaşdırılmasının qeyri-mümkünlüyü, milli valyutaların
dəyər itirməsi, işsizlik və inflasiyanın
artması kimi genişmiqyaslı sosial-iqtisadi çətinliklərin yaşanması kimi
hallarla müşahidə edilmişdir.
Hökumətlər uzunmüddətli karantin
ərəfəsində zərbə almış milli iqtisadiyyatlarını bərpa etmək – istehsal
həcminin artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması, ixracatın stimul-

laşdırılması, maliyyə sabitliyinin
gücləndirilməsi, xarici investisiyanın cəlb edilməsi və daxili istehlak
bazarının dirçəldilməsi üçün müxtəlif strateji tədbirlər görsələr də, qlobal artımın cari ildə ötən illə (5,5%)
müqayisədə ciddi şəkildə azalaraq
4,1% səviyyəsində qərarlaşacağı ehtimal edilir. Qeyd edək ki, tendensiya
bu şəkildə davam edərsə, 2023-cü il
üçün ümumdünya artım tempinin
səviyyəsi 3.8%-ə qədər geriləyə bilər.
Ümumiyyətlə, qlobal iqtisadiyyatın
iki əsas lokomotivi, ABŞ və Çin iqtisadiyyatlarının kiçilməsi yuxarıda
göstərilən rəqəmlərin formalaşmasına birbaşa təsir edən nüanslardır.
Bir çox ölkələrdə vaksinasiya prosesinin gözləniləndən yavaş getməsi,
vaksinlərin dünya ölkələri arasında
qeyri-bərabər bölüşdürülməsi, ortaya çıxan yeni növ mutasiyaların cəmiyyətdə qorxu və qeyri-müəyyənlik yaratması, virusa yoluxanların
sayında sürətli artım, sərt pul-kredit
və fiskal siyasətinin yürüdülməsi

Azərbaycanda 2021-ci ildə mənfəət vergisi
ödəyən bankların sayı 18 təşkil edib.
Kommersiya bankları dövlətə ötən ilki mənfəətlərindən 165 milyon 633.31 min manatlıq
vergi ödəyiblər.
Hesabat ilində də öncəki ildən daha az ödəniş edilməsinə baxmayaraq, ən böyük vergi
ödənişi “Kapital Bank” ASC-yə məxsus olub.
Ölkədə ən böyük xidmət şəbəkəsinə malik
olan bank 51.41 milyon manat (2020: 61.14
mln. manat) mənfəət vergisi ödəyib.

yihə çərçivəsində dörd ədəd stansiyanın, üç
ədəd körpünün, bir ədəd yolötürücünün, 23
ədəd avtomobil yolu ilə eyni səviyyədə kəsişmənin və ümumilikdə 127 ədəd süni mühəndis qurğusunun tikintisi planlaşdırılır.
Tikinti işləri iki mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ Bərdə-Köçərli-Təzəkənd
stansiyalarını əhatə etməklə 20,78 km, ikinci mərhələ isə Təzəkənd-Ağdam stansiyalarını əhatə etməklə 26,32 km təşkil edir.
Birinci mərhələ üzrə dəmir yolu xəttinin torpaq yatağının tikintisi işlərinə 2020ci ilin dekabr ayında, süni qurğuların tikintisinə 2021-ci ilin fevral ayında, yolun
üst quruluşu elementlərinin tikintisinə

kimi faktorlar makro və mikroiqtisadi müstəvidə sabitliyin təmin edilməsini ləngidir. Belə ki, bir müddət
öncəki statistikada 2024-cü ilə qədər
pandemiyanın fəsadlarından ötrü
qlobal iqtisadiyyatda meydana gələ

Bildirək ki, 2021-ci ildə Azərbaycanda 23 bank
xalis mənfəət əldə etmişdi. Burada vacib bir
məqam sayların qarışdırılmamasıdır. Çünki
balansında illərin yığılmış zərəri olan banklar
mənfəət vergisi ödəmirlər.
Qanunvericiliyə görə, banklar təsisçilərinin və
ya səhmdarlarının yığıncağının qərarı ilə hesabat ilinin xalis mənfəətini keçmiş illərin zərərləri ilə bağlaya bilərlər.
Ölkə banklarından isə 11-inin balansında illərin yığılmış zərəri vardır.

isə 2021-ci ilin avqust ayında başlanılıb.
Artıq birinci mərhələ üzrə torpaq işləri 98 faiz
həcmində yerinə yetirilib, həmçinin 35 ədəd suötürücü boru, iki ədəd körpü, səkkiz ədəd ehtiyat
keçidi tam tikilib. 16,8 km dəmir yolunun üst
quruluşu elementləri və 18 ədəd yoldəyişdirən
qurğu quraşdırılıb. Köçərli və Təzəkənd stansiyalarının inşası da birinci mərhələ çərçivəsində
aparılır. Ümumilikdə birinci mərhələ üzrə tikinti-quraşdırma işləri 65 faiz yerinə yetirilib.
İkinci mərhələ üzrə dəmir yolu xətti minalandığından tikinti-quraşdırma işləri minatəmizləmə prosesinə paralel həyata keçirilir.
Bərdə-Ağdam dəmir yolunun tikintisinin 2023cü ildə yekunlaşdırılması planlaşdırılır.

proqnoza görə pandemiyanın ilk ilində (2020) dünyanın böyük iqtisadiyyatları arasında iqtisadi böyüməyə
və ən çox birbaşa xarici investisiya
(163 milyard ABŞ dolları həcmində)
cəlbinə nail olmuş Çində belə artım
tempi zəifləməyə doğru gedəcək.
Öz növbəsində, ABŞ da ötən ilin payız
mövsümündə ölkəni vuran Delta variantının fəsadlarını aradan qaldırmağa
macal tapmamış, Omikron variantı ilə
mübarizəyə başlamağa məcbur olub.
Bir sözlə, “il ildən pis gəlir” məsəlini
yaşadığımız bu ərəfələrdə koronavirus infeksiyasının yeni variantlarının ortaya çıxması pandemiyanın
hələ bir müddət uzanacağına, preventiv tədbirlərin artacağına, qismi
qapanmalara və dolayısıyla bir çox
ölkələrdə, ələlxüsus da yeni sənaye
biləcək iqtisadi itki 12,5 trilyon ABŞ və inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə
dolları olaraq hesablanmış olsa da, iqtisadi təlatümlərin yaşanacağına/
hal-hazırda bu rəqəmin daha da arta- davam edəcəyinə və dünya iqtisadiyraq 13.8 trilyon ABŞ dolları ətrafında yatının bir çox sahələrində qeyri-staolacağı proqnozlaşdırılır.
billiyin hökm sürəcəyinə dəlalət edir.
Bir çox iqtisadçının verdiyi bədbin
banker.az
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Əmirxan Mehralı oğlu Babaşov 1947-ci il 5 fevral tarixində Gürcüstanın Bolnisi
rayonunun Faxralı kəndində
kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Faxralı orta
məktəbinin 11-ci sinfini bitirdikdən sonra S.M.Kirov adına
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) iqtisad fakültəsinə
daxil olmuşdur. 1966-cı ildə həmin fakültə yeni təşkil edilmiş
D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna verilmiş və 1969-cu ildə həmin institutun Əmtəəşünaslıq
və ticarətin təşkili fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Gənc mütəxəssis kimi bir
müddət Ticarət Nazirliyi sistemində işləmişdir.
Azərbaycan SSR Dövlət Plan
Komitəsi (indiki İqtisadiyyat Nazirliyi) yanında Elmi
Tədqiqat İqtisad İnstitutunun
(ETİİ) direktoru, i.e.d., professor M.M.Allahverdiyev Ə.Baba
şovun elmi tədqiqat işinə olan
həvəsini nəzərə alıb, onun təyinatını dəyişdirib instituta
gətirmiş və kiçik elmi işçi vəzifəsinə işə qəbul etmişdir. O,
1971-1972-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 1972-ci
ildə ETİİ-də əyani aspiranturaya daxil olmuş və Moskva

şəhərində SSRİ Dövlət Plan
Komitəsi yanında İqtisadiyyat Elmi Tədqiqat İnstitutuna
ezam olumuşdur. SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin yanında
İqtisadiyyat Elmi Tədqiqat
İnstitutunun “Əhalinin həyat səviyyəsi və sosial inkişaf” bölməsinin müdiri, prof.
N.S.Laqutinin rəhbərliyi ilə
“Azərbaycan SSR əhalisinin
sosial qruplarının həyat səviyyələrinin yaxşılaşdırılması problemləri (iqtisadi təhlil
və planlaşdırma məsələləri)”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş,
iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. 1991-ci
ildə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası Ə.Babaşovun elmi
tədqiqat fəaliyyətinə və çap
olunmuş elmi əsərlərinə görə
ona baş elmi işçi (dosent) attestatı vermişdir. 1975-ci ilin noyabr ayından 1994-cü ilin may
ayına kimi Azərbaycan Respublikası Dövlət Plan Komitəsi (indiki İqtisadiyyat Nazirliyi) yanında ETİİ-də kiçik elmi
işçi vəzifəsindən şöbə müdiri
vəzifəsinə kimi yüksəlmişdir.
Ə.Babaşov elmi işə hələ tələbəlik illərindən meyil göstərmişdir. 1967-ci ildə K.Marksın
“Kapital” əsərinin 1-ci cildinin
çap olunmasının 100 illiyi mü-

nasibəti ilə keçirilən Ümumrespublika
müsabiqəsində
yazdığı elmi iş III dərəcəli diploma (I dərəcə heç kimə verilməmişdir) və pul mükafatına
layiq görülmüşdür. Ə.Babaşov
“Azərbaycan Respublikasında
şəhər və kənd əhalisinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması problemləri” mövzusunda
elmi əsərinə görə Respublika
Komsomol Komitəsinin laureatı olmuşdur.
Erməni separatçıları öz xəbis
niyyətlərini həyata keçirmək
üçün bunu Dağlıq Qarabağın
sosial-iqtisadi cəhətdən geri
qalması ilə əsaslandırdıqları
dövrdə
ETİİ-nin əməkdaşları elmi dəlillərlə bu ideyanı
alt-üst etmişdilər. Ə.Babaşov
həmin fundamental elmi işin
mühüm bölmələrindən birini - əhalinin həyat səviyyəsi və
sosial inkişafını tədqiq etmişdir. Əhalinin həyat səviyyəsini
və sosial inkişafını xarakterizə
edən bütün göstəricilərin (əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən
həkimlərin sayı istisna olmaqla)
Dağlıq Qarabağda Azərbaycandan və Ermənistandan üstün
olduğu göstərilmişdir. Həkimlərin sayının belə az olması isə
İrəvandan ermənilərin Dağlıq
Qarabağa işləməyə gəlməməsi,
Bakıdan gedən azərbaycanlıların isə işə qəbul edilməməsi
idi. Bu və digər məsələlər Moskvadan gələn akademik T.Xaçaturovla görüşdə də bir daha
vurğulanmışdır.
Ə.Babaşov ETİİ-də yerinə yetirilən “1976-1990-cı illərdə
Azərbaycan SSR-də məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsinin əsas istiqamətləri” (Bakı 1978), “2000-ci ilə
qədər Azərbaycan SSR-in məhsuldar qüvvələrinin inkişafı və
yerləşdirilməsi sxemi” (Bakı
1982), “1985-2005-ci illərdə
Azərbaycan SSR-də elmi-texniki tərəqqinin kompleks proqramı” (Moskva 1983) və “19902005-ci illərdə Azərbaycan
SSR-də məhsuldar qüvvələrin
inkişafı və yerləşdirilməsi baş
sxemi” (3 cilddə) kimi funda-

2021-ci il ərzində Azərbaycanın ixracı 22,2 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə 2,7
milyard ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 2020-ci illə müqayisədə 870 milyon ABŞ dolları və ya 47,2 faiz artıb.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın yanvar sayına istinadla bildirir ki, 2021-ci il ərzində
meyvə-tərəvəz məhsulları ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə 22,9 milyon ABŞ dolları artaraq
630,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Müvafiq
dövr ərzində pambıq ipliyi ixracı 3,1 dəfə, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 2,9 dəfə, qara
metallar və onlardan hazırlanan məmulatların
ixracı 2 dəfə, alüminium və ondan hazırlanan
məmulatların ixracı 66,2 faiz, pambıq lifi ixracı
58,3 faiz, şəkər ixracı isə 19,3 faiz artıb.

Ötən il dəniz nəqliyyatı ilə
ümumilikdə 793,1 min ton yük
daşınıb ki, bu yüklərin dəyəri
716,3 milyon ABŞ dollarıdır.
Dövlət Gömrük Komitəsin-

dən verilən məlumata görə,
yanvar-dekabr aylarında dəniz nəqliyyatı ilə ixrac olunan
295,2 min ton yükün dəyəri
148,3 milyon dollar təşkil edib.

mental sənədlərin müəllifləri
sırasında olmuşdur.
1977-ci
ildə
akademik
Z.Səmədzadənin rəhbərliyi
ilə ETİİ-də yerinə yetirilən,
ən yüksək dövlət orqanlarında müzakirə olunan və Ə.
Babaşovun da iştirak etdiyi
“Azərbaycan SSR-də orta aylıq əməkhaqqının digər müttəfiq respublikalardan geri
qalması səbəbləri” elmi arayışı respublikada çox yüksək
əks-səda doğurmuşdur.
Ə.Babaşov SSRİ Dövlət Plan
Komitəsi yanında İqtisadiyyat
Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birgə yerinə yetirilən “Müttəfiq
respublikalarda
minimum
istehlak büdcəsi və minimum
əməkhaqqı problemləri” üzrə
dörd blokdan ibarət elmi tədqiqat işində əsas müəlliflərdən biri olmuşdur.
Ə.Babaşov 1994-cü ildə Milli
Məclisin İqtisadi Siyasət daimi
komissiyasına ekspert qəbul
edilmiş, 1994-cü ilin noyabr
ayından isə Milli Məclis Aparatının İqtisadi qanunvericilik
şöbəsində böyük məsləhətçi,
1996-cı ilin aprel ayından 2017ci ilə kimi baş məsləhətçi vəzifəsində işləmiş, dövlət qulluğunun baş müşaviri olmuşdur.
Ə.Babaşov iqtisadi və aqrar qanunvericilik bazasının yaradılmasında fəal iştirak etmiş, işçi
qrupunun rəhbəri olmuşdur.
Milli Məclisdə işlədiyi müddətdə 70-ə yaxın qanun layihəsinin hazırlanmasında, həmçinin qanunvericilik məsələrinə
həsr olunmuş bir sıra konfrans
və seminarlarda iştirak etmişdir. 2008-ci ildə Fransa və Almaniyada iqtisadi məsələlərə
həsr olunmuş seminarlarda
Azərbaycanı təmsil etmişdir.
2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə o,
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı” ilə təltif
olunmuşdur.
Ə.Babaşov elmi iş və iqtisadi
qanunvericilik bazasının yaradılması ilə yanaşı, pedaqoji
fəaliyyətlə də aktiv məşğul ol-

muşdur: ayrı-ayrı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında, Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində, Təfəkkür Universitetində, Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda tələbələrə iqtisad elminin
aktual problemlərindən mühazirələr oxumuş, magistr və namizədlik dissertasiya işlərinin
elmi rəhbəri olmuş, bir çox namizədlik dissertasiyalarına opponentlik etmişdir.
Ə.Babaşov Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə uyğun fəaliyyət göstərməyə qadir olan
kadrların hazılranması, onların
peşə-ixtisas səviyyəsinin artırılması və təkmilləşdirilməsi işində də yaxından iştirak etmişdir.
Auditorlar Palatasında auditor
adı almaq üçün təşkil olunmuş
hazırlıq kurslarında sahibkarlıq
fəaliyyətinin qanunvericiliklə
tənzimlənməsi ilə bağlı mühazirələr oxumuşdur.
Ə.Babaşov dəfələrlə Bakı,
Moskva, Kiyev, Minsk və digər şəhərlərdə keçirilən simpozium və konfranslarda elmi
məruzələrlə çıxış etmişdir. O,
6 kitabın və 70-dən çox elmi
əsərin müəllifi, iqtisadiyyata
aid bir çox kitabların elmi redaktoru olmuşdur.
O, Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Aqrar Siyasət
Komitəsinin sədri, i.e.d., prof.
E.R.İbrahimovun rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin aqrar siyasətin yeni (2003-2013cü illər) mərhələsinin həyata
keçirilməsi sahəsində misilsiz
fəaliyyətinə həsr edilən çıxış
və nitqlərindən çıxarışlara
həsr olunan “İlham Əliyev və
müasir aqrar siyasət” kitabını
nəşr etdirmişdir.
Babaşov Ə.M, Abbasəliyeva
S.Z., İmanov E.S. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru, i.e.d., prof.,
Əməkdar elm xadimi V.M.Vəliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat
və Sənaye Nazirliyinin İqtisadi
İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun 50 illik yubileyinə

2021-ci ildə xarici vətəndaşların bank kartları
vasitəsilə ölkəmizdə apardıqları əməliyyatların həcmi 1,3 milyard manat təşkil edib.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın
yanvar sayına istinadla bildirir ki, keçən ilin
dekabrında isə əcnəbilər bank kartları vasitəsilə 171,7 milyon manatlıq əməliyyat aparıblar.

Bu nəqliyyat növü ilə idxal
edilən yüklərin həcmi 497,9
min tondan çox, dəyəri isə
567,9 milyon dollar olub.

2021-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən
müəssisələr və fiziki şəxslər
tərəfindən 193,9 milyon ton
yük daşınıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 2020-ci ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə yük daşınması 2,8 faiz
artıb. Yüklərin 58 faizi avtomobil, 7,8 faizi dəmir yolu,
2,8 faizi dəniz, 0,3 faizi hava
nəqliyyatı, 31,1 faizi isə boru
kəməri ilə daşınıb.

həsr edilən “Azərbaycanda
iqtisadi inkişafın elmi əsaslarını işləyən ilk tədqiqat institutu-50” kitabını nəşr etmişlər.
Babaşov Ə.M, Nəbiyev Ə.X.,
Səfərov A.N. tərəfindən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
Universitetinin Elmi Metodiki Şurasının 04 may 2017-ci
il tarixli iclasının 0.5 protokolu ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq
edilmiş “Sənayenin təşkili
və idarə edilməsi” kitabı çap
olunmuşdur.
Ə.Babaşov Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 2021-ci il 02 aprel tarixində
keçirilən “Qarabağ regionunun iqtisadi və sosial inkişaf
problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın təşkilat
komitəsinin katibi olmuşdur.
Əmirxan müəllim bu gün də
böyük əzmlə çalışır, iqtisadçı kadrların hazırlanmasında
yaxından iştirak edir. O, 1995ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində
əvəzçiliklə 0.5 ştat dosent vəzifəsində magistrlərin iqtisadi
biliklərinin artırılmasına öz
töhfəsini vermişdir. O, 2017ci ildən Azərbaycan Memarlıq
və İnşaat Universitetinin “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasında tam ştatla
dosent işləyir. O, ömrünün
75-ci qışını da bahar həvəsi ilə
qarşılayan, istedadı, metodik
hazırlığı, xeyirxah işləri ilə tanınan müəllimlərdəndir.
Əmirxan müəllim bu gün də
tələbələrini öyrətmək həvəsi ilə
hər gün öz doğma iş yerinə - “Sənayenin təşkili və idarə ediməsi”
kafedrasına gəlir, onun üçün yaşın yox, mənalı yaşamağın fərqi
var. Bəlkə elə buna görədir ki,
onun ömür kredosunun ana xəttini gənclərimizə elm öyrətmək,
savad vermək, onları bacarıqlı
kadr kimi hazırlamaq dəyərləri
təşkil edir.
Akademik
Ziyad SƏMƏDZADƏ,
iqtisad elmləri
doktoru, professor
Vahid NOVRUZOV
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A

zərbaycan opera müğənnisi Əhməd Bəşir oğlu Bədəlbəyli (Ağdamski) 1884-cü ildə Ağdamda anadan olmuşdur. Üzeyir bəy Hacıbəylinin xalası oğludur. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafı və təbliği sahəsində əvəzsiz rolu olan şəxsiyyətlərdən biri də Əhməd Ağdamski olmuşdur.

Xalqın qəlbində teatra, peşəkar
musiqiyə maraq oyatmaq, bu
musiqinin yayılması və inkişafı
yollarını tapmaq onu və o dövrün ziyalılarını mütəmadi düşündürən vacib məsələlərdən
ən başlıcası idi.
Həyatı və yaradıcılığı
1884-cü ilin soyuq qış günü,
yəni yanvar ayının 5-də Ağdam şəhərində ziyalı ailəsində
dünyaya göz açmışdır. Əhməd
Bəşir oğlu Bədəlbəyli hələ kiçik
yaşlarında ikən teatra çox böyük maraq göstərirdi. O, teatr
həvəskarları dərnəyinin, xalq
mərasim tamaşalarının fəal iştirakçıları sırasında öz bacarığını səylə nümayiş etdirirdi.
1910-cu ildə "Nicat" Xeyriyyə
Cəmiyyətinin teatr truppasında səhnə fəaliyyətinə başlamışdır. Teatrda çalışdığı illərdə o, Hüseynqulu Sarabski,
Hüseyn Ərəblinski, Mirzəağa
Əliyev, H.Hacıbababəyov və
sair sənət fədailəri ilə dostluq,
əməkdaşlıq edirdi. Üzeyir Hacıbəyov teatr səhnəsində qadın
aktrisaları olmadığı üçün ça-

lışırdı ki, öz opera və musiqili
komediyalarında qadın rolları
az olsun və ya heç olmasın. Bu
isə necə deyərlər, vəziyyətdən
çıxış yolu demək deyildi. Şərq
aləminin ilk operası olan "Leyli
və Məcnun" operasını səhnəyə
qoyanda başlıca məsələ Leyli
rolunun ifaçısını tapmaq idi.
Üzeyir bəyin anası Şirin xanımla Əhməd Bədəlbəylinin
anası Əzizə xanım doğma bacı
idilər. Üzeyir bəy xalası oğluna üz tutur. O zaman onun ən
böyük arzusu müəllim olmaq
idi, lakin teatra olan məhəbbət
onu səhnəyə gətirib çıxarır. O
illərdə Əhməd tələbə idi, tələbələrin teatrda oynamaları bir
yana, axşam tamaşalarına baxması üçün belə xüsusi icazə olmalı idi. Belə bir icazə alınır və
Əhməd bəy Leylini oynamağa
başlayır. Tanınmasın deyə, adını "Miri" yazdırır. Sonralar isə
səhnə təxəllüsü olaraq özünə
“Ağdamski” soyadını götürür.
1915-ci ildə 116-cı sayında
"Kaspi" qəzeti yazırdı: "Bu gecə
Leyli rolunda çıxan Ağdamski
öz istedadının ən yüksək mərhələsində idi. Artistin səsi əla
idi. Tamaşaçılar onu arası kəsilmədən alqışlayırdılar".
Dəfələrlə səhnədən düşməyən
"Leyli və Məcnun" operasında
baş rolların ifaçıları haqqında 1916-cı il 22 dekabr tarixli

28 yanvar 2022-ci il tarixində Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi
Tibbi Xidmət İdarəsi Elmi-Təcrübi və Tədris Mərkəzi və Mərkəzi Gömrük Hospitalının birgə təşkilatçılığı ilə "COVID-19
xəstələri ilə işin təşkili: Orta tibb personalının diqqət etməli olduğu vacib məqamlar" mövzusunda Vebinar həyata keçirilib.
Açılış nitqi ilə çıxış edən Mərkəzi Gömrük
Hospitalının rəisi, tibb xidməti polkovniki Elman Məmmədov vebinar iştirakçılarını salamlayaraq mövzunun aktualllığı
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O, COVID-19
xəstələrinə keyfiyyətli tibbi xidmətlərin
göstərilməsində həkimlərlə yanaşı, orta
tibb personalının da rolunun vacibliyini
vurğulayıb və tibb bacılarının bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin mühüm
əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib.
Tibb bacılarının xəstəliyin ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirə bilmədən, yanaşı xəstəliklərini nəzərə almadan əsassız yerə göstəriş
olmayan müxtəlif preparatları xəstələrə
tövsiyə etməsinin yolverilməz olduğunu
vurğulayan E.Məmmədov çıxışının sonun-

"Kaspi" qəzeti səhifələrində
yazılırdı: "Leyli rolunda ölüm
səhnəsini xüsusi ilhamla oynayan Ağdamski Sarabskiyə
çox gözəl tərəf-müqabili idi".
Onun çıxışı Üzeyir Hacıbəyovun xoşuna gəlir və sonralar o,
bəstəkarın əsərlərində baş rolların ifaçısına çevrilir. Beləliklə
o, inqilabdan əvvəlki Azərbaycan opera və musiqili komediya teatrı səhnələrində ilk dəfə
qadın rollarının ifaçısı kimi tanınmışdır. O, qadın rollarını elə
aktyorluq məharətilə ifa edirdi
ki, hətta tamaşadan sonra qadın kimi ona çiçək göndərənlər
də az olmurdu. Onun oynadığı
qadın rollarının hamısı xarakter etibarilə bir-birindən fərqlənirdi. Bu obrazların hər birini
tamam ayrı səpkidə oynayırdı. Tək oyun tərzi yox, hətta
səsi də dəyişilirdi. O, düz 12
il səhnəyə qadın qiyafəsində,
qadın geyimində çıxdı. Üzeyir
Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasında Leyli, "Əsli və
Kərəm"də Əsli, "O olmasın, bu
olsun"da Gülnaz, "Arşın mal
alan"da Gülçöhrə, "Ər və arvad"da Minnət, "Rüstəm və Söhrab"da Təhminə, "Şah Abbas və
Xurşudbanu"da kəndli qızı və
s. onun əsas rolları kimi opera
tarixinə düşmüşdür.
Onun bir artist kimi yüksək
keyfiyyətlərindən biri də oy-

da vebinar iştirakçılarını aktiv olmağa, vebinardan maksimum faydalanmağa dəvət
edib və vebinarın işini açıq elan edib.
200-dən çox tibb bacısının onlayn olaraq
dinləyici qismində iştirak etdiyi Vebinarın
elmi hissəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəisi, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədr
müavini, əməkdar həkim, ürək-damar cərrahı, t.e.d Rəşad Mahmudovun moderatorluğu ilə davam edib.
Mərkəzi Gömrük Hospitalının rəsmi facebook səhifəsi üzərindən də canlı yayımlanan Vebinarda Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi Sanitar Karantin
Xidmətinin əməkdaşı Natiq Zülfüqarov,
Mərkəzi Gömrük Hospitalının infeksionisti Mədinə Abdullayeva, Mərkəzi Gömrük
Hospitalının həkim-metodisti, İnfeksiya
Nəzarət Komissiyasının sədri Səttar Yaqubov və Mərkəzi Gömrük Hospitalının baş
tibb bacısı, İnfeksiya Nəzarət Komissiyasının üzvü Gülyaz Fərəcova geniş təqdimatlarla çıxış edərək dinləyicilərin suallarını
cavablandırıblar.

naya bilməyəcəyi roldan bacarıqla imtina etməsi idi. Üzeyir
bəy istəyirdi "Şeyx Sənan"da
Xumarı Əhməd oynasın, lakin
opera sırf muğam operası olmadığı üçün oxumaqda çətinlik çəkəcəyini əvvəlcədən hiss
edən Ağdamski Xumardan boyun qaçırdı.
20-ci illərin əvvəllərində, artıq oxumadığı vaxtlarda belə
Ə.Ağdamski bekar dayanmırdı. O zamanlar Əhməd bəy
orkestrdə tar çalırdı. Sonralar
Leyli rolunun daha bir kişi ifaçısı yarandı – Hüseynağa Hacıbababəyov.
1934-cü ildən başlayaraq ömrünün sonunadək, yəni 1954-cü il
aprel ayının 1-nə kimi Əhməd
Ağdamski pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. O, Ağdaş rayonunun musiqi məktəbində
tardan dərs verirdi. Ağdaşa
gəldiyi gündən rayon ziyalıları
arasında hörmət qazanaraq, el
məclislərində yaxından iştirak
edirdi. Rayona gəldiyi gündən
Ə.Ağdamski kaman ustası,
gözəl musiqiçi Habil Əliyevgilin evində kirayənişin qalmışdır. Uşaqlıq çağlarından Habil
Əliyev onu "Əhməd əmi" deyə
çağırmış, indi də xatirələrində
"Əhməd əmi" kimi qalıb. Sirr
deyil ki, Habil Əliyevin musiqiyə gəlişində, müşayiətçi
kimi yetişməsində də Əhməd
müəllimin faydalı məsləhətləri
və tövsiyələri çox böyük rol oynamışdır. O, fədakar əməyinin
bəhrəsi olaraq hökumətimiz
tərəfindən 1943-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.

Bakı metropolitenin 24 stansiyası və
tunelləri lider mobil operatorun şəbəkəsi ilə əhatə olunub
“Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha
dolğun edirik” strateji məqsədi ilə
fəaliyyətinin yeni dönəminə qədəm
qoyan Azercell abunəçilərini yüksəksürətli mobil internet xidmətləri ilə
təmin etməyə davam edir. Lider mobil
operator Bakı metropolitenində bu istiqamətdə apardığı işləri yekunlaşdıraraq iki il davam edən layihə nəticəsində
metropolitenin 24 stansiyasını və tunellərini 4G şəbəkəsi ilə əhatə edib. Beləliklə, Azercell abunəçiləri hətta qatarın
hərəkətdə olduğu zaman da dayanmadan mobil internet xidmətlərindən yararlanaraq dostları ilə yazışa, videolar
izləyə və musiqi dinləyə bilərlər.

“Azercell Könüllüləri” və şirkətin Mobil
Müştəri Xidmətləri Müharibə və Əmək
Əlilləri üçün pansionata səfər edib.
Aparıcı mobil operator “Azercell Telekom”-un öz əməkdaşlarından ibarət
“Azercell Könüllüləri” xeyriyyə qrupu
uzun illərdir ki, əhalinin daha həssas
təbəqələri üçün müxtəlif təşəbbüslərlə çıxış edərək fərqli yaş qrupundan
olan insanlara öz qayğısını göstərməkdə davam edir. Bu dəfə “Azercell
Könüllüləri” öz sovqatları ilə Bilgəh
qəsəbəsində yerləşən 9 saylı Müharibə və Əmək Əlilləri üçün Pansionata
səfər edib. Könüllülərin həmin sosial
xidmət mərkəzinə növbəti səfəri zamanı onları Azercell Mobil Müştəri
Xidmətləri də müşayiət edib. Beləliklə, özünün yeni “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik!” strateji məqsədi ilə Azercell komandası

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov,
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,
Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Şirkətin prezidenti Zərinə Zeynalova sürətlə dəyişən texnologiyalar mühitində insan resursları funksiyasının rolu
barədə fikirlərini bölüşüb.
Yanvarın 28-də Azərbaycan İnsan Resursları İnstitutunun
təşkilatçılığı ilə insan resursları (İR) sahəsindəki innovasiyaların təşviqi və müxtəlif sahələrdə təcrübə mübadiləsi
məqsədilə "Baku International HR Forum" (BIHRF) keçirilib.
Azərbaycanın telekommunikasiya bazarının lideri Azercell
tədbirin baş sponsorlarından biri kimi çıxış edib.
6 ölkədən 16 spiker sürətlə dəyişən korporativ mühitdə insan resurslarının rolu ilə bağlı fikirlərini yerli və beynəlxalq
təşkilatları təmsil edən 300 iştirakçı, müxtəlif sektorlardan
olan İR departamentlərinin rəhbərləri, dövlət rəsmiləri, sahibkarlar və digərləri ilə bölüşüblər.
CEO panelinin İR funksiyasının təşkilatın uğurundakı rolu
ətrafındakı müzakirəsində çıxış edən Zərinə Zeynalova əsl
biznes tərəfdaşı olmaq üçün həmin funksiyanın vacibliyini
vurğulayıb. "Texnologiya və digər sənaye sahələrində innovasiyaların sürətli tətbiqi dəyişən şəraitə yüksək səviyyədə
uyğunlaşma tələb edir. Bu baxımdan, kommersiya bacarıqları və sahibkarlıq ruhu, analitik bacarıqlar, emosional dayanıqlılıq, yüksək səviyyədə özünüdərk, ağıllı qərarlar qəbul
etmək qabiliyyəti, dürüstlük və etimad İR mütəxəssisindən
tələb olunan əsas keyfiyyətlərdir, - deyə Azercell prezidenti
bildirib. Azercell prezidentinin sessiyadakı çıxışı transformasiya liderliyi və dəyişikliklərin idarə edilməsi ilə bağlı fikirləri ətrafında ona auditoriyanın çoxsaylı suallarının
yönəlməsinə səbəb olub.

Azercell-in 4G şəbəkəsi Neftçilər,
Qara Qarayev, Koroğlu, Həzi Aslanov, Əhmədli, Xalqlar dostluğu, Ulduz, Nəriman Nərimanov, Gənclik,
28 may, Nizami, Elmlər Akademiyası,
İnşaatçılar, 20 yanvar, Memar Əcəmi,

Memar Əcəmi 2 (Bənövşəyi xətt),
Avtovağzal, Nəsimi, Azadlıq
prospekti, Dərnəgül, Cəfər Cabbarlı, Xətai, Sahil və İçəri şəhər
stansiyalarında, eləcə də bu stansiyaların tunellərində aktivdir.
Qeyd edək ki, Azercell Bakı
metropolitenində şəbəkəsinin
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üzrə işlərə 2019-cu ilin dekabr ayında start verib.
Artıq 2020-ci ilin ilk rübündə
sərnişin sayının daha çox olduğu mərkəzi metro stansiyalarında işlər tamamlanıb. Belə ki, layihənin
ilk mərhələsində Gənclik, 28 May,
Elmlər Akademiyası və Nizami metro
stansiyaları Azercell-in yüksək keyfiyyətli şəbəkəsi ilə təmin olunub.

pansionatda məskunlaşmış təqaüdçü
abunəçilərinin rabitə ehtiyaclarını qarşılamaq, onlara bu xidmətlərdən daha
rahat şəkildə faydalanmağı mümkün etmək kimi təşəbbüslə çıxış etdi.
Ölkədə ilk dəfə olaraq pansionat sakinlərinə yerində və tam təmənnasız
xidmət göstərərək, Azercell Mobil
Müştəri Xidmətləri gün ərzində 50dən artıq təqaüdçüyə 30-dan çox müştəri əməliyyatı həyata keçirib, yaxınları ilə daha rahat əlaqə yaratmaq üçün
mobil telefonun müxtəlif funsksiyala-

rından yararlanmaqda yardımçı olub.
Qeyd etmək lazımdır ki, səfər zamanı
bir qayda olaraq, Azercell-in Müştəri
Xidmətləri Mərkəzlərində göstərilən
bütün növ xidmət və əməliyyatlar, o
cümlədən yeni təsis, sim kartın dəyişdirilməsi və nömrənin bərpası kimi
əməliyyatlar həyata keçirildi. Ahıl
yaşlı həmvətənlərimizi rabitə xidmətləri vasitəsilə dünyaya daha yaxın
etmək məqsədilə təşkil olunmuş bu
təşəbbüsdən pansionat sakinləri çox
razı qaldıqlarını söyləyərək, Azercell
əməkdaşlarına öz minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. "Azercell Könüllüləri" xeyriyyə qrupu da şirkətin digər
xidmət strukturları ilə birgə əhalinin
daha həssas, daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqələri üçün bundan sonra
da yeni sosial təşəbbüslər həyata keçirməyi qarşısına məqsəd qoyub.

