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Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dün-
ya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və 
ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, 
arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla 
təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi 

haqqında sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamla 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibə-
sində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində, İkin-
ci Dünya müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat 
etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, həmin dövrdə arxa 
cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif 
edilmiş şəxslərə, İkinci Dünya müharibəsi illərində döyüş 
cəbhələrinin arxa hüdudları, yaxud döyüşən donanmala-
rın əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın 
mənafeyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləş-
mələrin işçilərinə, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Le-
ninqrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş 
nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leninqrad şəhəri-
nin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir-
dəfəlik maddi yardım veriləcək.
Sərəncama əsasən, 2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan 3,5 milyon manat 
ayrılıb.

Cari ilin ilk rübündəki qlobal makroiqtisadi və geosiyasi 
vəziyyət maliyyə bazarlarında dalğalanmaları şərtləndirib. 
Dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarında yavaşlama təhdid-
lərinin qabarıqlaşması, son onilliklərin ən yüksək qlobal 
inflyasiyası və bunun fonunda aparılan monetar siyasətin 
nəticələri barədə tərəddüdlər, eləcə də postpandemiya və 
geosiyasi hadisələrin tələb/təklif zəncirinə yaratdığı əlavə 
təzyiqlər maliyyə bazarlarının başlıca qeyri-müəyyənliklə-
rindəndir. Maliyyə bazarlarında müşahidə edilən hazırkı 
qeyri-ənənəvi vəziyyət nəticə etibarilə həm qlobal istiqraz 
bazarları, həm də səhm indekslərində müvafiq enmələrə 
səbəb olub ki, bu da Dövlət Neft Fondunun investisiya 
portfelinə təsirsiz ötüşməyib.
Dövlət Neft Fondundan bildirilib ki, yüksələn enerji qiy-
mətləri neft və qaz satışından əldə olunan gəlirlərdə artım 
ilə nəticələnib. Bu da öz növbəsində aktivlərin həcminin 
yüksəlməsinin başlıca səbəbi olub.

Bu ilin yanvar-mart ayları ərzində Döv-
lət Neft Fondunun 2022-ci il büdcəsinin 
icrası çərçivəsində 2 milyard 757 milyon 
manat vəsait dövlət büdcəsinə transfert 
edilib.
Fonddan bildirilib ki, “2019-2023-cü il-
lər üçün Azərbaycan Respublikasında 
ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabət-
liliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqra-
mı”nın maliyyələşdirilməsinə 2,2 mil-
yon manat yönəldilib.

Bu sözləri aprelin 20-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Qırğız Respublikasının Pre-
zidenti Sadır Japarov ilə təkbətək 
görüşdə deyib.
O, bildirib: - Biz bütün sahələrdə 
fəal qarşılıqlı əlaqə saxlamaq əz-
mindəyik. Əminəm ki, Sizin səfəri-
niz bizim münasibətlərimizin daha 
da möhkəmlənməsinə xidmət edə-
cək, çoxlu sənədlər imzalanacaq. 
Əlbəttə, hesab edirəm ki, həmin 
sənədlərdən ən əsası Strateji Tərəf-
daşlıq haqqında Bəyannamədir. Bu, 
bizim münasibətlərimizi keyfiyyət-
cə yeni səviyyəyə çatdıracaq. Biz 
buna görə çox şadıq. 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev deyib: -Gələn 
il biz diplomatik münasibətlər qu-
rulmasının 30 illiyini qeyd edəcə-
yik. Bu, böyük tarixdir, çox iş görü-
lüb, lakin hələ çox iş görülməlidir. 
Əminəm ki, həm beynəlxalq qu-
rumlarda əməkdaşlıq çərçivəsin-
də, həm də ikitərəfli formatda yeni 
nailiyyətlər, yeni nəticələr olacaq. 
Bu gün biz qarşılıqlı iqtisadi fəa-
liyyət, nəqliyyat, ölkələrimiz ara-
sında əmtəə dövriyyəsinin artırıl-
ması və əlbəttə, müasir dünyada 
xüsusi diqqət tələb edən regional 
təhlükəsizlik məsələləri barədə ət-

raflı danışacağıq. Düşünürəm ki, bu 
məsələlərə dair fikir mübadiləsi də 
çox faydalı olacaq.
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japa-
rov deyib:
- Qırğızıstan-Azərbaycan münasi-
bətlərinin əsası beynəlxalq miqyaslı 
tarixi şəxsiyyət, Sizin atanız, möh-
tərəm Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulub. O vaxtdan bizim aramızda, 
Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasın-
da çox yaxşı münasibətlər var. Biz 
azərbaycanlı qardaşlarımızla əmək-
daşlığa həmişə hazırıq.

* * * * *
Aprelin 20-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin 
və Qırğız Respublikasının Prezi-
denti Sadır Japarovun geniş tərkib-
də görüşü keçirilib.

* * * * *
Bakıda geniş tərkibdə görüş başa 
çatdıqdan sonra Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin və Qırğız Respublikasının 
Prezidenti Sadır Japarovun iştirakı 
ilə Azərbaycan-Qırğızıstan sənəd-
lərinin imzalanması mərasimi olub.
Sonra Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız 
Respublikasının Prezidenti Sadır 
Japarov mətbuata bəyanatlarla çıxış 
ediblər.

“Biz son dövrlər büdcənin icrası 
ilə bağlı nəzarət tədbirləri ilə bağlı 
müzakirələr aparırıq”.
Bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 
bu gün keçirilən iclasında “Hesabla-
ma Palatasının 2021-ci ildə fəaliyyə-
ti haqqında” Hesabatın müzakirəsi 
zamanı Hesablama Palatasının səd-
ri Vüqar Gülməmmədov deyib.
O bildirib ki, dövlətin büdcəsinin 
layihəsinə və icrasına rəy vermək 
parlamentin əsas funksiyasıdır: “Bu 
funksiyanın həyata keçirilməsinə 
Hesablama Palatası töhfə verməyə 
hazırdır. Hesabatda uyğunluq au-
ditinin çox olmasının səbəbi döv-
lət büdcəsinə bərpa ilə bağlıdır. 
Səmərəlilik auditində bərpa olmur 

və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail 
olunmur. Parlamentin dövlət büd-
cəsində, digər büdcə layihələrində 
iştirakı, rolu bizim nəzarət tədbir-
lərimizlə bağlıdır. Parlamentin rolu 
nə qədərdirsə, palatanın da rolu o 
qədərdir. Kənd təsərrüfatına ayrı-
lan subsidiyaların auditi də həyata 
keçiriləcək. Bu, artıq gələn aydan 
planlaşdırılır”.
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Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanla 
Ukrayna arasında ticarət dövriyyəsi 402 mil-
yon dollardan çox olub.
Həmin dövrdə Azərbaycan bu ölkədən 85 mil-
yon 218 min dollarlıq məhsul idxal edib. Ölkə-
mizin Ukraynaya ixrac etdiyi məhsulun dəyəri 
isə 317 milyon 272 min dollar olub.
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycanla Ukrayna 
arasında ticarət dövriyyəsi 922,5 milyon dollar 
olub. Ukrayna postsovet məkanında Azərbay-
canla ticarət dövriyyəsinə görə Rusiyadan son-
ra ikincidir.

Bu ilin yanvar-mart aylarında neft məhsulları-
nın istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyə-
ri 912,8 milyon manat olub. Bu da əvvəlki ilin 
müvafiq ayları ilə müqayisədə 16,2 faiz artım 
deməkdir.
Dövlət Statistika Komitəsindən  bildirilib ki, 
yanacaq mazutunun istehsalı 3,9 dəfə, avtomo-
bil benzininin istehsalı 33 faiz artıb, dizel yana-
cağının istehsalı 3,9 faiz, sürtkü yağlarının is-
tehsalı 8,8 faiz, neft-kimya sənayesində istifadə 
üçün benzinin istehsalı 12,3 faiz, neft koksunun 
istehsalı isə 16,2 faiz azalıb.

Bu ilin yanvar-mart aylarında 
Azərbaycan Respublikası Döv-
lət Neft Fondunun (ARDNF) 
“Şahdəniz” qaz-kondensat ya-
tağından (qaz və kondensatın 
satışından) əldə etdiyi gəlirləri 
359 125 min ABŞ dolları təşkil 
edib ki, bu da illik müqayisədə 
12,3 dəfə çoxdur.
ARDNF-dən verilən məluma-
ta görə, Fondun “Şahdəniz” 
yatağı üzrə kondensatın satı-
şından əldə olunan gəlirləri 
(01.01.2022-01.04.2022 tarixinə) 
62 494 min dollar olub, bu da 
2,14 dəfə artım deməkdir.
Məlumata görə, ARDNF-nin 
“Şahdəniz” yatağı üzrə qazın 

və kondensatın satışından əldə 
olunan ümumi gəlirləri (2007-
ci ildən etibarən) 4 911 mln. 
dollar (01.04.2022 tarixinə) təş-
kil edib.

Qeyd edək ki, “Şahdəniz” ya-
tağı üzrə pay bölgüsü haqqın-
da saziş 1996-cı ildə imzalanıb 
və ratifikasiya edilib.

Bu ilin yanvar-mart aylarında 37,2 min ton qara 
metal və onlardan hazırlanan məmulatlar ixrac 
edilib.
İxrac edilən qara metallar və onlardan hazırla-
nan məmulatların dəyəri 33 milyon dollar olub.
Xatırladaq ki, 2021-ci ilin müvafiq dövründə 
dəyəri 22,2 milyon dollar olmaqla 36,5 min ton 
qara metal və onlardan hazırlanan məmulatlar 
ixrac edilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Xid-
məti tərəfindən cari ilin ilk 
rübü ərzində 3712 fərdi yaşa-
yış və bağ evi ilkin dövlət qey-
diyyatına alınıb.
Xidmətdən bildirilib ki, ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
ilkin qeydiyyata alınan fərdi 

yaşayış və bağ evlərinin sayı 
10,9 faiz artıb.
Analoji hal torpaq sahələrinin 
ilkin qeydiyyatında da müşa-
hidə edilib. Belə ki, ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
torpaq sahələrinin ilkin qeydiy-
yatı 2,6 dəfə artaraq 9191 olub.

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondunun (ARD-
NF) təhlükəsiz aktivi olan qı-
zılın həcmi açıqlanıb.
Banker.az xəbər verir ki, 1 
aprel 2022-ci il tarixinə olan 
məlumata görə, ARDNF-nin 
qızıllarının həcmi 101.8 ton 
təşkil edib.
Azərbaycanın suveren fondu-
nun həmin tarix üçün hesabla-
masına görə, fondun qızılının 
ümumi qiyməti 6 mlrd. 287.4 
mln. ABŞ dolları olub.

1 ton= 35 274 unsiya: hazırda 
bir unsiya 1975 ABŞ dollarıdır.
Qeyd edək ki, Dövlət Neft Fon-
du pandemiyanın ayaq basdı-
ğı 2020-ci ilin birinci yarısında 
17 min 916 troya unsiya qızıl 
almışdı (təxminən 557 kq).
Bununla da fondun portfeli 
101.801 tona çatdırılmışdı.
Fond 6 ay öncə aktivlərinin 
həcmini açıqlayarkən bildir-
mişdi ki, 101.8 ton həcmində 
olan qızıl investisiya portfeli-
nin 12,8%-ni formalaşdırır ki, 

bu da 5 milyard 665.8 milyon 
ABŞ dolları demək idi. Söhbət 
1 oktyabr 2021-ci il tarixindən 
gedir. ARDNF isə son 6 ayda 
qızılın bahalaşması səbəbin-
dən 621.6 mln. dollar qazanıb. 
Yaxud ehtiyatların artımına 
11% dəstək olub.
ARDNF 2012-ci ilin əvvə-
lindən qızıl alışına başlayıb. 
2012-2013-cü illərdə fond tərə-
findən 30 174.89 kq (970 145.51 
unsiya) qızıl alınıb. 2014-2017-
ci illərdə isə qızıl alınmayıb. 
2018-ci ildə ARDNF qızılın 
alışını bərpa edib və ötən il ər-
zində 20 min 778 kq (668.041 
min troya unsiyası) qızıl alıb. 
2019-cu ildə fond tərəfindən 
50.2 tondan çox qızıl alınıb.
ARDNF-də neft müqavilələ-
rinin reallaşmasından, əsasən 
dövlətin mənfəət neftinin sa-
tışından, ölkə ərazisində neft 
və qaz nəqlinə görə tranzit ta-
riflərindən, dövlət əmlakının 
icarəsindən daxil olan gəlirlər 
toplanır.

Bu ilin üç ayında 32,8 min ton pambıq lifi, 3147 
ton pambıq ipliyi ixrac olunub.
İxrac edilən pambıq lifinin dəyəri 72,8 milyon 
dollar, pambıq ipliyinin dəyəri isə 13,2 milyon 
dollar olub.
Xatırladaq ki, 2021-ci ilin üç ayında dəyəri 68,9 
milyon dollar olmaqla 46,8 min ton pambıq lifi, 
məbləği 10,2 milyon dollar olmaqla 4010 ton 
pambıq ipliyi ixrac edilib.

Həyata keçirilən iqtisadi is-
lahatlar nəticəsində ötən rüb 
ÜDM əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 6,8 faiz arta-
raq 30 milyard 37 milyon ma-
nat olub.  Bu barədə İqtisadiy-

yat naziri Mikayıl Cabbarov 
deyib.

Pirallahı Sənaye Parkında yeni 
rezident – “Medtest” MMC 
qeydiyyata alınıb. Bununla da 
sənaye parkının rezidentləri-
nin sayı 5-ə çatıb.
Nazirlikdən verilən məlumata 
görə, “Medtest” MMC tərəfin-
dən Sənaye Parkının ərazisin-
də “Qanda şəkəri təyin edən 

cihaz (qlukometr) və striplər 
istehsalı layihəsi” həyata ke-
çiriləcək. 20 nəfərin daimi işlə 
təmin edilməsi nəzərdə tutu-

lan layihənin investisiya dəyəri 
2.75 mln. manatdır və bunun da 
82%-i təsisçi, 18%-i Azərbaycan 
İnvestisiya Şirkətinin vəsaiti he-
sabına formalaşdırılacaq.
İstehsal olunacaq məhsullar 
ilkin mərhələdə daxili baza-
rın tələbatının ödənilməsinə 
yönəldiləcək.

Yaponiyanın Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən "TET In-
ternatıonal Development Co. 
Ltd." şirkəti işğaldan azad edil-
miş Qarabağda yenidənqurma 
işlərinə sərmayə qoyuluşu ilə 
bağlı Tokioda təqdimat keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycanda kənd təsərrü-
fatına sərmayə yatıran yapon 
şirkətinin təşkil etdiyi təqdi-
matda tanınmış yapon iqti-
sadçısı və keçmiş Baş nazir 
Juniçiro Koizuminin xüsusi 
müşaviri Haruo Şimada da iş-
tirak edib.
Təqdimatın əvvəlində "TET In-

ternatıonal Development Co. 
Ltd." şirkətinin prezidenti, H.
Şimadanın iqtisadi təşkilatının 
aparıcı üzvlərindən biri olan 
Taro Savada Azərbaycanın ta-
rixi, coğrafi mövqeyi və hazır-
kı vəziyyəti barədə məlumat 
verib. Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 2020-ci ildə 44 gün davam 
edən Vətən müharibəsi və iş-
ğaldan azad edilən ərazilərə 
yapon şirkətlərinin sərmayə 
yönəltməsi barədə danışıb.
T.Savada əmin olduğunu bildi-
rib ki, tədbirə qatılan Yaponiya 
şirkətlərinin nümayəndələri, 

iqtisadçılar, biznesmenlər və 
ekspertlər, o cümlədən təqdi-
matı onlayn izləyənlər Azər-
baycanın hazırkı vəziyyəti 
haqqında geniş məlumat əldə 
edəcəklər.
Təqdimatla çıxış edən H.Şima-
da 2014-cü ilin iyulunda Ba-
kıya səfər etdiyi vaxtdan bəri 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafını diqqətlə izlədiyini, 
ötən dövrdə bu ölkənin siyasi 
və iqtisadi sahədə dinamik şə-
kildə inkişaf etdiyini bildirib. 
H.Şimada 30 ilə yaxın erməni 
işğalı altında olan Qarabağın 
yenidən qurulması planı və 
yapon şirkətlərinin Azərbay-
canın bu regionuna investisi-
ya yönəltməsinin əhəmiyyə-
ti haqqında ətraflı məlumat 
verib. Görülən işlərin yalnız 
razılıq hissi doğurduğunu və 
onun Azərbaycana rəğbətini 
artırdığını xüsusi qeyd edib. 
O, 2022-ci ildə T.Savada ilə 
birlikdə Azərbaycana yenidən 
səfər etmək üçün yapon sahi-
bkarlarını və iqtisadi qrupları 
bir araya gətirməyi planlaşdır-
dıqlarını bildirib.
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Azərbaycanda həyata keçi-
rilən dövlət siyasətinin ali 
hədəflərindən biri sosial yö-
nümlü dövlət yaratmaqdır. 
İnkişaf edən dövlətlər bu yolu 
keçmək üçün onilliklər sərf et-
mişdir. Biz də bu amala doğ-
ru addım-addım irəliləyirik. 
90-cı illərin tənəzzül, xaos və 
hərc-mərcliyindən çıxmış, əra-
zisinin 20 faizi işğal altına 
düşmüş və bunun nəticəsində 
bir milyondan artıq məcbu-
ri qaçqın və köçkün soydaşı 
olan, maliyyə və iqtisadi böh-
ran içində boğulan bir ölkədə 
sosial məsələlərin həlli o qədər 
asan məsələ deyildir.
Problemlər həddindən artıq 
çox, imkanlar isə zəif. Əgər 
Ulu Öndər Heydər Əliyev o 
vaxtlar Azərbaycan rəhbərli-
yinə qayıtmasaydı, yaxud bu 
dönüş gec baş versəydi, bəlkə 
də müstəqilliyimizi itirəcək-
dik. Tale xalqımızın üzünə 
güldü. Bu müdrik insan qısa 
zaman kəsiyində müharibədə 
atəşkəsi təmin etdi, vətəndaş 
müharibəsinin qarşısını aldı, 
aqrar islahatlara başladı, “Əs-
rin müqaviləsi”ni imzaladı və 
Azərbaycanı iqtisadi yüksəliş 
və tərəqqi yoluna çıxardı. Onun 
layiqli davamçısı və varisi Pre-
zident İlham Əliyevin rəhbər-
liyi ilə 2003-ci ildən başlayaraq 
həyata keçirilən sistemli və ar-
dıcıl tədbirlər nəticəsində ölkə 

iqtisadiyyatı güclənməyə baş-
ladı. Bununla paralel olaraq 
əhalinin həyat səviyyəsində 
yüksəliş baş verdi.
Demək olar ki, hər il əmək-
haqqı, pensiya, sosial müa-
vinətlər artırıldı, əhalinin so-
sial müdafiəsi istiqamətində 
digər zəruri işlər görüldü. 
Təkcə son 4 ildə görülən iş-
lərin, həyata keçirilən tədbir-
lərin miqyası göstərir ki, biz 
hansı durumdan hansı səviy-
yəyə gəlib çıxmışıq. 2018-ci 
ildə yenidən dövlət başçısı 
seçildikdən sonra Prezident 
İlham Əliyevin ilk imzaladığı 
fərman şəhid ailələri ilə bağlı 
olmuşdur. 19 fevral 2018-ci il 
tarixli həmin fərmanla 1997-
ci il avqustun 2-dək ölkənin 
suverenliyi və ərazi bütövlü-
yü uğrunda döyüşlərdə şəhid 
olmuş hərbi qulluqçuların, 
daxili işlər orqanları əməkdaş-
larının vərəsələrinin (11 min 
şəhidin 18 mindən çox vərəsə-
sinin) 11 min manat həcmində 
birdəfəlik ödəmə proqramı ilə 
təminatı icra olundu. Dövlət 
başçısının 23 dekabr 2021-ci il 
tarixli fərmanına əsasən, ha-
zırda 1997-ci il avqustun 2-dək 
hərbi xidmət vəzifələrini ye-
rinə yetirərkən xəsarət almış və 
əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi 
qulluqçuların, bunlardan və-
fat etmiş şəxslərin vərəsələ-
rinin də birdəfəlik ödəmə - I 

dərəcəli əlilliyə görə 8800 ma-
nat, II dərəcə əlilliyə görə 6600 
manat, III dərəcə əlilliyə görə 
4400 manat təminatına hazır-
lıq işləri aparılır. Həmçinin, 44 
günlük Vətən müharibəsində 
iştirak edən şəxslərə “Müha-
ribə veteranı” adı verilərək, 
onlara Prezidentin aylıq təqa-
üdünün təyinatı işləri cari ilin 
ilk rübündə uğurla icra olunub. 
Bundan başqa, şəhid ailələri 
üçün Prezidentin aylıq təqaüd-
lərinin məbləği də 2018-ci ilin 
əvvəllərinə nisbətən 2,3 dəfə 
artırılaraq 500 manata çatdırı-
lıb. Müharibə əlilləri və onlara 
bərabər tutulan şəxslərə ve-
rilən aylıq Prezident təqaüdü-
nün məbləği isə son 4 il ərzində 
2,7 dəfəyədək artırılıb. Həyata 
keçirilən mühüm sosial dəstək 
tədbirlərindən biri də şəhid 
ailələri və müharibə əlillərinin 
mənzillə təminatı proqramıdır 

ki, bu da Prezidentin sərənca-
mı ilə 2021-ci ildə 5 dəfə geniş-
lənib. Belə ki, Əmək və Əhali-
nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
tərəfindən həmin kateqoriya-
dan olanlara 2018-ci ildə 626, 
2019-cu ildə 934, 2020-ci ildə 
1572 mənzil və fərdi ev veri-
libsə, 2021-ci ildə bu rəqəm 
3000-ə çatdırılmışdır. Nazirlik 
tərəfindən ötən dövr ərzində 
12500-dən çox şəhid ailəsi və 
müharibə əlili mənzil və fərdi 
evlə təmin edilmişdir. 
Dövlət başçısının 25 avqust 
2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə 
Vətən müharibəsi qəhrəmanla-
rına və onlardan şəhid olanla-
rın ailələrinə mənzillər verilir. 
Həmçinin, digər həssas qrupla-
rın – gözdən əlilliyi olan şəxs-

lərin, dövlət uşaq müəssisələri-
nin məzunlarının da mənzillə 
təminatı həyata keçirilir. 
Dövlət başçısının tapşırığı ilə 
müharibə əlillərinin avtomobil-
lə təminatı tədbirləri də uğur-
la davam etdirilir. Son 4 ildə 
1450, ümumilikdə ötən dövr 
ərzində 7400 müharibə əlili mi-
nik avtomobili ilə təmin edilib. 
Pandemiyanın mənfi təsirlərini 
azaltmaq məqsədilə 2020-ci ilin 
əvvəlindən 3,4 milyon vətənda-
şı əhatə edən əməkhaqqı, pen-
siya və digər sosial ödənişlər 
artırıldı və bunun üçün illik 2,1 
milyard manat vəsait ayrıldı. 
Son 4 ildə müavinət və təqaüd-
lərdə orta hesabla 2,5 dəfə artım 
təmin olunmuşdur. 
Onu da qeyd edək ki, 2018-
2021-ci illərdə əmək müqa-
vilələrinin sayında 30 faiz və 
həmin dövrdə illik əməkhaqqı 

fondunda iki dəfədən çox artım 
olub. Son 4 ildə və cari ilin ilk 
rübündə 44 mindən çox şəxs 
özünüməşğulluq proqramına 
cəlb olunub. Özünüməşğulluq 
sahələrinin sayı 44-ə çatdırılıb. 
Bundan başqa, dövlət başçısı-
nın təşəbbüsü və göstərişi ilə 
55 min vətəndaş ödənişli icti-
mai işlərə cəlb olunub.
Prezident İlham Əliyevin tap-
şırığı ilə ölkəmizdə aparılan is-
lahatların uğurları beynəlxalq 
səviyyədə də yüksək dəyər 
alıb. Xüsusilə, DOST Agent-
liyinin fəaliyyəti beynəlxalq 
miqyasda tanınmaqla, mü-
kafatlara layiq görülüb. Belə 
ki, Agentlik 2022-ci ilin fevral 
ayında Beynəlxalq Pensiya və 
Sosial Fondlar Assosiasiyası-
nın Fəxri Fərmanına layiq gö-
rülüb. Agentlik MDB məka-
nında sosial təminat sahəsində 
və vətəndaş məmnunluğunun 
artırılmasında qlobal inno-
vasiyalar və texnologiyaların 
tətbiq edilməsi, eləcə də dövlət 
xidmətlərinin göstərilməsində 
operativ metodlara görə Fəxri 
Fərmanla mükafatlandırılıb. 
Bu yaxınlarda isə daha bir nü-
fuzlu mükafat – Avropa Sosi-
al Şəbəkəsinin Avropa Sosial 
Xidmətlər Mükafatını qazanıb. 
“Texnologiya alətləri” kateqo-
riyasında sosial xidmətlərdə 
smart modelin tətbiqinə görə 
DOST Agentliyi 20 min səslə 
Avropanın bu nüfuzlu müka-
fatına sahib olub. Həmçinin, 
“Konüllü DOST Proqramı” 
da Azərbaycanda Könüllülər 
hərəkatının genişləndirilmə-
sində önəmli rol oynayır və Av-
ropa Sosial Şəbəkəsinin qeyd 
edilən müsabiqəsinin qalibi 
olmaqla, 4 istiqamət üzrə İSD 
sertifikatına layiq görülüb. 
Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
du da Böyük Britaniyada ke-
çirilən “Dövlət sektorunda 
transformasiyaya görə beynəl-
xalq mükafat” müsabiqəsinin 
“2022-ci ilin Beynəlxalq Döv-
lət Qurumu” adlı mükafatı-
na layiq görülüb. DSMF tərə-
findən müsabiqəyə təqdim 
edilən iş Azərbaycanda sosial 
təminat idarəçiliyinin mərkəz-
ləşdirilməsi sahəsində son il-

lər aparılan islahatlarla bağlı 
olub. Həmçinin, 2019-cu ildə 
Azərbaycanın 4 sosial layihəsi 
– özünüməşğulluq proqramı, 
ünvanlı sosial yardım, əlillik 
təyinatı üzrə e-sistemlər, qey-
ri-rəsmi məşğulluğun aradan 
qaldırılması üzrə tədbirlər 
Beynəlxalq Sosial Təminat 
Assosiasiyasının ən yaxşı təc-
rübəsi kimi xüsusi mükafatla 
təltif olunub. 
Dövlət başçısının uğurlu si-
yasəti ölkədə sosial infrast-
rukturun, o cümlədən sosial 
xidmət və reabilitasiya sistemi-
nin davamlı inkişafına imkan 
yaradıb. 2018-ci ildən sonrakı 
dövrdə 12 reabilitasiya və sosi-
al xidmət müəssisəsi əsaslı tə-
mir və yenidənqurmadan son-
ra müasir avadanlıqla təmin 
olunaraq istifadəyə verilib. 
Qəbələdə Uşaq Reabilitasiya 
Mərkəzi açılıb. Yaxın aylarda 
Şamaxı Psixoloji Sosial Xidmət 
Mərkəzi, Şəmkir Uşaq Reabili-
tasiya Mərkəzi istifadəyə verilə-
cək. Yeni reabilitasiya mərkəzi-
nin açılması və bərpa sisteminin 
müasirləşdirilməsi nəticəsində 
reabilitasiya xidmətləri göstə-
rilən şəxslərin illik sayının 3 
dəfə artması və 30 minə çatması 
mümkün olmuşdur. Sosial xid-
mət sahələrində daimi təkmil-
ləşmələr davam etdirilir. 
Azərbaycanın müstəqillik qa-
zandığı illərə nəzər saldıqca 
insanın gözlərindən nələr gəlib 
keçir. Getsin, gəlməsin bir də o 
günlər. İnsanlar, necə deyərlər, 
çörəklə imtahana çəkilmişdi. 
Bu günümüzə şükranlıq et-
məmək nankorluqdur. Əsas 
problemləri həll etmişik. Qa-
rabağ düyününü çözmüşük, 
daha qaçqın, köçkünlərimiz 
yoxdur. Ölkəmiz yeni geosi-
yasi və geoiqtisadi reallıqlar 
müstəvisində gündən-günə in-
kişaf edir, möhkəmlənir. Bun-
dan sonrakı hər il xalqımıza 
bolluq və firavanlıq gətirəcək, 
sosial rifah, dövlət quruculuğu 
yolunda qarşıda duran bütün 
problemlər öz həllini tapacaq. 

Zülfü İLYASOV, 
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

Cari ilin yanvar-mart aylarında əsas kapitala 
yönəldilmiş ümumi vəsaitin 48,9 faizi sənaye, 
24,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 18,2 fa-
izi tikinti, 2,4 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsər-
rüfatı və balıqçılıq sahələrinə sərf olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlu-
mata əsasən, sözügedən müddət ərzində bu 
vəsaitin 1,7 faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 
1,3 faizi informasiya və rabitə, 0,7 faizi ticarət; 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 0,6 faizi dövlət 
idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat, 0,5 fai-
zi turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 0,4 
faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstəril-
məsi, hər birində 0,1 faiz olmaqla təhsil, peşə, 
elmi və texniki fəaliyyət, əhaliyə səhiyyə və 
sosial xidmətlərin göstərilməsi və istirahət, əy-
ləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət sahələ-
rinə sərf edilib.

Azərbaycana 2022-ci ilin yanvar-mart dövrün-
də 26 milyon 911 min dollar dəyərində 4 min 
967 ton kərə yağı idxal edilib. Azərbaycana 
2021-ci ilin yanvar-mart dövründə 20 milyon 82 
min dollar dəyərində 4 min 158 ton kərə yağı 
idxal edilmişdi. 2022-ci ilin 3 ayında 1 ton kərə 
yağının idxalına orta hesabla 5417 dollar xərclə-
nib (ötən ilin eyni dövründə 4830 dollar).
Banker.az bu barədə Dövlət Gömrük Komitə-
sinə istinadən xəbər verir.
Kərə yağının idxalı 2022-ci ilin yanvar-mart 
ayları ilə müqayisədə 2021-ci ilin yanvar-mart 
aylarında dəyər ifadəsində 6 milyon 829 min 
dollar və ya 34%, miqdar ifadəsində isə 809 ton 
və ya 20% artıb.
Azərbaycana 2022-ci ilin 3 ayında 63 milyon 
101 min dollar dəyərində 40 min 538 ton bit-

ki yağları idxal edilib. Azərbaycana ötən ilin 3 
ayında isə 62 milyon 857 min dollar dəyərində 
47 min 995 ton bitki yağları idxal edilmişdi. Bu 
ilin yanvar-mart aylarında 1 ton bitki yağının 
idxalına orta heabla 1557 dollar xərclənib (ötən 
ilin eyni dövründə 1410 dollar).
Bitki yağlarının idxalı illik müqayisədə dəyər 
ifadəsində 0,4% artıb, miqdar ifadəsində 15,5% 
azalıb.
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Ötən hesabat ili dünyanın bir çox ölkələ-
ri üçün gərgin və iqtisadi inkişaf baxı-
mından ağır il olmuşdur. Dünyada 
epidemioloji vəziyyətin ağır olmasına 
baxmayaraq, digər ölkələrlə müqayisədə 
Azərbaycan Respublikası (AR) bu vəziy-
yətdən daha az itkilərlə çıxaraq, iqtisa-
di inkişafını 4,3% azalma ilə başa vur-
muşdur. Bununla bərabər, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi hesabına qeyri-neft sə-
nayemizdə 11% artım qeydə alınmışdır. 
Kənd təsərrüfatı sənayesində artım 2% 
müşahidə olunmuşdur.
Beynəlxalq qurumlar Azərbaycanın sosi-
al-iqtisadi inkişafını müsbət qiymətləndir-
mişlər. Dünya Bankının “Doing  Business” 
hesabatında ölkəmizdə gedən proseslərə 
yenidən baxıldı və respublikamızın rey-
tinqi artırıldı. Yeni reytinqə görə, Dünya 
Bankının “Doing Business” proqramında 
190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yer-
dədir. Ölkəmizdə biznes və investisiya 
iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı 
tərəfindən xüsusi qeyd edilməklə yanaşı, 
Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına 
daxil edilmişdir.
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu-
nun hesabatının bəzi parametrlərinə 
görə əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi 
üzrə dünya miqyasında Azərbaycan 2-ci 
yerdədir. Hökumətin dəyişməyə cavab-
dehliyi, yəni ki, islahatçı obrazı əmsalına 
görə Azərbaycan dünya miqyasında 5-ci, 
hökumətin uzunmüddətli strategiyasına 
görə 10-cu və hökumətin siyasi sabitliyi 
təmin etməsi üzrə 11-ci yerdədir. İnfrast-
ruktur layihələri ilə bağlı - dəmir yolu 
xidmətlərinin səmərəliliyi üzrə 11-ci, 
hava yolları xidmətlərinin səmərəliliyi 
üzrə 12 və avtomobil yollarının keyfiy-
yəti baxımından 24-27-ci yerlər Azərbay-
cana məxsusdur. Bu hesablama inkişaf 
etməkdə olan 74 ölkə arasında aparıl-
mışdır. İnklüziv inkişaf indeksi üzrə 
Azərbaycan 3-cü yerdədir.
İqtisadi yüksəlişin azalmasına baxma-
yaraq, ölkəmizin coğrafi mövqeyi, bu-
rada nəqliyyat sektorunun inkişafı və 
tranzit əlaqələrinin genişləndirilməsi 
üzrə həyata keçiriləcək layihələr yaxın 
vaxtlarda sürətli iqtisadi inkişafdan 
xəbər verir. Belə ki, hazırda ölkəmizin 
ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlə-
ri üzrə tədbirlərin gerçəkləşdirilməsi, 
tranzit daşımalarının genişləndirilmə-
si və müxtəlif istiqamətlərdə nəqliyyat 
əlaqələrinin fəaliyyət göstərməsi AR-i 
hələ uzun müddət etibarlı tərəfdaşa çe-
virəcəkdir.
Ümumiyyətlə, iqtisadi inkişafın əsasını 
maddi istehsal təşkil etsə də, onun tam 
tsiklinin başa çatdırılmasını nəqliyyat 
daşımaları həyata keçirir. Bu səbəbdən 
də istənilən məhsulun istesalı həmin 
məhsulların öz istehlakçılarına çatdırıl-
ması ilə sona yetir. Nəqliyyat daşımala-
rı həyata keçirilmədən təsərrüfatçılığın 
heç bir sahəsi normal fəaliyyət göstərə 
bilməz. Ona görə də nəqliyyat və tranzit 
daşımalarının artırılması, bu daşımalar-

da səmərəliliyin təmin edilməsi hər bir 
ölkənin davamlı inkişafının qarşısında 
duran mühüm vəzifələrdən biridir.
Hazırda AR-də tranzit yükdaşımaları 
əsasən dəmiryol, avtomobil, boru və də-
niz nəqliyyatı vasitəsi ilə həyata keçirilir. 
Ölkə iqtisadiyyatının qarşısında duran 
əsas məqsədlərdən biri qeyri-neft sekto-
runun inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 
Məhz nəqliyyat sahəsi və burada həya-
ta keçirilən tranzit daşımaları qeyri-neft 
sektorunun aparıcı sahələrindən biri he-
sab edilir. Ölkəmizin ərazisindən bir sıra 
istiqamətlərdən, o cümlədən şərq-qərb, 
şimal-cənub, cənub-qərb istiqamət-
lərindən keçən beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizləri tranzit imkanlarımızı geniş-
ləndirməklə, iqtisadi potensialımızı güc-
ləndirməkdədir. Ölkə ərazisinin əlverişli 
coğrafi məkanda yerləşməsi və AR-in 
beynəlxalq müqavilələrdə etibarlı tərəf-
daşlıq etməsi nəqliyyat-tranzit sahəsin-
də,  əsasən, aşağıdakı üstünlükləri verir:
- digər nəqliyyat dəhlizləri ilə müqayisədə 
yüklərin nəql olunmasına görə məsafənin 
qısa olması;
- ticarət dövriyyəsinin artması;
- iqtisadiyyata qoyulacaq maliyyə vəsaitləri-
nin sürətləndirilməsi;
- yüklərin nəql edilmə müddətinin az olması;
- nəqliyyat daşımalarında səmərəliliyin tə-
min edilməsi;
- nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdı-
rılması və onun təkmilləşdirilməsi üzrə in-
vestisiya layihələrinin davamlı olaraq həyata 
keçirilməsi;
- nəqliyyat-tranzit daşımalarının rəqabət qa-
biliyyətli olmasının təmin edilməsi;
- daşınacaq yüklərin həcminin artırılması 
imkanlarının təhlil olunması və s.
Göstərmək lazımdır ki, artıq AR-də 
qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrin-
dən biri olan nəqliyyat-tranzit daşıma-
ları üzrə səmərəliliyin təmin olunması 
məqsədilə Tranzit Yükdaşımaları üzrə 
Koordinasiya Şurası fəaliyyət göstər-
məkdədir. Adı çəkilən qurum AR-də 
nəqliyyat dəhlizlərinin təşviq edilməsi 
üzrə çoxsaylı işlər görməkdədir. Onun 
təşkilatçılığı altında qardaş Türkiyədə, 
Çində, İranda, Gürcüstanda, Türkmə-
nistanda, Hindistanda və s. ölkələrdə 
beynəlxalq yükdaşımaları üzrə müxtəlif 
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatında nəqliyyat-tranzit 
daşımalarının inkişaf perspektivləri də-
mir yolu üzərindən yüklərin daşınması-
nın ilbəil artması ilə çoxalır. Demək olar 
ki, yüklərin daşınmasının çox hissəsi bu 
nəqliyyat növü üzrə həyata keçirilir. AR-
də son 5 ildə dəmir yollarının ümumi 
istifadədə olan ölçülərinə nəzər yetirsək, 
onun davamlı olaraq artdığını müşahidə 
etmək çətin deyildir. 
Cədvəl 1-də məlumatların müqayisə-
si deməyə imkan verir ki, 2015-ci ildən 
2019-cu təsərrüfatçılıq ilinə qədər dəmir 
yollarının uzunluğu 44 km (2490-2446) 
çoxaldılmışdır. Eyni zamanda, dəmir 
yollarının çəkilməsinin və istismara ve-

rilməsinin özü əməktutumlu iş olmaqla 
yanaşı,  böyük məsrəflər tələb edir. Ona 
görə də bu istiqamətdə iqtisadi fəallığın 
artırılması və daşınmaların həcminin 

çoxaldılması yüksək maliyyə resursları-
na söykənir (cədvəl 1).
Ölkəmizdə daşınmaların özəyini təşkil 
edən dəmir yolu nəqliyyatında təsərrü-
fatçılıq fəaliyyəti, əsasən, bu nəqliyyat 
növü üzrə yüklərin daşınma göstəricisi 
ilə xarakterizə olunur. Dəmir yolu üzrə 
yüklərin daşınması göstəricisinə bunlar 
daxil olunur:
1. İstiqamətindən asılı olmayaraq, iqti-
sadi fəaliyyətdə təsərrüfat daşımaları da 
daxil edilməklə dəmiryol üzərindən işçi 
parkının bütün növlərindən olan yola 
salınan vaqonlarla yüklərin həcmi.
2. Təsərrüfatçılıq fəaliyyəti zamanı də-
mir yolu vasitəsilə bütün vaqon növlə-
ri ilə gətirilmiş vaqonlardakı yüklərin 
həcmi.
3. Ölkəmizin ərazisindən dəmir yolu 
üzərindən ötürülmüş yüklərin həcmi.
Araşdırmaların aparılmasında bir sıra 
ölkələr üzrə tranzit daşımalarına nəzər 
salınması iqtisadi əhəmiyyət kəsb 
edir. İnkişaf etmiş ölkələrdən Çin döv-
ləti nəqliyyat-tranzit daşımaları üzrə 
AR-in ən etibarlı tərəfdaşlarından biri 
sayılır. Göstərmək lazımdır ki, hazırki 
dövrdə bu ölkə ilə AR arasında əmək-
daşlıq, nəinki nəqliyyat-tranzit daşıma-
ları sahəsindədir, həm də siyasi və iqti-
sadi münasibətlər intensivləşməkdədir. 
AR Çinin təşəbbüsü ilə “Bir kəmər, bir 
yol” layihəsinə ilk qoşulan ölkələrdən-
dir və Cənubi Qafqazla ticarət əsasında 
daşınan yüklərin 43%-dən çoxu ölkəmiz 
üzərindən aparılır. Cari ilin yarısı üzrə 
AR ilə Çinin ticarət dövriyyəsi əvvəlki 
dövrlə müqayisədə 3 dəfəyə yaxın art-
mışdır. Eyni zamanda, ötən il Siandan 
Avropaya göndərilən qatarların sayı, 
demək olar ki, 1300-ü keçmişdir. Bu da 
milyardlarla dollar ($) gəlirin əldə edil-
məsindən xəbər verir. Artıq 2013-cü il-
dən həyata keçirilən “Bir kəmər, bir yol” 
strategiyası çərçivəsində onunla əlaqə-
dar olan ölkələrə 90 mlrd. dollar investi-
siya yatırılmışdır. 
Buna görə də AR Çin-Avropa istiqamə-
tində yükdaşımalarında iqtisadi rolunu 
gücləndirir və bu sahədə lazım olan nəq-
liyyat infrastrukturunun yaradılmasına 
böyük önəm verir. Adı çəkilən strategi-

yanın əhatə dairəsindəki ölkələrlə Çinin 
ticarət dövriyyəsinin 6 trilyon dollar-
dan çox olması yaxın dövrlərdə həmin 
göstəricinin davamlı olaraq artacağını 

proqnoz etməyə imkan verir. AR-in son 
dövrlərdə regionun tranzit ölkəsinə çev-
rilməsi dəmiryol üzrə daşımaların daha 
da rəqabət qabiliyyətli olması məsələsini 
ön mövqeyə çəkir. Bu isə nəqliyyat-tran-
zit daşımalarının müddətinin daha da 
qısaldılmasına, daşınacaq yüklərin həc-
minin artırılmasına və əldə edilən gəlirlə-
rin çoxaldılmasına əlverişli şərait yarada-
caqdır. İdxal-ixrac əməliyyatları üzrə cari 
ildə 5 ay müddətində daşımalar müvafiq 
olaraq 483,795 və 602,987 mln. dollar təş-
kil etmişdir. Göstəricilərin müqayisə edil-
məsi bir daha onu deməyə əsas verir ki, 
bu ölkə ilə əlaqələrin genişləndirilməsi 
büdcəyə gələn gəlirlərimizi artırmaqla 
AR-ə yeni-yeni töhfələr bəxş edəcəkdir.
Dəmiryol nəqliyyatı üzrə əsas tərəfdaş-
lardan  biri də Türkiyə Cümhuriyyətidir. 
Bu ölkə ilə daşınan yüklərin artırılması 
əsasən 2017-ci ildən fəaliyyətdə olan, 
uzunluğu 838,6 km-lik Bakı-Tibilisi-Qars 
(BTQ) istiqamətindəki daşımaların 
çoxalması ilə əlaqədardır. AZƏRTAC-ın 
verdiyi açıqlamaya görə bu istiqamətdə 
nəqliyyat-tranzit əlaqələri təqribən 2,5 
dəfəyə qədər intensivləşdirilə bilər. Eyni 
zamanda, Türkiyə-İran arasında daşı-
malar üzrə yaşanan problemlər özəlliklə 
BTQ marşrutu ilə dəmiryol daşımaları 
ilə aradan qaldırılacaqdır. BTQ dəmir-
yol xətti ilə 6,5 mln. t yük daşınmaqla 

yanaşı, Türkiyənin Avroasiya dövlətləri 
ilə iqtisadi əlaqələrinin yaradılmasında 
mühüm rol oynamaqdadır. Bir sözlə, 
adı çəkilən istiqamətdə nəqliyyat-tran-
zit əlaqələrinin gücləndirilməsi çoxsaylı 
ölkələrin əlaqələrinə xidmət etməklə, 

onların rifahına uzun müddət qulluq 
göstərəcəkdir.
Nəqliyyat-tranzit əlaqələrinin daha da 
genişləndirilməsində maraqları olan 
mühüm tərəfdaşlardan biri də Qazaxıs-
tandır. 
Qazaxıstan Sənaye və İnfrastruktur 
İnkişafı Nazirliyinin məlumatlarına 
əsasən, Qazaxıstan-Azərbaycan və əks 
istiqamətlərdə 2020-ci ilin yanvar-fevral 
ayları üzrə dəmiryol tranzit daşımaları-
nın miqdarı ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə artmaqla 5,17 min ton (t) 
təşkil etmişdir (artım 2,92 min t). Göstə-
rilən müddətlər ərzində AR-ə və AR-dən 
tranzit müvafiq olaraq 4,42 min t (artım 
2,5 min t) və 0,75 min t (artım 0,42 min t) 
təşkil etmişdir. Orta Asiyanın ən böyük 
ölkəsindən əsasən kimya məhsulları, 
qara metal məmulatları və digər stra-
teji əhəmiyyətli məhsullar daşınmışdır 
ki, onların hər biri üzrə artım müşahidə 
edilmişdir. 
Qeyd edilməlidir ki, 2019 və 2018-ci illər-
də dəmiryol üzərindən Qazaxıstan əra-
zisindən nəqliyyat-tranzit daşımalarının 
müqayisə edilməsi yüklərin həcmində 
artımın baş verməsini və onun 38,65 
min t təşkil etməsini (artım 12,64 min t) 
deməyə əsas verir. Araşdırılan dövrdə 
bu ölkədən AR-ə və AR-dən Qazaxıstan 
istiqamətinə nəqliyyat-tranzit daşıma-
larının həcminin müvafiq olaraq 30,32 
(artım 11,77 min t) və 8,33 min t (artım 
0,87 min t) artması gələcəkdə tərəfdaş 
olan ölkələr arasında tranzit əlaqələrinin 
daha da genişləndiriləcəyini proqnoz et-
məyə əsas yaradır.
Beləliklə, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliy-
yat dəhlizi üzərindən AR-in ərazisindən 
nəqliyyatın fəaliyyətinin son 5 ildə dina-
mik inkişaf etməsi nəticəsində yük daşı-
malarının həcmi həm dəmir yolu, həm 
də dəniz üzərindən artaraq, 2019-cu ildə 
müvafiq olaraq 13327 və 4824 min t təş-
kil etmişdir. Yüklərin dəniz daşımaları 
ilə müqayisə edilməsi deməyə əsas verir 
ki, dəmir yolu ilə daşımalar bundan təq-
ribən 2,8 dəfə (13327:4824) çoxdur (cəd-
vəl 2).

(davamı gələn sayımızda)
Əmirov İmran Balamirzə oğlu
Sumqayıt Dövlət Universiteti, 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi,
“Biznesin təşkili və menecment” 

kafedrasının baş müəllimi

 
№ Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Dəmir yolları 2446 2429 2481 2470 2490 

2 Ümumi istifadədə olan 
dəmir yolları 

2068 2071 2132 2133 2140 

3 Elektrikləşdirilmiş 1233 1199 1224 1169 1169 

4 Ümumi istifadədə 
olmayan 

378 358 349 337 350 

 

Cədvəl 1
Son 5 ildə AR-də dəmir yollarının uzunluğu, km-lə

 
№ Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Dəmir yolu 15521 13830 13074 12564 13327 
2 Dəniz yolu 6067 4992 7423 6875 4824 
3 Avtomobil 30652 31480 32231 33235 34611 
 Cəmi 52940 50302 52733 52674 52762 

 

Cədvəl 2
Azərbaycandan Avropa-Qafqaz-Asiya marşrutu üzrə

nəqliyyat dəhlizində yüklərin daşınması (min t)

Mənbə: Cədvəl AR Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları 
əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

“AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
(QSC) mineral-xammal resurslarından is-
tifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və 
istehsalat proseslərinin optimallaşdırılma-
sı istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam 
etdirir. Cəmiyyət 2017-ci ildə “Çovdar” 
yatağında istismar işlərinə başlayarkən 
mədənin oksidləşmiş filizlərinin iqtisadi 
cəhətdən səmərəli qızıl həcmi 212 min un-
siya miqdarında təsdiqlənib, hasilat işləri-
nin 2020-ci ildə yekunlaşacağı hesablanıb. 
“AzerGold” QSC tərəfindən ötən dövr ər-
zində beynəlxalq məsləhətçi şirkətlərin cəlb 
edilməsi ilə müasir texnoloji yeniliklərin 
tətbiqi ilə aparılmış planlı geoloji kəşfiyyat 

və buruq qazma işləri nəticəsində sözüge-
dən yatağın üst qatlarında yerləşən oksid-
ləşmiş filiz həcmlərinin artırılması, üstəlik 
yerin daha dərin qatlarındakı tranzit və sul-
fid filizlərinin emalı satıla biləcək qızıl ehti-
yatlarını artırmağa imkan yaradıb.
QSC-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bun-
dan əlavə, “Çovdar” mədəninin yaxınlı-
ğında yerləşən və müstəqil şəkildə iqtisadi 
səmərəsizlik riski daşıyan nisbətən kiçik, 
cinah yataqların ardıcıl istismara cəlb edil-
məsi “Çovdar” mədəninin bazasında ya-
radılmış Çovdar İnteqrəedilmiş Regional 
Emal Sahəsinin (ÇİRES) ümumi ehtiyatları-
nı artırıb. Beləliklə, sahənin istismar müd-
dəti 2020-ci ildən 2028-ci ilədək uzadılmaq-
la fəaliyyət dövrü 8 il, ümumi ehtiyatları 
isə ilkin hesablanan 212 min unsiyaya əlavə 
olaraq 519.9 min unsiya artırılıb, 731,9 min 
unsiyaya çatdırılıb. Hazırda müvafiq kəş-
fiyyat və tədqiqat işlərinin davam etdiril-
diyi nəzərə alınaraq sözügedən həcmlərin 
daha da artırılması istisna edilmir.
Sadalanan göstəricilərə nail olunması üçün 
ÇİRES-də mövcud qırıcı və konveyer xət-
tinin optimizasiyası nəticəsində keçirmə 

qabiliyyəti təkmilləşdirilib, xətlərin möv-
cud istehsal imkanları 50 faizədək artırılıb. 
Hazırda topa aşındırma üsulu ilə işləyən 
emal zavodu ilə yanaşı, tranzit və sulfid fi-
lizlərinin emalı üçün çən aşındırma (CİL) 
üsulu ilə fəaliyyət göstərəcək yeni emal 
zavodunun tikintisi də sürətlə davam et-
dirilir. Tikinti layihəsinin idarəedilməsi və 
keyfiyyətə nəzarət məqsədilə Cənubi Kore-
yanın “Heerim Architects & Planners Co” 
məsləhətçi şirkəti, zavodun və müvafiq in-
frastrukturun qurulması üzrə isə “Maqro 
Construction” beynəlxalq tikinti şirkəti 
tərəfindən müvafiq işlər görülür.
Sözügedən təkmilləşdirmə işləri çərçivə-
sində cari ilin birinci rübündə 10 592 unsiya 
qızıl istehsal edilib. Bu göstəricinin ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə nisbətən az 
olmasına baxmayaraq, dayanıqlı hasilatın 
təmin edilməsi məqsədilə aparılmış opti-
mizasiya işləri hasilatın həm cari, həm də 
ötən ilin illik planından daha artıq icra edil-
məsinə, sözügedən sahənin fəaliyyət döv-
rünün 8 il artırılması isə bölgədə davamlı 
məşğulluğun təmin olunmasına və yeni iş 
yerlərinin açılmasına səbəb olacaq.

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə daxil olan 
Rəşt-Astara dəmir yolunun tikintisi davam edir və işlərin 68 fa-
izi həyata keçirilib.
Bu sözləri Dəmir yolu və liman tikintisi şirkətinin direktor müa-
vini Abbas Xətibi deyib. Bu şirkət dəmir yolu tikintisi üzrə ixti-
saslaşıb və əsasən dövlət sifarişlərini yerinə yetirir.
Abbas Xətibi nəzərə çatdırıb ki, ötən il Prezident İbrahim Rəisi 
Gilan vilayətinə səfəri zamanı dəmir yolunun çəkilişi ilə maraq-
lanaraq aparılan işlərə tanış olub və tikintinin davam etdirilmə-
si üçün 6500 milyard rial (təxminən 21 milyon dollar) vəsaitin 
ayrılması barədə sərəncam verib. Bu vəsaitlə dəmir yolunun 
cari ildə tikilib başa çatdırmaq mümkündür.
Abbas Xətibi Rəşt-Astara dəmir yolunun əhəmiyyətinə toxuna-
raq qeyd edib ki, bu yol İranı tranzit yükdaşımaların mərkəzinə 
çevirəcək.
Azərbaycan dövləti “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin formalaşması istiqamətində bir sıra vacib işləri həyata 
keçirib. Ələt-Astara magistral yolunun çəkilişi, Bakı Beynəlxalq 
Ticarət Limanının yenidən qurulması ilə yanaşı, İran Astarası 
və Azərbaycan Astarasını dəmir yolu xətti ilə birləşdirib.
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu 
xəttinin Rəşt-Astara hissəsi istismara verildikdən sonra Cənub 
Şərqi Asiya və Fars körfəzi ölkələrindən Avropaya və əks is-
tiqamətə daşınan yüklər İran və Azərbaycan ərazisindən keç-
məklə Avropaya çatdırılacaq. Digər beynəlxalq marşrutlarla 
müqayisədə “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə 
Avropadan Asiyaya və əks istiqamətə daşınan yüklər mənzil 
başına 20 gün tez çatdırılacaq, nəqliyyat xərclərinə az vəsait 
tələb olunacaq.



521-27 aprel 2022-ci il

31.12.2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti  
haqqında hesabat 
 

Aktivlər 2021 2020 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 401,727 85,145 

Müştərilərə verilmiş kreditlər 1,194,242 1,479,987 
Əsas vəsaitlər  96,162 13,017 
Qeyri-maddi aktivlər 9,956 10,964 
Təxirə salınmış vergi aktivləri 19,971 25,049 
Avans olaraq ödənilmiş  
mənfəət vergisi 9,842 - 

Digər aktivlər 2,235 3,098 
Cəmi aktivlər 1,734,135 1,617,260 
Öhdəliklər   

Banklar və digər maliyyə 
institutlarına olan borclar 27,309 89,528 

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi - 9,731 
Digər öhdəliklər 6,136 4,520 
Cəmi öhdəliklər 33,445 103,779 
Kapital   

Nizamnamə kapitalı 1,700,000 1,500,000 
Bölüşdürülməmiş mənfəət/ 
(Yığılmış zərər) 690 13,481 

Cəmi kapital 1,700,690 1,513,481 
Cəmi kapital və öhdəliklər 1,734,135 1,617,260 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmiş il üzrə  
məcmu gəlir haqqında hesabat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmiş il üzrə  
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 
  

Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdürül-
məmiş mənfəət/ 
(Yığılmış zərər) 

Cəmi 

31 Dekabr 2019-cu il 
tarixinə qalıq 

1,500,000 (39,090) 1,460,910 

Elan edilmiş dividendlər - (100,000) (100,000) 
İl üzrə xalis mənfəət - 152,571 152,571 
31 Dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq 

1,500,000 13,481 1,513,481 

Nizamnamə  
kapitalında artım 

200,000 - 200,000 

Elan edilmiş dividendlər - (113,600) (113,600) 
İl üzrə xalis mənfəət - 100,809 100,809 
31 Dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq 

1,700,000 690 1,700,690 

 

 
2021 2020 

Faiz gəliri 297,343 318,216 
Faiz xərcləri (144) (1,651) 
Xalis faiz gəlirləri 297,199 316,565 
Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 
ehtiyat bərpası/ (xərci) 

37,134 42,300 

Ehtiyat ayırmalarından sonra 
xalis faiz gəlirləri 

334,333 358,865 

Haqq və komissiya xərcləri (91) (255) 
Xalis digər gəlirlər 1,143 988 
Xalis qeyri-faiz gəlirləri 1,052 733 
Əməliyyat gəliri 335,385 359,598 
İnzibati və digər  
əməliyyat xərcləri 

(209,240) (166,677) 

Vergidən əvvəlki mənfəət 126,145 192,921 
Mənfəət vergisi (25,336) (40,350) 
İl üzrə xalis mənfəət 100,809 152,571 

31 dekabr 2021-ci il tarixində başa çatmiş il üzrə  

vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 
  

2021 2020 
Vergidən əvvəlki mənfəət 126,145 192,921 
Düzəlişlər:   
Kreditlərin dəyərsizləşməsi  
üzrə ehtiyat bərpası (37,134) (42,300) 

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 17,683 8,907 
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 2,379 1,708 
Əsas vəsaitlərin silinməsindən  
əldə olunan (zərər)/ gəlir (519) (281) 

Xalis faiz gəlirləri (297,199) (316,565) 
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti (188,645) (155,610) 

Ödənilmiş faizlər (411) (1,402) 
Alınmış faizlər 311,791 336,121 
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar 308,432 (178,090) 
Digər aktivlərdə dəyişiklik 863 (3,026) 
Digər öhdəliklərdə dəyişiklik 1,616 1,890 
Əməliyyat fəaliyyətindən  
yaranan vergidən əvvəlki  
pul vəsaitlərinin hərəkəti 

433,646 (117) 

Ödənilmiş mənfəət vergisi (39,831) (35,325) 
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis 
pul vəsaitləri 393,815 (35,442) 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 

  

Əsas vəsaitlərin satışından  
əldə olunan gəlir 8,300 61,530 

Əsas vəsaitlərin alınması (108,609) (500) 
Qeyri-maddi aktivlərin alınması (1,371) (767) 
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan  
xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti (101,680) 60,263 

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan pul 
vəsaitlərinin hərəkəti   

Dividend ödənişi (113,600) (100,000) 
Nizamnamə kapitalında artım 200,000 - 
Banklar və digər maliyyə institutlarına 
ödənilən vəsaitlər (61,953) (51,480) 

Maliyyə fəaliyyətindən yaranan xalis 
pul vəsaitlərinin hərəkəti 24,447 (151,480) 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərində xalis (azalma)/ artım 

316,582 (126,659) 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, 
ilin əvvəlinə 

85,145 211,804 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, 
ilin sonuna 

401,727 85,145 

 
 
“Azmikroinvest” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə bitən il üzrə maliyyə hesabatları 
"Moore İnternational Limited" Beynəlxalq audit şirkətinin müstəqil üzvü 
olan “Moore Stephens Azərbaycan” MMC tərəfindən audit edilmiş və bu 
hesabatların 31 Dekabr 2021-ci il tarixinə Təşkilatın maliyyə vəziyyətini, 
həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin 
hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq 
düzgün və ədalətli şəkildə əks etdirdiyi barədə rəy verilmişdir. 

 По материалам, направленным в 
правоохранительные органы, обеспечено 
возмещение ущерба государству на 2,2 
миллиона манатов.
Об этом говорится в отчете «О 

деятельности Счетной палаты в 2021 году».
В отчетном году соответствующие 
материалы по двум контрольным 
мероприятиям (по аудитам освоения 
госсредств, выделенных Государственному 
агентству по туризму, и соответствующие 
проверки по освоению государственных 
средств, выделенных Институту физики 
НАНА) были направлены в Генеральную 
прокуратуру, указывается в документе.
Кроме того, в 2021 году сотрудники 
Счетной палаты участвовали в 
контрольном мероприятии, проведенном 
Службой государственной безопасности, 
говорится в отчете.

В Азербайджане в отчетном 2021 году 
было проведено 11 финансовых аудитов, 
определены меры по возврату в госбюджет 
600 тысяч манатов.
Об этом сказал в среду председатель 
Счетной палаты Азербайджана Вугар 
Гюльмамедов во время обсуждения отчета 
«О деятельности Счетной палаты в 2021 
году» на заседании комитета Милли 
Меджлиса по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству.

По его словам, итоги аудитов соответствия 
свидетельствуют о том, что в нормативно-
правовых актах не определены некоторые 
критерии.
«На некоторых объектах отсутствуют 
нормативно-правовые акты об организации 
внутреннего контроля.
 В целом в результате аудита соответствия 
определены меры по возврату в госбюджет 
34,2 миллиона манатов», - сказал 
Гюльмамедов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
назвал цель антитеррористической 
операции Pençe Kilit на севере Ирака, 
сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган заявил, что антитеррористическая 
операция нацелена на очистку иракских 
земель от террористов и обеспечение 
пограничной безопасности Турции.
Турецкий лидер подчеркнул, что его страна 
на земли других стран не претендует: 
«Операция Турции против Рабочей 
партии Курдистана в Ираке не ставит 
целью получение новых территорий». Он 
пожелал успехов Вооруженным силам 
Турции.

Премьер-министр Великобритании 
Борис Джонсон пообещал увеличить 
артиллерийскую поддержку Украины.
Как передает Trend со ссылкой на 
Укринформ, об этом сообщает BBC.
Выступая в Палате общин после 
видеозвонка с западными союзниками, 
Джонсон сказал, что «мы увеличиваем 
поставку военной техники, которая сейчас 
особенно нужна украинцам», – отметил он, 
добавив, что война стала «артиллерийским 
конфликтом».
«Это то, что мы им предоставляем, помимо 
многих других форм поддержки», – сказал 
он.

«Израиль подтверждает готовность 
принять в Иерусалиме возможную 
встречу президентов России и 
Украины Владимира Путина и 
Владимира Зеленского». Об этом 
сообщил посол Израиля в России 
Александр Бен Цви.
По его словам, Израиль посчитал 
бы большой честью проведение 
возможных переговоров 

президентов России и Украины на 
его территории.
«С удовольствием примем встречу 
в Иерусалиме. Также делегации 
России и Украины могли бы 
проводить встречи в Иерусалиме. 
То, что было сделано в Турции, 
может делаться и у нас», - сказал 
дипломат.

До настоящего времени число 
украинских беженцев на 
территории Италии достигло 96 
тысяч.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по 
информации Министерства 
внутренних дел Италии до 
настоящего времени в страну 
приехали в целом 95 тысяч 952 
украинских граждан. Из них 49 
тысяч 588 – женщины, 11 тысяч 
343 – мужчины, 35 тысяч 21 - 
несовершеннолетний.
Украинские беженцы в основном 
размещены в городках для 
беженцев и прибежищах для 
людей во время стихийных 
бедствий в Милане, Риме, Неаполе, 
Болонье.
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Azərbaycanda  xalçaçılıq elminin banisi,  xalq 
rəssamı   Lətif Kərimov 1906-cı ildə Azərbayca-
nın Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onların 
nəsli – bütün "Allahverənlər" tayfası toxuduqları 
qəşəng xalçaları ilə Qarabağ mahalında məşhur 
olmuşdur. 1912-ci ildə onların ailəsi İranın Məş-
həd şəhərinə köçmüşdür. Xalça sənətinə məhəb-
bəti Lətifi burada Mirzə Ələkbər Hüseynzadənin 
emalatxanasına gətirib çıxarmışdır. Gənc Lətif 
Təbriz, Ərdəbil kimi məşhur xalça mərkəzlərini 
gəzib, hər sənətkardan, hər toxucudan bir təkrarsız 
ilmə vurmaq, bir naxış salmaq öyrənmişdir.
1928-ci ildə Şuşa şəhərində "Qarabağxalça" arte-
lində təlimatçı kimi fəaliyyət göstərən L.Kərimov 
başqa rayonlarda da yerli xalçatoxuma işinin sirləri-
ni öyrənirdi. O, 1930-cu ildən xalça sənəti mütəxəs-
sisi kimi "Azərbaycanxalça" birliyində rəssam-tə-
limatçı vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.
İlk dəfə olaraq Bakıda və Qubada (1932-1936) 
xalça məktəblərinin açılmasında Lətif Kərimo-
vun böyük zəhməti olmuşdur. Lətif Kərimov 
təkcə xalçaçılıq sahəsində deyil, dekorativ tət-
biqi sənətin başqa sahələrində də fəaliyyət 
göstərmişdir. 1930-1940-cı illər Lətif Kərimovun 
yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu illərdə ya-
ratdığı bədii tərtibatlarda və başqa sahələrdə 
Şərqin bədii sənət xəzinəsindən ilham almış us-
tad əlinin izlərini görürük.
O, həmin illərdən başlayaraq Azərbaycan xalça-
larının müxtəlif növlərinə aid kompozisiya və 
naxışları toplamış və beləliklə Quba, Şirvan, Bakı, 
Qazax, Gəncə, Qarabağ, Təbriz və Borçalı xal-
ça qruplarına daxil olan 150-dən artıq xovlu və 
xovsuz xalça məmulatı çeşidlərini yığıb, onların 
rəngli reproduksiyasını hazırlamışdır.
Lətif Kərimovun xalçaları həmin illərdən başla-

yaraq artıq Azərbaycandan uzaqlarda da böyük 
rəğbət və maraqla qarşılanırdı. Onun Firdovsi-
nin anadan olmasının 1000 illiyinə həsr etdiyi xal-
çası 1934-cü ildə Parisdə Ümumdünya sərgisində 
uğurla nümayiş etdirilmişdir. 1937-1939-cu illərdə 
Moskvada Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Nailiy-
yətləri Sərgisində Azərbaycan Respublikasının pa-
vilyonuna verdiyi bədii tərtibat binanın milli me-
marlıq forması ilə möhkəm vəhdət təşkil edirdi.
Lətif Kərimov tanınmış rəssamlarımız (K.Ka-
zımzadə, İ.Axundov və başqaları) ilə birlikdə 
1940-1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Niza-
mi Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş beş xalça 
hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin "Xəmsə"sinə 
daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar 
təsvir edilmişdir.

Elmi-yaradıcılıq fəaliyyəti
Keçən əsrin 40-cı illərində Lətif Kərimov Azər-
baycan Radiosunda fars diktoru vəzifəsində ça-
lışıb. Elmi-yaradıcılıq fəaliyyətinə Azərbaycan 
SSRİ EA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda 
başlayan L.Kərimov 1945-ci ildə  burada ayrıca 
xalça şöbəsinin açılmasına nail olmuşdur. Onun 
"Azərbaycan xalçalarında ornament" kitabı xal-
çalarımızdakı naxışların, ornamentlərin öyrənil-
məsi baxımından misilsiz əhəmiyyətə malikdir. 
Böyük elmi əhəmiyyəti olan bu əsərə görə 1950-ci 
ildə Lətif Kərimova Leninqrad şəhərində sənət-
şünaslıq namizədi-alimlik dərəcəsi verilmişdir. 
Onun monumental tədqiqat işlərindən biri də 
çoxcildli "Azərbaycan xalçası" monoqrafiyasıdır. 
Birinci cildi 1961-ci ildə dərc edilən monoqrafiya 
qırx ilə yaxın aparılan elmi işlərin bəhrəsidir.
L.Kərimovun təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə Bakıda 
xalça muzeyi təşkil olunmuşdur.
Lətif Kərimov 1991-ci ildə vəfat etmişdir.

Lider mobil operator bütün abunə-
çilərini marafona qatılmağa dəvət 
edir!
May ayının 15-də Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçı-
lığı, “Azercell Telekom” MMC-nin 
baş sponsorluğu ilə ölkəmizin id-
man təqvimində mühüm yer alan 
“Bakı Marafonu” keçiriləcək.
Bu il “Bakı Marafonu” yubileyi-
ni qeyd edir. Artıq 5 ildir ki, həm 
Azərbaycandan, həm də dünyanın 
fərqli ölkələrindən minlərlə idman-
sevər “Küləyə qalib gəl” şüarı altın-
da “Bakı Marafonu”nda yarışır. Bu 
dəfə yarış sağlam həyat tərzi pərəs-
tişkarlarını həm də yeni marşrut ilə 
sevindirəcək. Eyni zamanda, mara-
fonun start və finiş nöqtəsi eyni mə-
kanda yerləşəcək. İştirakçılar Döv-
lət Bayrağı Meydanında toplaşacaq 
və 21 kilometrlik məsafəni qət edib 
yenidən bu nöqtəyə qayıdacaqlar. 
Bu yenilik xüsusi hazırlığı olmayan 
iştirakçılara ehtiyac yarandığı hal-
da başlanğıc nöqtəsinə qayıdaraq 
qalibləri qarşılamaq imkanı yarada-

caq. Yarışa qatılmaq üçün may ayı-
nın 10-dək “Gənclik Mall”, 28 Mall” 
və ya “Dəniz Mall”da quraşdırıl-
mış xüsusi məntəqələrə müraciət 
edərək, eləcə də  www.marathon.
az saytı üzərindən qeydiyyatdan 
keçmək mümkündür (ətraflı: www.
marathon.az).
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” 
MMC 2017-ci ildən etibarən “Bakı 
Marafonu”nun baş sponsoru qis-

mində çıxış edir. Bu il də ənənəvi 
olaraq marafonda “Azercell Tele-
kom” MMC-nin rəhbər heyəti ilə 
yanaşı, şirkətin əməkdaşları və 
korporativ abunəçiləri də iştirak 
edəcək. 
Fəaliyyət dövrü ərzində sağlam 
həyat tərzini təşviq edən Azercell 
hər kəsi “Bakı Marafonu”na qatıl-
mağa səsləyir və bütün yarışçılara 
uğurlar arzu edir!

Skandinaviya krallığı hökumətinin yeni la-
yihəsi 2050-ci ilə qədər qalıq yanacaqların 
istifadəsini mərhələli şəkildə dayandırmaq 
planlarının bir hissəsidir.
Layihəni təqdim edən Danimarkanın Baş 
naziri Mette Frederiksenin sözlərinə görə, 
hökumətin planları bərpa olunan enerji 
mənbələrindən maksimum istifadə etmək-
dir. O, hökumətin daha çox günəş stansiya-
ları, elektrik enerjisi yaradan adalar və dəniz 
külək turbinləri tikmək olduğunu, bu sahədə 
ölkənin potensial və səriştəsini artırmaq istə-
yini qeyd edərək, vurğulanan növ alternativ 
enerji stansiya sayının 2030-cu ilə qədər dörd 
dəfə artırılacağını bildirib.
Digər məsələlərlə yanaşı, layihədə bütün Da-
nimarka ev təsərrüfatlarının tədricən mərkə-
zi istiliklə təmin edilməsi də daxildir. Belə ki, 
cari onilliyin sonuna qədər isitmə üçün qaz-

dan istifadə edən evlərin 50 faizə qədərinin 
mərkəzi istilik sisteminə keçidi təmin olun-
malıdır.
Həmçinin, Danimarkada yaxın gələcəkdə 
Rusiyanın enerji təchizatından imtina etmək 
planları da açıqlanıb.

Avropa İttifaqının (Aİ) Rusi-
ya neftinin tədarükündən tez 
bir zamanda imtina etməzi 
bazarın gündə təxminən 4 
milyon barel itirməsinə səbəb 
ola bilər ki, nəticədə “Brent” 
markalı neft 65% bahalaşa-
raq 185 dollara çatacaq.

Eyni zamanda bank analitik-
lərinin fikrincə, Rusiyadan kö-
mür tədarükündən təxminən 
dörd ay ərzində mərhələli şə-
kildə imtina qiymətlərə əhə-
miyyətli təsir göstərmədən 
həyata keçirilə bilər.
19 aprelə olan məlumata 

görə, ICE London birjasında 
“Brent” markalı neftin iyun 
fyu çerslərinin qiyməti bir barel 
üçün 107.8 dollar təşkil edib.
Avropa İttifaqının qarşıdan 
gələn altıncı sanksiyalar pa-
keti çərçivəsində Rusiyanın 
iri banklarına, o cümlədən 
“Sberbank”a məhdudiyyət-
lərdən əlavə, bir çox “enerji” 
məsələlərini nəzərdən keçirib, 
bunu aprelin 17-sində Avropa 
Komissiyasının (AK) rəhbəri 
Ursula fon der Leyen deyib.
İtaliyanın Baş naziri Mario 
Draqi “Corriere della Sera” 
qəzetinə müsahibəsində bil-
dirib ki, Rusiyanın enerji 
resursları üçün qiymətlərin 
yuxarı həddinin tətbiqi ide-
yası növbəti Aİ Şurasında 
müzakirə olunacaq.

2022-ci ilin birinci rübündə 
“Netflix” striminq xidməti 
2.5 milyon nəfər artım proq-
nozlaşdırmasına baxmaya-
raq, 200 min abunəçini itirib.
Banker.az “RBK”ya istina-
dən xəbər verir ki, bu barədə 
şirkətin mətbuat xidməti mə-
lumat verib.
Bunun səbəbləri arasında 
yüksək inflyasiya, bazardakı 
rəqabət və Ukraynadakı və-
ziyyət göstərilib. Rusiyada 
xidmətin dayandırılması sə-
bəbindən Netflix bu ölkədən 

700 min istifadəçisini itirib.
Şirkətin Nyu-York birjasın-
da səhmləri 25% ucuzlaşıb 
və 257.28 dollara düşüb, 
ümumilikdə xidmət bazar 
dəyərinin təxminən 40%-ni 
itirib. “Netflix” abunəçilərin 
sayının daha da azalacağını 
proqnozlaşdırır
Xatırladaq ki, martın 6-sı 
“Netflix” Ukraynadakı ha-
disələrə görə Rusiyada fəa-
liyyətini dayandırdığını 
açıqlayıb. Bundan əvvəl mə-
lum olub ki, şirkət Rusiyada-

kı layihələri üzərində işləri 
dayandırıb. Martın sonunda 
“Netflix” tətbiqi artıq Rusiya 
istifadəçiləri üçün “App Sto-
re” və “Google Play” mağa-
zalarında əlçatmaz olub.

Yaponiyanın Baş naziri Fu-
mio Kişida ölkəsinin Uk-
raynaya verdiyi kreditlərin 
həcmini 100 milyon ABŞ dol-
larından 300 milyon dollara 
çatdıracağına söz verib.
Kişida bu barədə G7 (“Bö-
yük Yeddilik”) ölkələrinin 
liderləri ilə videokonfransda 
deyib.

O, Ukrayna iqtisadiyyatına 
dəstəyi təcili vəzifə adlandırıb.
Aprelin 19-da Yaponiyanın 
müdafiə naziri Nobuo Kişi 
vəd etmişdi ki, Tokio Uk-
raynanı kimyəvi silahlardan 
qoruya bilən maskalar və 
geyimlər, həmçinin pilotsuz 
uçuş aparatları ilə təmin edə-
cək.


