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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 13-də Ağdam
rayonunda səfərdə olublar.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım əvvəlcə Ağdam şəhə
rində yeni inşa olunmuş “Ağ
dam-1” və “Ağdam-2” yarım
stansiyalarının, o cümlədən
“Qarabağ” Regional Elektrik
Şəbəkəsinin Rəqəmsal İdarəet
mə Mərkəzinin açılışında işti
rak ediblər.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin prezidenti Baba
Rzayev dövlətimizin başçısı İl
ham Əliyevə və birinci xanım
Mehriban Əliyevaya görülən
işlər barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, işğaldan azad
edilən Ağdam rayonunun
Azərbaycanın ümumi enerji sis
teminə qoşulması, dayanıqlı və
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təc
hiz edilməsi üçün “Azərenerji”
ASC tərəfindən “Xındırıstan”
yarımstansiyasından 35 kilo
metr məsafədə ikidövrəli 110
kilovoltluq yüksəkgərginlikli
elektrik verilişi xətti çəkilib.
Dövlətimizin başçısı Qarabağ
Regional Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzində “Ağdam-1” elekt
rik yarımstansiyasının açılışını
edib.
"Ağdam-1" yarımstansiyası
nın və Rəqəmsal İdarəetmə
Mərkəzinin ətrafındakı 2,5
hektarlıq ərazidə yaşıllıq zola
ğı və meyvə bağı salınıb, xüsu
si suvarma sistemi qurulub.
Ağdam rayonunun Əsgərana
yaxın Şelli kəndi istiqamətin
də yeni 110/35/10 kilovoltluq
“Ağdam-2”
yarımstansiyası
da inşa edilib. Bir neçə ay ər
zində minalardan təmizlən
miş ərazidə dördüncü sənaye
inqilabının yaratdığı texnoloji
yeniliklərə uyğun olaraq süni
intellektə adaptasiya edilən
enerjisistem şəbəkəsi konsep
siyası çərçivəsində müasir,
dayanıqlı, tam rəqəmsallaş
dırılmış yarımstansiya tikilib.
Burada 110 kilovoltluq açıq
paylayıcı qurğu yaradılıb,
açarların, ayırıcıların və digər
texniki avadanlığın açılıb-qo
şulması, o cümlədən aktivlə
rin, proseslərin, resursların
idarə edilməsi, qüsurların təci
li aradan qaldırılması və başqa
əməliyyatların proqram təmi
natı vasitəsilə avtomatik həya
ta keçirilməsi təmin edilib.
Prezident İlham Əliyev "Ağ
dam-2" yarımstansiyasını mə
safədən idarə olunan SCADA
dispetçer idarəetmə sistemi va
sitəsilə işə salıb.
*****
Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyev və bi
rinci xanım Mehriban Əliyeva
fevralın 13-də Ağdam Səna
ye Parkında iki müəssisənin
təməlinin qoyulması mərasi
mində iştirak ediblər.
İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyinin sədri vəzifəsini
icra edən Elşad Nuriyev döv
lətimizin başçısına və birinci
xanıma görüləcək işlər barədə
məlumat verib.
Qeyri-neft sektorunun inkişa
fına mühüm töhfə verən səna
ye parklarında sahibkarlığın
inkişafı üçün əlverişli şərait
yaradılıb və rezidentlər üçün
stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq
olunur. Hazırda Azərbaycan
da 5 sənaye parkı - Sumqayıt
Kimya, Balaxanı, Mingəçevir,
Qaradağ və Pirallahı səna

qeyri-neft sektorunda xüsusi
çəkisi 15,5 faiz, qeyri-neft sə
naye məhsullarının ixracında
isə xüsusi çəkisi 30,8 faiz (959,3
milyon manatlıq ixrac) təşkil
edib. Sənaye zonalarında isteh
sal olunan məhsullar dünyanın
35-dən çox ölkəsinə ixrac edilir.
Ağdam Sənaye Parkının 74
hektar ərazisində topoqrafik
planlama və mühəndis-geoloji
tədqiqat işləri yekunlaşdırılıb.
Topoqrafik planlama zama
nı Parkın ərazisində dağılmış
tikililərin geometrik ölçüləri
müəyyən edilib və ərazidən
daşınması nəzərdə tutulan
tullantıların həcmi dəqiqləş
dirilib. Geoloji-tədqiqat işləri
zamanı isə Parkın ərazisində
süxurların tərkibi və litoloji
təsviri, fiziki və mexaniki xü

min kvadratmetr xalça isteh
sal ediləcək.
Dövlətimizin başçısı hər iki
müəssisənin təməlini qoyub.
*****
Fevralın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam şəhərində
inşa olunacaq “Park Forest Otel
Ağdam”
mehmanxanasının
təməlinin qoyulması mərasimində iştirak ediblər.
“PMD Projects” MMC-nin
İdarə Heyətinin sədri Nəri
man Topçibaşev dövlətimizin
başçısına və xanımına layihə
barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, 2,16 hektar ərazi
də inşa ediləcək “Park Forest
Otel Ağdam” mehmanxanası
110 nömrədən ibarət olacaq.

Görülən işlərlə tanışlıqdan
sonra dövlətimizin başçısı
çıxış edib. O, deyib:
- Ağdam rayonunun bərpası
ilə bağlı kompleks tədbirlərin
görülməsi bizə imkan verəcək
ki, qısa müddət ərzində Ağda
mı yenidən quraq, yaradaq. Bu
gün Ağdamın gələcək inkişafı
ilə bağlı çox önəmli addımlar
atılmışdır, bir neçə təməlqoy
ma mərasimi keçirilmişdir.
Hesab edirəm ki, qısa müddət
ərzində görülmüş işlər yaxın
gələcəkdə konkret nəticələrə
gətirib çıxaracaq.
Bu gün Ağdam şəhərində sə
naye parkının ilk rezidentləri
tərəfindən yaxın gələcəkdə is
tifadəyə veriləcək yeni müəs
sisələrin təməl daşı qoyuldu.
Sənaye parkının təməl daşı

ye parkları fəaliyyət göstərir.
Dövlətimizin başçısının 2021ci il 28 may tarixli Fərmanına
əsasən Ağdam, 4 oktyabr ta
rixli Fərmanı ilə Araz Vadisi
İqtisadi Zonası sənaye parkla
rının yaradılması nəticəsində
ölkəmizdə sənaye parklarının
sayı 7-yə çatıb.
Regionların, xüsusilə də kiçik və
orta sahibkarlığın inkişafında sə
naye məhəllələri də əhəmiyyətli
rol oynayır. Hazırda ölkəmizdə
5 sənaye məhəlləsi – Hacıqabul,
Masallı, Neftçala, Sabirabad və
Şərur sənaye məhəllələri fəaliy
yət göstərir.
Sənaye zonaları üzrə indiyə
dək 90 sahibkarlıq subyektinə
rezidentlik statusu verilib və
bunlardan artıq 58-i istehsal
fəaliyyətinə başlayıb. Sənaye
zonalarında məhsul istehsalı
və ixracı istiqamətində müsbət
dinamika müşahidə olunur.
2021-ci ildə 2,4 milyard manat
lıq məhsul istehsalı ilə sənaye
zonalarının ölkə sənayesinin

susiyyətləri müəyyənləşdirilib.
Ağdam Sənaye Parkına sahib
karlar tərəfindən böyük maraq
göstərilir. Artıq 5 sahibkarlıq
subyekti bu Parkın rezidenti
kimi qeydiyyata alınıb.
Ağdam Sənaye Parkının re
zidenti “Smartpoint” MMC
burada reallaşdıracağı layihə
çərçivəsində alternativ və bər
paolunan enerji mənbələri ilə
(əsasən günəş enerjisi) qidala
nan işıq dirəklərinin və digər
qurğuların istehsalını təşkil
edəcək. Layihənin investisiya
dəyəri 9,1 milyon manatdır.
Layihə çərçivəsində yaradı
lacaq müəssisədə Türkiyə və
İtaliya texnologiyalarından is
tifadə ediləcək.
Digər rezident -“Dadaş-N”
MMC Sənaye Parkında həyata
keçirəcəyi layihə çərçivəsində
müxtəlif çeşidli sintetik xalça
lar istehsal edəcək. İnvestisiya
dəyəri 9,5 milyon manat olan
layihə çərçivəsində yaradıla
caq müəssisədə il ərzində 700

Mehmanxananın ərazisində
əsas bina ilə yanaşı, konfrans
mərkəzi, açıq havada üzgüçü
lük hovuzu, uşaq oyun mey
dançası, gəzinti yolları və is
tirahət zonaları yaradılacaq.
Tikinti işlərinin 2024-cü ilin
dekabrında başa çatdırılması
nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev otelin
təməlini qoyub.
*****
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və bi
rinci xanım Mehriban Əliyeva
fevralın 13-də Ağdamda yeni
yaşayış kompleksinin təməli
nin qoyulması mərasimində
iştirak ediblər.
*****
Fevralın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Heydər Əli
yev Fondu tərəfindən Ağdam
Cümə məscidində görülən
bərpa-restavrasiya
işlərinin
gedişi ilə tanış olublar.

nı mən keçən dəfə Ağdam
da qoymuşdum, Müstəqillik
Günündə qoymuşdum. Bu
gün isə artıq ilk müəssisələrin
təməli qoyuldu. Artıq 5 rezi
dent vardır və onlar işə baş
layırlar. Beləliklə, 190 hektar
ərazidə qurulacaq Ağdam Sə
naye Parkının ilk müəssisələri
artıq bu sahədə ilk addımlarını
atır. Bu, çox önəmli hadisədir.
Ona görə ki, Ağdam şəhərinin
gələcək inkişafı ilə bağlı plan
larımızda, ilk növbədə, yaşayış
binalarının inşası və iş yerləri
nin açılması var. Çünki burada
yaşayacaq ağdamlılar işlə tə
min olunmalıdırlar. İş yerləri
nin yaradılması ilə bağlı əlavə
addımlar da atılacaq. Əminəm
ki, yaxın gələcəkdə Ağdam Sə
naye Parkında onlarla müəs
sisə işə başlayacaqdır.
Bu gün, eyni zamanda, iki ya
rımstansiyanın açılışı olmuş
dur. Beləliklə, azad edilmiş
torpaqlarda yarımstansiyala
rın sayı 9-a çatıb. “Ağdam-1”

və “Ağdam-2” yarımstansiya
larının fəaliyyəti nəticəsində
bütün rayon elektrik enerjisi
ilə dayanıqlı şəkildə təmin
ediləcək. Bu gün Ağdamda
mehmanxananın təməli qo
yuldu. Müasir mehmanxana
təqribən 2 ildən sonra fəaliy
yətə başlayacaq. Buraya böyük
sayda gələcək qonaqlara indi
şərait yaradılır. Əlbəttə ki, bu
gün qeyd etdiyimiz hadisələr
dən biri də yaşayış kompleksi
nin təməl daşının qoyulması
dır. Altı evdən ibarət yaşayış
kompleksi təqribən il yarıma
- iki ilə inşa ediləcək, bəlkə də
ondan da tez və beləliklə, Ağ
damın hərtərəfli inkişafı təmin
olunacaq.
Bu gün, eyni zamanda, Ağdam
Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının
təməli qoyulur. Əlbəttə ki, 210
çarpayılıq xəstəxana ağdamlı
lara tibbi xidmətin göstərilmə
si üçün imkanlar yaradacaq.
Bununla yanaşı, Ağdamın
yol-nəqliyyat infrastrukturu
tamamilə yenidən qurulur.
Bərdə-Ağdam avtomobil yolu,
dəmir yolu inşa edilir. Hesab
edirəm ki, avtomobil yolu
təqribən bir ilə hazır olacaq.
Mənim göstərişimlə Füzu
li-Ağdam avtomobil yolunun
çəkilişi layihəsi artıq icra olun
mağa başlamışdır. Bu yol həm
Füzuli və Ağdam şəhərlərini
birləşdirəcək, eyni zamanda,
Ağdamı Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanı ilə birləşdirəcək
və Ağdama başqa ölkələrdən
gəlmək daha asan olacaq.
Bu işlər bir daha onu göstərir
ki, biz vaxt itirmədən, tarixi
Zəfərdən sonra vaxt itirmədən
bu işlərə start vermişik, siyasi
iradə ortaya qoymuşuq, bü
tün maliyyə və texniki imkan
larımızı, kadr potensialımızı
səfərbər etmişik.
Qarşımızda böyük işlər vardır.
Bu işləri maksimum səmərə
ilə və keyfiyyətlə aparmaq
üçün əlbəttə ki, düşünülmüş
addımlar planı olmalıdır. Bü
tün şəhərlər Baş plan əsasında
yenidən qurulacaq. Ağdamın,
Füzulinin Baş planları təsdiq
edilib. Ağdam və Füzuli ra
yonlarının ictimaiyyəti bu Baş
planlarla tanış olub və öz müs
bət rəyini verib. Hazırda yerli
və xarici şirkətlər tərəfindən
digər şəhərlərin Baş planları
işlənilir. Onlar hazır olan kimi
biz artıq praktiki işlərə başla
yacağıq.
Görülmüş bütün bu işlərlə ya
naşı, əlbəttə ki, biz tarixi, dini
abidələrimizi də bərpa edirik.
Mənə bu gün verilən məluma
ta görə, Ağdam Cümə məsci
dinin bərpa işlərinə başlanılır.
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Artıq bütün tədqiqatlar aparı
lıb və mart ayından başlayaraq
məscidin həm daxilində, həm
çöl hissəsində təmir-bərpa işlə
rinə start veriləcək. Azad edil
miş torpaqlarda hazırda 8 məs
cidin əsaslı təmiri, bərpası və
tikintisi nəzərdə tutulub. Bütün
bu istiqamətlər üzrə işlər gedir.
Ağdam Cümə məscidi, Şuşada
Yuxarı Gövhərağa, Aşağı Göv
hərağa, Saatlı məscidləri əsas
lı təmir edilir. Şuşa şəhərində
yeni məscidin inşasına start ve
rilib. Zəngilan şəhərində, Had
rutda və Daşaltıda məscidlərin
yenidən qurulması və tikintisi
prosesi başlamışdır.
Bütün bu işləri Heydər Əliyev
Fondu öz imkanları hesabı
na görür. Bu, Heydər Əliyev
Fondunun Azərbaycanın mil
li-mənəvi dəyərlərinin qorun
masına növbəti töhfəsidir. Bu,
bizim borcumuzdur. Bunu
biz edirik. Vətən qarşısında
bu borcu şərəflə yerinə yetiri
rik. Necə ki, Vətən müharibə
sində Azərbaycan xalqı tarixi
ədaləti bərpa etdi, düşməni
doğma torpaqlarımızdan qov
du. Beləliklə Azərbaycan ərazi
bütövlüyünü bərpa etdi. Mən
müharibədən sonra Ağdama
3-cü dəfədir ki, səfər edirəm.
Hər dəfə buraya gələndə ürə
yim ağrıyır. Çünki Ağdam
da bir dənə də olsun salamat
bina yoxdur. Təkcə bu yarıda
ğılmış məsciddir ki, onun da
dam örtüyü zədələnmişdir. Bu
məscid ermənilər tərəfindən
təhqir edilib, burada inəklər,
donuzlar saxlanılıb. Ermənilər
nəinki Azərbaycan xalqını, bü
tün müsəlman aləmini təhqir
ediblər. Ağdam şəhərində, Ağ
dam rayonunda bu yarıdağıl
mış məsciddən başqa bir dənə
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də bina ayaq üstə deyil. Bütün
binalar, bütün kəndlərdəki ev
lər, ictimai binalar ermənilər
tərəfindən dağıdılıb. Bu, misli
görünməmiş barbarlıqdır, van
dallıqdır, vəhşilikdir. Bu, er
məni faşizminin eybəcər sifəti
nin göstəricisidir. Bütün dünya
bunu görməlidir və görür. Biz
bundan sonra da xarici vətən
daşları buraya dəvət edəcəyik.
Onlar gələcəklər və erməni
vəhşiliyi nədir onu görəcəklər.
Əminəm ki, bizim bu gün gör
düyümüz işlər, o cümlədən
ordu quruculuğu sahəsində
gördüyümüz işlər Azərbayca
nı daha da gücləndirəcək və
Ermənistanda baş qaldıran re
vanşist qüvvələrə cavab olacaq.
Biz öz torpağımızdayıq. Biz bu
torpağa qan tökərək, şəhidlər
verərək qayıtmışıq. Bu torpaq
da möhkəm dayanmışıq və bu
torpaqlarda əbədi yaşayacağıq.
Qarabağ Azərbaycandır!

*****
Fevralın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva 210 çarpa
yılıq Ağdam Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının təməlinin qo
yulması mərasimində iştirak
ediblər, Qarabağ iqtisadi rayo
nuna daxil olan işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
xüsusi nümayəndəliyinin qə
rargahında yaradılan şəraitlə
tanış olublar, Ağdamda Qa
rabağ xanlarının türbələri və
yaşayış evi - İmarət komplek
sində olublar.
*****
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və bi
rinci xanım Mehriban Əliyeva
fevralın 13-də Ağcabədi rayo
nuna səfər ediblər.
Fevralın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İl

Dünyanın ən rəqəmsal neft emalı zavodların
dan biri, SOCAR-ın Türkiyədəki aktivi “Star”
neft emalı zavodu ən yeni texnologiyalarla di
zel, nafta, reaktiv yanacaq və LPG kimi neft
məhsulları istehsal edir.
SOCAR-dan bildirilib ki, “Star”ın emal gücü
ötən il 10 milyon ton həcmində müəyyənləş
dirilsə də, zavod istehsal planını artıraraq bu
həcmi 11 milyon tona çatdırıb. Bu il üçün zavo
dun əsas hədəfi istehsal gücünü 13 milyon tona
çatdırmaqdır.

Bu barədə müsahibəsində
Energetika naziri Pərviz Şah
bazov “Cənub Qaz Dəhlizi
nin sonuncu seqmenti olan
Trans-Adriatik Qaz Boru
Kəməri nə zaman tam gücü ilə
fəaliyyətə başlaya bilər? Bu il
üçün nəqletmə proqnozu nə
qədər olacaq?” sualını cavab
landırakən deyib.
Nazir qeyd edir ki, Trans-A
nadolu Qaz Boru Kəməri (TA
NAP) istismara veriləndən
indiyə kimi Türkiyəyə 14,7 mil

yard kubmetr qaz tədarük edi
lib. Ötən il avropalı istehlakçı
lar TAP üzərindən 8,1 milyard
kubmetr həcmində Azərbay
can təbii qazı ilə təchiz edilib.
“2022-ci il üçün 9 milyard kub
metrdən çox qazın Avropaya
ixracı proqnozlaşdırılır. 2023cü ildə TAP-ın tam gücü ilə iş
ləyəcəyi gözlənilir. TAP ilə ən
çox təbii qaz İtaliya bazarına
nəql olunub. Ötən il İtaliyaya
6,9 milyard kubmetr qaz təda
rük edilib. 2022-ci ildə isə bu

Energetika naziri Pərviz Şahbazov Pakistan
İslam Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Bilal
Haye ilə görüşüb. Nazirlikdən bildirilib ki, gö
rüşdə iki dost ölkə arasında əməkdaşlığın inki
şafına, tərəfdaşlıq sahələrinin genişləndirilmə
sinə xüsusi önəm verildiyi ifadə edilib.
Enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi
üçün perspektiv istiqamətlər nəzərdən keçiri

ölkəyə 7,4 milyard kubmetr
Azərbaycan qazının ixracı
proqnozlaşdırılır”, - deyə o
bildirib.

lib. Enerji sektorunda qarşılıqlı investisiya im
kanları müzakirə edilib, mayeləşdirilmiş təbii
qaz (LNG), neft-kimya məhsullarının Pakistana
təchizatı məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparı
lıb. Həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpa olunan enerji ehtiyatları və Xəzər dəni
zinin Azərbaycan sektorunda külək enerjisinin
potensialı barədə məlumatlar, inkişaf planları

ham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva “Ağcabədi
taxıl Aqropark”da yaradılan
şəraitlə tanış olublar.
Bildirilib ki, müasir əkinçilik
və bağçılıq təsərrüfatının qu
rulması layihəsi olan aqropar
kın ümumi sahəsi 3 min hek
tardır. Bu ərazinin 850 hektarı
dövlət ehtiyat fonduna daxil
dir. Aqroparkın faktiki əkin
sahəsi 1368 hektardır. Burada
əsasən arpa, buğda, qarğıda
lı, pambıq, günəbaxan və sair
bitkilər becərilib. Aqroparkda,
həmçinin 110 hektar sahədə
intensiv badam bağı salınıb.
Burada suvarma mənbəyi kimi
Yuxarı Qarabağ kanalından is
tifadə olunur. Əkin sahələri
nin suvarılmasında ən müasir
sistemlərdən istifadə edilir.
Məlumat verilib ki, aqropar
kın emal sahəsi gündəlik gücü
150 ton olan yem zavodundan
və 100 ton olan yem paketləmə

xəttindən ibarətdir.
Ümumi dəyəri 35 milyon manat
olan aqroparkın yaradılmasına
9,8 milyon manat məbləğində
güzəştli kredit verilib. Burada
41-i daimi olmaqla 150 iş yeri
yaradılıb.
*****
Fevralın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev yenidən qurulan
110/35/10 kilovoltluq “Ağca
bədi” yarımstansiyasının açılı
şını edib.
“Azərenerji” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin prezidenti Baba
Rzayev dövlətimizin başçısına
görülən işlər barədə məlumat
verib.
Bildirilib ki, 40 il əvvəl tikilən
və istismar müddəti başa ça
tan, eləcə də artan tələbatı
ödəyə bilməyən 110/35/10 ki
lovoltluq “Ağcabədi” yarıms
tansiyası
genişləndirilərək
rəqəmsal qaydada tam yeni

dən qurulub. Yarımstansiya
nın gücü 23 meqavolt-amper
artırılaraq 126 meqavolt-am
perə çatdırılıb. Burada 110 ki
lovoltluq açıq paylayıcı qurğu
sökülərək yenidən qurulub.
*****
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva fevralın 13-də Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Ağcabədi rayonunda yeni inşa
olunan hərbi şəhərciyinin
açılışında iştirak ediblər.
*****
Fevralın 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Ağcabədi
rayonunda Avşar–Salmanbəy
li–Aşağı Avşar–Xocavənd av
tomobil yolunun yenidənqur
madan sonra açılışında iştirak
ediblər.
Azərbaycan Avtomobil Yolla
rı Dövlət Agentliyinin idarə
heyətinin sədri Saleh Məm
mədov dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma görülən işlər
barədə məlumat verib.
Qeyd edilib ki, uzunluğu 41
kilometr olan və Avşar–Sal
manbəyli–Aşağı
Avşar–Xo
cavənd marşrutu üzrə ya
şayış məntəqələrinə gedən
avtomobil yolu başlanğıcını
respublika əhəmiyyətli Min
gəçevir-Stansiya
Mingəçe
vir-Bəhrəmtəpə
avtomobil
magistralından götürür.
Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliye
vaya respublika əhəmiyyətli
Ucar-Zərdab-Ağcabədi avto
mobil yolunda görülmüş işlər
barədə də məlumat verilib.

“Trans-Adriatik (TAP) boru
kəməri ağır dövrlərdə daxili
bazarda təbii qazın qiymətini
aşağı salan infrastruktur rolu
nu oynayıb”.
Bu sözləri İtaliya Xarici İşlər və
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Na
zirliyinin dövlət katibi Manlio
Di Stefano “Sole 24 Ore” por
talına müsahibəsində deyib.
İtaliyanın enerji təchizatı mən
bələrinin şaxələndirilməsi və
gələcəkdə Avropada enerji
mərkəzi funksiyasını yerinə
yetirmək planlarından danı
şan Manlio Di Stefano bildirib:
“Ukrayna böhranı və Liviyadakı qeyri-sabitlik enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsinin uzaqgörən seçimlərlə vaxtında həll edilməli olan
mühüm element olduğunu
göstərdi. Bu baxımdan Azərbaycan və Əlcəzair kimi möhkəm tərəfdaşlıqlara üstünlük
vermək lazımdır”.
Hazırda İtaliyanın təbii qaz
istehlakının 96 faizinin xarici
təchizatçılardan asılı olduğu
nu bildirən dövlət katibi de

yib: “TAP boru kəməri vasitəsilə Azərbaycan təbii qazının
Avropaya çatdırılması üçün
Cənub Qaz Dəhlizi açılıb. Bu
boru kəməri 2020-ci ilin dekabrında istifadəyə verilsə də,
ağır dövrlərdə daxili bazarda təbii qazın qiymətini aşağı salan infrastruktur rolunu
oynayıb. Təkcə bu deyil. TAP
sayəsində biz ilk dəfə Fransaya təbii qaz ixrac edə bildik.
TAP-ın mümkün qədər tez
bir zamanda tam ötürücülük
gücü ilə istismarı üçün artıq
azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla
səylər göstəririk”.

Qeyd edək ki, bu vaxtadək
TAP boru kəməri ilə Avropa
ya 8 milyard kubmetrdən çox
Azərbaycan təbii qazı nəql
edilib və bu həcmin 7 milyard
kubmetri İtaliyaya çatdırılıb.
Cənub Qaz Dəhlizinin sonun
cu seqmentini təşkil edən TAP
Avropa üçün strateji və iqtisa
di əhəmiyyət daşıyır, yeni tə
bii qaz mənbəyinə etibarlı çıxı
şı təmin edir. TAP Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin möh
kəmlənməsində, təchizatın di
versifikasiyasında, həmçinin
karbon emissiyasının azaldıl
masında mühüm rol oynayır.

barədə məlumatlar diqqətə çatdırılıb.
Söhbət zamanı Pakistan şirkətləri bərpa olunan
enerji layihələrində iştiraka dəvət edilib. Həm
çinin Azərbaycan-Pakistan Hökumətlərarası
Birgə Əməkdaşlıq Komissiyası çərçivəsində
enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məqsə
dilə Birgə İşçi Qrupunun tezliklə yaradılması
nın vacibliyi qeyd edilib.
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Müasir dünya yüksək texnoloji inki
şaf mərhələsinə qədəm qoyub. Lakin
bu qədər tərəqqiyə rəğmən, siviliza
siyalar arasında konfliktlər və qar
şıdurmalar qalmaqdadır. Nə BMT
və ATƏT, nə də ki digər beynəlxalq
qurumlar imitativ xarakterli qərar
lardan o yana keçə bilmirlər. Milli,
dini, irqi zəmində münaqişələr sən
gimir. Son 60-70 il ərzində baş verən
münaqişə ocaqlarının heç birində
sülh, barış təmin olunmayıb. Sözün
əsl mənasında,
multikulturalizm
və tolerantlıq dəyərlərinə sahib
lənən ölkələrin sayı o qədər də çox
deyil. Sözügədən dəyərlər sistemini
mükəmməl şəkildə quran, yaşadan
və inkişaf etdirən nadir ölkələrdən
biri də Azərbaycandır. O Azərbaycan
ki, ərazisinin 20 faizi 30 il işğala mə
ruz qalmış, bir milyondan çox əhalisi
köçkün vəziyyətinə düşmüş, minlər
lə soydaşı genosidə məruz qalaraq
qırılmış və itkin düşmüşdür. Dünya
Birliyi bu ədalətsizliyə düz 30 il döz
müş, işğalçı Ermənistanı bu yoldan
çəkindirmək üçün heç bir əməli ad
dım atılmamışdır. Azərbaycan xalqı
məcbur olaraq haqq savaşına qalx
mış, torpaqlarını öz gücü ilə azad et
mişdir. Bu möhtəşəm qələbənin qa
zanılmasında bir çox digər amillərlə
yanaşı, Azərbaycanda bərqərar olan
və unikal mahiyyət kəsb edən mul
tikulturalizm və tolerantlıq mühiti
mühüm rol oynamışdır. Dünyanın
dörd bir yanına “Vətən” axtarışı ilə
səpələnən ermənilərdən fərqli olaraq
Azərbaycan xalqı hər kəsə qucaq aç
mış, mehribanlıq və insanpərvərlik
göstərmiş, onlara vətən və torpaq
sevgisi təlqin etmişdir. Bu sevgi və
mərhəm münasibətin adekvat təcəs
sümünü istər birinci, istərsədə ikinci
Qarabağ savaşında gördük. Cənab
Prezident bu xüsusda danışarkən
demişdir: “Bir çox hallarda multikulturalizm və mədəni müxtəliflik
mövzusunda beynəlxalq tədbirlər
zamanı mən həmişə qeyd edirdim

ki, Azərbaycanın ən böyük sərvətlərindən biri multikultural və multikonfessial cəmiyyətin olmasıdır. Bu
müharibə zamanı bütün millətlərin,
etnik qrupların nümayəndələri son
damla qanlarına qədər döyüşdülər.
Onlar Vətənləri uğrunda döyüşdülər. Azərbaycanda müxtəlif etnik
qruplardan ibarət xalqımızın Vətən
sevgisi, vahid dil və dövlətçilik
naminə güclü konsolidasiyası baş
verdi. Mən bundan fərəhləndim və
bu gün də fəxr edirəm ki, biz belə
vətəndaşlar tərbiyə etmişik”.
Ermənistan heç vaxt monoərazi ol
mayıb. Zaman-zaman öz tarixi tor
paqlarında yaşayan azərbaycanlılar
və digər xalqların və etnik qrupların
nümayəndələri zorakılıqla qovul
muşlar. Əgər ermənilər abarogen
xalq olsaydılar, heç vaxt belə iyrənc
əməllər törətməzdilər. Azərbaycanlı
lar öz tarixi torpaqlarından bir neçə
dəfə qovulublar. Ən ağır hadisə isə
1918-ci ildə yaşanıb. O zaman İrəvan
- qədim Azərbaycan şəhəri Ermənis
tana verilib. Azərbaycana qarşı bu
siyasət 1920-ci ildən, sovetləşmədən
sonra da davam etdirilib. Sovet ha
kimiyyəti həmin ilin noyabr ayında
Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb
Ermənistana birləşdirdi. Axı, başqa
cür ermənilər üçün “dövlət” ya
ratmaq mümkün olmazdı. Hələ bu
azmış kimi, ermənilər sənədlərdə
göstərilən ərazilərdən başqa, hər cür
çirkin oyuna əl ataraq yüzlərlə kənd
dən azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxa
raraq, həmin torpaqlara da yiyələn
dilər. Onlar bununla da öz məkrli
əməllərinə son vermədilər. 1948-50ci illərdə Qərbi Azərbaycanın müxtə
lif bölgələrində yaşayan minlərlə
soydaşımız öz doğma yurdlarından
qovuldular. Onlar kütləvi şəkildə
Kür-Araz ovalığına köçürüldülər.
Dağ yerlərindən köç edən bu insan
ların aran şəraitinə uyğunlaşması o
qədər də asan olmadı. Ötən əsrin 70ci illərində Azərbaycan rəhbərliyinə

gələn ulu öndər Heydər Əliyevin
diqqət və qayğısı nəticəsində həmin
ərazilərdə canlanma baş verdi ki, bü
tün bunlar onların sosial vəziyyətini
xeyli dərəcədə yaxşılaşdırdı. Ən küt
ləvi etnik təmizləmə 80-ci illərin son
larında baş verdi. Həmin vaxt Ermə
nistan adlanan ərazidə bir nəfər də
azərbaycanlı qalmadı, yəni 240 min
dən artıq soydaşımız olmazın əzab
və işgəncələrə məruz qalaraq doğma
torpaqlarından çıxarıldılar. Sonra
isə Kremlin və Qorbaçovun köməyi
ilə Dağlıq Qarabağ və onun ətrafın
da olan 7 rayon Ermənistan terrorçu
qüvvələri tərəfindən işğal olundu.
Ermənistana havadarlıq edən, sepa
ratçılıq toxumu səpən Rusiya onun da
fərqinə varmadı ki, İkinci Dünya mü
haribəsindəki qələbə yalnız və yalnız
Bakı neftinin və bu nefti hasil edən on
minlərlə neftçilərimizin fədakar əmə
yi sayəsində qazanılmışdı. Keçmiş
Sovet İttifaqının dağılması prosesi də
erməni separatizminin baş qaldırma
sı ilə başladı. Keçmiş İttifaqın müxtəlif
bölgələrində baş qaldıran və bu gün
də həllini tapmayan münaqişələr er
məni separatizminin təzahürləri kimi
qiymətləndirilməlidir. Gürcüstanın
Abxaziya bölgəsində baş qaldıran
separatizm meyillərinin güclənməsində və alovlanmasında erməni terrorçularının bilavasitə iştirakı tutarlı

deyib. Səfir nəzərə çatdırıb
ki, iki ölkə arasında gömrük
prosedurlarının asanlaşdırıl
ması haqqında razılıq əldə
olunub. Bundan başqa, yaxın
günlərdə Azərbaycan ilə İran
arasında iqtisadi, ticarət və
humanitar sahələr üzrə Dövlət
Komissiyasının iclası keçirilə
cək. İclasda iki ölkə arasındakı
gömrük-keçid məntəqələrinin
açılması müzakirə olunacaq.
Bu faktlar ticarət dövriyyəsi
nin artmasına təkan verəcək.
Səfir nəzərə çatdırıb ki, ticarət
“Hazırda İran ilə Azərbaycan 1 milyard dollara çata bilər”.
arasındakı ticarət dövriyyəsi Bu sözləri İranın Azərbaycan dövriyyəsinin artması üçün
nin həcmi 400 milyon dollar dakı səfiri Seyid Abbas Musə yaradılan şəraitdən daha çox
dır. Lakin qarşıdakı 2 il ərzin vi Biləsuvar (İran) və Ərdə İranın Ərdəbil və Biləsuvar
də ticarət dövriyyəsinin həcmi bil şəhərlərinə səfəri zamanı şəhərləri faydalanacaq.

Kəlbəcərdə beş yerdə kiçik su
elektrik stansiyasının yenidən
qurulması məsələsi gündəm
dədir. Bu barədə “Azərenerji”
ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr
mərkəzinin rəisi Teymur Ab
dullayev jurnalistlərə açıqla

masında deyib. O bildirib ki,
Cəbrayılda 330 kilovoltluq ya
rımstansiyasının tikilməsi də
nəzərdə tutulub. Bunun üçün
İmişlidən və Ağcabədidən
330 kilovoltluq xətt çəkiləcək
və Cəbrayıldan başlayan xətt

Zəngəzur dəhlizini keçməklə
Naxçıvana gedəcək. Naxçı
vanda isə yeni 330 kilovolt
luq yarımstansiya tikiləcək və
oradan da elektrik enerjimiz
Türkiyə üzərindən Avropaya
ixrac ediləcək.

dəlillərlə sübut edilmişdir.
Yuxarıda da deyildiyi kimi, Azərbay
canda milli və dini mənsubiyyətlə
rindən asılı olmayaraq, hər kəs Birin
ci Qarabağ savaşında olduğu kimi,
44 günlük Vətən müharibəsində də
erməni faşizminə qarşı döyüşlərdə
əsl qəhrəmanlıq nümunələri göstər
mişlər. Bununla da onlar Vətənə,
torpağa sonsuz sevgilərini, yurd
təəssübkeşliyini əyani şəkildə sübuta
yetirmişlər. İkinici Qarabağ mühari
bəsində Azərbaycanın parlaq qələbə
si Azərbaycan türklərinin, rusların,
ləzgilərin, talışların,
yəhudilərin,
zaxurların və s. çiyin-çiyinə bir nəcib
amal uğrunda birliyinin təcəssümü
dür. Müharibədə bir nəfər də olsun
fərari olmadı. Hər yaralanan əsgər
bir də döyüşə can atırdı. Bir ailədən
iki nəfər eyni səngərdə vuruşurdu.
Vətənpərvərlik məfhumunun əsl
mahiyyəti də elə budur!
Azərbaycanda həyata keçirilən sis
temli və ardıcıl siyasət multikultura
lizmin ötəri bir kampaniya olmayıb,
dövlətimizin milli, mənəvi, ümum
bəşəri dəyərlərə əsaslanan ən ümdə
hədəflərindən biri olduğunu göstə
rir. Azərbaycanın əsrlər boyunca
yaradıb-yaşadığı bu unikal mühitin
gələcəkdə də qorunub saxlanacağına
heç bir şübhə yeri yoxdur. Çünki bu
dəyərlər birdən-birə yox, minilliklər

İşğaldan azad olunmuş əra
zilərdə hazırkı mərhələdə möv
cud qaz təchizatı şəbəkəsinin
inventarlaşdırılması məqsədilə
“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin
işçi qrupu tərəfindən yerində
araşdırmalar davam etdirilir.
İB-dən bildirilib ki, hazırda
Şuşa şəhərinin, Hadrut qəsə
bəsinin, Xocavənd rayonunun
Tuğ, Böyük Tağlar, Zoğalbu
laq, Azıx, Edilli, Axullu, Ağbu
laq, Şexer kəndlərinin, Füzuli
rayonunun Qacar kəndində
yerləşən keçmiş hərbi hissənin
mövcud qaz xətlərinin inven
tarlaşması yekunlaşıb, qeyd
olunan yaşayış məntəqələrin
də vizual aşkar olunmuş qaz

öncə pərvəriş tapıb, burada yaşayan
insanların üzünmüddətli birgə və
mehriban yaşamını təmin etmişdir.
Bu qədər qəsblərə, faciələrə rəğmən,
bu gün də biz erməniləri məkrdən,
pis niyyətdən uzaq duraraq, birgə
yaşamağa çağırırıq. Bilmirəm onlar
revanşist düşüncələrdən əl çəkib bu
yola gedəcəklər, ya yox. Bunu za
man göstərəcək. Bu yerdə hələ sovet
lər dönəmində gürcü dostlarımdan
eşitdiyim bir lətifə yadıma düşdü: Yerevanda yaşayan bir yəhudi Mosk
vaya, Baş Prokurorluğa şikayət ərizə
si yazıb bildirir ki, burada yaşayan
yəhudilərin əlli faizini tutub türməyə
basıblar. Tez komissiya göndərilsin.
Moskvadan Yerevana gələn komis
siya türməyə baş çəkəndə görür ki,
burada cəmi bir yəhudi dustaq var.
Ərizə yazanı axtarıb tapırlar və so
ruşurlar ki, nə üçün yazıbsan ki, yə
hudilərin əlli faizi türmədədir. O isə
cavabında - əlli faiz etmir? Bir mən,
bir də türmədə yatan dostum” deyir.
Bu lətifədən ermənilər xəbərdar ol
mamış deyillər. Oturub yaxşıca dü
şünsünlər, bundan sonra özlərinə
insana da, Tanrıya da xoş gələn bir
həyat yolu seçsinlər.

təchizatı şəbəkəsinin elektron
xəritələri və şəbəkə barədə
texniki məlumatlar hazırlanıb.
Hazırlanmış elektron xəritələr
və şəbəkə barədə texniki mə

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” qəzetinin
xüsusi müxbiri

lumatlar İqtisadiyyat Nazirli
yi yanında Əmlak Məsələlə
ri Dövlət Xidmətinə, Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Ko
mitəsinə təqdim olunub.

Tezliklə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
“Azərenerji” ASC tərəfindən 5 kiçik su elektrik
stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub.
Bu barədə “Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası”
MMC-nin direktoru Oktay Piriverdiyev jurna
listlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, işğal
dan azad olunmuş ərazilərdə 30 kiçik su elektrik
stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi planlaş
dırılır və bu istiqamətdə işlərə başlanılıb.
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Развитие отдельных отраслей ненефтяного
сектора в Азербайджане ускорилось, и
в прошлом году добавленная стоимость
в этой сфере выросла по сравнению с

Евросоюз предусмотрел
меры, которые помогут
европейским странам
справиться с частичным
прекращением импорта
газа из России, заявила
журналистам председатель
Еврокомиссии Урсула фон
дер Ляйен.
«Наши модели на случай
частичного нарушения или
дальнейшего сокращения
поставок газа "Газпромом"
теперь показывают, что мы
сейчас находимся скорее
в безопасной ситуации», заявила она.
Фон дер Ляйен добавила,
что ЕС обсудил с США,
Катаром, Египтом,
Азербайджаном, Нигерией
и Южной Кореей вопросы

предыдущим годом.
Об этом написал на своей странице в
Twitter министр экономики Микаил
Джаббаров.
"Рост в сфере туризма и общественного
питания составил 34,2 процента, в
ненефтяной промышленности - 17,8
процента, в сфере транспорта и складского
хозяйства - 16 процентов, в сфере
информации и связи - 6,1 процента, в
торговле и ремонте транспортных средств 5,3 процента, в сельском, лесном и рыбном
хозяйствах - 3,3 процента", - говорится в
публикации.

возможного увеличения
поставок как сжиженного
(СПГ), так и природного
газа.
«Мы также поговорили с
основными поставщиками
СПГ, спросили, можно
ли будет переадресовать
поставки в пользу
ЕС», - заявила глава
Еврокомиссии.
Политик заявила, что эти
усилия приносят плоды,
напомнив о решении
Японии, которая заявила
на прошлой неделе, что
переадресует часть партий
СПГ в Европу в ответ на
просьбы ЕС и США.
Фон дер Ляйен сказала,
что развитие европейской
энергетической

инфраструктуры в
последние годы позволило
улучшить распределение
газа и электроэнергии
между странами, но полное
прекращение поставок
российского газа все равно
потребует дополнительных
мер.

Баку и Москва обсудили
облегчение таможенных
процедур.

Зампред Государственного
таможенного комитета
(ГТК) Азербайджана

Исмаил Гусейнов и советник
по таможенным вопросам
посольства РФ в Баку Георгий
Песчанских обсудили
ситуацию на пограничных
таможенных постах и
повышение их пропускной
способности. На встрече
отмечалось, что в этом году
заканчиваются строительномонтажные работы на
таможенном посту «Ханоба»,
что приведет к ускорению
процесса пересечения
границ, увеличению объемов
транзитных перевозок.

Запасы газа в подземных
хранилищах Европы ушли
ниже уровня одной трети от
их проектной вместимости.
Как свидетельствуют
данные ассоциации Gas
Infrastructure Europe, по
итогам газовых суток 13
февраля уровень запасов
снизился до 32,95%.
Это на 13 процентных
пунктов ниже среднего
уровня за последние пять
лет. И уже значительно
ниже среднего за
историю наблюдений Gas
Infrastructure Europe (с 2011
года) уровня на конец сезона
отбора - 36%. При этом
отбор продолжится еще два
месяца. По наблюдениям

"Газпрома", "обычно отбор
газа из европейских ПХГ
продолжается до конца
марта - середины апреля".
Расход газа из хранилищ в
этом феврале на четверть
больше, чем в среднем за
предыдущие пять лет.
Средняя температура в
феврале складывается на
два с половиной градуса
выше, чем годом ранее. По
прогнозам, на наступившей
неделе (с 14 по 20 февраля)
будет еще на полтора
градуса теплее, чем на
предыдущей (7-13 февраля).
Несмотря на то, что в ПХГ
Европы остается еще 35
млрд куб. м газа, по мере
опустошения резервуаров

максимальная суточная
производительность
хранилищ снижается, и
не будет возможности
оперативно вывести в
систему максимальный
объем газа.
Импорт СПГ в ЕС в феврале
2022 года растет в 2 раза к
прошлому году (до 8,8 млрд
куб. м), свидетельствуют
данные Gas Infrastructure
Europe.

На сегодняшний день
Европейский союз
выделил Азербайджану
2,5 миллиона евро
для разминирования
освобожденных
территорий.
Об этом сказал в среду
журналистам глава
представительства
Европейского союза в
Азербайджане Петер
Михалко. По его словам,

ЕС продолжит оказывать
поддержку правительству
Азербайджана в сфере
разминирования
освобожденных территорий.
«Помимо этого, мы также
оказываем поддержку
Азербайджану в
информировании населения
о минной угрозе», подчеркнул Михалко.
По его словам,
представительство ЕС

работает с правительством
Азербайджана для обес
печения дополнительного
финансирования.

До 15 израильских
компаний подали через
посольство Израиля в
Баку заявки на участие в
проектах в Карабахе, сказал
в эксклюзивном интервью
Trend посол Израиля в
Азербайджане Джордж
Дик.
"Еще большее количество
компаний из Израиля
обратились в связи с этим
напрямую, а не через
посольство. Предполагаю,
что речь идет о десятках
компаний, которые подают
заявки на различные
проекты, начиная от
строительства "умных"
городов и заканчивая
"зеленой" энергетикой,
сельским хозяйством,
строительством больницы,
спа-центра. Существуют

разные проекты, и не
все они проходят через
посольство. У нас очень
активный частный
сектор, он работает
самостоятельно", - сказал
Дик.
Посол отметил, что Израиль
всегда поддерживал
Азербайджан, в том числе в
вопросе территориальной
целостности.
"Мы очень рады, что у

Азербайджана теперь есть
возможность восстановить
и возродить Карабах
и Восточный Зангезур.
Считаем, что это создает
огромные возможности
для сотрудничества
между Азербайджаном
и различными странами
мира. Также считаем,
что Израиль может
внести большой вклад в
несколько областей, таких
как управление водными
ресурсами, сельское
хозяйство, здравоохранение,
инновации, "умные"
города и "зеленая" энергия.
Поэтому, по моему
мнению, в каждой из этих
областей Израиль может
быть хорошим партнером
Азербайджана", - сказал
Дик.

Правительству Азербай
джана представлен
концептуальный
документ "зеленой
энергетической зоны"
освобожденных территорий,
подготовленный при
участии японской
электроэнергетической
компании TEPSCO.
В рамках концепции
оценивались варианты
энергоснабжения в
зависимости от плотности
заселения и сценариев
экономического развития.
Кроме того, был проведен
анализ применения
различных "зеленых"
технологий с учетом
энергетического потенциала
освобожденных территорий.
"В первой половине
2022 года планируется
подготовить документ,
который включит в себя
более 17 подробных
исследований и
предложений по
предлагаемому сценарию,
определенному в рамках
концепции", - говорится в
сообщении министерства.
Как отмечается, потенциал
солнечной энергии на
освобожденных территориях

Азербайджана оценивается
в порядка 7,2 тысячи
мегаватт, а ветровой –
в две тысячи. "Таким
образом, при строительстве
электростанций на
освобожденных территориях
предпочтение будет
отдаваться проектам
"зеленой" энергетики", говорится в сообщении
минэнерго.
Помимо этого, в
министерстве отметили,

что в рамках работы по
строительству малых
гидроэлектростанций
(ГЭС) на освобожденных
территориях были
определены 45 станций
общей мощностью 241,3
мегаватта, включая 41 ГЭС
общей потенциальной
мощностью 156 мегаватт.
При этом установлено,
что 34 станции были
выведены из строя в период
оккупации.
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“Azərbaycanda qeyri-neft il bu sahədə əlavə dəyər
sektoruna aid sаhələrin əvvəlki ilin müvafiq döv
inkişаfı sürətlənib və ötən rünə nisbətən yüksəlib”.

Cari ilin yanvar ayında ölkə
də 9 milyard 257,6 milyon
manatlıq və ya əvvəlki ilin
eyni dövrü ilə müqayisədə
5,8 faiz çox ümumi daxili
məhsul istehsal olunub.
Dövlət Statistika Komitə
sindən bildirilib ki, iqti
sadiyyatın neft-qaz sekto
runda əlavə dəyər 0,6 faiz,
qeyri neft-qaz sektorunda
isə 8,8 faiz artıb. ÜDM is
tehsalının 54,4 faizi səna
ye, 8,4 faizi ticarət; nəqliy
yat vasitələrinin təmiri, 6,6
faizi nəqliyyat və anbar
təsərrüfatı, 3 faizi tikinti,
2,4 faizi kənd təsərrüfatı,
meşə təsərrüfatı və balıq
çılıq, 1,4 faizi informasiya

Birləşmiş Ərəb Əmirlik
lərinin Dubay şəhərin
də “Gulfood 2022” bey
nəlxalq ərzaq sərgisi öz
işinə başlayıb. İqtisadiy
yat Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, sərgidə nazir
liyin dəstəyi, Azərbaycan

və rabitə, 1 faizi turistlərin
yerləşdirilməsi və ictimai
iaşə sahələrinin, 15,6 fai
zi digər sahələrin payına
düşüb, məhsula və idxala

da İxracın və İnvestisiya
ların Təşviqi Fondunun
(AZPROMO) təşkilatçılığı
ilə Azərbaycanın 15 şirkə
tinin meyvə şirələri, təbii
mineral sular, çay, fındıq,
meyvə-tərəvəz, konservləş
dirilmiş məhsullar, qənnadı
məmulatları və sair “Made

Bu sözləri İqtisadiyyat na
ziri Mikayıl Cabbarov de
yib.
Nazir qeyd edib ki, artım
turizm və iaşə obyektlə
rində 34,2 faiz, qeyri-neft
sənayesində 17,8 faiz, nəq
liyyat və anbar təsərrüfa
tında 16 faiz, informasiya
və rabitədə 6,1 faiz, ticarət
və nəqliyyat vasitələrinin
təmirində 5,3 faiz, kənd
təsərrüfatı, meşə təsərrü
fatı və balıqçılıqda isə 3,3
faiz təşkil edib.

xalis vergilər ÜDM-in 7,2
faizini təşkil edib. Əha
linin hər nəfərinə düşən
ÜDM 922,2 manata bəra
bər olub.

in Azerbaijan” vahid ölkə
stendində nümayiş etdiri
lir. Beş gün davam edəcək
sərgi çərçivəsində Azər
baycan sahibkarları xarici
ölkələrdən olan həmkar
ları ilə görüşlər keçirəcək,
məhsul ixracına dair müza
kirələr aparacaqlar.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent
liyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri
Orxan Məmmədov İsrail-Azərbaycan
Ticarət və Sənaye Palatasının (IACCI)
prezidenti Aleks Kaplun ilə görüşüb.
KOBİA-dan bildirilib ki, görüşdə hər iki
ölkənin KOB subyektləri arasında əmək
daşlıq istiqamətlərinə dair fikir müba
diləsi aparılıb, təkliflər diqqətə çatdırılıb.
Tərəflər hər iki ölkənin KOB-ları arasın daşlığı çərçivəsində işgüzar dairələr
da əlaqələrin inkişafında maraqlı olduq arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə
larını, palata və KOBİA-nın birgə əmək dəstək göstəriləcəyini bildiriblər.

Fevralın 14-də Azərbaycanın “Az
Virt” şirkəti tərəfindən Serbiyada
Sabaç-Loznisa avtomobil yolunun
tikinti işlərinin başlaması ilə əlaqə
dar mərasim keçirilib.
Mərasimdə Serbiya Respublikası
nın Prezidenti Aleksandar Vuçiç, bu
ölkənin Tikinti, Nəqliyyat və İnfrast
ruktur naziri Tomislav Momiroviç,
“Serbiya Dəhlizləri” dövlət şirkəti
nin direktoru Aleksandr Antiç, “Ser
biya Yolları” dövlət şirkətinin direk
toru Zoran Drobnyak, Azərbaycanın
bu ölkədəki səfiri Kamil Xasiyev və
“AzVirt” şirkətinin icraçı direktoru
Murat Türkoğlu iştirak ediblər.
Aleksandar Vuçiç avtomobil yolu
nun inşasına başlayan Azərbayca
nın “AzVirt” şirkətinin Serbiyanın
mənafeyinə uyğun olaraq tikinti
işlərini keyfiyyətlə və vaxtında
həyata keçirəcəyinə əminliyini
bildirib. Serbiya Prezidenti tikinti

işlərinin 2024-cü ildə yekunlaşaca
ğını qeyd edib. Səfir Kamil Xasiyev
isə çıxışında Serbiya ilə Azərbay
can arasında strateji tərəfdaşlıq

əlaqələrindən, uğurla inkişaf edən
dostluq münasibətlərindən bəhs
edib, “AzVirt” şirkətinə fəaliyyə
tində uğurlar diləyib.

Azərbaycan
Respublikasının
Mərkəzi Bankı (AMB), Azərbaycan
Sığortaçılar Assosiasiyası (ASA) və
İcbari Sığorta Bürosu (İSB) arasın
da imzalanmış “Sığorta savadlılı
ğının artırılması, maarifləndirmə,
təbliğat və qarşısıalınma tədbir
lərinin sistemli və ardıcıl həyata
keçirilməsinə dair qarşılıqlı əmək
daşlıq haqqında” Memorandum
çərçivəsində ölkə səviyyəsində təş
kil olunmuş təbliğat və maariflən
dirmə layihəsinin birinci mərhələsi
uğurla başa çatıb.
AMB-dən bildirilib ki, ilk mərhələ
də ölkədə fəaliyyət göstərən kütlə
vi informasiya vasitələri və sosial
media kanalları vasitəsilə aparılan
maarifləndirmə
kampaniyasın
da əhalidə və biznes dairələrində
sığorta sahəsində risk mədəniy
yətinin inkişaf etdirilməsi başlıca
prioritet olub. Layihə çərçivəsində
radio və televiziya kanallarında
60-dan çox maarifləndirici veriliş
lər təşkil olunub, yazılı mediada
isə 90-a yaxın reportaj və xəbərlər

dərc edilib. Sığorta sahəsində çox
sayda müxtəlif məzmunlu maa
rifləndirici və təbliğat material
ları hazırlanaraq effektiv media
kanalları vasitəsilə geniş əhatədə
yayımlanması təmin olunub. Şəhə
rin mərkəzi nöqtələrində yerləşdi
rilən skroller, tumba, həştaq kimi
çöl reklamlarından istifadə edilib,
avtobuslarda, taksilərdə və yaşa
yış binalarının liftlərində reklam
lar yerləşdirilib. Nəticədə əhali və
biznes dairələrinə onların üzləşdi
yi risklər, risklərin yarada biləcə
yi itkilərin qarşısının alınmasında

sığortanın faydasına dair maarif
ləndirici mesajlar verilib. Kommu
nikasiya materialları təxminən 4
milyon baxış əldə edib.
Layihə çərçivəsində görülən işlər
sığorta bazarının artım templərin
də də özünü göstərməyə başlayıb.
2021-ci ilin yekunlarına əsasən sı
ğorta haqlarının həcmi əvvəlki illə
müqayisədə 16 faiz artıb. Sığorta
savadlılığının artırılması layihəsi
növbəti ildə də davam etdiriləcək,
əhaliyə sığorta sinifləri ilə bağlı
maarifləndirici məlumatlar ötü
rüləcək.

Fevralın 16-da Avropa İttifaqı (Aİ)
və Dünya Bankı (DB) Azərbaycan
üçün Çevik Texniki Yardım Aləti
(AZTAF) üzrə İnzibati Sazişi imza
layıblar.
AZƏRTAC xəbər verir ki, ümumi
büdcəsi 5,25 milyon avro təşkil
edən bu üçillik proqram Aİ tərəfin
dən maliyyələşdirilir və DB tərə
findən idarə olunur. Proqramın
məqsədi Azərbaycan Hökumətinə
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlərə”
uyğun olaraq, məsləhət və analitik
dəstəyi və potensialın gücləndiril
məsini təmin etməkdən ibarətdir.
Bu dəstək sosial inklüzivliyi və
bağlantıları gücləndirməyə, iqtisa
di islahatlara təkan verməyə, döv
lət sektorunun idarəçiliyini möh
kəmləndirməyə və COVID-19-un
təsirlərinin səmərəli şəkildə ara
dan qaldırılmasına kömək edəcək.
Saziş Dünya Bankının Azərbaycan
üzrə ölkə meneceri Sara Maykl və
Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Pe
ter Mixalko tərəfindən imzalanıb.
İmzalanma mərasiminə iqtisadiy

yat nazirinin birinci müavini Elnur
Əliyev qatılıb.
“Aİ və Dünya Bankının bu aləti
Azərbaycan hökumətinin sosial-iq
tisadi inkişaf gündəliyinə sürət
li və əhəmiyyətli dəstəyi təmin
edəcək. O, xüsusilə COVID-19-un
uzun müddətli sosial-iqtisadi tə
sirlərinin yumşaldılmasına kömək
etməklə Azərbaycan xalqına, o
cümlədən ən həssas əhali qrupla
rına fayda verəcək”, - deyə Aİ-nin
Azərbaycandakı səfiri Peter Mixal
ko deyib.
Qeyd edib ki, bu təşəbbüs Aİ və
Azərbaycan arasında möhkəm
tərəfdaşlığın növbəti nümayişidir:
“Biz iddialı AZTAF proqramını
icra etmək məqsədilə Azərbay
can Hökuməti və Avropa İttifaqı
ilə tərəfdaşlıqdan çox məmnu
nuq. İnanırıq ki, o, Azərbaycan
iqtisadiyyatının və institutların
müasirləşdirilməsinə, xidmətlərin
göstərilməsinə, insan kapitalının
inkişafına, hər kəs üçün yaşıl gələ
cəyin qurulmasına yardım edən
əsas hökumət proqramlarını və is

lahatlarını dəstəkləyəcək”, – deyə
Dünya Bankının Azərbaycan üzrə
ölkə meneceri Sara Maykl diqqətə
çatdırıb.
O bildirib ki, AZTAF proqramı Hö
kumətin təxirəsalınmaz prioritet
lərinə cavab verən konkret fəaliy
yətləri əhatə edir. Bu fəaliyyətlər
hökumətin dövlət müəssisələrinin
idarəçiliyi, dövlət satınalmaları, su
ehtiyatlarının idarə edilməsi, “ağıl
lı kəndlər”, rəqəmsal inkişaf, enerji
səmərəliliyi, qadınların sahibkar
lıq fəaliyyəti, əlillik və inklüzivlik
kimi geniş spektrli prioritetlərini
dəstəkləyəcək.
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Azərbaycan xanəndəsi, Şuşa
xanəndəlik məktəbinin nümayəndəsi Mir Möhsün Ağa
Seyid İbrahim oğlu Şuşinski 12
aprel 1889-cu ildə indiki Füzuli
rayonunun Horadiz kəndində
(Cəbrayıl qəzası, Yelizavetpol
quberniyası) anadan olmuşdur.
Bəzi şəxslər tərəfindən atası Se
yid İbrahimin elə məhz Horadizli
olduğu iddia edilsə də, Firudin
Şuşinski Mir Möhsün haqqında
yazdığı bioqrafik "Seyid Şuşinski"
adlı əsərində atasının Şuşalı ol
duğunu sübuta yetirmişdir. Belə
ki, Seyid İbrahim 1879 və 1880-ci
illərdə Qarabağda baş vermiş qıt
lıq zamanı qardaşı Seyid Əli ilə
birlikdə Şuşanı tərk edərək, Qa
rabağın varlı və böyük kəndlərin
dən biri olan Horadizdə məskən
salmışdır. Qardaşı Seyid Əli isə
Bərdə şəhərinə pənah aparmış
dır. Seyid İbrahim Horadizə yer
ləşdikdən bir müddət sonra ət
tar dükanı açmış və 1884-cü ildə
Məhparə adlı xanımla ailə həyatı
qurmuşdur. Onun bu evlilikdən
Seyid Zülfüqar, Seyid Miriş və
Seyid Möhsün adlı üç oğlu dün
yaya göz açmışdır. Seyid Möh
sün hələ uşaq olarkən atası vəfat
etmiş və o, xalası Məşədi Hürzad
xanımın himayəsinə verilmişdir.
Məşədi Hürzad Qarabağın qadın
toylarında xanəndəlik edər və
özü ilə birlikdə Seyid Möhsünü
də toylara aparardı.
“Atamın vəfatından sonra məni
xalam saxlayıbdır. Xalamın çox
incə və şirin səsi var idi. Xalam
səsimi eşidəndən sonra məni
də özü ilə toylara aparardı. Xalam bütün muğamlara dərindən
bələd olmaqla "Orta Mahur"u
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çox gözəl oxuyardı”.
Seyid Möhsün 1904-cü ildə xala
sı Məşədi Hürzad ilə Horadizdə
toyda olarkən kənd camaatı toy
da iştirak edən məşhur aşıq Alek
sandan xahiş edirlər ki, onun ifa
sını dinləsin. Möhsünün səsinə
valeh olan aşıq Aleksan onu öz
dəstəsinə qəbul edir.
“Mən ilk dəfə Qarabağın
Qoçəhmədli kəndində məşhur
inqilabçı Məmmədxan Məmmədxanovun toyunda aşıq Aleksanla birlikdə oxudum. Aşıq
Aleksanın dəstəsi səkkiz nəfər
idi. Oğlu Laləzar həm oxuyar,
həm də çalardı. Üç-dörd il onlarla birlikdə Qozluçay dərəsi,
Qarğabazar, Horadiz və Araz
sahillərində yerləşən kənd toylarında və el şənliklərində çıxış
etdim. Aşıq Aleksan nəinki el
havalarına, həm də muğamlara
dərin bələd idi. O, Vaqifin, Zakirin qəzəllərini və müxəmməslərini çox düzgün oxuyardı. Aleksan
"Arazbarı"nı elə zövqlə oxuyardı ki, hamı heyran qalardı”.
Seyid Möhsün əmisi Seyid Əli ilə
birlikdə 1907-ci ildə Füzuli şəhə
rində keçirilən toy məclislərinin
birində qonaq qismində iştirak
edən zaman əyləşənlərin tələbi
ilə ifa etmək məcburiyyətində
qalmışdır. Həmin vaxt Möhsü
nün səsinə ilk dəfə qulaq asmaq
fürsəti əldə etmiş Seyid Əli ifa
dan valeh olmuş və bir neçə gün
sonra Şuşaya qayıdarkən onu da
özü ilə birlikdə şəhərə aparmış
dır. Şuşada nadir və gözəl səsə
malik Seyid Şuşinski xanəndəlik
sənətinin sirlərinə yiyələnmək
üçün əvvəlcə iki il Mir Möhsün
Nəvvabın yanında oxumuşdur.

Sonrakı müəllimi Cabbar Qar
yağdıoğlu olmuşdur. Cabbar
Qaryağdıoğlu onu "Şərq musiqi
sinin incisi" adlandırırdı. Seyid
Şuşinski ifa üçün mürəkkəb mu
ğam olan "Çahargah"ı xüsusilə
böyük məharətlə oxuyardı, özü
də həmişə onu "mayə"dən yox,
"Mənsuriyyə"dən
başlayardı,
zildə böyük ustalıqla zəngulələr
vuraraq, sonra "mayə"yə enərdi.
Maraqlıdır ki, həyatının son illə
rində, yaşı artıq 74-ü ötmüş Seyid
"Mənsuriyyə"ni eyni şövqlə oxu
yurdu.
Seyid Şuşinski yaradıcılığında
Hafiz Şirazi, Məhəmməd Füzuli,
Seyid Əzim Şirvaninin qəzəllərilə
yanaşı, Hüseyn Cavidin və Mirzə
Ələkbər Sabirin şeirlərinə də mü
raciət edirdi. Sabirin "Millət necə
tarac olur-olsun, nə işim var" şeirini
"Müxalif"də oxuyardı. Seyid Şu
şinski siyasi-ictimai mövzuda şeir
və qəzəl oxuyan, xalqı mübarizəyə
çağıran ilk xanəndə olmuşdur. O,
bir sıra mübariz ruhlu mahnılar da
oxumuşdur: "Ayıl, ey millət", "Mən
bir türkəm", "Millət istərsə" və s.
Seyid Şuşinski Mirzə Cəlil, Əb
dürrəhim bəy Haqverdiyev, Hü
seyn Cavid, Hüseyn Ərəblinski
kimi sənətkarlarla dostluq edirdi.
O, “Molla Nəsrəddin”in bir neçə
nömrəsinin çıxmağına maddi yar
dım göstərmişdir. Ümumiyyətlə,
Seyid Şuşinski böyük mesenat
idi, o dövrün teatr aktyorlarına
çox kömək etmişdi, özü də aktyor
kimi bəzi rollar oynamışdır. Seyid
Şuşinski "Çahargah"dan başqa,
"Mahur", "Nəva", "Məsnəvi", "Os
manı", "Arazbarı", "Heyratı" kimi
muğamların gözəl ifaçısı idi. O,
novator sənətkar olaraq, bir çox
muğamları birləşdirib, onları yeni
variantda oxumuşdur ("Rast-Hu
mayun", "Qatar-Bayatı", "Şur-Şah
naz"). "Rast"da və "Kürdi-Şah
naz"da "Dilkəş"i ilk dəfə Seyid
Şuşinski ifa etmişdir.
Seyid Şuşinskinin görkəmli bəs
təkarımız Fikrət Əmirovun ilk
dəfə yaratdığı və dünyada şöhrət
qazandığı "Şur" və "Kürdi-Ovşa
rı" simfonik muğamlarının yazıl
masında məsləhətçi kimi böyük
köməyi olmuşdur. Seyid Şuşinski
1956-cı ildə Azərbaycan SSR xalq
artisti fəxri adına layiq görülmüş
dür. O, 1965-ci ildə Bakıda vəfat
etmişdir. Fəxri Xiyabanda dəfn
olunmuşdur.

Azərbaycan ictimaiyyətinə ağır
itki üz verib. Fevralın 13-də ədəbiyyatımızın nüfuzlu ağsaqqallarından biri, geniş auditoriyada
sevilən yazıçı, tanınmış söz ustası Əfqan Əsgərov ömrünün 92-ci
ilində vəfat edib.
Tanınmış söz ustası 70 ilə yaxın
müddətdə milli ədəbiyyatımı
za və jurnalistikamıza xidmətdə
zəngin və mənalı ömür yolu keç
mişdir. Uzun illər ölkənin aparıcı
mətbuat vasitələrində məsul və
zifələrdə çalışmaqla yanaşı, bə
dii yaradıcılığı da uğurla davam
etdirmiş, nəsr və dramaturgiya
mıza sanballı əsərlər bəxş etmiş,
ədəbi-bədii proseslərdə fəal işti
rak etmişdir.
Əfqan Hacıağa oğlu Əsgərov 23
sentyabr 1929-cu ildə Şirvanın Qa
rabağlılar (indiki Salyan rayonu
nun Qarabağlı kəndi) kəndində
anadan olub. Ağır müharibə illə
rində orta təhsil almaq imkanın
dan məhrum olmuş, cəmi üç sinif
oxusa da, ona 8-ci sinfi bitirmək
haqqında şəhadətnamə verilmiş
və bir qohumunun məsləhəti ilə
tibb texnikumuna daxil olaraq
feldşer ixtisasına yiyələnmişdir.
Uşaqlıqdan şeir yazmağa böyük
həvəsi olan Əfqan Əsgərov Bakı
Dövlət Universitetinin filologiya
fakültəsinə daxil olub, lakin rek
tor Abdulla Qarayevin köməyi ilə
jurnalistika şöbəsində oxuyub.
1953-cü ildə Bakı Dövlət Uni
versitetinin jurnalistika şöbəsini
bitirəndən sonra populyar “Azər
baycan gəncləri” qəzetində fəa
liyyətə başlayan Əfqan Əsgərov
tezliklə özünü istedadlı qələm
sahibi kimi tanıdıb. Gənc yazarın
ilk hekayələr toplusu da o illərdə
nəşr edilib. Moskvada ali ssenari
kursunu bitirəndən sonra Əfqan
Əsgərov “Azərbaycanfilm” ki

nostudiyasında redaktor işlə
yib. Yaradıcı fəaliyyətini ölkənin
avanqard “Kommunist” (indiki
“Xalq qəzeti”) qəzetində davam
etdirən yazıçı-jurnalist üç onillik
müddətdə bu redaksiyada ədə
biyyat şöbəsinə rəhbərlik edib.
Təcrübəli yazar və nüfuzlu ziyalı
kimi Əfqan müəllim 1989-cu ildə
“Sovet kəndi”, 1991-ci ildə isə
“Həyat” qəzetinin baş redaktoru
olub.
Əfqan müəllim 1999-cu ildən
2006-cı ilə qədər “İqtisadiyyat”
qəzetində baş redaktorun müavi
ni vəzifəsində çalışıb.
Qocaman yazıçı-publisist, Əmək
dar incəsənət xadimi Əfqan Əs
gərov 1969-cu ildə Azərbaycan
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub,
Azərbaycan Milli Yaradıcılıq
Akademiyasının 23yanvar 1991ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycan
Milli Yaradıcılıq Akademiyasının
"jurnalistika doktoru" seçilib.
1 sentyabr 1989-cu ildə "Azərbay
can SSR əməkdar incəsənət xadi
mi" fəxri adına layiq görülüb.
Əfqan Əsgərov illər keçdikcə is

tedadlı yazıçı və dramaturq kimi
məşhurlaşıb, ədəbiyyatda həqiqi
realizmin qərarlaşmasında fəal rol
oynayıb. Onun qələmindən çıxan
“Gülyanaq”, “Katib”, “Həsrət
də bir vüsaldır”, “Qartal əfsanə
si” romanları, “Dədə Bəhmən”
trilogiyası, “Qozbel”, “Məhəb
bət ətirli qərənfilim”, “Dünya
gözəlliyindir”, “O, daş deyildir”
və başqa povestləri, çoxsaylı he
kayələri gerçəkliyi təsvir edən
yeni nəsrimizin inkişafına xidmət
edən əsərlərdən sayılır. “Sarı əl
cək”, “O mənim oğlumdur”, “Qız
atası”, “Gülməyən adam”, “Dağ
seli”, “Tamah dişi” pyesləri teatr
larımızın repertuarında aparıcı
yer tutub. Əfqan müəllimin “Şah
lar şahı” romanı isə yazıçının ta
rixi mövzuda qələmə aldığı ən
yaxşı əsəridir.
Hörmətli ağsaqqal, qocaman yazı
çı, tanınmış söz ustası, zəhmətkeş
və səmimi insan Əfqan Əsgəro
vun əziz xatirəsi onu tanıyanların
qəlbində daim yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin!
“İQTİSADİYYAT”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Akademik Ziyad Səmədzadə AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Şahbaz Muradovun ailəsinə əzizləri
İRADƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Akademik Ziyad Səmədzadə professor Musa Qasımlıya həyat yoldaşı
SİDİQƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Lider mobil operator Okko tət
biqinə abunəlik xidmətini güzəşt
li şərtlərlə təqdim edir.
Ölkənin lider mobil operatoru
rəqəmsal məhsullar portfelini
genişləndirməyə davam edir. Bu
dəfə “Azercell Telekom” MMC
MDB-nin ən böyük onlayn kinote
atrlarından biri olan Okko-nu yer
li bazarda xüsusi şərtlərlə təqdim
edir. Mobil operator öz abunəçilə
rinə dünyada 20 milyona yaxın
müştərinin rəğbətini qazanan bu
tətbiqdən 45%-dək endirimlə ya
rarlanmaq imkanı verir.
Qeyd edək ki, Okko vasitəsilə
90.000-dən çox bədii və cizgi
filmlərini, eləcə də serialları heç

bir reklam fasiləsi olmadan Full
HD 4K və 8K keyfiyyətində iz
ləmək mümkündür. Həmçinin,
xidmət smart funksiyası olan te
levizorların əksəriyyətində də
mövcuddur.
Azercell Okko onlayn kinoteatrı
na güzəştli qiymətlərlə Optimum
paketinə abunəliyi təqdim edir.
Bu paketə Paramount+, Vip Play,
Okko Lite, uşaqlar üçün xüsusi
kontent, elm-təhsil sahəsinə dair
veriliş və filmlər daxildir. Bun
dan əlavə, paketə abunə olanlar
karaoke xidmətindən istifadə
edib, dünya üzrə məşhur hitləri
ifa etmək imkanı da əldə edirlər.
Okko-ya üç növ - gündəlik,

həftəlik və aylıq abunə təklif edi
lir. Gündəlik abunənin xidmət
haqqı 0.35 AZN, həftəlik abunə
1.5 AZN, aylıq abunə isə cəmi
4.99 AZN təşkil edir. Hazırda bu
xidmətin aylıq abunəliyinə qoşu
lanlar 30 gün Okko onlayn kino
teatrından pulsuz istifadə etmək
imkanı qazanacaq.
Okko xidmətinə həm USSD kod,
həm SMS vasitəsilə abunə olmaq
mümkündür.
Gündəlik paket üçün *800#,
həftəlik abunə üçün *890#, aylıq
paket üçünsə *899# kodunu yığ
maq lazımdır. Bu zaman xidmətə
qoşulmaq üçün məlumat və yük
ləmə linki SMS-lə telefona gön
dərilir.
SMS vasitəsilə xidmətə qoşul
maq üçün Start gun, Start hefte
və Start ay sözlərini paket nö
vünə uyğun olaraq 6660 qısa
nömrəsinə göndərmək lazımdır.
Bu xidmətə abunəliyi Azercell-in
“Kabinetim” mobil tətbiqi üzə
rindən də aktivləşdirmək olar.
Bağlantını asanlaşdırmaqla abu
nəçilərinin həyatını daha da dol
ğun etməyi hədəfləyən Azercell
indi də onları bir abunədə min
lərlə filmə baxmaq fürsətindən
yararlanmağa dəvət edir.

Professor Fuad Hacızadə və professor Elşən Hacızadə Musa Qasımlı və
Lətif Qasımov qardaşlarına anaları
SİDİQƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Professor Fuad Hacızadə və professor Elşən Hacızadə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü, professor Şahbaz Muradova həyat yoldaşı
İRADƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun kollektivi AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Şahbaz Muradova həyat yoldaşı
İRADƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Şahbaz Muradova həyat yoldaşı
İRADƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

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

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi
professor Musa Qasımlıya həyat yoldaşı
SİDİQƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

