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Avqustun 24-də Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti 
Kasım-Jomart Tokayev Azər-
baycana səfər edib. Rəsmi qar-
şılanma mərasimindən sonra 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin Qa-
zaxıstan Respublikasının Pre-
zidenti Kasım-Jomart Tokayev 
ilə təkbətək görüşü olub.

Qazaxıstan Prezidenti Ka-
sım-Jomart Tokayevi salam-
layan Prezident İlham Əliyev 
deyib: - Hörmətli cənab Pre-
zident, Azərbaycana xoş gəl-
misiniz. Sizi görməyimə çox 
şadam. Əminəm ki, səfəriniz 
çox uğurlu keçəcək və Qa-
zaxıstan-Azərbaycan dostluq, 
qardaşlıq münasibətləri yeni 
yüksək pilləyə qalxacaqdır.
Sizin səfərinizə çox böyük 
önəm veririk. Əminəm ki, səfə-
rin çox gözəl nəticələri olacaq-
dır. Bir daha xoş gəlmisiniz.

* * * * *
Qazaxıstan Prezidenti Ka-
sım-Jomart Tokayev ona gös-
tərilən qonaqpərvərliyə görə 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevə  

təşəkkür edib. O, deyib: - 
Qazaxıstanın Prezidenti kimi 
Sizin ölkənizə ilk dəfə rəsmi 
səfərə gəlməyimə şadam. Əl-
bəttə, bugünkü səfər mənim 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bugünkü danışıqların ye-
kunlarına əsasən bir sıra sənəd-
lər imzalanacaq. Əminəm ki, 
həmin sənədlər ikitərəfli əmək-
daşlığı, Qazaxıstan-Azərbay-
can münasibətlərini yeni səviy-
yəyə çatdıracaq.

* * * * *
Avqustun 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevə Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti 
Kasım-Jomart Tokayev tərə-
findən Qazaxıstanın “Altın kı-
ran” – “Qızıl qartal” ali ordeni 

təqdim olunub.
Sonra Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əli-
yev və Qazaxıstan Respublika-
sının Prezidenti Kasım-Jomart 
Tokayev Qazaxıstanın “Bİ-
Group” Holdinqi tərəfindən 
Füzuli şəhərində uşaqlar üçün 
inşa ediləcək Kurmanqazı 
adına Yaradıcılığın İnkişafı 
Mərkəzinin layihəsi ilə tanış 
olublar.
“Bİ-Group” Holdinqin Direk-
torlar Şurasının sədri Aydın 
Raximbayev dövlət başçılarına 
layihə barədə məlumat verib.

* * * * *
Avqustun 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin Qazaxıstan Res-
publikasının Prezidenti Ka-

sım-Jomart Tokayev ilə geniş 
tərkibdə görüşü keçirilib.
Prezidentlər görüşdə çıxış 
ediblər.

* * * * *
Avqustun 24-də geniş tərkib-
də görüş başa çatdıqdan sonra 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və 
Qazaxıstan Respublikasının 
Prezidenti Kasım-Jomart To-
kayevin iştirakı ilə Azərbay-
can-Qazaxıstan sənədləri im-
zalanıb.
Sənədlərin imzalanması mə-
rasimindən sonra Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti Ka-
sım-Jomart Tokayev mətbuata 
bəyanatlarla çıxış ediblər.

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev avqustun 22-də V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında nəticə əldə etmiş id-
mançılarla görüşdə deyib.
O, Konyadan qələbə ilə Vətənə qayıtmış id-
mançıları təbrik edib və bildirib: “Əminəm ki, 
Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Çünki bütün 
dünyaya bir daha göstərmisiniz ki, Azərbaycan 
idman ölkəsidir, Azərbaycan idmançıları öz 
gücü ilə seçilən idmançılardır.
V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında dördüncü 
yerə layiq görülmək çox böyük nailiyyətdir. Bu 
nailiyyət onu göstərir ki, bizim əvvəlki uğur-
larımız təsadüfi xarakter daşımırdı. Bildiyi-
niz kimi, beş il bundan əvvəl Bakıda IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında komandamız birinci 
yerə layiq görülmüşdür. Bu da təbiidir. Çünki 
öz doğma divarları həmişə idmançılara əlavə 
kömək göstərir. Bu dəfə isə çox gərgin müba-
rizə nəticəsində biz dördüncü yerə layiq gö-
rüldük. Onu da bildirməliyəm ki, Oyunlarda 
ölkələrin ən güclü idmançıları iştirak edirdilər. 
Bizim idmançılarımız 99 medal qazanaraq, - 
onlardan 29-u qızıl medaldır, - bir daha ölkə-
mizin gücünü göstərmişlər.
Onu da deməliyəm, bu da çox sevindirici hal-
dır ki, idmançılarımız 19 idman növündə me-
dallar qazanmışlar. Bu onu göstərir ki, idmanın 
bir çox növləri ölkəmizdə uğurla inkişaf edir. 

Əlbəttə ki, birinci yerdə, - əgər belə demək 
mümkündürsə, - güləşçilərdir, 23 medal qa-
zanmışlar, onlardan 8-i qızıl medaldır. İkinci 
yerdə gimnastikanın nümayəndələridir. Üçün-
cü yerdə qeyri-Olimpiya idman növü – kik-
boksinq idmançılarıdır. Onların qazandıqları 
medalların sayı 15-dir. Onlardan 3-ü qızıl me-
daldır. Yəni, bu, doğrudan da böyük nailiyyət-
dir. Çünki bu Oyunlarda 50-dən çox ölkə işti-
rak edirdi və yenə də deyirəm, mübarizə çox 
gərgin keçib. Bir daha nəinki bütün müsəlman 
aləmi, bütün dünya idmançılarımızın gücünü 
gördü. Hər dəfə Bayrağımız qaldırılanda, Him-
nimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
haqlı olaraq qürur hissi keçirir və hər qələbə bir 
daha bizim şöhrətimizi artırır. 
Dövlət başçısı fürsətdən istifadə edərək Tür-
kiyəni, onun idmançılarını həm Oyunların 
yüksək səviyyədə təşkil olunması, həm də ki, 
Oyunlarda birinci yer tutması münasibətilə 
təbrik edib və deyib: “Oyunları keçirmək o 
qədər də asan məsələ deyil və burada Türkiyə 
tərəfi, əlbəttə, çox yüksək qiymətə layiqdir.
Oyunlar artıq tarixdir. Bir daha sizi ürəkdən 
təbrik edirəm. Siz artıq bir daha Azərbaycanın 
şöhrətini ucaltmısınız və necə ki, bu gün bay-
rağımız Qarabağda, Zəngəzurda dalğalanır, 
idman arenalarında da dalğalanır, əminəm ki, 
əbədi dalğalanacaq”. 

Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 
yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə gəti-
rilən aksizli malların aksiz dərə-
cələri”ndə dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2022 il 23 
avqust tarixli 323 nömrəli Qəra-
rı ilə ölkəyə idxal edilən reaktiv 
mühərriklər üçün TC-1 markalı 
yanacaq, həmçinin reaktiv mü-

hərriklər üçün digər yanacağın 
aksiz dərəcəsi 2022-ci ilin sonu-
nadək hər tonuna görə 1 manat 
təsbit edilib.
“Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 
noyabr tarixli 500 nömrəli Qəra-
rı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının xarici iqtisadi 
fəaliyyətin mal nomenklaturası, 
idxal gömrük rüsumlarının dərə-
cələri və ixrac gömrük rüsumla-

rının dərəcələri”ndə dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2022-ci il 23 avqust tarixli 324 
nömrəli Qərarı ilə ölkəyə idxal 
edilən reaktiv mühərriklər üçün 
TC-1 markalı yanacaq, həmçinin 
reaktiv mühərriklər üçün digər 
yanacağın idxal gömrük rüsumu 
2022-ci ilin sonunadək 0 faiz təs-
bit edilib.

Tbilisi şəhərində Azərbaycan, 
Türkiyə və Gürcüstanın nəqliy-
yat sahəsi üzrə məsul nazirləri-
nin üçtərəfli görüşü keçirilib.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
Nazirliyindən bildirilib ki, gö-
rüşdə Orta Dəhlizin potensia-
lından geniş istifadə olunması 
və bu dəhlizin bir hissəsi kimi 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun 
ötürmə qabiliyyətinin artırılması, 
tranzit yükdaşımaları ilə bağlı va-
hid tarif siyasətinin formalaşdırıl-
ması məsələləri müzakirə edilib. 
Tranzit yük axınlarının sabit artı-
mını təmin etmək üçün müştərək 
əməliyyatların sinxronlaşdırılma-

sının vacibliyi vurğulanıb.
Tərəflər Orta Dəhlizə marağın art-
dığını qeyd ediblər. Belə ki, cari 
ilin yanvar-iyun aylarında dəhlizlə 
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa-

yisədə 15 faiz çox yük daşınıb.
Bildirilib ki, Şimal-Qərb dəhli-
zinə tələbat ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə təxminən 
üç dəfə artıb.

“Dünyada gedən geosiyasi pro-
seslər fonunda Azərbaycanın 
yeri və rolu, xüsusən də Azər-
baycan üzərindən Trans-Xəzər 
Nəqliyyat Marşrutu (Orta Dəh-
liz) vasitəsilə tranzit yüklərə 
olan maraq ölkəmizin əhəmiy-
yətini daha da artırır”. Bu söz-
ləri jurnalistlərə açıqlamasında 
Azərbaycanın Rəqəmsal İnkişaf 
və Nəqliyyat naziri Rəşad Nəbi-

yev Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə nəqliyyat nazirlərinin 
Tbilisidə keçirilən görüşündən 
sonra söyləyib. Onun sözlərinə 
görə, tranzit dəhlizində ən baş-
lıca infrastruktur layihələrdən 
biri olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu ilə daşınmalar xüsusi önəm 
kəsb edir. 
Bu baxımdan üçtərəfli görüşdə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xət-

ti ilə daşınmaların effektivliyinin 
artırılması, tərəflər arasında əmə-
liyyatların sinxronlaşdırılması, 
aylıq, həftəlik, günlük əsasda 
planlamanın düzgün qurulma-
sı və nəticə etibarilə vahid tarif 
siyasətinin müəyyən edilməsi, 
müştərilərin, yükdaşıyıcıların, 
yük sahiblərinin bu dəhlizə olan 
marağının yüksəldilməsi əsas 
müzakirə mövzusu olub.
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Nazirlər Kabineti “Xüsusi karantin rejiminin 
müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyət-
lərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbir-
lər haqqında” qərar verib.
Bununla bağlı qərarı Baş nazir Əli Əsədov im-
zalayıb.
Qərara əsasən, koronavirus (COVID-19) infek-
siyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun 
törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması 
məqsədilə Azərbaycan ərazisində xüsusi ka-
rantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 noyabr 
saat 06:00-dək uzadılıb.

Bu fikirlər Özbəkistan və Azərbaycan prezi-
dentləri Şavkat Mirziyoyev və İlham Əliyevin 
telefon danışığı zamanı qeyd edilib.
Telefon söhbəti əsnasında iki ölkə arasında qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlığın gələcək inkişafı və 
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəm-
ləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.
Bu ilin iyun ayında ali səviyyəli görüşlərin ye-
kunlarına əsasən əldə olunmuş razılaşmaların 
reallaşmasında nəzərəçarpacaq tərəqqi məm-
nunluqla qeyd edilib.

Avqustun əvvəlində Hökumətlərarası Birgə 
Komissiyanın növbəti iclasının, Özbəkistan, 
Azərbaycan və Türkiyənin xarici işlər, ticarət 
və nəqliyyat nazirlərinin birinci görüşünün 
səmərəli olduğu vurğulanıb.Bildirilib ki, cari 
ildə qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsi 70 faiz artıb, 
kənd təsərrüfatı, ipəkçilik və toxuculuq səna-
yesi, maşınqayırma, kimya və digər sahələrdə 
birgə kooperasiya layihələrinin həyata keçiril-
məsinə başlanılıb.

İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran 
şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, 
sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edən, Göm-
rük general-leytenantı Şahin Bağırovun, İran 
Gömrüyünün rəisi Əlireza Moqəddəsi və Ru-
siya Federal Gömrük Xidmətinin rəhbəri Vla-
dimir Bulavinin rəhbərlik etdikləri nümayəndə 

heyətlərinin iştirakı ilə 3 tərəfli görüş keçirilib.
Görüşdə çıxış edən Azərbaycan Dövlət Göm-
rük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin 
Bağırov gömrük xidməti orqanlarının ilk 3 
tərəfli tədbirinin əhəmiyyətini vurğulayıb və 
bu formatda belə görüşün ilk dəfə keçirildiyini 
qeyd edib.
Görüşdə beynəlxalq gömrük əməkdaşlığının 
inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğu vurğula-
nıb və hər üç ölkənin iştirakı ilə imzalanacaq 
tranzitin asanlaşdırılması üzrə Memorandu-

mun beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin da-
vamlılığının təmin olunmasına, Şimal-Cənub 
Nəqliyyat Dəhlizinin imkanlarının genişlənmə-
sinə, İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu üzrə 
sərhəd keçid məntəqələrində gömrük tranziti 
əməliyyatlarının asanlaşdırılmasına, yeni çağı-
rışlar əsasında gömrük nəzarətinin həyata keçi-
rilməsinə əlavə imkanlar yaradacaq.

Görüş zamanı vurğulanıb ki, məlumatların əv-
vəlcədən ötürülməsi və belə mexanizmin yu-
banmadan tətbiq edilməsi, o cümlədən konkret 
icra işlərinin həyata keçirilməsi məsələləri həll 
olunmaqla dəmir yolu vasitəsilə daşınan yük-
lər də daxil sərhəd buraxılış məntəqələrində 
yük daşımaları da ləngimələrə məruz qalma-
yacaq, nəqliyyat dəhlizlərinin cəlbediciliyi ar-
tacaq, əvvəlcədən aparılan ilkin məlumatların 
elektron mübadiləsi hesabına gömrük prose-
durları asanlaşdırılacaq.

Bakı Limanı ilə “Qazaxıstan Dəmir Yolu” Milli 
Şirkəti arasında əməkdaşlıq barəsində memo-
randum imzalanıb.
Qazaxıstan Respublikasının sənaye və infrast-
rukturun inkişafı naziri Uskenbayev Kairbek 
Aitpaeviç, Qazaxıstan Respublikasının Ener-
getika naziri Akçulakov Bolat Uraloviç və “Qa-
zaxıstan Dəmir Yolu” Milli Şirkətinin İdarə 
Heyətinin sədri Sauranbayev Nurlan Ermeko-
viç Bakı Limanıda işgüzar görüşdə olubar. Gö-
rüş zamanı qonaqlar Bakı Limanın rəhbərliyi 
ilə görüşüb Bakı Limanı ilə Qazaxstan limanla-
rı arasında mövcud olan əməkdaşlıq sahələrini, 
xüsusi ilə logistika sahəsində ikitərəfli əlaqələ-

rin gücləndirilməsi və mümkün birgə layihələ-
rin həyata keçirilməsi məsələlərini müzakirə 
ediblər.
Görüş zamanı həmçinin, Bakı Limanı ilə “Qa-
zaxıstan Dəmir Yolu” Milli Şirkəti arasında 
əməkdaşlıq barəsində memorandum imzala-
nıb. Bu memoranduma əsasən Asiya-Avropa 
transkontinental marşrutlar üzrə multimodal 
daşımaların daha da artırılması, nəqliyyat və 
logistika sahəsində innovativ həllərin tətbiq 
edilməsi ilə sürətli yükdaşımalarının artırılma-
sında qarşılıqlı işgüzar əməkdaşlığın inkişafı 
məsələləri barəsində bir sıra razılıqlar əldə olu-
nub.

Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra 
olunan, işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlə-
rin sosial - iqtisadi inkişafında mühüm rol oyna-
yacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri də 
Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yoludur.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi-
nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib 
ki, 28,5 kilometr uzunluğa malik Qubadlı - Ey-
vazlı avtomobil yolu 2 zolaqlı olmaqla, IV tex-
niki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Qubadlı 
rayonunda çətin relyefə malik ərazidən keçərək 
Eyvazlı kəndinə gedən avtomobil yolu boyunca 
geniş miqyaslı tikinti işləri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, Qubadlı-Eyvazı avtomobil yolu 
Qubadlı rayonunun Mahmudlu, Xıdırlı, Müs-
kanlı, Məlikəhmədli, Qudanlı, Davudlu, Ey-
vazlı kəndlərinin ərazisindən keçir.

Prezident İlham Əliyevin “Torpaq münasibət-
lərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər 
haqqında” 2021-ci il 7 oktyabr tarixli Fərmanı-
na uyğun olaraq mülkiyyət sənədləri ilə təmin 
edilməmiş pay torpaqlarının dövlət vəsaiti he-

sabına sənədləşdirilməsi ilkin qeydiyyat göstə-
ricisinin daha yüksək olmasına imkan verib. 
Belə ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, 
cari ilin iyul ayı ərzində torpaq sahələrinin il-
kin qeydiyyatı 2,1 dəfə artaraq 2539 olub.
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən bildiri-
lib ki, bu ilin iyul ayı ərzində 21 min 367 da-
şınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması 
aparılıb və texniki pasportu tərtib edilib. Bu isə 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə, 15,5 faiz 
artım deməkdir.
Bu ilin iyul ayı ərzində qeydiyyata alınan ipo-
teka müqaviləsinin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 41,5 faiz artaraq 5612 olub.
Qeyd edək ki, ümumilikdə, cari ilin yanvar-i-
yul ayları ərzində 195 min 597 daşınmaz əm-
lak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 
aparılıb.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələlə-
ri Dövlət Xidməti tərəfindən cari ilin iyul ayı 
ərzində 27 min 065 daşınmaz əmlak üzərində 
mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı aparılıb. Bu, 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,9 faiz 
çoxdur. Xidmətdən bildirilib ki, aylıq göstəri-
cinin 6311-i (23,3 faizi) ilkin, 20 min 754-ü (76,7 
faizi) isə təkrar qeydiyyatın payına düşür.
Qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə-
də, cari ilin iyul ayı ərzində ilkin qeydiyyat 26,8 
faiz artıb. Cari ilin iyul ayı ərzində dövlət qeydiy-
yatına alınan daşınmaz əmlakların 27,6 faizi Bakı 
şəhərinin, qalanları isə bölgələrin payına düşür.
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Böyük tarixi, keçmişi, milli adət-ənə-
nələri olan xalqımızın, Türk Dünyasının 
da dünyaya işıq saçmaq, nurlandırmaq 
üçün gələn, bu missiyanı şərəflə yerinə 
yetirən daşıyıcıları, tarixi şəxsiyyətlə-
ri, parlaq simaları olub, var və bundan 
sonra da olacaq. Onlardan biri də Azər-
baycanda xeyriyyəçilik ənənələrinin 
təməlini qoymuş, xalqımızın böyük oğlu 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir. 2022-ci 
il yanvarın 18-də Bakıda Hacı Zeyna-
labdin Tağıyevin abidəsinin açılışında 
Prezident İlham Əliyev demişdir: “Zey-
nalabdin Tağıyev ömrü boyu Bakının in-
kişafına, abadlaşmasına, ümumiyyətlə, 
Azərbaycanın inkişafına böyük töhfələr 
vermişdir… Azərbaycan xalqı qarşısın-

da, tarix qarşısında, millət qarşısında 
xidməti olan hər bir insanı Azərbaycan 
xalqı öz qəlbində yaşadır”.
Hazırda yaşadığımız 21-ci əsrdə bu mis-
siyanı yerinə yetirənlərin ilk sırasında 
ikinci müstəqil Azərbaycanın qurucu 
lideri adını tarixə qızıl hərflərlə həkk et-
dirmiş Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev, 
onun yolunun və siyasətinin layiqli, 
uğurlu davamçısı, ölkə Prezidenti cə-
nab İlham Əliyev və Əliyevlər ocağının 
nümayəndəsi, dövlət başçısının həyat 
yoldaşı və ən yaxın silahdaşı, ölkənin 
birinci xanımı, Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyeva dayanır. Əgər böyük 
həyat və siyasət məktəbi olan Ümum-
milli Liderimiz 90-cı illərin əvvəllərin-
də ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə 
dağılmaqda, parçalanmaqda, məhv ol-
maqda, müstəqilliyini yenidən itirmək-
də olan Azərbaycanı fəlakətlərdən xilas 
edə, ölkəni dinclik, əmin-amanlıq, sa-
bitlik, inkişaf yoluna çıxara bildisə, əgər 
son 17 ildə ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyev Azərbaycanı dünyanın söz və 
nüfuz sahiblərindən, milli və dini tole-
rantlıq mərkəzlərindən, siyasi, iqtisadi, 
humanitar, hərbi dialoq məkanlarından, 
dünyanın enerji təhlükəsizliyinin əsas 
aktorlarından birinə çevirməyə nail ol-
dusa, ölkəmizin birinci xanımı, Birinci 

vitse-prezident Mehriban Əliyeva da öz 
növbəsində Azərbaycanı dünyanın mər-
həmət və şəfqət ünvanına çevirdi.
Müstəqil Azərbaycanda xeyriyyəçilik 
ənənələri, onun qoyduğu xeyriyyəçi-
lik ənənələri davam edir. Bu sahədə ən 
böyük xeyriyyəçi nəinki Azərbaycan-
da, Cənubi Qafqazda Heydər Əliyev 
Fondudur. Heydər Əliyev Fondu 20 ilə 
yaxındır ki, yaradılmışdır və bütün bu 
illər ərzində fondun əsas məqsədi, və-
zifəsi insanlara kömək göstərmək, Azər-
baycan mədəniyyətini dünyada təbliğ 
etmək, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, in-
cəsənət, elm sahələrinə töhfə verməkdir. 
Azərbaycanın multikultural dövlət kimi, 
müasir dövlət kimi dünyada tanıdılma-

sında Heydər Əliyev Fondunun müstəs-
na xidmətləri vardır. Məhz Fondun fəa-
liyyəti nəticəsində Azərbaycan daha çox 
tanınır və məhz bu amil bizə Vətən mü-
haribəsi dövründə də kömək göstərdi. 
Çünki Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, o 
vaxt erməni lobbisi və onun havadarları 
Azərbaycan haqqında olmazın yalanlar 
uydurub media məkanına atmışlar. An-
caq uzun illər ərzində Heydər Əliyev 
Fondunun müxtəlif ölkələrdə fəaliyyə-
ti və Azərbaycanın müasir, mütərəqqi 
dövlət kimi tanıdılması bu təbliğatı alt-
üst etmişdir.
Yorulmaz fəaliyyəti ilə rəhmə, mər-
həmətə, şəfqətə ehtiyacı olanların yanın-
da oldu, onların təmənnasız himayəçi-
sinə çevrildi. Qayğıya, yardıma ehtiyac 
duyanların dostu, sirdaşı oldu. Məhz 
özünün təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə ya-
radılan, 20 ilə yaxın dövr ərzində uğurla 
fəaliyyət göstərən, fəaliyyətinin xoş sə-
dası Azərbaycanın hüdudlarından çox-
çox uzaqlardan gələn Heydər Əliyev 
Fondu ötən illərdə mərhəmət, şəfqət ün-
vanı kimi tanındı. O, bu illərdə gördü-
yü işlərlə, həyata keçirdiyi layihələrlə, 
Azərbaycanı həm də dünya miqyasında 
tanıtdırmaqla, layiqincə təmsil etməklə, 
xeyirxahlıq mücəssəməsi obrazı yaradıb, 
həmçinin, əsl, yüksək səviyyəli dövlət 
xadimi kimi özünü təsdiqləyib.

Təhsilə dəstək, sağlamlığa qayğı, Vətən 
müharibəsi iştirakçılarına, doğma tor-
paq uğrunda şəhid olmuş oğullarımızın 
ailələrinə mərhəmət və böyük ehtiramla 
yanaşma Heydər Əliyev Fondunun əsas 
missiyasıdır. 44 günlük Vətən müharibə-
sindən sonra Fondun geniş fəaliyyətinə 
daha bir mühüm vəzifə əlavə olundu. 
2020-ci ilin Vətən müharibəsinin ən qız-
ğın günlərində yorulmaz fəaliyyəti ilə 
Mehriban xanım, onun rəhbərlik etdiyi 
Heydər Əliyev Fondu gecə-gündüz dün-
yaya Qarabağ həqiqətlərini, Azərbaycan 
reallıqlarını çatdırmaqda, yaymaqda idi. 
Məhz bu fəaliyyət nəticəsində dünyada 
Azərbaycana qarşı münasibət müsbət mə-
nada dəyişmiş, həqiqətlərimiz qəbul və 
etiraf olunmağa başlanmışdır. Xocalı qət-
liamının bir çox ölkələr tərəfindən soyqı-
rımı aktı kimi tanınması da məhz bu tarixi 
və yorulmaz fəaliyyətin nəticəsidir. Odur 
ki, tarixi Zəfərimizdə böyük minnətdar-
lıq və təşəkkür həm də Müzəffər və Qalib 
Ali Baş Komandanla yanaşı addımlayan, 
Azərbaycan naminə fəaliyyətdən yorul-
mayan Mehriban xanıma düşür.
Birinci vitse-prezidentdən Qələbə təbri-
ki: “Bu anlarda bütün dünya azərbay-
canlıları sevinc və qürur hissləri keçirir. 
Bizim Prezidentimizə görə, igid əsgərlə-
rimizə və zabitlərimizə görə, Azərbaycan 
xalqının vətənpərvərliyinə, sıx birliyinə 
və həmrəyliyinə görə qürur keçirir! Onun 
başçılığı ilə biz xalqımızın özünəina-
mını qaytaran Qələbəni qazandıq! Bu 
Qələbənin möhtəşəmliyi Azərbaycan 
dövlətinin tarixində əbədi qalacaq!”
10 noyabr-Qələbə münasibəti ilə rəsmi 
“İnstaqram” səhifəsində paylaşım edən 
Mehriban xanım bildirdi ki, bu gün bö-
yük gündür – Qələbə Günüdür! Azər-
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü 
bərpa olundu! Tarixi ədalət bərpa olun-
du! “Həqiqətən əlamətdar olan bu hadisə 
münasibətilə Azərbaycan xalqını səmi-
mi-qəlbdən təbrik edirəm! Ermənistan 
özünün tam və qeyd-şərtsiz kapitulya-
siyasını etiraf etdi! Biz öz nəcib, xilaskar 
missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik! Biz 
öz Vətənimizi qoruduq, əzəli Azərbaycan 
torpaqlarını işğaldan azad etdik, Azərbay-
canın səbirlə gözlədiyi Qələbəni qazan-
dıq! Biz uzun illər boyu həqiqətin və tarixi 
ədalətin təntənəsini gözləyirdik”, - deyə 
qeyd edən birinci xanım bir daha vurğu-
ladı ki, münaqişənin dinc yolla nizamlan-
masına dair danışıqlar prosesində 30 ilə 
yaxın iştirak etməyimiz bizim sülh tərəf-
darı olmağımızın əyani göstəricisidir.
Paylaşımında “Torpaqlarımızın xain-
cəsinə işğalı illərində olduğu kimi, bu-

dəfəki döyüşlər dövründə də faciələr 
və itkilər oldu. Hərbi əməliyyatlar zo-
nasından uzaqda vəhşicəsinə hücumlar 
nəticəsində şəhərlərimizin və kəndləri-
mizin dinc sakinləri, uşaqlar, qadınlar 
və ahıl insanlar həlak oldu. Amma bu, 
Azərbaycanın əzmini sındırmadı! Mən 
həlak olanların doğmalarına və yaxın-
larına bir daha dərin hüznlə başsağlığı 
verirəm! Onların qanı yerdə qalmadı! 
Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan döv-
ləti bütün həmvətənlərimizin axıdılmış 
qanına görə qisas aldı! Vətənimizi mü-
dafiə edən, onu dirçəldən nəslin işıqlı 
xatirəsi, bu nəslə hörmət və ona görə sə-
mimi qürur hissi hər bir azərbaycanlının 
qəlbində həmişəlik qalacaq! Bizim əsgər 
və zabitlərimiz canlarını belə əsirgəmə-
dən döyüşüblər. Onlar nəciblik və həqiqi 
vətənpərvərlik nümunəsi göstəriblər. 
Bu gün onların hamısını Vətən naminə, 
onun qüdrəti naminə göstərdikləri igid-
liklər birləşdirir! Biz onların rəşadəti, 

iradəsi və ruh yüksəkliyi qarşısında, öz 
mətanəti ilə işğalçını sarsıdan, Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü bərpa edən hər 
kəsin qarşısında baş əyirik!” - deyərək 
Birinci vitse-prezident bir daha hər kəsi 
Böyük Qələbə Günü münasibətilə təb-
rik etdi. Müharibə günlərində Ali Baş 
Komandanla yaralı əsgərlərimizə, hərb-
çilərimizə baş çəkən, göz yaşlarına belə 
hakim olmayan Mehriban xanım tarixi 
Qələbəmizdən sonra da öz missiyasını 
uğurla davam etdirməkdədir. 
İlham Əliyev demişdir: “Bu gün Heydər 
Əliyev Fondu qarşısında yeni vəzifələr 
dayanır. Ənənəvi fəaliyyətlə yanaşı, bu 
gün fond azad edilmiş torpaqlarda geniş 
fəaliyyətə başlamışdır. Fondun təşəbbü-
sü ilə azad edilmiş torpaqlarda hazırda 
dini abidələrimizin əsaslı təmiri, bərpa 
edilməsi və inşası prosesi başlanılıb. 
Şuşa şəhərində Yuxarı Gövhər ağa, Aşa-
ğı Gövhər ağa, Saatlı məscidləri, Ağdam 
şəhər məscidi Heydər Əliyev Fondu tərə-
findən əsaslı bərpa edilir, Zəngilan şəhər 
məscidi də həmçinin. Eyni zamanda, 
Daşaltıda, Hadrutda və Şuşa şəhərində 
yeni məscidlərin tikintisi də məhz Hey-
dər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə hə-
yata keçirilir. Təkcə sadaladığım dini 
abidələrimizin sayı 8-ə bərabərdir və 
əminəm ki, fond digər layihələrdə də fəal 
iştirak edəcək. Bildiyiniz kimi, məcburi 
köçkünlər üçün yeni evlərin yaradılması 
da Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə geniş vüsət almışdır və mənim iştira-
kımla Qobu qəsəbəsində bir neçə böyük, 
çoxmərtəbəli evlərin inşası təmin edil-
mişdir. Yəni, bu ənənələr var, davam edir, 
cəmiyyətdə çox yüksək qiymətləndirilir. 
Müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə 
Qarabağ Dirçəliş Fondu, “YAŞAT” Fondu 
yaradılmışdır. Azərbaycan vətəndaşla-
rı, eyni zamanda, şirkətlər könüllü ola-
raq həm Qarabağ Dirçəliş Fonduna, həm 
“YAŞAT” Fonduna vəsait təqdim edirlər 
və bu vəsait hesabına bu gün yüzlərlə qazi 
həm Azərbaycanda, həm xüsusilə xaricdə 
müalicə alır, həyata qayıdır, öz sağlamlı-
ğını bərpa edir. Bu, bir daha onu göstərir 
ki, xeyriyyəçilik hər zaman Azərbaycan 
xalqının ayrılmaz əlaməti olubdur”.
Hər kəsə də məlumdur ki, böyük qələbə-
dən sonra Müzəffər və Qalib Ali Baş Ko-
mandanımız və birinci xanım yenidən Qa-
rabağa, Füzuliyə və Şuşaya tarixi səfərini 
gerçəkləşdirdi. Bu səfər zamanı da tarixi 
anlar, hadisələr, açılışlar yaşandı. Xüsu-
silə də, Şuşamız əvvəlki günlərinə qayta-
rıldı. Azərbaycanın böyük imza sahibləri 
olan dahilərin, korifeylərin - Molla Pənah 

Vaqifin, Üzeyir bəyin, Bülbülün heykəl-
lərinin bərpadan sonra muzey-məqbərə 
komplekslərinin açılışları oldu. Xüsusilə 
də, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından 
dayandırılan Vaqif Poeziya Günlərinin 
rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Şuşanın 
Cıdır düzündə musiqisevərlərin həsrətlə 
gözlədiyi möhtəşəm “Xarı bülbül” mu-
siqi festivalı yenidən təşkil olundu.
“Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş tor-
paqlarımızdakı hazırkı mənzərəni hər 
birimiz ürək ağrısı ilə seyr edirik. Ermə-
ni təcavüzkarları bu illər ərzində şəhər 
və rayonlarımızı, oradakı yaşayış və in-
zibati binaları, bütün infrastrukturu da-
ğıtmış, təbii sərvətlərimizi talan etmiş, 
bu ərazilərdəki dini, tarixi, mədəni abi-
dələrimizi vandalizm aktlarına məruz 
qoymuşdur. Bir vaxtlar Azərbaycanın 
dilbər guşəsi olan Qarabağ bölgəsindəki 
abadlıqdan əsər-əlamət qalmamışdır”, - 
deyə vurğulayan Birinci vitse-prezident 
onu da əminliklə bildirdi ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün Qa-
rabağ bölgəsini Azərbaycanın ən gözəl 
bölgələrindən birinə çevirəcəyik. Burada 
yenidən həyat canlanacaq, bütün rayon-
larımız bərpa olunacaq, vətəndaşlarımız 
öz doğma yurd-yuvalarında yaşayıb, ya-
radacaqlar. Bununla yanaşı, o, qeyd etdi 
ki, Heydər Əliyev Fondu fəaliyyət göstər-
diyi ilk gündən Azərbaycanda müxtəlif 
sahələri əhatə edən layihə və proqram-
lar həyata keçirir. “Fondun tarixi, mədə-
niyyət və dini abidələrin qorunub sax-
lanılması və bərpası istiqamətindəki 
fəaliyyəti hər kəsə məlumdur. Bu gün 
isə qürur hissi ilə sizə Heydər Əliyev 
Fondunun qədim Qarabağ torpağında 
Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan 
dini abidələrimizin, məscidlərimizin 
bərpası üzrə layihəyə başladığını bil-
dirmək istəyirəm. Layihə çərçivəsində 
yerli və xarici mütəxəssislərin iştirakı 
ilə bölgədəki ziyarətgahlarımızın bər-
pası, konservasiyası və yenidən qurul-
ması həyata keçiriləcəkdir. İşğal illəri 
ərzində Şuşa şəhərində və Ağdam ra-
yonunda dağıntılara məruz qalmış dini 
ibadət yerlərinin bərpası üzrə müvafiq 
işlərə artıq başlanılmışdır”, - deyərək 
Mehriban xanım paylaşımını bu cüm-
lələrlə yekunlaşdırdı.
Bəli, həmin gündən də Mehriban xanı-
mın başçılığı ilə Heydər Əliyev Fondu-
nun növbəti tarixi missiyasına başlanıl-
dı. Qısa zamanda da müjdəli nəticələr 
özünü göstərdi. Erməni vandalizminin 
canlı nümunəsi olan Ağdam Cümə Məs-
cidi bərpa edildi, eyni zamanda dahi 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa 
olundu. Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi 
açılış mərasimində çıxış edən ölkə pre-
zidenti nitqi zamanı “44 günlük Vətən 
müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu 
tarix əbədi yaşayacaq. Çünki bu Qələ-
bə tarixdə bənzəri olmayan qələbədir. 
Azərbaycan xalqı buna layiq idi və biz 
Qələbə əldə edərək, düşməni öz doğma 
diyarımızdan qovduq, şəhərlərimizi 
azad etdik, doğma Şuşamızı azad etdik. 
Bu gün Şuşa artıq dirçəlir və Şuşanın 
dirçəlməsi üçün əməli addımlar atılır. 
Müharibədən sonra mən ilk dəfə Şuşa-
ya bu il yanvarın 14-də gəlmişdim. Bu 
tarix də təsadüfən seçilmədi. Çünki o 
tarixdən 39 il əvvəl burada Ulu Öndə-
rin iştirakı ilə Vaqifin məqbərəsi açıl-
mışdı və məhz yanvarın 14-də mənim 
buraya gəlməyimin çox böyük rəmzi 
mənası var idi. Buraya ilk səfərimdə ilk 
göstərişlərdən biri də o oldu ki, Vaqifin 
məqbərəsi bərpa edilsin, çünki vandal-
lar bu məqbərəni dağıtmışdılar, sök-
müşdülər. Vaqifin içəridəki barelyefini, 
sinə daşını sökmüşdülər. Yəni, onlara 
xas olan vandalizm törətmişdilər, necə 
ki, azad edilmiş bütün başqa torpaq-
larda biz bunun şahidiyik”, - deyərək 
bildirdi ki, Vaqifin məqbərəsinin bər-
pasını Mehriban Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə 
götürdü və qısa müddətdə bərpa işlərini 
yüksək səviyyədə başa çatdırdı. Biz sözlə, 
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
Qarabağa, işğaldan azad olunmuş yurd 
yerlərimizə edilən və artıq sayını-hesabı-
nı itirdiyimiz tarixi səfərlərin hər birin-
də Qarabağın yenidən qurulması, bərpa 
edilməsi, cənnətə çevrilməsi, dirçəldil-
məsi işində, “Böyük Qayıdış” prosesin-
də dövlət başçısı ilə çiyin-çiyinə addım-
lamaqda, öz töhfəsini verməkdədir.

Mənbə: Z.Səmədzadə. 
Qarabağ iqtisadiyyatı 100 ildə. 5-ci 

cild. - Bakı, 2022. - 854 səh.
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Avro bölgəsində illik inflyasiya iyul ayında 
enerji qiymətlərinin artması səbəbindən 8,9 
faiz lə rekord səviyyəyə çatıb.
Avropa Statistika Xidməti (Eurostat) iyul ayı 
üçün Avropa İttifaqı (Aİ) və avro bölgəsi üçün 
illik inflyasiya məlumatlarını açıqlayıb.
Avro bölgəsində iyunda 8,6% olan illik inflyasi-
ya, iyul ayında 8,9%-ə yüksəlib.
Avropa İttifaqında iyunda 9,6 faiz olan illik inf-
lyasiya iyulda 9,8 faiz təşkil edib.
İnflyasiya ötən ilin iyul ayında avro bölgəsində 
2,2 faiz, Aİ-də isə 2,5 faiz təşkil etmişdi.
Beləliklə, iyul ayında avro zonasında inflyasiya 
Eurostat tərəfindən məlumatların toplandığı 
son 25 ildə ölçülən ən yüksək səviyyədə olub.
İyul ayında avro bölgəsində illik inflyasiya 
artımına 4,02% ilə enerji məhsulları ən böyük 
töhfəni verib. Enerjinin ardınca 2,08 faizlə qida, 
alkoqol və tütün məmulatları, 1,6 faizlə xidmət-
lər və 1,16 faizlə qeyri-enerji sənayesi məhsul-
ları gəlir. İyulda inflyasiya Estoniyada 23,2 faiz, 

Latviyada 21,3 faiz, Litvada 20,9 faiz, Çexiyada 
17,3 faiz, Bolqarıstanda 14,9 faiz, Macarıstanda 
14,7 faiz, Polşada 14,2 faiz, Rumıniyada 13 faiz, 
Slovakiyada 12,8 faiz, Xorvatiyada 12,7 faiz, 
Sloveniyada 11,7 faiz, Hollandiyada 11,6 faiz, 
Yunanıstanda 11,3 faiz, İspaniyada 11,3 faiz, 
Belçikada isə 10,4 faiz təşkil edib.
Beləliklə, Aİ-yə üzv olan 27 ölkədən 16-sında 
inflyasiya ikirəqəmli səviyyəyə çatıb.
İnflyasiya Almaniyada 8,5 faiz, İtaliyada 8,4, 
Fransada isə 6,8 faiz təşkil edib.

ABŞ-ın strateji neft ehtiyatları 
avqustun 13-dən 19-na kimi 
olan dövrdə 8,1 milyon barel 
azalaraq rekord aşağı səviy-
yəyə – 453,1 milyon barelə dü-
şüb.
Bu barədə ölkənin Energetika 
Nazirliyinin məlumatında de-
yilir.
Göstərilən dövrdə yanacaq eh-
tiyatları 1985-ci ilin yanvarın-
dan indiyədək ən aşağı həddə 
çatıb. 2022-ci ilin əvvəlindən 
ABŞ-ın ölkədə yüksək benzin 
qiymətlərini azaltmaq üçün 
ehtiyatlardakı neftdən fəal şə-
kildə istifadə etməyə başlama-
sı ilə həcmlər 160 milyon barel-
dən çox azalıb. Bundan əlavə, 

tədbir son onilliklər üçün ən 
yüksək olan inflyasiyanın qar-
şısını almağa yönəlib.
Bundan əvvəl ABŞ Prezidenti 
Cozef Bayden strateji neft ehti-
yatlarının boşaldılması zərurə-
tini açıqlamışdı. Plana görə, 

yanacaq azı altı aya anbarlar-
dan boşaldılacaq. O bildirib 
ki, ABŞ yanacaq qiymətlərini 
sabitləşdirmək, o cümlədən 
yerli bazarda enerjinin maya 
dəyərini azaltmaq üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edəcək.

Türkiyə Krımın ilhaqını 
tanımır və ilk gündən bu 
addımın qeyri-qanuni ol-
duğunu açıq şəkildə bə-
yan edir.
Bu barədə Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğan “Krım Platforması”na 
üzv ölkələrin liderlərinin 
zirvəsinə ünvanlanmış vi-
deomesajında deyib.
O qeyd edib ki, bu, tək-
cə hüquqi deyil, həm də 
mənəvi əsasları olan prin-
sipial mövqedir. 
“Ukraynanın ayrılmaz hissə-
si olan Krımın ona geri qayta-
rılması beynəlxalq hüququn 

tələbidir. Ukraynanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi və 
siyasi birliyinin qorunması 
təkcə regional deyil, həm də 
qlobal təhlükəsizlik və sabit-

lik üçün vacibdir”, – deyə o 
bildirib.
Ərdoğan, həmçinin, Krımın 
yerli haqq sahiblərindən 
biri olan Krım tatar-türklə-
rinin təhlükəsizliyinin və 
rifahının təmin edilməsinin 
də Türkiyənin prioritetləri 
sırasında olduğunu vurğu-
layıb: “Tarix boyu böyük 
iztirablara məruz qalan 
Krım tatarları öz vətənlə-
rində sülh içində yaşamaq 
üçün mübarizə aparırlar. 

Türkiyə bu prosesdə Ukray-
na hökumətinin və Krım ta-
tarlarının yanında olmağa 
davam edəcək”.

Citi enerji qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqə-
dar olaraq yanvarda Böyük Britaniyada inflya-
siyanın 18 faizi keçəcəyini proqnozlaşdırır.
Citi iqtisadçılarının təxminlərinə görə, Böyük 
Britaniyada inflyasiya yanvarda 18 faizi ötmək 
yolundadır və ölkədə enerji qiymətləri yüksəlir.
ABŞ-ın nəhəng bankı olan Citi 2023-cü ilin bi-
rinci rübü üçün istehlak qiymətləri indeksi və 
pərakəndə satış qiymətləri indeksi proqnoz-
larını müvafiq olaraq 18 faiz və 21 faiz olaraq 
yeniləyib.
Enerji tənzimləyicisi Ofgem bu həftə oktyabrın 
1-dən etibarən yeni xərc tavanı rəqəmini elan 
edəcək, Citi bir ailə üçün orta xərcin cari 1971 
funt sterlinqdən 3,717 funt sterlinqə (4389 dol-
lar) yüksələcəyini gözləyir.

“Yaponiya beynəlxalq ictima-
iyyətlə sıx əməkdaşlıq şəra-
itində Ukraynanın yenidən 
qurulması üçün əlindən gələni 
edəcək”.
Bunu Ukraynanın ev sahibliyi 

etdiyi İkinci Krım Platforması 
Sammitində çıxış edən Yapo-
niyanın Baş naziri Kişida Fu-
mio bildirib.
Ölkəsinin ardıcıl olaraq Krım 
bölgəsi də daxil olmaqla Uk-
raynanın suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünü dəstəklədiyini 
qeyd edən Yaponiyanın Baş 
naziri status-kvonu dəyişdir-
mək üçün birtərəfli cəhdlərə 
qəti şəkildə qarşı olduğunu 
deyib.
O, Yaponiyanın müdafiə ava-

danlığı dəstəyi, maliyyə və hu-
manitar yardımlarla Ukrayna 
tərəfindəki mövqeyini qoru-
duğunu qeyd edib və Rusiya-
ya qarşı sərt sanksiyalar tətbiq 
etdiklərini vurğulayıb.
2023-cü ildə G-7 Liderlər Zir-
vəsinə ev sahibliyi edəcəklərini 
xatırladan Kişida, “Yaponiya 
öz təcrübəsi ilə və beynəlxalq 
ictimaiyyətlə sıx əməkdaşlıq 
edərək, sülh və Ukraynanın 
yenidən qurulması üçün əlin-
dən gələni edəcək”, deyib.

Moskva ərzaq sövdələşməsinə tam sadiqdir, 
Qərb ölkələri Moskvanı dost ölkələrinin gö-
zündə nüfuzdan sala bilməyəcək.
Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin yay-
dığı bəyanatda bildirilib.
“Qərb Rusiya Federasiyasının Ukraynadan 
taxıl daşıyan ticarət gəmilərindən birinə qarşı 
guya “diversiya” hazırladığına dair saxta mə-
lumat yaymağı planlaşdırır. 
Moskva Qərbi “ərzaq sövdələşməsi” gəmilə-
rinə qarşı təhlükəli təxribatlarla bağlı xəbərdar 
edir. Onlara görə, məsuliyyət təşkilatçıların 
üzərinə düşəcək”, - deyə Rusiya XİN-in bəya-
natında qeyd olunub.

“OPEC+ tezliklə 2022-ci ildən sonrakı dövr 
üçün yeni saziş üzərində işə başlayacaq və onu 
daha səmərəli etmək niyyətindədir”. Bunu Səu-
diyyə Ərəbistanı Krallığının Energetika naziri, 
şahzadə Əbdül Əziz bin Salman Əl-Səud bəyan 
edib. “Biz tezliklə əvvəlki təcrübəmizə, uğurları-
mıza və nailiyyətlərimizə əsaslanaraq 2022-ci il-
dən sonrakı yeni müqavilə üzərində işə başlaya-
cağıq. Biz yeni sazişi əvvəlkindən daha səmərəli 
etmək niyyətindəyik”, - deyə o bildirib.
OPEC+ sazişi 2016-cı ilin sonunda dünya enerji 
qiymətlərinin aşağı düşməsi fonunda bağlanıb 
və 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2020-ci ilin 
may ayından etibarən sövdələşmə yenilənmiş 
formada fəaliyyət göstərir və bu ilin sonuna qə-
dər qüvvədə olacaq.

Ağ Ev 2022-ci ildə ABŞ iqtisadiyyatının artım 
proqnozunu 3,8 faizdən 1,4 faizə endirib.
ABŞ Prezidenti Co Bayden administrasiyası-
nın Konqresə təqdim etdiyi 2023-cü maliyyə ili 
üçün büdcə təklifində iqtisadi proqnozlara ye-
nidən baxılıb.
Belə ki, ABŞ iqtisadiyyatının bu il 1,4 faiz, gələn 
il 1,8 faiz, 2024-cü ildə isə 2 faiz artacağı təxmin 
edilir.
Mart ayında ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı proq-
nozlarda iqtisadiyyatın bu il 3,8 faiz, gələn il 2,5 
faiz, 2024-cü ildə isə 2,1 faiz artacağı proqnoz-
laşdırılırdı.
Bu il üçün inflyasiya proqnozları 6,6 faiz, gələn 
il üçün 2,8 faiz, 2024-cü il üçün isə 2,3 faiz təşkil 
edir.
ABŞ-ın bu il üzrə büdcə kəsiri proqnozu 383 
milyard dollar azaldılıb və 1,032 trilyon dollar 
olacağı gözlənilir.
Bu dəyişikliklərin Rusiyanın Ukraynada başla-
dığı müharibə, davam edən tədarük zəncirinin 
pozulması və Covid-19 epidemiyasının təsirlə-
ri ilə əlaqədar olduğu qeyd edilib.
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17 августа символу советской эстрады 
Муслиму Магомаеву исполнилось бы 
80 лет. Память народного артиста 
почтили в Азербайджане. 
Новая достопримечательность на 
Приморском бульваре Баку появилась 
в день рождения Муслима Магомаева. 
Двухметровый памятник из бронзы 
установили здесь, потому что одна 
из самых знаменитых его песен, 
«Синяя вечность», посвящена морю. 
На открытии монумента выступил 
президент Азербайджана и друг 
народного артиста Ильхам Алиев.
«Несмотря на большую разницу в 
возрасте между нами, это никогда не 
ощущалось. Потому что мы много 
лет поддерживали дружеские связи, и 
я особенно помню нашу с Мехрибан 
последнюю встречу с ним в доме 
Муслима и Тамары в Москве. Муслим 
уже чувствовал себя не очень хорошо, 
были проблемы со здоровьем, но, 
несмотря на это, он принял нас очень 
тепло, мы провели у них в доме 
несколько часов, очень искренне 
побеседовали, вспоминали прошлое, 
вспомнили моего отца, мою покойную 
мать, вспомнили те прекрасные дни, и 
мы с Мехрибан очень расчувствовались», 
– рассказал президент Азербайджана 
Ильхам Алиев.
Память артиста в День его рождения 
почтили и на Аллее почетного 
захоронения. Цветы к могиле 
Муслима Магомаева возложили 
деятели культуры, а также вдова 
певца народная артистка СССР и 
Азербайджана Тамара Синявская.
«У него были концерты потря сающие 
во Франции, Израиле. В Израиле у 
нас были совместные концерты. Я 
счастлив, что музицировал с этим 
великим музыкантом. У него были 
такие пальцы. Он такой еще пианист 
был, кроме того. Он сам, когда 
играл и пел, это было невероятно», – 
вспоминает народный артист СССР 
композитор Фархад Бадалбейли.
Эстрадный и оперный певец, компо
зитор, народный артист СССР Муслим 
Магомаев был одним из первых, кто на 
шаг раньше, чем Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас и Лучано Паваротти сделал 
оперные арии эстрадными шлягерами. А 
сам он стал звездой задолго до того, как 
по проторенной им дороге на эстрадную 
сцену пошли многие оперные голоса.
Муслим Магомаев родился 17 августа 
1942 года в столице Азербайджана Баку. 
Его назвали в честь деда – известного 
азербайджанского композитора и 
дирижера АбдулМуслима Магомаева, 
чье имя носит сейчас Азербайджанская 
филармония. Отец мальчика Магомед 
Магомаев был театральным художником, 
мультипликатором, а мать Айшет 
– драматической актрисой. Они 
встретились в Майкопе, где отец 
оформлял спектакль, а мать играла на 
сцене. Молодые люди уехали в Баку, 
поженились. Однако шла война, и через 
два месяца после рождения сынишки 
отец был призван на фронт. Он воевал 
в артиллерийским полку и погиб под 
Берлином, спасая своего друга. Мать, 
оказавшаяся вдовой с сынишкой на 
руках, увезла его из Баку.
Айшет Магомаева была очень красивой 
и талантливой актрисой. Дворянка по 
матери, внучка полковника Терского 
казачьего войска Ивана Ханжалова, 
она взяла сценический псевдоним 
Айшет Кинжалова. Молодая женщина 
играла на гитаре, домбре, аккордеоне. 
Она изумительно пела и была яркой 
исполнительницей разноплановых 
ролей. Скоро она повторно вышла 
замуж. Ее актерская жизнь была полна 
гастролей и разъездов. Поэтому в какой

то момент она приняла тяжелое для себя 
решение отправить сына к родственникам 
погибшего мужа в Баку. Сперва думала, 
что на время, а оказалось – навсегда.
Конечно, расставание далось им обоим 
тяжело, и в воспоминаниях обоих много 
грусти. Но с этого момента мальчик жил 
с бабушкой и дядей – братом своего отца. 
А с матерью и ее новой семьей, включая 
сводных брата и сестру, поддерживал 
теплые отношения на расстоянии, лишь 
иногда приезжая к ним в гости. Муслим 
Магомаев вспоминал впоследствии: 
«Человеку трудно без матери, но в жизни 
без жертв не обходится. У нее были на 

меня все права, но она понимала, где и с 
кем мне будет лучше».
В результате детство Муслима Магомаева 
прошло в самом центре Баку. Он 
вырос в доме, где жили знаменитые 
азербайджанские творцы: из окна было 
слышно, как распевается знаменитый 
певец БюльБюль, каждый день мальчику 
встречались драматург Самед Вургун, 
композитор Ниязи и многие другие 
творческие люди, с детьми которых он 
дружил. Возможно, именно творчески 
заряженная атмосфера его детского 
окружения открыла Муслиму Магомаеву 
путь в блестящее будущее.
«Тогда, конечно, никто не пред полагал, 
что один из нас станет столь же великим, 
выдающимся и оставит такой же 
гигантский след в истории Азербайджана, 
как человек, которого в детстве звали 
Мусик», – сказал в одном из своих 
интервью советский кинорежиссер Октай 
Миркасумов.
Муслим c детства увлекался живописью 
и скульптурной лепкой. Учился в 
музыкальной школе при Бакинской 
консерватории по классу фортепиано и 
композиции.
Взахлеб слушал пластинки, оставшиеся 
от деда. Его буквально околдовывали арии 
Энрико Карузо, Титта Руффо, Беньямино 
Джильи. Подростком он старался петь, 
как они, сравнивал свое исполнение 
с голосами знаменитостей. Уже к 14 
годам у юноши окреп голос и появился 
его фирменный бархатный баритон, от 
которого впоследствии таяли все женщины 
Советского Союза.
Первое выступление Муслима Маго
маева с оперными ариями состоялось в 
музыкальном училище, куда он был принят 
в 1956 году. Юноша всерьез начал работать 
над вокалом. Концертмейстер Тамара 
Кретинген специально для талантливого 
уче ника подбирала неизвестные роман сы и 
произведения старинных ком позиторов, в 
которых его вокаль ный дар мог раскрыться 
в полной мере.
В 1961 году Магомаев стал 
профессионально петь в Ансамбле песни 
и пляски Бакинского военного округа. 
Всесоюзная известность пришла к нему 
всего через год, после его выступления 
в Кремлевском Дворце съездов на 
заключительном концерте фестиваля 
азербайджанского искусства. В том 
же 1962 году его талант отметили на 
Всемирном фестивале молодежи в 
Хельсинки, где он получил золотую 
медаль.

Всесоюзная известность пришла после 
его выступления в Кремлёвском Дворце 
съездов на заключительном концерте 
фестиваля азербайджанского искусства в 
1962 году.
В 1963 году Магомаев стал солистом 
Азербайджанского театра оперы и балета 
им. Ахундова. Его первый сольный 
концерт состоялся 10 ноября 1963 года 
в концертном зале имени Чайковского. 
«Наконецто у нас появился настоящий 
баритон», – сказала тогда о нем министр 
культуры Екатерина Фурцева. А ведь 
это было еще до того, как певец окончил 
Азербайджанскую консерваторию!

С 1963 по 1968 годы — Магомаев солист 
Азербайджанского театра оперы и балета 
имени Ахундова, продолжает выступать 
на концертной эстраде.
В 1964-1965 годах — он стажировался 
в миланском театре «Ла Скала», но по 
окончании стажировки он отказался 
от работы в труппе Большого театра.
В 1966 и 1969 годах с большим 
успехом прошли гастроли Муслима 
Магомаева в знаменитом театре 
«Олимпия» в Париже. Директор 
«Олимпии» Бруно Кокатрис хотел 
получить Магомаева ещё на один год 
и предложил ему контракт, обещая 
сделать из него звезду международного 
масштаба. Певец всерьёз 
рассматривал такую возможность, 
но отказало Министерство культуры 
СССР, мотивировав это тем, что 
Магомаев должен выступать на 
правительственных концертах.
В 1968 году окончил Азербайджан скую 
государственную консерваторию по 
классу вокала Шовкет Мамедовой.
В 1973 году в возрасте 31 года ему было 
присвоено звание Народного артиста 
СССР.
С 1975 по 1978 годы — Магомаев 
был художественным руководителем 
созданного им Азербайджанского 
государственного эстрадно
симфонического оркестра, с которым 
много гастролировал по СССР.
В 1960е, 1970е годы популярность 
Магомаева в СССР была безгранич ной: 
многотысячные стадионы, бесконечные 
гастроли по всему Советскому 
Союзу, постоянные выступления на 
телевидении. Пластинки с его песнями 
выходили огромными тиражами. По сей 
день он остаётся кумиром для многих 
поколений людей на постсоветском 
пространстве.
В концертном репертуаре Магомаева 
более 600 произведений (русские 
романсы, классические, эстрадные 
и неаполитанские песни); он снялся 
в фильмах: «Низами» (1982) и «Поёт 
Муслим Магомаев», «Москва в нотах».
В 19781987 годах — солист Бакинского 
оперного театра.
Муслим Магомаев автор более 20 песен, 
музыки к фильмам. Был автором и 
ведущим цикла телепередач о жизни и 
творчестве американского певца Марио 
Ланца; написал книгу об этом певце.
В 1968 году после окончания 
консерватории за плечами у Магомаева 
была уже и стажировка в «Ла Скала», 

и гастроли в Париже, и, несмотря 
на приглашение в Большой театр, 
осознанный выбор эстрады. Дело 
в том, что молодой певец не хотел 
ограничиваться одной только оперой, 
не желал быть одним из многих 
солистов Большого. Он стремился 
быть единственным в своем роде! Тем 
более что голос, великолепные внешние 
данные, безупречные манеры и артистизм 
делали его все более популярным у 
широкой аудитории.
Когда на Сопотском фестивале в Польше 
Муслим Магомаев исполнил русскую 
народную песню «Вдоль по Питерской» 
и стал обладателем первого места, пресса 
писала: «На «Сопот69» съехались 
эстрадные звезды из 27 стран мира. У 
Магомаева на фестивале было все: голос, 
внешность, манеры и песни. Не было 
лишь конкурентов».
Начиная с 1975 года Муслим 
Магомаев целых четырнадцать лет 
руководил созданным им эстрадно-
симфоническим оркестром. С 
музыкантами он гастролировал 
вплоть до 1989 года. Объездил 
весь СССР и многие зарубежные 
страны. Он был невероятно любим 
не только зрителями, но и высшим 
партийным руководством страны. 
Только ему разрешалось заниматься 
популяризацией западной музыки, 
что в те годы не одобрялось на уровне 
политбюро. Тем не менее в исполнении 
Магомаева на советской эстраде 
впервые прозвучала песня группы The 
Beatles ‘’Yesterday’’ и многие другие 
западные хиты.
В его репертуаре были песни самых 
разных жанров: от народных до 
классики, от патриотических до 
романсов, от серенад до зажигательного 
твиста. Его голос звучит во множестве 
советских кинолент. Муслим Магомаев 
– автор более 20 песен, музыки к 
спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. 
Исполнительская музыкальная копилка 
артиста включала в себя свыше 600 
произведений. А популярность певца 
просто зашкаливала! Тем более что он 
был в то время невероятным красавцем 
с восточной кровью. У Муслима 
Магомаева была многомиллионная 
армия поклонников. Когда на концертах 
конферансье произносили имя певца, 
то фамилию уже никто не слышал: звук 
тонул в овациях. 
Магомаев был не только выдающимся 
певцом, но и замечательным артистом. 
И это было не только частью его 

сценического имиджа. Артистизм был 
также и в его природе, в манерах, в 
уме нии приковывать к себе всеобщее 
внимание, ни на йоту не изменяя образу 
короля сцены. Даже свою частную 
жизнь певец умел построить безупречно 
красиво. При жизни о нем никогда не 
распространяли слухи и сплетни, считая 
практически идеальным семьянином.
Первый раз Муслим Магомаев же
нился очень рано – в 19 лет, на своей 
однокурснице Офелии Велиевой. Брак 
не продержался и года, но Магомаев 
успел стать отцом. У него родилась 
единственная дочь Марина. 
Вторую жену Тамару Синявскую певец 
встретил только через 10 лет и называл 
ее «женщиной всей своей жизни». 
Оперная певица, солистка Большого 
театра, народная артистка СССР, 
осенью 1972 года она оказалась в Баку 
– почетной гостьей на мероприятиях, 
посвященных русскому искусству. Их 
познакомил общий друг, поэт Роберт 
Рождественский. И с этого момента 
для Муслима Магомаева перестали 
существовать все другие женщины на 
земле, хотя он сам оставался невероятно 
востребованным у представительниц 
прекрасного пола. Тем не менее он успел 
показать Тамаре Баку, а затем их встречи 
продолжились и в Москве. В 1974 году 
Муслим и Тамара поженились.
Они оба были на виду, многомиллион

ная зрительская аудитория живо инте
ресовалась жизнью своих кумиров, но в 
те времена желтая пресса еще была не 
в чести, и супруги много лет считались 
идеальной парой. Тем более что работа 
и многочисленные увлечения делали их 
всегда интересными друг другу.
Это удивительно, но Муслим Маго маев 
довольно рано ушел со сцены – ему 
было всего 56 лет, когда он отказался от 
концертных выступлений. Он бросил 
сцену почти на пике своей популярности. 
Начиная с 1998 года певец занимался 
живописью, скульптурой и литературным 
творчеством, а также писал музыку. Он 
говорил: «Каждому голосу, каждому 
таланту Бог определил определенное 
время, и перешагивать его не нужно». 
Хотя с голосом у него никогда не было 
проблем. Просто он захотел навсегда 
остаться в памяти своих поклонников 
молодым, эффектным и полным сил.
Муслим Магомаев умер в возрасте 
66 лет от ишемической болезни 
сердца. Но его образ певца поистине 
всемирного масштаба и сейчас хранят 
в памяти люди трех поколений. В 
Москве у посольства Азербайджана в 
сентябре 2011 года ему был установлен 
памятник. Элегантный и стройный, 
полный внутренней энергии, певец 
запечатлен именно таким, каким его 
привыкли видеть поклонники…
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Avqustun 17-si Azərbaycan xalqı dün-
ya şöhrətli opera və estrada müğənnisi 
Müslüm Maqomayevin doğum günü-
nü qeyd etdi. Xalqımızın iftixarı olan 
Müslüm Maqomayevi qədim yunan 
mifologiyasının qəhrəmanlarından 
olan Orfeylə müqayisə edirlər.
Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı 
Azərbaycan tarixinin bütöv bir döv-
rünün rəmzi olaraq, bütün dünyada 
milyonlarla insanın rəğbət və məhəb-
bətini qazanıb, bəşər mədəniyyətin-
də hadisəyə çevrilə bilib. 
1942-ci ildə Bakıda dünyaya göz açan 
bu uşağa babasının – görkəmli bəstə-
kar Müslüm Maqomayevin adı veri-
lir. Balaca Müslüm babasını görməsə 
də, onun həyatı ilə maraqlanır və qə-
rara alır ki, babasının yolunu davam 
etdirsin. 
Bəstəkar Müslüm Maqomayev ağlına 
belə gətirməzdi ki, 1916-cı ildə yazı-
ğı “Şah İsmayıl” operasındakı Aslan 
şahın ariyasını çox illər sonra nəvəsi 
Müslüm Maqomayev ifa edəcək. 
Həmyaşıdları kimi böyüyən Müslüm 
dənizi, gəmiləri, fantastik əsərləri, 
nağılları çox sevib, rəsmlər çəkib. 
Hətta Jül Vernin “Nautilus”una ox-
şar “gəmi” də düzəldib. Uolt Disne-
yin bütün filmlərini toplayıb. Amma 
maşın və qalay əsgərciklərlə oynayan 
yaşıdlarından fərqli olaraq, əlində-
ki karandaşla “dirijorluq” edib. Hər 
şeylə maraqlanan uşaqlar kimi oyun-
caqlarını söküb ki, görsün içində nə 
var. Hətta onun bu marağı babasının 
skripkasının sınması ilə nəticələnib. 
 Babasının royalı ilə çox tez dostlaşan 

Müslüm beş yaşında ilk melodiyasını 
bəstələyib və onu ömrü boyu yadın-
da saxlayıb. Səkkiz yaşında nadir səsi 
ilə müəllimlərini heyran qoyub.
Birinci dəfə 14 yaşında dənizçilər klu-
bunda çıxış edən Müslüm Maqoma-
yev ilk uğurunu 1962-ci ildə qazanıb, 
Helsinkidə keçirilən VIII Ümumdün-
ya festivalından medalla qayıdıb. M.
Maqomayevin hələ gənc yaşlarından 
musiqiyə, piano ifaçılığına olan ma-
rağı Azərbaycan Dövlət Konservato-
riyasının nəzdindəki 10 illik musiqi 
təmayüllü məktəbdə özünü büruzə 
verdi. Rossininin «Sevilya bərbəri» 
operasından «Fiqaronun ariya»sını 
o, ilk dəfə müvəffəqiyyətlə konserva-
toriyanın Böyük zalında ifa etdi. Bu 
hadisə bizim xatirimizdə silinməz iz-
lər buraxdı və çıxışdan sonra Müslüm 
Maqomayevin vokal sahədəki pro-
fessional karyerası yüksəlməyə baş-
ladı. Sonrakı illərin hadisələri onun 
vokal ifaçılıq fəaliyyətini İtaliya və 
Moskva şəhərləri ilə bağlayır.
M.Maqomayev öz bacarığını bəstə-
karlıq sahəsində də müvəffəqiyyətlə 

sınayır. Bəstələdiyi mahnıların sıra-
sında «Ey əziz anam, Azərbaycan!» 
öz layiqli yerini tutur. Konsertləri-
nin əvvəlində və sonunda, o, daima 
bu mahnını qüvvətli səslə və qüdrət 
hissilə ifa edirdi, bu da dinləyicilərdə 
böyük qürur doğururdu. Sovet İtti-
faqının mərkəzi televiziyası bir müd-
dət öz verilişlərini Müslüm Maqoma-
yevin melodiyası ilə tamamlayırdı, 
bu da adi bir şey deyildi. Bu, ondan 
irəli gəlir ki, Müslüm Maqomayev 
istedadı öz parlaq çağlarını yaşayır. 
Sovetlər Birliyinin hər yerində ona 
alqış söyləyirdilər, sanki əlləri üs-

tündə gəzdirirdilər. Özünəməxsus 
oxuma üslubu onu çox müğənnilər-
dən fərqləndirirdi. O, eyni səviyyədə 
həm opera ariyalarını, həm də estra-
da mahnılarını ifa edirdi. Xüsusilə, 
müasir ritmik caz üslubunda yazılan 
mahnılar hamını heyran edirdi. 
60-70-ci illərdə beynəlxalq-siyasi 
aləmdə SSRİ-nin Qərb ölkələrilə dost-
luq və mehribanlıq münasibətlərinin 
ilk çağlarında Müslüm Maqoma-
yev öz səhnə ustalığı ilə bu dostluğa 
inam gətirdi. Dünyanın elə bir ölkəsi 
yox idi ki, o, orada çıxış etməsin.
Azərbaycan xalqının zəngin musiqi 
ənənələrinin qorunub saxlanılmasın-
da və müasir dövrdə layiqincə inkişaf 
etdirilməsində Müslüm Maqomaye-
vin yaratdığı və rəhbərlik etdiyi Azər-
baycan Dövlət Estrada-Simfonik Or-
kestri mühüm rol oynayıb. Orkestrin 
rəngarəng proqramlarında M.Maqo-
mayev əsl sənətkara xas əzmkarlıqla 
hər ifasını bir aktyorun teatrı səviyyə-
sinə qaldırmağa nail olub. 
O, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrının solisti olub, Milanın dünya 

şöhrətli “La Skala” teatrında təcrübə 
keçib. Enriko Pyatsa ilə “Sevilya bər-
bəri” operasından Fiqaronun, “Tos-
ka” operasından Skarpianın partiya-
larını ifa edib. 
İtaliyadan Vətənə dönəndən sonra 
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Kon-
servatoriyanın Böyük zalında buraxılış 
imtahanı keçirilirdi. Bu dəfə müğənni 
populyar operalardan ariyaları, Şuma-
nın, Şubertin mahnılarını və nəhayət, 
italyan mahnılarını repertuarına sal-
mışdı. İndi də gözümüzün qarşısın-
da qara smokinqdə ucaboylu, xoş 

görünüşlü, hədsiz səs imkanlarına 
malik olan Müslüm canlanır. Bu, im-
tahan deyildi. Sanki yüksək professi-
onal vokal sənətinə yiyələnmiş solis-
tin konserti idi...
Müslüm Maqomayevin sonrakı ya-
radıcılığı Moskva ilə bağlıdır. Rusi-
yanın görkəmli bəstəkarları onun sə-
sinə uyğun mahnılar yazıblar. 1963-cü 
ildə Moskvadakı P.Çaykovski adına 
konsert salonunda ilk solo konserti-
ni verib. Lakin müğənninin repertu-
arında Azərbaycan musiqisi: Üzeyir 
Hacıbəylinin “Sənsiz”, “Sevgili canan” 
romansları və digər əsərlər xüsusi yer 
tutub. O deyərdi: “Azərbaycan mənim 
atam, Rusiya isə anamdır. Mən həyatı-
mı Azərbaycansız təsəvvür etmirəm”. 
Bu sözlər onun həmvətənlərinə isti, sə-
mimi münasibətində özünü aydın bü-
ruzə verir – imkansızlara əl uzatmaq, 
istedadlılara yol açmaq və bununla ya-
naşı, çalışıb kölgədə qalmamaq və s. O, 
babası Müslüm Maqomayevin adının 
layiqli daşıyıcısıdır.
Dünya şöhrətli Müslüm doğma 
vətənini bir an unutmurdı. O dönə-

dönə Azərbaycana gəlirdi. Hətta 
gələcək həyat yoldaşı Tamara Sin-
yavskaya ilə də o, Bakıda qastrol 
səfərində ikən rastlaşmışdı.
Müslüm Maqomayevin Azərbaycan-
la yaradıcılıq münasibətləri özünü 
təkcə estrada-konsert fəaliyyətində 
göstərmirdi, o həm də 80-ci illərdə 
kinoda ölməz Nizami rolunda çəkil-
məyə təkliflər alır və qəbul edir. Də-
rin məzmunlu Nizami obrazını Müs-
lüm Maqomayev böyük məharətlə 
oynayır. Onun ifasında Nizami can-
lı və inandırıcıdır. Babası Müslüm 
Maqomayev Şah İsmayıl obrazını 

operada canlandırdığı kimi, nəvəsi 
də öz ifasında Nizami obrazını kino-
filmdə əbədiləşdirdi.
Müslüm Maqomayevə 31 yaşında 
“SSRİ xalq artisti” fəxri adı verilib. 
O, müstəqil Azərbaycan Respubli-
kasının yüksək mükafatları – “Şöh-
rət” və “İstiqlal” ordenləri ilə təltif 
edilib. Müğənninin repertuarına, 
ümumilikdə, 600-dək əsər daxildir.
Rejissor Tofiq İsmayılov 1971-ci ildə 
onun haqqında "Oxuyur Müslüm 
Maqomayev" adlı film-konsert çək-
mişdir. İllərlə dinləyicilərin sevgisini 
qorumağı bacarmış Müslüm Maqo-
mayev dövlət tərəfindən yaradıcılıq 
fəaliyyətinə görə SSRİ və Azərbayca-
nın ən yüksək ad və ordenlərinə layiq 
görülmüşdür: Qırmızı Əmək Bayrağı 
Ordeni (1971), Azərbaycan Respubli-
kasının xalq artisti (1971), SSRİ xalq 
artisti (1973), Xalqlar Dostluğu Orde-
ni (1980), «Şöhrət» ordeni (1997).
Sonuncu «İstiqlal» ordeni Müslüm 
Maqomayevə Azərbaycan mədəniy-
yətinin inkişafındakı böyük xid-
mətlərinə görə 2002-ci il sentyabrın 

6-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyev tərəfin-
dən təqdim olunub. Təqdimat mə-
rasimindəki çox gözəl və məzmunlu 
çıxışında Prezident Heydər Əliyev 
Müslüm Maqomayevi öz xatirələ-
rində canlandırmış və onun yaradı-
cılığına dərin mənalı təhlil vermiş-
dir. Bu mərasimdə respublikanın 
qabaqcıl ziyalıları və sənət adamları 
iştirak edirdilər.
1997-ci ildə Günəş sistemi planetlə-
rindən birinə onun adı verilib.
Müslüm Maqomayevin iti müşahi-
dəsi və gözəl qələmi olub. İtalyan 
mənşəli Amerika müğənnisi Mario 
Lansa haqqında kitab yazıb. “Mənim 
məhəbbətim melodiya” kitabında isə 
o, özü barədə düşüncələrini, uşaq-
lıq dövründən başlayaraq yetkin, 
hərtərəfli zəngin həyat yolu keçmiş 
bir insanın yaşadığı mühiti, onu əhatə 
edən adamları – dövlət başçılarından 
tutmuş adi insanlara qədər bir sıra 
şəxsiyyətlərin simasında təsvir edir. 
Baş vermiş hadisələr, görüşlər, dün-
ya şöhrətini çiynində daşımaq mə-
suliyyəti və s. kimi maraqlı faktlarla 
yanaşı, oxucunun gözləri qarşısından 
Müslümün bütün həyat və yaradıcı-
lıq yolu gəlib keçir. Onun simasında 
biz gözəl insan, istedadlı şəxsiyyət və 
dünya şöhrəti qazanmış müğənnini, 
ən əsası isə – vətənpərvər insan, əsl 
azərbaycanlını görürük...
Müslüm Maqomayev 2008-ci il ok-
tyabrın 25-də vəfat edib və Bakıda 
Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. 
Ölümündən əvvəl yazdığı sonuncu 
mahnısı “Əlvida, Bakı” adlanırdı. 
Bu yerdə sönməz ulduz - Müslüm 
Maqomayev haqqında yazını bitir-
mək də olardı. Amma avqustun 17-
də Bakının Dənizkənarı Milli Parkın-
da dünya şöhrətli müğənni Müslüm 
Maqomayevin abidəsinin açılışında 
Prezident İlham Əliyevin dediyi söz-
ləri xatırlatmasaq, bu yazımız da ya-
rımçıq qalmış olardı. 
Həmin gün abidənin açılışında cənab 
prezidentin dediyi bu sözlər hamı-
nı kövrəltdi: “Müslümün öz doğma 
torpağına bağlı olması onun yaradı-
cılığında da özünü göstərib. Azərbay-
cana, Odlar Yurduna, Xəzər dənizinə 
həsr edilmiş, onun bəstələdiyi mahnı-
lar nə qədər əzəmətlidirsə, o qədər də 
Vətənə sevgi ilə dolu olan mahnılar-
dır. O mahnılar bu gün də yaşayır və 
əbədi yaşayacaq. Müslümün bəstələdi-
yi son mahnı isə çox kədərlidir. Biz bu 
mahnını Bakıda Filarmoniya zalında 
Müslümlə vida mərasimində eşitdik və 
çox təsirləndik, çox duyğulandıq. Çün-
ki bilmirdik ki, bu mahnı yazılıb, Müs-
lüm özü onu bəstələyib. O mahnının 
adı “Əlvida, Bakı” idi və o, anlayırdı ki, 
artıq Bakıya gələ bilməyəcək, ən sevim-
li şəhərə gələ bilməyəcək, bu küçələr-
dən keçə bilməyəcək, Bakıdakı dostları 
ilə görüşə bilməyəcək. Təsəvvür etmək 
çətindir ki, onun kimi həyatı sevən, 
onun kimi, necə deyərlər, dostlarla bir 
yerdə olmaq həvəsində olan adam, bax, 
bu vida mahnısını bəstələyir və bizim-
lə, şəhərlə vidalaşır. Eyni zamanda, bu, 
onu göstərir ki, hətta sağlamlığı o qədər 
də yaxşı olmayan vəziyyətdə onun iste-
dadı, onun böyük sənətkar olması yenə 
də yerində idi.
“Əlvida, Bakı”, əlbəttə, o mahnıdır 
ki, Müslüm öz duyğularını ifa edirdi, 
ancaq, eyni zamanda, heç vaxt “Əl-
vida, Bakı” demək mümkün deyil. 
Çünki Müslüm bizimlədir. O, bu gün 
Bakıdadır, onun gözəl abidəsi bu gün 
açılacaq və Bakı heç vaxt onu unut-
mayacaq. Azərbaycan xalqı heç vaxt 
onu unutmayacaq. Onun xatirəsi onu 
tanıyanların qəlbində yaşayacaq, 
onun möhtəşəm səsi, onun sənəti əbə-
di yaşayacaqdır”.
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İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin operatoru olduğu “Azexport” por-
talı Azərbaycanda istehsal olunan “Naftalan 
yağları” məhsuluna sərbəst satış sertifikatı təq-
dim edib.
Mərkəzdən bildirilib ki, əsasən kosmetik vasitə 
kimi istifadə olunan “Naftalan yağları” Küveytə 
ixrac olunacaq. “Naftalan yağı” məhsulunun il-
kin mərhələdə üç növdə ixracı nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, sərbəst satış sertifikatı Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sent-
yabr tarixli müvafiq Fərmanına uyğun olaraq 
“Azexport” portalı tərəfindən təqdim olunur.
Sertifikat ixrac olunan malın Azərbaycan Res-
publikasında sərbəst dövriyyədə olduğunu, 
aidiyyəti dövlət orqanları və qurumları tərə-
findən sertifikatlaşdırıldığını və standartlara 

cavab verdiyini təsdiq edir. Sərbəst satış sertifi-
katının verilməsi əvvəllər 100-dən artıq Ameri-
ka qitəsi, Asiya, Okeaniya və Körfəz ölkələrinə 
yerli məhsul ixracını asanlaşdırıb.

Avqustun 24-də Bakıda Qazaxıstan-Azərbay-
can İşgüzar Şurasının I iclası keçirilib.
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təş-
viqi Agentliyinin sədri Yusif Abdullayev Azər-
baycanla Qazaxıstanı tarixi dostluq-qardaşlıq 
tellərinin bağladığını bildirib.
Yusif Abdullayev diqqətə çatdırıb ki, burada 
eyni soy-kök, eyni mədəni və mənəvi amillər 
mühüm önəm kəsb edir.

Y.Abdullayev vurğulayıb ki, İşgüzar Şuranın 
tərkibində 59 şirkət mövcuddur və bunlardan 
35-i Azərbaycan şirkəti, 24-ü Qazaxıstan şirkə-
tidir: “Ümidvarıq ki, gələcəkdə bu şirkətin sayı 
artacaq”.
Qazaxıstanın Xarici Ticarət Palatasının İdarə 
Heyətinin sədri Ayan Yerenov ölkələrimiz ara-
sında iqtisadi-ticarət əlaqələrindən danışıb.

İyulda öhdəliklərin strukturunda depozit port-
feli üstünlük təşkil edir – cəmi öhdəliklərin 81,2 
faizi və ya 29 milyard 600,5 milyon manat.
 Azərbaycan Mərkəzi Bankından bildirilib ki, 
depozit portfeli iyul ayında 1,3 faiz (381,5 mil-
yon manat) azalıb. Depozit portfelinin 64,2 fa-
izini hüquqi şəxslərin depozitləri, 35,8 faizini 
fiziki şəxslərin depozitləri (əmanətlər) təşkil 
edir.

Bankların ödəniş xidməti şəbəkəsi üzrə dina-
mik artım müşahidə olunur. Belə ki, keçən ilin 
iyul ayının sonu ilə müqayisədə bankomatların 
sayı 4.2 faiz, POS-terminalların sayı 17.8 faiz 
artıb.
AZƏRTAC Mərkəzi Banka istinadla xəbər verir 
ki, iyulun 31-nə fəaliyyət göstərən 26 bankın fi-
liallarının sayı 480, şöbələrinin sayı 95, ATM-lə-
rin sayı 2 min 944 olub. Hesabat ayında bank 
sektorunda çalışanların sayı 0.9 faiz (203 nəfər) 
artaraq 21 min 729 nəfər təşkil edib. Ümumilik-
də, cari ilin 7 ayında bank sektorunun işçi sayı 

6.9 faiz və ya 1400 nəfər artıb (iyul ayında 203 
nəfər artım).

Bu ilin iyulunda bankların kredit portfeli iyul 
ayında 0,9 faiz (167,4 milyon manat) artaraq 18 
milyard 487,4 milyon manat olub.
Azərbaycan Mərkəzi Bankından bildirilib ki, 
bankların cəmi kredit portfelində biznes kre-
ditlərinin payı 56,8 faiz (10 milyard 497 milyon 
manat) təşkil edib.
Ümumilikdə, cari ilin 7 ayında bankların kre-
dit portfeli 11 faiz və ya 1 milyard 828,3 milyon 
manat artıb.

İyulda fəaliyyətdə olan bankların cəmi aktivlə-
ri 41 milyard 589,7 milyon manat, cəmi öhdə-
likləri 36 milyard 450,5 milyon manat, balans 
kapitalı 5 milyard 139,2 milyon manat olub.
 Azərbaycan Mərkəzi Bankından bildirilib ki, 
cari ilin iyul ayında bankların cəmi aktivləri 0,8 
faiz, cəmi öhdəlikləri 0,9 faiz və balans kapitalı 
müvafiq olaraq 0,1 faiz azalıb.

Bank sistemi üzrə iyul ayının sonunda döv-
riyyədə olan ödəniş kartlarının sayı ötən aya 
nəzərən 185 min ədəd artaraq 12 milyon 429 
min ədəd təşkil edib.
Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu 
göstərici 22.6 faiz artıb. 
Ödəniş kartlarında artım debet kartları üzrə 

21.9 faiz, kredit kartları üzrə 27.3 faiz təşkil 
edib. 
Ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən əməkhaqqı 
kartlarının sayı 90 min, kredit kartları 339 min, 
digər kartlar isə 1.8 milyon ədəd artıb. Ödəniş 
kartlarının artması nağdsız ödənişlərin həc-
minə müsbət təsir göstərib.

İyulda bankların əmanət portfeli (sahibkarlıqla 
məşğul olan fiziki şəxslər istisna olmaqla) 2,2 
faiz (226,9 milyon manat) artaraq 10 milyard 
605,5 milyon manat təşkil edib.
AZƏRTAC Azərbaycan Mərkəzi Bankına is-
tinadla xəbər verir ki, əmanət portfelinin 54,8 
faizi (5 milyard 814,8 milyon manat) müddət-
li əmanətlərdən ibarətdir. Hüquqi şəxslərin 
depozitlərinin (18 milyard 995 milyon manat) 
strukturunda ənənəvi olaraq tələbli depozitlər 
üstünlük təşkil edir – cəmi hüquqi şəxslərin 
depozit portfelinin 87,4 faizi və ya 16 milyard 
602,8 milyon manatı.

Cari ilin birinci yarısında manatın xarici val-
yutalara qarşı məzənnəsi valyuta bazarında 
tələb-təklif nisbətinə uyğun olaraq formalaşıb. 
Dövr ərzində tədiyə balansının irihəcmli pro-
fisiti valyuta bazarında tarazlığa müsbət təsir 
edib ki, bu da qiymət sabitliyinin başlıca lövbə-
rini – məzənnə sabitliyini dəstəkləyib.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
(AMB) “Pul siyasəti icmalı”nda bildirilir.
Hesabat dövründə valyuta bazarında əməliy-
yatların həcmi bazarın bütün seqmentləri üzrə 
artım istiqamətində dəyişib.
Dövr ərzində nağdsız valyuta bazarında apa-
rılmış əməliyyatların həcmi ötən ilin müvafiq 
dövrünə nəzərən 20 faiz artaraq 14,6 milyard 
ABŞ dolları ekvivalentində olub. Nağdsız val-
yuta əməliyyatlarının 84,9 faizi ABŞ dollarında, 
15,1 faizi isə digər valyutalarda aparılıb. 

Hesabat dövründə BVB-də əməliyyatların həc-
mi 4,2 milyard ABŞ dolları ekvivalentində ol-
maqla ötən ilin eyni dövrünə nəzərən 16,7 faiz 
artıb. 
Banklar tərəfindən nağd xarici valyutanın al-
ğı-satqısı üzrə aparılmış əməliyyatların həcmi 
ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 38,2 faiz 
artaraq 2,6 milyard ABŞ dolları ekvivalentində 
olub. 

Cari ilin yeddi ayı ərzində 123 qadın sahibkara 
4,9 milyon manat güzəştli kredit verilib.
Sahibkarlığın İnkişafı Fondundan bildirilib ki, 
ötən ilin müvafiq dövründə bu göstərici 61 qa-
dın sahibkar üzrə 4,5 milyon manat təşkil edib. 
Bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində gənc sahib-
karların 59 layihəsi maliyyələşdirilib və bu 
məqsədlə 5,2 milyon manat vəsait ayrılıb.
Ötən ilin müvafiq dövründə isə 34 gənc sahib-
kar 1,1 milyon manat güzəştli kredit vəsaitin-
dən faydalanıb.

“Google Pay” yerli bankların sisteminə inteq-
rasiya olunub. Hazırda “Google Pay” funk-
siyası tam işləkdir və yaxın günlərdə banklar 

tərəfindən xidmətin istifadəyə verilməsinə dair 
məlumatlar təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, “Google Pay” nağdsız (təmassız) 
ödənişlərin aparılması üçün istifadə olunan 
proqram təminatıdır. Sistem 2015-ci il sentyab-
rın 11-də yaradılıb və “Android” platformasın-
da olan mobil telefonlar, planşetlər və digər 
ağıllı cihazlarda çalışır.
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Azərbaycanlı elm adamı və ic-
timai-siyasi xadim, professor, 
AMEA-nın müxbir üzvü, Ge-
ologiya-mineralogiya elmləri 
doktoru, Milli Azadlıq Qərar-
gahı təşkilatının qurucuların-
dan biri, Böyük Britaniya Kral 
Akademiyasının fəxri üzvü 
Xudu Surxay oğlu Məmmədov 
1927-ci il dekabrın 14-də Ağdam 
rayonunun Mərzili kəndində 
anadan olmuşdur. Ağdamda 
orta məktəbi bitirən Xudu Məm-
mədov Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin Geologiya-coğrafiya 
fakültəsinin Geologiya şöbəsinə 
daxil olur. 1951-ci ildə təhsilini 
fərqlənmə diplomu ilə başa vu-
rur və müəllimi Heydər Əfən-
diyevin təkidi ilə Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının Kimya 
İnstitutuna təyinat alır. Xudu 
Məmmədov daha sonra SSRİ EA-
nın Kristalloqrafiya İnstitutunun 
aspiranturasına daxil olur. 1955-
ci ildə X.Məmmədov SSRİ EA-
nın Kristalloqrafiya İnstitutunun 
elmi şurasında "Kristalloqrafiya 
və Kristallofizika" ixtisası üzrə 
"Ksonolit və vollastonit mineral-
larının kristal quruluşu" mövzu-
sunda müvəffəqiyyətlə namizəd-
lik dissertasiyası müdafiə edir. O, 
1957-ci ildən Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Qeyri-üzvi və 
Fiziki Kimya İnstitutunun struk-
tur kimya laboratoriyasının mü-
diri vəzifəsində çalışmışdır. Əsas 
elmi işləri kristallokimya sahə-
sindədir. X.Məmmədov bir neçə 
illik tədqiqatlarının yekunu ola-
raq 1960-cı ildə “Kalsium silikat-
ları və hidrosilikatların kristallo-
kimyası” monoqrafiyasını yazır. 
Sement silikatların quruluşuna 
dair monoqrafiya yazılmasına 
London nəşrlərindən sifariş olsa 
da, bu monoqrafiyanı X.Məmmə-
dov azəri-türkcəsində yazdı. Si-
likat kimyası üçün fundamental 
əhəmiyyətə malik olan bu əsər 
Azərbaycan elm tarixində kristal-
lokimyaya dair doğma dilimizdə 
ilk kitab idi.
X.Məmmədovun görkəmli alim 
Con Bernalla ilk görüşü 1956-cı 
ildə olur. O vaxt Moskva şəhə-
rində Beynəlxalq Sülh Konfransı 
keçirilir. Con Bernal laboratori-
yasında uzun müddət problem 
quruluşlarından olan ksonotlit 
və vollastonit minerallarının qu-
ruluşunu yüksək dəqiqliklə təyin 
edən X.Məmmədovla görüşür. 
İnstitutda elmi diskussiyadan 
sonra X.Məmmədovla tanışlıq 

onu çox heyrətləndirir və onu 
Londona “Sement Silikatları-
nın Quruluşunun Tədqiqi” elmi 
mərkəzinə dəvət edir.
1969-cu ildə Xudu Məmmədov 
doktorluq dissertasiyasını mü-
dafiə etmiş, 1970-ci ildə geologi-
ya-mineralogiya elmləri doktoru, 
1973-cü ildə professor elmi adla-
rına layiq görülmüşdür, 1976-cı 
ildən Azərbaycan Elmlər Akade-
miyasının müxbir üzvüdür.
1960-1970-ci illərdə artıq elm 
aləmində “Kristallokimyaçıla-
rın Bakı məktəbi” kimi tanın-
mış la bo ratoriyanın əməkdaşları 
X.Məm mədovun rəh bərliyi ilə 
dünya laboratori yala rının prob-
lem axtarışlarından olan quruluş-
ları açmağa qadir idi lər. Bu illərdə 
X.Məmmədov ar tıq dünya səviy-
yəsində qəbul edilmiş, kristalloq-
rafların görkəmli liderləri səviy-
yəsinə ucalmışdır.
X.Məmmədov 1970-ci illərdə 
çox sevilən, ölməz sənətkar və 
görkəmli alim Üzeyir bəy Ha-
cıbəyovun xatirəsinə həsr etdiyi 
“Qoşa qanad” əsərini yazır. Əsər 
elm və sənətin vəhdətinə həsr 
edilmiş fundamental elmi araş-
dırmaların nəticəsi idi. İlk dəfə bu 
əsər “Ədəbiyyat və incəsənət” qə-
zetində çap olunur. 1974-cü ildə 
isə “Gənclik” nəşriyyatı eyniadlı 
kitab nəşr edir. Kitab istedadlı fi-
losof Ziyəddin Göyüşovun “Zir-
vəyə çağıran səslər” başlıqlı ön 
sözündən, dörd fəsildən və son 
sözdən ibarətdir.
1980-ci illərdə X.Məmmədov na-
dir torpaq elementləri və sulfidlə-
rinin və sulfoduzlarının quruluşu 
ilə mürəkkəb tərkibli oksidlərin 
– silikatların və boratların quru-
luşu arasında oxşarlıq olduğunu 
kristallokimyəvi faktorlar əsasın-

da yüksək səviyyədə elmi dəlil-
lərlə sübut edir.
1981-ci ildə X.Məmmədovun 
“Naxışların yaddaşı” kitabı çap 
olunur. O, qədim naxışların araş-
dırılması ilə türkçülüyün izlən-
məsinin mümkünlüyündən da-
nışırdı. Eramızdan çox-çox əvvəl 
türklərin məskunlaşdığı ərazilər-
də tapılan sənət nümunələrində 
simmetriya elementlərindən isti-
fadə olunmasını kristalloqrafiya 
elmimizin, qədim türk tayfala-
rında, müxtəlif sənətkarların ya-
ratdığı əşyalarda müşahidə olun-
ması bu elmin yaradıcılarının 
özümüzə məxsusluğunu yüksək 
səviyyədə əsaslandırırdı. Qədim 
əşyaların üzərində ornamentlə-
rin köçürülmə simmetriyasına 
tabe olması, XII əsr mağara me-
marlıq abidələrinin birində üç-
tərtibli simmetriya oxuna malik 
fraqmentin sıx yerləşmə prinsipi 
ilə müstəvi səthi doldurması və 
həmin prinsiplə Bərdə türbəsi-
nin (1322-ci il) silindr formalı 
səthinin dördtərtibli simmetriya 
elementini saxlamaqla “Allah” 
kəlməsi ilə doldurulması və s. 
qədim ornamentlərimizdə müəy-
yən kristallik maddələrin quru-
luşu ilə eynilik müşahidə edən 
X.Məmmədov əcdadlarımızın 
quruluş təsəvvürlərinə malik ol-
malarını fərəhlə söyləyirdi. Bu 
yüksək elmi nailiyyətlərin nəti-
cəsi idi ki, 1981-ci ildə Vaşinq-
ton beynəlxalq “Perqamon Pres” 
nəşriyyatının çapdan buraxdığı 
irihəcmli “Simmetriya” məcmuə-
sinin “Kristalloqrafik naxışlar” 
bölməsi X.Məmmədov tərəfin-
dən yazılmışdır.
1980-ci illərin sonlarında başla-
nan Azərbaycanımızın ağrılı-a-
cılı hadisələri - Qarabağ dərdi 
Xudu Məmmədovun ölümünü 
tezləşdirir. 1988-ci il oktyabrın 
15-də sənətinin vurğunu oldu-
ğu, Şərqin böyük dahisi Üzeyir 
bəy Hacıbəyovun ev muzeyində 
dünyasını dəyişir.
Görkəmli alim Xudu Məmmədov 
345 elmi əsərin müəllifi olmuş-
dur ki, onların da 11-i ixtira olub, 
keçmiş SSRİ-nin müəlliflik şəha-
dətnamələri ilə müdafiə olun-
muşdur. Onun rəhbərliyi altında 
18 elmlər namizədi və iki elmlər 
doktoru hazırılanmışdır.
2017-ci ilin noyabrında Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyasın-
da Xudu Məmmədovun 90 illik 
yubileyi qeyd olunmuşdur.

Bakcell şirkəti “SOS Uşaq Kənd-
ləri Azərbaycan” assosiasiyasının 
himayəsində yaşayan gənclərin 
iş imkanları və sahibkarlıq baca-
rıqlarının artırılmasına yönəlmiş 
növbəti layihəyə dəstək göstərib. 
Layihənin əsas məqsədi valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş 
gənclərin sosial sahibkarlıq ba-
carıqlarının artırılması vasitəsilə 
əmək bazarına inteqrasiyasının 
təmin edilməsidir. 
Layihədə iştirak etmək istəyən 
gənclər 6 komandaya bölünərək, 
“Komandanın qurulması” 
(“Team building”), “Gənclərin 
iştirakçılığı” və “BMT-nin Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri” möv-
zularında təlim və seminarlarda 
iştirak edib. 
Qusar rayonunda “Sosial sahib-
karlıq və biznesin qurulması” 
mövzusunda keçirilən 5 günlük 
düşərgədə gənclərə sosial sahib-
karlıqla bağlı bilik və bacarıqla-
rını artırmaq üçün imkanlar ya-
radılıb. Növbəti mərhələdə onlar 
mentorların dəstəyilə öz biznes 
layihələrini hazırlayıb münsiflər 

heyətinə təqdim edəcək. Qalib 
elan olunan sosial sahibkarlıq 
layihələrini reallaşdırmaq üçün 
gənclərə maliyyə vəsaiti ayrıla-
caq. 
Xatırladaq ki, Bakcell 2009-cu il-
dən etibarən “SOS Uşaq Kənd-
ləri-Azərbaycan” Assosiasiyası 
İB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş və aztəminatlı ailələrdən 
olan uşaq və gənclərə öz dəstə-

yini göstərir. Bu əməkdaşlıq 
çərçivəsində Assosiasiyanın hi-
mayəsində böyümüş və digər in-
ternat müəssisələrindən məzun 
olmuş gənclərin biznes ideyaları-
nı reallaşdırmaq məqsədilə həya-
ta keçirilən “Öz biznesinə başla 
və təkmilləşdir” layihəsi ”Gənc 
sahibkarlara dəstək üzrə ilin la-
yihəsi” nominasiyası üzrə “Milli 
KSM Mükafatı 2018″ mükafatına 
layiq görülüb. 

Azərbaycan Respublikası 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 
“Şuşa ili” çərçivəsində elan 
etdiyi xüsusi qrant müsabiqə-
sinin qalibi olan “Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqı” İctimai 
Birliyi “Şuşa rayonunun de-
moqrafik, sosial-iqtisadi in-
kişaf vəziyyəti və prespek-
tivləri” adlı layihənin icrasını 
davam etdirir.
Layihədə Şuşanın iqtisadi, 
sosial, demoqrafik göstəri-
cilərinin son 100 illiyin ay-
rı-ayrı dövrləri üzrə kompleks 
araşdırılması, onun dünəni, 
bu günü və gələcək inkişafı 
barədə təklif və tövsiyələrin 
hazırlanması nəzərdə tutulur. 

Qarabağ regionunun, xüsusən 
Şuşanın kompleks göstəricilə-
rinin müqayisəli təhlili əsa-
sında kurort imkanlarının araş-
dırılması, burada beynəlxalq 
miqyaslı müalicə ocaqlarının 
yaradılması ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması üzərində işlər ge-
dir. Ekspertlər tərəfindən Şuşa 
rayonunda tarixən formalaşmış 
məskunlaşmanın ümumi və 
fərqli xüsusiyyətləri müəyyən-
ləşdiriləcək, burada yaşayacaq 
əhalinin optimal sayı barədə 
müvafiq proqnozlar veriləcək 
və işğala qədər Şuşa rayonunda 
kənd təsərrüfatı istehsalının di-
namikası, şəhər əhalisinin ərzaq 
məhsulları ilə təmin edilməsi, 
ekoloji təmiz məhsul istehsalı-

nın təşkili imkanları araşdırı-
lacaq.  İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə məskunlaşacaq əhali-
nin keyfiyyət tərkibinin, poten-
sialının öyrənilməsi, regionun 
davamlı və keyfiyyətli inkişafı 
üçün mütəxəssislərə olan ehti-
yacın müəyyən edilməsi nəzər-
də tutulur.
Layihənin sonrakı icrasını 
müzakirə etmək məqsədilə 
təşkil edilən iclasda əməkdaş-
lar öz fikir və mülahizələrini 
bölüşdülər və onların hər biri 
görəcəyi işlər barədə tapşırıq-
lar aldılar. Layihənin gedişatı 
təşkilatın orqanı olan “İqtisa-
diyyat” qəzetində, digər qəzet 
və saytlarda mütəmadi olaraq 
dərc ediləcək.

Avqust ayının 22-si cənab Rə-
şad Nəbiyev “Azercell Tele-
kom” MMC-nin prezidenti və 
rəhbər heyəti ilə görüş keçirdi. 
R. Nəbiyev Azercell-in strateji 
təşəbbüsləri və gələcək planla-
rı barədə cari status hesabatla-
rını dinlədi. Cənab nazir, xü-
susilə, abunəçilərin dinamik 
şəkildə artan ehtiyaclarını qar-
şılamaq üçün ölkə üzrə Azer-
cell şəbəkəsinin genişləndiril-
məsi və modernizasiyası kimi 
irimiqyaslı layihənin icrasına 
dair hesabatla  tanış oldu. Bu 
layihə  4G şəbəkəsinin tutu-
munun Bakı və Abşeron yarı-
madasında 80%, rayonlarda 
isə 75% genişləndirilməsini tə-
min edəcək. Həmçinin, cənab 
nazirə şəbəkənin genişləndi-
rilməsi layihəsi üzrə işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə 80-dən 
çox yeni 4G baza stansiyasının 
qurulması və şirkətin satış və 
xidmət mərkəzlərinin istisma-
ra verilməsi haqqında məlu-
mat verildi. 
Nazir telekommunikasiya sə-

nayesinin ən son trendlərinə 
uyğun olaraq Azercell-in təq-
dim etdiyi məhsul və rəqəm-
sal həllər barədə də məlu-
matlandırıldı.  Belə layihələrə 
özündə həm maliyyə, həm də 
mobil rabitə imkanlarını bir-
ləşdirərək abunəçilərə rəqəm-
sal ödənişlər həyata keçirməyə 
imkan verən fintek həlli aiddir.  
Şirkətin perspektiv planlarına 
gəlincə, cənab Nazirə əmin-
liklə bildirildi ki, Azercell öz 

infrastrukturunun genişləndi-
rilməsi və modernizasiyasına 
yatırım etmək, həm də abunə-
çiləri üçün innovativ rəqəmsal 
həllər təqdim etmək istiqamə-
tində təşəbbüslərini davam et-
dirəcək. 
Nazir Azercell komandasına 
şirkətin həyata keçirdiyi uğur-
lu layihələrə görə təşəkkür 
etdi və gələcək təşəbbüslərin 
həyata keçirilməsində müvəf-
fəqiyyətlər arzuladı. 

11611 nömrəsi indi həm də 
qadınlara dəstək verəcək.
Azercell-in dəstəyi ilə yara-
dılan “Qadın Dəstək Xətti” 
xidməti ağır psixoloji duru-
ma düşən, böhran və sosial 
təhlükəli vəziyyətdə yaşayan, 
fiziki və ya psixi zorakılıqla 
üzləşən qadınlara hərtərəfli 
yardım istiqamətində fəaliyyət 
göstərəcək. “Ümidli Gələcək” 
Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan 
Respublikasının Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə Ko-
mitəsi və “Azercell Telekom” 
MMC-nin dəstəyi ilə “Qadın 
Dəstək Xətti” xidmətinin yara-
dılmasının əsas məqsədlərin-
dən biri məişət zorakılığı ilə 
mübarizə istiqamətində effek-
tiv psixoloji, emosional və so-
sial dəstəyin təşviqi,  zorakılıq 
qurbanlarının reabilitasiyası 
və cəmiyyətə reinteqrasiyası-
na kömək etmək üçün müva-
fiq yardımın göstərilməsidir. 

Çətin həyat şəraitində olan 
zorakılıq qurbanları - qız və 
qadınlara “Qadın Dəstək 
Xətti”nin peşəkar işçi heyə-
ti tərəfindən günün istənilən 
saatında dəstək veriləcək. 
Müraciətçilərə hüquqi, tibbi 
xidmətlərə çıxış, məşğulluqla 
bağlı məlumat veriləcək, on-
ların ailə və yaşayış şəraitinin 
qiymətləndirilməsi əsasında 
sosial dəstək istiqamətində 
kömək ediləcək. Eləcə də xid-
mətə müraciət edən xanımlar 
mərkəzin psixoloqları, sosial 
işçi və hüquqşünasları tərəfin-
dən icma əsaslı hüquq klini-
kalarına, reabilitasiya mərkəz-
lərinə, sığınacaqlara, hüquqi 
məsləhət verən QHT-lərə yön-
ləndiriləcək. Zəruri hallarda 
müvafiq dövlət qurumları, 
yerli strukturlar və sosial xid-
mət müəssisələri ilə əməkdaş-
lıq nəticəsində müraciətlərin 
həllinə nail olunacaq.

Qeyd edək ki, “Qadın Dəstək 
Xətti” xidməti 2010-cu ildən 
Azercell-in əsas tərəfdaşlığı 
ilə fəaliyyət göstərən “Uşaq 
Qaynar Xətti” ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində çalışacaq. “Azər-
baycan Uşaq Qaynar Xətti” 
və “Qadın Dəstək Xətti”-nə 24 
saat xidmət göstərən 116111 
qısa nömrəsi,  +994 50 680 22 
80, +994 51 580 22 80, +994 51 
880 11 80, +994 51 880 22 80 mo-
bil nömrələri, elektron poçt, 
facebook və instagram sosial 
şəbəkələri, mərkəzin saytında-
kı canlı çat və “uşaqqaynarxet-
ti” mobil əlavəsi vasitəsilə mü-
raciət etmək olar.  


