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Bu sözləri Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Araz Əhmədovu Ma-
sallı Rayon İcra Hakimiyyəti-
nin başçısı, Əkbər Abbasovu 
Lerik Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı və Elvin Paşayevi 
Göygöl Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı vəzifələrinə 
təyin olunmaları ilə əlaqədar 
qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı bildirib: - Son 
illərdə bütün rayonlarda regi-
onların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramının icrası nə-
ticəsində geniş abadlıq-quru-
culuq işləri görüldü, böyük 
infrastruktur layihələri icra 
edildi və uzun illər ərzində 
insanları narahat edən prob-
lemlərin böyük hissəsi aradan 
qalxdı. Elektrik enerjisi ilə təc-
hizat, qazlaşdırma, yol infrast-
rukturu, suvarma, içməli su 
layihələri, sosial infrastruktur 
layihələri icra olundu, hər ra-
yonda müasir xəstəxana, tibb 
ocaqları, bir çox məktəblər 
inşa edildi. Əlbəttə ki, rayon-
ların sosial-iqtisadi inkişafına 
bunun çox böyük töhfəsi ol-
muşdur. Çünki infrastruktur 
olmadan heç bir inkişafdan 
söhbət gedə bilməz. Biz elə 
infrastruktur layihələri icra 
etdik ki, heç sovet vaxtında 
bunlar icra edilmirdi. Xüsusilə 
Lerik rayonu sovet vaxtında 
qazlaşdırılmamışdı. Mənim 

göstərişimlə Lerikə qaz çə-
kildi. Üç rayon dağlıq rayon 
olduğu üçün əlbəttə ki, qaz-
laşdırma ilə bağlı problemlər 
digər rayonlarla müqayisədə 
daha ciddidir. Ancaq biz im-
kan daxilində bütün bu işləri 
görməklə insanların rifah halı-
nı yaxşılaşdırmışıq.
Təbii ki, bu infrastruktur la-
yihələri iş yerlərinin yaradıl-
masına da xidmət göstərmiş-
dir. Sahibkarlar da bölgələrdə 
bütün quruculuq işlərində fəal 
iştirak edirlər. İş yerlərinin ya-
radılması xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Çünki ölkə əhalisi 
artır. Azərbaycan müstəqilliyə 
qovuşanda əhalimiz 7 milyon-
dan bir qədər çox idisə, bu gün 
10 milyondan çoxdur. 
Siz daim insanlarla təmasda 

olmalısınız. Bütün kəndlərdə 
olmalısınız, kənd camaatının 
qayğıları ilə yaşamalısınız, on-
ları narahat edən problemləri 
onların dilindən eşitməlisiniz 
və imkan daxilində bu prob-
lemləri həll etməlisiniz. 
Əlbəttə, fəaliyyətinizdə sosial 
ədalət prinsipinə əməl etmə-
lisiniz. Şəhid ailələrinə xüsusi 
diqqət göstərilməlidir. Döv-
lət tərəfindən bu diqqət daim 
göstərilir. İkinci Qarabağ mü-
haribəsindən əvvəl və İkinci 
Qarabağ müharibəsindən son-
ra şəhid ailələri daim diqqət 
mərkəzindədir. 
Son illərdə bir çox işlər görü-
lüb. Mən dəfələrlə Göygöl, 
Lerik və Masallı rayonlarında 
olarkən, o cümlədən bu məsələ 
ilə də maraqlanırdım və öz 

tövsiyələrimi verirdim. Bi-
lirəm ki, bu rayonlarda müasir 
istirahət zonaları, otel komp-
leksləri inşa edilib və əlbəttə 
ki, bu proses daha geniş vüsət 
almalıdır. Bir neçə il bundan 
əvvəl, hətta Vətən müharibə-
sinə qədər biz Göygöl gölü-
nü də ictimaiyyət üçün açdıq. 
Eyni zamanda, nəzərə alsaq ki, 
bu gün Göygöl rayonundan 
Kəlbəcər rayonuna yol açılır, 
tunel çəkilir, bu rayonun Kəl-
bəcər-Laçın zonasının inkişafı 
ilə bağlı xüsusi rolu vardır.
Digər rayonlarda da turizm 
potensialı çox zəngindir. Vax-
tilə Lənkəran-Lerik yolu bər-
bad vəziyyətdə olduğu üçün 
Lerik rayonuna demək olar ki, 
turizm axını yox idi. Mənim 
göstərişimlə yol əsaslı şəkildə 

təmir olundu, yenidən qurul-
du. Lerik rayonuna da turizm 
axını başlamışdır. 
Eyni zamanda, hər üç rayon-
da kənd təsərrüfatının inkişa-
fı üçün də çox gözəl imkanlar 
var. Burada da müasir tələb-
lərə uyğun kənd təsərrüfatı 
yaradılmalıdır. Müasir aqro-
texniki tədbirlərin görülməsi, 
tətbiq edilməsi şərtilə heyvan-
darlıq, bitkiçilik rayonların 
xüsusiyyətlərinə görə inkişaf 
etməlidir. Bununla bağlı olan 
çox ciddi məsələ torpaqlardan 
səmərəli istifadə edilməsidir. 
Əfsuslar olsun ki, əvvəlki il-
lərdə bəzi dövlət məmurları 
və bəzi sahibkarlar tərəfindən 
böyük torpaq sahələri hasar-
lanmışdır, qanunsuz zəbt edil-
mişdir. Kənd təsərrüfatı üçün 
nəzərdə tutulan torpaqlarda 
ya evlər tikilmişdir, ya da ki, 
sadəcə olaraq, o sahələr ha-
sarlanıb kiminsə mülkiyyətinə 
çevrilmişdir. Biz bu məsələni 
bu yaxınlarda ciddi araşdır-
mağa başladıq və gördük ki, 
burada çox böyük pozuntular 
var. 
Bu gün bir daha demək istə-
yirəm ki, bu hallara qarşı çox 
ciddi mübarizə aparılır. Çünki 
idarəetmədə çox ciddi islahat-
lar aparılır, çox böyük təmiz-
ləmə işləri aparılır. Bu işlərə 
rəvac verən və bəzi dövlət mə-
murlarını, yerli icra orqanla-

rını bu qanunsuz işlərə təhrik 
edən insanlar hakimiyyətdən 
uzaqlaşdırıldı. Hakimiyyət tə-
mizlənir və insanlar da bunu 
görürlər. 
Azərbaycanın çox böyük pers-
pektivləri var, çox böyük po-
tensialı var, xüsusilə İkinci Qa-
rabağ müharibəsindəki tarixi 
Zəfərimizdən sonra ki, biz bu 
ədalətsizliyə də son qoyduq, 
öz gücümüzlə tarixi ədaləti 
bərpa etdik. Biz müzəffər xalq 
kimi yaşayırıq, ləyaqətlə ya-
şayırıq və ölkəmizdə işlər elə 
getməlidir ki, heç bir naraha-
tedici problem olmasın, heç 
bir ədalətsizlik olmasın. Bütün 
imkanlar var – təbii sərvətlə-
rimiz, coğrafi yerləşməyimiz, 
beynəlxalq nüfuz, infrastruk-
tur layihələri. İndi hər şey 
göz qabağındadır. Azərbay-
can necə sürətlə inkişaf edir, 
xüsusilə indiki şəraitdə ki, 
həm dünyada iqtisadi böhran 
hökm sürür, həm digər nara-
hatedici məsələlər göz qaba-
ğındadır. İndi belə olan halda, 
hansısa dövlət məmuru əgər 
öz vəzifə borcunu şərəflə ye-
rinə yetirmirsə, əlbəttə ki, o, 
cəzalandırılacaq. İmkan verə 
bilmərik ki, bizim uğurlu in-
kişafımıza kimsə kölgə salsın, 
kimsə hansısa yerdə özü üçün 
rüşvətxorluq yuvası qursun və 
dövlətimizin əsaslarını sarsıt-
sın.

2022-ci il martın 4-də Mosk-
va şəhərində və martın 16-da 
Bakı şəhərində imzalanmış 
“Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti ilə Rusiya Federasiyası 
Hökuməti arasında malların 
mənşəyinin sertifikatlaşdırıl-
masının elektron sisteminin 
qarşılıqlı tətbiqi haqqında Pro-
tokol” təsdiq edilib.
Bu, Prezident İlham Əliye-
vin iyulun 26-da imzaladığı 

“Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti ilə Rusiya Federasiyası 
Hökuməti arasında malların 
mənşəyinin sertifikatlaşdırıl-
masının elektron sisteminin 
qarşılıqlı tətbiqi haqqında Pro-
tokol”un təsdiq edilməsi barə-
də fərmanda əksini tapıb.
Fərmana əsasən, bu Fərmanda 
göstərilən Protokol qüvvəyə 
mindikdən sonra Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat 

Nazirliyi və Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi onun müddəalarının 
həyata keçirilməsini təmin et-
məlidir.
Xarici İşlər Nazirliyi Protoko-
lun qüvvəyə minməsi üçün 
zəruri olan dövlətdaxili pro-
sedurların yerinə yetirildiyi 
barədə Rusiya Federasiyası 
Hökumətinə bildiriş göndər-
məlidir.

Prezident İlham Əliyevin 
2022-ci il 22 iyul tarixli Sərən-
camı ilə “Azərbaycan Respub-
likasının 2022–2026-cı illərdə 
sosial-iqtisadi inkişaf Strategi-
yası” təsdiq edilib.
Sərəncama əsasən Strategi-
yada nəzərdə tutulmuş təd-
birlərin əlaqələndirilməsini, 
icrasına nəzarəti və hesabatlı-
lığını Nazirlər Kabineti həya-

ta keçirəcək. Belə ki, Nazirlər 
Kabineti Strategiyanın həyata 
keçirilməsi ilə bağlı görülən 
işlər, o cümlədən Strategiyada 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
icra vəziyyəti barədə ildə iki 
dəfə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinə məlumat 
verməklə yanaşı, icrası davam 
etməkdə olan konsepsiya, stra-
tegiya, dövlət proqramı, milli 

fəaliyyət planları və bu kimi 
digər sənədlərin Strategiya ilə 
əlaqələndirilməsi istiqamətin-
də zəruri tədbirlər görməlidir.
Strategiyada nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin icrasının monito-
rinqini və qiymətləndirilməsi-
ni Nazirlər Kabinetinin sifarişi 
əsasında, İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzi həyata keçirəcək.
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2030-cu ilə qədər olan dövrdə Rusiya dəmir 
yollarının tikintisi və inkişafı üçün İrana 1.5 
milyard dollar ayıracaq.
Bu barədə Rusiya Nəqliyyat Nazirliyinin təqdi-
matında qeyd edilir.
Qeyd olunur ki, bu vəsait Azərbaycanın sər-
hədyanı Astara şəhərindən İranın Rəşt şəhərinə 
qədər olan 164 kilometrlik xəttin tikintisinə, 
həmçinin 495 kilometr uzunluğunda olan Gər-

msar-İnçə-Burun xəttinin elektrikləşdirilmə-
sinə sərf olunacaq. Hər iki istiqamət 20 il əvvəl 
yaradılan Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin (ITC) bir hissəsidir.
Hazırda Astara ilə Rəşt arasında yüklər avto-
mobil nəqliyyatı ilə daşınır ki, bu da marşrutun 
inkişafına mane olur. Xəttin tikintisi 2 mlrd. 
dollar dəyərində qiymətləndirilir. Azərbaycan 
tilinti işlərinə ilk 500 mln. dolları beş il əvvəl 
verib.
Gələcəkdə ITC-nin ötürmə qabiliyyəti ildə 30 
mln. ton təşkil edəcək. 2020-ci ildə isə yüklərin 
6,3 mln. tonu Rusiya hissəsindən keçib.
Nəqliyyat Nazirliyinin təqdimatında göstə-
rilib ki, İranda xəttin tikintisi bu istiqamətdə 
yük axınını ildə 3-10 mln. ton artıracaq. Yük-
lərin Mumbaydan Sankt-Peterburqa çatdırılma 
müddəti 15-24 günədək azalacaq. Qeyd olunur 
ki, Süveyş kanalından keçən marşrut 30-45 gün 
müddətini nəzərdə tutur.

2020-ci il iyun ayından bu il iyulun 1-dək döv-
lət zəmanətli kredit və subsidiya dəstəyi çərçi-
vəsində pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkar-
ların kredit tələbatı 499.8 mln. manat olan 2 630 
müraciətinə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərə-
findən 291.8 mln. manat zəmanət verilib.
Banker.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiy-
yat naziri Mikayıl Cabbarov öz rəsmi Twitter 
səhifəsində yazıb.
Nazir qeyd edib ki, zəmanət verilmiş kreditlər 
üzrə sahibkarlara 29.9 mln. manat subsidiya 
ödənilib. Mövcud kreditlər üzrə faizlərin sub-
sidiyalaşdırılması ilə bağlı daxil olmuş 6 308 
müraciətdən 5 022-si üzrə müsbət qərar qəbul 
edilib. Təsdiqlənmiş subsidiyanın məbləği 69.4 
mln. manat olub və bunun 65.1 mln. manatı sa-
hibkarlara ödənilib.

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin 
oktyabr ayının 3-də Tərtər rayonunda təməli 
qoyulan Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı sanato-
riyası (Naftalan şəhəri) yeni avtomobil yolunun 
tikintisi sürətlə davam etdirilir. Yeni avtomobil 
yolu uzunluğu 22 kilometr təşkil etməklə 4 ya-
şayış məntəqəsini birləşdirəcək. Talış-Tapqa-
raqoyunlu-Qaşaltı sanatoriyası (Naftalan şəhəri) 
yeni avtomobil yolunun inşasının 2022-ci ilin 
sonunadək yekunlaşdırılması planlaşdırılır.
Tərtər rayonunun Talış, Goranboy rayonunun 
Tapqaraqoyunlu və Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd-
lərini keçməklə Naftalan şəhərinə doğru uza-
nan yeni yolun inşası yolboyu yerləşən yaşayış 
məntəqələrinin sakinlərinin rahat gediş-gəlişi 
ilə bərabər, bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına 
töhfə verəcək, həmçinin Tərtər şəhəri ilə yana-
şı, alternativ olaraq Naftalan şəhərindən də bu 
istiqamətdə rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin 
edəcək.

Benzin və dizel üzrə pərakəndə satış tarifi möv-
cud 1,0 manat/litr və 0,80 manat/litr səviyyəsin-
də əvvəlki kimi saxlanılmaqla, benzin və dizel 
üzrə mövcud 18 manat/ton topdansatış təchi-
zat (daşınma) tarifi 20 manat/ton, yanacaqdol-

durma məntəqələrinin mövcud 100 manat/ton 
marjası 108 manat/ton müəyyən edilib.
Tarif (qiymət) Şurasının 26 iyul 2022-ci il ta-
rixində keçirilən növbəti iclasında aidiyyəti qu-
rumların müraciətlərinə baxılmış və müvafiq 
qərarlar qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şura-
sının Katibliyindən bildirilir ki, Şuranın icla-
sında benzin və dizel üzrə təchizat tariflərinin 
müəyyən olunmasına dair SOCAR-ın müraciə-
tinə baxılmışdır. Qeyd edilib ki, aparılan tarif 
dəyişikliyi benzinin və dizelin pərakəndə sa-
tış qiymətlərinə təsir göstərməyəcək və həmin 
məhsulların mövcud pərakəndə satış qiyməti 
dəyişmir.

“Azərişıq” ASC Kəlbəcər şəhərində yeni 35/0,4 
kV-luq yarımstansiyanın və İdarəetmə Mərkə-
zinin tikintisi, avadanlıqların quraşdırılması və 
35 kV-luq iki dövrəli kabel xəttinin çəkilməsi 
ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı-
nın məlumatına əsasən, tenderin qalibi “Energy 
Construction” MMC-dir.
Qalib şirkətə 5,928 milyon manat ödəniləcək.

Yanvar-iyun aylarında Azərbaycandakı ma-
gistral təbii qaz kəmərləri ilə 19 milyard 898,1 
milyon kubmetr təbii qaz nəql edilib və əvvəlki 
ilin eyni aylarına nisbətən 16,6 faiz artım müşa-
hidə olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən mə-
lumata görə, yarım ildə qaz nəqlinin 51,4 fai-
zi Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi Qafqaz Boru 
Kəməri - CQBK) boru kəməri vasitəsilə həyata 
keçirilib və bu kəmərlə 10 milyard 235,6 milyon 
kubmetr təbii qaz ixrac edilib.

Yanvar-iyun aylarında Azərbaycandakı ma-
gistral neft kəmərləri ilə 17 milyon 747,2 min 
ton neft nəql olunub.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
nəqletmənin 79,5 faizi Bakı–Tbilisi–Ceyhan 
əsas ixrac neft boru kəməri (BTC) ilə həyata ke-
çirilib və yarım ildə bu kəmərlə 14 milyon 111,6 
min ton neft nəql edilib.
Cari ildə BTC ilə 2 milyon 360,6 min ton tranzit 
nefti də ötürülüb.

Türkiyə Rusiya, Azərbaycan və İranla təbii qa-
zın alğı-satqısına dair sazişləri uzatmaq niyyə-
tindədir.
Bu barədə Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər 
naziri Fatih Dönməz “Haber Global” telekana-
lının efirində deyib.
“Bizim əsas təchizatçılarımız Rusiya, Azərbay-
can və İrandır. Biz onlarla müqavilələri yeni 
müddətə uzatmaq niyyətindəyik. Bununla da 
enerji ehtiyaclarımızı ödəməyə çalışırıq”, - na-
zir bildirib.

Azərbaycanda 2022-ci ilin iyul ayının 1-nə 
18589 xarici investisiyalı kommersiya hüquqi 
şəxs dövlət qeydiyyatından keçib. Bu barədə 
Dövlət Vergi Xidmətindən məlumat verilib.
Dövlət Xidmətindən bildirilir ki, 2022-ci ilin 
iyul ayının 1-nə fəaliyyəti aktiv xarici investisi-
yalı kommersiya qurumlarının sayı 2021-ci ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19.7% artıb.
2022-ci ilin iyun ayında 439 xarici investisiya-
lı kommersiya hüquqi şəxs dövlət qeydiyya-
tından keçib. Bu isə 2021-ci ilin müvafiq döv-
rü (104) ilə müqayisədə 4.2 dəfə çoxdur. İyun 
ayında qeydiyyata alınmış xarici investisiyalı 
kommersiya qurumlarının 432-nin fəaliyyəti 

aktivdir. Ay ərzində qeydiyyata alınmış 433 xa-
rici investisiyalı kommersiya hüquqi şəxsdən 
412-si və ya 95.2%-i 100% xarici investisiyalı, 
21-i (4.8%) isə birgə mülkiyyətli hüquqi şəxs-
lərdir. 2022-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 
qeydiyyatdan keçmiş aktiv xarici investisiyalı 
kommersiya qurumlarının sayı 2021-ci ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 3.8 dəfə çoxdur.

Azərbaycanda bank kartlarının sayı artdığı 
kimi, onlardan nağdsız ödənişdə istifadə sayı 
da yüksəlməkdədir. Cari ilin ilk yarısında qeydə 
alınan rəqəmlər ölkə tarixində yeni rekorddur.
2022-ci ilin ilk yarım ilində Azərbaycanda 
POS-terminallarla aparılan nağdsız ödəniş 
əməliyyatlarının həcmi 41 faiz artaraq 2 mlrd. 
494 mln. manat olub. Təkcə iyun ərzində 
POS-terminallarla nağdız ödəniş 484 milyon 
manat olmaqla indiyə qədər qeydə alınmış ən 
yüksək rəqəm olub.
2022-ci ilin birinci yarısında ölkədə elektron-ti-
carətlə ödənişlər öncəki ildən 3 dəfəyə yaxın 
artmaqla 7 milyard 347 milyon manat olub. 

Belə görünür ki, 2022-ci il üzrə e-ticarət ödəniş-
lərinin həcmi 15-16 milyard manata çatacaq.
İyun ayı üzrə elektron ödənişlərin həcmi 1 mil-
yard 526 milyon manat olmaqla tarixi rekordu 
yeniləyib.
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Müəllim bütün dövrlərdə ata, 
ana kimi əziz tutulub. Müəllim 
sözünün özündə bir müqəddəslik, 
bir paklıq, ucalıq var. Çünki in-
san ata-anasız böyüyə bilər, an-
caq müəllimsiz həyat adamı ola 
bilməz. Azərbaycanda müəllim 
“usta”, “ustad”, “lələ” şəklində 
çox qədimlərdən sayılıb-seçil-
mişdir. Hətta elə məqamlar var 
ki, valideynlərin kimliyi deyil, 
müəllimin kimliyi araşdırılır, 

“filan müəllimin şagirdi” və ya 
“filan müəllimin tələbəsidir”, - 
deyilir. Müəllim olub ki, adı bir 
universitet təsiri bağışlayır. Qə-
dim yunan filosofu Platon (Əf-
latun) öz müəllimlik fəaliyyətilə 
akademiyanı, Aristotel (Ərəs-
tun) litseyi əbədiləşdirdiyi kimi, 
Azərbaycanda da tək-tək şəx-
siyyətlərin adı ilə bağlı müəllim 
imici yaşamışdır. 
Məhəmməd peyğəmbər (s) öz mü-
barək hədislərində elm öyrənməyi 
və elm öyrədənləri yüksək qiymət-
ləndirmişdir. O, “Elm Çində də 
olsa, dalınca get”, - demişdir. 
İyul ayının əvvəllərində Buzovna 
ictimaiyyəti görkəmli ədəbiyyat-
şünas, Əməkdar müəllim Heydər 
Eyvazovun 100 illik yubileyini 
qeyd etdi. 
Unikal tədris proqramları, tre-
ninqlər nə qədər də effektiv dü-
şünülsələr də, müəllimin şəxsiy-
yətini əvəz edə bilməz. Heydər 
Eyvazovu Buzovnada "müəllim-
lərin müəllimi" adlandırırlar. 
Onun ölkəmizin təhsil sisteminə 
ver diyi töhfələr bu günümüzə-
dək öz bəhrələrini verir. 
Atalar elmi günəşlə, işıqla müqa-
yisə etmişlər, elmli adam ziyalı, 
elmsiz adam cahil adlandırılıb. 
Pedaqogika tariximizdə dahi Ni-
zaminin də, Tusinin də, Nəsimi-
nin də, Füzulinin də ustad müəl-
limləri olduğu açıqlanır. Mirzə 
Fətəli Axundov, Həsən bəy Zər-

dabi, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə 
Ələkbər Sabir, Cəlil Məmmədqu-
luzadə, Abbas Səhhət, Üzeyir 
Hacıbəyov, Əhməd bəy Ağayev, 
Camo Cəbrayılbəyli, Abdulla 
Şaiq kimi ziyalılar böyük bir döv-
rdə xalqımızın maariflənməsi 
qayğısına qalmışlar. Belə nurlu, 
ziyalı insanlardan biri də Heydər 
müəllim olmuşdur. Heydər Ey-
vazov!
Heydər Eyvazovu müəllimlər 
müəllimi də adlandırırlar. Onda 
müstəsna müəllimlik istedadı 
olmuşdur, - demək azdır. Hey-
dər müəllim öz peşəsini necə 
sevməyin, sözün əsl mənasında, 
nümunəsinə çevrilmişdir. O, 
adi kənd müəlliminə də çevrilə 
bilərdi, çünki kəndlərimizdə 
yüzlərlə, yüz minlərlə müəllim 
olmuşdur ki, adları doğma mək-
təbdən kənara çıxmamışdır. La-
kin belə olmadı, Heydər müəl-
lim Buzovnada yaşasa da, bütün 
respublikada tanındı. Onun adı 
Həmid Araslı kimi dünya şöhrət-
li akademiklə yanaşı yazılmış-
dır. Bəli, səkkizinci sinif üçün 
ədəbiyyat kitabının iki müəlli-
findən biri Heydər Eyvazov idi...
Müəllim sözü qədər kitab sözü 

də müqəddəsdir. Deyirlər, dün-
yaya əvvəl fikir, sonra söz, daha 
sonra söz xəzinəsi olan kitab gə-
lib. Qurani-Kərim də kitabdır, bu 
gün milyardlarla insanın iman və 
and yeridir. Böyük Səməd Vur-
ğun: “Kitabsız bir ömrün nə mə-
nası var?!”, - demişdir.
Heydər müəllimi görənlər bilir 
ki, o, kitabları özünün ən yaxın, 
ən müdrik həmsöhbəti saymış-
dır, lazım gələndə, güzəran pulu-
nu da kitaba vermişdir. O, bütün 
elmlərə aid kitabları sevmişdir, 
lakin ən çox sevdiyi ədəbiyyata 
aid kitablar olmuşdur.
Ədəbiyyat fənni Heydər müəllim 
üçün doğmalar doğması olmuş-
dur. Rəvayət var ki, yunanların 
Apollon məbədi bütün filosof-
ların ən çox sevdiyi yer sayılıb. 
Mübaliğəsiz demək olar ki, Hey-
dər müəllimin sadə kənd evi də 
Apollon məbədi kimi görkəmli 
ədəbiyyatşünasların yığıldığı 
ocaq olub. Bir fərqlə ki, Apollon 
məbədinə müdriklər yığışıblar. 
Heydər müəllimin evi ədəbiyya-
tın əbədi sərgisi olub. Deyirlər, 
ən böyük respublika kitabxana-
larında tapılmayan nadir ədəbiy-
yat nəşrləri Heydər müəllimin 
kitabxanasında olub. 
Ümumiyyətlə, Abşeronun qədim 
kəndlərində şəxsi kitabxana ya-
ratmaq ənənəsi var. Məclislərdə, 
istər toy olsun, istərsə də başqa 
tədbir, elmdən, xüsusən də, ədə-

biyyatdan və muğamdan həvəslə 
söz açırlar. Bəzən adicə bir məclis 
şeir-sənət yarışına çevrilir. Uşaq-
lıq illərində mən bunların şahidi 
olmuşam.
Mənim nəslim Mirəsədulla 
Mir qasımov, Yusif Məmmədə-
liyev, Zahid Xəlilov, Əşrəf Hü-
seynov, Qoşqar Əhmədov kimi 
elm nəhənglərini – Topçubaşov 

və Əfəndiyev kimi həkimləri 
görmüşdür.
Xoşbəxtliyimiz ondadır ki, biz 
həm də Məmməd Arif, Həmid 
Araslı, Əli Sultanlı, Məmməd 
Cəfər, Əziz Şərif kimi ədəbiyyat-
şünas nəhəngləri görmüşük. Bu 
gün mən və neçə-neçə dostum 
ədəbiyyatçı olmasaq da, ədəbiy-
yat sahəsindəki məlumatımız 
üçün onlara borcluyuq. Əslində 
isə hər birimizin ürəyində ədə-
biyyata, şeirə-sənətə məhəbbəti 
Heydər müəllim oyatmışdır. 
Heydər müəllim deyirdi ki, elm-
lərin hamısı konkret ünvanlıdır 
və beyinə təsir edir. Ədəbiyyat 
isə birbaşa ürəyə yol açır. Bu mə-
nada ədəbiyyat bütün elmlərin 
kamillik beşiyidir. 
Heydər müəllimin sözləridir: 
“Sizin hərəniz bir sahədə ye-
tişəcəksiniz, ancaq ədəbiyyatsız 
ən maraqlı elm həyatı da can-
sıxıcı görünər. Ədəbiyyat xalqın 
mənəviyyatı, ruhudur. Ruh isə 
əbədidir”.
Heydər Eyvazov özündən sonra 
pozulmaz iz qoymuş insanlar-
dandır. Onun müəllimlik fəaliy-
yətinin nəticəsidir ki, Buzovnada 
ədəbiyyata, xüsusən şeirə maraq 
göstərənlər daha çoxdur. Mə-
nim özümə neçə-neçə şeir kitabı 
hədiyyə göndəriblər. Kitabdan 
gözəl hədiyyə ola bilməz. Yenə 
də müqtədir müəllimimiz Hey-
dər Eyvazovun sözünü misal 
çəkəcəyəm: “Kitab bir nəslin o 
biri nəslə, bir adamın o biri əzi-
zinə ən qiymətli hədiyyəsidir”.
Bütün buzovnalıların, əsasən, 
bir bilik beşiyi olub və var: 125 
nömrəli məktəb. Heydər Eyva-
zov da bu beşikdə yetişib, ədə-
biyyat müəllimi yoluna çıxıb. 
1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinə qəbul olub. 1941-
ci ilin aprelində o, ordu sıraların-
da hərbi xidmətə çağırılıb. Bir il 
Belarusiya cəbhəsində vuruşub, 
çətin döyüşlərdə iştirak edərək, 
ağır yaralanıb, əlil kimi ordudan 
tərxis olunub. Maştağa qəsəbə-
sində ədəbiyyatdan dərs deyib. 
1952-ci ildə Heydər Eyvazov 
vaxtilə şagirdi olduğu 125 saylı 

Buzovna orta məktəbinə gəlir və 
ömrünün sonuna kimi bu mək-
təbdə çalışır.

 Özü bu barədə yazırdı: "Öm-
rümün 30 ili bu məktəblə bağlıdır. 
Mən məktəbdə ana dili və ədəbiyyatı 
tədris etməklə yanaşı, müəllimlərin 
rayon, şəhər və respublika elmi-prak-
tik konfranslarında müxtəlif möv-
zularda çıxış etmişəm. 30 ilə yaxın 
Azərbaycan Maarif Nazirliyinin 
proqram-metodika idarəsi nəzdində 
imtahan mətnlərinin hazırlanmasın-
da, qızıl medala təqdim olunan inşa 
yazılarının yoxlanılmasında iştirak 
etmişəm, tədris-metodika şurasının 
proqram və dərsliklərinin yenidən 
tərtib olunması üçün yaradılmış xü-
susi komissiyasının üzvü olmuşam.
Akademik Həmid Araslı ilə birlikdə 
VIII sinfin "Ədəbiyyat" dərsliyini 
hazırladım və həmin dərslik 1968-ci 
ildə məktəblilərin istifadəsinə verildi. 
Bundan başqa, mən V-VI-VII-VIII 
siniflər üçün "Azərbaycan dili", VIII 
sinfin "Ədəbiyyat müntəxabatı", 
IX-X siniflərin "Ədəbiyyat", VIII-X 
siniflərin "Ədəbiyyat nəzəriyyəsi", 
X sinifdə "Ədəbiyyat dərsləri" və 
s. dərslik və metodik vasitələrinin 
rəsmi rəyçisi olmuşam. 1970-ci ildə 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, əmək-
dar müəllim Zərbəli Səmədovla bir-
likdə müəllimlər üçün "VIII sinifdə 
ədəbiyyat dərsləri" metodik vəsaitini 
yazdıq. Pedaqoji işimlə yanaşı, qəsəbə 
və rayonun ictimai həyatında da fəa-
liyyətim az olmayıb. 30 il bu orqan-
lara deputat seçilmişəm. Bu illərdə 
daimi komissiya sədri, qəsəbə Soveti 
sədrinin müavini vəzifələrində ça-
lışmışam. 1952-ci ildə Kommunist 
Partiyası sıralarına qəbul olunmu-
şam, 1953-cü ildə Marksizm-Leni-
nizm Universitetini bitirmiş, təbli-
ğatçıların seminar rəhbəri, məktəb 
ilk partiya təşkilatının katibi, xalq 
nəzarəti qrupunun sədri olmuşam. 
Azərbaycan müəllimlərinin IV, V və 
VI qurultaylarına nümayəndə seçil-
mişəm. 1977-ci ildə metodist-müəl-
lim, 1978-ci ildə "Azərbaycan SSR 
əməkdar müəllimi" fəxri adlarına 
layiq görülmüşəm. 1978-ci ildə keçi-
rilən Azərbaycan müəllimlərinin VI 
qurultayında Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi Heydər Əliyev 
yoldaş məruzəsində bir qrup qabaq-
cıl müəllimlərlə birlikdə mənim də 
pedaqoji fəaliyyətimi yüksək qiymət-

ləndirdi".
Bunlardan başqa, Heydər müəl-
lim iki dəfə "Əmək igidliyinə 

görə", "Əmək veteranı", "Silahlı 
qüvvələrin 50 illiyinə görə" me-
dalları ilə, müxtəlif illərdə Res-
publika Ali Sovetinin fəxri fər-
manları ilə təltif olunub.
H.Eyvazov ədəbiyyata vurğun ol-
duğu qədər musiqiyə də vurğun 
idi. O deyirdi ki, ədəbiyyatla mu-
siqini bir-birindən ayırmaq olmaz, 
bunlar bir-birlərini tamamlayan 
vəhdətdir. Birini o birisiz təsəvvür 
etmək qeyri-mümkündür. Gözəl 
muğam bilicisi idi. Xalq musiqisi-
ni, bəstəkar mahnılarını, klassik və 
opera musiqisini də eyni dərəcədə 
sevirdi. Bunu evlərində indiyədək 
qorunub saxlanılan çoxlu musiqi 
valları da təsdiqləyir.
Bir faktı da xatırladım ki, Heydər 
müəllimin nüfuzu o qədər yük-
sək tutulub ki, o, dəfələrlə Ma-
arif Nazirliyi nəzdindəki “Qızıl 
medal” Komissiyasının üzvü 
olub. 1978-ci ildə isə Heydər Ey-
vazova “Azərbaycanın əməkdar 
müəllimi” fəxri adı verilib.
Heydər Eyvazov nəinki doğma 
kəndinin övladlarının savadlan-
ması yolunda, həm də el-obası-
nın rahatlığı yolunda ömrünü 
bir şam tək əridib. Respublika-
da keçirilən tədris islahatlarında 
bilavasitə iştirak edən Heydər 
müəllimin özünəməxsus tədris 
üslubu olub. O, daim yeni metod 
və üsullar axtarışında olmuşdur. 
Dərsin məzmununa uyğun dis-
kussiyalar keçirir, bəzən mətndən 
irəli gələn səhnəciklər, dialoqlar 
qurur, lazım gələrsə, musiqili ef-
fektlərdən, rəsm əsərlərindən və 
həmin əsərlərə çəkilmiş illüstra-
siyalardan istifadə edir, şagird-
ləri teatr və opera tamaşalarına, 
muzeylərə aparır, ekskursiyalar 
təşkil edirdi. Bütün bu metodlar 
şagirdlərin keçirilən dərsi daha 
dərindən, dolğun qavraması və 
yaddaşlarında möhkəm iz salma-
sı ilə nəticələnirdi. Heydər müəlli-
min həm ictimai, həm də pedaqoji 
fəaliyyəti və maarif sahəsindəki 
xidmətlərindən danışmaqla qur-
tarmaz. Bu insanın həyat və ya-
radıcılığı gələcəkdə geniş elmi 
tədqiqatlar və araşdırmalar üçün 
tükənməz bir mənbədir. 

Heydər müəllim təhsildə canlı 
ünsiyyətə üstünlük verirdi. Onun 
bu fikri müasir dövrümüzdə də 
çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Heydər müəllimin bu sözlərini 
xatırlayanda düşünürəm ki, müa-
sir dünyada elm də, texnika da, 
texnologiyalar da yüksək dərə-
cədə inkişaf edib. Amma canlı 
ünsiyyətin yerini heç bir texnika 
verə bilməz. Fikrimcə, ünsiyyət 
həyatımızın vacib tələbatıdır. 
Məkanından və zamanından asılı 
olmayaraq, doğulduğumuz gün-
dən etibarən daim ünsiyyətdəyik. 
Bu prosesin inkişafında cəmiyyət 
və ətraf mühitin oynadığı rol ol-
duqca böyükdür. Ünsiyyətsiz 
cəmiyyət mövcud olmadığı kimi, 
cəmiyyətsiz də ünsiyyətin möv-
cudluğunu təsəvvür etmək qey-
ri-mümkündür. Cəmiyyətimizdə 
müəllim-şagird, müəllim-tələbə 
münasibətləri daim hörmətə, eti-
bara əsaslanıb. 
Elin sevimlisi olmaq böyük xoş-
bəxtlikdir və belə xoşbəxtlərdən 
biri də Heydər Eyvazov olmuş-
dur. Bu xoşbəxt müəllimin xoş-
bəxt yetirmələri minlərlədir. Ta-
rix elmləri doktoru Əsmətxanım 
Muxtarova, biologiya elmləri na-
mizədi Ələkbər Əliyev, fizika-ri-
yaziyyat elmləri namizədi Ruqiy-
yə Rəhimova, əməkdar müəllim, 
ustad xanəndə Nəriman Əliyev, 
mahir tarzən, Xalq artisti Firuz Əli-
yev, musiqişünas, professor Arif 
Əsədullayev, filologiya elmləri 
doktoru Ağarəfi Zeynalov, Əmək-
dar rəssam Rəfael Muradov, kim-
ya elmləri doktoru, professor Hafiz 
Əliyev, yazıçı-publisist Rəhimağa 
İmaməliyev, Milli Ensiklopediya-
nın böyük elmi redaktoru Validə 
İmaməliyeva və adlarını sadalaya 
bilmədiyimiz, indi öz əməlləriylə 
örnək ola biləcək bir çoxları məhz 
Heydər Eyvazovun şagirdləri ol-
maqla fəxr edirlər. 
Dünya gəlimli-gedimli dünya-
dır. Neçə illərdir ki, Heydər 
mü əl limin ürəyi döyünməkdən 
qalmışdır. Adətən, belə hallar-
da hüznlə: “Aramızdan getmiş-
dir”, - deyirlər. Bu yanıqlı söz-
ləri Heydər Eyvazov haqqında 
demək olmur. O, bütün ömrünü 
dogma xalqının maariflənməsi, 
ziyalanması amalına həsr etmiş-
dir. Heydər müəllimin tələbələri 
müstəqil respublikamızın dün-
yanın ən sivil dövlətlərindən 
biri olması uğrunda çalışırlar. 
Heydər müəllim deyərdi ki, bizə 
iqtisadiyyat da, zavod-fabrik də, 
texniki inkişaf da lazımdır. Bizim 
gələcəyimiz isə bu uşaqlardır. 
Məlumdur ki, onların heç də ha-
mısı şair və nasir olmayacaq, ək-
səriyyəti riyaziyyatçı, astronom, 
fizik, iqtisadçı, həkim, mühəndis 
olacaq. Ancaq onlar da ədəbiyyatı 
bilməlidirlər. Bilməsələr, canlı ro-
bota çevrilərlər. Ədəbiyyat və in-
cəsənət xalqın özüdür, mənəviy-
yatıdır. Onun bu sözləri həmişə 
müasir səslənir və səslənəcək…
Qədirbilən buzovnalılar bu 
günlərdə müdrik müəllimlə-
rinin - Heydər Eyvazovun 100 
illik yubileyini layiqincə qeyd 
etdilər. Heydər müəllimin əziz 
xatirəsi onu tanıyanların və hər 
bir yetirməsinin qəlbində daim 
yaşayacaqdır. 

125 saylı məktəbin 
məzunu, akademik 

Ziyad SƏMƏDZADƏ

 “Mən dünyada müəllimdən yüksək ad tanımıram”.

Heydər ƏLİYEV

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə, ali təhsil 
müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə, ali 
təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyə-
sinə və tibb təhsili üzrə rezidenturaya qəbul 
imtahanları, buraxılış imtahanları, həmçinin 
abituriyentlərin buraxılış imtahanı çərçivəsin-
də əlavə verdikləri Azərbaycan dili (dövlət dili 
kimi), rus dili və coğrafiya fənləri üzrə fərq im-
tahanlarına dair, habelə ali və orta ixtisas təhsi-
li müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən 
ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanları üzrə tarif 
tənzimlənməsi həyata keçirilib və yeni tarifləri 

müəyyənləşdirilib. Bu, Tarif Şurasının iclasın-
da qəbul edilən qərarda əksini tapıb.
Tarif Şurasından bildirilib ki, qanunvericiliyə 
əsasən yuxarıda qeyd olunan qəbul imtahan-
larında ilk dəfə iştirak edən abituriyentlər və 
iştirak sayından asılı olmayaraq, Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqil-
liyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi 
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin 
uşaqları, şəhid ailəsinin üzvləri, valideynləri-
ni itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş uşaqlar, məcburi köçkün statusu olan 
şəxslər, I və II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş 

şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları 
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar üçün işti-
rak haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesa-
bına həyata keçirilir.
Xidmət haqları dövlət büdcəsindən ma-
liyyələşdirilməyən Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşları üçün tariflərin 
artırılması ilə əlaqədar yaranan fərqin 
2023-2024-cü illər ərzində dövlət büdcəsi 
hesabına qarşılanması məsələlərinə dair 
Maliyyə və İqtisadiyyat nazirliklərinin 
hökumətə təqdim etdiyi təkliflərin razı-
laşdırıldığını nəzərə alaraq, tələbə qəbu-
lu ilə bağlı qərarla təsdiq edilmiş tariflər 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
neti tərəfindən maliyyələşmə məsələləri 
ilə bağlı qəbul ediləcək qərar ilə eyni ta-
rixdən qüvvəyə minəcək.
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Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) qlobal ümu-
mi daxili məhsul (ÜDM) istehsalının bu il 3.2%, 
gələn il isə 2.9% artacağını proqnozlaşdırır.
Bu barədə IMF-nin “World Economic Outlook 
Update-2022” hesabatının iyul sayında bildiri-
lir. Bu da 2021-ci ilin proqnoz göstəriciləri ilə 
müqayisədə müvafiq olaraq 2.9 və 3.2 faiz bən-
di azdır.
IMF bu il inkişaf etmiş ölkə iqtisadiyyatlarının 
2.5% (2021-ci ildəki proqnozdan 2.7 faiz bəndi 
az), inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatların isə 
3.6% (3.2 faiz bəndi az) böyüyəcəyini gözləyir. 
Valyuta Fondu 2023-cü ildə isə müvafiq olaraq 
1.4% (3.8 faiz bəndi az) və 3.9% (2.9 faiz bəndi 
az) artım proqnozlaşdırır.

İspaniya və Portuqaliya qaz istehlakını 7% 
azaltmaq barədə razılığa gəliblər.
Bu barədə İspaniyanın “LaSexta” telekanalı 
məlumat yayıb.
“Aralıq dənizi hövzəsinin bir sıra ölkələri Aİ-

nin qaz istehlakını 15% azaltmaq məqsədi ilə 
qarşıya qoyduğu məqsədlə bağlı təmkin nü-
mayiş etdiriblər. Portuqaliya və İspaniya hesab 
edib ki, bütün ölkələrə eyni ölçü ilə yanaşmaq 
lazım deyil və nəticədə razılaşmalar nəticəsin-
də İspaniya və Portuqaliyanın qaz istehlakını 
7% azaltması barədə razılıq əldə olunub”, – te-
lekanal bildirib.
Qeyd olunub ki, istisnalar Malta və İrlandiya-
ya da şamil olunacaq. Eyni zamanda, elektrik 
şəbəkələri Aİ-nin digər ölkələri ilə əlaqəli ol-
mayan İttifaqın digər ölkələrinə, o cümlədən 
Baltikyanı ölkələrə, eləcə də elektrik enerjisi is-
tehsalının qazdan çox asılı olduğu ölkələrə də 
güzəşt tətbiq olunacaq.
Daha əvvəl Aİ Şurasının bir sıra istisnalarla 
qaza 15% qənaət etməklə bağlı razılığa gəldiyi 
məlum olmuşdu. Aİ Şurası bildirib ki, Aİ döv-
lətləri tərəfindən çərşənbə axşamı siyasi olaraq 
razılaşdırılmış qaza tələbatın 15% azaldılması-
na dair qanunvericilik mətni texniki dəqiqləş-
dirmələrdən sonra yaxın günlərdə yazılı qay-
dada rəsmi şəkildə qəbul ediləcək.

Rusiyanın 29 regionunun rəhbəri məhdudlaş-
dırıcı tədbirlərə məruz qalıb.
Bundan əlavə, Britaniya Rusiyanın Ədliyyə 
naziri Konstantin Çuyçenkoya sanksiya tətbiq 
edib. Sanksiya siyahısına salınan şəxslərin Bö-
yük Britaniyaya girişi qadağan ediləcək və bu 
ölkədəki aktivlərinə həbs qoyulacaq.
Məlumata görə, Bryansk, Kursk, Voronej, Li-
petsk, Nijni Novqorod, Sverdlovsk, Tümen, 
Çelyabinsk, Samara, Novosibirsk, Saratov, Vla-
dimir, Orenburq, Volqoqrad, Leninqrad, Tam-
bov, Voloqda, Kaluqa və Amur vilayətlərinin 
rəhbərləri “qara siyahı”ya salınıb.
Başqırdıstan, Çuvaş, Komi Respublikaları, Ya-
kutiya və Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsinin 
rəhbərləri, həmçinin Krasnoyarsk, Stavropol, 
Altay diyarlarının rəhbərləri də sanksiya siya-
hısına əlavə edilib.

Eyni zamanda, Sərvər və Sancar İsmayılovlar 
sanksiyaya məruz qalıb, Britaniya hökuməti 
onları iş adamı Əlişir Usmanovun qardaşı oğlu 
hesab edir.
RT agentliyinin keçmiş britaniyalı işçisi Qrem 
Fillipsə də sanksiyalar tətbiq edilib.

Avropa İttifaqı (Aİ) Ukraynadakı hərbi əməliy-
yatlara görə Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2023-
cü il yanvarın 31-dək uzadıb.
Bu barədə Aİ Şurasının bəyanatında deyilir.
Qeyd edək ki, Aİ-nin 7 ildən artıqdır qüvvədə 
olan iqtisadi sanksiyaları Rusiyanın maliyyə, 
enerji və müdafiə sektorlarına qarşı yönəlib.
Xatırladaq ki, qurum bundan əvvəl Rusiyaya 
qarşı yeddinci sanksiyalar paketini təsdiqləyib.

Koronavirus pandemiyasının Avropanın hava 
nəqliyyatı sahəsində yaratdığı böhran bir neçə 
il davam edə bilər.
Bu barədə “Qatar Airways” aviakompaniyası-
nın Baş direktoru Əkbər əl-Bəkir Böyük Brita-
niyanın “Financial Times” qəzetinə müsahibə-
sində deyib.
“Koronavirus pandemiyası bir neçə ilə bərpa 

olunacaq sənaye təchizatı zəncirini pozub. Avi-
asiya daşımalarında yaranan böhran tezliklə 
bitməyəcək”, – deyə Əkbər əl-Bəkir bildirib.
Avropanın “Airbus” təyyarə istehsalı konsorsi-
umunun rəhbərliyi də eyni fikri bölüşür. Kom-
paniyada hesab edirlər ki, xammalın, kompo-
nentlərin, ehtiyat hissələrinin və elektronikanın 
təchizatı ilə bağlı problemlər gələn il də davam 
edəcək.
“Qatar Airways” aviakompaniyasının məlu-
matına görə, daşımalarla bağlı böhran hava 
limanlarında kadr çatışmazlığı ilə bağlı xeyli 
kəskinləşir və onu qısa müddət ərzində aradan 
qaldırmaq çətindir. Aviakompaniyanın baş di-
rektorunun sözlərinə görə, bu problem bütün 
Avropada sistemli hal alıb. Hazırda bir sıra Av-
ropa ölkələrinin hava nəqliyyatı sahəsində cid-
di problemlər davam edir. Almaniya, Fransa, 
Böyük Britaniya, İrlandiya və Norveçdə apre-
lin əvvəlindən bəri on minlərlə uçuş ləğv edi-
lib, aviaşirkətlər yüz milyonlarla dollar itirib. 
Böhrana koronavirus pandemiyası zamanı on 
minlərlə işçinin ixtisar edilməsi səbəb olub.

"Dollar dünyada getdikcə öz mövqelərini itirir, 
artıq de-dollarizasiya prosesinə start verilib və 
onu dayandırmaq mümkün olmayacaq".
Bu fikri Dövlət Dumasının spikeri Vyaçeslav 
Volodin özünün Teleqram kanalında bildirib.
"Bütün dünyada de-dollarizasiya prosesinin 
başlandığı və onu dayandırmaq mümkün ol-
madığı göz qabağındadır", - Volodin vurğula-
yıb.
O, ABŞ valyutasının zəifləməsinin beş səbəbi-
ni sadalayıb. Volodin vurğulayıb ki, dollar real 
mallar və resurslarla dəstəklənmir. "ABŞ Bret-
ton-Vuds sazişindən çıxdıqdan sonra dollar 
artıq qızıla bağlanmadı. Amerika mətbəəsi heç 
nə ilə məhdudlaşdırılmır. ABŞ-ın nəhəng döv-
lət borcu və Baydenin rekord inflyasiyası buna 
görədir", - Volodin bildirib.
Bundan əlavə, Amerika valyutası "siyasi müba-
rizə aləti kimi" istifadə olunur. "Qeyri-qanuni 
sanksiyalar: ödənişlərin həyata keçirilməsinə 
məhdudiyyətlər, qızıl-valyuta ehtiyatlarının 
oğurlanması - bütün bunlar digər dövlətlərdə 
onların pullarının təhlükəsiz olacağına dair 

inam yaratmır", - Dövlət Dumasının spikeri bil-
dirib. ABŞ dollarının ucuzlaşmasının digər sə-
bəbi isə geosiyasi mahiyyətin dəyişməsi olub. 
Xüsusilə, Volodin vurğulayıb ki, birqütblü 
model uğursuzdur: "Dünyada çoxqütblülüyə 
tələbat var. Nəticədə dollara alternativ yaranıb. 
Bunun sübutu milli valyutalarda qarşılıqlı he-
sablaşmaların artmasıdır", - Volodin bildirib.

Bu barədə Almaniyanın Müdafiə naziri Kristin 
Lambrext bildirib.
“Vəd edilmiş “Mars II” raket sistemləri və 
“Panzerhaubitzen 2000″ özüyeriyən haubitsa-

lar Ukraynaya təhvil verilib. Biz vədimizə əməl 
edirik”, – Almaniya Müdafiə naziri deyib.
Almaniyadan Ukraynaya silahların çatdırılma-
sını Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri And-
rey Yermak da təsdiqləyib. “MLRS Mars II artıq 
alman müttəfiqlərimiz tərəfindən Ukraynaya 
təhvil verilib”, - deyə o, “Twitter”də paylaşım 
edib. Mars II Orta Artilleriya-Raket Sistemi 
müxtəlif hərəkət rejimli raketləri, məsələn, GPS 
sistemi ilə idarə olunan raketləri və ya minaa-
tan raketləri vura bilər.

Londonun ICE birjasının məlumatına görə, Av-
ropada qazın birja qiyməti mart ayından bəri 
ilk dəfə olaraq 1000 kubmetr üçün 2000 dollar-
dan yuxarı qalxıb. Avqust fyuçersləri üzrə hər-
raclar dünənki 1852 dollara qarşı 1000 kubmetr 
üçün 1891.4 dollarla açılıb.
Banker.az bu barədə “Kommersant”a istinadən 
xəbər verir.
Qazın qiyməti “Qazprom”un “Şimal axını” ilə 
nəqlin azaldılması ilə bağlı bəyanatı fonunda 
yüksəlir. İyulun 25-də şirkət elan etdi ki, iyulun 
27-dən “Portovaya” kompressor stansiyasında 
digər “Siemens” turbininin dayanması səbə-
bindən qaz kəmərinin nəqlini layihə gücünün 
20%-nə qədər azaldacaq.
Almaniya tədarükün azaldılması üçün heç bir 
texniki səbəb olmadığını deyib. 
Həmçinin qaz tədarükünün azaldılması fonun-
da Aİ ölkələri qaz istehlakını 15% azaltmaq 
planını müzakirə ediblər. Baxmayaraq ki, İspa-
niya, Belçika, Portuqaliya və Yunanıstan buna 
qarşıdır.
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  2021-ci il 2020-ci il 
Əməliyyat fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti  

    

Hesabat dövründə mənfəət 
/zərər  

 63 604,71  - 7 761,01  

Mənfəət vergisi üzrə xərclər - 4 634,59   -  
Qeyri-pul maddələri üzrə 
gəlirlər və xərclər: 

    

· Əsas vəsaitlərin 
amortizasiyası 

 26 995,09   16 471,02  

· Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası 

    

· Əsas vəsaitlərin satışından və 
xaricolmasından 
gəlirlər/zərərlər 

    

Dövriyyə kapitalında 
dəyişikliklər: 

    

· Ehtiyatlar üzrə artma/azalma  -   -  
· Əməliyyat debitor 
borclarında artma/azalma  

- 11 419,80  - 231,21  

· Sair qısamüddətli aktivlərdə 
artma/azalma 

 127 264,72   -  

· Sair maliyyə aktivləri     
· Cari vergi öhdəlikləri - 6 494,71   -  
· Əməliyyat kreditor 
borclarında artma/azalma 

- 2 664,00   -  

· Sair qısamüddətli 
öhdəliklərdə artma/azalma 

- 73 201,48   56 124,85  

 Əməliyyat fəaliyyətinə aid 
fövqəladə pul vəsaitlərinin 
hərəkəti 

    

Əməliyyat fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti  

119 449,94  64 603,65  

İnvestisiya fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti  

 -   -  

Əsas vəsaitlərin alınması     -  
Komisyon yığımları və ödənil-
miş digər oxşar məbləğlər da-
xil olmaqla, uzunmüddətli 
qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə 
edilməsi üçün, eləcə də uzun-
müddətli qeyri-maliyyə aktiv-
lərinə aid edilən, kapitallaşdı-
rılmayan məsrəfləri ilə əlaqə-
dar pul vəsaitlərinin xaricol-
maları, uzunmüddətli qeyri-
maliyyə aktivlərinin satışından 
pul vəsaitlərinin daxilolmaları  

    

Səhm alınması üçün pul 
vəsaitinin xaric olması 

    

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqə-
dar pul vəsaitlərinin fövqəladə 
daxilolmaları və xaricolmaları  

 -    

İnvestisiya fəaliyyətindən ya-
ranan pul vəsaitlərinin xalis 
hərəkəti  

-  -  

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət-
dən 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 fəaliy-
yətdən pul vəsaitlərinin xalis 
hərəkəti  

 -   -  

Pul vəsaitlərinin və bank 
overdraftlarının xalis 
artması (azalması) 

 119 449,94   64 603,65  

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və 
bank overdraftları  

7 782,73  8 117,39  

İl ərzində pul vəsaitlərinin və 
onların ekvivalentlərinin 
artması (azalması) 

 119 449,94   64 603,65  

İlin sonuna pul vəsaitləri və 
bank overdraftları  

1 183,06  7 782,73  

 

Qalıqlar Məbləǧ, 
manatla 

Məbləǧ, 
manatla 

Əsas əməliyyat gəlirləri 206 742,75 201 090,78 
Satışın maya dəyəri 122753,71 175179,90 
Ümumi Mənfəət 83 989,04 25 910,88 
Sair əməliyyat gəlirləri 9 206,61  
İnzibati xərclər 230,37 5 837,95 
Əməliyyat mənfəəti(zərəri) 92 965,28 20 072,93 
Maliyyə gəlirləri 0,00 0,00 
Maliyyə xərcləri 0,00 0,00 
Fövqəladə gəlirlər 0,00 0,00 
Fövqəladə gəlirlər 0,00 0,00 
Amortizasiya ayırmaları, əsas 
vəsaitlərin təqdim edilməsi və 
ləǧvi üzrə gəlirdən çıxılan 
xərclər 

26 995,09 16 471,02 

Gəlirdən çıxılan vergilər və 
yığımlar 2 365,48 1 862,49 

Sair xərclər 0,00 9 500,43 
Vergitutmadan əvvəl 
mənfəət(zərər) 63 604,71 -7 761,01 

 Mənfəət hesabına kompensasiya 
edilən keçmiş illərin zərəri  40 431,77 7 761,01 

Mənfəət üzrə azadolma, güzəşt 
və mənfəət hesabına kompen-
sasiya edilən keçmiş illərin zə-
rəri çıxılmaqla vergiyə cəlb 
olunan mənfəət  

23 172,94 0,00 

Mənfəət vergisi 4 634,59 0,00 
Hesabat dövründə xalis mənfəət 18 538,35 0,00 
Mənfəətdə iştirak payı: 

  

Səhmdarların payı 0,12 
 

Azlıqların payı  
  

Səhmdarların payına düşən 
bir səhmin mənfəəti:  

  

1(bir) səhmin əsas mənfəəti  0,09 0,0000 
 

  Nizamnamə 
kapitalı 

Kapi-
tal ehti-
yatları 

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət  

Cəmi 
kapital 

01 yanvar 2020-ci il 
tarixə qalıq 394 898,00  -  10 606,00   405 504,00  

2020-ci il üzrə xalis 
mənfəət     - - 

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları       - 

Elan edilmiş 
dividendlər       - 

Maddələr arasında 
köçürmələr       - 

Mənfəət və 
ehtiyatların istifadəsi     - - 

01 yanvar 2021-ci il 
tarixə qalıq 394 898,00   -  10 606,00   405 504,00  

2021-ci il üzrə xalis 
mənfəət      18 538,35   18 538,35  

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları        -  

Elan edilmiş 
dividendlər      -   -  

Maddələr arasında 
köçürmələr        -  

Mənfəət və 
ehtiyatların istifadəsi        -  

01 yanvar 2022-ci il 
tarixə qalıq  394 898,00   -   29 144,35   424 042,35  

 

  
 

  2021-ci il 2020-ci il 
Əməliyyat fəaliyyətindən 
pul vəsaitlərinin hərəkəti  

    

Hesabat dövründə  
mənfəət /zərər  

 63 604,71  - 7 761,01  

Mənfəət vergisi üzrə xərclər - 4 634,59   -  
Qeyri-pul maddələri üzrə 
gəlirlər və xərclər: 

    

· Əsas vəsaitlərin 
amortizasiyası 

 26 995,09   16 471,02  

· Qeyri-maddi aktivlərin 
amortizasiyası 

    

· Əsas vəsaitlərin satışından 
və xaricolmasından 
gəlirlər/zərərlər 

    

Dövriyyə kapitalında 
dəyişikliklər: 

    

· Ehtiyatlar üzrə 
artma/azalma 

 -   -  

· Əməliyyat debitor 
borclarında artma/azalma  

- 11 419,80  - 231,21  

· Sair qısamüddətli  
aktivlərdə artma/azalma 

 127 264,72   -  

· Sair maliyyə aktivləri     
· Cari vergi öhdəlikləri - 6 494,71   -  
· Əməliyyat kreditor 
borclarında artma/azalma 

- 2 664,00   -  

· Sair qısamüddətli 
öhdəliklərdə artma/azalma 

- 73 201,48   56 124,85  

 Əməliyyat fəaliyyətinə aid 
fövqəladə pul vəsaitlərinin 
hərəkəti 

    

Əməliyyat fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin 
xalis hərəkəti  

 119 449,94   64 603,65  

İnvestisiya fəaliyyətindən 
yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti  

 -   -  

Əsas vəsaitlərin alınması     -  
Komisyon yığımları və ödə-
nilmiş digər oxşar məbləğlər 
daxil olmaqla, uzunmüddətli 
qeyri-maliyyə aktivlərinin 
əldə edilməsi üçün, eləcə də 
uzunmüddətli qeyri-maliyyə 
aktivlərinə aid edilən, kapi-
tallaşdırılmayan məsrəfləri 
ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları, uzunmüddətli 
qeyri-maliyyə aktivlərinin 
satışından pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları  

    

Səhm alınması üçün pul 
vəsaitinin xaric olması 

    

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əla-
qədar pul vəsaitlərinin fövqə-
ladə daxilolmaları və xaric-
olmaları  

 -    

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) 

 119 449,94   64 603,65  

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri 
və bank overdraftları  

 7 782,73   8 117,39  

İl ərzində pul vəsaitlərinin 
və onların ekvivalentlərinin 
artması (azalması) 

 119 449,94   64 603,65  

İlin sonuna pul vəsaitləri və 
bank overdraftları   1 183,06   7 782,73  

 

“Ukraynadan kənd təsərrüfatı məhsullarının 
dəniz yolu ilə ixracı üçün İstanbulda yaradıl-

mış Birgə Koordinasiya Mərkəzi fəaliyyətini 
intensiv şəkildə davam etdirir. 
Çünki Ukrayna taxılının olduğu ilk gəmilərin 
mümkün qədər tez vaxtda müştərilərə göndə-
rilməsi zəruridir”.
Bunu Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar 
Ukraynanın İnfrastruktur naziri Aleksandr 
Kubrakovla görüşündə deyib.
Görüş zamanı H.Akar vurğulayıb ki, Türkiyə 
Ukraynanın dəniz limanlarından yüklərin da-
şınması çərçivəsində üzərinə düşən öhdəlik-
ləri yerinə yetirir və bundan sonra da yerinə 
yetirməyə davam edəcək.

Azərbaycanda bank olma-
yan kredit təşkilatları (BOKT) 
2022-ci ilin ilk yarısını 13.9 
milyon manat həcmində xalis 
mənfəətlə tamamlayıb.
Bu barədə Banker.az Azərbay-
can Mərkəzi Bankına istina-
dən xəbər verir.
Ötən ilin eyni dövrünü BOKT-
lar 0.7 mln. manatlıq zərərlə 
tamamlamışdı.
BOKT-ların faiz gəlirləri illik 
müqayisədə 36.7 faiz artaraq 
45.8 mln. manat, faiz xərcləri 
56% artaraq 7.8 mln. manat 
olub. Onlar qeyri-faiz gəlirlə-
ri 7.4 mln. manat və qeyri-faiz 
xərcləri 28.7 mln. manat təş-
kil etməklə, yarımili 16.7 mln. 
manatlıq əməliyyat mənfəəti 

ilə tamamlayıblar.
1 iyul 2022-ci il tarixinə 
BOKT-ların 440.2 mln. manat, 

o cümlədən 369.1 mln. mana-
tını müştərilərə verdiyi kredit-
lər təşkil edib.

Azərbaycanda bank sektorunun xalis mənfəə-
ti 2022-ci ilin ilk yarısına 401 milyon manata 
yaxın olub.

Azərbaycan Mərkəzi Bankından bildirilir ki, 
banklar ilin ilk yarısında 1 milyard 258 milyon 
manatlıq faizdən gəlir əldə edib ki, bu da illik 
müqayisədə 25% çoxdur. Bunun isə 1 milyard 
036.3 milyon manatı müştərilərə verilən kre-
ditlərdən daxil olan faiz gəlirləridir. İlin ilk altı 
ayında bankların faiz xərcləri 297.6 milyon ma-
nat, qeyri-faiz gəlirlərinin həcmi 533.9 milyon 
manat, qeyri-faiz xərclərinin həcmi isə 857.8 
milyon manat təşkil edib. Bununla da 616 mil-
yon manat (2021-ci ilin eyni dövrü: 502.4 mln. 
manat) əməliyyat mənfəəti əldə etmiş olublar.
Banklar hesabat dövründə 88.3 mln. manat 
mənfəət vergisi ödəmiş və beləliklə 400.8 mil-
yon manatlıq xalis mənfəət əldə etmişlər.

Bu ilin I yarısında Azərbaycandakı 20 sığorta 
şirkətinin xətti ilə 491 milyon 605 min manat 
məbləğində sığorta haqqı toplanılıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının statistikasına 
görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 8,7% 
çoxdur.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata 

keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 174 milyon 
923 min manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisə-
də 29,5% azdır.
6 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 
100 manat sığorta haqqının 35,6 manatı ödəniş 
edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 54,9 
manat olub.

Bu il iyulun 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş 
kreditlərin məbləği 661,2 milyon manat təşkil 
edib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının statistikasına 
görə, bu, iyunun 1-i ilə müqayisədə 1,9% azdır.
Ölkədə problemli kreditlər ilin əvvəlinə nis-
bətən 8,1%, son 1 ildə isə 27,7% azalıb. İyunun 
sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit 
portfelində xüsusi çəkisi 3,5% təşkil edib. Bu 

nisbət ötən ilin sonuna 4,2%, ötən il iyunun so-
nuna isə 6% olub.

Yeni dövlət qeydiyya-
tına alınan 337 dərman 
vasitəsinin qiyməti təs-
diq edilib.
Bu barədə qərar Tarif 
(qiymət) Şurasının 26 
iyul 2022-ci il tarixində 
keçirilən növbəti iclasın-
da qəbul edilib.
Qeyd edək ki, ticarət 
adı, farmasevtik forma-

sı, təsiredici maddəsi-
nin adı, dozası, ticarət 
qablaşdırması, qablaş-
dırma miqdarı, istehsal 
ölkəsi nəzərə alınmaqla 
indiyədək topdan və 
pərakəndə satış qiy-
mətləri və qüvvəyə 
minmə tarixi təsdiq 
edilən 13369 dərman 
vasitəsinin tam siyahısı 
Tarif (qiymət) Şurası-
nın rəsmi internet say-
tının (www.tariff.gov.
az) “Dərman vasitələri” 
bölməsində (http://ta-
riff.gov.az/documents/
DVA.pdf) yerləşdiril-
mişdir.



6 28 iyul - 3 avqust 2022-ci il

Azərbaycan SSR dövlət xa-
dimi, Azərbaycan SSR Neft 
Sənayesi nazirinin müavini 
(1954), Bakı Şəhər İcraiyyə 
Komitəsinin sədri (1959-1966), 
Azərbaycan SSR Nazirlər So-
veti sədrinin müavini (1970-
1987), Azərbaycan SSR Ali 
Sovetinin III, V, VI, VIII və X 
çağırış deputatı, SSRİ Döv-
lət mükafatı laureatı (1951), 
Azərbaycan SSR Əməkdar 
mühəndisi (1964), Azərbaycan 
Kommunist Partiyası Mərkə-
zi Komitəsinin üzvü Əliş Cə-
mil oğlu Ləmbəranski 10 may 
1914-cü ildə Şuşa qəzasının 
Ləmbəran kəndində anadan 
olub. 
O, 1936-cı ildə M.Əzizbəyov 
adına Azərbaycan Sənaye İns-
titutunu bitirmişdir.
İkinci Dünya müharibəsində 
iştirak etmiş, 1942-ci ildə ağır 
yaralanaraq tərxis olunmuş-
dur. Ardınca Çaparidze adına 
zavodun baş mühəndisi, son-
ra isə direktoru (1943-1945), 
"Bakı Neftayırma zavodları" 
trestinin müdiri (1945-1947), 
Ə.Qarayev adına neftayırma 
zovodunun direktoru (1947-
1950), "Azərbaycan Neftayır-
ma zavodları" birliyinin rəisi 
(1950-1959) işləmişdir.
Ləmbəranski 1954-cü ildən 
eyni zamanda, Azərbaycan 

SSR Neft Sənayesi nazirinin 
müavini idi.
1959-1966-cı illərdə Bakı 
şəhər ZDS İcraiyyə Komitəsi-
nin sədri seçilmiş, 1966-cı ildə 
SSRİ Nazirlər Soveti yanında 
Mikrobiologiya Sənayesi Baş 
İdarəsi rəisinin birinci müavi-
ni vəzifəsinə təyin edilmişdir.
1970-ci ildən Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti sədrinin müa-
vini olmuşdur.
Azərbaycan KP-nin 30-cu 
qurultayında MK üzvü seçil-
mişdir.
Ləmbəranski səmərəli fəaliy-
yətinə görə 2 dəfə Lenin orde-
ni, Oktyabr İnqilabı, 3 Qırmızı 
Əmək Bayrağı, 2-ci dərəcəli 
Vətən müharibəsi, Xalqlar 
dostluğu ordenləri və medal-

larla təltif olunmuşdur. SSRİ 
Nazirlər Soveti mükafatının 
laureatıdır (1978).
O, 1999-cu ildə Bakıda vəfat 
edib, birinci Fəxri Xiyabanda 
dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Əliş Ləmbərans-
kinin xatirəsini əbədiləşdir-
mək məqsədilə onun yaşadı-
ğı binaya (Bakı şəhəri, Tərlan 
Əliyarbəyov küçəsi, 5) xatirə 
lövhəsinin vurulması barə-
də 11 may 2004-cü il tarixdə 
Sərəncam vermişdir.
Əliş Ləmbəranskinin dövlət 
idarəçiliyinin müxtəlif sahə-
lərində uzunmüddətli səmə-
rəli fəaliyyətini, respublikada 
mühüm əhəmiyyətə malik 
sənaye və mədəniyyət müəs-
sisələrinin qurulmasında, Ba kı 
şəhərinin infrastrukturu nun 
təkmilləşdirilmə sində təq di-
rə layiq xidmətlərini nəzərə 
alaraq, onun 100 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti 28 fevral 2014-cü il 
tarixdə Sərəncam vermişdir.
Əliş Ləmbəranski haqqında 
"İthaf" adlı sənədli film çəki-
lib. Rejissoru Ziya Şıxlinski-
dir. Filmin Bakıdakı Rusiya 
İnformasiya və Mədəniyyət 
Mərkəzində (RİMM) prem-
yerası olub.

Azercell-in xidmət mərkəzi 
Zəngilanın Ağalı kəndinin ilk 
sakinlərinin yolunu gözləyir.
19 iyul 2022-ci il tarixində Azər-
baycanlı əhalinin işğaldan azad 
olunan Qarabağ torpaqlarına 
“Böyük Qayıdış”ı başladı. Azad 
edilmiş ərazilərdə ilk mobil ra-

bitə xidmətini təqdim edən Azer-
cell şirkəti bu tarixi hadisəyə -  30 
ilə yaxındır yurd həsrəti ilə yaşa-
yan ailələrin Zəngilan rayonun-
da Ağalı kəndinə qayıtmasına 
öncədən hazırlaşdı. Qeyd edək 
ki, Zəngilana qayıdacaq ilk 100 
ailə Azercell-dən 5 GB internet 
almaqla yanaşı, xüsusi hədiy-
yələrlə qarşılanacaq. 
Ölkəmizdə ilk dəfə müasir tex-
nologiyaların tətbiqi ilə “Ağıllı 
kənd” layihəsinin icra olunduğu 
Ağalı kəndində bu ilin iyunun-
dan etibarən “Azercell Telekom” 

MMC-nin  rəsmi satış və xidmət 
məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 
Abunəçilərə yüksək standartlara 
uyğun xidmət göstərmək üçün 
tələb olunan bütün şərait və ən 
müasir avadanlıqlarla təmin 
olunmuş məntəqədə şirkətin di-
gər müştəri xidmətləri mərkəz-

lərində həyata keçirilən əksər 
abunəçi əməliyyatlarının icrası 
mümkündür. Mağazada abunə-
çilərə istədikləri məhsulu tə-
dqiq və müqayisə edib seçmək-
də peşəkar satış mütəxəssisləri 
yardım edirlər. Paytaxt və digər 
bölgələrdə fəaliyyət göstərən 
diler mağazalarında olduğu 
kimi, Ağalı kəndində yerləşən 
mağazada da gündəlik istifadə 
üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra 
cihazlar (MiFi, USB modem və 
s.), müxtəlif aksessuarlar əldə et-
mək, mobil telefonları kredit və 

nağd şəkildə satın almaq müm-
kündür. 
Həyatın yenidən qayıtdığı əra-
zilərimizdə “Böyük Qayıdış”ı tə-
min etmək üçün yenidənqurma 
işləri,  bütün istiqamətlər üzrə 
infrastrukturun bərpası, müxtə-
lif istiqamətli genişmiqyaslı işlər 
və sosial layihələr həyata keçi-
rilir. Azercell şirkəti də özünün 
“Bağlantını asanlaşdırır, həya-
tı daha dolğun edirik!” strateji 
məqsədinə əsaslanaraq, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizin 
sürətli inkişafına öz töhfəsini ve-
rir və Qarabağda mobil şəbəkə 
infrastrukturunun qurulmasını 
intensiv şəkildə davam etdirir. 
Şirkət bu ərazilərdə ən müasir 
radio baza stansiyalarını quraş-
dırmaqla Şuşa, Ağdam, Füzu-
li, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, 
Kəlbəcər rayonları, İstisu, Had-
rut, Suqovuşanın qəsəbələri, Xo-
cavənd və Laçın rayonlarına aid 
bir çox kənd və digər əraziləri 
yüksək keyfiyyətli mobil xid-
mətlərlə təmin edib.
Bundan əlavə,  azad olunmuş 
ərazilərimizdə Azercell-in şə-
bəkəsindən faydalanan abunə-
çilərə dəstək məqsədilə şirkətin 
Müştəri Xidmətləri komandası 
Zəngilanın Ağalı kəndi də daxil 
olmaqla, bir çox bölgələr, o cüm-
lədən Şuşa, Cəbrayıl, Qubadlı və 
Kəlbəcərə səfər edib, abunəçilərə 
ödənişsiz xidmət göstəriblər.  

Lider mobil operator bölgə sa-
kinlərini yeni məhsulları ilə ta-
nış etdi!
İyul ayının 12-dən etibarən re-
gionlarımızı  “Bölgələrə daha 
yaxın” şüarı altında gəzən Azer-

cell səfərlərini uğurla tamam-
ladı. Özündə silsiləvi tədbirləri 
cəmləşdirən kampaniya 2 həftə 
boyunca davam etdi. Xaçmaz, 
Quba, Şəki, Gəncə, Bərdə, Cəlila-
bad da daxil olmaqla ümumilik-
də 14 bölgəni əhatə edən tədbir-
də abunəçilərə yeni məhsullar və 
xidmətlər təqdim olundu. Kam-
paniya çərçivəsində sonuncu gö-
rüş isə iyul ayının 25-də Füzuli 
rayonunda baş tutdu. 
Aksiyanın davam etdiyi müddət 

ərzində bölgədəki abunəçilər ilə 
sıx ünsiyyət yaradılaraq onların 
bütün sualları cavablandırıldı. 
Azercell tədbir ziyarətçilərini 
maraqlı təkliflər ilə tanış etdi, qo-
naqlar üçün müxtəlif oyunlar ke-
çirildi və hədiyyələr paylanıldı.
Kampaniya müddətində lider 
mobil operator rəsmi Instagram 
səhifəsində də müxtəlif müsa-
biqələr  keçirərək izləyicilərinə 
internet paketləri qazanmaq im-
kanı yaratdı. 

Bakcell növbəti dəfə Azərbayca-
nın “Ən sürətli mobil şəbəkəsi”* 
kimi tanınıb. Bu mükafat mobil 
və genişzolaqlı şəbəkələrin intel-
lektual təhlili, mobil tətbiqetmələ-
rin və texnologiyaların sınaqdan 
keçirilməsi üzrə dünya lideri olan 
Ookla® şirkətinin müstəqil təhlili 
nəticəsində verilib. Mükafat döv-
ründə Ookla® Azərbaycanda ən 
sürətli mobil şəbəkəni müəyyən 
etmək üçün 2022-ci ilin I və II rübü 
ərzində ölkənin mobil rabitə isti-
façiləri tərəfindən Speedtest® iOS 
və Android mobil tətbiqetmələri 
vasitəsilə keçirilmiş 71 mindən 
çox testi müqayisə edib. Nəticə-

də "Bakcell"in mobil şəbəkəsi bu 
ilin I və II rübü üzrə ən yüksək 
yükləmə (download) və ötürmə 
(upload) sürəti nümayiş etdirib. 

“Ookla tərəfindən təqdim edilən 
“Speedtest mükafatı” müstəsna 
internet sürəti və əhatə dairəsini 
təmin edən seçilmiş şəbəkə ope-
ratorları üçün nəzərdə tutulub. 
“Azərbaycanın ən sürətli mo-
bil şəbəkəsi” mükafatını Bakcell 
şirkətinə böyük məmnuniyyətlə 
təqdim edirik. Bu mükafat şirkə-
tin 2022-ci ilin I və II rübləri ərzin-
də göstərdiyi misilsiz nəticələrin 
təsdiqidir. Nəticələr abunəçilər 
tərəfindən “Speedtest” proqramı 
vasitəsilə edilən sınaqların ətraf-
lı təhlili vasitəsilə əldə olunub”, 
deyə Ookla şirkətinin baş icraçı 
direktoru Doug Suttles bildirib.

Lider operator jurnalistlərə peşə 
bayramları münasibətilə 5GB in-
ternet paketi hədiyyə verir.
22 İyul - milli və ümumbəşəri 
dəyərlərin təbliğində müstəsna 
rol oynamış Azərbaycan mətbua-
tının yaranması günüdür.  
Ölkənin lider mobil operatoru 
“Azercell Telecom” MMC ənənəvi 
olaraq jurnalistlərin peşə bayra-
mında media nümayəndələrinə 
özəl hədiyyə təqdim edib. 22-23 

iyul tarixlərində “Mediacell” ta-
rifinin bütün istifadəçiləri və 2-ci 
Qarabağ müharibəsində iştirak 
etmiş media əməkdaşları Azer-
cell-dən hədiyyə olaraq 5 GB mo-
bil internet paketi alıb. Jurnalist-
lər hədiyyə paketini qeyd olunan 
tarixlərdə 1875 açar sözünü 2723 
qısa nömrəsinə göndərməklə əldə 
edə ediblər. 
Milli Mətbuat və Jurnalistika Gü-
nündə Azercell şirkəti düşmən 
atəşi altında peşə fəaliyyətini 
həyata keçirən şəhid jurnalistlər 
Məhərrəm İbrahimov və Sirac 
Abışovun da xatirələrini yad edib. 
Şirkət nümayəndələri bu əlamət-
dar tarixdə şəhidlərin ruhuna də-
rin ehtiramlarını və dəstəklərini 
nümayiş etdirmək üçün onların 
ailə üzvlərinə xüsusi hədiyyələr 
təqdim edib.
Mətbuat nümayəndələri üçün 

2011-ci ildən etibarən "Mediacell” 
adlı xüsusi tarif paketini təqdim 
edən Azercell fəaliyyəti boyunca 
ölkəmizdə KİV nümayəndələri-
nin inkişafına, onların peşəkar 
bacarıqlarının artırılmasına yar-
dım etmək məqsədilə çoxsaylı la-
yihələr həyata keçirib, jurnalistlər 
üçün ixtisaslaşmış seminar və tre-
ninqlər təşkil edib. Tək Azercell-in 
ingilis dili kurslarına indiyədək 
550-ə yaxın media nümayəndəsi 
qatılıb. Mobil operator tərəfindən 
Vətən müharibəsi zamanı Azər-
baycanın mövqeyini və dürüst xə-
bərləri xalqımıza və dünyaya çat-
dıran jurnalistləri də dəstəkləyən 
müxtəlif təşəbbüslər reallaşdırıb.
“Azercell Telecom” MMC bu şə-
rəfl i peşə nümayəndələrini təb rik 
edir, onlara əhəmiyyətli və məsu-
liyyətli işlərində müvəffəqiy yətlər 
arzulayır!

“ACCFIN GROUP” MMC Maliy-
yə və Mühasibatlıq Bürosu uzun 
müddətdir ki, mühasibatlıq xid-
məti və mühasibatlığın tədrisi 
sahəsində gördüyü işlər ilə daim 
tərəfdaşlarına və izləyicilərinə 
yeniliklər təqdim etməyə çalı-
şır. Xüsusən, şirkət Azərbaycan 
iqtisadiyyatının bünövrəsi olan 
sahibkarlıq subyektlərinin biz-
neslərinin davamlılığının, dina-
mikasının qorunması üçün ma-
liyyə və mühasibatlıq sahəsində 
yüksək keyfiyyətlərə malik xid-
mətlər təklif edir. Azərbaycanda 
biznes strukturunun və maliyyə 
strukturunun beynəlxalq stan-
dartlara cavab verə bilməsi, bey-
nəlxalq idarəetmə mexanizmlə-
rinin və uçot mexanizmlərinin 
qurulması, biznes proseslərinin 
təşkili və hesabatlılıq səviyyəsi-
nin yüksəldilməsi üçün modern 
təkliflər irəli sürür.
Şirkətin direktoru Elşad Ağahəsə-
nov maliyyə sahəsində qazan-
dığı 17 illik peşəkar təcrübəni 
bu sahənin yaxşılaşdırılmasında  
aktiv istifadə edir. Biznes prose-
sinin təşkili və maliyyə sistemlə-
rinin avtomatlaşdırılması üçün 
ən müasir metodların tətbiqi və 
bunların stimullaşdırılması üçün 
yüksək keyfiyyətli xidmətlər tək-
lif edir. Elşad Ağahəsənov müa-
sir dünyada baş verən iqtisadi 
prosesləri araşdıraraq, maliyyə 
sahəsində tələb olunan bilik və 

bacarıqlara yiyələnmişdir. Eyni 
zamanda bir menecer olan Elşad 
Ağahəsənov rəhbərlik etdiyi “AC-
CFIN GROUP” MMC şirkətini də 
maliyyə sahəsində liderlik edəcək 
şirkət halına gətirməyə çalışır.
Elşad Ağahəsənov biznes, maliy-
yə və mühasibatlıq sferası üzrə 
müxtəlif yönümlü təlimlər keçi-
rir. Keçirilən təlimlərdə tələbələrə 
mühasibatlığın fəlsəfəsi izah olu-
naraq tətbiqi bacarıqlar aşılanır. 
Təlimlərə böyük marağın olması 
burada onlara audit, maliyyə rəisi 
səviyyəsində biliklərin öyrədil-
məsindən qaynaqlanır. Təlim iş-
tirakçılarına   istehsalat, ticarət və 
xidmət sferaları  üzrə yüksək sə-

viyyədə maliyyə və mühasibatlıq 
sahəsi üzrə biliklər öyrədilir. Tə-
limi uğurla bitirən tələbələrə “AC-
CFIN GROUP” MMC tərəfindən 
qiymətli kağızlar üzərində QR-
kod və mikro mətnlər ilə işlənmiş 
rəsmi 5 məxfi elementdən ibarət 
sertifikatlar verilir. QR-kodların 
oxudulması ilə şirkətin internet sə-
hifəsində sertifikatların həqiqiliyi 
öz təsdiqini tapır. Elşad Ağahəsə-
nov QR-kod sistemini sertifikat-
larda ilk olaraq tətbiq edərək bir 
yeniliyə imza atmışdır. Bununla 
da tələbələrə verilmiş sertifikatlar 
üzərində yerləşdirilmiş QR kodlar 
özünəməxsus şəkildə vebsaytda 
hər tələbə haqqında məlumatlara 
körpü yaradaraq sertifikatın tələ-
bəyə aid olub-olmadığını təsdiq 
edir.
Sertifikat və diplomlarda həqi-
qi liyin qorunması üçün tətbiq 
olunan QR-kod sisteminin Azər-
baycan daxil olmaqla 181 ölkə 
üzrə müəlliflik hüququnun “AC-
CFIN GROUP” MMC  şirkətinin 
direktoru Elşad Ağahəsənov tərə-
findən hazırlanması ilk dəfə ye-
nilik olaraq qeydə alınmaqla pa-
tentləşdirilmişdir. Qeyd edək ki, 
Azərbaycan daxil olmaqla “Bern 
Konvensiya”sına qoşulmuş 181 
ölkədə sertifikat və diplomlarda 
QR-kodun tətbiq edilməsi yalnız 
Elşad Ağahəsənovun icazəsi ilə 
mümkündür.

Yeganə Məmmədova

Tarif (qiymət) Şurasının iclasında, qanunvericilikdə 
edilmiş dəyişikliklərə əsasən, “Dövlət qulluğu serti-
fikatı”nın qüvvədə olma müddətinin hər ili ərzində 
5 dəfədən artıq müsahibədə iştirak üzrə ödənişin 
dövlət qulluğu vəzifələrinin qrupundan asılı olma-
yaraq bir iştirak üçün 50 manat səviyyəsində müəy-
yənləşdirilməsinə dair Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
müraciətinə baxılmışdır.
Tarif (qiymət) Şurası üzvlərinin təklifləri əsasında il 

ərzində 5 dəfədən artıq müsahibədə iştirakla bağlı 
ödənişin məbləği dövlət qulluğu vəzifələrinin qrup-
larına uyğun olaraq hər bir mövcud imtahan ta-
rifinin 50 faizi miqdarında (35, 40, 45 və 50 manat) 
müəyyənləşdirilmişdir.
Bu barədə qərar Tarif (qiymət) Şurasının 26 iyul 
2022-ci il tarixində keçirilən növbəti iclasında qərar 
qəbul edilib. Qərar 26 iyul 2022-ci il tarixindən qüv-
vəyə minir.


