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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 5-də
Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər
naziri Mövlud Çavuşoğlunu qəbul
edib.
Türkiyənin xarici işlər nazirini salamlayan Prezident İlham Əliyev
deyib:
- Xoş gəlmisiniz, hörmətli Mövlud
bəy. Vətəninizə xoş gəlmisiniz. Şadam ki, yenə də görüşmək imkanımız oldu.
Əlbəttə ki, bu gün Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqlik əlaqələrinin gələcək
inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparacağıq. Üç aydan sonra biz Şuşa
Bəyannaməsinin birinci ildönümünü
qeyd edəcəyik. Bu, tarixi bir sənəddir. Əslində, Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələri hər zaman müttəfiqlik səviyyəsində idi və müttəfiqlik xalqlarımızın qəlbindədir. Sadəcə olaraq,
biz keçən il Şuşada bunu rəsmən təsdiqlədik.
Bu gün və bundan sonrakı illərdə
daim Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq
əlaqələri həm xalqlarımız üçün, həm
bölgə üçün böyük önəm kəsb edəcək. Çünki təkcə ikitərəfli formatda
yox, bölgə təhlükəsizliyi üçün bizim
əlaqələrimizin çox böyük əhəmiyyəti var. Türkiyə və Azərbaycan birgə
səylərlə bizim bölgəmizdə gələcək
inkişafı təmin edir, təhlükəsizliyi təmin edir, xalqlarımızın rahat həyatını
təmin edir. Aramızda olan əlaqələr o
qədər şaxəlidir ki, onların hər birini

sadalamaq üçün çox vaxt lazım olacaq. Biz, sözün əsl mənasında müttəfiqik, qardaşıq və dünya miqyasında bizim əlaqələrimizə bənzəri olan
əlaqələr yoxdur. Dünya miqyasında
Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə canla, qanla bağlı olan ikinci
ölkələr yoxdur. Bu, bizim böyük sərvətimizdir və bunu biz qoruyuruq,
gücləndiririk, istənilən vəziyyətə hazırıq və hər zaman bir-birimizin yanındayıq.
Ona görə sizi bu gün görmək mənim
üçün çox xoşdur. Bildiyiniz kimi,
cənab Prezident Rəcəb Tayyib Ər-

İqtisadiyyat Nazirliyində BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN Habitat) icraçı direktoru
xanım Maimunah Mohd Şəriflə görüş keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, iqtisadiyyat nazirinin
müavinləri Sevinc Həsənova və Sahib Məmmədovun, həmçinin nazirliyin aidiyyəti struk-

doğanla biz daim təmasdayıq, daim
telefon əlaqələri saxlayırıq, görüşürük və gələcək addımlarımızı birgə
atırıq. Bir daha xoş gəlmisiniz.
*****
Mövlud Çavuşoğlu: Cənab Prezidentimiz, əvvəla, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Qardaşınız, hər zaman təmasda
olduğunuz Prezidentimiz Ərdoğanın səmimi salamlarını çatdırmaq
istəyirəm. İki gün əvvəl Brüsselə gedərkən oradan da Bakıya gələcəyimi
söylədikdə “Biz onsuz da qardaşımla

tur bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə ölkəmizin BMT-nin qurumları
ilə səmərəli əməkdaşlığı vurğulanıb, 2030-cu
ilədək Azərbaycanın Milli İnkişaf Prioritetləri
barədə məlumat verilib, strateji məqsədlərin
DİM-lərlə sıx uzlaşdığı və bunun əməkdaşlığın

davamlı görüşürük, amma sən salamlarımı da çatdır”, demişdi.
Cənab Prezident, Şuşa Bəyannaməsini hazırlamaq və imzalamaq sizlərin
fikri idi. Biz də Ceyhun qardaşımla
birlikdə bunun üzərində çalışdıq və
təxminən bir il əvvəl - doqquz ay
əvvəl qardaşınız - Prezidentimiz Ərdoğan ilə birlikdə imzaladınız. Təxminən bir ay əvvəl iki gün ara ilə iki
Məclisdə də bunun təsdiqlənməsi,
əslində, Sizin ortaya qoyduğunuz bu
iradəni daha da gücləndirdi. Xalqımızın təmsilçilərinin də buna səs
verməsi önəmli idi. Bunun da koor-

inkişafına töhfə verdiyi qeyd edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2021-ci il üzrə DİM-lərin
nailiyyət indeksində Azərbaycan 165 ölkə arasında 55-ci yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan regionda BMT-nin “Dünyamızın transformasiyası:
dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli

dinasiyasını biz bir yerdə Sizin tapşırığınızla etdik.
Şuşa Bəyannaməsi, - həqiqətən də biz
onsuz da təbii müttəfiqik, - bir millət,
iki dövlətə yaraşan kimi oldu. Cənab
Prezident, bunu Sizin imzalarla, sadəcə, rəsmiləşdirdik. Bunun içərisindəki məsələlərin həyata keçirilməsi
istiqamətində də biz qardaşlarımızla səylə çalışırıq. Təkcə xarici işlər
nazirləri deyil, bütün qurumlarımız
çalışır, konkret addımlar atmalıyıq.
Sizin də söylədiyiniz kimi, bizim
aramızda əlaqələrin güclənməsi yalnız iki ölkənin və xalqın əlaqələrinin
güclənməsinə, ya da marağına deyil,
bölgənin sabitliyi və əmin-amanlığına da çox faydası olacaq. Bu səbəbdən biz Şuşa Bəyannaməsində yer
alan məsələləri bölgədəki ölkələrlə
münasibətlərimizdə də əksini tapması üçün üçtərəfli, dördtərəfli formatlarda çalışacağıq.
Təbii ki, bölgəmizdə mühüm proseslər yaşanır, bu proseslərin təsirləri var.
Bundan başqa, burada Sizin Zəngəzur
dəhlizi daxil olmaqla həyata keçirəcəyiniz önəmli layihələr var. Bütün
bu məsələlərdə gördüyümüz işlər
haqqında məlumat vermək və bundan sonra birlikdə hansı addımları
atacağıq, onları birlikdə dəyərləndirmək üçün bu gün Bakıya gəldim.
Bizə vaxt ayırdınız. Buna görə də
Sizə bir daha təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm, cənab Prezidentim.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.

gələn Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM)
icrası ilə bağlı görülmüş işlərin yekunu barədə
BMT-yə artıq 3-cü Könüllü Milli Hesabatını təqdim edən ilk ölkədir. Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad edib və işğal nəticəsində ciddi dağıntıya
məruz qalmış ərazilərimizin bərpası və məcburi
köçkünlərin öz evlərinə təhlükəsiz qayıdışı üçün
şərait yaranıb. Bu ərazilərin yenidən qurulması
ilə bağlı görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilərək, inventarlaşma, təbii ehtiyatların iqtisadi
dövriyyəyə cəlb olunması, biznes mühitinin təşviqi, sənaye zonalarının yaradılması, şəhərsalma
və planlaşdırma işləri vurğulanıb, prosesdə UN
-Habitatın təcrübəsindən istifadə imkanları qeyd
edilib. BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktoru xanım Maimunah Mohd Şərif Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu ifadə edib,
Proqram çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə görülən
işlər barədə danışıb. Xanım Maimunah Mohd Şərif Azərbaycanda inklüziv, təhlükəsiz, dayanıqlı
şəhər inkişafının təşviqi, habelə UN-Habitatla
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi barədə fikirlərini bölüşüb. Tərəflər “2030 Dayanıqlı İnkişaf
Gündəliyi”ndən irəli gələn DİM-lərin milli səviyyədə tətbiqinin genişləndirilməsi, işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizin bərpası və yenidən
qurulması, UN-Habitatın Yeni Şəhər Gündəliyi
barədə müzakirə aparıblar.
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Bakı şəhərində sistem əhəmiyyətli 220 kilovoltluq yarımstansiya tikilir.
“Azərenerji” ASC-dən AZƏRTAC-a bildirilib
ki, bununla da Bakı şəhərinin elektrik enerji təchizatında birbaşa əhəmiyyət kəsb edən
220 kilovoltluq yarımstansiyaların sayı yeddiyə çatdırılır. Belə ki, 1932-ci ildə tikilən və
istismar müddətini bitirən, ən qədim yarım
stansiyalardan biri olan 110/35/6 kilovoltluq
“Qala” yarımstansiyası sökülüb, gərginlik sinfi
220/110/35/6 kilovoltluq gərginlik sinfinə keçirilərək yenidən inşa edilir. “Azərenerji”nin
balansında olan yarımstansiyada yeni 220 kilovoltluq gərginlik sinfi yaradılmaqla yanaşı,
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110 kilovoltluq paylayıcı qurğu açıq, 35 və 6 kilovoltluq paylayıcı qurğular isə qapalı şəkildə
tam yenidən qurulur. Yarımstansiyanın ümumi
gücü 150 meqavolt amperdən 550 meqavolt
amperə qaldırılır. Rəqəmsal qaydada yenidən qurulan yarımstansiyada yeni idarəetmə
mərkəzi tikilir.
“Azərenerji”nin ictimaiyyətlə əlaqələr mərkəzinin rəisi Teymur Abdullayevin sözlərinə görə,
burada yerli SCADA, əks-qəza, mühafizə-avtomatika, sabit və dəyişən cərəyan qurğuları
ilə təchiz olunmuş idarəetmə sistemləri yaradılacaq, aktivlərin, proseslərin idarə edilməsi,
qüsurların vaxtında aradan qaldırılması, açılıb-qoşulma əməliyyatları proqram təminatı
vasitəsilə avtomatik həyata keçiriləcək.
Yarımstansiyanın 220 kilovoltluq ötürücü şəbəkə ilə əlaqələndirilməsi üçün 220 kilovoltluq
3-cü “Hövsan” və 4-cü “Zabrat” hava xətlərinin giriş-çıxış sxemi ilə qoşulması və “Şimal”
Elektrik Stansiyasından 220 kilovoltluq ikidövrəli elektrik xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulub.
“Azərenerji” tərəfindən bu yarımstansiyanın
yenilənməsi ilə “Şimal” Elektrik Stansiyasında
istehsal olunan enerjinin etibarlı ötürülməsinə,
ötürücü sistemin optimal yük rejiminə, istehlakçıların daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik
enerjisi ilə təchiz edilməsinə, eləcə də texniki
itkilərin azaldılmasına nail olunacaq.

Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultanda "Azərbaycan Ticarət Evi" MMC-nin nəzdində “NARSARAB” brendi ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan
məhsullarından ibarət mağazanın açılışı olub.
Qazaxıstanda "Azərbaycan Ticarət Evi" MMCnin nümayəndəsi Xəyyam Abbasov bildirib ki,
bu cür ticarət məntəqələri “Made in Azerbaijan” brendinin Qazaxıstan bazarında daha çox
tanıdılması, Azərbaycan məhsullarının ixracının təşviqi və genişləndirilməsi istiqamətində
fəaliyyət göstərir, satışı təşkil edir, bu sahədə
əlaqələndirməni həyata keçirir.
Azərbaycan məhsullarının satışını həyata keçirən mağazada ölkəmizdən 15 istehsalçının
100-ə yaxın müxtəlif məhsulları - meyvə şirəsi, kompotlar, mineral sular, zeytun, çay, meyvə-tərəvəz, qənnadı məmulatları, spirtli içkilər,
Naftalan yağı, toxuculuq, kosmetika məhsulları və sair satılır. X.Abbasov yaxın zamanlarda
Qazaxıstanın paytaxtında daha 2 mağazanın
və Almatıda da 2 mağazanın açılacağını, bundan başqa Kostanay, Petropavlovsk, Atırau
şəhərlərində də mağazaların açılmasının planlaşdırıldığını vurğulayıb.
"Azərbaycan Ticarət Evi" MMC fəaliyyətinin və
məhsullarının əlçatanlığının artırılması məqsə-

dilə Qazaxıstanın bütün iri şəhər və vilayət
mərkəzlərində satış məntəqələrini genişləndirir. Hazırda satış nöqtələri Nur-Sultan, Aktau,
Karaqanda şəhərlərində fəaliyyət göstərir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə ötən il mayın 25də Nur-Sultanda “Azərbaycan Ticarət Evi”nin
rəsmi açılışı olub.

2007-ci ildən “Kompleks Qazma İşləri” Tresti ümumilikdə 1,7 milyon metrə yaxın qazma
işləri aparıb və 1038 quyunu sifarişçiyə təhvil
verib.
Bu barədə SOCAR-dan məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Azərbaycanın neft-qaz çıxarma sənayesində böyük təcrübəyə malik, axtarış-kəşfiyyat qazma işlərini və müxtəlif quyu
xidmətlərini yüksək keyfiyyətlə həyata keçirən
“Kompleks Qazma İşləri” Tresti 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
“2007-ci ildən Xəzər dənizində yerləşən, dünyanın ən mürəkkəb yataqlarından olan “Bulla
dəniz”, “Ümid”, “Günəşli”, “Neft Daşları”nda,
eləcə də Azərbaycanın digər sahələrində, ümumilikdə 1,7 milyon metrə yaxın qazma işlərinin
aparılması və 1038 quyunun sifarişçiyə təhvil
verilməsi müəssisənin əzmkar və peşəkar komandasının uğurudur”,- məlumatda deyilib.

SOCAR Gürcüstanın ən böyük investorlarından biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda uzun
illər boyu ən çox vergi ödəyicisidir. Şirkətin
həyata keçirdiyi layihələr iki qonşu dövlət arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət
edir. SOCAR-ın ölkə xaricində ilk yanacaqdoldurma məntəqəsi Gürcüstanda açılıb. Hazırda
Gürcüstanda “SOCAR” brendi altında işləyən
yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsi genişlənməkdədir.
Şirkətdən bildirilib ki, hazırda bu ölkədə “SOCAR” brendli 108 yanacaqdoldurma məntəqəsi
fəaliyyət göstərir. Bunlardan 78-i benzin, 24-ü
kompleks, 6-sı CNG satışını həyata keçirir.

Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynada 5 humanitar dəhlizin açıldığını bildirib.
Nazirlik Kiyev, Çerniqov, Sum, Xarkov, Mariupol istiqamətlərində dinc əhalinin döyüş zonalarından çıxması üçün humanitar dəhlizlərin açıldığını elan edib.

Fevralın sonlarından bəri Ukraynanı iki milyondan çox insan tərk edib.
Bunu BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali komissarı Flippo Qrandi tviter səhifəsində yazıb.
“Bu gün Ukraynadan qaçqın axını iki milyon
nəfərə çatıb”, - deyə o bildirib.
BMT-nin qaçqınların işləri üzrə idarəsinin məlumatına görə, qaçqınların əksəriyyəti Polşa ilə
sərhədi keçib, digərləri Macarıstana, Moldova-

ya, Slovaki-yaya və Avropanın başqa ölkələrinə üz tutub. Vəziyyətin belə templərlə gedişi
hazırkı yüzillikdə Avropada ən böyük qaçqın
böhranına gətirib çıxara bilər.
Fevralın 24-də Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb.
Hərbi əməliyyatlar Ukraynanın şimalında,
şərqində və cənubunda, o cümlədən paytaxt
Kiyev ətrafında davam edir.

Beynəlxalq uçuşlar zamanı yaranan risklərlə
əlaqədar Rusiyanın Federal Hava Nəqliyyatı
Agentliyinin tövsiyəsi ilə Rusiya aviaşirkətlərinin Azərbaycana reysləri qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb.
AZAL-dan AZƏRTAC-a verilən məlumata
görə, vəziyyət, həmçinin tətbiq edilən sanksiyalarla bağlı beynəlxalq aviasiya sığortası
və təkrarsığorta bazarında son dəyişikliklərlə
əlaqəlidir. Bu dəyişikliklər Azərbaycanın milli
aviadaşıyıcısının fəaliyyətinə də təsir göstərib.
Mövcud şəraitdə AZAL və sığorta şirkətləri
yaranmış vəziyyəti ətraflı təhlil etməli, bütün
mənfi və müsbət təsirləri qiymətləndirməli, öz
siyasətlərində bütün mümkün dəyişiklikləri
araşdırmalıdırlar.
Uçuşların təhlükəsizliyi AZAL aviaşirkətinin
siyasətinin mühüm meyarlarından biridir. Bey-

nəlxalq uçuşlar yerinə yetirilərkən tam sığorta
imkanının olmaması ölkələrimizin vətəndaşları, aviaşirkətlər və digər hüquqi şəxslər üçün
əsassız risklər yaradır.
Yuxarıda qeyd olunanlarla əlaqədar, “Azərbaycan Hava Yolları” və “Buta Airways” aviaşirkətləri martın 6-da saat 08:00-dan etibarən
Rusiya Federasiyasının şəhərlərinə bütün reysləri dayandırıb.
Bütün sərnişinlərdən aviaşirkətlərin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində və kütləvi informasiya vasitələrində aviaşirkətin reysləri
haqqında son məlumatları izləmələri xahiş olunur.
Ləğv edilmiş reyslərin sərnişinləri uçuş tarixini
dəyişmək və ya cərimə tətbiq edilmədən biletlərin dəyərini geri almaq hüququna malikdirlər.
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(əvvəli ötən sayımızda)
UNEC-də tələbələrin elmi fəaliyyətini artırmaq üçün aşağıdakı üsüllardan istifadə olunur:
1. iqtisadiyyatın real sektorundan
mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə müzakirələrin aparılması;
2. tələbələrin təsərrüfat-müqavilə işlərinin və elmi tədqiqat layihələrinin
icrasına cəlb edilməsi;
3. kiçik akademik qrupların formalaşdırılması.
UNEC-də 11 tələbə təşkilatı mövcuddur. Ənənəvi tələbə təşkilatları
ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata
alınmış “İqtisadçı Tələbələrə Dəstək”
İB və “İqtisadçı Tələbələrin Elmi Fəaliyyətinə Yardım” İB fəaliyyət göstərir. Universitetimizdə təhsil alan
374 nəfər əcnəbi tələbələrlə yerlilər
arasında da düzgün sosial-iqtisadi
inteqrasiyasını təmin etmək, əcnəbi
vətəndaşlara Azərbaycanın zəngin
mədəni irsi, tarixi, adət-ənənələri və
milli dəyərləri haqqında məlumat
vermək məqsədi ilə “Cross-Cultural
Club” adlı təşkilat yaradılmışdır.
Son illərdə tələbələrimiz Tələbə Elmi
Cəmiyyətinin (TEC) xətti ilə universitet, respublika və beynəlxalq səviyyədə keçirilən bir sıra elmi konfranslarda, forum və müsabiqələrdə
fəal iştirak edir, intellektual oyunların qalibi olaraq, yüksək nailiyyətlər
əldə edirlər.
Belə ki, ideya müəllifi alman Qreqor
Beninə məxsus olan və ilk dəfə 2006cı ildə Almaniyanın Darmştadt şəhərində təşkil edilən “Science Slam” yarışına bu günə kimi Böyük Britaniya,
Rusiya, Ukrayna və Türkiyə qoşulub.
Dünya üzrə 6-cı ölkə kimi 2017-ci ildən etibarən ilk dəfə olaraq Azərbaycanda, məhz UNEC-də beynəlxalq
“Science Slam” elm müsabiqəsinə
start verilmişdir. “UNEC Science
Slam” müsabiqəsinin əsas fəlsəfəsi
- həyatımızın ayrılmaz hissəsi olan
elmi informasiyalarla dolu, anlaşılmayan termin və formullarla deyil,
tam fərqli üslubda, bilinən elmə fərqli
prizmadan baxaraq onun populyarlaşdırılmasına, tələbələrimizin dünya
elminə çevik inteqrasiyasına dəstək
olur və xüsusən tələbələr arasında
elmi fəaliyyətin stimullaşdırılmasına
xidmət edir. Belə ki, layihənin şərtlərinə uyğun olaraq, "Science slam"da
iştirakçılar araşdırdığı mövzunu və
ya hər hansı bir alimin elmi tədqiqatını 10 dəqiqə ərzində auditoriyaya
çatdırmalıdır. Araşdırmada iqtisadi baxış olmalıdır. Layihənin önəmi
ondan ibarətdir ki, dinləmələr yalnız
qeyri-rəsmi şəraitdə, musiqi və vizual görüntülərin müşayiətilə aparılır.
İzləyicilər bəyəndikləri tədqiqat işini
əl çalmaqla alqışlayır, daha çox alqış
səsi qazanan (səsölçən aparat vasitə-

silə) tədqiqatçılar qalib hesab edilir.
Bu müsabiqə elmin populyarlaşması
üçün unikal bir formatdır və intellektual potensialın möhkəmlənməsində
önəmli rol oynayır.
“Science Slam” elm müsabiqəsi üzrə
I, II və III yerləri qazanan tələbələrin
həmin müsabiqəyə təqdim etdikləri
elmi-tədqiqat işinin Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyası tərəfindən buraxılış işi kimi qəbul edilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. UNEC ölkədə geniş rezonans yaratmış “Science Slam” müsabiqəsinin ilk dəfə olaraq orta məktəblərdə yuxarı sinif şagirdlərində
elmin müxtəlif sahələrinə maraq oyatmaq məqsədi ilə məktəblərdə (60, 160
və 189-190 nömrəli məktəblər) təbliğ
edilməsini həyata keçirmişdir.
“İqtisadçı Tələbələrə Dəstək” İB
(“İTD” İB) fəaliyyəti dövründə tələbələrə vətənpərvərlik və xeyriyyəçilik hisslərini aşılamaq məqsədi ilə
gənclər arasında yaradıcılığın inkişafına yardım edir, elmi araşdırmalar aparır, ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən müxtəlif qeyri-hökumət
təşkilatları, regional və beynəlxalq
qurumlarla əlaqə qurur və birlikdə
layihələr həyata keçirir. “İTD” İB-nin
təşəbbüsü ilə UNEC tələbələri ölkədə
ilk dəfə olaraq, yeni “Kitab at” adlı çox
maraqlı və özündə mütərəqqi ideyalar daşıyan layihəyə start verərək, onu
ölkənin iri şəhərlərində - Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda və Lənkəranda həyata keçirmişdir. Məqsəd qədim adətlərə söykənən Novruzda papaqatma
ənənəsini “Kitab at”la gündəmə gətirməklə ölkədə mütaliə mədəniyyətinin inkişafına nail olmaqdır.
Təhsil sistemində ilk dəfə olaraq,
UNEC-də onlayn “Bir pəncərə” xid
məti də tələbələrimizin istifadəsinə
təqdim edilmişdir. Layihənin məq
sədi tələbələrin vahid mərkəzə müraciət edərək, tələb olunan təhsil
sənədlərini ən qısa müddətdə əldə
edə bilməsidir.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Tələbə Elmi Cəmiy-

Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar “NEQSOL
Holding” Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsinə dəstək göstərir.
Holdinqdən bildirilib ki, təxliyə üzrə işlər
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin himayəsi altında, Ukraynada və qonşu
ölkələrdəki Azərbaycan səfirlikləri və konsulluqları, eləcə də Ukraynanın Azərbaycandakı
Fəxri Konsulluğu ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.
Vətəndaşların qayıtmasını təmin etmək üçün
“NEQSOL Holding” və onun tərkibində olan
“Bakcell” və “Norm” şirkətləri tərəfindən təy-

yətinin təşəbbüsü və Enactus Azərbaycanın birgə təşkilatçılığı ilə “Gənc
sahibkarlarla görüş” layihəsi keçirilir. UNEC-də “Talk From Business”
layihəsi gənclərin gələcək bizneslərini qurmaq üçün yaradılan layihədir. Platformanın qurucuları və əsas
aparıcı qüvvələri gənclərdən ibarət
komandadır.
UNEC təcrübəsində ilk dəfə olaraq
“İnnovasiyalı iqtisadiyyatın inkişafı və perspektivləri” mövzusunda
tələbələrin elmi-tədqiqat materialları əsasında hazırlanan kitab AccessBank-ın maliyyə dəstəyi hesabına çap olunub.
Keyfiyyətli təhsilin təməlində zəngin kitabxana dayanır və UNEC-də
7 gün 24 saat müasir standartlara
cavab verən kitabxana tələbələrin istifadəsinə verilib. Tələbələrin asudə
vaxtlarını səmərəli keçirmək və xüsusi bacarığı ilə seçilən gənclərin bu
potensialını daha da inkişaf etdirmək
məqsədi ilə UNEC-in Yaradıcılıq
Mərkəzinə üzv olmaq, eləcə də Radio
UNEC-də maraqlı layihələrlə çıxış etmək imkanı var.
UNEC Kitabxana İnformasiya Mər
kəzi və Tələbə Elmi Cəmiyyəti İQuiz
İntellektual klubunun birgə təşkilatçılığı ilə "Biliyin carçıları" Milli Kvest
Yarışı keçirilir. Yarışın keçirilməsində
əsas məqsəd oxumağa və öyrənməyə
meylli tələbələrin iqtisadi, tarixi, mədəni, məntiqi bilik və bacarıqlarının üzə
çıxarılması, tələbələrin komanda ilə
işləmə qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi,
birgə və intensiv qərarvermə xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsidir.
UNEC-in müəllim və tələbələrinin həmmüəllifi olduqları bir neçə
məqalə “Davamlı İnkişafın sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda 1819 iyun 2020-ci ildə 55-ci Beynəlxalq
elmi konfransın kitabında nəşr olunub. Konfransın materialları beynəlxalq indeksləşdirilmiş elmi baza
olan “Web of Science”a daxildir.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer
sitetinin (UNEC) tələbələrinin məqa

yarə reysləri təşkil olunub və fevralın 28-dən
etibarən həyata keçirilməkdədir. Humanitar
dəstək çərçivəsində vətəndaşlar pulsuz uçuş
biletləri ilə təmin olunur.
Qeyd edək ki, bu reyslər “Azərbaycan Hava
Yolları” QSC (AZAL) tərəfindən təşkil edilən
uçuşlara əlavə olaraq həyata keçirilir.
“NEQSOL Holding”, həmçinin Ukraynanın Kiyev və Xarkov şəhərlərindən 2400-dən
çox Azərbaycan vətəndaşının və 185 Türkiyə
vətəndaşının dəmir yolu nəqliyyatı ilə Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərinə təxliyəsini
təşkil edib. Hazırda təxliyə işləri davam edir.

lələri Scopus və Web of Science məlumat bazasına daxil olan International
Journal of Social Economics (ISSS
0306-8293) jurnalında nəşr olunub.
Jurnalın SCOPUS tərəfindən hesablanan 2019-ci il üçün impakt faktoru
(CiteScore) 1.2 -dir və Q2 kateqoriyasında yer alır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin tələbələri Mehin
Əmiraslanova, Nigar Bəkirova və
Nərmin Eynizadənin həmmüəllifi olduqları “Bakı şəhərində mənzil qiymətlərinə təsir edən faktorlar: empirik analiz (Determinants of housing
prices in Baku: empirical analyses)”
mövzusunda tədqiqat işi SCOPUS
və Web of Science məlumat bazasına daxil olan International Journal of
Housing Markets and Analyses (ISSS
1753-8270) jurnalında dərc olunub.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “SABAH” Mərkəzinin mühasibat uçotu ixtisasının III kurs
tələbələri Vəli Səməndərli və Zaur
Məmmədovun həmmüəllifi olduqları “Təcavüzkar siyasətin Ermənistan iqtisadiyyatına təsiri” (“Impact
of agressive policy to the economy
of Armenia”) adlı məqalə 58-ci Beynəlxalq elmi konfransda məruzə edilib. Məqalədə Qarabağ müharibəsi
və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin həmin ölkənin iqtisadiyyatına
və regiona təsirləri araşdırılıb. Ermənistanın yaratdığı və davam etdirdiyi münaqişə nəticəsində regional
və beynəlxalq layihələrdən kənarda qalaraq itirdiyi imkanlar iqtisadi
cəhətdən təhlil edilərək rəqəmlərlə
göstərilib. Bununla yanaşı, məqalədə
regionun ümumi mənzərəsinə nəzər
yetirilərək, Azərbaycanla daim əməkdaşlıq edən Gürcüstan dövlətinin gəlirləri və əks mövqedə olan Ermənistanın itkiləri müqayisəli şəkildə təhlil
edilib, Ermənistanın itirdiyi iqtisadi
mənfəət statistik göstəricilərlə ifadə
olunub. Konfransın materialları beynəlxalq indeksləşdirilmiş elmi baza
olan “Web of Science”a daxildir.
UNEC Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin əsas perspektivləri
UNEC-də elmi tədqiqat sahəsində
təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri də
tələbələr üçün tədris proqramlarında
elmi işlərin hazırlanması və yazılması kursunun tətbiqidir. Aşağı kurslarda bunlar ədəbiyyat icmallarının
tərtibi və tərkibi üzrə seminarlar, orta
kurslarda məqalələrin yazılması və
planların tərtib edilməsi metodikası
ilə tanışlıq, yuxarı kurslarda bir növ
təlim olan müstəqil və kurs işlərinin
yazılması və müdafiəsi üzrə seminarlar ola bilər.
UNEC Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin əsas perspektivləri aşa-

ğıdakı kimi görünür: tələbələrin elmi
işlərlə erkən tanışlığı; tələbələrin
elmi tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi;
mövcud elmi məktəblər çərçivəsində aparıcı professorların rəhbərliyi
ilə akademik qrupların yaradılması; universitetlərarası və beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsi; tələbələrin nəşriyyat və innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
şəraitin yaradılması; tələbələrin əqli
mülkiyyətin müxtəlif formalarının
inkişafı və əldə edilməsi prosesinə
cəlb edilməsi; Qrant siyasətinin formalarının təkmilləşdirilməsi.
Elmi tədqiqat fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinin nəticələrini aşağıdakı
kimi qiymətləndirə bilərik:
1. yüksək nəticələr əldə etmiş tələbələrin magistratura və doktorantura
təhsili alması üçün tövsiyələr;
2. ictimai həvəsləndirmə (təşəkkür
elan etmə, mükafatlandırma və s.);
3. elmi fəaliyyətin nəticələrinin dərci,
müəlliflik şəhadətnamələrinin alınması və s.;
4. tələbənin istəyi əsasında fərdi təhsil
trayektoriyasının formalaşdırılması;
5. işəgötürən tərəfindən "müəyyənləşdirilməsi" və daha bacarıqlı tələbələrin işə cəlb edilməsi, bununla da onların universitetin həyatındakı rolunun
artırılması;
6.ən istedadlı tələbələr üçün ölkənin
digər universitetlərində və xaricdə
təcrübə keçməsinin təmin edilməsi;
7. qrant vəsaitlərinin cəlb edilməsi və
müqavilə işlərinin yerinə yetirilməsi.
8. universitetdə tələbələrin məqalələrinin dərc edilməsi üçün müvafiq jurnalın təsis edilməsi.
Hazırda UNEC-də Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif problemlərinin tədqiqi ilə məşğul olan “İslam
maliyyə mərkəzi”, “Avropa iqtisadiyyatı tədqiqat mərkəzi”, “Empirik
tədqiqatlar mərkəzi”, “Xarici ticarətə
dəstək mərkəzi”, “Digital marketinq
mərkəzi”, “Ermənistan iqtisadiyyatını araşdırma mərkəzi”, “İnkişaf iqtisadiyyatı laboratoriyası”, “Rəqəmsal
iqtisadiyyat tədqiqat mərkəzi”, “Koqnitiv iqtisadiyyat tədqiqat mərkəzi”,
“Bilik iqtisadiyyatı tədqiqat mərkəzi” kimi mərkəzlər fəaliyyət göstərir.
Yeni yaradılmış bütün bu strukturlarda UNEC-in professor-müəllim
heyəti ilə birgə tələbə, magistr və
doktorantlar da tədqiqat aparmaq
imkanı əldə etmişdir. Universitetimiz
qarşıdakı illərdə tədqiqat universiteti
statusunu əldə etməyi özünün başlıca strateji məqsədlərindən biri kimi
müəyyən etmişdir.
Səadət QƏNDİLOVA,
Əməkdar müəllim, dosent,
Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin
(UNEC) prorektoru
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Azərbaycan dövlətinin ali strateji hədəfi sosial rifah dövləti qurmaqdır. 18 ildən artıq bir
müddətdir ki, bu məqsədə doğru addım-addım irəliləyirik. Cəmiyyətin həyatında çox
müsbət dəyişikliklər baş verib, insanların sosial vəziyyəti xeyli dərəcədə dəyişib.
Hər şeyin həll olunduğunu demək də tezdir.
İnkişaf etmiş dövlətlər bu yolu çox uzun müddətə qət edib. Düz 30 il torpaqlarımızın 20 faizi
işğal altında olub, bir milyona yaxın qaçqın və
köçkün soydaşlarımızın həyat və yaşamı üçün
böyük həcmdə maliyyə vəsaiti sərf olunub. 44
günlük Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbə və bunun nəticəsində regionda
yaranan yeni reallıqlar Azərbaycanın önəmini
birə-beş artırıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə qısa zaman kəsiyində xarüqələr yaradılıb, möhtəşəm işlər görülüb. Doğma yurd
yerlərimizə Böyük Qayıdışın astanasına yaxınlaşırıq. Bütün bu illər respublika üzrə həyata
keçirilən geniş islahat proqramları ilə paralel
şəkildə aparılır.
Postmüharibə dövründə sözügedən kateqoriyalara aid 10 min şəxs aktiv məşğulluq proqramları ilə əhatə olunub. Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ötən ilin
iyun ayından başlanan “Məşğulluq marafonu”
üzrə işlə təmin olunan şəhid ailələri və qazilərin sayı 1744-ə çatıb. Marafona bu günədək 618
işəgötürən qoşulmuş və 4203 vakansiya təqdim
olunmuşdur.

Bu ilin meyvə-tərəvəz məhsullarının ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 21,9 milyon ABŞ dolları artaraq 92,3 milyon ABŞ dolları
təşkil edib.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin
“İxrac icmalı”nın mart nömrəsinə

Prezident İlham Əliyevin 15 fevral 2022-ci il
tarixli müvafiq fərmanının icrası çərçivəsində
“Humanitar ailə” qayğı modeli üzrə idarəetmə
e-infrastruktur üzərindən həyata keçirilir. Bu
məqsədlə ƏƏSMN-in Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin “Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və övladgötürmə” alt sistemində yeni funksional imkanlar
yaranır və bu sistem cari ilin sonunadək daha
mükəmməl formada təkmilləşdiriləcəkdir.
Onu da qeyd edək ki, himayədar ailə institutu
dünyada geniş yayılmış nümunədir. Bu forma
ilə uşaqların dövlət zəmanəti ilə ailə mühitində yaşaması təmin olunur.
Cənab prezident tərəfindən imzalanan fərmana əsasən, himayədar ailə sahəsində dövlət siyasəti, tənzimləmə və dövlət nəzarəti cari ilin
noyabrın 1-dək ƏƏSMN tərəfindən həyata
keçiriləcək. Prezidentin sərəncamı ilə yaradılan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində şəhid
ailələri üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət
almış hərbi qulluqçular və müharibə əlillərinə
xidmətlər göstərilir. İndiyədək həmin kateqoriyaya aid ölkələrdən ibarət 15,5 min şəxs bu
xidmətdən faydalanıb, 142 Çağrı mərkəzi tərəfindən həmin mərkəzlərə aid məsələlər üzrə
15,5 min vətəndaş müraciəti cavablandırılıb.
Bakı şəhəri və Abşeron rayonundakı DOST
mərkəzlərində, həmçinin Gəncə şəhərində,
Masallı və Ucar rayonlarında vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin

istinadla bildirir ki, müvafiq dövr
ərzində kimya sənayesi məhsullarının ixracı 9 dəfə, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı
57,4 faiz, pambıq lifi ixracı 38,3 faiz,
pambıq ipliyi ixracı 35,2 faiz, qara
metallar və onlardan hazırlanan
məmulatların ixracı 16,5 faiz artıb.

mərkəzlərdə 39 qurum, o cümlədən 6 mərkəz
tərəfindən 26 istiqamətdə xidmətlər “bir pəncərə”dən operativ, şəffaf, vətəndaş məmnunluğu əsasında icra olunur. Bu xidmətlərə
əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi-sosial
ekspertiza, reabilitasiya, müalicə, müayinə və
s. sahələrə dair xidmətlər daxildir. Hazırda vahid əlaqələndirmə mərkəzləri şəbəkəsinin respublikamızın bölgələri üzrə genişləndirilməsi
istiqamətində işlər görülür. Mərkəzlərə müraciətlərin sayı fərqli qurumlar üzrə müxtəlifdir.
Belə ki, ötən müddətdə ƏƏSMN üzrə 5988,
Müdafiə Nazirliyi üzrə 6979, Səhiyyə Nazirliyi üzrə 266, Səfərbərlik və Hərbi Çağırış üzrə
Dövlət Xidməti üzrə 402, İcbari Tibbi Sığorta
Dövlət Agentliyi üzrə 224, Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti üzrə 1287, yerli icra hakimiyyətləri üzrə 446 müraciət qeydə alınıb. ƏƏSMN-in
tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və
Reabilitasiya Agentliyi Vətən müharibəsində
yaralanmış hərbi qulluqçuların əlilliyinin qiymətləndirilməsi işlərini aidiyyatı qurumlarla
birgə aparır. Həmin kateqoriyadan olan 2659
şəxsə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik müəyyən olunmuşdur.
Əlillik təyinatı ilə əlaqədar əlillik dərəcələrinə
uyğun olaraq birdəfəlik sığorta ödənişi və əlilliyə görə müavinət, yaxud əlilliyə görə əmək
pensiyası təyinatı aparılıb. Agentliyin həkim
ekspertləri Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılan komissiyada təmsil olunan digər qu-

Bu ilin fevral ayı ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixrac ötən ilin
müvafiq ayı ilə müqayisədə 19,4
faiz artaraq 51,7 milyon ABŞ dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə
isə 25,4 faiz artaraq 177,9 milyon
ABŞ dolları təşkil edib.
İqtisadi İslahatların Təhlili və

Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın mart nömrəsində
bildirilir ki, 2022-ci ilin fevral ayı
üzrə ixrac 2,9 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Qeyri-neft sektoru
üzrə ixracda artım 24 faiz təşkil
etməklə 229,6 milyon ABŞ dolları
olub.

rumların nümayəndələri ilə birgə hərbi qulluqçuların müayinəsini və müvafiq sənədləşmə
işlərini həyata keçirir.
Müdafiə və Ədliyyə nazirliklərinin, Dövlət
Qoşunlarının, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi həkim komissiyaları tərəfindən xəsarət
və xəstəliklərin xidmətlə əlaqəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə şəhadətnamə və tibb
müəssisələri tərəfindən göndərişlər (forma 80)
elektron sistemə daxil edilir. Son mərhələdə
əlilliyin qiymətləndirilməsi aparılaraq qərar
verilir. Bundan başqa, ƏƏSMN-in tabeliyində
yaradılan Sosial Xidmətlər Agentliyinin ötən
il başladığı xidmət çərçivəsində hazırda sağlamlıq imkanları məhdud 110 uşaq səyyar
formada (evlərində) reabilitasiya xidmətləri
ilə təmin olunub. Onlar daun sindromu, uşaq
serebral iflici, eşitmə məhdudiyyəti, hidrosefaliya, mikrosefaliya, sağ və sol yuxarı ətrafın
inkişaf geriliyi olan 6 yaşınadək uşaqlardır.
Agentlik pedaqoq, psixoloq, sosial işçi və loqopedlərdən ibarət mütəxəssis qrupları vasitəsilə
həmin uşaqların ünvanlarına gedərək, onları
kompleks sosial-psixoloji və sosial-pedaqoji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin edir.
Bu kateqoriyadan olan uşaqların davranış pozuntuları, diqqət çatışmazlığı, hiperaktivlik,
adaptasiya problemi və başqa halların reabilitasiyası üçün müvafiq işlər görülür. Bu
məqsədlə müxtəlif proqram və terapiyalardan,
pediatrik reabilitasiya üsullarından istifadə
olunur. Eyni zamanda, valideynlər üçün maarifləndirici təlim və seminarlar keçirilir. Hazırda sağlamıq imkanları məhdud 16 uşağın sosial reabilitasiyası kursu uğurla başa çatıb.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial tədbirlərin əhatə dairəsi çox genişdir. Müharibədə zərər çəkmiş şəxslərə göstərilən dəstək
mexanizmlərindən biri də onların özünüməşğulluq proqramlarına cəlb olunmasıdır. Postmüharibə dövründə 6,5 mindən çox şəhid ailəsi üzvü və qazi özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilib.
İlkin mərhələdə kiçik bizneslə məşğul olmaq
üçün lazımi bilik və bacarıqların aşılanması
məqsədilə onlar təlimlərə cəlb olunurlar. Təlimlərdən sonra isə seçdikləri fəaliyyət növü
üzrə kiçik ailə təsərrüfatı və müəssisənin yaradılması üçün onlara zəruri mal və materiallar,
avadanlıqlar formasında aktivlər verilir. Vətən
torpağının bütövlüyü uğrunda şəhid olan, qazi
olan şəxslər, onların ailə üzvləri Azərbaycan
xalqının mənəvi dünyasında uca məqamlarda
dayanır. Onlara dəstək, hörmət və ehtiram həm
dövlətin, həm də hər bir vətəndaşın borcudur.
Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” qəzetinin xüsusi müxbiri

Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 130,6 milyon ABŞ dolları və ya 39,4 faiz artıb.
AZƏRTAC İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac icmalı”nın
mart sayına istinadla bildirir ki, 2022-ci il ərzində Azərbaycanın ixracı 6 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft sektoru üzrə 461,8 milyon ABŞ
dolları təşkil edib.
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İlin əvvəlinə

AKTİVLƏR
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

manatla
Hesabat
dövrünün
sonuna

Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı
məsrəflərin kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar
Qeyri-maddi aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivləri
Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış
investisiyalar
Təsisçi və ya səhmdarlarla
hesablaşmalar
Sair aktivlər
Cəmi uzunmüddətli aktivlər

2 678 006,64

2 656 309,31

80 475,61

261 428,05

2 758 482,25

2 917 737,36

Ehtiyatlar
Debitor borcları:
birbaşa sığorta üzrə
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :
- təkrarsığortaçı üzrə
- təkrarsığortalı üzrə
- asılı təşkilatlar üzrə
büdcə üzrə
iddia tələbləri üzrə
işçi heyəti üzrə
sığortalılara verilən borclar üzrə
sair debitorlar
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri:
kassa
hesablaşma hesabı
valyuta hesabı
depozit hesablar
sair pul vəsaitləri
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:
dövlət qiymətli kağızları
qeyri-dövlət qiymətli kağızları
sair maliyyə aktivləri
Sığorta ehtiyatlarında
təkrarsığortaçıların payı:
həyat sığortası sahəsi üzrə
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə
Sair qısamüddətli aktivlər:
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri
verilmiş avanslar
təhtəl hesablar
Sair aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər

38 226,41
2 184 787,88
1 723 762,36

51 295,81
3 110 944,14
1 412 501,22
22 977,66
22 977,66

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

CƏMİ AKTİVLƏR

I . KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

Emissiya gəliri
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları:
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
digər kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş
mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Elan edilmiş dividendlər
Cəmi kapital
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

334 043,84
9 300,00

1 167 236,18
14 035,36
6 100,00

117 681,68

488 093,72

21 326 342,35

17 276 940,16

15 315,68
6 314 621,81
8 807 089,38
5 760 000,00
429 315,48

2 291,89
2 816 592,05
7 378 740,74
6 650 000,00
429 315,48

1 970 416,53

2 035 319,36

1 970 416,53
2 327,30

2 035 319,36

2 327,30
25 522 100,47

28 280 582,72

Gəlirlər
Əsas əməliyyat gəliri:
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı
üzrə
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə
komissyon muzdlar üzrə
Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi
(müsbət və ya mənfi)
İnvestisiya gəlirləri üzrə
Subroqasiya gəlirləri
Sair gəlirlər
CƏMİ GƏLİRLƏR
Xərclər
Əsas əməliyyat xərcləri:
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə
qaytarılan sığorta haqları üzrə
tənzimləmə xərcləri
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar
üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər
İşlərin aparılması xərcləri
Sair xərclər
CƏMİ XƏRCLƏR
Maliyyə mənfəəti (zərəri)
Mənfəətin nizamnamə kapitalına
yönəldilən hissəsi
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

K A P İ TA L VƏ
ÖHDƏLİKLƏR

22 474 499,47

25 392
236,83

Məbləğ
19961338,35
19072054,16
715332,68
173951,51
177107,6
104249,26
114193,69
171466,45
20528355,35
15491170,62
11739982,69
1099297,77
4415,43
2641037,94
6436,79
3591002,65
179838,07
19262011,34
1266344,01
1266344,01
253268,80
1013075,21

Göstəricilərin adları

Hesablanmışdır

Mənfəətdən vergi
Əlavə dəyər vergisi
Gəlir vergisi
Əmlak vergisi
Torpaq vergisi
Aksizlər
Ödəmə mənbəyində
vergi (4%)
Sair vergilər
Sosial sığorta və təminat
Məcburi ödənişlər
(0,3%)
İqtisadi sanksiyalar

253743,21

Faktiki
ödənilmişdir
1116454,32

174524,63
28784,43

168864,31
30140,02

46989,52
441554,29
-89116,68

23675,36
416325,24
-89116,68

Sığorta ehtiyatları:
Həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:
Qarşısıalınma tədbirləri fondu

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri
Kreditor borcları :
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə
digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə
öhdəliklər:
təkrarsığortaçı üzrə
təkrarsığortalı üzrə

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar

Sair öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

İlin əvvəlinə

Hesabat
dövrünün
sonuna

10 005 250,00
1 401 226,48

10 005 250,00
1 401 226,48

2 726 960,62

929 023,78

2 813 170,82

1 013 075,21

-86210,2

-84051,43

14 133 437,10

12 335 500,26

12 854 928,81

12 742 724,04

12 854 928,81
-212,74

12 742 724,04
6 425,80

5 176,72

30 405,77

5 176,72

30 405,77

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sanksiyalar
altında olan vətəndaşlara və biznesə dəstək
üçün bir sıra sosial-iqtisadi tədbirləri özündə
əks etdirən qanun imzalayıb.
Sənəd hüquqi məlumatların rəsmi portalında
dərc olunub. Bildirilib ki, təşəbbüs ölkənin
milli maraqlarını xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qeyri-dost hərəkətlərindən qorumaq məqsədi daşıyır.
Sənəd dövlət və bələdiyyə ehtiyaclarını
ödəmək üçün malların, işlərin, xidmətlərin
satın alınmasında hüquqi rejimin xüsusiyyətlərini tənzimləyən Rusiya Federasiyasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş lisenziyalaşdırma və lisenziyalaşdırma prosedurlarının sadələşdirilməsi də daxil olmaqla iqtisadi sektorun dəstəklənməsi mexanizmlərini
müəyyən edir.

1 031 949,90
1 031 949,90
449,24
76 071,43
13 968 363,36

449,24
112 125,83
12 892 130,68

178 782,26

164 605,89

178 782,26

164 605,89

178 782,26
14 147 145,62

164 605,89
13 056 736,57

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər
üzrə öhdəliklər
Kreditor borcları:
əməyin ödənilməsi üzrə
büdcə üzrə
sosial sığorta və təminat üzrə
digər məcburi ödənişlər üzrə
asılı təşkilatlar üzrə
sair kreditorlar
Sair qısamüddətli öhdəliklər:
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri
alınmış avanslar
Təsisçi və ya səhmdarlarla
hesablaşmalar
Sair öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

28 280 582,72

25 392 236,83

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin qanuni təmsilçi
Miskərli Abas İlqar oğlunun diqqətinə

Rəy
Biz “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC 31 dekabr 2021-ci il tarixinə əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici
qeydlərin qısa xülassəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.
Hesab edirik ki, Cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə
olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə
hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika
Məcəlləsinin” (IESBA Məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi
bu tələblərə, eləcə də IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli
məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli
şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin
fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına
imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda,
rəhbərlik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib
alternativin olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə,
müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat
uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının
hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz tətib edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində,
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda,
BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana
bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi
qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.
BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan zaman peşəkar mühakimə tətbiq
edirik və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:
• Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər risklərini müəyyən edib
qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını layihələndirib həyata keçiririk və rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli
təhrifi aşkarlamama riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq,
qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına
pozulmasından ibarət ola bilər.
• Cəmiyyətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq şərtilə, bu şərtlər
şərçivəsində uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili snəzarəti başa düşürük.
• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən uçot
qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini qiymətləndiririk.
• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin uyğunluğuna və əldə
edilən audit sübutlarının əsasında Cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz davam etmək imkanını ciddi şübhə altına
qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair
nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor
hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyik və ya belə
məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor
hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya
şəraitlər Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.
Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin
planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili
nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.
”Caspian Consulting and Partners” MMC
Direktor/Auditor: Elnurə Abdinova _____________

Çikaqo birjasında buğda fyuçersləri 6%-dən çox
artaraq 14 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb.

Dünya bazarında neftin qıymətinin kəskin
artması ABŞ-da da yanacaq böhranına səbəb
olub, hər gallon üçün 4,17 dollara çatıb.
Bu barədə “TASS” yanacağın maya dəyərinə
nəzarət edən Amerika Avtomobil Assosiasiyasına (AAA) istinadən xəbər verir.
Təşkilatın məlumatına görə, martın 8-i səhərə
qədər ABŞ-da bir qallon benzinin qiyməti

4,173 ABŞ dollarına çatıb – bu rəqəm tarixdə
yanacağın ən yüksək orta qiyməti olub.
Əvvəlki antirekord 2008-ci ilin iyulunda ABŞ
yanacaqdoldurma məntəqələrində benzinin
qiymətinin 1 qallon üçün 4,11 ABŞ dollarına
çatdığı vaxt qeydə alınıb. Bir il əvvəl istehlakçılar üçün benzinin qiyməti 2,7 ABŞ dolları
idi.

Avropa İttifaqının (Aİ) bütün nümayəndə
heyətləri və onların bir sıra tərəfdaşları Rusiya nümayəndələrinin Kimyəvi Silahların Qadağan edilməsi Təşkilatının (KSQT) İcraiyyə
Şurasının iclasındakı çıxışı zamanı zalı tərk
ediblər. Bu barədə Fransanın Niderlanddakı
səfiri Lyuis Vassi məlumat verib.
“Aİ-nin İcraiyyə Şurasının iclasındakı bütün
nümayəndə heyətləri və bir çox tərəfdaşlar

Rusiya nümayəndə heyəti bizim “yalanlar”
haqqında danışarkən otağı tərk etmək qərarına gəldilər, çünki onlar Ukrayna və KSQT-nin
məşğul olduğu digər məsələlər ilə bağlı əsas
faktları təkzib edirdilər”, – fransız diplomat
tviter səhifəsində yazıb.
Vassi həmçinin bildirib ki, tədbir zamanı Aİ
adından Ukraynada baş verənlərlə bağlı bəyanat oxuyub.

Tarix: 11.02.2022

Ukraynada müharibə başlayandan sonra buğda
bazarı 40%-dən çox artıb ki, bu da müşahidələr
tarixində taxıl məhsulları üçün ən yüksək
artım olub. Martın 7-də bazar 2008-ci ildən bəri
maksimuma çatıb – 1 buşel 12,6 ABŞ dollarına
və ya 1 kq 0,46 ABŞ dollarına bərabər olub.
2022-ci il martın 7-də qarğıdalı və soya
kotirovkaları 2,7% və 2,1% artaraq müvafiq
olaraq 7,75 dollar/buşel və 16,95 dollar/buşelə
çatıb. Bu məhsulların qiymətləri 2012-ci ilin
sentyabrından bəri ən yüksək səviyyədədir.
Qeyd edək ki, dünya buğda ixracının təxminən
üçdə biri, eləcə də qarğıdalı ixracının 19%-i
Ukrayna və Rusiyanın payına düşür.

Dünyanın aparıcı neft-qaz şirkətlərindən biri
olan “Shell” Rusiyadakı bütün neft-qaz layihələrində iştirakdan imtina etdiyini bildirib.
Bu barədə Rusiya mətbuatına istinadən xəbər
verilir. Məlumatda deyilir ki, ilk addım olaraq şirkət Rusiya neftinin bütün spot alışını
dayandıracaq.
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Azərbaycan muğam sənətinin korifeylərindən,
Qarabağ xanəndəlik məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Xan Şuşinski (doğum
adı: İsfəndiyar Aslan oğlu Cavanşir) 1901-ci il
avqust ayının 20-də Şuşa şəhərində, Qarabağın
məşhur tayfalarından olan Cavanşir sülaləsinə
mənsub Aslan bəyin ailəsində dünyaya göz açıb.
Balaca İsfəndiyarın ustadı İslam Abdullayev öz
dövründə “Segah İslam” kimi tanınırdı. O, məclislərin birində İsfəndiyarın səsini bəyənib və onu
özünə şagird götürüb. 16 yaşında olarkən ustadı
İslam Abdullayevlə birgə iştirak etdiyi məclisdə
təbrizli xanəndə Əbdülhəsən xan İqbalın yolu ilə
"Kürd-Şahnaz" muğamını heyrətamiz bir tərzdə
ifa etdiyinə görə müəllimi ona "Xan Şuşinski" adını vermişdir. Xanın bir xanəndə kimi yetişməsində, həmçinin Cabbar Qaryağdıoğlunun və Seyid
Şuşinskinin böyük təsiri olmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, Xan Şuşinskinin təsirləndiyi şəxslərdən biri olan Şeyid Şuşinski o dövrün görkəmli
xanəndəsi Əbdülhəsən xan İqbali Azər ilə yaxından dost olmuşdur. Əbülhəsən xan vallarından birində "Hümayun" muğamını oxuyaraq, üzərində
onu Seyid Şuşinskiyə həsr etdiyini yazdırmışdı.
1920-ci illərdə Xan Şuşinski Bakıya gələrək, öz ifaçılıq fəaliyyətini genişləndirmişdir. 1920-ci ildə Bakıdan Qarabağa təbliğat konsertləri vermək üçün
gələn bolşevik təşviqat briqadasının içində Cabbar
Qaryağdıoğlu da olmuşdur. Cabbar Qaryağdıoğlu
Xan Şuşinskini də yanına alaraq, bütün Qarabağda konsertlər vermişdir.

Xanın repertuarında "Mahur–Hindi", "Bayatı-Qacar", "Qatar" dəsgahları, "Qarabağ şikəstəsi",
"Arazbarı", "Heyratı" zərbi muğamları ilə yanaşı, xalq mahnıları və təsniflər böyük yer tuturdu.
Xan Şuşinski xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə
oxuyur, onlara yeni bir çalarlar aşılayırdı.
Bakıya gəldikdən sonra buradakı ilk rəsmi çıxışını
1923-cü ildə həyata keçirmişdir. Bu çıxış Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında həyata keçirilmişdir.
Bundan sonrakı illərdə böyük məşhurluğa sahib
olmuş və bir çox ölkələrdə və şəhərlərdə qastrol
səfərlərində olmuşdur. Həmçinin, Səməd Vurğunun "Azərbaycan" poemasında da adı keçmişdir.
1934-cü ildə Xan Şuşinski Tiflis şəhərində keçirilən
Zaqafqaziya xalqlarının birinci incəsənət olimpiadasında böyük müvəffəqiyyət qazanaraq, birinci
mükafata layiq görülmüşdür. O, digər ölkələrdə
də Azərbaycan musiqi mədəniyyətini yüksək səviyyədə və layiqincə təmsil etmişdir.
1943-cü ildə Xalq Artisti adına layiq görülmüşdür. Bu fəxri ada layiq görülməsindən bir il sonra,
yəni 1944-cü ildə Məhəmməd Rza Şah Pəhləvinin
dəvəti ilə İrana qastrol səfəri etmişdir. Bu səfər zamanı Tehran da daxil olmaqla 4 şəhərdə konsert
vermişdir. Xan Şuşinski 1959-cu ildə "Şərəf nişanı"
ordeni ilə təltif olunmuşdur.
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
nəzdində "Muğam studiyası" yaratmış və burada
gənc xanəndələrə muğamın sirlərini öyrətmişdir.
O, həmçinin Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində dərs demiş, muğam ifaçılarının yeni nəslini yaratmışdır. Xan əsl yaradıcı sənətkar kimi milli musiqi xəzinəsini yeni mahnılarla zənginləşdirirdi.
Bu baxımdan onun "Qəmərim", "Şuşanın dağları"
mahnıları dillər əzbəri olmuşdur. Xan Şuşinski öz
yaradıcılığında bəstəkar mahnılarına da müraciət
etmişdir. Bu mənada Üzeyir Hacıbəyovun "Qara
göz" mahnısının ilk ifaçısı olmuş və mahnını yüksək zövqlə oxuyaraq yaşatmışdır. Xan Şuşinski
Üzeyir Hacıbəylidən başqa heç bir bəstəkarın yaradıcılığına müraciət etməyib. Deyilənə görə, Üzeyir Hacıbəyli də xanəndənin ifasında mahnıları,
xüsusilə “Qaragöz”ü dinləməkdən zövq alırmış.
Xan Şuşinski, həmçinin Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kollecində (Asəf Zeynallı adına Musiqi Məktəbi) müəllimliklə də məşğul olmuşdur.
Azərbaycan musiqi tarixinin korifeyi Xan Şuşinskinin səsindən cəmi 240 dəqiqəlik lent yazısı
qalıb. Xan Şuşinski 18 mart 1979-cu ildə vəfat etmişdir. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Xanəndənin adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə
Azərbaycanda "Xan Şuşinski Fondu" fəaliyyət
göstərir. Fondun direktoru xanəndənin qızı Bəyimxanım Verdiyevadır.

Bakcell işğaldan azad olunmuş
ərazilərdəki şəbəkəsinin genişlənməsinə qoyacağı investisiya-

nın həcmini 23 milyon manata
çatdıracaq. Bununla da 2022-ci
ilin sonuna qədər Qarabağda qurulmuş baza stansiyalarının sayı
100-ü keçəcək.
Hazırda Bakcell şəbəkəsi Şuşada
və Cıdır düzündə, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Ağdam, Tərtər və
Xocavənd rayonlarının müxtəlif
yerlərində, Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanının tikildiyi ərazi-

də, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında mövcuddur.
Bakcell Azərbaycanın ən sürətli
mobil operatoru standartını Qarabağda qurulan şəbəkəsinə də
tətbiq etməkdədir.
Azərbaycanın ilk mobil operatoru və ən sürətli mobil internet
provayderi olan Bakcell şirkəti
“NEQSOL Holding”in tərkibinə
daxildir.

ABŞ-a xam neft və neft məhsullarının ümumi idxalında Rusiyanın
payı 9 faiz, Böyük Britaniyanın
idxalında isə 19 faizdir.
TankerTrackers.com-un məlumatlarına görə, ABŞ-ın Rusiyadan sifariş etdiyi sonuncu neft yüklərinin
dəyəri 600 milyon dollar təşkil edib.
ABŞ Ukraynaya hücumun başladı-

ğı 24 fevraldan bəri Rusiyadan neft
idxalını sıfıra endirib.
ABŞ uzun fasilədən sonra Rusiya
neftinə embarqo ehtimalını gündəmə gətirdiyi üçün artıq sanksiya
tətbiq etdiyi Venesuela ilə rəsmi təmaslara başlayıb.
Digər tərəfdən, Rusiya neftinə qoyulan qadağanın ABŞ-da bir qallon

üçün 4 dollardan yuxarı qalxan
benzinin qiymətini daha da artıra
biləcəyinə dair tənqidlər var.
Dünyanın ən böyük neft hasilatçısı olan ABŞ-ın ilk növbədə Rusiya
neftini müxtəlif ölkələrdən tədarük
edə və ortamüddətli perspektivdə
onun hasilatı ilə əvəz edə biləcəyi
nəzərdə tutulur.

Proqrama seçilən 22 tələbə hər ay
Azercell-dən 200 AZN məbləğində
təqaüd ilə təmin ediləcək.
“Azercell Telekom” MMC gənc nəslin fərdi və peşəkar inkişafına dəstək məqsədilə
həyata keçirdiyi Tələbə Təqaüd və Təcrübə proqramının qaliblərini açıqlayıb. Mart
ayının 3-də qaliblərin təntənəli mükafatlandırma mərasimində tələbələr ilə görüşən
şirkətin rəhbər heyəti qalibləri təbrik edib,
Azercell-in istedadlı və xüsusi qabiliyyətli
gənclərin yetişdirilməsinə daima töhfə verdiyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, 180 nəfərin müraciət etdiyi
layihənin nəticələri dörd mərhələli seçim
əsasında müəyyən edilib və 22 tələbə Azercell təqaüdçüsü və təcrübəçisi adına layiq
görülüb. Şirkət bu tələbələrə təhsil ilinin
sonunadək 200 AZN məbləğində təqaüd
ayıracaq.
Bundan əlavə, istedadlı gənclər Təcrübə
proqramı sayəsində uyğun gəldikləri sahə
üzrə bilik və bacarıqlarını artıra biləcəklər.
Bu il ərzində proqram iştirakçıları təcrübəçi
qismində Azercell-in peşəkar komandasına
qatılacaq, real tapşırıq və layihələrdə iştirak
etməklə səriştələrini inkişaf etdirə biləcəklər. Təcrübə proqramı çərçivəsində gənclər
Azercell Akademiyasının sertifikatlı təlimçiləri tərəfindən keçirilən bir sıra təlimlərdə
də iştirak edəcəklər.
Tələbələrlə görüşdə Azercell-in müxtəlif
departamentlərinin əməkdaşları gənclərə
öz peşələrinin xüsusiyyətləri haqda danı-

Avropada birjada hərracların açılışında qazın qiyməti
27,6% artaraq 1000 kubmetr
üçün yenidən 3200 dollardan yuxarı qalxıb.
London Fond Birjasının məlumatına görə, aprel fyuçerslərinin qiyməti 1000 kubmetr
üçün 3277,5 dollara yüksəlib
(MVt üçün 290 avro).
Bazar ertəsi Avropada qazın
qiyməti ilk dəfə olaraq 79%
artaraq 1000 kubmetr üçün
təxminən 3900 dollara çatmış, sonra geriləmişdir.
Ümumilikdə, qazın birja ko-

tirovkalarının artması ABŞ,
Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, eləcə də bir sıra digər dövlətlərin Rusiyanın

“Rusiyaya qarşı sanksiyalara görə ABŞ-da
benzin qiymətləri artmağa davam edəcək”.
Bu sözləri ABŞ Prezidenti Cozef Bayden

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

şıb, onları maraqlandıran sualları cavablandırıblar. Tədbirin sonunda Azercell-in
Təqaüd və Təcrübə proqramının iştirakçılarına mükafatlar təqdim olunub.
Qeyd edək ki, 2009-cu ildən etibarən “Azercell Telekom” MMC tərəfindən reallaşdırılan Tələbə Təqaüdü proqramı çərçivəsində
Azərbaycanın müxtəlif təhsil ocaqlarında
oxuyan tələbələrə təqaüd ayrılır. İndiyədək
Azərbaycanın fərqli universitetlərində bakalavr və magistratura pillələrində təhsil alan
Tələbə Təqaüdü 2022 Proqramının iştirakçılarının sayı da daxil olmaqla, 257 tələbə
Azercell şirkətinin təqaüdçüsü seçilib. İkinci
Qarabağ Müharibəsi zamanı təhsilini yarımçıq qoyaraq, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş tələbələr də
ötən il Azercell-in bu proqramı çərçivəsində
dəstəklənib. 2007-ci ildən etibarən həyata keçirilən Təcrübə Proqramı sayəsində isə 254
tələbə Azercell-də təcrübə keçib, onlardan
34-ü Azercell-də işlə təmin olunub.
Xatırladaq ki, bir çox qabaqcıl ali təhsil məktəbləri ilə əməkdaşlıq edən Azercell şirkəti
tələbələrin peşəkar inkişafı, innovasiya və
sahibkarlıq sahələrinə cəlb olunması, eləcə də universitetlərin elmi-texniki və tədris
bazasının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş
müxtəlif layihələr də həyata keçirir.
Azercell şirkəti Azərbaycanın təhsil sistemindəki yenilikləri izləyərək, ali məktəblərlə əməkdaşlığı daha da gücləndirmək, istedadlı gənclərin inkişafına yardımçı olmaq
yolunu davam etdirmək niyyətindədir.

bir sıra hüquqi şəxslərinə
qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyini elan etməsi fonunda
müşahidə olunur.

bəyan edib.
Qeyd edək ki, ABŞ Rusiyadan neft və qaz
idxalına tam qadağa qoyub.

