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Paytaxtımız Xəzər regionunun
neft-qaz və enerji sektorunda
ən nüfuzlu tədbir hesab olunan
Bakı Enerji Həftəsinə ev sahibliyi edir.
Bakı Ekspo Mərkəzində Bakı
Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz
Sərgisinin rəsmi açılış mərasimi
keçirilib.
Azərbaycan
Respublikasının

Əmirlikləri, Böyük Britaniya,
Çin, Finlandiya, Fransa, Gürcüstan, Hindistan, Niderland, İsrail, İspaniya, İsveçrə, İndoneziya,
İtaliya, Qazaxıstan, Macarıstan,
Norveç, Rumıniya, Rusiya, Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sinqapur, Türkiyə, Xorvatiya, Yaponiya, Yunanıstan, Özbəkistan yer
alıb.
Tədbirə ənənəvi olaraq Azər-

Energy Azerbaijan Management”,
“Tekfen”.
İştirakçılar arasında “Bos Shelf”,
“Gazprombank”,
“Equinor”,
“Schlumberger” və digər şirkətlər
çıxış edəcək. Bakı Enerji Həftəsinə
yüksək rütbəli qonaqların gəlməyi
gözlənilir.
Bakı Enerji Həftəsinin əlavə tədbirlər proqramı çərçivəsində
ənənəvi olaraq İkitərəfli Biznes

Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz
“Caspian Oil & Gas” 2022 sərgisi keçiriləcək. Xəzər Neft və Qaz
sərgisi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etdiyi tarixdən bəri keçirilən ilk sərgidir. Regionda neft-qaz sənayesinin əsas
tədbiri və tanınmış beynəlxalq
platforması olan Xəzər Neft və
Qaz “Caspian Oil & Gas” sərgisi hər il Xəzəryanı regionun əsas

və Qaz sərgisi ilə eyni platformada Xəzəryanı regionun enerji səmərəliliyi və bərpa olunan
enerji sahəsində yeganə ixtisaslaşmış tədbiri olan 10-cu Xəzər
Beynəlxalq Energetika və Bərpa
Olunan Enerji “Caspian Power”
2022 sərgisi keçirilir. Sərginin
ekspozisiyası beynəlxalq və yerli şirkətlərin energetika və bərpa olunan enerji mənbələrinin

va və Serbiyanın baş nazir müavinləri, Qaz İxrac Edən Ölkələr
Forumunun baş katibi (GECF),
ABŞ-ın enerji ehtiyatları bürosunun və Avropa komissiyasının nümayəndələri, SOCAR, BP,
TPAO, “Equinor”, “Uniper”, “Tenaris”, “TotalEnergies”, “Masdar”, “ACWA Power” və digər
enerji sektorunun şirkət rəhbərlərinin çıxışları yer alacaq.

Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə
iştirak edib. Dövlətimizin başçısı
açılış mərasimində çıxış edib.
İyunun 1-dən 4-dək davam edəcək Bakı Enerji Həftəsi (“Baku
Energy Week”) öz brendi altında
3 böyük tədbiri birləşdirib - 27-ci
Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz,
10-cu Yubiley Xəzər Beynəlxalq
Energetika və Bərpa olunan
Enerji sərgiləri və Bakı Enerji Forumu. Bu il sərgilərə və foruma
30 ölkədən 249 şirkət qatılır.
Forumda iştirak edən ölkələr
arasında ABŞ, Almaniya, Azərbaycan, Belarus, Birləşmiş Ərəb

baycanın Energetika Nazirliyi
və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)
dəstək göstərirlər.
Bakı Enerji Həftəsinin statusunu onun sponsorlarının tərkibi
də göstərir: “ACWA Power”, BP,
“Equinor”, “Masdar”, INPEX,
“Turkiye Petrolleri”, “Baker Hughes”, “Microsoft”, “PASHA
Bank”, “TechnipFMC”, “Tenaris”,
“TotalEnergies”, “Uniper”, “Azeri
MI Drilling”, AZFEN, “Baku Steel
Company”, “Caspian Drilling”,
“Caspian Marine Services Limited”, “Ernst & Young”, “Global

Görüşləri (B2B) keçiriləcək. Keçiriləcək sessiyalar aktual mövzuları əhatə edəcək: “Neft və Qaz
sənayesində
avtomatlaşdırma
üzrə qabaqcıl həllər”, “Layihələrin çatdırılmasında istismara vermə mərhələsinin əhəmiyyəti”,
“Energy Talks” sessiyaları: “Women in power”, “Bizimkilər”,
“Neft
sənayesində
SƏTƏM
idarəetməsi”, həmçinin iştirakçı
şirkətlərin təqdimatları da keçiriləcək.
Bakı Ekspo Mərkəzində Xəzəryanı regionun energetika sektorunda ən böyük tədbir – 27-ci

neft-qaz layihələrinin müzakirəsi
və enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunması məqsədilə ən yüksək
səviyyəli rəhbər işçilərini öz meydançasında bir araya gətirir.
Sərgidə Almaniya, Rumıniya, Rusiya milli pavilyonla iştirak edir.
Ənənəvi “Xəzər Neft və Qaz” sərgisi növbəti dəfə dünyanın müxtəlif ölkələrindən energetika sənayesinin liderlərini bir araya gətirir.
Bu il Xəzər Beynəlxalq Energetika və Bərpa Olunan Enerji
Sərgisi “Caspian Power” 10 illik
yubileyini qeyd edir. Ənənəvi
olaraq, Beynəlxalq Xəzər Neft

inkişafı və istifadəsi sahəsində
ən son təkliflərini təqdim edəcək.
İyunun 2-3-də Bakı Konqres
Mərkəzində Bakı Enerji Forumu
keçiriləcək. Bu il forumda dünyanın 20 ölkəsindən 400-dən çox
nümayəndə iştirak edir. Forumun proqramına 50 məruzəçinin
25 mövzusu daxildir. Plenar iclas
“Enerji keçid dövründə dəyişən
dünyada yeni imkanlar və problemlər” mövzusuna həsr olunub.
Tədbirin məruzəçiləri arasında
Azərbaycan, Bolqarıstan, Rumıniya energetika nazirləri, Moldo-

Forumun möhtəşəm yekunu Qarabağın işğaldan azad edilmiş
ərazilərində baş tutacaq. İyunun
4-də Şuşa şəhərində Bakı Enerji
Forumunun iştirakçıları ilə sessiya keçiriləcək.
Beləliklə, sərgilər və forum
enerji sənayesinin aparıcı təmsilçiləri ilə görüşmək, ən son
texnoloji məhsulları görmək,
yeni səmərəli və qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq və mövcud əlaqələri genişləndirmək,
habelə perspektiv müqavilələr
imzalamaq üçün unikal imkan
yaradacaq.

Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 28-də Bakıda keçirilən
“TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və texnologiya festivalında deyib. O, bildirib:
- Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycanda bayram günüdür,
Müstəqillik Günüdür, bizim ən
əziz bayramımızdır. Bu bayramı
ikiqat bayram edən əziz qardaşımın bizimlə bərabər olmasıdır.
Biz iki həftə bundan əvvəl Türkiyənin gözəl yerlərindən biri
olan Rizedə əziz qardaşımla bərabər idik, iki həftədən sonra
Bakıda yenə də bərabərik. Biz
yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin
yanındayıq və elə etməliyik və
edəcəyik ki, qarşıda ancaq yaxşı
günlər olsun. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, birliyi xalqlarımız
üçün əsas yol istiqamətidir, bölgə
üçün, dünya üçün də çox önəmli amildir, təhlükəsizlik, sabitlik
amilidir. Nə qədər Türkiyə və
Azərbaycan bir yerdə inamla addımlasa, bölgəmizdə sülh və barış o qədər də möhkəm olacaqdır.
Bunu biz və bütün dünya İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
gördük. Türkiyə bizim yanımızda idi. Əziz qardaşım, hörmətli
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müharibənin ilk saatlarında
“Azərbaycan tək deyil, Türkiyə
onun yanındadır” deməsi bizə
əlavə güc verdi, ruh verdi, inam

verdi. Azərbaycan xalqı bunu heç
vaxt unutmayacaq.
Bizim tariximiz parlaqdır və tariximizin ən önəmli anlarında
biz bir yerdə idik. Xatırlayıram,
Bakının erməni işğalından azad
edilməsinə həsr olunmuş hərbi
paradda Türkiyə və Azərbaycan
əsgərləri çiyin-çiyinə Azadlıq
meydanına çıxmışdılar. Bunun
təkrarını biz 2020-ci ildə Zəfər
paradında gördük. Tarixi Zəfərimizdən sonra yenə də əziz qardaşımla birlikdə Azadlıq meydanında biz Türkiyə və Azərbaycan
ordularının hərbi paradını qəbul
etdik. Bu, birliyimizin təntənəsi
idi. Bu, bütün dünyaya verilən
aydın mesaj idi ki, biz bir yerdəyik, bir yerdə olacağıq, gücümüz
də gündən-günə artacaq.
Keçən il iyunun 15-də - Milli
Qurtuluş Günündə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Şuşada idi. Bu da çox əlamətdar
hadisə idi. 15 iyun da bayram günüdür, 28 may da bayram günüdür. Biz bu bayram günlərini bir
yerdə qeyd etdik və tarixi Şuşa
Bəyannaməsini imzalayaraq Türkiyə və Azərbaycan rəsmən müttəfiqlik zirvəsinə ucaldı. Bu müttəfiqlik özünü hər yerdə göstərir
– siyasətdə, iqtisadi əlaqələrdə,
enerji, nəqliyyat layihələrinin
həyata keçirilməsində, mədəniyyətdə, təhsildə, ordu quruculuğu
istiqamətində. Bu gün “TEKNOFEST” bizim birliyimizin növbə-

ti nümayişidir, onun təzahürüdür. “TEKNOFEST” elm, inkişaf,
bilik, texnologiya bayramıdır.
Əminəm ki, “TEKNOFEST”də iştirak edən gənclər bu tarixi günü
hər zaman yadda saxlayacaqlar.
Bir neçə gün bərabər olan Türkiyə və Azərbaycan gəncləri artıq bir ailə kimi bir-birinə yaxın
oldu, bir-birini tanıdı və əminəm
ki, gələcəkdə də daim bir yerdə
olacaqlar.
Türk dünyasının böyük oğlu,
dünya şöhrətli alim, Nobel mükafatı laureatı hörmətli Əziz Səncər də “TEKNOFEST”in hörmətli
qonağı qismində təşrif buyurub.
Əziz bəylə keçən görüşümü xatırlayıram, mənə dedi ki, onun
böyük arzusu var idi hər zaman
– Şuşaya getmək. Mənimlə görüşdən sonra Şuşaya getmişdir
və bildirmişdir ki, artıq həyatda
nəyə nail olmaq istəmişəmsə, ona
nail olmuşam - Şuşanı da gördüm. Bu, bizi də çox xoşbəxt etdi.
Əziz Səncər kimi insanlar gənclər
üçün örnəkdir, nümunədir - həm
alim, həm vətəndaş, həm türkçü,
həm vətənpərvər insan. Siz gənclər, Əziz bəyə oxşamağa çalışmalısınız.
Bu gün, eyni zamanda, Selçuk
Bayraktarı səmimiyyətlə salamlamaq istəyirəm. Selçuk bəy nəinki
“TEKNOFEST”in təşkilatçısı və
təşəbbüskarıdır, Selçuk bəy və
Bayraktarlar ailəsi dünyada çox
məşhur bir ailədir. İkinci Qarabağ

savaşında məşhur “Bayraktar”
PUA-larının rolunu indi dünyada bilməyən yoxdur. Selçuk
bəy dünən Şuşada idi. Əminəm,
Şuşanı görərkən bir daha şahidi
oldu ki, Azərbaycan və Türkiyə
qarşıda duran istənilən vəzifəni
icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Xalqlarımız öz milli qürurunu müdafiə etmək, təmin etmək
üçün hər zaman hər bir addıma
fədakarcasına hazırdırlar. Selçuk
bəy də gənclər üçün gözəl örnəkdir, nümunədir. Əminəm ki, bizim gənclərimiz Selçuk bəy kimi
olmağa çalışacaqlar.
Türkiyənin uğurlu inkişafı, ilk

növbədə, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın adı ilə bağlıdır.
Mən də öz fəaliyyətimdə həmişə
çalışmışam ki, Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli maraqlarını müdafiə edim, Azərbaycanın
müstəqil siyasətini təmin edim.
Bizim aramızdakı qardaşlıq bütün Türkiyə və Azərbaycan xalqına örnək olmalıdır.
Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı! Qarabağ Azərbaycandır!
*****
Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin və Türkiyə Respublika-

sının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşü olub.
Görüşdə
Azərbaycan-Türkiyə
ikitərəfli dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana
səfərinin əlaqələrimizin daha da
möhkəmlənməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Dövlət başçıları Bakıda keçirilən
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalının önəmini qeyd etdilər və
bu tədbiri yüksək səviyyədə olan
əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi
kimi dəyərləndiriblər.

2

2-8 iyun 2022-ci il

Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Füzuli rayonuna səfər çərçivəsində Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun
(Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verilib ki, Azərbaycan və
Türkiyə prezidentləri tərəfindən təməli qoyulan və
ümumi uzunluğu 123,6 kilometr olan bu yolun tikintisi sürətlə davam etdirilir. Başlanğıcını Füzuli
rayonunun Əhmədbəyli kəndindən götürən bu yol
birinci texniki dərəcəyə uyğun inşa edilir. Tikinti
işlərinin 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Bu yol Hacıqabul-Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəh
lizi magistral avtomobil yolunun bir hissəsi olmaqla, Zəngilanı Azərbaycanın digər rayonları və
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək
baxımından çox böyük əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 26da “Azərenerji” ASC-nin 330/110 kilovoltluq “Cəb-

rayıl” enerji qovşağının təməlqoyma mərasimdə
iştirak ediblər.
Cəbrayıl-Naxçıvan-Ağrı (Türkiyə) yarımstansiyalarına, oradan isə Türkiyə enerji sistemi vasitəsilə Avropa enerji bazarlarına əlavə və daha əlverişli çıxış
əldə etmək, 1000 meqavat yükötürmə qabiliyyətinə
malik olmaqla ixrac imkanlarını artırmaq, uzun illərdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın ümumi enerjisisteminə qoşmaq, “Xudafərin”
və “Qız Qalası” Su Elektrik stansiyalarının, o cümlədən “BP Cəbrayıl” Günəş Elektrik Stansiyasının
enerjisistemə inteqrasiyasını həyata keçirmək üçün
330 kilovoltluq “Cəbrayıl” yarımstansiyasının tikilməsi olduqca əhəmiyyətli hadisədir. Bir çox dövlətlərin marağında olduğu və beynəlxalq əhəmiyyət
kəsb edən Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələrarası layihənin həyata keçirilməsi üçün üçmərhələli
planlaşdırma aparılıb. Bunun üçün birinci mərhələdə istismar müddəti başa çatan və işğaldan azad
edilən ərazilərə ən yaxın məsafədə yerləşən 330 kilovoltluq “Ağcabədi” və “İmişli” yarımstansiyaları
genişləndirilərək tamamilə yenidən qurulacaq.

Mayın 31-də Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclası keçirilib.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
şöbəsindən bildirilib ki, iclası açan komitə sədri
Tahir Mirkişili gündəliyə “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvlərinin
təyin edilməsi haqqında” məsələ daxil edildiyini
diqqətə çatdırıb. Komitə sədrinin sözlərinə görə,
Azərbaycan Prezidentinin imzası ilə Milli Məclisə Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin səlahiyyət
müddəti başa çatmış üzvlərinin yerinə iki yeni
namizədin - Rəşad Temraz oğlu Orucovun və
Əliyar Qəhrəman oğlu Məmmədyarovun təqdimatları daxil olub. Tahir Mirkişili Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin təşkili prinsiplərindən və onun
üzvlərinə qanunvericilikdə qoyulan tələblərdən
danışıb, təqdim olunan namizədlərin bu tələblərə
cavab verdiyini bildirib.
O, Rəşad Orucovun və Əliyar Məmmədyarovun
iş təcrübələri barədə məlumat verib. Qeyd edib
ki, bank sektorunda 24 illik iş təcrübəsinin 22 ili
Mərkəzi Bankla bağlı olan Rəşad Orucov 11 ilə
yaxındır Mərkəzi Bankın baş direktorudur. Əliyar Məmmədyarov isə Mərkəzi Bankda 21 ilə
yaxın iş təcrübəsinə malikdir və onun da son 6 ilini Mərkəzi Bankın sədrinin müşaviri vəzifəsində
çalışıb. Onların iş təcrübəsi, peşə keyfiyyətləri və

makro-iqtisadi baxışlarını xarakterizə edən komitə sədri hər ikisini layiqli namizəd kimi dəyərləndirib.
Müzakirələr zamanı çıxış edən komitə sədrinin müavini Əli Məsimli, komitə üzvləri Vahid
Əhmədov, Mahir Abbaszadə, Vüqar Bayramov,
Elnur Allahverdiyev, Rüfət Quliyev hər iki namizədin peşəkarlıqlarını, bank sisteminin təkmilləşdirilməsinə verdikləri töhfələri qeyd ediblər və
onların Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyünə namizədliyini dəstəklədiklərini bildiriblər.
Sonra Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyünə
namizədlər Rəşad Orucov və Əliyar Məmmədyarov Azərbaycan Prezidentinə onlara göstərdiyi etimada görə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Onlar komitə üzvlərinə onların namizədliklərini
dəstəklədiklərinə görə təşəkkürlərini bildiriblər,
bank sektorunun aktual məsələləri ilə bağlı Milli
Məclislə əməkdaşlığa hazır olduqlarını söyləyiblər.
Müzakirələrin sonunda komitə üzvləri Rəşad
Temraz oğlu Orucovun və Əliyar Qəhrəman oğlu
Məmmədyarovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü təyin olunmalarına müsbət rəy veriblər.
İclasda deputatlar Məzahir Əfəndiyev, Anar
Məmmədov, İqbal Məmmədov, Məşhur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cəbrayıl rayonunda Horadiz-Ağbənd dəmir
yolu xəttinin Cəbrayıl rayonu ərazisində Soltanlı stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak
ediblər.
Bildirilib ki, təkxətli dəmir yolunun uzunluğu 110,4
kilometrdir. Layihəyə əsasən yol boyunca 9 stansiyanın (Horadiz, Mərcanlı, Mahmudlu, Soltanlı,
Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz, Ağbənd), 3 tunelin, 41 körpünün, 7 yolötürücünün, 300-ə yaxın
süni mühəndis qurğusunun, rabitə və işarəvermə
sisteminin, elektrik təsərrüfatının tikintisi planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev Soltanlı stansiyasının təməlini qoyub.
Qeyd edək ki, Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməli 2021-ci il fevralın 14-də Prezident İlham
Əliyev tərəfindən qoyulub. Layihənin 2023-cü ilin

sonunadək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə yolun
inşasına 312 milyon 700 min manat vəsait ayrılıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 26da Zəngilan rayonunda Beynəlxalq Hava Limanında aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar.
Bildirilib ki, bu hava limanı bütün növ təyyarələri,
o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı

Qarabağın mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsini şərtləndirən əsas amillərdəndir. Həmçinin bu
hava limanı Zəngəzur dəhlizinin hava nəqliyyatı
infrastrukturu ilə gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Görülən işlərin sürəti buranın beynəlxalq nəqliyyat-logistika habına çevriləcəyi günü yaxınlaşdırmaqdadır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mayın 28-də Bakıda
7 saylı “ASAN xidmət” mərkəzinin və “Bilim
Bakı” mərkəzinin açılışında iştirak ediblər.
Dövlət başçılarına məlumat verilib ki, paytaxtda tikilmiş yeni “ASAN Həyat” Kompleksi üç
hissədən ibarətdir. Kompleksdə 7 saylı Bakı
“ASAN xidmət” mərkəzi və “INNOLAND”,
“Bilim Bakı” mərkəzi və ASAN İnnovativ İnkişaf Mərkəzi, həmçinin Prezident yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyinin Aparatının yeni inzibati binası yerləşir.
Tikintisinə 2019-cu ildə başlanılan kompleksin
iki hissəsi - “ASAN xidmət” mərkəzi və “INNOLAND”, “Bilim Bakı” və ASAN İnnovativ İnkişaf mərkəzlərinin inşası 2022-ci ilin mayında
başa çatdırılıb. Üçüncü hissə isə cari ilin sonunadək hazır olacaq.
Kompleksdə yerləşən “ASAN xidmət” mərkəzi
Bakıda yeddinci, ümumilikdə ölkə üzrə 23-cü
mərkəzdir. Mərkəz Bakıda xidmətlərə artan
ciddi tələbat nəzərə alınaraq inşa edilib və ərazi məhdudiyyəti olmadan vətəndaşlara xidmət

göstərəcək. Qeyd edək ki, mərkəzdə “ABAD”
publik hüquqi şəxsin sayca 11-ci etnobutiki,
habelə 2-ci “INNOLAND” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin fəaliyyəti də nəzərdə tutulur. Sonra dövlət başçıları “Bilim Bakı” mərkəzi
ilə tanış olublar.
Məlumat verildi ki, bu mərkəz Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi ilə təsisçisi Selçuk Bayraktar
olan Türkiyə Texnologiya Komandası Vəqfi
arasında imzalanmış əməkdaşlıq barədə protokola əsasən yaradılıb. Mərkəzin fəaliyyəti
ümumtəhsil mərkəzlərinin 6-14 yaş arası şagirdlərinin elmə, innovasiyaya və texnologiyaya marağını və biliklərini artırmağa yönəlib,
elmi biliklərin təcrübədə necə tətbiq olunduğunu müşahidə etmək imkanı yaradır. Mərkəzdə
hər biri 20 şagird yerlik 6 laboratoriya fəaliyyət
göstərəcək. Bunlar təbiət elmləri, texnologiya,
riyaziyyat, astronomiya, kosmos və aviasiya,
dizayn və sahibkarlıq laboratoriyalarıdır.
Prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan laboratoriyalarda təcrübə aparan şagirdlərlə söhbət ediblər.

3

2-8 iyun 2022-ci il

Mayın 25-də Sumqayıt Dövlət Universitetində akademik Ziyad Səməd
zadənin bu günlərdə işıq üzü görən
“Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə”
beşcildliyinin təqdimatı keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Sumqayıt Döv
lət Universitetinin Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru, professor
Ramazan Məmmədov açaraq tədbir
iştirakçılarına universitetin rektoru,
professor Elxan Hüseynovun salamını çatdırıb, “Azərbaycan iqtisadiyyatı
100 ildə” beşcildliyinin işıq üzü görməsi münasibətilə akademik Ziyad
Səmədzadəni təbrik edib, yeni nəşrin
əhəmiyyətindən və özəlliklərindən
söz açıb. Bildirib ki, uzun illər iqtisadiyyat sahəsində sanballı araşdırmalar aparan, özünəməxsus tədqiqatçılıq
məharəti ilə seçilən görkəmli alim, akademik Ziyad Səmədzadə öz yaradıcılığı ilə iqtisad elmində yeni səhifələr açmışdır. Çoxsaylı elmi əsərlərinə əbədi
ömür bəxş etmiş, cəmiyyətdə böyük
nüfuz qazanmış, ictimai həyatdakı
fəallığı ilə xalqın sevimlisinə çevrilmiş
Ziyad Səmədzadə elmin ən uca mərtəbələrini fəth etmişdir.
Akademikin bu günlərdə işıq üzü
görən “Azərbaycan iqtisadiyyatı 100
ildə” adlı beşcildliyi ölkənin 100 illik
tarixi inkişaf yolunun iqtisadi tərəfinə
işıq salır. Azərbaycan iqtisadiyyatına
və iqtisadi tarixinə dair sanballı təd
qiqatların müəllifi olan akademik
Ziyad Səmədzadənin çoxillik elmi
yaradıcılığının növbəti bəhrəsi olan
bu topluda Azərbaycan iqtisadiyyatının 100 ildə keçdiyi yol elmi cəhətdən geniş təhlil edilir. Prorektor onu

da diqqətə çatdırdı ki, iqtisadi beşcildlik Azərbaycanın sovet dövrü və
müstəqillik tarixinin öyrənilməsi,
araşdırılması və təbliği baxımından
böyük maraq doğuracaq.
Tədbirdə çıxış edən akademik Ziyad
Səmədzadə iştirakçıları salamlayıb,
kitabın ərsəyə gəlməsindən, apardığı

tədqiqat işlərindən danışıb. Bildirib
ki, beşcildliyin ərsəyə gəlməsində
əsas məqsəd ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin 1997-ci il yanvarın 17-də
AMEA-nın akademikləri və müxbir
üzvləri ilə görüşündə müstəqillik il-

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Avropa
İnvestisiya Bankının (AİB) Cənubi Qafqaz üzrə
Regional Nümayəndəliyinin rəhbəri Matsey
Çura ilə görüşüb.
İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib ki, görüşdə bankın maliyyələşdirmə mexanizmləri
barədə məlumat verilib, tərəfdaşlığın genişlən-

Mayın 31-də Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (“AmCham”) üzvləri arasında görüş
keçirilib.
Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən bildirilib ki, tədbirdə gömrük sistemində yeniliklərlə bağlı sahibkarların məlumatlandırılması, gömrük-biznes münasibətlərinin, qarşılıqlı dialoqun gücləndirilməsi,
gömrük prosedurlarının və ticarətin asanlaşdırılması məsələləri müzakirə edilib, biznes nümayəndələrinin təklifləri öyrənilib.
Görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri,
gömrük xidməti general-polkovniki Səfər Mehdiyev, Komitənin sədr müavinləri, aidiyyəti
struktur bölmələrinin rəhbərləri, “AmCham”ın

lərində Azərbaycanın inkişaf tarixinin yazılması ilə bağlı səsləndirdiyi
fikirlər, təklif və tövsiyələr olub. Çoxcildliyin strukturu, məqsəd və vəzifələri müəyyən edilərkən ulu öndər
Heydər Əliyevin XX əsrin başa çatması ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına tarixi müraciəti, ötən əsrin 70-ci

illərində respublika iqtisadiyyatının
yeni inkişaf mərhələsinə keçilməsini
şərtləndirən kompleks amillər, eləcə
də Prezident İlham Əliyevin dövlətimizin iqtisadi təhlükəsizliyinin, milli
maraqlarının qorunması, iqtisadiy-

yatın strukturunun şaxələndirilməsi,
tarazlı inkişafın, ərzaq təhlükəsizliyinin, iqtisadi inkişafla demoqrafik
inkişaf arasında qarşılıqlı əlaqə və
asılılığın təmin edilməsi barədə taleyüklü əhəmiyyət kəsb edən baxışları,

dirilməsi istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.Tərəflər AİB-lə əməkdaşlığın inkişafı,
potensial layihələr, alternativ enerji mənbələrinin, özəl sektorun, xüsusilə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliklərinin (KOBİA) maliyyələşdirilməsi, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu ilə
əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

Bakı Enerji Həftəsi tədbiri çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə
olan Beynəlxalq Enerji Forumunun baş katibi Josep McMonigle ilə Energetika Nazirliyində görüş keçirilib.
Nazirlikdən bildirilib ki, energetika nazirinin müavini Samir Vəliyev Azərbaycanda
liberal enerji bazarının formalaşdırılması, bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi və enerji keçidi
prosesi haqqında danışaraq,
“yaşıl enerji”dən istifadənin
genişləndirilməsi sahəsində
görülən işlər, xüsusilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin
bərpa olunan enerji potensialından istifadə istiqamətində
qəbul edilmiş strateji hədəflər
və atılmış addımlar haqqında
məlumat verib. Hazırda enerji
sahəsində baş verən dəyişik-

prezidenti Nərgiz Nəsrullayeva və Palatanın
üzvləri iştirak ediblər.
“AmCham”ın prezidenti Nərgiz Nəsrullayeva
Palata ilə gömrük orqanları arasındakı əlaqələrdən məmnunluqla bəhs edib, iki qurumun rəh-

bərləri arasında keçirilən görüşlərdə səmərəli
müzakirələr aparıldığını diqqətə çatdırıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son
illər gömrük sistemində aparılan islahatların
əhəmiyyətindən danışıb, tətbiq edilən yeniliklər hesabına Azərbaycan gömrük orqanlarının
modernləşdirildiyini, ümumdünya gömrük
ailəsinin etibarlı və nüfuzlu üzvünə çevrildiyini bildirib.
Komitə sədri vurğulayıb ki, islahatların əsas
hədəflərindən biri də gömrük prosedurlarının
sadələşdirilməsi, sərhədkeçmə proseslərini
sürətləndirməklə ticarətin asanlaşdırılmasıdır.
Bu məqsədlə yerlərdə aparılan tikinti və yenidənqurma işləri nəticəsində, eləcə də müasir

tövsiyələri, qarşıya qoyduğu məqsəd
və vəzifələr ən vacib metodoloji baza
kimi götürülüb.
Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat və
idarəetmə fakültəsinin dekanı, dosent Aynurə Yəhyayeva, Dünya iqtisadiyyatı və marketinq kafedrasının
professoru Şəfa Əliyev, Biznesin təşkili və menecment kafedrasının müdiri, dosent Qalib Hüseynov, Maliyyə və mühasibat uçotu kafedrasının
müdiri, dosent Loğman Abdullayev
və digər natiqlər “Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə” beşcildliyinin işıq
üzü görməsi münasibətilə müəllifi
təbrik edib, kitabı müasir Azərbaycan
iqtisad elminin mühüm nailiyyətlərindən biri kimi qiymətləndiriblər.
Tədbirdə çıxış edən “Azərbaycan
iqtisadiyyatı 100 ildə” kitabının baş
redaktoru Aytən Səmədzadə öz
adından və kitabın redaksiya heyəti
adından Sumqayıt Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə və müəllim-tələbə heyətinə təqdimatın təşkilinə görə
minnətdarlığını bildirib, bu toplunun
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixini
öyrənmək baxımından olduqca mühüm əhəmiyyətini qeyd edib.
Tədbir haqqında ətraflı qəzetimizin
gələn sayında tanış ola bilərsiniz.

liklərin həm ölkələr arasında,
həm də ölkələrlə beynəlxalq
təşkilatlar arasında əməkdaşlığı tələb etdiyi vurğulanıb.
Bakı Enerji Həftəsini dünyada
enerji sektorunda çətinliklərin
yaşandığı belə bir vaxtda maraqlı tərəfləri bir araya toplayan beynəlxalq platforma kimi

qiymətləndirən Baş katib Josep
McMonigle dəvətə görə təşəkkür edib. Təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri və
digər beynəlxalq qurumlardan
fərqləri haqqında danışıb. Görüşdə Azərbaycanın təşkilata
üzvlüyü məsələsi ətrafında da
fikir mübadiləsi aparılıb.

texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi ilə gömrük-sərhəd keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyəti bir neçə dəfə artırılıb.
2019-cu ildən tətbiq edilən “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemini biznes nümayəndələrinin yüksək rəğbətlə qarşıladığını vurğulayan Komitə
sədri idxal-ixrac əməliyyatlarının 41 faizinin bu
sistemdən istifadə hüququ əldə edən sahibkarların payına düşdüyünü diqqətə çatdırıb.
Səfər Mehdiyev qaçaqmalçılıqla mübarizə, xüsusilə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyədən çıxarılması sahəsində əldə olunan nəticələrin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, BMT-nin
aidiyyəti qurumları və dünyanın inkişaf etmiş
dövlətləri tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib.
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Onların heç biri Qarabağı görməsə də, hər birinin ürəyində bir Qarabağ
sevgisi var. Elə ona görə
də müəllimləri – Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin “Maliyyə
və maliyyə institutları”
kafedrasının müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Flora Kaşıyevanın 28 May – Müstəqillik
Gününə “Hansı mövzuda
məqalə yazmaq istərdiniz” sualına bir ağızdan
“Qarabağımızdan, orada
başlayan bərpa-quruculuq
işlərindən...”, - deyiblər.
Və bu imkanı biz
onlara yaratdıq.

Bazar iqtisadiyyatı yolunu
seҫmiş istənilən dövlətin
müstəqil yaşaması və inkişafı prosesində özəl sektor
önəmli rol oynayır. Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına
xüsusi diqqət göstərilir. Son
illərdə Prezident İlham Əliyevin “Ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır” strateji xəttinə uyğun
olaraq biznes və investisiya
mühitinin davamlı olaraq
yaxşılaşdırılması vasitəsilə
bağlı ardıcıl tədbirlər həyata
keҫirilir.
Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üzrə
aparılan iqtisadi islahatlar
ölkədə sahibkarlığın inkişafına təkan vermişdir. Xüsusən də dövlət-sahibkar
münasibətlərinin, investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması,
qeyri-neft sektorunun stimullaşdırılması, o cümlədən
özəl sektora təşviq mexanizmlərinin tətbiqi, aqrar
sektora dövlət qayğısının artırılması, kiҫik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi bu

Şirəliyeva Lamiyə
İnqilab qızı,
ADİU nəzdində
Maliyə-İqtisad kolleci,
Bank işi ixtisası,
1-ci kurs

Fərəhlə qeyd etmək
olar ki, işğaldan azad
olan ərazilər zəngin
potensiala malikdir.
İşğaldan azad edilən
ərazilərdə yaradılacaq
əlverişli biznes mühiti, mikro, kiçik və
orta sahibkarlığın formalaşması qeyri-neft
sektorunun dinamik
inkişafına əsaslı təkan
vermiş olacaq.
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
açıqlamalarına görə, işğaldan
azad edilən ərazilərdə
167 müxtəlif təyinatlı
faydalı qazıntı yataq-

baxımdan əhəmiyyətlidir.
Sahibkarların investisiya layi
hələrinin maliyyələşdirilməsi
üҫün Sahibkarlığın İnkişafı
Fondu tərəfindən verilən
güzəştli kreditlərin illik faiz
dərəcəsi 5 faizə endirilib. Sahibkarların dövlət zəmanətli krediti asan və şəffaf əldə
etməsi üҫün Elektron Kredit
Platforması yaradılıb və 2020ci il iyunun 30-dan sahibkarların istifadəsinə verilib.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək sahibkarlıq subyektlərinin böyük bir hissəsinin
investisiya təşviqi sənədi
ala biləcəyini nəzərə alaraq,
onlar üҫün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərini xatırlatmaq
istərdim. İnvestisiya təşviqi
sənədi almış hüquqi şəxslər
və fərdi sahibkarlar həmin
sənədi aldığı tarixdən 7 il
müddətinə bir sıra vergiləri və rüsumları ödəməkdən
azaddırlar: hüquqi şəxslər və
fərdi sahibkarlar əldə etdikləri mənfəətin (gəlirin) 50 fa-

XX əsrin sonlarında Azərbaycan torpaqları erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuşdur. Bu işğal
nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü itirmiş, xalqı
vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. Lakin bu cür haqsızlıq
və vəhşiliklərə məruz qalsaq
da, xalqımız böyük iradəsini
və xeyirxahlığını saxlaya bilmişdir.
Beləliklə, XXI əsrdə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun
və Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin başçılığı ilə 30 il
əsarətdə qalmış torpaqlar
işğaldan azad olunmuşdur.
Uğurlu əks-hücum əməliy-

ları mövcuddur. Onlardan 5-i sement və
soda üçün xammal,
42-si üzlük, mismar
və müxtəlif növ tikinti daşları, 19-u gips
və gil, 14-ü əlvan və
bəzək daşları, 14-ü
qum-çınqıl və tikinti
qumu, 21-i pemza və
vulkan külü yataqlarıdır. Onlar ölkə iqtisadiyyatının inkişafında
mühüm rol oynayan
xammallardır. İşğaldan azad edilmiş ərazilər sənaye və tikinti
əhəmiyyətli müxtəlif
növ materiallarla zəngindir. Eyni zamanda,
ərazilər zəngin su eh-

Həsənli Gülnar,
UNEC-in Beynəlxalq
Magistratura və
Doktorantura
Mərkəzinin 2-ci
kurs,606-cı qrup
tələbəsi
izinə əsasən mənfəət (gəlir)
vergisi; müvafıq investisiya
layihəsi ҫərҫivəsində investisiya vəsaiti hesabına əldə
olunmuş əmlaklarına əsasən
əmlak vergisi; mülkiyyətində və yaxud istifadəsində

yatı nəticəsində 5 şəhər, 4
qəsəbə, 286 kənd işğaldan
azad edilmiş, Dağlıq Qarabağın incisi olan Şuşa şəhəri,
70-dən artıq kəndi, 8 strateji
yüksəkliyi işğalçılardan təmizlənmişdir.
30 ilə yaxın dövrdə şəhər
və kəndləri xaraba qoymaqla bərabər, ermənilər kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlarımızı, təbii sərvətlərimizi
istifadə edib, qiymətli metal
yataqlarımızı talan ediblər.
Artıq azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa
işləri aparılmağa başlanılmışdır. Bərpa və quruculuq
işləri aparılması məqsədi ilə

tiyatına malikdir ki, bu
da ölkəmizin sənayesi
və kənd təsərrüfatı
üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün bu faktlar onu
göstərir ki, həmin ərazilərdə sahibkarlığın
müxtəlif
mülkiyyət
formalarında
geniş
şəbəkəsinin yaradılması üçün kifayət qədər xammal və enerji
resursları mövcuddur.
İndi və gələcək nəslin qarşısında duran
başlıca vəzifə həmin
resurslardan qənaətlə istifadə etməklə
Qarabağın dayanaqlı
sosial-iqtisadi inkişa-

olan müvafıq torpaqlarına
əsasən torpaq vergisi; müvafıq təsdiqedici sənəd əsasında texnikanın, texnoloji
avadanlıqların və qurğuların idxalına əsasən ƏDV və
gömrük rüsumu. İşğaldan
azad olunmuş ərazilərdə həyata keҫirilən bütün layihələrin investisiya təşviqi sənədi
verilən layihələrə aid edilməsi məsələsi də müzakirə
olunur.
Qarabağın yüksək texnologiyalar və innovasiyalar regionuna çevrilməsi dövlətimizin iqtisadiyyatı və tərəqqisi
üçün çox vacibdir. Bu baxımdan kiçik və orta sahibkarlar
müasir iqtisadiyyatın xüsusi
sektoru kimi iqtisadiyyatın
struktur transformasiyasında “sıçrayan” rol oynayırlar.
Bu mövqe innovasiya potensialının kiçik və orta biznesin
inkişafı agentliyi (KOBIA)
tərəfindən uğurla yaradıldığı, sonra isə iri şirkətlər tərəfindən tətbiq edildiyi inkişaf
etmiş ölkələrin kiçik biznes
təcrübəsi ilə təsdiqlənir.

Qarabağ Fondu yaradılmışdır. Azərbaycan hökuməti
bərpa işlərinin həyata keçrilməsi üçün ağıllı texnologiyalardan istifadə etməyi
planlaşdırır. Bununla bağlı
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhər”, “ağıllı
kənd” konsepsiyaları həyata
keçiriləcək.
Azərbaycanda bərpa-quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi yeni imkanlara yol
açmışdır ki, bu da son illərdə
kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək olacaq. 30 ildən
sonra yenidən Qarabağ öz
abadlığına və gözəlliyinə qovuşacaq.

fını təmin etməkdir.
Qarabağda
çoxsaylı
faydalı qazıntı yataqlarının mövcudluğu
Kəlbəcər və Zəngilan
rayonlarında dağ-mədən və əlvan metal
istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına imkan verə bilər.
Ağdam, Cəbrayıl və
Qubadlı rayonlarında
“Azərxalça” ASC-nin
filiallarının yaradılması, bu və digər əlverişli
şəraiti olan rayonlarda
baramaçılığın inkişafı
mikro və kiçik sahibkarlığın dinamik inkişafına təkan verər.
Şuşa, Füzuli, Cəbrayıl,

Məlikova Gülyaz,
ADİU nəzdində
Maliyyə-İqtisad
Kolleci, Bank işi
ixtisası, 2-ci kurs
Qubadlı, Zəngilan rayonlarında tarixi abidələrin mövcudluğu
turizmin inkişafına təminat yaratmış olacaq.

Zəngilan rayonunda turizmin iqtisadi potensialı haqqında araşdırma
edərkən, ilk növbədə bazar
iqtisadiyyatı
şəraitində
turizmin təhlilinin zəruri
olduğunu qeyd etmək lazımdır. Belə ki, turizm potensialı rayonun ümumi
şəraiti və nəqliyyat-logistika amilindən asılıdır.
Nəqliyyat-logistikanın
düzgün təşkili turizmin
rəqabətqabiliyyətliliyini artıran başlıca amildir.
Bölgənin hava limanları ilə
nəqliyyatın inkişafı diqqət
ediləcək məqsədlər içərisində prioritet təşkil edir.
Belə ki, yük təyyarələri,
sərnişintəyyarələri
üçün
nəqliyyat mərkəzləri, o
cümlədən quru nəqliyyat
mərkəzləri, avtomobil və
dəmir yollarının salınması
və istifadəyə verilməsi xüsusi olaraq rayonun həm
iqtisadi, həm də ümumi turizm potensialının daxili və
xarici turistlər üçün inkişafını artıracaqdır. Reallaşdırılacaq Zəngəzur dəhlizi

layihəsi də məhz Zəngilan
rayonununərazisindən keçir. Bu isə rayonun turizm
cəlbediciliyi, o cümlədən
logistika baxımındaniqtisadiyyata böyüktöhfə verir.
Təsadüfi deyil ki, “20192023-cü illər regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nda da bununla
bağlı məqamlar nəzərdə
tutulmuşdur.
Zəngilan rayonunun təbii-coğrafi şəraiti turizm üçün
böyük rəqabətqabiliyyətliliyinə malikdir. Rayonun
təbii-coğrafi şəraitiburada
böyük turizm-rekreasiya
ehtiyatlarının yaradılması
potensialını özündə ehtiva
edir.
Turizm potensialının asılı
olduğu məqamlar içərində müasir infrastruktur
mühüm yer tutur. Bununla bağlı olaraq Prezident
İlham Əliyevin 20 oktyabr
2021-ci il Şərqi Zəngəzur
iqtisadi rayonunda yerləşən Zəngilan şəhərinin
Baş planının hazırlanması
ilə bağlı tədbirlər haqqında

Şanlı qələbəmizdən dərhal
sonra başlayan və hələ də
davam edən işlər nəticəsində
Qarabağın
infrastrukturunun bərpa edilməsi ilə yeni
sahələrin yaradılması, inkişafı təmin ediləcəkdir ki, bu da
öz növbəsində həm bu bölgənin, həm də ümumən ölkə
iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının başlıca meyarlarından biri olacaqdır. Prezident
cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə ölkəmizin investisiya
potensialı baş vermiş müsbət
siyasi və sosial-iqtisadi dəyişikliklər, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində görülən işlər, aparılan çoxşaxəli
islahatlar nəticəsində gündən-günə genişlənməkdədir.
Prezident İlham Əliyevin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələrinin təsdiq edilməsi
haqqında” Fərmanında qeyd
olunur ki, Azərbaycan Res
publikasında qeyri-neft sektorunun davamlı və rəqa
bətqabiliyyətli inkişafı dövlətin
iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətidir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin
həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət nəticəsində qapalı sosial-iqtisadi sistem əvəzinə,
“açıq qapı” siyasəti həyata
keçirildi ki, bu da xarici investisiya qoyuluşu baxımın-

dan stimullaşdırıcı rol oynadı. İnvestorların hüquq
və mənafelərinin müdafiə
edilməsi, mülkiyyətin toxunulmazlığı, yerli və xarici
sahibkarlara eyni, bərabər
imkanların yaradılması bu istiqamətdə görülən işlərin əsas

Gözəl vətənimiz olan Azərbaycanın rəşadətli ordusu
30 illik həsrətə son qoyaraq,
Dağlıq Qarabağı işğaldan
azad etdi. Biz bu qələbəni
dövlətimizə, şəhidlərimizə,
qazi olan oğullarımıza borcluyuq. Bu ərazilərin işğaldan
azad olunması bizim üçün
böyük uğurdur. Ermənilər bu
ərazilərdə olduq zaman buraları xarabalıq vəziyyətinə gətirmişdilər. Ağdam buna bariz nümunədir. Azərbaycanın
düvlət büdcəsindən ayırdığı
böyük miqdarda məbləğlə tarixi abidələrimiz bərpa olunur
və yüksəkgərginlikli elektrik
xətləri çəkilir, yeni yarımstansiyalar inşa olunur. Bu prosesdə xarici ölkələrin şirkətləri
də iştirak edirlər və gələcəkdə də onların cəlb olunması
nəzərdə tutulur.
Azərbaycan hökuməti bərpa
işlərində ağıllı texnologiyalardan istifadə etməyi də planlaşdırır. Bu ərazilərdə “ağıllı
şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyaları həyata keçirəcəkdir.
Birinci belə layihə Zəngilan

Nurlan Abbasov,
UNEC-in Beynəlxalq
Magistratura və Dok
torantura Mərkəzi,
Maliyyə nəzarəti və
audit ixtisası, 636-cı qrup
göstəricilərindəndir. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”,
“Xarici investisiyaların qo
runması haqqında”, “Sahib
karlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması
haqqında” qanunların və bir
sıra normativ sənədlərin qəbulu məhz bu məsələlərə nə

Sadıqova Arzu,
ADİU nəzdində Maliyyəİqtisad Kolleci, Bank işi
ixtisası, 1-ci kurs
rayonunda reallaşdırılacaq.
Bu layihədə Türkiyə, Çin, İtaliya, İsrail şirkətləri də iştirak
edəcəklər.
Xüsusilə qeyd etməliyəm
ki, Prezident və Ali Baş Komandan İlham Əliyevin azad
olunmuş ərazilərdə “Yaşıl
Enerji” zonasının yaradılması tələbinə uyğun olaraq,
Suqovuşanda 2 su-elektrik
stansiyasının tikintisi başa
çatdırılmışdır. İndi isə Kəl-

Məmmədli Çingiz,
UNEC, Maliyyə ixtisası,
3-cü kurs
Sərəncamı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.Əlavə
etmək yerinə düşərdi ki,
məhz Zəngilan rayonunda ilkin olaraq ağıllı kənd/
şəhər layihəsinəbaşlanğıc
verilmişdir. Əlavə olaraq, “ağıllı kənd”də kənd
təsərrüfatı
fəaliyyətinin
bərpası və inkişafı üçün
müvafiq şəraitin yaradılması məqsədilə layihə çərçivəsində ictimai fermanın
qurulması nəzərdə tutulur.

dərəcədə önəm verildiyini
göstərir.
Uzunmüddətli dövr üçün dayanıqlı inkişafı şərtləndirən
ən başlıca amillərdən olan
investisiya cəlbediciliyinin artırılması üçün qarşıda duran
bir sıra vəzifələr vardır:
- İnvestorlar üçün əlverişli rəqabət mühitinin yaradılması;
- İnvestisiya fəaliyyətinin hü
quqi-normativ bazasının inkişaf
etdirilməsi;
- İnvestorların məlumatlandırılması sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi və s.
Ölkəmizdə investisiya siya
sətinin prioritet istiqamətləri
vardır. Bunlara qeyri-neft sektorunun investisiya cəlbediciliyinin artırılması və investisiya
layihələrinin Strateji Yol Xəritələri ilə müəyyən olunmuş
sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarına uyğunluğunun təmin
edilməsi kimi məsələləri misal çəkə bilərik. 2025-ci ilədək
qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən biri də məhz xarici investorların dünya standartlarına
uyğun fəaliyyət göstərməsinə
şərait yaradacaq biznes mühitinin təmin edilməsidir. Qarşıya qoyulmuş hədəflərdən ən
başlıcası qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş birbaşa xarici investisiyaların qeyri-neft
ÜDM-indəki payının 4%-ə
çatdırılmasıdır.

bəcər, Füzuli , Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Ağdamda
9 yarımstansiya və 110 kilovoltluq ötürmə xətlərinin tikintisi aparılır. Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı olan
Şuşa şəhərində “Şuşa” yarımstansiyası artıq fəaliyyət
göstərməkdədir. Prezidentimizin nəzarəti ilə yarımstansiya və elektrik xəttinin çəkilməsi çətin coğrafi şəraitin
olmasına baxmayaraq, qısa
vaxtda yekunlaşmışdır.
Qarabağın bərpasına töhfə
vermək istəyən qardaş və dost
ölkələr də erməni vandalizminin izlərini silməyə hər an
hazır olduqlarını bildiriblər.
Azərbaycanda olan Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Milli Məclisdə çıxışında bildirmişdir ki, azərbaycanlılar Qarabağdan çıxmaq
məcburiyyətində qalanda heç
yeri dağıtmadılar: “Amma onlar hər yeri dağıtdılar. Onların
dağıtdıqları yerləri Azərbaycan yenidən inşa edir. Birlikdə
onları inşa edəcəyik və yeni
Qarabağı ortaya gətirəcəyik!”
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Azərbaycan dövləti artıq
azad edilmiş torpaqları
bərpa etmək üçün “Böyük
Qayıdış” adlı kampaniyaya
başlayıb. Qarabağda quruculuq və bərpa işlərinin
aparılması üçün 2021-ci
ilin dövlət büdcəsindən 2,2
milyard manat vəsait ayrılıb. İşğaldan azad olunmuş
əraziləri bərpa etmək üçün
Qarabağa həm milli, həm də
xarici investisiyalar cəlb olunur. Bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında Qarabağda aparılan
quruculuq işləri, layihələri
və investorların cəlb edilməsi çərçivəsində danışıb.
İlham Əliyev beynəlxalq
enerji şirkətlərini Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində “Yaşıl
enerji” layihələrinə investisiya yatırmağa dəvət edib.
Onu da bildirib ki, 3 böyük
beynəlxalq enerji şirkəti
ilə 3-4 il ərzində ümumi
gücü 700 meqavat təşkil
edəcək 3 külək və günəş
elektrik stansiyalarının inşasına investisiya yatırımı
ilə bağlı müqavilələr imzalanıb. Mütəxəssislər bu
müqavilələrin Qarabağın
yenidən qurulmasında böyük əhəmiyyət daşıdığını
düşünürlər.
Azərbaycan hər zaman xarici investorlar üçün cəlbedici ölkə olmuşdur. Hələ
1995-2018-ci illərdə Azərbaycana ortalama 140 milyard ABŞ dolları həcmində

Məlum olduğu kimi, müasir dövrümüzün ən ciddi
problemləri sırasında yoxsulluğu və dünyanın bir sıra
ölkələrində ərzaq çatışmazlığını qeyd etmək lazımdır.
Belə ki, dünya miqyasında
bu cür aclıq və qida problemlərinin olması, bunun
nəticəsində yarana biləcək
xəstəliklərin qarşısını almaq
üçün bu sahədə təxirəsalınmaz işlərin görülməsi vacibdir. Buna misal olaraq,
ötən zaman ərzində kənd
təsərrüfatı sahəsində, dünya ərzaq malları bazarında
meydana gələn vacib dəyişikliklərin təhlil edilməsi və
onların qiymətləndirilməsi
qarşıda duran problemlərin
həlli üçün ən önəmli amillərdən biridir.
Ölkə ərazisində iqtisadi
təhlükəsizliyin təmin edilməsi hər zaman diqqət
mərkəzindədir və dövlətin
qarşısında duran ən önəm-

xarici investisiyalar cəlb
olunmuşdur. Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycana cəlb olunan xarici investisiyaların həcmini daha
da artıracaq. Hal-hazırda
işğaldan azad olunmuş
ərazilərə investisiya yatırmaqda maraqlı olan ölkələr
vardır ki, bunlar Türkiyə,
Pakistan, İsrail, Macarıstan,
İran, İtaliya, Böyük Britaniya və s. ölkələrdir.
Artıq Qarabağda quruculuq işləri sahəsində xarici
ölkələrin şirkətləri investisiya yatırımlarına başlayırlar. Belə ki, Türkiyə
şirkətləri Füzuli-Şuşa yeni
avtomobil yolunu inşa etdilər. Türkiyənin “Ziraat
Bankı” Azərbaycanın Şuşa
şəhərində bir filial açmaq
niyyətindədir. Həmçinin,
Türkiyənin İş Adamları
və Sahibkarlar Dərnəyinin
İdarə Heyətinin sədri İlham Öztürk azad edilmiş
torpaqlara 50 milyon dollar investisiya yatırmağı
planlaşdırdığını açıqlayıb.
Çox milyonluq investisiyalar üçün toxuculuq istehsalı sahəsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, Böyük
Britaniya da Qarabağın
texnoloji inkişafına dəstək
verməyə hazır olduğunu
bildirib. Krallığın Azərbaycandakı səfiri Ceyms Şarp
Azərbaycan hökumətinin
nümayəndələri ilə Qarabağda “ağıllı şəhər”lərin
yaradılmasını
müzakirə
ediblər. “Azərenerji” ASC
ilə İtaliyanın “Ansoldo

li məsələlərdəndir. Qeyd
etmək lazımdır ki, iqtisadi
inkişafa nail olunması kənd
təsərrüfatından da yan keçmir. Ölkədə iqtisadi inkişafa
nail olmaq üçün ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi çox vacib əhəmiyyət kəsb
edir. Sözügedən aspektdə
təhlükəsizliyin təmin edilməsi beynəlxalq bazarlardan asılılığın minimumlaşdırılmasını və əhalinin əsas
növ ərzaq məhsullarına olan
tələbatının əhəmiyyətli hissəsinin -80%-nin yerli istehsal hesabına ödənilməsini
nəzərdə tutur.
Əhalinin şəxsi istehlakına
daxil olan əsas növ ərzaq
məhsullarının
20%-nin
idxal hesabına ödənilməsi
aqro-ərzaq kompleksinin
arzu edilən sürətlə inkişafının təmin edilməsinə heç
bir təhlükə törətmir.
İşğaldan azad edilmiş əkin
sahəsi 100 min hektara bə-

Həmçinin 2022-ci ilin əvvəlindən Azərbaycanda sosial ödənişlərin artımını
nəzərdə tutan növbəti islahat paketinin həyata keçirildiyi, 3,4 milyon şəxsi
əhatə edən bu paket üçün illik əlavə
2,1 milyard manat ayrıldığı bildirilib.
Banker.az Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu nazir Sahil Babayev
ölkəmizdə səfərdə olan Beynəlxalq
Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti
ilə görüşdə deyib.
Nazir qeyd edib ki, ümumən son 4 ildə
ölkəmizdə əmək müqavilələrinin sayı
30 faiz, əməkhaqqı fondu 2,2 dəfə artıb. Bu ilin 1 may tarixinə əmək müqavilələrinin sayında ilin əvvəlinə nis-

44 gündə düşmənə,
Qəhrəmanlar çəkdi dağ.
30 il ayrı qaldıq,
Həsrət bitdi, Qarabağ.

Sadıqova Ceyran,
ADİU nəzdində Maliyyəİqtisadi Kolleci, Bank
işi ixtisası, 2-ci kurs
Energia” şirkəti arasında
Qarabağdakı 4 yarımstansiya üçün avadanlıq tədarükü ilə bağlı təchizat
müqaviləsi imzalanıb.
Hər birinin gücü 110 kilovolt olan yarımstansiyalar
Ağdam, Füzuli, Qubadlı
və Kəlbəcərdə yerləşəcək.
Macarıstan hökuməti də
yenidənqurma işlərinə qoşulmaq niyyətində olduğunu bildirib. Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət
naziri Peter Siyarto bildirib ki, milli “Exim Bank”
erməni işğalından azad
olunmuş torpaqların bərpasında iştirak etmək niyyəti olan Macarıstan şirkətləri üçün 100 milyon dollar
məbləğində kredit xətti
açıb. Həmçinin, İsrail, Yaponiya və İran şirkətləri də
yenidənqurma layihələrinə
investisiya yatırmağa hazır
olduqlarını bildiriblər.

Axundov Reyal,
ADİU nəzdində
Azərbaycan Maliyyəİqtisad Kolleci, Bank işi
ixtisası, 2-ci kurs
rabərdir. Ölkəmizin taxıl və
taxıl məhsulları bazarının
beynəlxalq bazarlardan asılılığının minimumlaşdırılmasına bu torpaqların aqro
potensialından
səmərəli
istifadə çox mühüm təsir
göstərəcəkdir.

bətən 7 min artım olduğu qeyd edilib.
Postmüharibə dövründə ölkəmizdə
həyata keçirilən sosial dəstək tədbirlərinin artıq 100 min şəxsi əhatə etdiyi,
onlara 175 min sosial xidmət göstərildiyi qeyd olunub.

Vətən müharibəsinin başa
çatdırılması və Qarabağın
işğaldan azad edilməsindən
sonra Azərbaycan kifayət
qədər iqtisadi potensial topladı. Qarabağ probleminin
mövcud olduğu dövrlərdə
belə Azərbaycan dünyada
investisiya qoyuluşuna görə
ən cəlbedici ölkələr sırasında
olmuşdur. Regionun siyasi,
coğrafi mövqeyi və eyni zamanda, potensial resursları həm yerli, həm də xarici

investorların marağını cəlb
etməkdədir. Qarabağın Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşməsi xüsusi potensialının
əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf
etdirilməsinə təkan ola bilər.
Regionun əlverişli iqlim
şəraitinə və eləcə də kənd
təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlara malik olması bitkiçilik, tərəvəz məhsullarının
istehsalı və eləcə də heyvandarlıq sahəsinin inkişafına
böyük təkan verəcəkdir.
Qarabağda təbii və tibbi əhəmiyyəti olan mineral sular
da mövcuddur. Bu suların
doldurulması,
qablaşdırılması və dünya bazarına

çıxarılması uğurlu investisiyalardan biridir. Qarabağ regionunun cənub hissəsində
yerləşən rayonların əsas fəaliyyət sahələrindən biri də
baramaçılıqdır. Bu baxımdan Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Füzuli rayonlarında
xüsusi baramaçılıq və ipəkçilik məntəqələrinin fəaliyyət
göstərməsi regionun və eyni
zamanda, yan sahələrin inkişafına xüsusi təsir göstərəcəkdir. Qarabağ regionun-

da üzüm plantasiyalarının
olması şərabçılığın inkişaf
etdirilməsi üçün də zəmin
yaradır.

Həmidova Mələk,
ADİU nəzdində
Azərbaycan Maliyyəİqtisad Kolleci, Bank işi
ixtisası, 2-ci kurs

Hazırda işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda kənd
təsərrüfatının inkişafı və
bərpası əsas vəzifələrdəndir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilər geniş və münbit torpaq
sahələrini əhatə etdiyindən,
şübhəsiz ki, bu ərazilərdə digər iqtisadi fəaliyyət sahələri ilə yanaşı, aqrar sahənin
inkişaf perspektivləri daha
yüksəkdir.

Yolların bərpası, elektrik,
su xətləri, qaz, məktəb və
xəstəxanaların bərpası davam etməkdədir. Aqrar sahə
Dağlıq Qarabağda tarixən
inkişaf etmiş və ixtisaslaşmış
sahələrdən hesab olunur.
Dağlıq Qarabağ faydalı qazıntılarla və mineral sularla
çox zəngindir. Burada qızıl,
gümüş, dəmir, sink, mərmər, qranit, qiymətli daşlar,
odadavamlı gil və s. faydalı
qazıntılara rast gəlmək olar.
Dağlıq Qarabağda fəaliyyət
göstərən müəssisələr içərisində ən böyüyü dağ-mədən
sənayesidir.

Şahbazzadə Nəzrin,
ADİU nəzdində
Azərbaycan Maliyyəİqtisad Kolleci, Bank işi
ixtisası, 2-ci kurs

Dağlıq Qarabağdan ixrac
edilən məhsullar qızıl, mis,
şərab, araq, konserv məhsulları və xalçalardır. Bu məhsullar əsasən ABŞ-a, Avropa
dövlətlərinə və Rusiyaya ixrac olunur.
Aqrar sahə respublika iqtisadiyyatının prioritet inkişaf istiqamətlərindən biridir.
Azərbaycanın aqrar elmi fəal
innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək
üçün hazırda zəruri potensiala malikdir.
Aqrar sahədə elmi proqnozlar ərzaq təhlükəsizliyinin
vacib amilidir.

30 ilə yaxın bir vaxt ərzində
mənfur düşmənin əsarəti altında qalan Azərbaycan torpaqlarına maddi və mənəvi
ziyan dəymişdir. Tarixi abidələrin zənginliyi ilə tanınan
Qarabağ bölgəsinin ermənilər tərəfindən işğalından
sonra, əsasən, İslam mədəniyyətinə uyğun tikilən
bütün abidələr, muzeylər,
məscidlər, eyni zamanda
başqa abidələr də dağıdılıb.
Həmçinin, bir sıra tarixi məskənlər ermənilər tərəfindən
dağıdılıb, milli abidələrimiz
də məhv edilib. Ermənilər

həm də Azərbaycanın təbii
sərvətlərini talan ediblər.
Bütün bunlar, Azərbaycanın gələcək iqtisadiyyatına
zərər vurmuş olsa da, güclü
iqtisadi siyasət nəticəsində
iqtisadi potensialı yüksək
olan Qarabağı daha da dirçəltmək olar.
Qarabağın turizm potensialı
da olduqca yüksəkdir. Burada sağlamlıq turizmi, dağ
turizmi, qış turizmi, ov turizmi, ekoturizm kimi turizmin
bir çox sahələri inkişaf etdirilə bilər.
Azərbaycanın qədim tarixi

ilə tanınan Qarabağ bölgəsi
malik olduğu mədəni-dini
abidələri, qalaları, meşələri
və s. görməli yerləri ilə turistləri bu bölgəyə cəlb edəcək.
Təbii ehtiyatların zənginliyi
ilə seçilən Qarabağda, həmçinin müxtəlif növ aqroturizm, yaşıl turizm, ekstremal
turizmi inkişaf etdirmək
olar.
Bu məqsədlə Dövlət Turizm
Agentliyi tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərin
turizm inkişaf strategiyası və
konsepsiyası hazırlanmışdır.

Baba adı "Odlar yurdu",
Keşikçisi igid ordu,
Biri alov, biri ocaq
Bizimdir, bizim olacaq
Azərbaycandır Qarabağ!

ləri artıq başlanıb və bu, onu
göstərir ki, bizim sözümüzlə
əməlimiz arasında heç bir
fərq yoxdur. Biz demişdik ki,
torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra bu torpaqları
tezliklə bərpa edəcəyik".
Planlar arasında, ilk növbədə torpaqların minalardan
təmizlənməsi, torpaq islahatları, suvarma sistemlərinin qurulması, müəssisələrin
tikilməsi və s. kimi önəmli işlərin aparılması dayanır.
Azad edilmiş ərazilərin relyefi müxtəlifdir: dağətəyi,
dağlıq, düzənlik ərazilər.
Burada ərazilərimizin hər
birinin özünün relyefinə uyğun olaraq müxtəlif sahələr
inkişaf edə bilər. Məsələn:

Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı
kimi rayonlarımız daha çox
heyvandarlığın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı daha çox taxılçılığın,
Laçın, Qubadlı və Zəngilan
tütünçülüyün inkişafı üçün
nəzərdə tutulur.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin inkişafı üçün suvarma sistemi
olduqca vacibdir. Həmin
ərazilərimizdə çaylar, arxlar
var. Üstəlik, Suqovuşan da
artıq bizim nəzarətimiz altındadır. Qarabağımızda su
ehtiyatlarımızın yaxşı olması
torpaqları suvarmağa imkan
yaradır. Onu da qeyd edək
ki, bu ərazilərimizdə suvarma infrastrukturu dağıdıl-

Doğmadır torpağı, daşı,
Türk övladı vətəndaşı,
Ömrü-günü, can sirdaşı;
Biri alov, biri ocaq Azərbaycandır Qarabağ!

Dünya dünya olan gündən
Varlığımız ana vətən,
Biri ürək, biri bədən
Hər ikisi ulu torpaq
Azərbaycandır Qarabağ!
2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunmuş videoformatda keçirilən müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev demişdir:
"Bizim planlarımız böyükdür, müharibə başa çatıb.
Amma, görün, nə qədər böyük işlər görülüb. Bərpa iş-

“2023-cü il üçün təqdim
olunan əcnəbi işçi qüvvəsi
üçün kvota proqnozunun
25%-i Qarabağda fəaliyyət
göstərən şirkətlər tərəfindən
verilib”.
Bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Miqrasiya proseslərini tənzimləmə baş idarəsinin iş icazələrinin verilməsi

Axundov Rəvan,
ADİU nəzdində
Maliyyə-İqtisad Kolleci,
Bank işi ixtisası,
2-ci kurs

Mirzəzadə Ülkanə,
ADİU nəzdində
Azərbaycan Maliyyəİqtisad Kolleci, Bank işi
ixtisası, 2-ci kurs
dığına görə dövlət suvarma
sistemini də bərpa edəcəkdir.

şöbəsinin rəisi, baş miqrasiya xidməti müşaviri Aygün
Nağıyeva deyib.
O xatırladıb ki, işğaldan
azad olunmuş torpaqlarda
aparılan quruculuq işləri ilə
əlaqədar ötən illə müqayisədə bu il təsdiqlənmiş kvota
vahidi 1000 vahid artaraq,
8740-a çatdırılıb.
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Bir tərəfdən qlobal pandemiya,
onun ardınca isə Rusiya və Ukrayna arasında baş verən qanlı olaylar
dünyanın geosiyasi və geoiqtisadi
mənzərəsini köklü şəkildə dəyişib.
Yeni reallıqlar fonunda hər bir dövlət burulğandan çıxmaq üçün yollar
arayıb axtarır. Avropa qaz böhranı
ilə üzləşib, Rusiya qazından imtina
etmək məcburiyyətində qalan Avropa dövlətlərinin hazırki vəziyyətdə
alternativ idxal xətləri yoxdur, yeni
boru kəmərləri çəkmək üçün isə
uzun zaman lazımdır. Belə vəziyyətdə Avropa və Asiyanın qovşağında
əlverişli coğrafi məkanda yerləşən
Azərbaycanın önəmi artmaqdadır.
Vaxtilə inşasına başlanılan və uğurla gerçəkləşən transmilli layihələr bu
gün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu
uğurlar Azərbaycan dövlətinin apardığı uzunmüddətli düzgün və praqmatik siyasətin nəticəsidir.
Cənub Qaz Dəhlizinin əsas seqmentlərindən biri kimi Trans-Adriatik
Boru Kəməri (TAP) layihəsi Xəzər
regionunun qazını Avropaya nəql
etmək üçün ərsəyə gətirilib. Hazırda
bu boru kəməri Yunanıstandan-Türkiyə sərhədlərindən Cənubi İtaliyadakı qəbul terminalına qədər mavi
yanacaqla doldurulub.
2014-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
Heydər Əliyev Mərkəzində “Əsrin
müqaviləsi”nin 20 illiyinə və Cənub
Qaz Dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak edən Prezident İlham Əliyev demişdir: “2012-ci ildə Türkiyə
və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin
fəaliyyəti nəticəsində Trans-Anadolu Kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq
əldə edilmişdir. TANAP layihəsi və
onun həyata keçirilməsi tarixi hadisədir. Məhz TANAP layihəsinin reallaşdırılmasından sonra artıq Cənub
Qaz Dəhlizinin konturları görünməyə başlamışdır. 2013-cü ildə TAP
layihəsi – Trans-Adriatik Kəmərinin
əsas ixrac marşrutu kimi seçilməsi
də tarixi hadisə idi. Yəni, bu gün bizim önümüzdə bütün üfüqlər açıqdır, yollar aydındır. Sadəcə olaraq,

2-8 iyun 2022-ci il

biz birgə səylərlə Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanmasını təmin etməliyik
və bunu edəcəyik”.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan qazını Avropaya nəql
edəcək TAP boru kəmərinin uzunluğu təxminən 879 kilometdir. TAP
Türkiyə və Yunanıstan sərhədlərində yerləşən Kipoi məntəqəsində
Trans-Anadolu Qaz Boru Kəmərinə
(TANAP) birləşəcək. TANAP şirkəti
ilə TAP şirkəti arasında tikinti işlərinə dair saziş imzalanıb. TAP layihəsi Azərbaycan qazının Yunanıstan
və Albaniya vasitəsilə Adriatik dənizini keçməklə İtaliyanın cənubuna,
oradan da Qərbi Avropaya nəqlini
nəzərdə tutur. 2020-ci ildə fəaliyyətə
başlayan TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetrdir
və bu həcmin gələcəkdə 20 milyard
kubmetrədək artırılması planlaşdırılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
rəsmi məlumata görə, “Şahdəniz”
qaz yatağı əsas resurs mənbəyidir.
Ancaq Azərbaycanın qaz ehtiyatları
daha böyükdür. Təsdiq edilmiş qaz
ehtiyatlarımız 2,5 trilyon kubmetrə
bərabərdir. Ehtimal olunan, proq-

nozlaşdırılan ehtiyatlarımız 4-4,5
trilyon kubmetr səviyyəsindədir.
Həm də Xəzər qazı Avropa üçün yeni
mənbədir. Enerji təhlükəsizliyi marşrutlarının şaxələndirilməsi, hasilatçı,
tranzit və istehlakçı ölkələrin birgə
fəaliyyəti uğurlu gələcəyə əminlik
yaradır. Sözügedən layihələrə qədər
Azərbaycanın qaz və neft ehtiyatlarından ancaq 3 ölkə - Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə faydalanırdı.
Bu tarixi hadisədən sonra isə ölkəmiz qlobal əməkdaşlıq platformasına
daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 oktyabr
2013-cü il tarixli “Azərbaycan təbii
qazının dünya bazarına Cənub Qaz
Dəhlizi vasitəsilə nəqli ilə əlaqədar
tədbirlər haqqında” Sərəncamı ilə
Dövlət Komissiyası yaradıldı. 25 fevral 2014-cü il tarixində “Şahdəniz qaz
kondensatı və Cənub Qaz Dəhlizinin
yaradılmasına dair digər layihələrlə
bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalandı. Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsinin həyata keçirilməsi üçün
cəlb edilmiş ölkələrin enerji nazirlərindən ibarət Məşvərət Şurasının
yaradılması təşəbbüsü Azərbaycan

Baş nazir Əli Əsədov iyunun 1-də BP şirkətinin
Hasilat və əməliyyatlar üzrə icraçı vitse-prezidenti
Qordon Birrel və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Counz ilə görüşüb. Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verilir ki,
görüşdə Azərbaycan ilə BP arasında əməkdaşlığın
hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə
olunub.
BP tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb. Bu kontekstdə
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə günəş elektrik
stansiyasının inşası ilə bağlı BP şirkəti ilə aparılan
danışıqlara toxunulub.

İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında Rusiyanın
“Milur İS” MMC şirkətinin bir qrup əməkdaşı
ilə görüş keçirilib.
Agentlikdən bildirilib ki, qurumun İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Elşad Nuriyev
qonaqlara ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sənaye zonaları, burada iş adamları üçün yaradılan
şərait, mövcud investisiya imkanları barədə
məlumat verib, sənaye zonalarının təqdimatı
keçirilib. Şirkət nümayəndələri təmsil etdikləri

korporasiyanın fəaliyyətindən danışıb, sənaye
zonasında elektrik sayğaclarının istehsalı layihəsinin həyata keçirilməsində maraqlı olduqlarını diqqətə çatdırıblar.
Sonda qonaqlar Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində görülmüş işlərlə tanış olublar.

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
irəli sürülüb. Məşvərət Şurasının işinin təşkili ilə bağlı məsələlərin həlli
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinə həvalə edilib. Cənub
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin ilk toplantısı 2015-ci
il fevralın 12-də, ikinci toplantı 2016cı il fevralın 23-də, üçüncü toplantı
2017-ci il fevralın 27-də, dördüncü
toplantı 2018-ci il fevralın 15-də, beşinci toplantı 2019-cu il fevralın 20də, altıncı toplantı 2020-ci il fevralın 22-də, yeddinci toplantı 2021-ci
il fevralın 11-də, səkkizinci toplantı
isə 2022-ci il fevralın 4-də keçirilib.
2020-ci il noyabrın 15-də Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) istismara
verilib və Kommersiya fəaliyyətinə
başlamağa hazır vəziyyətə gətirilib.
2020-ci il dekabrın 31-də Azərbaycan
kommersiya qazının TAP vasitəsilə
Avropaya
tədarükünə başlanılıb.
Bununla da Azərbaycan tarixdə ilk
dəfə təbii qazı Avropa bazarına boru
kəməri vasitəsilə çıxarmağa nail
oldu və beləliklə Azərbaycan dünya
bazarında qaz ixracatçısına çevrildi.
Cənab prezidentin vurğuladığı kimi,

“Azərbaycanda keçirilən bu
cür sərgilər uzun illərdir həm
ölkəmizin, həm də regionumuzun enerji sektorunda baş
verən hadisələr barədə fikir
mübadiləsi aparmaq, mövcud
və gələcək layihələri müzakirə
etmək, ümumiyyətlə regionda
baş verən iqtisadi-siyasi proseslərin neft-qaz sektoruna
təsirini dəyərləndirmək baxımından çox əhəmiyyətlidir”.
Bu fikirləri BP-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və
xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli
müsahibəsində bildirib.
BP rəsmisinin sözlərinə görə,
illər ərzində bu sərgi çərçivəsində regionda fəaliyyət
göstərən bir çox şirkətlərin
rəhbər heyətləri toplaşıblar və
müzakirələr aparıblar. Pandemiya səbəbindən yaranan fasilədən sonra bu sərgi mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Regionda
baş verən siyasi-iqtisadi proseslər enerji münasibətlərinə
də ciddi təsir göstərib.
B.Aslanbəyli qeyd edib ki, bu

bizim Avropaya ixracatımız rəqabət
təşkil etmir. Bu, yalnız istehlakçıların ehtiyacı olduğu əlavə həcmdir.
Məsələn, bu gün bizim qazımız Gürcüstanın ehtiyacının təqribən 90 faizini, Türkiyənin ehtiyacının 20 faizini
təmin edir.
Qazımız artıq Avropaya nəql edildiyindən biz Avropa İttifaqına bəzi
üzv ölkələrin ehtiyaclarının əhəmiyyətli hissəsini təmin edəcəyik. 2022ci ilin mart ayında Azərbaycandan
ümumilikdə 10 milyard kubmetr qaz
Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP)
ilə Avropaya daxil olub. Hazırda
TAP ilə Avropaya gündəlik olaraq
28 milyon kubmetrdən çox qaz nəql
olunur. Bununla TAP öz missiyasını uğurla yerinə yetirir. TAP Avropa
istehlakçılarının enerji təchizatına
töhfəsini gündən-günə artırmaqla
bərabər, Azərbaycanın Avropanın
qaz bazarlarına inteqrasiyasını möhkəmləndirir. TANAP və TAP enerji
layihələri Azərbaycan və Türkiyənin
regionda strateji əhəmiyyətini daha
da artırıb. Cənub Qaz Dəhlizinin tam
işə düşməsi ilə Azərbaycan regionda
aparıcı enerji ölkəsinə çevriləcək. Təbii qaz satışından əldə olunan gəlirlər iqtisadiyyatın digər sahələrinin,
o cümlədən qeyri-neft sektorunun
inkişafına təkan verəcək. Bir sözlə,
zaman bizim xeyrimizə işləyir. Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişaf etməsi aydın şəkildə görünməkdədir.
Artıq dünya düzəni dəyişir, dövlətlərarası münasibətlər sistemində yeni
çağırışlar üzə çıxır. Hər bir dövlət öz
mənafe və maraqlarını önə çıxarmaqla baş verə biləcək hər cür vəziyyətdən çıxmaq üçün milli inkişaf strategiyalarını müəyyən edir. Dayanıqlı
və davamlı inkişaf yolunu seçən və
bu yolla inamla irəliləyən Azərbaycan Respublikası konseptual baxış
və proqramlara sahib olan bir dövlət
kimi dünya birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır.

gün dünyanın enerji ehtiyaclarını ödəyəcək qədər resursların olmadığı müşahidə edilir:
“Yəni bütövlükdə enerji keçidinə yeni baxış formalaşır. Bu
hadisələr fonunda regiondakı
proseslər çox önəmlidir, xüsusilə də Azərbaycan resurslarının dünya bazarına çatdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Konfransın və sərginin
ikiillik fasilədən sonra keçirilməsi, bütün maraqlı tərəflərin
bir araya gəlməsi, həm ötən,
həm də gələcək layihələrin
perspektivləri barədə fikir mü-

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat”
qəzetinin xüsusi müxbiri

badiləsi aparmaq üçün gözəl
imkan yaradır”.
BP rəsmisi vurğulayıb ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə - Cəbrayıl rayonu ərazisində günəş enerjisi layihəsi
barədə Energetika Nazirliyi ilə
müzakirələr davam edir. Energetika Nazirliyi ilə BP şirkəti
arasında icra müqaviləsi imzalanıb və həmin müqavilə çərçivəsində layihənin texniki və
kommersiya şərtləri müzakirə
olunur.
Artıq bu müzakirələr son mərhələdədir.
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“Hesablama Palatası tərəfindən 2012-2021-ci
illər üzrə aparılmış təhlilə əsasən qeyd etmək
istərdik ki, pandemiya şərtlərinin hökm sürdüyü 2020-ci il istisna olmaqla, digər illərdə
dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri müdafiə
olunan xərcləri üstələyib. Hesabat ilində bu
xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına təmin
olunma səviyyəsi 107,8% təşkil edib ki, bu da
2020-ci ilin müvafiq göstəricisindən 10,6 faiz
bəndi çoxdur”.
Bunu Milli Məclisin iclasında “Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin
icrası haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Hesablama Palatasının sədri Vüqar
Gülməmmədov deyib.
Vüqar Gülməmmədov diqqətə çatdırıb ki,

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci
il 25 may tarixli Fərmanı ilə “Fiziki
şəxs olan istehlakçılar tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən nağdsız
qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Şərtləri və Qaydası” təsdiq
edilib.
AZƏRTAC Dövlət Vergi Xidmətinə istinadla xəbər verir ki, sənədə əsasən, fiziki şəxs hesab edilən
istehlakçılar tərəfindən ölkə ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərdən alınmış
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin dəyəri tam şəkildə nağdsız
qaydada ödənildiyi halda, ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizi fiziki şəxs-

2020-ci illə müqayisədə cari xərclərin cəmi
dövlət büdcəsi xərclərində payı azalıb və cari
xərclərin qeyri-neft sektoru hesabına maliyyələşdirilməsi üzrə müsbət meyillər izlənilib: “Hesabat ilində cari xərclərin qeyri-neft
gəlirləri ilə təmin olunma səviyyəsi 2020-ci
illə müqayisədə artıb, 2017-ci ildən sonra ilk
dəfə olaraq qeyri-neft ÜDM-inin nominal artım tempi cari xərclərin dəyişimini üstələyib.
Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsində proqramlılığın bir neçə istiqamət (Dövlət İnvestisiya
Proqramı, OMXÇ və ayrı-ayrı sahələr) üzrə
müəyyən edilməsi və bu işin fərqli qurumlar
tərəfindən tənzimlənməsi həmin istiqamətdə
fəaliyyətin sinxronlaşdırılması və tamamlanması zərurətini ortaya qoyur”.

lərin bank hesablarına qaytarılır.
Bu zaman alıcı eyni binadan bir və
ya bir neçə yaşayış və (və ya) qeyri-yaşayış sahəsi aldıqda, ƏDVnin qaytarılması alınmış yaşayış
sahəsinin 500 kvadratmetrdən və
qeyri-yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox olmayan hissəsinə
tətbiq edilir.
Bununla yanaşı, alıcının eyni binadan sahəsi 500 kvadratmetrdən artıq olan bir neçə yaşayış
və ya qeyri-yaşayış sahəsi alması
zamanı yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahələrinin bir kvadratmetrinin satış qiyməti fərqli olduqda,
ƏDV-nin qaytarılması məqsədilə
500 kvadratmetr hissə müəyyən
edilərkən bir kvadratmetrinin satış qiyməti daha yüksək olan yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsi

əsas götürüləcək. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV alıcı
tərəfindən bunun üçün yaradılmış
portala müraciətin daxil edildiyi
tarixdən 30 (otuz) iş günü müddətində müvəkkil bank vasitəsilə
qaytarılacaq.
Qeyd olunub ki, ƏDV-nin geri
qaytarılması Vergi Məcəlləsinin
165.6-cı maddəsinin qüvvəyə min-

diyi 2020-ci il yanvarın 1-dən bu
Qayda qüvvəyə mindiyi tarixədək
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərdən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini əldə etmiş və
ödənişi tam həyata keçirmiş şəxslərə, habelə əldə olunmuş yaşayış
və qeyri-yaşayış sahələrinə görə
ödənişləri davam etdirən alıcılara
da şamil olunur.

İstanbulda Türkiyə Banklar Birliyinin (TBB) təşkilatçılığı ilə Avropa Banklar Federasiyasının
(ABF) illik iclası keçirilib.
Azərbaycan Banklar Assosiasiyasından (ABA)
bildirilib ki, Mərkəzi və Şərqi Avropa və digər
ölkələrdən banklar assosiasiyaları rəhbərlərinin
iştirak etdikləri iclasda əsas müzakirə mövzusu Türkiyədə bank sektorunun cari vəziyyəti,
Ukrayna-Rusiya müharibəsinin qonşu ölkələrin iqtisadiyyatına təsiri, ABF-nin fəaliyyətləri
və Avropa İttifaqı səviyyəsində maliyyə-bank
sektorunda ən son yeniliklər, Basel III/IV və ESG
risklər, davamlı inkişafın maliyyələşdirilməsi,
maliyyə savadlılığı olub. ABA prezidenti Zakir Nuriyev və icraçı direktoru Yunus Abdulov
Azərbaycanda maliyyə-bank sektorunun cari vəziyyəti, pandemiya və ondan sonrakı dövrlərdə
bank sektorunun fəaliyyəti, həyata keçirilmiş layihələr, görülmüş işlər barədə məlumat veriblər.
Hazırda Avropa Banklar Federasiyasına Avropa
ölkələrindən 32 bank assosiasiyası üzvdür. Bu
assosiasiyaların nəzdində 3500 bank təmsil olunur.

Bakıda Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə
Serbiya Respublikası Hökuməti arasında energetika və mədənçilik sahələrində əməkdaşlığa
dair Saziş imzalanıb.

Sərbəst auditor Əliyev Natiq Firuddin oğlu
MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

BOKT “Union Kredit” ASC-nin Rəhbərliyinə
Maliyyə hesabatlarının auditinə dair hesabat

Qeyd

Azərbaycan Manatı ilə
AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Müştərilərə verilmiş
kreditlər və avanslar
Əmlak və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
Digər aktivlər
Təxirə salınmış vergi aktivi
Cəmi aktivlər
Öhdəliklər
Digər maliyyə öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Kapital
Nizamnamə kapitalı
Yığılmış zərər
Cəmi kapital
Cəmi öhdəliklər və kapital

2418.26

1712.33

7

4712.66

157282.39

8
8
9
15

1880.21
12097.95
52242.77
73351.85
278867.46
278867.46

1060.11
13442.17
46593.70
1370.44
221461.14
219994.70
954.38
220949.08

451800.00
(657315.61)
(205515.61)
73351.85

451800.00
(451287.94)
512.06
221461.14

31 dekabr
2021-ci il
tarixində
bitən il üzrə
6837.11
46.32
6790.79
(49693.12)

31 dekabr
2020-ci il
tarixində
bitən il üzrə
8561.00
44.00
8517.00
(39118.00)

(42902.33)

(30601.00)

(499.49)
(72169.04)

(964.00)
(198329.00)

(115570.86)
(115570.86)
(115570.86)

(229894.00)
(229894.00)
(229894.00)

10
11

Qeyd

Faiz gəlirləri
Faiz xərcləri
Xalis faiz gəlirləri
Faiz yaradan aktivlərin
dəyərsizləşməsi üzrə
ehtiyat
Ehtiyat ayırmalarından
sonra xalis faiz gəlirləri
Haqq və komissiya xərcləri
İnzibati və digər əməliyyat
xərcləri
Vergidən əvvəlki zərər
Mənfəət vergisi gəliri
İl üzrə xalis zərər
İl üzrə sair məcmu gəlirlər
İl üzrə cəmi zərər və sair
məcmu gəlirlər

12
12

31 dekabr 2019-cu il
tarixinə qalıq
31 dekabr 2020-ci il
tarixinə qalıq
Əvvəlki illərə düzəliş
2021-ci il üzrə məcmu
zərər
31 dekabr 2021-ci il
tarixinə qalıq

31 dekabr
2020-ci il
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Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan Manatı ilə

31 dekabr
2021-ci il

7

13
14
15

451800.00

Bölüşdürülməmiş
mənfəət/
(Yığılmış
zərər)
(220444.00)

231356.00

451800.00

(451288.00)

512.00

Nizamnamə
Kapitalı

Cəmi
kapital

0.00
0.00

(90456.75) (90456.75)
(115570.86) (115570.86)

451800.00

(657315.61) (205515.61)

Azərbaycan Manatı ilə
Əməliyyat fəaliyyətindən
daxil olan pul vəsaitlərinin
axını
Vergidən əvvəlki zərər
Düzəlişlər:
Faiz yaradan aktivlərin
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat
Amortizasiya və köhnəlmə
xərcləri
Faiz gəlirləri
Faiz xərcləri
Əməliyyat aktiv və
öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat
fəaliyyətindən daxil olan
pul vəsaitlərinin axını
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis
azalma
Digər aktivlərdə xalis
azalma/(artım)
Digər maliyyə
öhdəliklərdə xalis artım
Alınacaq faiz gəlirləri
Ödəniləcək faiz xərcləri
Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyətindən
daxil olan pul vəsaitlərinin
axını
Qeyri maddi
aktivlərin alınması
Əsas vəsaitlərin satışı
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul
vəsaitlərinin axını
Müddətli borc öhdəliklərində xalis azalma
Ödənilmiş dividend
Maliyyə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri
Məzənn11ə fərqlərinin pul
vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinə təsiri
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərində xalis
artma/(azalma)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri
və onların ekvivalentləri
İlin sonuna pul vəsaitləri
və onların ekvivalentləri

Qeyd

7
8

31 dekabr
2021-ci il

31 dekabr
2020-ci il

(115570.86)

(229894.00)

(91958.98)

0.00

1814.27

2081.14

0.00
0.00
(205715.57)

0.00
0.00
(227812.86)

7

152569.73

49747.93

9

(4066.61)

5329.93

10

57918.38

69284.35

0.00
0.00
206421.50

0.00
0.00
124362.21

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

8

705.93

(103450.65)

6

1712.33

105162.98

6

2418.26

1712.33

Rəy
Mən BOKT “Union Kredit” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra - şirkət) 31 dekabr 2021-ci 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 Şirkətdan 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 BOKT “Union Kredit” 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
BOKT “Union Kredit” 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:
• 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 qeyri-müəyyənliyin 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
23 may, 2022-ci il.

2022-ci ilin yanvar-aprel aylarında əhalinin
nominal gəlirləri ötən ilin yanvar-aprel ayları
ilə müqayisədə 19.5% artaraq 20 463.2 mln.
manata çatıb. Bu barədə Mikayıl Cabbarov öz
rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib.
Qeyri-neft-qaz sektorunda investisiyaların
həcmi isə 17.9% artıb və 2 356.9 mln. manat
olub.

Sazişi Azərbaycan tərəfindən Energetika naziri Pərviz Şahbazov, Serbiya tərəfindən isə bu
ölkənin baş nazirinin müavini – Energetika və
Mədənçilik Sənayesi naziri Zorana Mixayloviç
imzalayıb.
Hər iki ölkənin enerji və təbii ehtiyatların potensialından rasional istifadə etmək məqsədi daşıyan bu saziş energetika sektoruna, xüsusən də
təbii qaz və bərpa olunan enerji mənbələri, eləcə
də mineral kəşfiyyat sahələrinə qarşılıqlı investisiyaların təşviqi, tənzimləyici, enerji səmərəliliyi, birgə müəssisələrin yaradılması üzrə əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Sənəddə, həmçinin Cənub
Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün əməkdaşlığın davam etdirilməsi öz
əksini tapır.

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən aqroparklarda, xüsusən də “Yevlax Pilot Aqropak”da tez yetişən,
məhsuldarlığı yüksək olan və daha çox gəlir gətirən
meyvələrin əkilməsi nəzərdə tutulur.
İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi Zonaların İnkişafı
Agentliyi (İZİA) tərəfindən inkişaf etmiş ölkələrin
kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatların öyrənilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Marja xəbər verir ki, bu işlərin davamı olaraq İZİA-nın
əməkdaşı İspaniyada səfərdə olub, bu ölkənin kənd
təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşan “PSB Production
Vegetal” şirkətinin fəaliyyəti ilə tanış olub.
Şirkətə məxsus tez yetişən, məhsuldarlığı yüksək
olan və daha çox gəlir gətirən nektarin, şaftalı və
ərik sortlarının ölkəmizdə fəaliyyət göstərən aqroparklarda, xüsusən də “Yevlax Pilot Aqropak”da
əkilməsi nəzərdə tutulur. Bu işlərin həyata keçirilməsində İspaniyadan olan mütəxəssislərin təcrübəsindən istifadə edilməsi planlaşdırılır.
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Barat Həbib xan qızı Şəkinskaya 28 iyun 1914-cü ildə Şuşada anadan olmuşdur. Anası
Gövhər xanım Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin əmisi qızıdır. Barat xanım ilk təhsilini Şuşada almışdır. Atası
Həbib xan, 1920-ci il aprelin
28-də bolşeviklər Bakını zəbt
edərkən qaçaq düşüb.
Barat Şəkinskaya hələ uşaq
ikən 1920-ci ildə Şuşada göstərilən "Şəbih" tamaşasında Səkinə rolunda iştirak edib. O,
ilk təhsilini Şuşada alıb. 1920ci il avqustun 21-də anası
uşaqları Barat, Səriyyə və Süleymanla birlikdə Şuşanı tərk
edərək, Ağdamın Göytəpə
kəndinə gedirlər. 1923-cü ildə
isə Gəncəyə köçürlər. Həmin
il sentyabrın 1-də Gəncədəki 2
saylı, birinci dərəcəli qız məktəbində dərsə başlayıb. 1927-ci
ildə Gəncədə pedaqoji məktəbə qəbul olunub. Həm məktəbin, həm də şəhərin müxtəlif
dram dərnəklərində həvəskar
aktrisa kimi çıxış etməyə başlayıb. 1929-cu il sentyabrın 18də Gəncə Həmkarlar İttifaqının "Fəhlə klubu"nda aktrisa
ştatına götürülmüşdür. 1930cu il iyunun 25-də Pedaqoji
məktəbi bitirərək, Sərkər kənd
məktəbinə müəllim göndərilir. Eyni zamanda, "Qadınlar
klubu"nun, "İşçi klubu"nun
və "Dəmiryolçular klubu"nun
dram dərnəklərində həvəskar
aktrisa kimi fəaliyyətini artırır.
1933-cü il yanvarın 7-də Gəncə
Türk İşçi Teatrosunun truppasına aktrisa götürülür. 1935-ci
il fevralın 23-də Lavrenti Beriya adına Gəncə Dövlət Dram
Teatrından işdən çıxıb, tibb
təhsili almaq məqsədi ilə Bakıya gəlir. 1935-ci il sentyabrın
1-də Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına aktrisa qəbul olunur.
Aktrisa Moris Meterlinqin
"Göy quş" (Tiltil), Şekspirin
"Kral Lir" (Kardeliya), "Romeo va Cülyetta" (Cülyetta),
"Otello" (Dezdemona), "On
ikinci gecə" (Viola), "Polad qartal" (Şəfiqə), Şillerin
"Məkr və məhəbbət" (Lui-

za), Karlo Haldoninin "Mehmanxana sahibəsi" (Mirandalina), Lope de Veqanın "Rəqs
müəllimi" (Florela), Aleksandr Ostrovskinin "Günahsız müqəssirlər" (Kruçinina)
pyeslərinin
tamaşalarında
əsas rolların ifaçısı olub. Aktrisa çoxlu sayda uşaq rolları
da oynayıb.
"Azərbaycan səhnəsinin Cülyettası" deyə çağırılan Barat
Şəkinskaya 1935-ci ildən xalq
artisti Mustafa Mərdanovun
təşəbbüsü ilə radio verilişlərinə cəlb olunub. Aktrisanın
iştirak etdiyi "Arxip baba və
Lyonka", "Ad günü", "Köhnə
qala", "Çippolino", "Buratino",
"Sirk gəlir" və onlarca bu səpkili tamaşalar teleradio şirkətinin qızıl fondunda qorunub
saxlanılır. Yaradıcılığının əsas
dövrü 1935-ci ildən etibarən
Akademik Milli Dram Teatrı
ilə bağlı olub. Barat Şəkinskaya həm də Azərbaycanın ilk
travisti - oğlan rolları oynayan
aktrisası olub. 1937-ci il yanvarın 14-də milli teatr tariximizə
"Azərbaycan səhnəsinin Cülyettası" kimi şərəfli əbədiyyət
səhifəsi yazıb. Onun Gəncə teatrında Kostya, Bakıda 1939-cu
ildə oynadığı Napoleon obrazları yüksək bədii-estetik məziyyətləri ilə Azərbaycan teatrı
tarixinə yazılıb. 1943-cü ildə
Gəncəyə qayıtdıqdan sonra buradakı Dövlət teatrının yaradıcı
kollektivinə üzv olur və Bahar
("Bahar") və Hürü ("Məhəbbət") rollarının ifaçısı olur.

1944-cü il dekabrın 18-də Barat
Şəkinskaya köçürmə yolu ilə
Gəncə teatrından Akademik
Milli Dram Teatrına keçir.
1956-cı il iyulun 12-də Barat Şəkinskaya ərizə yazaraq məzuniyyətə gedir. Lakin məzuniyyətdən sonra işə qayıtmayaraq
teatrdan çıxır. Dörd il "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında
aktrisa, Filarmoniyada aparıcı,
yenicə açılan televiziyada diktor işləyir. Daşkənddə keçirilən Beynəlxalq kino festivalı
günlərində iştirak etmişdir.
1960-cı il oktyabrın 27-də Mehdi Məmmədov Akademik Teatra baş rejissor təyin edildikdən sonra teatrdan getmiş
bir neçə sənətkar, o cümlədən
Barat Şəkinskaya teatra qayıdırlar.
Barat Şəkinskaya Azərbaycanın bir sıra məşhur, dillər əzbəri olan filmlərində maraqlı
obrazlar canlandırıb. "Görüş"
(1955), "O olmasın, bu olsun"
(1956), "Qızmar günəş altında" (1957), "Kölgələr sürünür"
(1958), "Qəribə əhvalat" (1960),
"Telefonçu qız" (1962), "Azəri
teatrının ustaları" (1966), "Evin
kişisi (1978), "Onun bəlalı sevgisi" (1980), "Üzeyir ömrü"
(1981) filmlərində Barat xanımın oynadığı rollar film tariximizin qiymətli incilərindəndir.
Barat Şəkinskaya 23 yaşında 4
may 1940-cı ildə Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti, 21 iyul 1949-cu ildə Xalq
Artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Sənətə böyük ehtiramı
olan Barat Şəkinskaya elə bu
məhəbbət üzündən də səhnəni tərk edib. Aktrisanın 70-ci
illərdə səhnə ilə vidalaşma səbəbini İlham Rəhimli belə izah
edir: "Səbəbini bir dəfə ondan
soruşdum. Dedi ki, bir gün
məşqdə idim. Məşq gedirdi.
Mən bir də gördüm yuxu məni
basdı. Əsnədim möhkəm. Çöndüm sağa baxdım, sola baxdım ki, məni görən olmadı ki?
Öz-özümə dedim ki, hə Barat,
səninki burada qurtardı".
Xalq Artisti Barat Şəkinskaya
14 yanvar 1999-cu ildə vəfat
edib.

Lider operatorun “Rəqəmsal Yaşam Studiyası”nda ziyarətçilərə
əyləncəli proqram və bol hədiyyələr təqdim olunub.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı
(T3 Vakfı), Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı və
“Azercell Telekom” MMC-in baş
sponsorluğu ilə “TEKNOFEST”
Aerokosmik və Texnologiya festivalı keçirilib. Bu möhtəşəm tədbirdə Azercell, həmçinin, xüsusi “Rəqəmsal Yaşam Studiyası”
konsepsiyası ilə iştirak edib.
Azercell “TEKNOFEST” ziyarətçilərinə onları maraqlandıran və
texnoloji tanış edən həllər, məhsul və yeniliklər təqdim edib.
Şirkət “Bağlantını asanlaşdırır,
həyatı daha dolğun edirik” strateji məqsədini əsas tutaraq, “TEKNOFEST Azərbaycan“ festivalındakı stendində həyatın müxtəlif

sahələrində internetin rolunu əks
etdirmək üçün öz Rəqəmsal Yaşam Studiyasında “Ağıllı şəhər”
konsepsiyası, elektron mütaliə, əyləncə, sənət və digər mövzularda
innovativ həllərə xüsusi yer verib.
Əlavə olaraq, şirkətin stendində
yer alan “Azercell Life və Azercell
Akademiyası” guşəsi gənclərin
təhsil və inkişafına imkan yaradan fərqli proqramlar haqqında
ziyarətçiləri məlumatlandırıb.
“TEKNOFEST Azərbaycan” özündə rəqəmsal məhsullar və xidmətlər sərgisi, texnologiya sahəsində
müxtəlif yarışma və əyləncəli proq-

ramları təqdim edib. Festival çərçivəsində 8 texnoloji müsabiqə və
3 beynəlxalq tədbirin keçirilməsi
baş tutub. Sərgi pavilyonlarında
Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının dövlət və özəl qurumlarının innovativ həllər və layihələri
nümayiş olunub. 2018-ci ildən etibarən Türkiyədə keçirilən ən böyük aviasiya, kosmos və texnologiya festivalının məqsədi gənclərə,
tələbələrə, məktəblilərə, startaplara və sahibkarlara geniş fürsətlər
yaratmaq, onların bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılmasına yardımçı
olmaqdan ibarətdir.

“Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Agentliyi tərəfindən maliyyələşdirilən
“Ətraf mühitin qorunmasının dəyərləri və biomüxtəlifliyin möcüzəli aləmi” adlı kitabın hazırlanması və nəşri” adlı layihənin icrası başa
çatmaq üzrədir.
Layihə çərçivəsində “Ətraf mühitin qorunmasının dəyərləri və biomüxtəlifliyin möcüzəli
aləmi” adlı kitab nəşr edilib. Kitabın tərtibatçısı “Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyinin və
layihənin rəhbəri, b.ü.f.d. Vaqif Əmikişiyevdir.

May ayının 24-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetində kitabın təqdimatı keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Vaqif Əmikişiyev daha sonra iştirakçılara “Gənclik və Maarifçilik” İctimai Birliyinin tarixi, məqsəd və
fəaliyyət istiqamətləri, Birlik tərəfindən son
illərdə həyata keçirilmiş layihələr və s. barədə
geniş məlumat verib.
Universitet həyatında mühüm hadisə olmuş
toplantının sonunda iştirakçılara “Ətraf mühitin qorunmasının dəyərləri və biomüxtəlifliyin
möcüzəli aləmi” adlı kitabın nüsxələri hədiyyə
edilib və imzanlama mərasimi keçirilib.

Bakcell şirkətinin abunəçiləri
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
eSIM istifadə edəcəklər. Bununla da plastik SIM karta ehtiyac

qalmayacaq. Yeni nəsil SIM texnologiyası olan eSIM Bakcell
abunəçilərinə mobil şəbəkəyə
qoşulmanı və rabitə xidmətlərin-

dən istifadəni xeyli sadələşdirən
yeni imkanlar yaradır. eSIM vasitəsilə tək SIM kartlı smartfonlarda bir neçə nömrədən istifadə
etmək mümkündür. Bakcell virtual SIM kartını almaq və ya mövcud
Bakcell nömrəsini virtual SIM karta
keçirmək üçün “Bakcell”in rəsmi
satış mərkəzlərindən birinə yaxınlaşıb nömrənin QR kodunu telefonla skan etmək lazımdır. Smartfonunuzun eSIM texnologiyasını
dəstəkləməsini yoxlamaq və xidmət barədə daha ətraflı məlumat
almaq üçün https://www.bakcell.
com/az/esim səhifəsinə keçin.
Qeyd edək ki, bu, Bakcell tərəfindən son bir ay ərzində tətbiq
olunan ikinci nəhəng texnoloji
yenilikdir. Bu yaxınlarda şirkət
tərəfindən Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq VoLTE texnologiyası istifadəyə verilib.

Lider operatorun “Rəqəmsal Yaşam Studiyası”nda təqdim olunan innovativ xidmət və həllər
ziyarətçilər tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı
(T3 Vakfı), Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı
və “Azercell Telekom” MMCin baş sponsorluğu ilə keçirilən
“TEKNOFEST” Aerokosmik və
Texnologiya festivalı başa çatıb.
Bütün türk dünyasının böyük
coşqu ilə izlədiyi möhtəşəm tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, birinci xanımlar Mehriban Əliyeva
və Əminə Ərdoğan, Kimya üzrə
Nobel mükafatı laureatı Əziz
Səncər, “TEKNOFEST”in İdarə
Heyətinin və T3 Fondu Qəyyumlar Şurasının sədri Selçuk
Bayraktar, Türkiyənin Sənaye və
Texnologiya naziri Mustafa Varank da iştirak ediblər.
“TEKNOFEST Azərbaycan”nın
baş sponsoru olan Azercell şirkəti festivalda xüsusi “Rəqəmsal

Yaşam Studiyası” konsepsiyasını təqdim edib. Festivalın ilk
günündə “Azercell Telekom”
MMC-nin prezidenti Zərinə Zeynalovanın müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal
İnkişaf və Nəqliyyat naziri Rəşad
Nəbiyev və digər rəsmi qonaqlar
şirkətin stendini ziyarət ediblər,
burada təqdim olunan innovativ
məhsullar və texnoloji həllərlə tanış olublar.
Festivalın davam etdiyi dörd gün
ərzində Azercell-in Rəqəmsal Yaşam Studiyasında 1200-dən çox
ziyarətçi şirkətin xidmətlərindən
ibarət rəqəmsal səyahətdən keçib. “Bağlantını asanlaşdırır, həyatı daha dolğun edirik” strateji
məqsədini əsas tutan Azercell-in
təqdim etdiyi “Ağıllı şəhər” konsepsiyası, elektron mütaliə, əy-

ləncə, sənət və digər mövzularda
innovativ həlləri ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Stenddəki “Azercell Life və Azercell
Akademiyası” guşəsində şirkət
təmsilçiləri gənclərin təhsil və
inkişafına imkan yaradan fərqli
proqramlar haqqında məlumat
təqdim ediblər.
Azercell-in “Rəqəmsal Yaşam
Studiyasında” artırılmış reallıq
səyahətinə qoşulan hər bir ziyarətçiyə maraqlı hədiyyələr,
uşaqlara kitab və suvenirlər təqdim olunub. Bu ilin ən yadda
qalan tədbirinə çevrilən “TEKNOFEST Azərbaycan”ı dörd gün
ərzində yüz minlərlə insan ziyarət edərək, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət və özəl qurumlarının innovativ layihələri ilə tanış
olublar.
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