
1

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev avqustun 17-də 
Bakının Dənizkənarı Milli Parkında dünya-
şöhrətli müğənni Müslüm Maqomayevin 
abidəsinin açılışında deyib.
Dövlət başçısı bildirib: - Əziz dostlar, bu 
gün Azərbaycan xalqının böyük oğlu Müs-
lüm Maqomayevin anadan olmasının 80 
illiyidir. 
O, həm böyük müğənni, həm də böyük 
bəstəkar idi. Sovet estradasında onun ta-
yı-bərabəri yox idi və bu gün də Müslüm 
Maqomayevin ifasında səslənən mahnılar 
hər birimizi duyğulandırır. Hər birimizin 
Müslüm haqqında öz xatirələri var, o cüm-
lədən mənim də. Mən yeniyetmə yaşlarım-
dan Müslümü və Tamaranı tanıyıram. On-
lar bizim evimizin çox əziz qonaqları idi. 
Bir çox gözəl xatirələrim var. Əlbəttə ki, hər 
il avqust ayında Müslüm və Tamaranı biz 
öz evimizdə qarşılayaraq, Müslümün ad 
gününü evimizdə qeyd edirdik.
Əlbəttə ki, bu gün Müslüm haqqında danış-
maq həm asandır, həm çətindir. Çünki o qə-
dər böyük şəxsiyyət idi, həm sənətkar kimi, 
həm insan kimi. Onun haqqında saatlarla 
danışmaq olar. Eyni zamanda, onu yaxın-
dan tanıyan, onu sevən insanlar, əlbəttə ki, 
onun bütün istedadlarını qeyd edərək, ilk 

növbədə, insan kimi onu xatırlayır. 
Onun böyük sənətkar olmasını təsdiqləyən 
təkcə iki faktı qeyd etmək kifayətdir. Hələ 
30 yaşı olmadan o, Azərbaycanın Xalq ar-
tisti adına layiq görülmüşdür, 31 yaşında 
isə Sovet İttifaqının Xalq artisti adına layiq 
görülmüşdür. Estrada ifaçısı üçün bu, na-
dir bir hadisədir. Bütövlükdə Müslümün 
səsi Allah vergisi idi, özünəməxsus ifa tərzi 
bir fenomen idi. Nə o vaxt, nə də bu gün 
onun səviyyəsinə hələ ki, qalxan olmamış-
dır.
Müslümün öz doğma torpağına bağlı ol-
ması onun yaradıcılığında da özünü göstə-
rib. Azərbaycana, Odlar Yurduna, Xəzər 
dənizinə həsr edilmiş onun bəstələdiyi 
mahnılar nə qədər əzəmətlidirsə, o qədər 
də Vətənə sevgi ilə dolu olan mahnılardır.
“Əlvida Bakı”, əlbəttə, o mahnıdır ki, Müs-
lüm öz duyğularını ifa edirdi, ancaq, eyni 
zamanda, heç vaxt “Əlvida Bakı” demək 
mümkün deyil. Çünki Müslüm bizimlədir. 
O, bu gün Bakıdadır, onun gözəl abidəsi bu 
gün açılacaq və Bakı heç vaxt onu unutma-
yacaq. 
Azərbaycan xalqı heç vaxt onu unutmaya-
caq. Onun xatirəsi onu tanıyanların qəlbin-
də yaşayacaq, onun möhtəşəm səsi, onun 
sənəti əbədi yaşayacaqdır.

Avqustun 12-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev İsmayıllı rayonunun 
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan 
Televiziyasına müsahibə verib. 
Müsahibədən bəzi məqamları 
diqqətinizə çatdırırıq.
- Cənab Prezident, ilk növbədə, 
icazənizlə bugünkü səfərinizlə 
bağlı təəssüratlarınızı öyrən-
mək istərdik.
- Mənim bölgələrə səfərlərim 
müntəzəm xarakter daşıyır, həm 
vəziyyətlə tanış olmaq, həm 
də əlavə göstərişlərin verilmə-
si üçün. Gedən işlərə, bildiyiniz 
kimi, özüm nəzarət edirəm və 
son illər ərzində bütün bölgələr-
də quruculuq-abadlıq işləri daha 
geniş vüsət almışdır. Bu gün 
Ağsu, İsmayıllı rayonlarına səfə-
rim çərçivəsində burada görül-
müş və görüləcək işlər haqqında 
həm göstərişlər verilmişdir, eyni 
zamanda, məruzələr edilmişdir.
Son illərdə hər iki rayonda böyük 
infrastruktur layihələri icra edil-
mişdir. Demək olar ki, infrastruk-
tur layihələrinin əsas hissəsi başa 
çatmışdır. İstər qazlaşdırma, istər 
elektrik enerjisi, su təchizatı, yol-
ların tikintisi ilə bağlı çox böyük 
layihələr icra edilmişdir. Təkcə 
onu demək kifayətdir ki, dağlıq 
rayon olmasına baxmayaraq, İs-
mayıllı rayonunda qazlaşdırma 80 
faizdən çoxdur, Ağsu rayonunda 
100 faizə yaxındır. Bu iki rayonda 
son illərdə 10-dan çox elektrik ya-
rımstansiyası inşa olunmuşdur və 
elektriklə təchizat tam təmin edi-
lib. Yolların çəkilişi ilə bağlı - həm 
kənd yollarında, eyni zamanda, 
İsmayıllı-Muğanlı yolunun yeni 
hissəsində işlər icra edilir.
Sosial infrastrukturla bağlı bö-
yük layihələr icra olunub. Hər iki 
şəhərdə - Ağsuda və İsmayıllıda 
160 çarpayılıq xəstəxana tikil-
mişdir, 100-ə yaxın məktəb inşa 

edilmiş, ya da əsaslı şəkildə təmir 
olunmuşdur. İş yerlərinin yara-
dılması ilə bağlı böyük layihələr 
icra edilib. Bir sözlə, bu bölgənin 
gələcək inkişafı ilə bağlı çox güc-
lü zəmin yaradılıb.
Bu gün Basqal qəsəbəsinin girə-
cəyində yeni, 179 otaqlı müasir 
otelin açılışı oldu. Bu otelin açı-
lışı, əlbəttə ki, bölgənin turizm 
potensialını böyük dərəcədə ge-
nişləndirəcək. Eyni zamanda, 
İsmayıllı rayonunda bu obyekt-
lərin yaradılması yüzlərlə iş ye-
rinin açılması deməkdir. Təkcə 
Basqaldakı oteldə 300-ə yaxın iş 
yeri açılır və orada işləyənlər də 
yerli vətəndaşlardır. Bu gün, eyni 
zamanda, Ağsu rayonunda böyük 
aqroparkın fəaliyyəti də bölgə iq-
tisadiyyatına töhfə verir. Orada 
da 200-ə yaxın iş yeri açılıb.
Əlbəttə ki, bu bölgənin həm tu-
rizm, həm kənd təsərrüfatı is-
tiqamətləri bölgənin gələcək 
inkişafını təmin edəcək. Kənd 
təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı əv-
vəlki illərdə qəbul edilmiş qərar-
lar öz bəhrəsini verir. Bildiyiniz 
kimi, bu gün ərzaq təhlükəsizliyi 
ilə bağlı dünyada çox böyük na-
rahatlıq var. O cümlədən Azər-
baycan da bu istiqamətdə fəal iş 
aparır. Görülmüş və görüləcək 
işlər nəticəsində biz özümüzü bu 
sahədə də təmin etmiş ölkəyə çe-
virəcəyik və ərzaq təhlükəsizliyi 
məsələləri, əminəm ki, Azərbay-
canda maksimum dərəcədə tə-
min olunacaq.
- Cənab Prezident, növbəti su-
alımız ərzaq təhlükəsizliyi ilə 
bağlıdır. Artıq buna toxundunuz. 
Qiymətlərin durmadan artması, 
xüsusilə taxıl qıtlığı bu gün dün-
yada başlıca mövzulardan birinə 
çevrilib. Azərbaycanda bu is-
tiqamətdə hansı tədbirlər nəzərdə 
tutulur, hansı addımlar atılır?
- Biz əlbəttə, öz iqtisadiyyatımızı 

dünya iqtisadiyyatına inteqra-
siya edərək bazar iqtisadiyya-
tının bütün təməl prinsiplərini 
Azərbaycanda tətbiq etdik. Bu 
gün Azərbaycanın ümumi daxili 
məhsulunun strukturuna baxsaq, 
görərik ki, ümumi daxili məh-
sulumuzun əksər hissəsini özəl 
sektor formalaşdırır, həm yerli 
şirkətlər, həm xarici investorlar, 
xarici şirkətlər. Belə olan halda 
dünyada gedən istənilən iqtisadi 

proses bizə də təsirsiz ötüşmür, 
bizə də təsir edir. O cümlədən 
dünyada mövcud olan ərzaq 
mallarının bahalaşması da, əlbət-
tə ki, bizə də təsir edir. Bu il dün-
yanın əksər ölkələrində inflyasiya 
ikirəqəmli inflyasiyadır. Bildiyi-
niz kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə 
inflyasiya çox aşağı səviyyədə 
olur. İndi biz hətta o ölkələrdə 
ikirəqəmli inflyasiyanı görürük.
Ərzaq mallarının qiymətinin 

qalxması da Azərbaycana bir 
növ, - əgər belə demək müm-
kündürsə, - idxal olunub. Çünki 
biz hələ də özümüzü tam, yəni, 
100 faiz əsas ərzaq məhsulları ilə 
təmin edə bilmirik. Ancaq bu is-
tiqamətdə ardıcıl işlər aparılır. 
Amma əfsuslar olsun ki, biz özü-
müzü taxılla hələ uzun illər tam 
təmin edə bilməyəcəyik. Özümü-
zü buğda ilə təminetmə əmsalı 
Azərbaycanda bu ilin əvvəlinə 

62 faiz idi. Məhz bu məqsədlə 
xüsusi proqram işlənib hazırlan-
dı, yeni növ subsidiyaların tətbiq 
edilməsinə start verildi və bunun 
nəticəsində əminəm ki, ərzaqlıq 
buğdanın Azərbaycanda istehsa-
lı kəskin artacaq. Ancaq bu, vaxt 
tələb edəcək. Mən hesab edirəm 
ki, təqribən 3-4 il ərzində biz özü-
müzü ərzaqlıq buğda ilə 80 faiz 
səviyyəsində təmin edə bilsək, 
bu, çox böyük nəticə olacaqdır. 
Ona görə taxılın qiymətinin dün-
ya bazarlarında qalxması bütün 
ölkələrə təsir göstərir. Ancaq bu-
günkü vəziyyət ondan ibarətdir 
ki, təkcə qiymətdən söhbət get-
mir, eyni zamanda, taxıl qıtlığı ya-
şanır. Bildiyiniz kimi, Rusiya-Uk-
rayna müharibəsi nəticəsində 
bir çox ölkələr fiziki cəhətdən öz 
əhalisini buğda ilə, taxılla təmin 
edə bilmirlər. Çünki taxılın əsas 
ixtracatçıları Rusiya və Ukrayna 
olduğu halda, indi müharibə əl-
bəttə ki, bu məsələdə çox böyük 
əngəllər törətmişdir. Ancaq Azər-
baycanda bu sahədə heç bir prob-
lem yoxdur. Biz ənənəvi olaraq 
taxılı da, gübrəni də Rusiyadan 
alırıq. Rusiyalı tərəfdaşlarımızla 
əldə edilmiş razılaşmalar nəticə-
sində Azərbaycana istədiyimiz 
qədər həm gübrə, həm taxıl ixrac 
edilir və ediləcək. 
Bir sözlə, bax, bu amillər reallıq-
dır və biz real həyatda yaşayı-
rıq. Hesab edirəm ki, gələcəkdə 
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 
yetişdiriləcək məhsullar, o cüm-
lədən ərzaq təhlükəsizliyimizin 
tam təmin edilməsində bizə bö-
yük kömək göstərəcək.
- Elə bu mövzunun davamı ola-
raq, erməni işğalından azad edil-
miş torpaqlarımızda Sizin göstə-
rişinizlə əkin işləri aparılır. Azad 
edilmiş ərazilərdə, ümumiyyətlə, 
kənd təsərrüfatı sahəsində hansı 
işlər görülür?
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- Azad edilmiş ərazilərdə həm kənd 
təsərrüfatı, həm maldarlıq, həm bitkiçi-
lik üçün çox münbit iqlim və təbii şərait 
var. Biz, əlbəttə ki, maksimum dərəcədə 
bundan səmərəli şəkildə istifadə etmə-
liyik. Eyni zamanda, ərzaq təhlükəsiz-
liyi ilə bağlı mövcud olan məsələlər, bu 
günün məsələləri deyil. Sadəcə olaraq, 
Rusiya-Ukrayna müharibəsi nəticəsində 
bu məsələlər daha da kəskinləşir. Əl-
bəttə, torpaqlarımız işğalçılardan azad 
olunandan sonra mən dərhal göstəriş 
verdim ki, biz vaxt itirmədən bu tor-
paqlarda əkin-biçinlə məşğul olmalıyıq. 
Bu il 50 min hektarda taxıl əkilmişdir 
və artıq məhsul yığımı da sona çatmaq 
üzrədir. Düzdür, məhsuldarlıq çox aşa-
ğıdır, bu da təbiidir. Çünki uzun illər bu 
torpaqlar istifadəsiz qalmışdır, suvarma 
da yoxdur, dəmyə şəraitində taxıl yetiş-
dirilir və birinci ildir ki, əkin aparılmış-
dır. Ona görə hektardan orta məhsul-
darlıq təqribən 1 tondan aşağıdır. Ancaq 
əminəm ki, növbəti illərdə məhsuldarlıq 
daha da artacaq, əkin sahələri artacaq. 
Mən hesab edirəm ki, biz azad edilmiş 
torpaqlarda taxılçılıq üçün ən azı 100 
min hektarı dövriyyəyə buraxmalıyıq və 
əlbəttə ki, bütün müasir aqrotexniki təd-
birlərin görülməsi, o cümlədən suvarma 
məsələlərinin düzgün təşkil edilməsi 
şərtilə. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim 
əsas çaylarımız da erməni işğalına mə-
ruz qalmışdı. Mənfur düşmən bizi öz 
suyumuzdan da məhrum etmişdi. Bil-
diyiniz kimi, Tərtər çayının suyundan 
biz faktiki olaraq istifadə edə bilmirdik. 
Həkəri çayın suyundan, Bazar çayın su-
yundan istifadə edə bilmirdik. Bunlar, 
azad edilmiş torpaqlarda əsas çaylardır, 
amma o çayların sayı daha da çoxdur.

Ona görə bu amili nəzərə alsaq və azad 
edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının 
müasir planlı şəkildə ixtisaslaşma əsa-
sında təşkili bizə imkan verəcək ki, oraya 
qayıdacaq insanlar əkin-biçinlə məşğul 
olmaqla öz güzəranını özləri təmin edə-
cəklər, yaxşı vəsait əldə edəcəklər, eyni 
zamanda, ölkəmizin ərzaqla təminatı və 
ixrac imkanları böyük dərəcədə artacaq. 
Məsələn, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan rayon-
larında heyvandarlığın çox böyük pers-
pektivləri var və biz vaxt itirmədən artıq 
ikinci ildir ki, çobanları qoyun sürüləri ilə 
oraya göndərmişik və bunun nəticəsini 
görürük. Arıçıları göndərmişik. Artıq Kəl-
bəcər və Laçın rayonlarında yüzlərlə arıçı 
öz təsərrüfatını qurub və bol məhsul götü-
rür. Artıq biz bal ixracatçısına çevrilmişik.
Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı ra-
yonlarında taxılçılıq, o cümlədən üzüm-
çülük, meyvəçilik, fındıqçılıq sahələri 
inkişaf etməlidir. Yəni, dövlət öz töv-
siyələrini verəcək. Fermerlərə, oraya 
qayıdacaq vətəndaşlara həm dəstək 
göstərəcək, subsidiya verəcək, tövsiyə 
verəcək, onların yetişdirdikləri məhsulu 
bazarlara çıxarmaları üçün dəstək ola-
caq. Bu bölgələrdə - Şərqi Zəngəzur və 
Qarabağ bölgələrində kənd təsərrüfatı-
nın inkişafı, yenə də deyirəm, ən müasir 
əsaslar üzərində qurulmalıdır. Çünki biz 
faktiki olaraq işlərə sıfırdan başlayırıq, 
ona görə səhvə yol verə bilmərik. Vaxtilə 
Azərbaycanda aparılmış kənd təsərrüfa-
tı islahatı zamanı buraxılan səhvlərə yol 
verə bilmərik. Hər şey düzgün, şəffaf ol-
malıdır və əminəm ki, bunun nəticəsin-
də ən böyük məhsuldarlıq məhz işğal-
dan azad edilmiş torpaqlarda olacaq.
- Cənab Prezident, Azərbaycan tərəfi Er-
mənistana vaxt vermişdi ki, bu il avqust 

ayının sonuna qədər Laçın şəhəri, Zabux 
və Sus kəndlərini boşaldaraq geri qaytar-
sın. Bununla bağlı məsələ nə yerdədir?
- Əslində, bu tarixi Qarabağda Rusi-
yanın sülhməramlı qüvvələrinin mü-
vəqqəti yerləşdiyi ərazidə yaşayan yerli 
ermənilər bizdən xahiş etmişdilər. Biz də 
buna razılaşdıq. Onu da bildirməliyəm 
ki, 10 noyabr 2020-ci il Bəyannaməsində 
açıq-aydın göstərilir ki, yeni yol çəkiləcək 
və üç il ərzində bu yolun planlaşdırılma-
sı və razılaşdırılması təmin edilməlidir. 
Onu da bildirməliyəm ki, bu bəndi üç-
tərəfli Bəyanata saldıran məhz mənəm. 
Çünki 2020-ci il noyabrın 9-da son da-
nışıqlar aparılarkən, - danışıqlar Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putin vasitəsilə apa-
rılırdı, Ermənistan rəhbərliyi, o cümlə-
dən Rusiya özü də bu danışıqlarda fəal 
iştirak edirdi, - mən çox təkid edirdim 
ki, mütləq bu bənd salınmalıdır. Çünki 
Ermənistanı Xankəndi ilə birləşdirən yol 
Laçın şəhərinin içindən keçir. Əgər bu 
bəndi mən saldırmasaydım, o zaman La-
çın şəhəri həmin bu beş kilometr enində 
olan zonaya düşəcəkdi və tez bir zaman-
da oraya keçmiş köçkünləri qaytarmaq 
mümkün olmayacaqdı. Ona görə mən 
təkid edirdim və buna nail oldum ki, bu, 
məhz o məqsədlə sənədə salındı.
Əlbəttə ki, bütün Qarabağda və Şərqi 
Zəngəzurda bildiyiniz kimi indi, geniş-
miqyaslı işlər aparılır, o cümlədən bu 
yolun tezliklə inşa edilməsi mənim tərə-
fimdən əsas vəzifə kimi qarşıya qoyul-
muşdu. Biz bu yolu cəmi bir il ərzində 
inşa etdik, 32 kilometr uzunluğunda olan 
bir yoldur. Ondan əvvəlki dövrdə, İkinci 
Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra 
biz bu yolun marşrutu ilə bağlı Rusiya 
tərəfi ilə danışıqlara başlamışdıq. Biz bu 

yolu razılaşdırdıq. Rusiya Müdafiə Na-
zirliyi ən yüksək səviyyədə bu marşrutu 
bizimlə razılaşdırdı və təsdiqlədi. Əgər 
başqa cür olsaydı, biz Rusiyanın mü-
vəqqəti nəzarətində olan ərazidə necə 
yol inşa edə bilərdik? Yəni, bu, təbiidir. 
Əgər kimsə bizi ittiham etmək istəyir ki, 
biz nəyisə qanunsuz etmişik, yaxud da, 
hansısa birtərəfli addım atmışıq, qətiy-
yən belə deyil. Biz istənilən səviyyədə 
bunu sübut edə bilərik. İndi Rusiyanın 
rəsmi orqanlarına sorğu göndərilə bilər, 
necə bu yol tikilib bütün sənədlər var, 
bütün razılaşmalar var. Bu marşrut razı-
laşdırılmışdır. Əlbəttə ki, biz bu marşru-
tu Ermənistanla razılaşdırmalı deyildik. 
Çünki Ermənistanın buna heç bir aidiy-
yəti yoxdur. Sadəcə olaraq, Ermənistana 
bildirildi ki, Ermənistan sərhədinə çıxış 
hansı nöqtədən olacaq və onlar da öz 
tərəfindən yeni yolu o nöqtəyə gətirib 
çatdırmalı idilər. Amma əfsuslar olsun 
ki, bunu etmədilər. Nə üçün? Vaxtı uzat-
maq üçün. Bunun başqa səbəbi yoxdur.
Biz Laçına qayıtmalıyıq, Zabuxa, Susa 
qayıtmalıyıq. Mən Dövlət qaçqınkoma 
göstəriş verdim, Laçın şəhərinin, Sus, 
Zabux kəndlərinin camaatı ilə əlaqə sax-
lasınlar və biz onları yaxın zamanlarda 
öz doğma yerlərinə qaytaracağıq.
Digər nəticə ondan ibarətdir ki, - mən 
bunu ilk dəfə deyirəm, çünki artıq bu 
prosesin təzahürləri var idi, sadəcə ola-
raq, yeni Laçın yolunun hadisəsi bunu 
daha da qabarıq şəkildə göstərdi, - Er-
mənistan hakimiyyəti Qarabağda yaşa-
yan ermənilərə öz təsir imkanlarını itirir. 
Bu, həqiqətdir. Əksinə, Azərbaycan ha-
kimiyyəti öz təsir imkanlarını artırır. Bu, 
reallıqdır. Bunun səbəbi, məncə, ondan 
ibarətdir ki, Qarabağda yaşayan ermə-

nilər açıq-aydın gördülər ki, Ermənistan 
hakimiyyəti onların problemlərini həll 
etmək iqtidarında deyil - nə təhlükəsiz-
lik, nə iqtisadi, nə maliyyə, nə başqa. Heç 
bir problemi həll etmək iqtidarında deyil. 
Əksinə, gördü ki, Azərbaycan hakimiy-
yəti onlara öz vətəndaşları kimi yanaşır 
və mən bunu demişəm, birinci dəfə de-
yil. Qarabağda yaşayan ermənilər bizim 
vətəndaşlarımızdır. Nə qədər onlar bunu 
tez dərk etsələr və bu proses artıq başla-
yır, o qədər də hamımız üçün yaxşı olar.
Bu gün Ermənistanla Azərbaycan ara-
sında gedən normallaşma prosesində 
Qarabağ mövzusu yoxdur. Bu gün danı-
şıqlar masasında hər hansı bir statusdan, 
ümumiyyətlə, söhbət belə getmir. Nə-
dən söhbət gedir? Qarabağda yaşayan 
ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi. 
Mən də demişəm bəli, onların hüquqları 
da, təhlükəsizliyi də Azərbaycan dövləti 
tərəfindən təmin ediləcək və mən nəyi 
deyirəmsə, onu da həmişə icra edirəm. 
Yeni Laçın yolunun inşası zamanı biz 
bunu gördük.  Bax belə, vəziyyət bun-
dan ibarətdir və deyə bilərəm ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsindən təxminən iki 
il keçir, amma görün bu iki il ərzində 
nə qədər böyük dəyişikliklər baş verib? 
Mən hələ orada apardığımız bərpa, ye-
nidənqurma işlərini kənara qoyuram, 
bunlar hamısı göz qabağındadır. Şüurda 
nə qədər dəyişikliklər baş verir? Nəyə 
görə? Düzgün siyasətimizə görə.
Ona görə mən gələcəyə nikbinliklə baxı-
ram. Bir daha demək istəyirəm, biz istə-
diyimizə həmişə nail oluruq. İstədiyimiz 
də odur ki, bölgədə sülh olsun, əmin-a-
manlıq olsun, müharibə olmasın, Azər-
baycan uğurla inkişaf etsin, xalqımız 
yaxşı, firavan yaşasın.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev avqustun 12-də Ağsu rayonunda “Ağsu 
Aqropark” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəa-
liyyəti ilə tanış olub.

“Ağsu Aqropark” QSC-nin baş direktoru Ata-
baba İsayev dövlətimizin başçısına görülən iş-
lər barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, 2018-ci ildən heyvandarlıq və əkin-
çilik sahəsi üzrə fəaliyyətə başlayan “Ağsu Aqro-
park”ın ümumi ərazisi 1843 hektar olmaqla layihə 
dəyəri 18 milyon manatdır. Aqroparkın tikintialtı 
sahəsi 10 hektar təşkil edir. Yerli mütəxəssislərə 
önəm verən Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsini mühüm bir 
vəzifə kimi öz üzərinə götürüb. Hazırda burada 
200-ə yaxın daimi işçi çalışır, mövsümdən asılı 
olaraq 240-250 nəfər işlə təmin edilir.
Aqroparkın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən 
biri heyvandarlıqdır. Burada ümumilikdə 2200 
baş iribuynuzlu südlük və ətlik heyvan bəslə-
nilir. İl ərzində müəssisədə 4 milyon litr süd is-
tehsal olunur. Diqqətə çatdırılıb ki, aqroparkın 
ərazisindəki torpağın münbitliyinin artırılması 
məqsədilə orqanik və mineral gübrələrdən is-
tifadə edilir. Aqroparkda saatda 5 ton yem is-
tehsal edən, avadanlığı Türkiyədən gətirilən 
zavod istifadəyə verilib.
Müəssisənin ərazisində toxumçuluq təsərrüfatı da 
fəaliyyət göstərir. Toxumçuluq təsərrüfatı il ərzin-
də 10 min ton toxum təmizləmək gücünə malikdir. 
Qeyd edək ki, son illərdə milli iqtisadiyyatı-
mızın dayanıqlı inkişafının təmin olunması 
məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsin-

də elmi yanaşma, qabaqcıl texnologiya və təcrü-
bənin tətbiqi ilə yaradılan aqroparklar ölkəmiz-
də ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə, 
idxaldan asılılığın azaldılmasına, regionların 

tarazlı inkişafının və əhalinin məşğulluq səviy-
yəsinin yüksəldilməsinə, həmçinin emal səna-
yesinin yerli xammalla təminatının yaxşılaşdı-
rılmasına mühüm töhfələr verir. Aqroparkların 
yaradılması aqrar sahədə inkişafı sürətləndir-
məklə bərabər, ixracyönümlü məhsulların sa-
yının artmasında və ölkənin ixrac potensialının 
güclənməsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Qeyd edək ki, respublikamızın 32 rayonu üzrə 
239,3 min hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri 
2,4 milyard manat olan 51 aqropark və iri fermer 
təsərrüfatı yaradılıb. Bunlardan 34-ü bitkiçilik, 
14-ü bitkiçilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandar-
lıq fəaliyyəti, 2-si isə çeşidləmə-qablaşdırma, 
emal və logistika sahələri üzrə ixtisaslaşıb.
İndiyədək aqroparklara 1,3 milyard manat özəl 
investisiya qoyulub. Bununla yanaşı, dövlət 
tərəfindən aqroparklara müvafiq dəstək tədbir-
ləri görülüb. Belə ki, investisiya təşviqi sənədi 
almış 27 aqroparkdan 26-sına texnika, texnoloji 
avadanlıqlar və qurğuların idxalına görə 43,7 
milyon manat dəyərində güzəşt tətbiq olunub, 
25 aqroparkın yaradılması və ya fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi üçün 184,2 milyon manat 
güzəştli kredit verilib. Həmçinin aqroparklar 
üçün infrastruktur təminatı dövlət vəsaiti hesa-
bına həyata keçirilir.
Artıq ölkədə 44 aqropark fəaliyyətə başlayıb, 
digərlərində isə layihələndirmə işləri aparılır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
avqustun 12-də İsmayıllı rayonunda “Basqal 
Resort & Spa” otelinin açılışında iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 
müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısı-
na və birinci xanıma oteldə görülən işlər barə-
də məlumat verib.
Bildirilib ki, dağlıq ərazidə yerləşən və səfalı 
meşələrlə əhatə olunan “Basqal Resort & Spa” 
oteli 179 otaq və lüks nömrələrdən, üçotaqlı 4 
kottecdən və isidilən açıq hovuzlu 1 kottecdən 
ibarətdir.
Qonaqlar dünya mətbəxinin və milli mətbəxi-
mizin təamlarını təqdim edən müasir və möh-
təşəm “SƏDƏF” restoranının yeməklərindən 
həzz alıb, dağlara və mənzərəli guşələrə açılan 
“MÜCRÜ LOBBY LOUNGE”da zərif və ənənə-

vi Azərbaycan çayından içərək dincələ bilərlər. 
Qeyd edilib ki, “KIDS CLUB” hər yaşda əylən-
cə axtaran uşaqlar üçün qapalı məkanda və açıq 
havada oyun meydançaları olan ideal yerdir. 
“LİMON CAFE”də balaca qonaqlara müxtəlif 
ləzzətli təamlar təklif olunacaq. “ECAZ” zalı bol 
çeşidli açıq bufetdə şirniyyatlar, yerli və dünya 
mətbəxinin isti yeməklərini təklif edən dəbdə-
bəli restoran, həmçinin toy, təntənəli günlərin 
keçirilməsi üçün 500-ə qədər qonağı rahatlıqla 
qəbul edə biləcək möhtəşəm məkandır. 
“Basqal Resort & Spa”nın 120 nəfərlik “Hələ-
bi” və “Heyrati” konfrans zallarında biznes 
konfrans, seminar və tədbir keçirmək üçün hər 
cür şərait yaradılıb. Bildirilib ki, otelə gələn qo-
naqlar İsmayıllı rayonunun ərazisində çoxsaylı 
gəzinti, yürüş və velosiped cığırlarından yarar-
lana bilərlər. 
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin son 18 ildə 
həyata keçirdiyi uğurlu strategiya nəticəsində 
ölkəmiz dünya miqyasında davamlı və dayanıqlı 
iqtisadiyyata, böyük maliyyə resurslarına malik 
olan bir dövlətə çevrilmişdir. Hər gün artan iq-
tisadi gücü və beynəlxalq nüfuzu Azərbaycana 
regionun iqtisadi mənzərəsini dəyişməyə qadir 
olan böyük transmilli layihələrin təşəbbüskarı 
kimi çıxış etmək imkanı vermişdir. Bu layihələrin 
uğurla gerçəkləşməsi ölkəmizə regionun inkişaf 
vektorunu müəyyənləşdirmək şansı bəxş etmiş-
dir. Beynəlxalq təşəbbüslərdən və bunun nəticəsi 
olaraq həyata keçirilən layihələrdən danışarkən 
ötən illər ərzində ölkəmizdə nəqliyyat infrastruk-
turunun inkişafı ilə bağlı görülən tədbirləri və bu 
sahəyə yönəldilən irihəcmli investisiyaları xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır. Başqa sözlə, avto-
mobil yollarının və dəmir yolu xətlərinin, xüsu-
silə Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətlərində 
respublika ərazilərindən keçən magistral yolla-
rın beynəlxalq standartlar səviyyəsində yenidən 
qurulması, paytaxtda, eyni zamanda beynəlxalq 
hava limanlarının, Bakı Beynəlxalq Ticarət Lima-
nının tikintisi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliy-
yat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində icra edilən 
layihələr Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturu-
nun, müasirləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oy-
namaqla yanaşı, ölkəmizin tranzit potensialını 
daha da gücləndirmişdir. Bütün bunlar deməyə 
əsas verir ki, ölkəmizin nəqliyyat təhlükəsizliyi 
təmin edilmiş, Azərbaycan Avrasiyanın önəmli 
nəqliyyat-logistika mərkəzlərindən birinə çev-
rilmişdir. Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi üzərində 
iki qol - biri Çin-Qazaxıstan-Azərbaycan-Gürcüs-
tün-Türkiyə-Avropa, digəri isə Pakistan-Əfqanıs-
tan-Türkmənistan-Azərbaycan-Gürcüstan-Tür-
kiyə-Avropa mövcuddur. Hər ikisi Azərbaycan 
ərazisindən keçir və ölkəmizin infrastruktur 
əhəmiyyətini artırır. Şimal-Cənub Nəqliyyat 
Dəh lizi isə Şimali Avropanı Rusiya-Azərbaycan- 
İran-Hindistanla birləşdirir. Onu da qeyd edək 
ki, konteyner daşımaları, Asiyadan Avropaya is-
tiqamətlənən karqo axınları üçün rəqabətqabiliy-
yətli bağlantı yaradılmasını təmin edir. Asiya və 
Avropa arasında ən qısa marşrutu reallaşdırmaq-
la Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı gələ-
cəkdə bir neçə milyon ton karqo daşımalarının 
reallaşdırılması məqsədi daşıyır. 
Qlobal layihələr sırasında Cənub Qaz Dəhlizi xü-
susi önəmə malikdir. Bu dəhliz inşa olunmadan 
əvvəl investor heç bir layihəyə vəsait qoymazdı 
və tərəddüd edərdi. Çünki əgər “Abşeron”, “Qa-
rabağ” istəsə də, digər yataqlardan çıxarılacaq 
qazın ixracı üçün marşrut olmalıdır. Ona görə də 
Cənub Qaz Dəhlizinin əhəmiyyəti təkcə “Şahdə-
niz” layihəsi ilə məhdudlaşmır. Bu layihə gerçək-
ləşmədən Azərbaycanın enerji siyasəti yarımçıq 
qala bilərdi. Amma bu gün respublikanın enerji 
siyasəti ölkəmizin maraqlarını tam təmin edir. 
Məsələn, “Şahdəniz” yatağı ən azı yüz il bundan 
sonra Azərbaycan və tərəfdaş ölkələri qazla tə-
chiz edəcəkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan qazı 
Avropaya Cənubi Qaz Trans Anadolu (TANAP) 
və Trans-Adriatik (TAP) qaz kəmərləri ilə nəql 
edilərək çatdırılır. 
İqtisadiyyatda, ordu quruculuğu sahəsində apa-
rılan uğurlu siyasət 30 il işğal altında qalan tor-
paqların azad olunması ilə nəticələndi. Həm hərb, 
həm də siyasi-diplomatik müstəvidə əldə olunan 
nailiyyətlər bütün dünyaya ölkəmizin gücünü 
təsdiqlədi. Ötən 18 il ərzində qazanılan müsbət 
nəticələr və əldə olunan inkişaf dinamikası ölkə-
mizin sosial-iqtisadi inkişafının dayanıqlığını tə-
min etmişdir. Məhz bu səbəbdən də dünyada ya-
şanan ağır maliyyə və iqtisadi böhranı şəraitində 
belə Azərbaycan xarici iqtisadi təsirlərdən özünü 
qoruya bilmiş, nəzərdə tutulan bütün proqram-
ların reallaşmasına nail olmuş və iqtisadiyyatda 
artım baş vermişdir. Bütün bunlar bir də onu 
sübut edir ki, dövlətimizin başçısı 2003-cü ildə 
qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə çatmaq üçün 

istər qlobal anlamda, istərsə də ölkə daxilində 
məqsədyönlü, düşünülmüş və ardıcıl siyasət hə-
yata keçirmiş və “güclü dövlət” konsepsiyasını 
reallaşdırmağa nail olmuşdur. Bu gün həyata 
keçirilən siyasətin doğruluğu və düzgünlüyü 
dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrində 
real təcəssümünü tapmışdır. Azərbaycan Vətən 
müharibəsini tarixi zəfərlə başa vuraraq, bu gün 
regionda yeni reallıqlar yaradıb. Ən başlıcası da 
budur ki, müharibədən əvvəlki dövrlərdən fərqli 
olaraq bu yeni reallıqlarla dünya birliyi barışıb. 
Artıq beynəlxalq aləmdə kimin kim olduğu tam 
aydınlığı ilə bilinir. Bu vəziyyəti şərtləndirən 
ən vacib amil dövlət başçısının apardığı uğurlu 
siyasətdir. Cənab Prezident bu xüsusda danı-
şarkən demişdir: “Bu, asan məsələ deyildi. Bu, 
daimi iş idi. Nəticədə bu gün beynəlxalq təşkilat-
lar – BMT, Qoşulmama Hərəkatı, ATƏT, Avropa 
İttifaqı, MDB tərəfindən bu reallıqlar tamamilə 
qəbul edilib. Biz bunu həm formal mənada, həm 
də xalis ünsiyyətdə görürük. Üstəlik, mən bey-
nəlxalq strukturların çoxsaylı rəhbərləri və döv-
lət başçıları ilə əlaqədə olarkən  bunu müşahidə 
edirəm. İndi biz öz haqq işimizə qat-qat artıq 
dəstək görürük!”
Hazırda işğaldan azad olunan ərazilərdə Bö-
yük Qayıdış proqramının reallaşdırılması üçün 
müasir şəhərsalma qaydalarına uyğun yaşayış 
və qeyri-yaşayış kompleksləri inşa edilir, “ağıl-
lı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyaları həyata 
keçirilir. Bu əsasda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi zonalarında müasir standartlar səviy-
yəsində sosial-iqtisadi və mədəni infrastruktur 
qurulur, kommunal xidmətlər şəbəkəsi, tullantı-
lardan səmərəli istifadə edilməsi sistemi yaradı-
lır. Bununla paralel olaraq işğaldan azad edilən 
ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına reinteqrasiya təd-
birləri həyata keçirilir. Belə ki, erməni faşizmi 
tərəfindən dağıdılan infrastrukturun yenidən 
qurulması üçün iqtisadi fəaliyyətin canlandırıl-
ması sürətləndirilir və əlverişli biznes mühitinin 
formalaşdırılması təmin edilir. Bu bölgələrdə 
yaxın gələcəkdə yüksək texnologiyalı investisi-
yaların cəlb edilməsi nəticəsində ixracyönlü iq-
tisadiyyatın qurulması və dayanıqlı iş yerlərinin 
açılması nəzərdə tutulur. Faydalı qazıntı və mi-
neral xammal mənbələri nəzərə alınmaqla iqti-
sadi fəaliyyətdə dəyər zənciri üzrə ixtisaslaşma-
nın təşviq edilməsinə xüsusi önəm veriləcəkdir. 
Son illər ərzində ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 
yüksəldilməsi üçün yerli istehsal potensialı və 
infrastruktur təminatı sürətlə inkişaf etdirilir. 
Ölkəmizin mövcud torpaq, su və iqlim resursları 
əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
yerli istehsal hesabına özünütəminetmə göstəri-
cisi yaxşılaşdırılır. 
Son 10 ildə ölkə iqtisadiyyatında  makroiqtisadi 
sabitlik və dayanıqlılıq təmin edilib, sosial rifahı 
dəstəkləyən iqtisadi artıma nail olunub. Azər-
baycan 4-cü sənaye inqilabının fəal mərkəzlərin-
dən biri olmaqla xarici investorlar üçün cəlbedici 
məkana çevrilib. Bu dövr ərzində milli iqtisadiy-
yat 15 faiz böyüyüb, ÜDM 1,4 dəfə artıb. 2011-ci 
illə müqayisədə neft-qaz ixracında 70,3 faiz artım 
əldə olunub. Son 10 il ərzində ölkə iqtisadiyya-
tı iki qlobal maliyyə böhranından uğurla çıxıb. 
2014-2015-ci illərdə qlobal əmtəə bazarında nef-
tin qiymətinin 3 dəfəyə qədər azalması, 2020-ci 
ilin əvvəlindən başlayan və davam etməkdə olan 
pandemiya respublikada makroiqtisadi sabitlik 
üçün ciddi təhdidər yaradıb. Lakin bütün bunla-
ra rəğmən, çevik və səmərəli idarəetmə hesabına 
ölkədə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılıb. 
Ötən ilin sonuna valyuta ehtiyatlarımız təxminən 
ÜDM həcminə bərabər olub. Bu isə milli iqtisa-
diyyatın xarici və daxili təsirlərə qarşı dayanıq-
lılığının göstəricisidir. Bu tendensiya qarşıdakı 
illərdə daha yüksək templə inkişaf edəcəkdir. 

Zülfü İLYASOV, “İqtisadiyyat” 
qəzetinin xüsusi müxbiri

2022-ci ilin 7 ayında neft-qaz sektoruna daxil 
olan malların ixracının statistik dəyəri 21 
milyard dollara yaxın olub.
2022-ci ilin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycanın neft-
qaz sektoruna daxil olan malların ixracının 
statistik dəyəri 20 milyard 883 milyon 49 min 
ABŞ dolları təşkil edib.
Marja.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən 
xəbər verir ki, ixrac edilmiş xam neftin statistik 
dəyəri 12 milyard 397 milyon 710 min dollar, 
ixrac edilmiş təbii qazın statistik dəyəri isə 8 
milyard 219 milyon 974 min dollar olub.
2022-ci ilin ilk 7 ayı ərzində Azərbaycanın 22 
milyard 565 milyon 90 min dollarlıq cəmi ixra-
cının 92.55%-ni neft-qaz sektoruna daxil olan 
mallar formalaşdırıb.

Azərbaycanın qaz ixracından 
gəlirləri 4 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 
8 milyard 219 milyon 974 min ABŞ dolları 
dəyərində 12 milyard 704 milyin 180 min 
kubmetr təbii qaz ixrac edib. 2021-ci ilin müvafiq 
göstəricisi ilə müqayisədə ixrac olunan qazın 
həcmi 5,3%, dəyəri isə 4,08 dəfəyə yaxın artıb.

Azərbaycanın bu il neft ixracından
gəlirləri 63% artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan xaricə 
12 milyard 397 milyon 710 min ABŞ dolları 
dəyərində 16 milyon 414 min 905 ton bitumlu 
süxurlardan alınmış xam neft və xam neft 
məhsulları ixrac edib. Məlumata görə, ixrac 
olunan xam neft və xam neft məhsullarının 
həcmi 2021-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə mü-
qayisədə 4,04% azalsa da, dəyəri 63,4% artıb.

Müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə sistemini 
daim nəzarətdə saxlamaq, onun effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi və artırılması məqsədilə 
bey nəlxalq standart əsasında AZS ISO 
19011:2022 “İdarəetmə sistemlərinin auditinin 
keçiril məsi üzrə rəhbəredici sənəd” adlı yeni 
dövlət standartı qəbul edilib.
İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib ki, “Key-
fiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi tərəfin dən 
təqdim edilən standart layihəsi Antiinhisar və 
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin 
tabeliyində olan “Azərbaycan Standartlaşdırma 
İnstitutu” publik hüquqi şəxs tərəfindən təs-
diq lənərək standartlaşdırma üzrə normativ 
sənəd lərin Dövlət Fonduna daxil edilib.

Yeni standart audit proqramının idarə edilməsi 
və idarəetmə sisteminin auditinin keçirilməsi 
üzrə təlimatları və prosedurları müəyyən edir.

Bunu “Azad İstehlakçılar” İctimai Birliyinin 
sədri Eyyub Hüseynov bildirib.
Eyyub Hüseynov deyib ki, Azərbaycanda taxıl 
və taxıl məhsullarının qiyməti dövlət tərəfindən 
tənzimlənmir: “Azərbaycan bazarı da dünya 
bazarına inteqrasiya olunub, dünya bazarının 
bir hissəsidir. Bəzi malların qiyməti artanda 
Azərbaycan bazarı da ona reaksiya verməyə 

məcbur və məhkumdur. Obyektiv amillər var 
ki, bəzi malların, məhsulların qiyməti qalxa 
bilər, bu, gözlənilir. Azərbaycan da buna hazır 
olmalıdır. O cümlədən taxıl məhsulları ilə bağlı 
da problem var”.
“Azad İstehlakçılar” İctimai Birliyinin sədri bir 
sıra məqamları da nəzərə almağı vacib sayır: 
“Dünyada əsas taxıl ixracatçıları Rusiya və 
Qazaxıstan xaricə satışa limit qoyub. Ukrayna 
müharibəsi nəticəsində bu ölkənin taxıl 
ixracında problemlər yaranıb. Azərbaycan da 
taxılı idxal edir. Ona görə artıq digər ölkələrdə 
olduğu kimi, taxılın, unun qiymətində artım 
qaçılmaz görünür. İndiyədək dövlət subsidiya 
hesabına bunun qarşısını alır, amma Ukraynada 
müharibənin uzanması gec-tez qiymətə təsir 
edəcək”.
Eyyub Hüseynov bununla belə, ajiotaja düş-
məməyə, istehlakçıları israfçılığı azaltmağa  
çağırıb.

Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
bu ilin iyun ayında idxal olunan məhsulların 
qiymət indeksi əvvəlki ayla müqayisədə 102,5 
faiz, əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 
123,9 faiz, cari ilin yanvar-iyun aylarında ötən 
ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən isə 121,5 faiz 
təşkil edib.
İyulda ölkəyə idxal edilmiş ərzaqlıq buğdanın 
1 tonunun orta qiyməti 696,53 manat olub.
İyunda ixrac olunan məhsulların qiymət 
indeksi əvvəlki ayla müqayisədə 105,7 faiz, 
əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə 185,6 
faiz, bu ilin yanvar-iyun aylarında 2021-ci ilin 
eyni dövrünə nisbətən isə 178,9 faiz təşkil edib.
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Председатель правления АО НК 
«КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев 
встретился с президентом Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской 
Республики (SOCAR) Ровшаном 
Наджафом, передает Trend  со ссылкой на 
КМГ.
Сообщается, что в ходе проведенной 15 
августа встречи в Баку стороны обсудили 
вопросы двустороннего сотрудничества, 
в том числе взаимодействие между 
компаниями в сфере развития 

транскаспийской инфраструктуры.
16 августа Мирзагалиев посетил город 
Батуми в Грузии, где ознакомился с 
работой Батумского нефтяного терминала 
и Батумского морского порта. Активы 
Батумского нефтяного терминала (БНТ) 
были приобретены в 2008 году дочерней 
компанией КМГ - АО «КазТрансОйл». 
Батумский терминал обладает правом на 
управление Батумским морским портом до 
2055 г. Прибыль группы компаний БНТ за 
2021 год составила почти 2,5 млрд тенге.

bp, которая является оператором 
проекта разработки азербайджанского 
газоконденсатного месторождения 
«Шах Дениз», в рамках своей годовой 
рабочей программы на начала программу 
планового технического обслуживания 
на платформе Shah Deniz Alpha и 
объектах «Шах Дениз-1» на территории 
Сангачальского терминала.
В соответствии с планом добыча 
с платформы Shah Deniz Alpha 
приостановлена 14 августа на 14 
дней, чтобы обеспечить эффективное 
техническое обслуживание, инспекцию и 
проектные работы.
Программа, проводимая на терминале 
Сангакал включает в себя различные 
проекты, такие как профилактическое 
обслуживание и проверка критически 
важного для безопасности оборудования, 
замена факельных кабелей, врезки 
газоанализатора и другие работы по 
техническому обслуживанию и осмотру.
Это рутинная, запланированная 
программа, являющаяся частью обычных 
операций. Планирование программы 
началось в 2021 году, и эти мероприятия 
включены в Годовую рабочую программу и 

бюджет на 2022 год.
В период действия программы платформа 
Shah Deniz Alpha и система добычи и 
экспорта «Шах Дениз-2» в целом, а также 
объекты «Шах Дениз-2» на Сангачальском 
терминале будут продолжать свою работу 
в обычном режиме, включая поставку газа 
на региональный и европейский рынки. 
Добыча со всех платформ Азери-Чираг-
Гюнешли (АЧГ) - Платформы Центральный 
Азери, Западный Азери, Восточный 
Азери, Чираг, Глубоководный Гюнешли 
и Западный Чираг, а также экспортные 
операции через Баку -Тбилиси-Джейхан 
будут продолжаться в нормальном режиме.

«Азерэнержи» строит большую эстакаду 
в море, передает Trend со ссылкой на 
компанию.
Как отмечается, в связи с падением уровня 
воды в Каспийском море ЭС «Шимал» 
в Шувелане выводится из критического 
состояния.
За последние 20 лет снижение уровня 
воды в Каспийском море на 2 метра, 
создал серьезную угрозу в работе второй 
по величине электростанции в стране 
и обеспечивающей электроэнергией 
более 40 процентов города Баку – ЭС 
«Шимал». Именно поэтому, с целью 
предотвращения угрозы остановки работы 
ЭС «Шимал» в ближайщее время, начаты 
работы по строительству 540 метровой 
эстакады, которая позволила бы забирать 
холодную воду на глубине 8 метров и 
двух водонасосных станций в двух местах. 
Учитывая, что ежедневное понижение 
уровня воды создало такую серьезную 
проблему со сбором охлаждающей 
воды, то в ближайщие годы остановка 
работы электростанций «Шимал-1» и 
«Шимал-2» общей мощностью 800 мегаватт 
было бы неизбежным. Строительство 
новой эстакады и водонасосных станций 
позволит не только сохранить станции, но 
и температура охлаждающей воды будет 
на 2,6 градуса ниже, поскольку она берется 
с большей глубины. По обеим сторонам 
новой эстакады будет проложено 4 трубы, 

а на 2-х насосных станциях будут работать 8 
насосов.
Процесс строительства новой эстакады 
ведется на основе сменного графика. 
Следует отметить, что в связи с 
падением уровня воды в Каспийском 
море строительство новой эстакады и 
водонасосной станции до электростанции 
«Шимал», была успешно осуществлена на 
«Сумгаитской» ЭС и дало положительный 
результат.
Cтроительство нового водосборного 
комплекса электростанции «Шимал» 
ведется не иностранными компаниями, а 
местной компанией, и в настоящее время 
стрительные работы здесь опережают 
график на месяц. Итак, завершенение 
масштабного проекта предусмотрено в 
первой половине 2023 года.

Проектная компания газового 
интерконнектора Греция-Болгария 
(IGB), который предусматривает 
транспортировку азербайджанского газа, 
вводит двухуровневую модель управления.
Это ключевое требование для вступления 
в силу сертификации, полученной от двух 
национальных органов регулирования 
энергетики.
ICGB вводит новую модель управления 
в соответствии с требованием по 
преобразованию проектной компании в 
независимого оператора передачи.
После общего собрания акционеров 
компании (BEH и IGI Poseidon) также был 
принят новый Устав компании. Изменения 
являются частью обязательств ICGB по 
сертификации компании национальными 
энергетическими регуляторами Греции и 
Болгарии, о чем было объявлено в июле.
На генеральной ассамблее был избран 
новый исполнительный директор с 
греческой стороны и утвержден состав двух 
вновь созданных структур - Правления и 
Наблюдательного совета компании. Вновь 
избранные члены двух советов компании 
были номинированы на утверждение 
регулирующими органами в марте 2022 

года в рамках процесса сертификации 
ICGB в качестве независимого оператора 
передачи.
Отметим, что IGB обеспечит 
транспортировку газа и поставки из новых 
источников, что делает его ключевым 
элементом энергетической безопасности 

Болгарии и частью национального 
плана по диверсификации источников 
газа. Мощность прокачки газопровода 
составит три миллиарда кубометров 
с возможностью доведения до пяти 
миллиардов кубометров. Половина 
пропускной способности интерконнектора 
уже зарезервирована.

Строительство автомобильной 
дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 
протяженностью 81,6 километра, 
соединяющей освобожденные от 
оккупации Физулинский, Ходжавендский, 
Ходжалинский и Шушинский районы, 
которая берет начало от магистральной 
автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-
Агбенд-Зангезурский коридор, 
продолжается стремительными темпами 
в соответствии с международными 
магистральными нормами.
Об этом сообщили в отделе по связям 
с общественностью Государственного 
агентства автомобильных дорог 
Азербайджана.
Согласно информации, автомобильная 
дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша 
строится с 4-6 полосами движения в 
соответствии с 1-й технической категорией. 
Вдоль дороги прокладываются 137 
водоотводов различных диаметров, 

строятся 30 подземных переходов, 7 мостов, 
7 тоннелей и 9 виадуков.
Кроме того, успешно выполняются работы 
по строительству дорожного узла на 
соединительном участке «Дороги Победы» 
с автомобильной дорогой Ахмедбейли-
Физули-Шуша.
Строительные работы выполняются 
в соответствии с требованиями 
«Строительных норм и правил» под 
контролем руководства агентства.
Строительство автомобильной дороги 
Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся 
одним из проектов дорожной 
инфраструктуры, реализуемых на 
территории Карабахского и Восточно-
Зангезурского экономических районов 
и играющей важную роль в социально-
экономическом развитии освобожденных 
районов и сел, планируется завершить в 
2024 году.

В январе-июле этого года 
товарооборот между 
Азербайджаном и 

Украиной составил 476,5 
миллиона долларов.
За этот период 
Азербайджан 
импортировал из этой 
страны продукции на 
сумму 148 миллионов 
236 тысяч долларов. 
Стоимость продукции, 
экспортированной нашей 
страной в Украину, 
составила 328 миллионов 

268 тысяч долларов.
Напомним, что в прошлом 
году товарооборот 
между Азербайджаном и 
Украиной составил 922,5 
миллиона долларов.
На постсоветском 
пространстве Украина 
занимает второе 
место после России по 
объему товарооборота с 
Азербайджаном. 
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  Qeyd Q a l ı q 
    31.12.2021 il 31.12.2020 il 
AKTİVLƏR       
Uzunmüddətli aktivlər       
Torpaq, Binalar, tikili və qurğular    96 154,98    
Maşın və avadanlıqlar 6  60 213,81    
Nəqliyyat vasitələri 7  426 778,88   569 038,52  
Digər əsas vəsaitlər 8  597 737,03   135 629,48  
Qeyri-maddi aktivlər 9  18 378,00   1 620,00  
İnvestisiyalar       
Sair uzunmüddətli aktivlər        
Cəmi    1 199 262,69   706 288,00  
Qısamüddətli aktivlər       
Ehtiyatlar 10  7 759 199,77   724 303,00  
Qısamüddətli debitor borcları 11  3 211 209,48   1 173 350,77  
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 

12  2 204 823,05   3 895 785,50  

Sair qısamüddətli maliyyə 
aktivləri 

13     

Sair qısamüddətli aktivlər 14  5 000 818,19   -  
Cəmi    18 176 050,49   5 793 439,27  
CƏMİ AKTİVLƏR    19 375 313,18   6 499 727,27  
KAPİTAL       
Ödənilmiş nominal 
 (Nizamnamə) kapitalı 

15  2 000,00   2 000,00  

Kapital ehtiyatları       
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti    1 387 052,83   1 547 942,07  
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

     505 948,87  

CƏMİ KAPİTAL    1 389 052,83   2 055 890,94  
ÖHDƏLİKLƏR       
Uzunmüddətli öhdəliklər       
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər  

   500 000,00    

Qısamüddətli öhdəliklər       
Alınmış avanslar    6 042 910,89   1 721 091,87  
Vergilər üzrə öhdəliklər 16  166 843,86    
Qısamüddətli kreditor borcları 17  2 282 583,63   612 182,56  
Sair qısamüddətli öhdəliklər 18  8 993 921,98   2 110 561,90  
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR    17 986 260,36   4 443 836,33  
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

   19 375 313,18   6 499 727,27  

 

  
  

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT  
  2021-ci il 2020-ci il 

Əməliyyat fəaliyyətindən  
pul vəsaitlərinin hərəkəti  

    

Hesabat dövründə mənfəət /zərər   1 733 816,03   1 629 412,71  
Mənfəət vergisi üzrə xərclər - 346 763,21  - 81 470,64  
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:     
Əsas vəsaitlərin amortizasiyası  313 984,80   222 763,60  
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  2 042,00   -  
Əsas vəsaitlərin satışından və  
xaricolmasından gəlirlər/zərərlər 

    

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:     
Ehtiyatlar üzrə artma/azalma -7 034 896,77  - 724 303,00  
Əməliyyat debitor borclarında artma/azalma  -2 037 858,71  -1 156 400,56  
Sair qısamüddətli aktivlərdə artma/azalma -5 000 818,19   -  
Sair maliyyə aktivləri     
Cari vergi öhdəlikləri  166 843,86  - 118 631,28  
Əməliyyat kreditor borclarında artma/azalma  6 492 220,09   2 311 957,82  
Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/azalma  6 883 360,08   1 894 464,26  
 Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə  
pul vəsaitlərinin hərəkəti 

    

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan  
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

 1 171 929,99   3 977 792,91  

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan  
pul vəsaitlərinin hərəkəti  

    

Əsas vəsaitlərin və QMA alınması  - 809 001,51  - 201 277,25  
Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar 
məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-
maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də 
uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edi-
lən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar 
pul vəsaitlərinin xaricolmaları, uzunmüddətli 
qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlə-
rinin daxilolmaları  

    

Səhm alınması üçün pul vəsaitinin xaric olması     
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlə-
rinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları  

    

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan  
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

- 809 001,51  - 201 277,25  

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən  
pul vəsaitlərinin hərəkəti  

    

Səhm buraxılışı    1 990,00  
Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi     
Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş  
mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi 

    

Dividendlər və buna oxşar ödəmələr  
şəklində  pul vəsaitlərinin xaricolmaları 

-2 053 890,93  - 173 135,98  

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən  
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  

- 2 053 890,93  - 171 145,98  

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının 
xalis artması (azalması) 

- 1 690 962,45   3 605 369,68  

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank 
overdraftları  

 3 895 785,50   290 415,82  

İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların 
ekvivalentlərinin artması (azalması) 

- 1 690 962,45   3 605 369,68  

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank 
overdraftları   2 204 823,05   3 895 785,50  

 

 
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI  

  Qeyd Nizam-
namə 

kapitalı 

Kapital 
ehtiyat-

ları 

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət  

Cəmi kapital 

01 yanvar 2020-ci il 
tarixə qalıq 

  10,00  -  679 084,86   679 094,86  

2020-ci il üzrə xalis 
mənfəət 

26      1 547 942,07   1 547 942,07  

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

  1 990,00       1 990,00  

Elan edilmiş 
dividendlər 

       -   -  

Maddələr arasında 
köçürmələr 

       -   -  

Mənfəət və 
ehtiyatların istifadəsi 

      - 173 135,98  - 173 135,98  

01 yanvar 2021-ci il 
tarixə qalıq 

  2 000,00   -   2 053 890,95   2 055 890,95  

2021-ci il üzrə xalis 
mənfəət 

26      1 387 052,83   1 387 052,83  

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

   -   -     -  

Elan edilmiş 
dividendlər 

       -   -  

Maddələr arasında 
köçürmələr 

     -   -   -  

Mənfəət və 
ehtiyatların istifadəsi 

      -2 053 890,95  - 2 053 890,95  

01 yanvar 2022-ci il 
tarixə qalıq 

  2 000,00   -   1 387 052,83   1 389 052,83  

 
  

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI  
  Qeyd  2021-ci il  2020-ci il 

Əsas əməliyyat gəliri 19  23 052 805,51   15 132 888,80  
Satışın maya dəyəri 22-23 - 21 265 016,26  - 13 502 698,00  
Ümumi mənfəət    1 787 789,25   1 630 190,81  
Sair əməliyyat gəlirləri 20     
İnzibati xərclər       
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)    1 787 789,25   1 630 190,81  
Maliyyə gəlirləri        
Maliyyə xərcləri    - 44 545,46    
Fövqəladə gəlirlər  21     
Fövqəladə xərclər 22     
Gəlirdən çıxılan vergilər və 
yığımlar 

  - 9 427,76  - 778,10  

Vergitutmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

24  1 733 816,03   1 629 412,71  

Güzəşt məbləği    -   1 222 059,53  
Vergiyə cəlb olunan məbləğ    1 733 816,03   407 353,18  
Mənfəət vergisi 25 - 346 763,21  - 81 470,64  
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 

26  1 387 052,83   1 547 942,07  

Mənfəətdə iştirak payı:       
 Səhmdarların payı    8 669,08   8 147,06  
 Azlıqların payı        
Səhmdarların payına düşən 
bir səhmin mənfəəti:  

      

1 (bir) səhmin əsas mənfəəti  26  6 935,26   7 739,71  
 
  

“Azmikroinvest” Bank Olmayan 
Kredit Təşkilatı Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyəti bildirir ki, təsisçilə-
rin 16 avqust 2022-ci il tarixli qərarı 
ilə Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 
50000 (əlli min) manat məbləğində 
azaldılaraq 1650000 (bir milyon altı 
yüz əlli min) manat məbləğində tə-
yin edilmişdir.

2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında pensiya 
ödə niş lərinə ötən ilin müvafiq dövrünə nis-
bətən 6% (164 mln. manat) çox olmaqla 2 
mlrd. 882 mln. manat vəsait yönəldilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yindən bildirilir ki, bu ilin 1 avqust tarixinə 

pensiyaların orta aylıq məbləği 11,7 faiz 
artaraq 368 manata, yaşa görə orta aylıq 
pensiya 11,3 faiz artaraq 399 manata çatıb.
Cari ilin əvvəlindən minimum aylıq pensiya 
daha 20 faiz artırılaraq 240 manata çatdırılıb, 
pensiyaların sığorta hissəsi indeksləşdirilib, 
habelə pensiyaçılara maddi yardımların 
ayrıl ması təmin edilib. 1,2 mln. pensiyaçını 
əhatə edən həmin artımlar üçün illik 440 mln. 
manat əlavə vəsait ayrılıb.
Yanvar-iyul aylarında 17,2 min, elektron pen-
siya təyinatına başlandığı 2019-cu ilin əvvə-
lindən 65,5 min pensiya təyinatı e-sistem 
üzə rin dən proaktiv qaydada həyata keçirilib.

Mərkəzi Bankın təqdim etdiyi məlumata 
görə, iyul ayının 1-nə ölkənin bank və 
digər kredit təşkilatlarının kredit portfeli 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 23,3 
faiz artaraq, milli valyuta ekvivalentində 18 
milyard 818,2 milyon manat təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
ümumi kredit portfelinin 15 milyard 74,4 
milyon manatı və ya 80,1 faizi uzunmüddətli 
kreditlərin payına düşüb.
Kreditlərin 97,3 faizi banklar, 2,7 faizi isə 
bank olmayan kredit təşkilatları və kredit 
ittifaqları tərəfindən verilib.
Ödəmə vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği il 
ərzində 27,7 faiz azalaraq 661,2 milyon manat 
olub və ümumi kredit portfelinin 3,5 faizini 
təşkil edib.

Bu ilin altı ayı ərzində ölkədə 33,5 min yeni iş 
yerləri açılıb.
Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, 
bu dövrdə yaradılmış iş yerlərinin 92 faizi 
qeyri-dövlət sektoruna aiddir.
Yeni açılmış iş yerlərinin 81,1 faizi Bakı şəhə-

rinin, 0,4 faizi Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının, 18,5 faizi digər regionların, o cümlədən 
3,9 faizi Abşeron-Xızı, 2,6 faizi Şəki-Zaqa-
tala, 2,1 faizi Gəncə-Daşkəsən, 2 faizi Qu-
ba-Xaçmaz, 2 faizi Şirvan-Salyan, 1,2 faizi 
Lənkəran-Astara, 1 faizi Qarabağ, 1 faizi Qa-
zax-Tovuz, 0,9 faizi Mərkəzi Aran, 0,8 faizi 
Mil-Muğan, 0,6 faizi Dağlıq Şirvan, 0,4 faizi 
isə Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının pa-
yına düşüb.
Yeni açılmış iş yerlərinin 9,4 faizi yeni yara-
dılmış müəssisə və təşkilatlarda, 89,7 faizi 
mövcud müəssisə və təşkilatlarda, 0,5 faizi 
fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilat-
larda, 0,4 faizi isə digər tədbirlər üzrə yara-
dılıb.
Bununla yanaşı, 2022-ci ilin altı ayı ərzində 
ölkədə 4,3 min iş yeri bağlanıb. 

Bu il avqust ayının birinci yarısında Rusiya-
nın Kursk vilayətindən Azərbaycana 6 min 
tondan çox qarğıdalı ixrac edilib.
Bu barədə Rusiya Baytarlıq və Fitosanitar 
Nəzarət üzrə Federal Xidməti (“Rosselxoz-
nadzor”) məlumat yayıb.
“Rosselxoznadzor”un Orlov və Kursk vi-
layətləri üzrə idarəsi əməkdaşlarının nəzarə-
ti altında avqustun əvvəlindən Azərbaycana 
6360 min ton qarğıdalı göndərilib.
Məlumatda deyilir ki, məhsulun idxal tələb-

lərinə tam uyğun olduğu təsdiqlənib. İlin 
əvvəlindən Kursk vilayətindən Azərbaycan, 
Qazaxıstan, Belarus və Latviyaya 70 min ton-
dan çox qarğıdalı ixrac edilib.

Elektrik enerjisinə dair operativ məlumatlara 
əsasən, 2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında res-
publika üzrə elektrik enerjisinin istehsalı ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 420 milyon kilo-
vat-saat, yəni 2,6 faiz artaraq 16 milyard 278,1 
milyon kilovat-saat təşkil edib.
Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, hesabat 
dövründə ötən ilin 7 ayına nisbətən elektrik 
enerjisinin istehsalı istilik elektrik stansiyala-
rında (İES) 125,1 milyon kilovat-saat artaraq 

14 milyard 893 milyon kilovat-saat, su elektrik 
stansiyalarında (SES) 286,5 milyon kilovat-saat 
artaraq 1 milyard 163,9 milyon kilovat-saat, di-
gər mənbələr (külək elektrik stansiyaları (KES), 
günəş elektrik stansiyaları (GES) və Bərk Məişət 
Tullantılarının Yandırılması Zavodu (BMTYZ)) 
üzrə isə 8,4 milyon kilovat-saat artaraq 221,2 
milyon kilovat-saat olub.
KES-də 54 milyon kilovat-saat, GES-də 37,5 
milyon kilovat-saat, BMTYZ-da isə 129,7 mil-

yon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
Yeddi ayda elektrik enerjisinin istehsalı “Azə-
renerji” ASC üzrə 14 milyard 653,6 milyon 
kilovat-saat (İES-lərdə 13 milyard 578 milyon 
kilovat-saat, SES-lərdə 1 milyard 75,6 milyon 
kilovat-saat), Naxçıvan MR Dövlət Energe-
tika Xidməti üzrə 268,8 milyon kilovat-saat 
(İES-lərdə 156,5 milyon kilovat-saat, SES-lərdə 
77,8 milyon kilovat-saat, GES-də 34,5 milyon 
kilovat-saat), “Azərişıq” ASC üzrə külək elekt-

rik stansiyalarında 39,06 milyon kilovat-saat, 
müstəqil elektrik stansiyaları üzrə 1 milyard 
316,64 milyon kilovat-saat olub.
Cari ilin yanvar-iyul ayları üzrə elektrik enerji-
sinin ixracı 1 milyard 37,7 milyon kilovat-saat, 
idxalı isə 83,5 milyon kilovat-saat təşkil edib.



6 18-24 avqust 2022-ci il

Azərbaycan xanəndəsi, Qara-
bağ muğam məktəbinin gör-
kəmli nümayəndəsi Məcid 
Behbudov 18 aprel 1873-cü 
ildə Şuşada sahibkar ailəsin-
də anadan olmuşdur. Onun 
məlahətli və güclü səsi hələ 
uşaq yaşlarından mütəxəs-
sislərin diqqətini cəlb edirdi. 
Onu hətta məscidlərə azanxan 
və mərsiyəxan kimi də dəvət 
edirdilər. Atası onu ticarətçi 
görmək istəyirdi, buna görə 
də dükanda işlədirdi. Xanən-
də olmağı arzulayan gənc Mə-
cid isə dükanda da öz gözəl 
səsi ilə alıcıları səsləyirdi, həm 
də arşın malı satmaq üçün 
oxuya-oxuya şəhərin məhəl-
lələrini gəzib-dolaşırdı. Dahi 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov 
məhz dünya şöhrətli "Arşın 
mal alan" operettasının qəhrə-
manı tacir Əsgərin timsalında 
Məcid Behbudovun obrazını 
yaratmışdır. 
Cəlil bəy Bağdadbəyovun ver-
diyi məlumata görə, Məcid 
xanəndəliyə 1904-cü ildən baş-
lamışdır. O, əvvəllər tarzən 
Tatevos və kamançaçı Makiç 
ilə Qarabağ və Gəncə məclis-
lərində, sonralar isə Zaqafqa-
ziyanın kənd və şəhərlərində 
oxumuşdur. Gənc yaşlarından 
Şuşada və Qarabağdan uzaq 
digər bölgələrdə ansambl tər-
kibində solist kimi toy məclis-
lərində və şənliklərdə iştirak 
edirdi. Ailəsi ilə birlikdə Tif-
lisə köçən Məcid burada tez 
bir zamanda gürcü, erməni 
dillərini öyrənərək, məclislər-
də çıxış etməyə başlayır. Bu 
dövrdə Cənubi Qafqazın bir 
çox tanınmış musiqiçiləri Tif-
lisdə toplaşmışdılar. Məcid 

Behbudov uzun illər Tiflisdə 
tarzənlərdən Məşədi Zeynal, 
Rzabala və kamançaçı Ruben 
Qaraxanov ilə "Dvoryanski 
klub"da xanəndəlik etmişdir. 
1910-cu ildə "Qrammofon" 
şirkəti xanəndənin səsini vala 
yazmaq üçün Riqaya dəvət 
edir və o, burada bir çox təs-
nif və mahnıları vala yazdı-
rır. Xanəndənin səsi yazılmış 
onlarca val indi ən məşhur 
muzeylərdə və şəxsi kollek-
siyalarda, o cümlədən Böyük 
Britaniyanın məşhur Kral ki-
tabxanasında qorunub sax-
lanılır. XX əsrin əvvəllərində 
İngiltərənin "Qrammafon-Re-
kords" şirkəti tərəfindən bu-
raxılmış qırxdan artıq valın 
içərisində "Şuşa təsnifi"nin öz 
xüsusi yeri, xüsusi çəkisi var. 
Bu vala yazılmış "Qalalıyam, 
qalalı" xalq mahnısı isə böyük 
sənətkarın doğma yurdu Şuşa-
ya, onun insanlarına olan son-
suz məhəbbətinin və ehtiramı-
nın ən gözəl nişanəsidir.
Məcid Behbudov Mirzə Hü-
seyn segahı, Şüştər və Çahar-
gah muğamlarının, bir çox 
xalq mahnısının mahir ifaçısı 
sayılırdı. M.Behbudov həmçi-
nin, musiqili tamaşalarda da 
çıxış etmiş, Təbriz, İstanbul, 
Sofiya şəhərlərində konsertlər 
vermişdir.
M.Behbudov ömrünün çox 
his səsini Gürcüstanda yaşa-
mış, Tiflis teatrlarında, kon-
sert salonlarındakı çıxışları 
ilə yaddaşlara həkk olunmuş-
dur. Onun Qafqaz ölkələrində 
Azər baycan musiqisini təb-
liğ etmək sahəsində mühüm 
xidmət ləri vardır. Ömrünün 
son illərini isə M.Behbudov 

Qazax rayonunda yaşamışdır. 
O, burada mədəniyyət evin-
də çalışmış, bir sıra istedad-
lı xanəndələr yetişdirmişdir. 
Məcid Behbudovun övladları 
Azərbaycan mədəniyyətində 
mühüm rol oynamışlar: mə-
lahətli səsi ilə dünyanı fəth 
edən müğənni, SSRİ xalq ar-
tisti Rəşid Behbudov, rejissor, 
Rusiyanın xalq artisti Ənvər 
Behbudov, aktrisa, əməkdar 
artist Nəcibə Behbudova ailə 
ənənəsini davam etdirmişlər. 
Məcid Behbudov Azərbaycan-
da opera teatrının inkişafına 
da yaxından iştirak etmişdir. 
O, hələ 1911-ci ildə Saşa Oqa-
nezaşvilinin "Fərhad və Şirin" 
operasında Xosrov rolunda 
oynamışdır. 
Məcid Behbudov Üzeyir Ha-
cıbəyovun opera və operetta-
larında, Məşədi Cəmil Əmiro-
vun "Seyfəl-Mülk" operasında 
da çıxış etmişdir. 
Xanəndə 6 sentyabr 1945-ci 
ildə Qazaxda vəfat etmişdir.

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi 
Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə 
Qarşı Mübarizə Mərkəzinin məlumatına görə, 
Azərbaycanın elektron informasiya resursları-
na qarşı genişmiqyaslı kiberhücumlar hazırla-
nıb.  Müvafiq dövlət qurumunun bu xəbərdar-
lığını nəzərə alaraq, “Azercell Telekom” MMC 
Respublikamızın hüdudlarından kənarda 
“Azercell” sistemlərinə qoşulmaları müvəqqəti 
olaraq məhdudlaşdırır. Bu səbəbdən də xaricdə 
olan Azercell abunəçiləri “Kabinetim” proqra-
mına, internet səhifəmizə və digər elektron re-
surslarımıza rominq üzərindən mobil internet 
vasitəsilə qoşula biləcəklər.

“Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı” İctimai Birli-
yi Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstə-
yi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə növbəti la-
yihənin həyata keçirilməsinə başlayıb. Layihə 
çərçivəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qə-
dim mədəniyyət ocağı olan Şuşanın tarixi mən-
bələrə əsaslanaraq son 100 ildə iqtisadi, sosial, 
demoqrafik vəziyyətinin kompleks təhlili apa-
rılacaq. Şuşanın 100 ildə əhalisinin yaş qurulu-
şu, dinamikası, məskunlaşması barədə infor-
masiya bazası formalaşdırılacaq, müqayisəli 
araşdırmalar aparılacaq. 
Şuşa əhalisinin həyat səviyyəsi, iqtisadi fəa-
liyyət növləri üzrə məşğulluq, erməni millət-

çilərinin Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 
kəndlərinin inkişafına biganəliyini təsdiq edən 
müqayisəli materiallar və onların təhlili verilə-
cək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məs-
kunlaşacaq əhalinin keyfiyyət tərkibinin, kadr 
potensialının öyrənilməsi, regionun davam-
lı və keyfiyyətli inkişafı üçün mütəxəssislərə 
olan ehtiyacın öyrənilməsi nəzərdə tutulur. La-
yihə çərçivəsində kitab hazırlanacaq. 
Bu kitabın Bakıda və Şuşada təqdimatı nəzərdə 
tutulur. Layihənin gedişatını təşkilatın orqanı 
olan “İqtisadiyyat” qəzetində və digər qəzet-
lərdə və saytlarda mütəmadi olaraq dərc edə-
cəyik.

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğ-
lu bu sözləri latviyalı həmkarı Edqars Rinke-
viçs ilə birgə mətbuat konfransı zamanı deyib. 
O, qeyd edib ki, bu porsesin dondurulmaması 
üçün Türkiyə səylərini davam etdirəcək.
Bundan əlavə, nazir Çavuşoğlu ölkəsinin Uk-
raynaya dəstək məsələsində Krımın Rusiya 
tərəfindən ilhaq edildiyi zamandan bugünə-
dək qərarlı olduğunu da vurğulayıb.

Çərşənbə axşamı Avropada qazın qiyməti 8 
martdan bəri ilk dəfə 1000 kubmetr üçün 2500 
dolları ötüb. 
Marja London ICE birjasına istinadən xəbər 
verir ki, günün əvvəlindən qazın qiymətində 
ümumi artım 8%-i keçib.
Sentyabr fyuçerslərinin dəyəri 1000 kubmetr 
üçün 2501,7 dollara yüksəlib (və ya MVt/saat 

üçün 238,765 avro).
Bu günlərdə “Qazprom” qışda Avropada qa-
zın qiymətinin 1000 kubmetr üçün 4000 dollar-
dan yuxarı qalxa biləcəyini istisna etmədiyini 
açıqlayıb.
“Avropada birjalarda qazın qiyməti 2,5 min 
dollar həddini keçib. Mühafizəkar hesablama-
lara görə, tendensiya davam edərsə, qışda qiy-
mətlər 1 min kubmetr üçün 4 min dolları keçə-
cək”, - “Qazprom” qeyd edib.
Həmçinin, Avropada təbii qazın bahalaşması 
Asiyada qazın qiymətinin qalxması, Norveç-
də bir sıra qaz hasilatı və nəqli obyektlərinin 
avqustun sonunadək planlı təmirə dayandı-
rılması, temperaturun yüksəlməsi və küləyin 
azalması fonunda müşahidə olunur. 

Bloomberg-in sorğusuna əsasən, Avrozonada 
tənəzzül (böhran) riski 2020-ci ilin noyabrın-
dan bəri ən yüksək həddə çatıb, çünki enerji 
problemləri onsuz da rekord yüksək inflyasi-
yaya səbəb olur. Avro zonasında tənəzzül göz-
ləntiləri 50 faizi keçib.
Bloomberg-in sorğusunda iştirak edən iqtisad-
çıların növbəti iki rübdə iqtisadi azalma ola-
cağı barədə ehtimalları 60 faizə çatıb. Əvvəlki 
sorğu dövründə bu gözlənti 45 faiz idi.
Rusiyadan təbii qaz nəqlinin dayandırılma-
sının Avro bölgəsinin ən böyük iqtisadiyyatı 
olan Almaniyaya təsir edəcəyi və Almaniya 
iqtisadiyyatındakı artımın bu rübdən etibarən 
dayanacağı gözlənilir.
İnflyasiyanın 2022-ci ildə orta hesabla 8 faiz, 
gələn il isə 4 faiz olacağı gözlənilir. Sorğu işti-
rakçıları inflyasiyanın 2024-cü ildə 2 faiz hədə-
finə çatacağını gözləyirlər.
İqtisadçılar Avropa Mərkəzi Bankının iyul 
ayında olduğu kimi, sentyabrda da faiz dərə-
cələrini 50 faiz bəndi artıracağını gözləyirlər.

Səudiyyə Ərəbistanının milli neft şirkəti “Sau-
di Aramco” 2022-ci ilin ikinci rübü üzrə maliy-
yə nəticələrini açıqlayıb.
SPA agentliyi xəbər verir ki, şirkətin xalis gəli-
rində illik 90 faiz artım olub və “Saudi Aram-
co” ikinci rüb üzrə 18,8 milyard ABŞ dolları 

məbləğində dividend ödəyəcək. Rüblük qa-
zancda rekord səviyyə qlobal bazarlarda xam 
neftin və emal məhsullarının qiymətlərinin art-
ması ilə əlaqədardır. “Saudi Aramco” 2021-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə rüblük 25,5 mil-
yard dollar daha artıq, yəni 48,4 milyard dollar 
xalis gəlir əldə edib. Cari ilin birinci yarısında 
isə şirkətin gəliri 87,9 milyard dollara çatıb.
Bu nəticələri şərh edən “Saudi Aramco”nun 
prezidenti və baş icraçı direktoru Amin Nasser 
bildirib ki, ikinci rübdə əldə edilən rekord gə-
lir, xüsusən sənayedə ən aşağı axar karbon sıx-
lığına malik ucuz istehsalçı kimi şirkətin məh-
sullarına artan tələbi əks etdirir. 


