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Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə
mayın 14-də qardaş ölkədə işgüzar səfərdə olub.
Dövlət başçıları Rize-Artvin
Hava Limanının açılış mərasimində iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev ilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
görüşü olub.
Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə
arasında ikitərəfli dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi
bildirilib.
Söhbət zamanı siyasi əlaqələrin
yüksək səviyyədə olduğu qeyd
edilib. Bu baxımdan Şuşa Bəyannaməsinin önəmi xüsusi vurğulanıb.
Dövlət başçıları energetika, nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi ilə
bağlı əməkdaşlıq məsələlərini,
həmçinin bölgədəki vəziyyəti
müzakirə ediblər.
*****
Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat
Partiyasının sədri Dövlət Bağçalı
Prezident İlham Əliyevə ulu öndər Heydər Əliyevlə görüşlərini
əks etdirən fotoları və üzərində
“Qarabağ Fatehi” yazısı olan tapança hədiyyə edib.

Sonra Rize-Artvin Hava Limanının təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Dövlət başçıları mərasimdə çıxış
ediblər.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev deyib: - Bu hava limanının açılışı Türkiyədə gedən çox
xoş və uğurlu inkişafın təzahürüdür. Qardaş Türkiyə gündən-günə güclənir, sürətlə inkişaf edir. Bütün bunun təməlində
aparılan siyasət, əziz qardaşımın
böyük əməyi, zəhməti vardır.
Türkiyə bu gün nəinki dünya
miqyasında böyük güc mərkəzinə çevrilib, söz sahibi olub, eyni
zamanda, ölkə içində də böyük layihələr icra etməyə qadirdir. Bunların arasında xüsusilə insanlara
xidmət göstərən layihələri qeyd
etmək istərdim. Hava limanları, su anbarları, yollar, körpülər,
məktəblər, xəstəxanalar – bütün
bunlar Türkiyənin inkişafını, gücünü göstərən amillərdir və bütün
bu işlərin mərkəzində insan amili
dayanır, dövlət siyasəti dayanır.
Bu gün sizinlə bərabər olmaq
mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Bu gün bu gözəl mərasimdə
Azərbaycan Prezidentinin iştirakı Türkiyə-Azərbaycan birliyinin
növbəti təzahürüdür. Biz hər zaman bir yerdəyik - xoş günlərdə,
yaxşı günlərdə, çətin günlərdə də

Mayın 18-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Litva
Respublikasının Prezidenti Gitanas
Nauseda ilə görüşü olub.
Litva Prezidentini salamlayan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev de-

və İkinci Qarabağ savaşı bunu
bir daha bütün dünyaya göstərdi. Savaşın ilk saatlarından son
gününə qədər mənim qardaşım
bizim yanımızda idi, qardaş Türkiyə xalqı bizim yanımızda idi.

bərpası ilə bağlı öz işini görür, öz
sözünü deyir.
Biz dünya miqyasında bir-birinə
ən yaxın ölkələrik və ölkələrimiz
çox böyük sınaqlardan keçibdir.
Keçən il bizim qədim və tarixi

ran insanlardır. Eşq olsun bu insanlara! Mən bu gün qardaşımın
məmləkətindəyəm və demək olar
ki, öz məmləkətimdəyəm. Rize
Türk dünyasına böyük lider və
mənim qardaşım Rəcəb Tayyib

İkinci Qarabağ savaşı bizim müştərək, ortaq şanlı tariximizdir.
Otuzillik işğala son qoyduq və
savaşın ilk günündə hörmətli
Prezident, qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın “Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın
yanındadır” deməsi bir çoxları
üçün ciddi mesaj oldu. Savaşın son dəqiqəsinə qədər – Şuşa
şəhərində bayrağımız ucalana
qədər Türkiyə bizim arxamızda
idi, bizə arxa idi, dayaq idi və
Azərbaycan xalqı heç vaxt bu
qardaşlığı unutmayacaq.
Bu gün də biz bir yerdəyik, Qarabağın bərpası işində bərabər,
çiyin-çiyinə çalışırıq. Bir çox Türkiyə şirkətləri, o cümlədən xarüqə adlandırılan bu gözəl hava
limanını inşa edən şirkət də Qarabağda bərpa işləri ilə məşğuldur.
Bizim minlərlə türk qardaşımız
bu gün Azərbaycanda Qarabağın

şəhərimizdə - Şuşa şəhərində
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
Birgə Bəyannamənin imzalanması bizim əlaqələrimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Biz həm
dostuq, həm qardaşıq, həm də artıq rəsmən müttəfiqik. Bu siyasət
bizə atalarımızdan qalan mirasdır, atalarımızın vəsiyyətidir və
biz bu vəsiyyətə sadiqik.
Əziz dostlar, əziz qardaşlar. Mən
ilk dəfədir ki, Rizedəyəm. Bu diyar haqqında çox eşitmişəm. Təyyarə ilə gələrkən pəncərədən bu
gözəl mənzərəni seyr edərkən və
artıq buradan seyr edərkən əziz
qardaşıma dedim ki, bu yer cənnətə bənzəyir. Rizenin, Artvinin,
Qara dəniz bölgəsinin gözəl,
füsunkar təbiəti böyük sərvətdir, amma ən böyük sərvət bu
bölgənin insanlarıdır – mərd,
vətənpərvər, döyüşkən, Türkiyə
Cümhuriyyətinin keşiyində du-

Ərdoğanı bəxş etmişdir. Buna
görə sizə minnətdarıq. Bütün
Türk dünyası sizinlə fəxr edir.
Əziz dostlar, qardaşlar, bacılar, sizi bu gözəl hadisə - hava
limanının açılışı münasibətilə
bir daha təbrik edirəm. Yaşasın
Rize! Yaşasın Türkiyə! Yaşasın
Türkiyə-Azərbaycan birliyi!
*****
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə çıxış
edərək, ötən illərdə Türkiyənin
əsaslı və kompleks inkişaf yolu
keçdiyini vurğuladı. Dövlət başçısı iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişaf etdiyini, o cümlədən nəqliyyat sahəsinin köklü inkişafı üçün
silsilə layihələrin reallaşdırıldığını bildirib. Bu baxımdan istismara verilən yeni Rize-Artvin Hava
Limanının da mühüm əhəmiyyət
kəsb etdiyini söyləyib.
Türkiyə Prezidenti çıxışında təhsil,

yib: - Əminəm ki, səfəriniz ikitərəfli
əlaqələrimizin inkişafına mühüm töhfə
verəcəkdir. Biz əməkdaşlığımızın səviyyəsindən məmnunuq. Səfəriniz çərçivəsində bir sıra tədbirlər baş tutacaq ki,
onların arasında biznes forum da var.
İşgüzar dairələrimiz arasında praktiki

fəaliyyətlə bağlı qarşılıqlı böyük maraq
var.
Litva Prezidenti Gitanas Nauseda deyib: - Bu, ölkələrimiz arasında ikitərəfli
əlaqələrin inkişafına əlavə təkan vermək
üçün çox yaxşı fürsətdir. Mən ümidvaram ki, biz bu potensialı müəyyənləşdirərək ondan istifadə edəcəyik. Buraya
bizneslə yanaşı, ictimai həyatın müxtəlif sahələri də daxildir. Əlbəttə, regional
təhlükəsizlik və Avropa İttifaqı ilə münasibətlər mühüm əhəmiyyət kəsb edən
məsələlər sırasındadır. Litva hər zaman
Qafqaz ölkələri ilə Avropa İttifaqı arasında daha sıx dialoqu dəstəkləyib. Biz
Şərq Tərəfdaşlığı layihəsini də güclü
şəkildə dəstəkləyirik və bu məsələni də
Sizinlə müzakirə etmək arzusundayıq.
Sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə
geniş tərkibdə görüşü olub.
Görüşdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib:
- Cənab Prezident, nümayəndə heyətinin üzvləri, bir daha Azərbaycana xoş

gəlmisiniz. Bir qədər əvvəl biz cənab
Prezidentlə ikitərəfli əməkdaşlığımızın
müxtəlif mühüm məsələləri, eləcə də
regional inkişaf, sözsüz ki, Avropa İttifaqı-Azərbaycan əməkdaşlığı ilə bağlı
çox yaxşı və geniş müzakirələr apardıq.
Biz baxışlarımızda çox oxşarlıq olduğunu görürük.
İkitərəfli əlaqələrin inkişafına gəlincə, biz çox nikbin fikirdəyik. Biz cənab
Prezidentlə iqtisadi sektorda ümidverici olduğunu düşündüyümüz sahələri
müzakirə etdik. Düşünürəm ki, bu gün
nümayəndə heyətlərinin üzvləri artıq
təmaslara başlayıb və bunu davam etdirəcəklər. Çünki müxtəlif sahələrə məsul olan şəxslər arasında birbaşa şəxsi
təmaslar qurmaq vacibdir. Əlbəttə ki,
biznes forum çox ümidvericidir. Bilirəm
ki, sənədlər imzalanacaq, həmçinin mühüm olan odur ki, biznes dairələrimiz
arasında birbaşa təmaslar qurulacaq.
Cənab Prezidentlə müzakirə etdiyimiz
kimi, potensial əməkdaşlıq sahələri, informasiya texnologiyalarından başlayaraq, kənd təsərrüfatı, turizm, enerji,

səhiyyə, abadlaşdırma, yeni yaşıllıqların və istirahət ocaqlarının yaradılması üçün də çoxsaylı layihələrin həyata keçirildiyini qeyd edib.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyədə xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasının
maksimum diqqətdə saxlandığını və bu sahədə ardıcıl tədbirlərin reallaşdırıldığını vurğulayıb.
Ölkəsinin beynəlxalq səviyyədə də milli maraqlarını daim
inamla müdafiə etdiyini bildirən
dövlət başçısı deyib: - Türkiyənin
ikiəsrlik demokratiya və inkişaf
yolu öz tarixi, həm də bütün dost
və qardaşları, bölgəsi üçün böyük
bir uğur hekayəsidir. Bu, elə bir
uğur hekayəsidir ki, özündə bizim mübarizə ruhumuzu ehtiva
edir. İndi mən qarşımda sizi belə
görürəm. Bunu Qarabağda sübut
etdiniz. Bunu Liviyada sübut etdiniz. Əminəm ki, Qabarda, Cudidə, Tendürekdə, Beşlər dərəsində
bütün terror təşkilatlarına qarşı
sübut etdiniz.
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
hərtərəfli dövlət siyasəti sayəsində Türkiyənin inamla və qətiyyətlə irəlilədiyini, dünyanın ən güclü
və beynəlxalq səviyyədə söz sahibi olan ölkələrindən birinə çevrildiyini vurğuladı. O, Türkiyənin bütün bölgələri kimi, Rize və
Artvin bölgələrinin də kompleks
inkişafı üçün ardıcıl tədbirlərin
davam etdirildiyini söyləyib.
Qeyd edək ki, təməli 2017-ci il aprelin 3-də Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın iştirakı ilə qoyulan Rize-Artvin Hava Limanı Türkiyədə Ordu-Giresun aeroportundan
sonra dənizin doldurularaq inşa
edildiyi ikinci, dünyada isə beşinci hava limanıdır. Rize-Artvin
Hava Limanı ildə təxminən 3 milyon sərnişinə xidmət edəcək.
Müasir tipli böyük təyyarələri
qəbul etmək imkanında olan yeni
hava limanı müasir standartlara
tam uyğundur. Yeni hava limanı
dənizə paralel tikilmiş 3045 metr
uzunluğunda uçuş-enmə zolağına malikdir.

bərpaolunan enerji mənbələri, nəqliyyata qədər, - həqiqətən də çox genişdir.
Düşünürəm ki, biz çox yaxşı nəticələrə
nail ola bilərik. Çünki bizim münasibətlərimizin çox yaxşı siyasi təməli var
və Prezidentin rəsmi səfəri ikitərəfli
əlaqələrdə mühüm amildir.
Həmçinin Avropa İttifaqı-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi yolları
ilə bağlı qarşılıqlı anlaşma var. Biz Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələrə dair Azərbaycanın planlarını dəstəklədiyinə görə
Litvaya, onun hökumətinə, Prezidentinə minnətdarıq. Əlbəttə ki, bu yaxşı fürsətdən istifadə edərək ikitərəfli
əlaqələri gücləndirməliyik.
Həmçinin biz regional vəziyyəti, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini geniş
müzakirə etdik.
*****
Mayın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Litva
Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
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Mayın 12-də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalının açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva festivalın açılışında iştirak ediblər.
Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə elan edilən “Şuşa İli”ndə keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu
tərəfindən təşkil olunub. Sayca
beşinci festivala xarici ölkələrdən
müxtəlif folklor üslublarında çıxış
edən musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri qatılıblar.
Hələ 2020-ci il noyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev Şuşanın azad
olunması münasibətilə xalqa müraciətində qeyd etmişdi ki, Qarabağın tacı olan bu şəhər tezliklə
dirçəldiləcək və özünün əvvəlki
şöhrətini qaytaracaqdır. Ötənilki
festivalın açılış mərasimində isə
dövlətimizin başçısı “Biz bu gözəl

ənənəni bərpa etdik və bundan
sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il keçiriləcək”, - demişdi.
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalının keçirilməsi Prezidentimizin həmin fikirlərinin əyani
təsdiqidir. Qeyd edək ki, Şuşa şəhərində ilk “Xarıbülbül” festivalı məşhur xanəndə, pedaqoq, Xalq artisti
Seyid Şuşinskinin (1889-1965) 100
illik yubileyi ilə əlaqədar 1989-cu
ildə keçirilib. Tədbir həmin ilin mayında – Şuşada xarıbülbülün çiçəklənmə dövründə təşkil olunub. İlk
festivalda yerli ifaçılarla yanaşı,
keçmiş ittifaq respublikalarından
Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya
(Başqırdıstan), Litva və Belarusdan
da musiqi qrupları iştirak ediblər.
1990-cı ildən “Xarıbülbül” festivalı beynəlxalq status alıb. İkinci
festivala Hollandiya, Almaniya,
İsrail və Türkiyədən də folklor
qruplarının dəvət edilməsi böyük
marağa səbəb olub. Qarabağ münaqişəsinin başlaması ilə əlaqədar
Şuşada ağır vəziyyət yarandığından əsas konsertlər Ağdamda təşkil edilib. Festivalın bir sıra konsertləri Bərdə və Ağcabədidə də
keçirilib. Ümumilikdə ikinci festivalda müxtəlif ölkələrdən 170-ə

Mayın 17-də Avropa İttifaqı-Azərbaycan biznes forumu
keçirilib. Tədbirdə hər iki tərəfdən rəsmi şəxslər, beynəlxalq
təşkilatların nümayəndələri və
sahibkarlar iştirak ediblər.
Forumda Avropa İttifaqının (Aİ)
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Peter Mixalko
Aİ-Azərbaycan
əlaqələrindən
danışıb, ölkəmizin əlverişli biznes və investisiya mühitindən

rin, yüksək səviyyəli görüşlərin
əhəmiyyətini qeyd edib. Aİ-nin
Azərbaycanın ən böyük investisiya tərəfdaşı olduğunu diqqətə
çatdıran nazir indiyədək Avropa
İttifaqı ölkələrindən Azərbaycan
iqtisadiyyatına 20 milyard avrodan çox sərmayə yatırıldığını, Aİnin ölkəmizə Tvinninq və digər
mexanizmlərlə dəstəyinin yüksək qiymətləndirildiyini qeyd
edib. Vurğulanıb ki, 6-cı nəşr “Aİ

məmnunluğunu ifadə edib. Bildirilib ki, tərəflər arasında ticarət
genişlənir, 2021-ci ildə ticarət
dövriyyəsi 15 milyard dollardan
çox olub. Yeni layihələrin icrasının tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyini
qeyd edən səfir Peter Mixalko
Azərbaycanın əlverişli coğrafi
mövqeyinin,
nəqliyyat-tranzit
potensialının Aİ şirkətlərini cəlb
etdiyini və onların ölkəmizdə fəaliyyətdə, eləcə də işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizin bərpası
və quruculuq işlərində iştirakda
maraqlı olduqlarını bildirib.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov ölkəmizin Avropa İttifaqı
ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini diqqətə çatdırıb, tərəflər
arasında münasibətlərin artan
dinamikasında qarşılıqlı səfərlə-

biznes mühiti hesabatı-2021”də
qarşılıqlı əməkdaşlığın genişlənməsinin, Azərbaycan-Aİ işgüzar
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə
böyük marağın göstəricilərindəndir.
İqtisadiyyat naziri biznes forumda Azərbaycan iqtisadiyyatının
şaxələndirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin
uğurlu nəticələr verdiyini vurğulayıb, son illər ölkəmizin fiskal gəlirlərinin, vergiödəyicilərinin sayının, məşğulluğun, ticarət
dövriyyəsinin artmasını, sahib
karlığın inkişafını qeyd edib,
iqtisadi inkişafın davamlılığının
dəstəklənməsini təmin etmək
məqsədilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərini
diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki,
ölkəmizdə iqtisadiyyatın “yaşıl”

yaxın nümayəndə iştirak edib.
1991-ci ildə keçirilən III “Xarıbülbül” festivalına 25 ölkədən 300-ə
yaxın nümayəndə qatılıb.
Dördüncü festival 1992-ci il mayın
15-də başlamalı, o zamanadək keçirilənlərin ən möhtəşəmi olmalı
idi. Dünyanın 30-dan çox ölkəsindən 500 nəfərin iştirakı nəzərdə
tutulmuşdu. Lakin həmin ilin 8
mayında Şuşa şəhəri Ermənistan
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal
edildiyindən “Xarıbülbül” festivalını burada təşkil etmək mümkün
olmayıb. Festival yalnız qısa müddətdə Ağdam şəhərindəki İmarət
kompleksində keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində şanlı
Qələbəsindən sonra ənənəvi “Xarıbülbül” festivalı yenidən Şuşa
şəhərində təşkil edildi. 2021-ci il
mayın 12-13-də Şuşanın Cıdır düzündə Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın
açılışında Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri də iştirak ediblər.

və davamlı inkişafına, innovativ
sahibkarlığın, rəqəmsallaşmanın
genişləndirilməsinə, həmçinin
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işlərində “yaşıl” və “ağıllı” konsepsiyaların
tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir.
Tədbirdə, həmçinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərimizdə
aparılan infrastruktur və tikinti
layihələri barədə məlumat veri-

lib, yeni reallıqların investisiya
qoyuluşu üçün böyük imkanlar
yaratdığı vurğulanaraq, Aİ-yə
üzv olan ölkələr bu layihələrdə
fəal iştiraka dəvət edilib. Bildirilib ki, Ağdam və “Araz Vadisi
İqtisadi Zonası” sənaye parkları
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiyasını daha da sürətləndirəcək.
Vurğulanıb ki, sahibkarlıq ölkə
iqtisadiyyatı üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir, özəl bölmənin inkişafı üçün geniş dövlət dəstəyi
mexanizmləri tətbiq edilir. Bütün
bunların nəticəsi olaraq, 2026-cı
ilədək Azərbaycanda KOB-ların
ÜDM-də payı 60 faizə, məşğulluqda 70 faizə və qeyri-neft ixracında 40 faizə çatdırılması qarşıya hədəf kimi qoyulub.

Avropa
İttifaqı-Azərbaycan
biznes forumu çərçivəsində Aİ
tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycanda biznes mühiti-2021”
hesabatı da təqdim edilib. Avropa şirkətlərinin davam edən
yerli islahatlara və qurumların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sorğusuna əsasən Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi (KOBİA) öz mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıraraq ilk beşlikdə yer
alıb (6,04 bal).
Agentlikdən bildirilib ki, hesabatda
xarici
investorlar
KOBİA tərəfindən KOB-ların
dəstəklənməsi məqsədilə tətbiq olunan dəstək və xidmətləri səmərəli və faydalı hesab
edib. Həmçinin hesabatda
KOBİA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən KOB evləri, KOB
inkişaf mərkəzləri, KOB dostu
şəbəkəsi və digər xidmətlərin
səmərəli fəaliyyəti qeyd olunur.
Forum çərçivəsində təşkil
olunmuş “Maliyyə və digər
resurslara çıxış” mövzusunda
panel iclasda çıxış edən KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri

Orxan Məmmədov KOB-ların
maliyyə resurslarına çıxışına
dair fikirlərini bölüşüb. Qeyd
olunub ki, KOB-ların maliyyələşdirilməsini
asanlaşdırmaq üçün qlobal, regional və
milli səviyyədə səylər göstərilir. Bu sahədə KOB-ların maliyyə savadlılığının artırılması, mövcud fondlara çıxışın
asanlaşdırılması, öz maliyyə
alətləri çərçivəsində, eyni zamanda Agentliyin 20-dən çox
KOB inkişaf mərkəzi vasitəsilə maliyyə məsələləri üzrə
ödənişsiz təlim və məsləhət
xidmətləri göstərilir. KOBİA
tərəfindən KOB-lara qrant verilir, daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin bir hissəsi

dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir, KOB-ları innovasiya
fəaliyyətindən əldə etdikləri
gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir
vergisindən 3 il müddətində
azad edən “Startap” şəhadətnaməsi verilir. Agentliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Dövlət-Sahibkar
Tərəfdaşlığının
İnkişafı Mərkəzi də KOB-ların
müxtəlif layihələrə cəlb edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər
həyata keçirir. Eyni zamanda,
hazırda KOB İnkişafı Fondunun yaradılması üzrə işlərin
aparıldığını qeyd edən Orxan
Məmmədov sözügedən Fond
tərəfindən KOB-lara qrantlar və texniki yardımın təklif
ediləcəyini vurğulayıb.

O bildirib ki, indiyə qədər Azərbaycandakı sənaye zonalarında 104 sahibkarlıq subyektinə rezidentlik statusu verilib. Həmin rezidentlərdən
58-i fəaliyyətə başlayıb.
“Parkda yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı
mindən çox olacaq. İndiyə qədər 9 sahibkarlıq
subyektinə rezidentlik statusu verilib. Bunun
4-ü son bir ayın payına düşüb. Rezidentlər tam
Bu sözləri İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentli- şəkildə lazımi infrastrukturla təmin ediləcək,
yinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən bundan sonra onlar istehsal müəssisələrinin
Elşad Nuriyev Avropa İttifaqı-Azərbaycan Biz- inşasına başlayacaqlar”, - deyə Elşad Nuriyev
nes Forumunda deyib.
qeyd edib.

müxtəlif fazalar üzrə tikinti-quraşdırma işləri
həyata keçirilir. Sahilkənarı hissədə birinci faza
ötən ilin mart ayında tamamlandı. Həmin ilin
aprelində kommunal xidmətlər infrastrukturu“İstənilən ixracyönümlü və əlavə dəyər yara- səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin (İH) nun 60 hektar ərazidə tikintisinə başlanılıb, bu
dan layihələrə dəstək verməyə hazırıq.
sədri Valeh Ələsgərov deyib.
ilin iyun ayında isə biznes mərkəzinin inşasıBelə ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasında sement O bildirib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasının ge- na başlanılacaq. Artıq fiziki işlər qrafikə uyğun
zavodları və ağır sənaye müəssisələri fəaliyyət nişləndirilməsi üçün əlavə 7 min hektardan çox olaraq davam edir və biz infrastruktur xidmətgöstərə bilər”.
ərazi nəzərdə tutulur. Bu isə potensial müştə- lərinin birinci fazası üzrə biznes üçün açılışı
Bunu Azərbaycan-Avropa İttifaqı biznes foru- rilər üçün cəlbedici olacaq.
cari ilin iyul ayına planlaşdırırıq”, - deyə Valeh
munda çıxışında Ələt Azad İqtisadi Zonasının “Hazırda azad iqtisadi zonanın ərazisində Ələsgərov qeyd edib.
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zərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Respublika
İqtisadçılar İttifaqının sədri Ziyad Səmədzadənin “Azərbaycan
iqtisadiyyatı 100 ildə” adlı beşcildliyi bu günlərdə nəfis tərtibatla
çapdan çıxmışdır. Bu fundamental nəşr doğru-düzgün və əhatəli şəkildə
yazılıb-çatdırılması ilə bağlı ümummilli lider Heydər Əliyevin şanlı keçmişimizin xalqımıza tövsiyə və tələbləri tam nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Son bir əsrlik Azərbaycan iqtisadiyyatına və iqtisadi tarixinə dair
sanballı tədqiqatların müəllifi olan akademik Ziyad Səmədzadənin çoxillik elmi-iqtisadi yaradıcılığının növbəti bəhrəsi olan bu topluda Azərbaycan iqtisadiyyatının 100 ildə keçdiyi yol elmi cəhətdən geniş təhlil edilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının son 100
illik dövrü barədə ən fundamental
araşdırmaları və analitik yanaşmanı
özündə əks etdirən nəşrdə respublikamızın hərtərəfli inkişaf modelinin elmi-nəzəri əsasları barədə dərin
tədqiqi materiallara geniş yer verilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişaf meyilləri barədə informasiyalar, müqayisələr oxucuya 400-dən
artıq müvafiq cədvəl və qrafiklərin
müşayiəti ilə təqdim edilmişdir. Bütövlükdə, nəşrdə 1000-dən artıq mənbəyə istinad olunmuşdur.Yeni nəşrin
hər bir cildi ilə tanışlıq göstərir ki,
Ziyad Səmədzadə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixinin araşdırılması
işindəki boşluğu doldurmaq üçün
olduqca əhatəli və səmərəli elmi iş
aparmışdır.
Kitabın I və II cildləri Azərbaycan
iqtisadiyyatının sovet dövründə –
müstəqilliyimizin bərpasına qədər
olan mərhələdəki inkişaf yoluna və
məsələlərinə həsr edilmişdir. I cilddə ilk müstəqil respublikamız olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli iqtisadiyyatımızın əsas
istiqamətlərindən, II Dünya müharibəsinə qədərki dövrdə xalq təsərrüfatının inkişafında əsas meyillərdən
bəhs olunur. Bu cildlə Azərbaycanın
iqtisadiyyatının və resurslarının, o
cümlədən Bakı neftinin faşizm üzə-

Azərbaycan və Avstriya arasında iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, sənaye, texnika və texnologiya sahələrində əməkdaşlıq
üzrə Qarışıq Komissiyanın 10cu iclası çərçivəsində ölkəmizdə
səfərdə olan Avstriya şirkətləri
ilə görüş keçirilib.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, Avstriyanın Rəqəmsal və
İqtisadi İşlər üzrə Federal Nazir-

rindəki qələbədə oynadığı rol dolğunluğu ilə oxuculara çatdırılır.
II cilddə XX əsrin ikinci yarısında
Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatının inkişafında baş verən dəyişikliklər, Azərbaycan iqtisadiyyatının
maddi-texniki bazasının yaradılması,
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi
məsələlərə
nəzər salınıb.
Müəllif qeyd
edir ki, həmin dövrdə
Azərbaycan
ittifaqın tərkibində özünün
inkişaf yollarını müstəqil
təyin etmək
üçün kifayət
qədər hüquqlara
malik
deyildi.
Lakin
1969-cu

ilin yayında respublikaya enerjili və
məqsədə doğru inamla addımlayan
lider Heydər Əliyevin gəlişi ilə bu

liyinin Xarici İqtisadi Əlaqələr
Qrupunun rəhbəri, Azərbaycan-Avstriya Qarışıq Komissiyasının qarşı tərəfdən həmsədri
Franz Vessiqin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinə Azərbaycanda “yaşıl enerji”dən istifadənin genişləndirilməsi üzrə
qarşıya qoyulan strateji hədəflər
barədə məlumat verilib. Ölkəmizin bərpa olunan enerji po-

“Bakıda keçirilən 15-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi
“Caspian Agro 2022” və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “InterFood
Azerbaijan” sərgilərinə bu illər ərzində
maraq çox olub. Sərgidə 24 ölkədən 449

istiqamətdə çox şeylər dəyişdi, respublikanın sürətli inkişafını təmin
etmək məqsədilə yeni, qeyri-standart
ideyalar həyata keçirildi. Nəticədə–
1970-1985-ci illərdə respublika iqtisadiyyatının inkişaf və səmərəlilik
göstəriciləri, onun yüksək dinamizmi orta ittifaq göstəricilərini xeyli
üstələdi. Azərbaycan sosial-iqtisadi
inkişafın sürətinə görə, Sovetlər İttifaqında birinci yerə yüksəldi.
Kitabın III və IV cildlərdə müstəqillik
illərində respublikamızda modern iqtisadi sistemin yaradılması, yeni neft
strategiyası, özəl sektorun, sahibkarlığın, əlverişli investisiya mühitinin
formalaşması, Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı və keyfiyyətli inkişafını təmin edən kompleks amillər,
eləcə də respublika iqtisadiyyatının

Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə 1993–2003-cü illərdə respublika iqtisadiyyatında əldə olunan
dinamik inkişaf prosesləri konkret
istiqamətlər üzrə araşdırılır, davamlı
iqtisadi-sosial inkişafın fundamental
əsaslarının yaradılması məsələlərindən bəhs olunur.
IV cilddə bütün bunlar barədə, xüsusilə də ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi Azərbaycan dövlətinin inkişaf siyasətinə sadiqlik nümayiş etdirən Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 2003-2020-ci illərdə ölkə
iqtisadiyyatının davamlı və keyfiyyətli inkişafını təmin edən kompleks
məsələlər, keyfiyyətli həyat səviyyəsini təmin edən amillər, icra edilən
proqramlar, respublika iqtisadiyyatının yaxın və uzaq gələcəyə hədəflənmiş
inkişaf strategiyası ilə bağlı məsələlər
açıqlanır.
Müəllif kitabın V cildini Qarabağ
zəfərinə və
bölgənin iqtisadi tarixinə
və potensialına, bərpası və
gələcək inkişafı mövzusuna həsr etmişdir. Bu cilddə
müstəqillik
illərində tor-

yaxın və uzaq gələcəyə hədəflənmiş
inkişaf strategiyası ilə bağlı məsələlər
şərh edilir. Bu cildlərdə ulu öndər

paqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı
aparılan sülh danışıqları, bununla bağlı Heydər Əliyevin və Prezi-

tensialı, o cümlədən dənizdə
külək enerjisi resursları, sahə
üzrə institusional mühit və
müəyyən edilmiş hədəflərin
reallaşdırılması istiqamətində
atılmış addımlar, gələcək planlar və s. kimi məsələləri özündə
ehtiva edən təqdimat nümayiş
etdirilib. Ölkəmizdə, xüsusilə
də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa olunan enerji
sahəsində əməkdaşlıq üçün potensialın olduğu bildirilib.
Görüşdə iştirak edən şirkətlər
tərəfindən öz profilləri və fəaliyyət istiqamətləri haqqında
geniş məlumat verilərək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
günəş enerjisi və hidroenerji
sahələrində potensial əməkdaşlıq imkanlarının ətraflı öyrənilməsinə maraq ifadə edilib.

şirkət iştirak edir. Bunun 350-si xarici, qalanı yerli şirkətlərdir. Bu indiyə qədər təşkil edilmiş ən böyük sərgidir. Həm yerli
həm də xarici şirkətlərin sərgiyə böyük
marağını görürük. Əlbəttə ki, bunun səbəbi Azərbaycanda aqrar sahənin inkişaf
etməsidir. Bu sahənin çox böyük perspektivinin olmasıdır”.
Bu sözləri Kənd Təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov jurnalistlərə müsahibəsində
söyləyib.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsinin
inkişafına dövlətin böyük dəstək göstərdiyini vurğulayan nazir deyib: “Əsas

2013-cü ildə Şirvan şəhərində tikilərək istismara verilən,
ölkənin ən böyük elektrik stansiyalarından olan 2 bloklu 780
meqavatlıq “Cənub” Elektrik
Stansiyasının 2-ci bloku “Azər
Enerji” ASC tərəfindən əsaslı
təmirə çıxarılıb.
ASC-dən bildirilib ki, istismar
normativlərinə görə “Cənub”
Elektrik Stansiyasının birinci
bloku 2018-ci ildə əsaslı təmir
ediləndən sonra “itirilmiş”
güclər bərpa edilmişdi və indi
də ikinci blok əsaslı təmir edilməklə analoji nəticə alınır.
Belə ki, stansiyanın ikinci blokunun buxar və qaz turbinləri,
util-qazanları, transformatorları, generatorları və köməkçi avadanlıqları əsaslı təmir
edilərək istismar müddəti

məqsədimiz burada təqdim olunan yenilikləri göstərməkdir.
Ona görə də sərgidə Azərbaycanın bütün
rayonlarından gəlmiş fermerlər iştirak
edir və onlar texnikaları, toxumları və
digər istehsalat vasitələrini təqdim edən
şirkətlərlə birbaşa ünsiyyət quraraq işbirlikləri yaradacaqlar.
Sərgidə, eyni zamanda İsrail və Türki
yənin, o cümlədən Gürcüstanın kənd
təsərrüfatı naziri iştirak edib. Bu ölkələr
texnika və digər avadanlıqlarını təqdim
edirlər. Sərgi çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq”.

dent İlham Əliyevin siyasi uğurları, Ermənistanın bütün siyasi
platformalarda diplomatik küncə
sıxışdırılması, Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı Zəfərimiz əsas
diqqət yetirilən məsələlərdir. Müəllif
işğaldan azad olunan ərazilərimizin
son 100 ildə iqtisadi və demoqrafik
inkişafı məsələlərinə, onların potensialının Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafına verəcəyi töhfələrə nəzər
salmışdır.
Bu cildin əhatə etdiyi aktual məsələlər
Vətən müharibəsindəki Qələbə kontekstində təhlil olunur. Bildirilir ki,
Azərbaycanın güclənməsi və xalqımızın tarixi zəfəri ilə yekunlaşan 44
günlük Vətən müharibəsi, dövlət başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi inkişaf siyasətinin nəticəsində mümkün
olmuşdur. Bu müharibə Azərbaycanın XX əsrdə, müxtəlif şəraitlərdə
yaşadığı dövrün parlaq səhifəsidir.
Qarşıda isə xalqımızı Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni qələbələr,
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası və keçmiş məcburi köçkünlərin öz
doğma yurdlarına dönüşü gözləyir.
Bütövlükdə, bu kitab Azərbaycanın
nə az nə çox – düz 100 illik tarixi inkişaf yolunun iqtisadi tərəfinə işıq salır. Müəllif çalışmışdır ki, oxucu son
100 ildə Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafı haqqında maksimum həcmli və obyektiv informasiya alsın, bu
və ya digər dərəcədə inkişafın parametrlərini və strukturunu müəyyən
edən meyilləri və amilləri qiymətləndirmək imkanı əldə etsin. İqtisadi
beşcildlik Azərbaycanın sovet dövrü
və müstəqillik tarixinin öyrənilməsi,
araşdırılması və təbliği baxımından
böyük maraq doğuracaq.

uzadılır, etibarlıq və dayanıqlıq bərpa edilməklə “itirilmiş”
güclər bərpa olunur.
Əvvəllər stansiyaların əsaslı təmiri xarici şirkətlər tərəfindən aparılırdısa, “Cənub”
Elektrik Stansiyasında bu dəfə
aparılan əsaslı təmir işləri əsas
etibarı ilə “AzərEnerji”nin yer-

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

li mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilib.
Qeyd olunub ki, 2018-ci ildən
başlayaraq ölkədəki 12 ən böyük elektrik stansiyasında yenidənqurma, təmir və bərpa
işləri aparılmaqla 1000 meqavatdan artıq “itirilmiş” güc
bərpa edilib.

2022-ci ilin ilk 4 ayı ərzində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar proqnoza
nisbətdə 136.2 mln. manat və
ya 10.4% artıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan
məlumat verilib. Fondun məlumatına əsasən, büdcə təşkilatları üzrə daxilolma ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
80.1 mln. manat və ya 17.7%,
qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə
154.3 mln. manat və ya 20.2% artımla olub.
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Ömrünün 50 ilini Azərbaycan təhsilinin
elmi-pedaqoji məsələlərinin araşdırılmasına və bu sahədə kadrların hazırlanmasına, elmimizin dünya miqyasında tanınmasına sərf etmiş mərhum alim,
filoloq-dilşünas, istedadlı pedaqoq, metodist, professor Bəşir Əhmədovun 90
illik yubileyidir.

Mənalı həyatını elmin inkişafına, gənc
nəslin təlim-tərbiyəsinə həsr etmiş Bəşir Abbas oğlu Əhmədov Ali Attestasiya
Komissiyasında ekspert şurasının, pedaqoji elmlər üzrə ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının, Elmlər Akademiyasında
Terminologiya komitəsinin, Beynəlxalq
Pedaqoji Elmlər Akademiyasının, Bakı
Slavyan Universitetində universitet və
fakültə elmi şuralarının, Azərbaycanda Pedaqoji-Psixoloji Elmləri Əlaqələndirmə Komissiyası rəyasət heyətinin,
“Maarifçi” qəzeti redaksiya heyətinin
və Milli Məclisdə təhsil qanununun yeni
redaksiyasını hazırlayan işçi qrupunun
üzvü olmuşdur.
Bəşir Əhmədov 1932-ci il mayın 5-də
Tovuz rayonunun Alakol kəndində
anadan olmuşdur. 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1961-ci ildə
"V sinifdə Azərbaycan dili fonetikasının
tədrisi" mövzusunda namizədlik, 1967ci ildə "Məzmunla formanın vəhdəti
nitq inkişafı metodikasının əsası kimi"
adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə
etmişdir.1960-1966-cı illərdə Azərbaycan
ETPEİ-də (indiki Təhsil İnstitutunda) elmi
işçi, sonra elmi katib vəzifələrində çalışmışdır. 1966-1971-ci illərdə M.F.Axundov
adına APRDƏİ-də (indiki BSU) “Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası”
kafedrasının, 1971-1976-cı illərdə isə V.İ.
Lenin adına APİ-də (indiki ADPU) “Pedaqogika” kafedrasının müdiri işləmişdir.1976-1984-cü illərdə APXDİ-də (indiki
Xarici Dillər Universitetində) pedaqogika
fənnini tədris etmişdir.1984-cü ildən ömrünün sonuna qədər BSU-da “Azərbaycan
dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasına rəhbərlik etmişdir.
Mayın 5-də görkəmli Azərbaycan alimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor,
bənzərsiz, dəyərli, sadə və təbii İNSAN

19-25 may 2022-ci il
Bəşir Abbas oğlu Əhmədovun 90 illik
yubileyi idi.
USTADLA ƏLAQƏLI
XATIRƏLƏRIM...
Məktəb bir-birinə dəymişdi... Hamının
üzündə təlaş var idi. Müəllimlər hara isə
tələsir, şagirdlər dəstə-dəstə dayanıb pıçıltı ilə danışırdılar. Maarif nazirinin qohumu olan, rayon rəhbərlərini heç vaxt
vecinə almayan məktəb direktorunun
üzündəki nigaranlıq vəziyyəti daha da
mürəkkəbləşdirirdi.
Bakıdan komissiya gəlmişdi!
Və bu ucqar kənd məktəbi qəfil gəlişdən çaxnaşmaya düşmüşdü...
Biz - onuncular zəng vurulan kimi yerlərimizi tutduq. Gözlər intizarla qapıya
zilləndi. Fizika müəllimimiz içəri daxil
oldu və hamımız heyrətlə ona baxdıq.
Neçə illər bizə dərs deyən müəllimimiz
yay-qış başından çıxarmadığı kepkasını qoymamışdı. Dən düşmüş qara, cod
saçları səliqə ilə arxaya daranmışdı. Elə
yaraşıqlı görünürdü ki...
Bütün rayonda səriştəli müəllim kimi
tanınan Fərrux müəllim həmişəki qayda ilə dərsini keçib getdi və gedəndə:
“Gələnlər humanitar fənlərlə maraq-lanırlar,” – dedi.

üçün çox vacib idi. Ədəbiyyat müəllimimizin rəngi-rufu özünə gəlmişdi.
Əzələlərimiz boşalmış, rahat nəfəs almağa başlamışdıq.
Hamımızdan cəsarətli olan Rəşidin məktəbimizin fəxri sayılan Tofiq Hacıyev
haqqında soruşması bu zəhimli kişi ilə
bizim aramızdakı səddin tamam ortadan qalxmasına səbəb oldu. Öyrəndik
ki, haqqında həmişə hörmətlə, məhəbbətlə danışdığımız Tofiq Hacıyev onunla
universitetdə eyni vaxtda oxuyub, üstəlik dostdurlar.
Sonra... sonrası daha maraqlı və səmimi
oldu. Bir də onda ayıldıq ki, dərsimizin
mövzusu olan “Danabaş kəndinin əhvalatları” əsəri ilə bağlı bizi mübahisəyə
çəkib. Çəkinib eləmədən fikirlərimizi
söyləyir, bizdən sübut istəyəndə mətnə
müraciət edirdik.
Amma ilişdik. Qadın obrazlarından danışırdım. Birdən ayağa qalxdı, mənə
yaxınlaşıb ağır əlini çəlimsiz, sümüklü
çiynimə qoydu və hərarətlə dedi: “- Zeynəbi güclü iradəyə malik insan saymaq
olarmı?”
Dərsdən sonra yoldaşlarım deyirdilər ki,
bu sualı eşidəndə gözlərin elə iriləşdi ki,
sanki hədəqəsindən çıxacaqdı.

dı. Rus dilində danışırdı. Səkkiz-doqquz
nəfər yaşlı adam isə dinməz-söyləməz
qulaq asırdı. İçəri girməyimdən heç kim
xəbər tutmadı. Siqaret tüstüsü nəfəs almağa imkan vermirdi. Oturanların içində, yalan olmasın, “qardaş” respublikaların əksəriyyətindən nümayəndə var
idi. Tumbaya söykənib xeyli dinlədim.
Ürəyim dağa dönmüşdü. Bəşir müəllimin saçı-saqqalı ağarmış professorlara,
dosentlərə dedikləri didaktikanın ən
mübahisəli məsələləri ilə bağlı yeni fikirlər idi...
Ömrüm boyu ondan öyrənmişəm. Təkcə
elmi yaradıcılığını yox, danışığını, davranışını, insanlara münasibətini diqqətlə
izləmiş, müşahidə etmişəm. İnsaflı olduğunun, haqqı yerə qoymamaq üçün
ən çətin, mürəkkəb məqamlarda belə
mücadilə etdiyinin dönə-dönə şahidi
olmuşam. Polemikanı, diskussiyanı çox
sevirdi. Dəfələrlə müşahidə etmişdim ki,
elmi mülahizələrinin tənqid edilməsini
çox sakit, təmkinlə qarşılayır. Dayaz düşüncənin məhsulu olan tənqidi yazılara
isə əhəmiyyət belə verməzdi.
Yadımdan
çıxmır,
rəhmətlik
öz
məqalələrinin birində yazırdı: “Bu gün
“şagirdlərin müstəqil işi”, “fəallıq”,

Tərs kimi ikinci saat ədəbiyyat idi. Gözlədiyimiz baş verdi; ədəbiyyat müəllimimiz sinfin qapısını geniş açaraq, səsi
həyəcandan qırıla-qırıla: “Buyurun, keçin,” – dedi.
Bizə nəhəng görünən, başlıcası isə iri,
qara, hələ bəlkə də ala olan gözlərinə
baxılması mümkün olmayan bir kişi
tələsmədən içəri girdi. Nədənsə bu kişini müəllim kimi yox, vəzifə sahibi kimi
qavradıq. Kəndimizdə yenicə göstərilən
“Böyük dayaq” filmindəki Rüstəm kişi
kimi bir adam təsiri bağışladı bizə.
Müəllimin qabaqda – müəllim stolunun
arxasında oturmaq təklifini qəbul etmədi, lap birinci cərgədə, sol tərəfdəki
skamyada yanpörtü oturdu. Sinfə göz
gəzdirdi. Cəmi doqquz nəfər idik. Nüfuzedici gözlərinə, zəhimli baxışlarına tuş
gəlməməyə çalışırdıq. Gözləmədiyimiz
və bizim üçün qeyri-adi sual eşitdik: “Ayə, necəsiniz?”
Qalmışdıq məəttəl. Nə deyək? Heç cınqırımızı da çıxarmadıq.
İkinci sual birincisindən də gözlənilməz
oldu: “- Alça yetişib?”
Hamımız pəncərədən məktəbin meyvə
bağına baxdıq. İndi yüksək hərbi rütbə
sahibi olan Tofiq özündən asılı olmayaraq: “- Müəllim, bu bağda alça ağacı azdır, gavalı isə çoxdur”, - dedi.
“- Bəs, balıq necə, balıq tuta bilirsiniz?”
Başa düşdük ki, məktəbə gələn yolun kənarından keçən böyük kanala diqqət edib.
Sinifdə qurcuxma başlandı. Vahid tez dilləndi: “- Müəllim, kanalın suyu azalan
kimi balıqları üzə çıxır, yığ ki, yığasan.”
Səxavət lap ürəkləndi, qolunu çəkinmədən irəli uzadıb: “- Dünən, yalan olmasın, bax, bu boydasını tutmuşdum”, –
dedi.
Mən altdan-altdan ona baxırdım. Açıqca
hiss edirdim ki, deyilənləri çox diqqətlə dinləyir, sanki bütün bu sözlər onun

Beynim ildırım kimi işləyirdi. Artıq
onun suallara necə cavab tələb etdiyini
anlamışdım. Çox yaxşı bilirdim ki, “hə”
də desəm, “yox” da desəm, məni “niyə”,
“nə səbəbə”, “fikrini əsaslandır” sözləri
ilə məhşər ayağına çəkəcək. Məsələnin
bu tərəfi məni dərdə salmışdı.
“-Yaxşı”, - deyə o, gülümsündü: “- Bəs,
Məmmədhəsən əminin əsl faciəsi nədir?”
Bütün sinif bir-birinə dəydi. Fikirlər haçalandı, mübahisə gücləndi və elə həmin
dərsdəcə başa düşdük ki, əsərin məzmununu tutuquşu kimi təkrarlamaq böyük
hünər və əsas məsələ deyilmiş.
Zəngin necə vurulduğunu, vaxtın necə
başa çatdığını hiss etmədik və o, bizim
əhatəmizdə sinifdən çıxdı. Müəllimlər
otağına qədər müşayiət etdik, suallar
verdik, yaddan çıxmayan cavablar aldıq.
Hamı – müəllimlər də, şagirdlər də tamaşamıza çıxmışdı.
O vaxt heç ağlıma da gəlməzdi ki,
Rüstəm kişiyə oxşatdığımız bu zəhimli
kişi – Bəşir Abbas oğlu Əhmədov düz
doqquz il sonra mənim elmi rəhbərim,
ustadım olacaq. Ən başlıcası isə, bir
insan və alim kimi formalaşmağımda
əvəzsiz rol oynayacaqdır.
Unudulmaz ustadımla bağlı yaddaşımda, qəlbimdə özünə möhkəm yer eləmiş
və mənimlə yaşayan xatirələr çoxdur.
Onlardan birini dost-tanışa danışmaqdan usanmıram. Aspirant olarkən teztez Moskvada olurdum.
Belə gedişlərin biri Bəşir müəllimin
Moskvada üç aylıq kursda olduğu dövrə təsadüf etdi. SSRİ Pedaqoji Elmlər
Akademiyasının yataqxanasına getdim.
Axşamdan xeyli keçmişdi. Elə birinci
mərtəbədə institutumuzun müəllimi
Malik Cəbrayılovu gördüm. Bəşir müəllimin otağının yerini öyrəndim. Qapı
yarıaçıq idi. Bəşir müəllim adəti üzrə,
ucadan, həm də çox emosional danışır-

“müstəqillik” anlayışları barədə ziddiyyətli fikirlər çoxdur. Bu anlayışların mahiyyətini aydınlaşdırmaq, onlara dürüst
tərif vermək, əlbəttə, asan deyil, bu, ciddi
tədqiqat tələb edir.”
Məsələyə öz bəsit, yoxsul baxışı ilə yanaşan bir nəfər orta məktəb müəllimi bu
fikrə etiraz edərək yazmışdı: “Burada çətin nə var?! Şagirdə tapşırıq verirsən, o
da işləyir də.”
Doğrusu, məni od götürdü. Cavan vaxtım idi, kəskin tənqidi fikirlərə daha
çox yer verilmiş məqalə hazırladım.
Mərhum professor Əziz Əfəndizadə bir
kəlməsinə də toxunmadan “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalında
nəşr etmək üçün qəbul etdi. Dilim dinc
durmadı, özünə də bu barədə danışdım.
Məqalənin bir nüsxəsini məndən alıb
oxudu, ciddi şəkildə dedi: “Sən onun
qol-qanadını qırmısan ki... Kənd yerində
oturub və fikirlərini yazıb. Bunun nəyi
pisdir? Sən başqa məzmunda məqalə
yaz, problemin mürəkkəbliyinə diqqətini cəlb elə.”
Nəticədə irihəcimli müştərək məqaləmiz
(“Fəallıq”, “müstəqillik”, “müstəqil iş”
anlayışları haqqında”) ərsəyə gəldi.
Məni – artıq ömrünün qürub çağını yaşayan qoca kişini həmişə bir sual narahat edib: Xeyirxahlığı, insanpərvərliyi,
istedadı ilə seçilənlər niyə fərqləndirilmirlər? Axı, əksəriyyət onların kim olduğunu yaxşı anlayır?!
Bizim institutda işləyərkən qurğu ilə
qarşılaşdı, qan qaraldıcı əhvalat baş verdi. İnandığım insana - əziz Əbdül Əlizadəyə müraciət etdim, şikayətləndim:
“Axı bütün bunlara səbəb nədir? Görmürlərmi Bəşir müəllim kimi insanlar
çox azdır?”
Əbdül müəllim pəncərənin önünə keçdi, xeyli müddət susdu, səmaya baxırdı.
Nəhayət, mənə tərəf dönmədən astadan

Bu sözləri energetika nazirinin
müavini Elnur Soltanov deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan Avropa
İnkişaf Bankı ilə yaşıl hidrogen enerji
layihələri ilə bağlı əməkdaşlıq edir.
“Boru kəmərləri ilə hidrogen qazı
ixrac oluna bilər. Lakin bu proses hansı
üsulla, nə qədər və necə nəql olunacaq,
eləcə də qiymətlər necə tənzimlənəcək
- bütün bunların üzərində ciddi
şəkildə işləmək lazımdır”, - deyə sədr
müavini əlavə edib.

“Azərbaycanın 25 faiz içməli su mənbələri Qarabağdadır və bu, onu deməyə
əsas verir ki, Qarabağda hidroenerji potensialı çox böyükdür. Qarabağın enerji
təminatı yenilənə bilən enerji mənbələrindən təmin olunacaq”.
Bu sözləri energetika nazirinin müavini
Elnur Soltanov Bakıda keçirilən Azərbaycan-Avropa İttifaqı Biznes Forumunda deyib.
O bildirib ki, hədəf 2050-ci ilə qədər Qarabağın tamamilə “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsidir. Digər öhdəlik isə ölkə
üzrə karbon dioksid qazının 40 faizə qədər azaldılmasıdır.

Bunlara mülki tikinti, alternativ enerji
və yaşıl layihələr, həmçinin nəqliyyat
infrastrukturu sahələri daxildir.
Bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmış “Azərbaycanda Biznes Mühiti-2021” hesabatında
bildirilir. Bundan əlavə, hesabatda qeyd
edilir ki, ən nikbin sektorlara İKT, tikinti və mühəndislik, nəqliyyat, dövlət
dəstəyini ən çox hiss edən sektorlara isə
turizm və hotelçilik, dağ-mədən, neft və
qaz sektorları daxildir.

Cari ilin yanvar-aprel aylarında əsas
kapitala 3 milyard 678 milyon manat
məbləğində, yaxud 2021-ci ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 5,3 faiz az vəsait
yönəldilib.

dedi: “Bağçada, bağda ən hündür ağaca fikir vermisən? Çox vüqarlı görünür,
eləmi? Bəs, belə ağacların yan-yörəsində
bitənlərə necə, diqqət yetirmisənmi? Alçaq boylu ağacların özlərindən seçilən
hündür, vüqarlı ağaca necə həsrətlə, qibtə ilə baxdıqlarının fərqinə varmısanmı? Cəmiyyətdə də belədir! Amma bir az
fərqli; bu qibtə çox vaxt həsədə, paxıllığa
çevrilir. Faciə də buradan başlanır...”
Çox illər keçib. Çox mətləblər mənə
aydın olub. Məsələn, aydın olub ki, istedadlı adamları, dahiləri sevmirlər!
Belələrinin əməyinin nəticələrindən, zəkasından gen-bol bəhrələnsələr də, onlara səmimi, sevgi dolu münasibət bəsləyə bilmirlər. Bəlkə bu, normal haldır?!
Bilmirəm. Bildiyim odur ki, istər xristian
aləmində, istərsə də (biçarə) müsəlman
mühitində bu, belədir. Amma sonuncular bu baxımdan lap irəlidədirlər!
Dediyim kimi, professor Bəşir Əhmədovun yaradıcılığını hərisliklə öyrənmişəm. Bu gün də öyrənirəm. Təlimə
yeni yanaşma ilə bağlı indiki araşdırmalarımda müraciət etdiyim mötəbər mənbələrdən birincisi onun zəngin irsidir.
“Problemli təlim”, “problem situasiya”
(bu gün “motivasiya”), “inkişafetdirici
təlim”, “fəal təlim”, “proqramlaşdırılmış
təlim”, “alqoritmik təlim” və s. anlayışlar
bu gün yenidən gündəmə gəlib, açıq-aşkar müşahidə edirəm ki, “novatorlar”ın
fikirləri Bəşir Abbasoğlunun 40 il öncə
əsaslandırdığı elmi fikirlərin səviyyəsinə
qalxa bilmir. Qənaətim möhkəmdir: nadir istedad sahibi olan mərhum alimimizin zəngin irsi öz dəyərini hələ bundan
sonra da saxlayacaq. Həqiqi elm adamları bu irsdən həmişə bəhrələnəcəklər.
Rəhmətliyin mənə təlqin etdiyi insani
keyfiyyətlər və mənim barəmdə dedikləri ömrüm boyu diqqətli və məsuliyyətli
olmağımda əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Mükəmməl öyrənmədiyim, bilmədiyim
elmi məsələ barədə heç vaxt danışmamış
və yazmamışam. Namizədlik dissertasiyamın müdafiəsində çıxışının sonunda
dedi: “Metodika ilə məşğul olanlarda görmək istədiyim keyfiyyətləri iki nəfərdə
müşahidə etmişəm: Dursun Məmmədovda və Soltanda...” Şəxsiyyətinə, elminə
pərəstiş etdiyin bir insandan bu qiyməti alandan sonra məsuliyyətli, diqqətli,
əməksevər olmamaq mümkündürmü?!
Mən o alimi xoşbəxt hesab edirəm ki,
ləyaqətli yetirmələri var və onun yetirmələri ustadlarına bəslədikləri səmimi
hisslərə xəyanət etmirlər. Mərhum Bəşir
Abbasoğlu belə insanlardandı.
*****
Qeyd etdiyim kimi, unudulmaz ustadımız yaşasaydı, bu il 90 yaşı olardı.
Amma sirrini kimsəyə verməyən bu qoca
dünyanın əzəldən təbiəti belədir: insan
əbədi deyil, ölümsüz deyil... Amma insanın birdəfəlik yox olması, izsiz-soraqsız
yox olması da mümkün deyil... Deyirlər
ki, insan xatirələrdə yaşayır. Bu, doğru,
amma insanı ölümsüz edən onun əməlləridir, özündən sonrakı nəsillər üçün
etdikləridir. Nadir istedad sahibi kimi
yüksək dəyərləndirilən Bəşir Abbasoğlu
bizim üçün, bizdən sonrakı nəsillər üçün
təkrarolunmaz mənəvi sərvət qoyub.
Onu uzun illər yaşadacaq sərvət...
Soltan Hüseynoğlu,
ADPU-nun dosenti

Cari ilin yanvar-aprel aylarında əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 2 milyard
689,6 milyon manatını və ya 73,1 faizini
daxili vəsaitlər təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib
ki, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin
2 milyard 725,4 milyon manatı və ya 74,1
faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub.
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların
vəsaitləri 52,8 faiz, büdcə vəsaitləri 34
faiz, əhalinin şəxsi vəsaitləri 7,4 faiz, digər vəsaitlər 4,2 faiz, bank kreditləri isə
1,6 faiz təşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən
məlumata əsasən, neft-qaz sektoruna yatırılmış investisiyaların həcmi 29,9 faiz
azalıb, qeyri -neft-qaz sektoruna yönəldilən vəsaitin həcmi isə 17,9 faiz artıb.
İstifadə olunmuş vəsaitin 2 milyard 77,5
milyon manatı və ya 56,5 faizi məhsul
istehsalı sahələrinə, 1 milyard 370,3 milyon manatı (37,2 faizi) xidmət sahələrinə,
230,2 milyon manatı (6,3 faizi) isə yaşayış
evlərinin tikintisinə sərf olunub.
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Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm
xadimi İbrahim Səid oğlu Quliyev 1947-ci il
mayın 23-də Qırğızıstan Respublikasının Bazar-Kurqan kəndində anadan olmuşdur.
1970-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Geoloji-kəşfiyyat fakültəsini
bitirmişdir.
İ.Quliyev 1978-ci ildə geologiya-mineralogiya
üzrə fəlsəfə doktoru, 1989-cu ildə geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 1999-cu ildə professor elmi adını almışdır.
2001-ci ildə AMEA-nın müxbir, 2007-ci ildə isə
həqiqi üzvü seçilmişdir.
Quliyev İ.S. təbii qazların geologiyası və geokimyası, neft-qaz yataqlarının geologiyası və
palçıq vulkanizmi sahələrində tanınmış alimdir. Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə qırışıq zonaların qaz rejiminin öyrənilməsi üçün orijinal
tədqiqatlar aparılmış və karbon tərkibli qazın
çıxma həcmi kəmiyyətcə dəyərləndirilmiş və
atmosferin aşağı qatlarında paylanması öyrənilmişdir. O, AMEA Geologiya və Geofizika
və Almaniyanın Təbii Resurslar institutlarından olan həmkarları ilə birlikdə dünyada ilk
dəfə Azərbaycan palçıq vulkanlarından qazın çıxmasının monitorinqinin elmi-texnoloji
prinsiplərini şərh, uzunmüddətli monitorinq
aparılmasını təşkil etmişdir. Bu tədqiqatlar
nəticəsində yer qazlarının həcmində kosmik
və geoloji faktorlardan asılı olan periodik dəyişmələrin olduğu göstərilmişdir. Bu elmi tədqiqatlar “greenhouse effecti” mexanizminin
öyrənilməsində əsas rol oynayır.

İ.Quliyev əmək fəaliyyətinə 1970-ci ildə AEA
Geologiya İnstitutunda başlayaraq, böyük laborant, mühəndis, kiçik elmi işçi, böyük elmi
işçi vəzifələrində işləmişdir. O, Geologiya
İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini, həmçinin AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifələrində çalışır.
İ.Quliyev təbii qazların geologiyası və geokimyası, neft-qaz yataqlarının geologiyası və palçıq
vulkanizmi sahələrində tanınmış alimdir. Onun
rəhbərliyi və iştirakı ilə qırışıq zonaların qaz
rejiminin öyrənilməsi üçün orijinal tədqiqatlar
aparılmış, karbon tərkibli qazın çıxma həcmi
dəyərləndirilmiş və atmosferin aşağı qatlarında
paylanması öyrənilmişdir. O, AMEA-nın Geologiya və Almaniyanın Təbii Resurslar institutlarından olan həmkarları ilə birlikdə dünyada
ilk dəfə Azərbaycan palçıq vulkanlarından qazın çıxmasının monitorinqinin elmi-texnoloji
prinsiplərini şərh etmiş və yer qazlarının həcmində kosmik və geoloji amillərdən asılı olan
dövri dəyişmələrin olduğunu göstərmişdir. Bu
elmi tədqiqatlar "greenhouse effecti” mexanizminin öyrənilməsində əsas rol oynayır. O, həmkarları ilə birlikdə palçıq vulkanlarının püskürmə məhsullarının, süxurların, neftin, qazın
və suyun izotop-geokimyəvi tərkibinin öyrənilməsi üçün ilk dəfə olaraq klassik tədqiqatlar aparmış, palçıq vulkanizminin ən güclü
və böyük paroksizmlər müfəssəl surətdə şərh
edilən püskürmə kataloqunu tərtib etmişdir.
Bu tədqiqatlar çöküntü süxurlarının spontan
həyəcanlanması və sıxlıq azalmasının modelini
vermiş, seysmik məlumatlar əsasında Cənubi

Mayın 18-də “SHE Congress” (“Smart. Happy.
Elegant.”) keçirilib. Azərbaycan Sahibkar Qadınlar Təşkilatının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş builki
tədbir “İqtisadi inkişafda qadın sahibkarlığının
rolu” mövzusuna həsr olunub. Tədbir Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tərəfindən də dəstəklənir.
KOBİA-dan bildirilib ki, tədbirdəki çıxışında
Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov iqtisadi və sosial inkişaf üçün qadınların mövcud potensial imkanlarından istifadə olunmasının
əhəmiyyətini qeyd edib. Vurğulanıb ki, qadınların

iqtisadiyyatda rolunun artırılması, həmçinin BMTnin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin hədəfləri sırasındadır. Cari ilin aprelin 1-nə ölkəmizdə fərdi sahibkarların 21,5 faizini qadınlar təşkil edib. İqtisadi
inkişafda qadınların aktivliyi artan dinamika ilə inkişaf edir.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf prioritetləri və milli
xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla KOBİA qadın sahibkarlığının inkişafının təşviq edilməsi, kiçik və
orta sahibkarlar arasında qadınların sayının daha
da artırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirir.
Belə ki, Agentlik tərəfindən qadınların sahibkarlıq,

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov İsrailin
kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı naziri Oded Forerlə görüşüb.
Nazirlikdən bildirilib ki, iqtisadiyyat naziri İsrail ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini, yüksək səviyyəli əlaqələrə malik ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsi istiqamətində işlərin davam
etdirildiyini vurğulayıb. Nazir Azərbaycanda
əlverişli biznes və investisiya mühiti, işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizin iqtisadi potensialı
barədə məlumat verib, əməkdaşlığın inkişafı
imkanlarını diqqətə çatdırıb, İsrail şirkətlərini
ölkəmizin işgüzar mühitindən yararlanmağa

və fəal tərəfdaşlığa dəvət edib.
İsrailin kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin
inkişafı naziri Oded Forer ölkəsinin Azərbaycanla iqtisadi, o cümlədən aqrar sahədə əməkdaşlığın inkişafına mühüm önəm verdiyini,
İsrail şirkətlərinin Azərbaycanın azad edilmiş
ərazilərinin bərpası ilə bağlı layihələrdə iştiraka maraq göstərdiyini qeyd edib, tərəfdaşlığın
gücləndirilməsi barədə fikirlərini bölüşüb.
Tərəflər iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarında, qida təhlükəsizliyi, su ehtiyatlarının idarə
olunması, kənd təsərrüfatı və bu sahədə elmi-tədqiqat üzrə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

Xəzər hövzəsində böyük dərinlikdə sıxlıq azalma zonasının olduğunu göstərmişdir. Mövcud
məlumatların nəzəri tədqiqatı əsasında palçıq
vulkanının beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən orijinal fiziki-kimyəvi modelini hazırlamışdır.
Xəzər dənizində subdəniz palçıq vulkanlarının,
palçıq vulkanı qaz-hidratlarının tapılması və
geoloji-geokimyəvi öyrənilməsinin dünya prioriteti İ.Quliyevə və onun AMEA Geologiya və
Geofizika İnstitutu, Beynəlxalq Elmi Tədqiqat
İnstitutu, Okeanologiya (Rusiya) İnstitutundan olan həmkarlarına məxsusdur. İ.Quliyevin
önəmli praktik əhəmiyyəti olan tədqiqatlarından biri də Cənubi Xəzər hövzəsi timsalında
sürətlə çökən hövzələrin karbohidrogen sistemlərinin öyrənilməsidir.
İ.Quliyev 210 elmi əsərin (100-ü xaricdə çap
olunmuşdur), o cümlədən 8 monoqrafiya, eləcə də 50 publisistik əsərin müəllifidir. Onun
rəhbərliyi altında 2 elmlər doktoru və 8 fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır.
İ.Quliyev Amerika Neftçi-Geoloqlar Assosiasiyasının Azərbaycan bölməsinin prezidentidir.
O, RDU-nun (Moskva) neft və qaz kafedrasında, Azərbaycan Neft Akademiyasının geoloji-kəşfiyyat fakültəsində pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmuşdur. Azərbaycan Geoloqlarının
Milli Komitəsinin, Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyətinin üzvü, Rusiya Təbiət Elmləri
Akademiyasının xarici üzvü, Beynəlxalq Geodeziya və Geofizika İttifaqının Milli Komitəsinin prezidentidir.
O, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının

Əməkdar elm xadimi, 2010-cu ildə Cənubi
Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi və neftqazlılığının öyrənilməsi üzrə silsilə işlərinə görə
(bir qrup alimlə) müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Dövlət Mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. İ.Quliyev Azərbaycan və Rusiya beynəlxalq elmi əlaqələrinin inkişafında
böyük xidmətlərinə görə Rusiya Təbiət Elmləri
Akademiyasının xarici üzvü seçilmişdir.
İbrahim Quliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Yer Elmləri Bölməsinin sədridir.
2017-ci ildə “Şöhrət” ordeni, 2019-cu ildə
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
İbrahim müəllimi 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, uzun ömür, cansağlığı və elmi
fəaliyyətində uğurlar diləyirik. 100 yaşayın,
İbrahim müəllim!
AKADEMİK ZİYAD SƏMƏDZADƏ

bu sahədə yeniliklər, dəstək mexanizmləri barədə
məlumatlandırılması, onların fikir və təkliflərinin
öyrənilməsi üçün mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər, təlim və dəyirmi masalar təşkil olunur. Qadın sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı Agentlik
müxtəlif təşkilatlarla birgə layihələr həyata keçirir.
Qadınlar sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq və biznesin inkişafı üçün KOBİA-nın daxili bazar araşdırması, sərgilərdə iştirak, ticarət şəbəkələrinə çıxış,
“Startap” şəhadətnaməsi, qrant və s. dəstək və
xidmətlərindən istifadə edə bilərlər.

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
26 bankdan 4-nün bu il aprelin
1-nə aktivlərində qiymətli kağızlara investisiyalar olmayıb.
Bunlar “Azərbaycan Sənaye Bankı”, “Günay Bank”, “Muğan Bank”
və “Premium Bank” ASC-lərdir.
Digər 22 bank isə fond bazarına
müxtəlif məbləğlərdə investisiyalar qoyub. Onlardan 3-də investisiyaların məbləği 1 milyard manatdan çoxdur. Bunlar “Kapital
Bank” (1 712,07 milyon manat),
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” (1
523,481 milyon manat) və “PAŞA
Bank” (1 506,004 milyon manat)
ASC-lərdir.
Qiymətli kağızlara investisiyaların məbləği 2 bankda 100 milyon manatdan 1 milyard manata

qədər, 13 bankda 10-100 milyon
manat arasında, 4 bankda isə 10
milyon manatdan azdır.
Azərbaycanda fəaliyyət göstə
rən 26 bankdan 22-sinin bu il və
ötən il aprelin 1-nə aktivlərində
qiymətli kağızlara investisiyalar
olub ki, bunlardan da 12-də fond
bazarına investisiyaların illik dinamikası mənfi olub.
Həmin banklar “AFB Bank”,
“Xalq Bank”, “Express Bank”,

“PAŞA Bank”, “Bank of Baku”,
“Yelo Bank”, “Bank VTB Azərbaycan”, “Bank Respublika” və
“Bank BTB” ASC-lər, “Access
Bank” QSC, eləcə də Pakistan
və İran Milli Banklarının Bakı filiallarıdır. Ən çox azalma “Bank
BTB”də (65,2%), ən az azalma isə
“AFB Bank”da (1,5%) qeydə alınıb.
10 bankda isə fond bazarına investisiyalar artıb.
4 bank - “Azərbaycan Sənaye Bankı”, “Günay Bank”, “Muğan Bank”
və “Premium Bank” ASC-lər son 1
ildə qiymətli kağızlar bazarına
investisiya qoymayıb. Odur ki,
bu bankların maliyyə göstəricilərinin dinamikasını hesablamaq
mümkün olmayıb.

2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında
Bakı-Tbilisi-Ceyhan
(BTC) neft kəməri ilə 9,173
milyon ton neft nəql olunub.
Hesabat dövründə magistral
neft kəmərləri ilə nəql edilən
neftin 79 faizi BTC xəttinin payına düşüb. Ümumilikdə, hesabat dövründə magistral neft

kəmərləri ilə 11,611 milyon
ton neft nəql edilib.
Yanvar-aprel aylarında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri
ilə 1,575 milyon tondan çox
tranzit (Türkmənistan) nefti
nəql edilib ki, bu da 2021-ci
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
22,2 faiz çoxdur.
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Bu günlərdə Bakının qədim kəndlərindən biri olan, Xəzərin qoynunda
yerləşən Buzovna kəndində “Buzovna ensiklopediyası. Vətənnamə” kitabının təqdimat mərasimi keçirildi.
Buzovnanın sayılıb-seçilən insanlarının, ziyalılarının, elm və mədəniyyət xadimlərinin və ictimaiyyət
nümayəndələrinin toplaşdığı bu tədbir Buzovnaya həsr edilmiş ensiklopediyanın yaranmasının ilk təşəbbüskarı olmuş və onun bünövrəsini
qoymuş, bu işin uğurla və layiqincə
tamamlanması üçün illərlə çalışmış
vətən fədaisinin - mərhum Rəhimağa
İmaməliyevin ruhuna bir minnətdar-

lıq təsiri bağışlayırdı.
Tədbir Azərbaycan Respublikasının
himni ilə başlanmış, şəhidlərimizin
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılmışdır. Tədbiri giriş sözü ilən açan tarix
üzrə fərsəfə doktoru Leyla Abasova
bu ensiklopediyanın Buzovna kəndinin tarixində ilk dəfə tərtib edilən
uğurlu nəşr kimi işıq üzü gördüyünü
bildirmiş, bu nəşrin gələcək tədqiqatlar üçün əsaslı mənbə və istinad yeri
olacağını qeyd etmişdir.
Tədbirə ilk xeyir-duasını Qafqaz
Müsəlmanları idarəsinin Xəzər rayonu üzrə qazısı, Buzovna Cümə
məscidinin axundu, Buzovna Dini
İcmasının sədri, tədqiqatçı-yazıçı
Axund Hacı Soltan Əlizadə verdi. O,
kitabın cümlə insanlar üçün böyük
əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd etdi
ki, müqəddəs kitabımız olan Quran
əslində böyük yaradanın öz bəndəsi
ilə ən səmimi ünsiyyət vasitəsidir.
Bəşəriyyətin ən mühüm kəşflərindən
biri olan kitab bəhs etdiyi sahədən
asılı olaraq insanlar üçün tarixin qaranlıq səhifələrini işıqlandırır, onları maarif və tərəqqi yoluna, mənəvi
zənginliyə doğru aparır. O, bildirdi

19-25 may 2022-ci il

bir araya gəlməsi kəndin inkişafına,
burada olan problemlərin aradan
qaldırılmasına, sakinləri narahat
edən məsələlərin həllinə bilavasitə kömək edə bilər. Eləcə də istər
ölkəmizdə, istərsə də müxtəlif xarici
ölkələrin ali təhsil ocaqlarında təhsil alan buzovnalı gənclərimizi də
unutmamalı, müasir gənclərin istək
və təklifləri ilə maraqlanmalı, onlara
dəstək olmalıyıq. Bu baxımdan belə
görüşlərin keçirilməsi olduqca təqdirəlayiqdir.
Buzovna ensiklopediyasının işıq üzü
görməsinə həsr olunmuş tədbirdə kitabın tərtibçilərindən biri, bu nəşrin ağırlığını, məsuliyyətini öz üzərinə götür-

istədim ki, bu insanların şəxsiyyəti, kəndimizin əbədiyaşarlığı üçün
əməlləri bir daha yad edilsin, bu günün, sabahın nəsillərinə xatirə kimi
ərməğan olsun... Elimin, kəndimin
adıyla bağlı nə varsa, burada yazdım. Siz də çalışın yeni-yeni əməlləri
yaşadasınız, yazıb-yaradasınız. Övladlarım, nəvələrim qədər mənə əziz
olan bu kitab kəndimizin hər dövrünün mədəni-mənəvi güzgüsüdür. Bu
güzgüyə baxanlar kəndimizin tarixi
keçmişini öyrənəcək, bu tarixin şanlı
səhifələrini yazan şəxsiyyətləri tanıyacaq, tanıdıqca da onları fəxarət
hissi ilə anacaqlar”.
Tədbirdə bildirilmişdir ki, mərhum

müş Əməkdar mədəniyyət işçisi Tomiris
İmaməliyeva-Babanlı, tədqiqatçı şair,
qəzəlxan Arif Buzovnalı, yazıçı-ssenarist,
şair, tərcüməçi Kənan Hacı, tanınmış
həkim, ictimai və dövlət xadimi Fəxrəddin Cavadovun oğlu Gülmirzə Cavadov,
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət institutunun elmi işçisi Elçin Əliyev, Əfqan
Əliyev adına Buzovna 125 saylı tam orta
məktəbin direktoru Zeynəb xanım Əliyeva, həmin məktəbin qocaman ədəbiyyat müəllimi, Əməkdar müəllim Tamilla
Muradova çıxış etmişlər. Qeyd edək ki,
bu kitabda torpaqlarımızın düşmən
tapdağından azad olunması uğrunda
I və II Qarabağ müharibəsində canlarını qurban vermiş qəhrəman oğullarımız haqqında da geniş məlumatlar
yer almışdır. Şəhidlərimizin böyük
qürur hissi ilə yad edildiyi bu tədbirdə Buzovna şəhidlərindən Vüsal
İsmayılzadənin anası Lalə xanım və
Ağəmi Heybətovun bacısı Həlimə xanım çıxış edərək, kitabın müəlliflərinə
onların övladlarına göstərilən diqqətə
görə öz minnətdarlığını bildirdilər.
Tədbirin sonunda Əməkdar mədəniyyət işçisi, Həsən bəy Zərdabi mükafatı laureatı, AMEA Azərbaycan
Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinin redaksiya müdirinin müavini
Validə xanım İmaməliyeva bu kitabın işığına toplaşmış Buzovna ziyalılarına, elm, mədəniyyət, ictimaiyyət
nümayəndələrinə təşəkkür etmiş,
bu taleyüklü işin ərsəyə gəlməsində
onunla çiyin-çiyinə çalışmış hər kəsə,
kitabın işıq üzü görməsində əmək
sərf etmiş insanlara, ona verdikləri dəstəyə görə redaksiya heyəti və
məsləhətçilərə öz dərin minnətdarlığını bildirmişdir.
“Buzovna ensiklopediyası. Vətənnamə” kitabı Rəhimağa müəllimin
ürək sözlərilə başlayır: “Vətənnamə
adı ilə nəşr etdiyim bu ensiklopediyada qədimlərdən qədim kəndimizin
şəxsiyyətləri – şairlər, elm və sözsənət adamları, xeyriyyəçilər, maarifpərvərlər, üləmalar və başqaları
haqqında nəsə demək istədim. Və...

Rəhimağa İmaməliyev 1980-ci ildə
başladığı bu ensiklopediyanı 2000ci ildə bitirməsinə baxmayaraq, kitab nəşr edilməmişdir. O, dünyasını
dəyişəndən sonra bu ensiklopediya
üzərində iş ailə üzvləri tərəfindən
davam etdirilmişdir.
20 il ərzində Vətənimizdə baş verən
tarixi, ictimai-siyasi hadisələr, Buovnada həyata keçirilən bir çox dəyişikliklər, yeni nəsillərin nailiyyətləri də
nəzərə alınmaqla kitab yenidən işlənib hazırlanmışdır. Məhz bu baxımdan son 20 ildə Buzovnada baş verən
dəyişikliklər, dövlətin qəsəbəyə qayğısı, neçə-neçə sağlamlıq və təhsil
ocaqlarının, uşaq bağçalarının təmir
və bərpasının Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən həyata keçirilməsi nəşrdə ətraflı işıqlandırılıb. Qeyd edilib
ki, Cümə məscidinin bərpası, digər
məscidlərin təmiri, qazilər üçün reablitasiya mərkəzinin açılması dövlətin diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Qədim məişət əşyaları,
tikmələr, abstrakt rəsmlər qalereyası,
həmçinin tarixin müxtəlif dövrlərini
əks etdirən səhifələrdə fotoşəkillər,
əlyazmaları da nəşrə daxil edilib.
Tədbirdə Əfqan Əliyev adına 125
nömrəli məktəbin 8-ci sinif şagirdlərinin ifasında buzovnalı şairlərin şeirləri səslənmiş, Buzovnada fəaliyyət
göstərən “Xəzri” xalq çalğı alətləri
ansamblının müşayiəti ilə mahnılar
ifa olunmuşdur.
Tədbirdə Buzovna kəndinin həm
uzaq tarixi keçmişinə, həm də müasir dövrünə işıq salan “Sahildəki
inci” adlı bədii-sənədli film nümayiş olunmuşdur. Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin magistri Fəridə Əliyevanın
müəllifi olduğu filmdə son dövrlərdə
Buzovnada aparılan quruculuq işlərini əks etdirən kadrlarla yanaşı, bu
qədim Bakı kəndində qorunub saxlanan və gələcək nəsillərə ötürülən
adət-ənənələrin təbliği də geniş yer
almışdır.
AYTƏN SƏMƏDZADƏ

ki, təqdimatına toplaşdığımız bu ensiklopediya oxucu ilə bərabər, Buzovnanın coğrafiyasına, yerləşdiyi əraziyə, əsrlərdən bizə miras qalan tarixi
memarlıq abidələrinə nəzər salır,
oxucuya kəndin qədim məhəllələrini, dolanbac küçələrini tanıdır, bu qədim yaşayış məskənində sakinlərin
məşğuliyyəti, onun əlverişli iqliminə
uyğun təsərrüfatçılıq, eləcə də bir çox
qədim sənətkarlıq növləri ilə məşğuliyyətindən söz açır, özünəməxsus
adət-ənənələri haqqında maraqlı məlumatlar verir. İslam dünyasının qədim dini abidələri, müqəddəs ocaqları ilə tanınan Buzovna torpağının ulu

keçmişini, tarixini, mədəniyyətini,
görkəmli şəxsiyyətlərini bir daha yad
edir, onların şərəfli adını yaşatmağı
gələcək nəsillər üçün əmanət edir.
Bu savab işin, təqdirəlayiq əməlin
təşəbbüskarı buzovnalı mərhum
publisist, ensiklopedist, Bakı kəndlərindən ilk dəfə olaraq məhz Buzovnada “Boz Oğuz” nəşriyyatını təsis
etmiş Rəhimağa İmaməliyev olmuşdur. Məhz ötən əsrdə o, ilk dəfə Buzovna ensiklopediyasının tərtibi və nəşri ideyasını irəli sürmüş, bu yolda ilk
cığırlarını salmışdır. Lakin ömür vəfa
etmədiyindən başladığı bu xeyirxah
və şərəfli işi yarımçıq qalmışdır. İllər sonra Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında onunla birgə çalışmış
ömür-gün yoldaşı, Buzovna kəndinin dəyərli ziyalı qadınlarından biri
olan Validə xanım İmaməliyeva və
qızı Tomiris İmaməliyeva-Babanlı bu
şərəfli işin məsuliyyətini anlayaraq,
bütün ağırlığını öz zərif çiyinlərinə
götürmüş və bunun öhdəsindən layiqincə gəlmişlər.
Daha sonra “Buzovna ensiklopediyası. Vətənnamə” kitabının “Təhsil”
nəşriyyatında çapa hazırlanması pro-

sesini əks etdirən videoçarx tədbir iştirakçılarına təqdim edildi.
Təqdimat mərasimində çıxış edən
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının
sədri, millət vəkili, akademik Ziyad Səmədzadə bu gözəl təşəbbüsü
gerçəkləşdirən Rəhimağa İmaməliyevin yadigarlarına öz dərin minnətdarlığını bildirmiş, bu ideyanın
müəllifini böyük ehtiramla yad
etmişdir: “Bizi mərhum Rəhimağa
müəllimlə daha incə tellər bağlayır.
Vaxtılə məhz Rəhimağa İmaməliyev
mənim fəaliyyətimi mətbuatda ilk
dəfə işıqlandıran jurnalislərdən biri
olmuşdur”. Ziyad müəllim daha sonra qeyd etmişdir ki, Buzovna ensiklopediyasının nəinki Buzovna, Bakının
digər kəndləri, eləcə də vətənimizin
digər bölgələrinin tanıdılması, öyrənilməsi, təbliği baxımından böyük
əhəmiyyəti var. O, xüsusilə vurğulamışdır ki, qloballaşan müasir dünyamızda qədim adət-ənənələrimizin,
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması bugünkü, həm də gələcək nəsillərin inkişafı, tərəqqisi üçün olduqca
vacibdir. Bu qədim kəndin elm, təhsil, sənət sahəsində çalışan fəallarının
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19-25 may 2022-ci il
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
İnvestisiyalar
Uzunmüddətli debitor borcları
Sair uzunmüddətli aktivlər
Cəmi
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi
CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL
Ödənilmiş nominal
(Nizamnamə) kapitalı
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL
ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər
Vergilər üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR
Əsas əməliyyat gəliri
Satışın maya dəyəri
Ümumi mənfəət
Sair əməliyyat gəlirləri
İnzibati xərclər
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəlirləri
Maliyyə xərcləri
Fövqəladə gəlirlər
Fövqəladə xərclər
Vergitutmadan əvvəl
mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər)
Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı
Azlıqların payı
Səhmdarların payına düşən
bir səhmin mənfəəti:
1(bir) səhmin əsas mənfəəti

Azərbaycan manatı ilə
Qalıq
31.12.2021
31.12.2020

Qeyd
6
7
8

90,00

9

90,00

10
11
12

1474 431,71
47 940,24

13
14

Əməliyyat fəaliyyətindən
pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə mənfəət /zərər
Mənfəət vergisi üzrə xərclər
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:
- Əsas vəsaitlərin amortizasiyası
- Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
- Əsas vəsaitlərin satışından və xaricolmasından
gəlirlər/zərərlər
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:
- Ehtiyatlar üzrə artma/azalma
- Əməliyyat debitor borclarında artma/azalma
- Sair qısamüddətli aktivlərdə artma/azalma
- Sair maliyyə aktivləri
- Cari vergi öhdəlikləri
- Əməliyyat kreditor borclarında artma/azalma
- Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/azalma
Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul
vəsaitlərinin hərəkəti

999 478,86

999 478,86
730 039,43
888 523,40
490 667,90

180 469,97
1522 371,95 2 289 700,70
1522 461,95 3 289 179,56

15

444 340,00

444 340,00

29 242,04

309 841,67

473 582,04

754 181,67

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti

Əsas vəsaitlərin alınması

16
17
18

87 672,12
89 715,17
961 207,79 2 445 282,72
1048 879,91 2 534 997,89
1522 461,95 3 289 179,56

Qeyd

2021-ci il

2020-ci il

22-23

2 323 667,92
26 689,33
9 863,23

2 666 331,94
113 138,36
52 961,04

36 552,55

166 099,40

21
22
24

36 552,55

166 099,40

25
26

- 7 310,51
29 242,04

- 33 219,88
132 879,52

0,16453

0,74762

0,13162

0,59810

20

26

Azərbaycan manatı ilə
VÖEN: 1500083441
Qeyd

01 yanvar 2020-ci il
tarixə qalıq
2020-ci il üzrə
xalis mənfəət

Nizamnamə
kapitalı
444 340,00

Kapital
ehtiyatları

Bölüşdürülməmiş
mənfəət

Cəmi kapital

-

226 962,15

671 302,15

26

132 879,52 132 879,52

Mülkiyyətçilərin
kapital qoyuluşları

-

Elan edilmiş
dividendlər
Maddələr arasında
köçürmələr

-

Mənfəət və
ehtiyatların istifadəsi
01 yanvar 2021-ci il
tarixə qalıq
2021-ci il üzrə xalis
mənfəət

444 340,00

-

26

- 50 000,00

- 50 000,00

309 841,67

754 181,67

29 242,04 29 242,04

Mülkiyyətçilərin
kapital qoyuluşları

-

Elan edilmiş
dividendlər
Maddələr arasında
köçürmələr

-205 326,98

Mənfəət və
ehtiyatların istifadəsi

-104 514,69

- 104 514,69

29 242,04

473 582,04

01 yanvar 2022-ci il
tarixə qalıq

Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də uzunmüddətli
qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin
satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları
Səhm alınması üçün pul vəsaitinin xaric olması
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin
fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən
pul vəsaitlərinin hərəkəti
Səhm buraxılışı
Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi
Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş
mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi
Mənfəətin istifadəsi
Dividendlər və buna oxşar ödəmələr
şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Pul vəsaitlərinin və bank
overdraftlarının xalis artması (azalması)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları
İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların
ekvivalentlərinin artması (azalması)
İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları

- 205 326,98
-

444 340,00

-

Sərbəst auditor Əliyev Natiq Firuddin oğlu
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
"AZƏR-MAYA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Rəhbərliyinə

Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat
Rəy
Mən “AZƏR-MAYA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra - şirkət) 31 dekabr 2021ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan,
kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin
hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil
olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini
aparmışam.
Hesab edirəm ki, qoşma maliyyə hesabatları Şirkətın 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul
vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.
Rəy üçün əsaslar
Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə
mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün
auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Mühasiblərin Beynəlxalq Etika
Standartları Şurasının “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin” (IESBA) tələblərinə uyğun
olaraq Şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimizi IESBA məcəlləsinin
tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Fəaliyyətin fasiləsizliyinə dair əhəmiyyətli qeyri-müəyyənlik
Mən diqqəti “AZƏR-MAYA” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə hesabatlarına dair
izahedici qeydlərində olan koronavirus infeksiyasının yayılması şəraitində və bunun iqtisadi
nəticələri ilə bağlı şirkətin fəaliyyətinin davam etdirilməsinə dair qeyri-müəyyənlik
faktorlarına yönəltmək istərdim. İzaedici qeydlərdə hazırki şəraitdə “AZƏR-MAYA” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin öz fəaliyyətinin fasiləsizliyini təmin etmək sahəsində əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliyin mövcud olması göstərilmişdir. Bu şəraitlə əlaqədar mən öz
mülahizələrimə dəyişikliklər etməmişəm.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh
olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının İFRS (Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına)
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 Şirkətı ləğv etmək və ya işini dayandırmaq
niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda,
rəhbərlik Şirkətin 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 Şirkətin maliyyə
hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Mənim məqsədim 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 mən audit aparılan zaman
peşəkar mühakimə tətbiq edirəm və peşəkar inamsızlıq nümayiş etdirirəm. Mən həmçinin:

2021-ci il

2020-ci il

36 552,55
- 7 310,51

166 099,40
- 3 219,88

-

180 411,45

730 039,43
- 585 908,31
180 469,97

515 861,37
- 10 760,62
- 180 411,45

- 2 043,05
-1484074,93

- 75 352,37
- 322611,71

- 1132 274,84

240 016,19

- 308 707,24

- 70 206,62

1 308 096,10

999 388,86

- 70 206,62

-104 514,69
- 205 326,98

- 50 000,00

- 309 841,67

- 50 000,00

- 442 727,66
490 667,90

119 809,57
370 858,33

- 442 727,66
47 940,24

119 809,57
490 667,90

• Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər
risklərini müəyyən edib qiymətləndirirəm, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını
layihələndirib həyata keçirirəm və rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit
sübutlarını əldə edirəm. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski
səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli
hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına
pozulmasından ibarət ola bilər.
• Şirkətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq
şərtilə, bu şəraitlərdə uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili
nəzarəti başa düşürəm.
• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata
keçirilən uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini
qiymətləndirirəm.
• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin
uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında Şirkətin fəaliyyətini fasiləsiz davam
etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı əhəmiyyətli
qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair nəticə çıxarıram. Əhəmiyyətli qeyrimüəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığım halda, auditor hesabatımda
maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli əlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməliyəm və ya belə
məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimə dəyişiklik etməliyəm. Nəticələrim
auditor hesabatımın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı
hadisələr və ya şəraitlər Şirkətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər.
• Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarının ümumi
təqdimatını, strukturunu və məzmununu, habelə əsas əməliyyatların və hadisələrin maliyyə
hesabatlarında ədalətli təqdim edilib-edilmədiyini qiymətləndirirəm. Mən subyektin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin
planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit
apardığım zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyim əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında
məlumat veririrəm.
Mən həmçinin subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə bəyanat
verirəm ki, müstəqilliyə və müstəqilliyimə təsir etməsi əsaslandırılmış şəkildə güman edilən
bütün əlaqələr və digər məsələlərə, habelə müvafiq olduğunda əlaqəli qorunma tədbirləri
haqqında məlumat verməyimə dair müvafiq etik normalarına riayət etmişəm.
Şirkətin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin nəzərinə çatdırılmış
məsələlərdən mən cari dövr üzrə maliyyə hesabatlarının ən əhəmiyyətli və bu səbəbdən əsas
audit məsələləri olanları müəyyən edirəm. Bu məsələnin ictimaiyyətə açıqlanmasına qanun
və ya qaydalarla yol verilmədiyi halda və ya, çox nadir hallarda, məsələ haqqında hesabatda
məlumat vermənin mənfi təsirlərinin onun ictimaiyyət üçün faydalarından çox olacağı
əsaslandırılmş şəkildə güman edildiyinə görə mən bu məsələ haqqında hesabatımda
məlumatın verilməməsini qərara almadığım halda, mən bu məsələləri auditor hesabatında
təsvir edirəm.
Sərbəst Auditor
Əliyev Natiq Firuddin oğlu
Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
18 mart 2022-ci il.

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən
cari ilin yanvar-aprel aylarında 27,4 milyard manatlıq və ya 2021-ci ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 2,7 faiz çox sənaye
məhsulu istehsal edilib. Neft-qaz sektorunda məhsul istehsalı 0,3 faiz, qeyrineft-qaz sektorunda isə 15,1 faiz artıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib
ki, sənaye məhsulunun 74,5 faizi mədənçıxarma sektorunda, 21,1 faizi emal sektorunda, 3,9 faizi elektrik enerjisi, qaz və
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda, 0,5 faizi isə su təchizatı,
tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunub.
Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft
hasilatı 3,9 faiz azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 16,5 faiz artımışdır.
Emal sektorunda sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 4,4 dəfə, avtomobil, qoşqu
və yarımqoşquların istehsalı 2,5 dəfə, əczaçılıq məhsullarının istehsalı 2,0 dəfə,
tikinti materiallarının istehsalı 72,3 faiz,
elektrik avadanlıqlarının istehsalı 60,8
faiz, mebel istehsalı 58,4 faiz, geyim is-

tehsalı 55,4 faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 52,2 faiz, hazır metal məmulatlarının istehsalı 34,3 faiz, maşın və
avadanlıqların istehsalı 30,8 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 30,3 faiz,
metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 27,9 faiz, kağız və karton istehsalı
26,1 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 20,0 faiz, qida məhsullarının istehsalı 8,5 faiz, ağacın emalı və
ağacdan məmulatların istehsalı 5,8 faiz
artmış, neft məhsullarının istehsalı 7,2
faiz, toxuculuq sənayesi məhsullarının
istehsalı 11,2 faiz, tütün məmulatlarının
istehsalı 11,8 faiz, kompüter, elektron
və optik məhsulların istehsalı 12,3 faiz,
içkilərin istehsalı 14,3 faiz, dəri və dəri
məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı
24,2 faiz, maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 26,1 faiz azalıb.
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı,
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda
istehsalın həcmi 2,7 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 10,1 faiz artıb.

Cari ilin 4 ayı ərzində SOCAR tərəfindən
3-cü tərəflərdən alınıb satılan neft və
neft məhsullarının həcmi 14,65 milyon
ton təşkil edib. Şirkətdən bildirilib ki,
SOCAR hazırda 40 ölkənin 100-dən çox
məntəqəsində Azərbaycan nefti və neft
məhsulları ilə yanaşı, 3-cü tərəflərdən
alınıb satılan neft və neft məhsullarının
ticarətini də uğurla həyata keçirərək,

əlavə iqtisadi dəyər yaradır. 2022-ci ilin
4 ayı ərzində SOCAR tərəfindən 3-cü
tərəflərdən alınıb satılan neft və neft
məhsullarının həcmi 14,65 milyon ton
təşkil edib. Cari ilin yanvar-aprel ayları
ərzində SOCAR tərəfindən 2,01 milyard
kubmetr LNG ticarəti həyata keçirilib.
Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 33 faiz çoxdur.

Rəy sorğusunda iştirak edən Avropa şirkətlərinin 54 faizi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonlarına investisiyalar yatırmağa hazırdır.
Bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) maliyyə
dəstəyi ilə hazırlanmış “Azərbaycanda Biznes Mühiti-2021” hesabatında bildirilir.
Hesabatda qeyd edilib ki, rəy sorğusunda
iştirak edən investorlar tərəfindən Azərbaycanda siyasi və sosial sabitlik ən çox qiymətləndirilən amil olaraq qalır. Belə ki, sorğuda iştirak edən Avropa şirkətlərinin 14 faizi
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında artıq investisiya layihələri istiqamətində işə başlayıb.
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Azərbaycan tarzəni, bəstəkar, musiqi
xadimi Məşədi Cəmil Əmiraslan oğlu
Əmirov 1875-ci ildə Şuşada anadan
olmuş və ilk təhsilini mədrəsədə almışdır. Onun uşaqlığı və gənclik illəri ehtiyac içində keçmişdir. 12 yaşında ikən atası Kərbəlayi Əmiraslan
bəyi itirən Cəmil Şuşanın Torpaq
meydanında bişmiş noxud satmağa başlayır və buna görə də təhsilini
yarımçıq dayandırır. Məşədi Yaxşı
xanım oğlunu bir dərzinin yanına şagird qoyur. Məşədi Cəmil tezliklə Şuşada bir dərzi kimi məşhurlaşır.
M.C.Əmirovun ilk tar müəllimi Armenak adlı tarzən olmuşdur. Dövrün
bir çox sənətkarları kimi Məşədi Cəmil də böyük musiqişünas Nəvvabdan klassik Azərbaycan muğamlarının sirlərini öyrənir. Məşədi Cəmil
Şuşa məclislərində ilk dəfə Qaragöz
Zülfüqarla çalıb-oxumağa başlayır.
Onun musiqiçi kimi yetişməsində Mir Möhsün Nəvvabın musiqi
məclislərinin böyük rolu olmuşdur.
1907-ci ildə Məşədi Cəmil o dövrdə
Qafqazın ən böyük mədəni mərkəz-

lərindən biri olan Gəncə şəhərinə köçür. Məşədi Cəmil Gəncə məclislərində Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevi,
Malıbəyli Həmidi, Musa Şuşinskini,
sonralar isə Bülbülü və Seyid Şuşinskini müşayiət edir. Gəncədə yaşadığı müddət ərzində tədricən qarmon,
kamança, skripka və pianoda ifa etməyi də öyrənmişdi.
1910-cu ildə Cəmil Əmirov bir
qrup musiqiçi ilə Riqa şəhərindəki
"Qrammofon" şirkətinə dəvət olunur. Burada o, bir sıra muğam və
xalq mahnılarını vala yazdırır.
1911-ci ildə musiqi təhsili almaq üçün
Türkiyənin İstanbul şəhərinə gedir. İki
ilə yaxın İstanbulda yaşayır və təhsil
alır. Məşədi Cəmil Türkiyədə Azərbaycan musiqisinin qızğın təbliğatçısı kimi
çıxış edir. Türkiyəlilər tarı sinədə çalmağı ilk dəfə Məşədi Cəmildə görürlər. Türkiyənin "Şəhbal" jurnalı Məşədi
Cəmil və Azərbaycan musiqisi haqqında böyük bir məqalə yazıb, Məşədi Cəmilin tarla şəklini dərc edir.
Məşədi Cəmil həm də Azərbaycan
musiqi tarixində muğamları ilk nota

salanlardandır. O, 1912-ci ildə Heyratı muğamını nota salıb, "Şəhbal"
jurnalında nəşr etdirir. 1913-cü ildə
Gəncəyə dönən Məşədi Cəmil özü ilə
qanun və ud da gətirir. 1915-ci ildə
uzun çalışmalardan sonra Məşədi
Cəmil "Seyfəl-mülk" operasını yazır və əsəri səhnələşdirmək üçün
bir çox sənətkarları Gəncəyə dəvət
edir. Operanın qəhrəmanlarından
olan "gənc Səadət xanım" rolunu oynamaq üçün incə səsli bir qız lazım
idi, lakin ifaçı tapılmırdı. Nəhayət,
Bülbül bu rolu oynamaq üçün razılaşır. Opera Gəncədə iki dəfə oynanıldıqdan sonra Tiflisə dəvət alır və
1916-cı il 3 iyunda Tiflis Kozyanin
Teatrında səhnələşdirilir. Operanın
quruluşçu rejissoru Sidqi Ruhulla
olur. Tiflis səfərindən sonra opera
İrəvanda səhnələşdirilir.
Gəncədə musiqi məktəbi açmaq
istəyən Məşədi Cəmilə Çar Rusiyası
icazə vermir. Lakin Cəmil Əmirov
muğam kursu açır. Seyid Şuşinski,
Bülbül, Zülfü Adıgözəlov, Əli Cavad
oğlu, Əbdürrəhman Fərəcov və Musa

Şuşinski kimi sənətkarlar bu kursdan
faydalanır. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 1921ci ildə Məşədi Cəmil Gəncədə dram
truppası yaradır. Truppa iki ilə yaxın
bir müddətdə Gəncə, Şəki, Qazax
mahallarında musiqili dramlar, opera tamaşaları ilə çıxış etmişdir. Məşədi Cəmil Azərbaycan musiqisinin bir
çox sahələrində hərtərəfli fəaliyyət
göstərməklə teatr sənətinin inkişafında da mühüm rol oynamışdır. O,
Şuşada və Gəncədə olarkən Üzeyir

Hacıbəyovun opera və operettalarında "Məcnun", "Zeyd", "Kərəm",
"Rza bəy" və başqa rolları müvəffəqiyyətlə oynamış, teatr orkestrlərinə dirijorluq etmişdir.
Məşədi Cəmil Əmirov 1923-cü ildə
"Namuslu qız" operettasını yazır və
bu əsər də Gəncədə uğurla tamaşaya
qoyulur. Bir il sonra «Namuslu qız»
operettası ayrıca kitabça şəklində çap
edilərək, Azərbaycanın bir çox yerlərinə göndərilir. Operetta Şuşada, Ağdaşda, Şəkidə, Bərdədə, Zaqatalada,
Ağdamda və Tiflisdə tamaşaya qoyulur. 1923-cü ildə isə uzun mübarizədən
sonra Məşədi Cəmil, nəhayət ki, Gəncədə musiqi məktəbi açmaq üçün icazə
alır və elə ilk ildə məktəbə 39 tələbə qəbul edilir. Məşədi Cəmilin oğlu Fikrət
Əmirov, Qənbər Hüseynli, Telman Hacıyev və başqaları bu məktəbin yetirmələridir. Bundan əlavə, o, məktəbdə
tardan dərs demiş, həm də xalq çalğı
alətlərindən ibarət orkestrə rəhbərlik
etmişdir. Sonralar bu məktəb böyüyərək, 1928-1929-cu tədris ilində musiqi texnikumuna çevrilmişdir.
Məşədi Cəmil Əmirov 1928-ci ildə
Gəncədə vəfat etmiş və bu şəhərdə
də dəfn olunmuşdur.

Redaksiyaya məktub
İlk növbədə, öz və klubumuzun
idmançıları adından “İqtisadiyyat” qəzetinin 18-24 iyul 2019cu il tarixli yayımında haqqımızda geniş və ətraflı məqalə
dərc etdiyinizə görə Sizə - Milli
Məclisin deputatı, qəzetin təsisçisi Səmədzadə Ziyad müəllimə,
baş redaktoru Səmədzadə Aytən
xanıma, məqalənin təşəbbüskarı və elmi redaksiya şurasının
üzvü Səmədzadə Elşad bəyə və
məqalənin müəllifi Məmmədova
Yeganə xanıma dərin təşəkkürümü bildirir və Böyük Qələbə münasibətilə təbrik edirik.
Qeyd edim ki, “Boz Oğuz” CCFİK
təkcə idmançılar yetişdirməklə
kifayətlənməyib. Klubumuzun
yetirməsi olan, əslən buzovnalı,
17.10.2001-ci il təvəllüdlü İsmayılzadə Vüsal Əlbəndə oğlu Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına həlak olmuş,
Şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhidlik də (şərq döyüş növü olan
karatedə “da do” kəlməsi yol
mənası daşıyır) bir yoldur. Hansı
yol? Bu yol bütöv Azərbaycana,
türk dövlətləri təşkilatına – Turana aparan əzəmətli və şərəfli bir
yoldur. Və bu yolda vuruşmaq
və şəhid olmaq hər azərbaycanlıya qismət olmur. Allah Şəhidlərimizə rəhmət eləsin!
Ötən məqaləmizdə qeyd etdiyimiz kimi, mən özüm elə 1992-ci
ilin yayında şanlı Milli Qvardiya

sıralarında Füzulidə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Müharibə veteranıyam. Təsadüfi
deyil ki, kiçik idmançılardan
qəhrəman döyüşçülər yetişdi.
Yetirmələrimdən əslən buzovnalı olan, 17.01.2002-ci il təvəllüdlü, müxtəlif yarışların qalibi, göy
kəmər sahibi Mahmudov Samir

Bakcell şirkəti Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq ən müasir səs texnologiyasını istifadəyə verib. Bu VoLTE
(Voice over LTE) texnologiyasıdır.
VoLTE smartfon istifadəçilərini
daha sürətli, aydın və kəsintisiz səs
xidmətləri ilə təmin edir.
Bu ən müasir səs texnologiyası Bakcell abunəçiləri üçün əlavə imkanlar
da yaradır. Belə ki, bundan sonra
eyni vaxtda həm telefonla danışmaq, həm də LTE şəbəkəsində internetdən tam şəkildə yararlanmaq
mümkün olacaq. VoLTE texnologi-

yası smartfon batareyasının qənaətlə istifadəsinə də təsir göstərir.
“Bakcell”in VoLTE xidməti işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz
daxil olmaqla bütün ölkə ərazisində
mövcuddur. Şuşada, Cıdır düzündə və Qarabağın digər ərazilərində
quraşdırılmış yüksək keyfiyyətli LTE şəbəkəsi sayəsində Bakcell
abunəçiləri bu xidmətdən istifadə
edə biləcəklər.
Mobil telefonun VoLTE texnologiyasını dəstəkləməsini *303#YES kodunu yığmaqla yoxlamaq olar.

Hikmət oğlu başından və ayağından qəlpə yarası alaraq, cənab
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 18 dekabr 2020-ci il tarixli 2353№-li sərəncamla “Cəsur
döyüşçü” və 25 dekabr 2020-ci il
tarixli 2364 №-li sərəncamla “Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.
206 №-li orta məktəbin məzunu-

dur. 2014-cü ilin dekabrında “31
dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həməylik Günü”nə həsr
olunan ciu-citsu birinciliyində 45 kq çəki, 12-14 yaş qrupunda
çempion olmuş, əslən neftçalalı,
206 №-li orta məktəbi bitirmiş,
30.06.2001-ci il təvəllüdlü, ciu-citsu üzrə I olan, qara kəmər
sahibi Quliyev İsgəndər Fazil
oğlu cənab Prezidentimiz İlham
Əliyevin 24 dekabr 2020-ci il
2358 №-li sərəncamı ilə “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
29 dekabr 2020-ci il 3369 №-li
sərəncamla “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.
Digər yetirməmiz, əslən gəncəli,
125 №-li orta məktəbin məzunu,
2015-ci ildə Antalyada kempo
üzrə keçirilən 12-ci dünya çempionatında 65 kq çəkidə, 14-16 yaş
qrupunda II yerə layiq görülmüş,
ciu-citsu üzrə qara kəmər sahibi
Məmmədov Orxan Müşfiq oğlu
hal-hazırda Şuşada “N” saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı bölmədə xidmət edir. Yolumuz təməlini
ulu öndər Heydər Əliyevin qoyduğu, cənab Prezidentimiz İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə çiçəklənən
bütöv Azərbaycana – Turanadır!
Hörmətlə,
“Boz Oğuz” Ciu-Citsu
Fərdi İdman klubunun
prezidenti, əməkdar məşqçi
İlham Ağaverdiyev

Lider mobil operator yarışın qaliblərini mükafatlandırdı
May ayının 15-i Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü və təşkilatçılığı, “Azercell Telekom”
MMC-nin baş sponsorluğu ilə “Bakı Marafonu
– 2022” baş tutdu. Minlərlə idmansevər Bakı
Bulvarında toplaşaraq “Küləyə qalib gəl” şüarı
altında həyata keçən bu yarışa qatıldı.
Ölkəmizin idman təqvimində mühüm yer alan
“Bakı Marafonu”nun 5 illik yubileyi bir sıra
yeniliklər ilə yadda qaldı. Belə ki, yarışçılar
üçün yeni marşrut tətbiq edilərək start və finiş
nöqtəsi eyni məkanda yerləşdirildi. İştirakçılar
Dövlət Bayrağı meydanında toplaşaraq 21 kilometrlik məsafəni qət edib yenidən bu nöqtəyə
qayıtdılar. Bu yenilik xüsusi hazırlığı olmayan
iştirakçılara ehtiyac yarandığı halda başlanğıc
nöqtəsinə qayıdaraq qalibləri qarşılamaq imkanı yaratdı.
2017-ci ildən etibarən tədbirə tərəfdaşlıq edən
Azercell növbəti dəfə abunəçilərini sağlam həyat tərzi sürməyə səslədi. Ənənəvi olaraq bu il
də təşkil edilən marafona “Azercell Telekom”
MMC-nin prezidenti və rəhbər heyəti, eləcə də
şirkət əməkdaşları və Azercell-in korporativ
abunəçiləri qatıldı.
Yarışın rəqəmsal tərəfdaşının dəstəyilə iştirakçıların qaçış nömrələrinin üzərinə xüsusi cihaz
– çip yerləşdirildi. Bu texnoloji həll mobil operatorun “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dol-

Cəmiyyətin sosial inkişafı üzrə hədəfinə sadiq
qalan “Azercell Telekom” “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik” təməl strateji
məqsədini əsas tutaraq sosial layihə müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin məqsədi cəmiyyətin
sosial fəallığını və inkişaf proseslərində daha
aktiv iştirakını artırmaq, eləcə də ayrı-ayrı sosial qrupların rifahının yüksəldilməsinə dəstək
olmaqdır.
Müsabiqə üç əsas istiqamət - təhsil, mədəniyyət
və sağlamlıq sahəsinə dair layihələrin həyata keçirilməsini təşviq edir. Təqdim olunan layihələr
aşağıdakı istiqamətlərdən birini əhatə etməlidir:
- Təhsilin müasir texnoloji həllər vasitəsilə təkmilləşdirilməsinə dəstək;
- Mədəniyyət və mədəni maarifçiliyin inkişafına
müasir texnoloji həllər vasitəsilə dəstək;
- Ekoloji, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam cəmiyyətin inkişafına rəqəmsal həllərin təsirilə
dəstək.
Qaliblərin seçimi zamanı rəqəmsal mühitin inkişafına, inklüzivliyə, həmçinin texnoloji həllər
vasitəsilə həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə dəstək olan layihələrə üstünlük veriləcək. Layihələrin daha geniş insan qruplarına
fayda verə bilməsi, ideyanın dayanıqlı olaraq
inkişaf etdirilməsi imkanları və davamlılığın təmin olunması kimi prinsiplərə də xüsusi önəm
veriləcək.

ğun edirik” kimi səslənən strateji məqsədinin
tələblərinə də tam cavab verdi.
Belə
ki,
marafonda iştirak edən hər kəsin marşrut boyu
göstəricilərini detallı şəkildə görmək, finiş xəttini keçərkən göstərdiyi nəticəni izləmək imkanı
yaradıldı.
Qaliblər Azercell tərəfindən xüsusi hədiyyələr
ilə mükafatlandırıldı. Finiş xəttini keçən ilk üç
qadın və ilk üç kişi iştirakçıya lider mobil operator xüsusi hədiyyələr, 010 prefiksli prestijli nömrə və “Sərbəst 15” tarif paketinə 6 aylıq
abunəlik hədiyyə etdi. Azercell “Bakı Marafonu”nda iştirak edən tələbələri də diqqət mərkəzində saxladı. Tələbələr arasında birinci yeri tutan xanım və kişi iştirakçıya xüsusi hədiyyələr,
010 prefiksli prestijli nömrə və 6 aylıq pulsuz
istifadə müddəti olan “GəncOL9” tarif paketi
təqdim edildi.

Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, qiymətləndirmə prosesinin şəffaflığı və obyektivliyini təmin
etmək məqsədilə layihələr Azercell şirkətində
müvafiq sahədə çalışan peşəkarlar ilə yanaşı,
ölkədə sosial məsuliyyət istiqaməti üzrə ixtisaslaşmış ekspertlərdən ibarət münsiflər heyəti
tərəfindən dəyərləndiriləcək.
Münsiflər heyəti təqdim olunacaq bütün layihələri
üç başlıca meyar əsasında dəyərləndirəcək:
- Layihənin dayanıqlılığı
- Layihənin sosial təsiri
- Layihə xərclərinin səmərəliliyi
Nəzərə çatdıraq ki, müsabiqədə yalnız qeyri-hökumət və qeyri-kommersiya təşkilatları iştirak edə bilər.

