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Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev
rəsmi tviter səhifəsində Laçınla bağlı paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Bu
gün, avqustun 26-da
biz – azərbaycanlılar
Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan Ordusu
Laçın şəhərinə yerləşdi.
Zabux və Sus kəndləri
nəzarətə götürüldü. Bütün laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm.
Yaşasın Laçın! Yaşasın
Azərbaycan!”.

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl
Mişelin dəvəti ilə Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə işgüzar
səfərdədir.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

Azərbaycan
Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində azərbaycanlıların Laçın
şəhərinə qayıdışı ilə bağlı paylaşım edib.
Birinci vitse-prezident Prezident
İlham Əliyevin azərbaycanlıların
Laçına qayıdışı ilə bağlı tvitini
paylaşaraq qeyd edib: “Qarabağ
Azərbaycandır!!!”.

Avqustun 26-da Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva paytaxtın Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində
334 saylı tam orta məktəbin yeni inşa edilmiş binasının açılışında iştirak edib.
Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya məktəbin yeni binasında yaradılan şərait barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, Binə qəsəbəsindəki Hövsan tərəvəzçilik-südçülük sovxozunun ərazisi əhalinin sıx məskunlaşdığı yer-

lərdən biridir. Buradakı mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın
tapşırığı ilə Fond tərəfindən Binə qəsəbəsində 800 yerlik
yeni məktəb binası inşa olunub, yeni tədris ili ərəfəsində
müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilib.
Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyeva Bakı şəhəri Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 277 saylı
körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı şəkildə yenidən qurulan binasının açılışında iştirak edib.

Avqustun 26-da Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndləri Azərbaycanın
nəzarətinə keçən kimi, Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun
olaraq sözügedən ərazilərin ən
qısa vaxtda elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün təxirəsalınmaz
işlərə başlanılıb.
Belə ki, “AzərEnerji” tərəfindən
Laçın şəhərində ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılmış mövcud
yarımstansiyanın ilkin bərpası istiqamətində fasiləsiz işlər görülüb,
əraziyə transformatorlar, lazımi

avadanlıq və texnika gətirilərək,
cəmi 4 sutka ərzində sürətlə iş
aparılaraq, ölkə enerji sistemi ilə
əlaqələnmiş sistem şəbəkəsi yaradılıb.
Nəticədə Laçın şəhəri, Zabux və
Sus kəndlərində Azərbaycan işığı yandırılıb. Hazırda paylayıcı
şəbəkənin bərpa edilməsi üçün
“Azərişıq” əməkdaşları Laçın şə
həri, Zabux və Sus kəndlərindəki
hərbi və mülki obyektləri enerji ilə
təmin edib, digər zəruri tədbirləri
həyata keçirir.
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2022-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti
Rövşən Nəcəf Özbəkistanın energetika nazirinin birinci müavini Əzim Əhmədxacayevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
SOCAR-dan bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin cari
ilin iyun ayında Özbəkistana dövlət səfərinin
qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunub.
Dövlət başçıları tərəfindən qəbul olunan qərarların və verilən tapşırıqların icrası istiqamətində ötən müddət ərzində önəmli addımların
atıldığı bildirilib.
Bu xüsusda cari ilin iyul ayında SOCAR ilə

“Uzbekneftegaz” Səhmdar Cəmiyyəti arasında
imzalanan əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
dair yol xəritəsinin və bu istiqamətdə görülən
işlərin strateji əhəmiyyəti vurğulanıb. Yol xəritəsinin müddəalarının icrası ilə bağlı yaradılan işçi qruplarının ötən dövr ərzində qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin keçirildiyi qeyd
edilib.
Söhbət zamanı neft-qaz sahəsində potensial
əməkdaşlıq imkanları, neft və neft-kimya məhsullarının ticarəti, rəqəmsal və innovativ texnologiyaların tətbiqi, əməyin sağlamlığı və təhlükəsizliyi, təcrübə mübadilələrinin aparılması
və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Avqustun 30-da Türkiyənin Samsun şəhərində
“TEKNOFEST 2022” Aerokosmik və Texnologiya Festivalının rəsmi açılışı olub.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə ölkəmiz festivalda 300 kvadratmetr ərazini əhatə edən milli pavilyonla təmsil
olunur.
“TEKNOFEST Azərbaycan”ın qalibi olmuş 16
komanda Samsun şəhərində keçirilən festivalda iştirak edir və layihələrini ziyarətçilərə təqdim edir.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tədbirdə nazir müavini Rövşən Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur.
Milli pavilyonda AR (Artırılmış Reallıq) sual
divarı, TRİFT-VR (Virtual Reallıq) hərbi atış
simulyatoru, AR “Dron yarışı” simulyatoru,
“Smart Qarabağ” haqqında təqdimat nümayiş

edilir. Ziyarətçilərə, həmçinin “VR 360 Shusha
view” binoklu ilə Qarabağın incisi olan Şuşa
şəhərinə VR video səyahət təqdim olunur.
“TEKNOFEST 2022” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı sentyabrın 4-dək davam edəcək.
Qeyd edək ki, “TEKNOFEST” Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ilə Selçuk
Bayraktarın rəhbərlik etdiyi Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfının (T3 Vakfı) birgə təşkilatçılığı,
qardaş ölkənin 60-dan çox dövlət qurumu, ali
məktəbi və özəl şirkətinin tərəfdaşlığı ilə 2018ci ildən etibarən hər il keçirilir.
Mayın 26-29-da “TEKNOFEST” ilk dəfə Türkiyədən kənarda – Azərbaycanda keçirilib.
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalını 300
minə yaxın ziyarətçi izləyib. Festival çərçivəsində 3 beynəlxalq tədbir və 8 texnoloji müsabiqə təşkil olunub.

Yeddi ayda 373,7 min ton qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar idxal edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilir ki,
idxal edilən qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların dəyəri 535,8 milyon dollar olub. Xatırladaq ki, ötən ilin eyni dövründə
dəyəri 440 milyon dollar olmaqla 296 min ton
qara metal və onlardan hazırlanan məmulatlar
idxal edilib.

SOCAR-ın neft-qaz emalı və neft-kimya müəssisələrinin yenidən qurulması, modernizasiyası, həmin müəssisələrin emal, istehsal, əməliyyat, keyfiyyətə nəzarət, əməyin təhlükəsizliyi,
təmir-baxım işlərinin koordinasiyası, xammal
və aralıq məhsulun ötürülməsi, digər texniki, texnoloji və kommersiya əməliyyatlarının
səmərəli həyata keçirilməsi, habelə maliyyə
resurslarının daha rentabelli idarə edilməsi məqsədilə 2019-cu ilin sonunda SOCAR-ın
təsisçiliyi ilə “SOCAR Downstream Management” şirkəti yaradılıb.
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu (NEZ)
“SOCAR Downstream Management” şirkətinin
idarəetməsinə iki il öncə verilərək, innovativ və
beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi, idarəetmə və
əməliyyatların optimallaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlərin, o cümlədən biznes
prosesləri, SƏTƏMM, aktivlərin idarə edilməsi, istehsalatın düzgün proqnozlaşdırılması
və planlaşdırılması istiqamətində “Əməliyyat
Mükəmməlliyi” proqramlarının icrasına başlanılıb. Hazırda, beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq operativ idarəetmə mexanizmlərinin, vahid
texnoloji prosesin yaradılmasının, SOCAR-ın
emal zəncirinin dayanıqlı fəaliyyətinin təmin
olunmasının, hazır məhsulun rəqabət qabiliyyətinin və SƏTƏMM normativlərinə daha da ciddi
riayət olunmasının gücləndirilməsi məqsədilə
SOCAR-ın neft-qaz emalı və neft-kimya sənayesi üzrə fəaliyyət göstərən digər emal müəssisələrinin də (“Azərikimya” İB, Karbamid zavodu, Metanol Zavodu, “SOCAR Polymer”, Qaz
Emalı Zavodu və sair) qanunvericilik və nizamnamələr nəzərə alınmaqla “SOCAR Downstream Management” şirkətinin idarəetməsinə verilməsi prosesinə start verilib.
Bu proses şaquli inteqrasiya prinsipi əsasında
həyata keçirilir.
Hazırda Heydər Əliyev adına NEZ, “Azərikimya” İB və “SOCAR Polymer” müəssisələri vahid dəyər zənciri üzrə bir-birini xammal
ilə təmin edir. Bu müəssisələr arasında şaquli
inteqrasiya əsasında güclü sinerji yaradılaraq

istehsalat prosesində səmərəliliyin artırılması,
fasiləsiz istehsalatın təmin edilməsi, nəticədə
SOCAR-ın xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin artırılması hədəflənir.
Emal və neft kimya müəssisələrinin vahid mərkəzdən idarəedilməsi, idarəetmədə
səmərəliliyi artırmaqla yanaşı, layihələrin daha
sürətli icrasına, əməyin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, rəqəmsal və innovativ texnologiyaların tətbiqinə, insan kapitalının yüksəlməsinə və əməkdaşların karyera inkişafının
təmin edilməsinə zəmin yaradacaq.
2019-cu ilin noyabr ayında da SOCAR-ın Türkiyədəki törəmə müəssisələri olan “Petkim”,
“STAR” NEZ, “SOCAR Petrol Ticarət” və “SOCAR Depolama” arasında şaquli inteqrasiyanın
təmin edilməsi və güclü sinerjinin yaradılması
məqsədilə “Neft-emalı və Neft-kimya Biznes
Bölməsi” yaradılıb.
Hazırda “Petkim” və “STAR” NEZ-in inteqrasiyalı fəaliyyəti nəticəsində “Petkim” əsas
xammal ehtiyacı olan yüngül nafta məhsulunu
STAR NEZ-dən daha yüksək keyfiyyətdə tam
təchiz edir. “STAR” NEZ-dən əvvəl isə “Petkim” yüngül nafta xammalının tamamını xarici ölkələrdən idxal edirdi. Beləliklə, “Petkim”
yüngül nafta idxalı üçün sərf etdiyi nəqliyyat
və idxal xərclərini təmamilə aradan qaldıraraq
rəqabət qabiliyyətini, daha keyfiyyətli və stabil
yüngül nafta istifadəsi sayəsində isə gəlirlərini
artırmağa nail olub.
“Petkim” və “STAR” NEZ-in inteqrasiyalı fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif kateqoriyalarda,
xüsusilə istehsalat, satınalma, ticarət, texniki
xidmət, maliyyə, IT və korporativ xidmətlər
sahəsində yaradılan əlavə maliyyə dəyəri 20192021-ci illər üzrə təqribən 100 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

“Şahdəniz”in illik iş proqramının bir hissəsi olaraq “Şahdəniz Alfa” platformasında və
Səngəçal terminalındakı “Şahdəniz 1” qurğularında 2022-ci il avqustun 14-dən başlayaraq
14 gün ərzində planlaşdırılan profilaktik işlər
proqramı tam şəkildə həyata keçirilib və proqram uğurla başa çatıb.
BP-dən bildirilib ki, proqram üzrə nəzərdə tutulan bütün işlər tam təhlükəsiz şəkildə icra
olunub, platformanın və terminalın hasilat və
ixrac sistemləri artıq işə salınıb. Hazırda hasilatın tədrici artırılması prosesi davam edir.
Xatırladaq ki, planlaşdırılan profilaktik işlər
proqramına Səngəçal terminalının “Şahdəniz
1” hissəsində vacib təhlükəsizlik avadanlıqlarının qabaqlayıcı profilaktikası və yoxlama işlə-

ri, məşəl kabellərinin dəyişdirilməsi, yeni qaz
analayzer avadanlıq dəstinin quraşdırılması,
monoetilen glikol xəttinin təzyiq artımından
qorunması üçün bəzi işlər, ventillərin dəyişdirilməsi, nukleonik mənbələrin dəyişdirilməsi
və sair kimi profilaktik əməliyyatlar və yoxlamalar daxil idi. Paralel olaraq, “Şahdəniz Alfa”
platformasında da müxtəlif təmir işləri, yeni qaz
analayzer avadanlıq dəstinin quraşdırılması,
nukleonik mənbələrin dəyişdirilməsi, üç mürəkkəb ventil avadanlığının dəyişdirilməsi və sair
kimi layihə işləri həyata keçirilib. Belə proqramlar normal əməliyyatların bir hissəsidir və onlar
planlaşdırılan şəkildə BP-nin Xəzərdə əməliyyatçısı olduğu digər platformalarda və obyektlərdə
də müntəzəm olaraq həyata keçirilir.
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(əvvəli ötən sayımızda)
…Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qarabağa, işğaldan azad olunmuş yurd
yerlərimizə edilən və artıq sayını-hesabını itirdiyimiz tarixi
səfərlərin hər birində Qarabağın yenidən qurulması, bərpa
edilməsi, cənnətə çevrilməsi, dirçəldilməsi işində, “Böyük Qayıdış” prosesində dövlət başçısı ilə
çiyin-çiyinə addımlamaqda, öz
töhfəsini verməkdədir.
Qarabağda Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən həyata
keçirilən növbəti bərpa işləri:
Şuşadakı Şirin su hamamında
aparılan bərpa işləri
davam edir
Bu il may ayının 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva Şuşa
şəhərində səfər çərçivəsində
Şuşadakı Şirin su hamamında
aparılan bərpa işləri ilə tanış
olublar.
Məlumdur ki, qədim mədəniyyət və memarlıq abidələri ilə zəngin olan Şuşanın 17
məhəlləsinin hər birində hamam, məscid və bulaq olub.
Şəhərin Mərdinli məhəlləsində yerləşən Şirin su hamamı
1880-ci ildə inşa edilib. Vaxtilə
şəhərin digər hamamlarında
ərazilərdəki şor quyu sularından istifadə olunub. Bu hamam isə Xan qızı Xurşidbanu
Natəvanın Şuşaya çəkdirdiyi
içməli şirin su ilə təchiz edilib.
Məhz buna görə də hamam
Şirin su hamamı adlandırılıb.
1986-cı ildə aparılan ölçü işlərindən sonra memar Ədalət
Məmmədov tərəfindən hazırlanan layihə üzrə abidədə
əsaslı bərpa-təmir işləri görülüb. Şirin su hamamı 1992-ci il
mayın 8-də Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən işğal edilənədək öz təyinatı üzrə fəaliyyət
göstərib. İşğal dövründə digər
bütün abidələrimiz kimi bu
qədim hamam da ermənilər
tərəfindən dağıdılıb. Milli memarlıq ənənələrini özündə əks
etdirən hamamın birmərtəbəli
binası ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrinin siyahısındadır və
tarixi görkəmi qorunub saxlanılmaqla bərpa ediləcək.

Məşhur tarzən Sadıqcanın
Şuşadakı evinin bərpası
işləri davam edir
Şuşada məşhur tarzən, bəstəkar
və Azərbaycan tarını təkmilləşdirən sənətkar Sadıqcanın vaxtilə yaşadığı evin bərpası işləri
də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd
edək ki, Şuşa şəhərinin mərkəzində, Mərdinli məhəlləsində
yerləşən Şuşaya xas memarlıq
üslubunda inşa olunan bina işğal nəticəsində ilkin görkəmini
80 faizə qədər itirmişdir. Binanın qalan hissələrində isə konstruktiv çatlar müşahidə olunur
və qəza vəziyyətindədir. Sadıqcanın evində də bərpa işlərini
Heydər Əliyev Fondu həyata
keçirir.
Şuşada Mehmandarovların
malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri
Şuşada
Mehmandarovların
malikanə kompleksində aparılan bərpa işləri də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata
keçirilən layihələrdəndir.
Qeyd edək ki, işğal dövründə
ciddi ziyan dəyən, ermənilər
tərəfindən dağıntılara məruz
qalan malikanə kompleksində
mütəxəssislər qiymətləndirmə
işləri aparıb, bunun əsasında bərpa prosesi icra olunur.
Kompleksə məscid, kiçik və
böyük yaşayış evləri daxildir.
Ötən müddətdə evin dam örtüyü orijinala uyğun quraşdırılıb, binanın tökülmüş bütün
daşları, eyvanları, həmçinin
kompleksə daxil olan məscidin uçmuş günbəzləri, damı
və mehrabı bərpa edilib. Hazırda digər bərpa işləri aparılır.
Kompleksin həyətində bulağın
bərpası yekunlaşıb, landşaft işlərinə hazırlıq görülür.
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərində
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalı
Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə elan
edilən “Şuşa İli”ndə12-14 may
tarixlərində keçirilən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalı Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu

tərəfindən təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirak etdiyi festivala xarici ölkələrdən müxtəlif
folklor üslublarında çıxış edən
musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından folklor kollektivləri qatılmışdılar.

də ilk “Xarıbülbül” festivalı
məşhur xanəndə, pedaqoq,
Xalq artisti Seyid Şuşinskinin
(1889-1965) 100 illik yubileyi
ilə əlaqədar 1989-cu ildə keçirilib. Tədbir həmin ilin mayında – Şuşada xarıbülbülün
çiçəklənmə dövründə təşkil
olunub. İlk festivalda yerli
ifaçılarla yanaşı, keçmiş ittifaq respublikalarından - Qırğızıstan, Qazaxıstan, Rusiya
(Başqırdıstan), Litva və Belarusdan da musiqi qrupları iştirak ediblər.
1990-cı ildən “Xarıbülbül” festivalı beynəlxalq status alıb.
İkinci festivala Hollandiya, Almaniya, İsrail və Türkiyədən
də folklor qruplarının dəvət
edilməsi böyük marağa səbəb
olub. Qarabağ münaqişəsinin
başlaması ilə əlaqədar Şuşada
ağır vəziyyət yarandığından
əsas konsertlər Ağdamda təşkil edilib. Festivalın bir sıra
konsertləri Bərdə və Ağcabədidə də keçirilib. Ümumilikdə ikinci festivalda müxtəlif
ölkələrdən 170-ə yaxın nümayəndə iştirak edib.
1991-ci ildə keçirilən III “Xarıbülbül” festivalına 25 ölkədən 300-ə yaxın nümayəndə
qatılıb. ABŞ və Avstraliyadan
olan rəssamlar da festivala təşrif buyurublar. Tamaşaçıların
çoxluğu səbəbindən festivalın
əsas konsertləri stadionlarda

Prezidenti, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun Vətən
müharibəsində şanlı Qələbə
sindən sonra ənənəvi “Xarı
bülbül” festivalı yenidən Şuşa
şəhərində təşkil edildi. 2021-ci
il mayın 12-13-də Şuşanın Cıdır
düzündə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən
festivalın açılışında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və
ailə üzvləri də iştirak etdilər.
Festival çərçivəsində milli rəqs,
muğam sənəti təqdim olunub,
ölkəmizin müxtəlif regionlarını
və milli azlıqları təmsil edən
folklor kollektivlərinin konsertləri keçirildi, Azərbaycan
xanəndələrinin müxtəlif illərdə
Şuşada lentə alınmış ifalarından
ibarət videoçarxlar nümayiş etdirildi, klassik musiqi əsərləri
təqdim olundu.
Qeyd edək ki, 44 günlük Vətən
müharibəsində Prezident, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman
Azərbaycan Ordusu Ermənistanın işğalı altında olan torpaqlarımızı azad etməyə və
ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməyə müvəffəq oldu. Hazırda işğaldan azad olunan
ərazilərdə böyük quruculuq
layihələri həyata keçirilməkdə-

Bu il mayın 26-da Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva “Paşa Holding” MMC-nin dəstəyi ilə
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə
tanış olublar. Qeyd edək ki, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal
altında saxladığı otuz il ərzində
digər ərazilərimizdə olduğu
kimi, Zəngilan rayonunda da
tarixi, dini, mədəniyyət abidə
lərimiz erməni vandalizminə
məruz qalıb, dağıdılıb, təhqir
edilib. İşğal dövründə Zəngilan
şəhərindəki məsciddən də tövlə
kimi istifadə olunub.
Rayonun işğaldan azad edilməsi nəticəsində buradakı tari
xi, memarlıq abidələri də erməni əsarətindən qurtuldu. Otuz
ilə yaxın işğal dövründə dağıdılan, təhqir olunan dini abidələrimizin, məscidlərimizin
yenidən həyata qaytarılması
prosesində Heydər Əliyev Fondu müstəsna xidmət göstərir.
Qarabağdakı dini abidələrin,
məscidlərin bərpası işləri sürətlə davam etdirilir. Zəngilan
məscidinin bərpasının təməl
daşı dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin, birinci xanım Mehriban Əliyevanın və qızları Leyla Əliyevanın iştirakı ilə ötən il
aprelin 26-da qoyulub, bərpa
işləri fasiləsiz həyata keçirilir.

Hələ 2020-ci il noyabrın 8-də
Prezident İlham Əliyev Şuşanın azad olunması münasibətilə xalqa müraciətində qeyd
etmişdi ki, Qarabağın tacı olan
bu şəhər tezliklə dirçəldiləcək və özünün əvvəlki şöhrətini qaytaracaqdır. Ötənilki
festivalın açılış mərasimində
isə dövlətimizin başçısı “Biz
bu gözəl ənənəni bərpa etdik
və bundan sonra “Xarıbülbül” festivalı Şuşada hər il
keçiriləcək”, - demişdi. V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalının keçirilməsi prezidentimizin həmin fikirlərinin
əyani təsdiqidir.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhərin-

keçirilib. II və III festivalların yekun konsertləri Bakıda Heydər
Əliyev Sarayında təşkil olunub.
IV festival 1992-ci il mayın 15də başlamalı, o zamanadək
keçirilənlərin ən möhtəşəmi
olmalı idi. Dünyanın 30-dan
çox ölkəsindən 500 nəfərin
iştirakı nəzərdə tutulmuşdu.
Lakin həmin ilin 8 mayında
Şuşa şəhəri Ermənistan hərbi
birləşmələri tərəfindən işğal
edildiyindən
“Xarıbülbül”
festivalını burada təşkil etmək
mümkün olmayıb. Festival
yalnız qısa müddətdə Ağdam
şəhərindəki İmarət kompleksində keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının

dir. Bu layihələr azad olunan
ərazilərin, inzibati, tarixi və mədəni abidələrin bərpası ilə yanaşı, həm də tarixi torpaqlarımızda illərdir keçirilməyən mədəni
tədbirlərimizin, ənənələrimizin
bərpasını əhatə edir. Beləliklə,
işğaldan azad olunan torpaqlarımız hazırda mənən də dirçəlir. Mayın 12-dən 14-dək Cıdır
düzündə keçirilən “Xarıbülbül”
musiqi festivalı bunun əyani
təsdiqidir.

İnanırıq ki, bərpa və quruculuq işləri hələ bundan sonra
da davam edəcək, neçə-neçə
tarixi-mədəniyyət və dini
abidələrimiz bərpa olunaraq
yaddaşlarda əbədi iz qoyacaq. Xalqımız da böyük tarixi
missiyasını uğurla və əzmkarlıqla həyata keçirən Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanın hər bir bölgəsinin
çiçəklənməsi naminə gördüyü
nəhəng işləri yüksək dəyərləndirəcək və onunla qürur duyacaq.

Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban
Əliyeva Zəngilan məscidində
tikinti işlərinin gedişi
ilə tanış olublar

Akademik
Ziyad Səmədzadə
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 çot və maliyyə sisteminin iqtisadiyyatının
U
təşkili və idarə edilməsinin bütün səviyyələrdə
təkmilləşdirilməsi həmişə, xüsusilə də, müasir
mərhələdə ən vacib vəzifələrdən hesab edilir.
Ömrünün 40 ilini bu sahəyə sərf edən, məsuliyyət və peşəkarlıqla çalışan dəyərli iqtisadçılarımızdan biri də Eldar Azay oğlu Təhməzovdur. Onun bu günlərdə 60 yaşı tamam olur.
Eldar Azay oğlu Təhməzov 1962-ci il sentyabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının ən gözəl
bölgələrindən biri olan Cəlilabad rayonunda
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
E.Təhməzov əmək fəaliyyətinə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda ali təhsil aldıqdan sonra başlamış, uzun
müddət ölkəmizdə vergi və maliyyə sistemində çox mühüm rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır.
Yüksək təşkilatçılıq bacarığı, özünə və həmkarlarına qarşı münasibətdə tələbkarlıq və səmimiyyəti çalışdığı kollektivlərdə onu böyük
nüfuz sahibi kimi tanıtmışdır.
O, 1984-cü ildə Azərbaycan SSR Maliyyə Nazirliyinin məktubu əsasında Cəlilabad rayon
Maliyyə şöbəsində Baş inspektor vəzifəsində
işə başlamış, 1984-1986-cı illərdə Sovet Ordusunda həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra yenidən 1986-cı ildə
öz vəzifəsini davam etdirmişdir. 1987-1988-ci
illərdə rayon maliyyə şöbəsinin vergiüzrə inspeksiyasının rəis müavini, sonra isə rəis vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1990-1991-ci illərdə
Cəlilabad rayon Dövlət Vergi Müfəttişinin rəis
müavini, rəisi, 1992-1997-ci illərdə “İttifaq” Assosiasiyasının Prezidenti, 1997-2002-ci illərdə
Cəlilabad rayon Maliyyə İdarəsinin rəisi, 20022005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Maliyyə
və mühasibat uçotu idarəsinin İqtisadiyyat və
maliyyə şöbəsinin rəisi, 2006-2010-cu illərdə
“Azəruçot Elmi-Metodiki Xidmət” MMC-nin
direktoru, 2010-2021-ci illərdə isə Biləsuvar rayon üzrə Maliyyə İdarəsinin rəisi vəzifələrindəçalışmışdır.
Şərəfli və məhsuldar əmək fəaliyyətinin sonrakı illəri isə ölkədə audit sisteminin təşəkkülü
və inkişafi ilə birbaşa bağlı olmuş, 2021-ci ilin
dekabr ayından etibarən Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş
icazəyə əsasən “Azəruçot” MMC-nin direk-

İqtisadiyyat nazirinin müavini
Sahib Məmmədov Özbəkistan
Respublikasının energetika nazirinin birinci müavini Azim
Axmedhacayevlə görüşüb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki,
görüşdə ölkələrimiz arasında
iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə önəm verildiyi vurğulanıb, əlaqələrimizin inkişaf
istiqamətləri barədə məlumat
verilib, əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün imkanlar qeyd

tor-auditoru kimi müstəqil auditin formalaşması naminə fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə audit və konsaltinq xidmətləri bazarında önəmli
naliyyətlər əldə edərək, həmkarları arasında öz
yerini möhkəmləndirmişdir.
E.Təhməzovun zəngin həyat təcrübəsi, təşkilatçılıq bacarığı və nəcib insani keyfiyyətləri
ölkənin auditorları arasında mehriban münasibətlərin bərqərar olmasına əhəmiyyətli
dərəcədə müsbət təsir göstərmiş, Azərbaycan
auditorları ailəsində daim mehriban münasibətlərin, sağlam işgüzarlıq mühitinin hökm
sürməsinə şəxsi töhfəsini indi də verməkdədir.Biz çox sevinirik ki, bu gün dövlət qurumlarının məsul işçiləri və ölkə sahibkarları
onun rəhbərlik etdiyi “Azəruçot” MMC-nin
auditor xidməti bazarında apardığı xidmətlərin keyfiyyətindən, peşəkarlığından, insani
keyfiyyətlərindən danışırlar.
Hal-hazırda Auditorlar Palatasının üzvü, “Azəruçot” MMC-nin direktor-auditoru və Palata
Şurası yanında Elm, innovasiyaların tətbiqi və
auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı və
Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitələrin üzvü kimi E.Təhməzov bütün bilik və bacarığını, işə vicdanlı və məsuliyyətli münasibətini
milli audit sisteminin inkişafı işinə sərf edərək,
fəaliyyəti zamanı “Auditor xidməti haqqında”,
“Cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin, Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsinin,
Beynəlxalq Audit Standartlarının, peşə etikası və əxlaq normalarına dair digər normativ
hüquqi aktların tələblərinə sərbəst auditorlar
və auditor təşkilatları tərəfindən daha dolğun
riayət edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirir, ölkədə auditor xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsinə və tənzimlənməsinə
yönəlmiş çoxlu maraqlı təkliflər irəli sürür,
peşə borcunu daim yüksək səviyyədə yerinə
yetirməklə səmərəli fəaliyyət göstərir. O, Palatanın əməkdaşları və üzvləri arasında böyük
hörmət və nüfuz qazanmış, eyni zamandaxüsusi fərqlənən həmkarlarımızdandır.Məhz nümunəvi və işgüzar fəaliyyətinə görə E.Təhmə-

olunub. Bildirilib ki, uğurla
inkişaf edən iqtisadi-ticarət,
investisiya qoyuluşu sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlər,
keçirilən görüşlər mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Tərəfdaşlığın inkişafında Birgə
Hökumətlərarası Komissiya
da əlverişli platformadır. İş
adamları arasında əlaqələrin
genişlənməsində təşkil edilən
biznes forumlar və işgüzar görüşlər faydalıdır.

Cari ilin yeddi ayında 17,5 min
ton əczaçılıq məhsulları idxal edilib. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilir ki, idxal edilən əczaçılıq məhsullarının dəyəri 376,7

Görüşdə həmçinin iki ölkə
arasında ticarətin artırılması
ilə yanaşı, üçüncü ölkələrə birgə ixrac, eləcə də Özbəkistan
məhsullarının Azərbaycanın
tranzit-nəqliyyat imkanlarından istifadə etməklə ixracı,
Azərbaycan şirkətlərinin Özbəkistanda həyata keçirilən
layihələrdə iştirakı imkanları
müzakirə edilib.
Tərəflər iqtisadi əlaqələrin inkişaf istiqamətləri barədə fikir
mübadiləsi aparıblar.

milyon dollar olub. Xatırladaq ki,
ötən ilin yanvar-iyul aylarında
dəyəri 300 milyon dollar olmaqla
13,6 min ton əczaçılıq məhsulları
idxal edilib.

zova dəfələrlə təşəkkür elan edilmiş və nəhayət
ölkədə auditin inkişafında, auditor peşəsinin
nüfuzunun yüksəldilməsindəki xidmətlərinə
və Palatanın ictimai həyatında fəal iştirakına
görə “Fəxri Fərman”a layiq görülmüşdür.
Eldar müəllimin insani keyfiyyətləri onun iş,
peşəkarlıq keyfiyyətlərinin birbaşa davamıdır:
o, tələbkar istehsalat rəhbəri və mehriban, qayğıkeş yoldaşdır, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olmağı bacaran xoşrəftar insan və xalqımıza xas
olan gözəl ailə başçısıdır: 2 övladı və 2 nəvəsi
vardır. Onun ən böyük xobbisi daim mütaliələr
etmək və şeir yazmaqdır.
Atalar yaxşı deyib: “Ot kökü üstə bitər”. Eldar
müəllimin rəhmətlik atası Azay Təhməzov Cəlilabad bölgəsində el ağsaqqalı kimi tanınan
əsl ziyalı olmaqla bərabər, dövlətini, millətini,
xalqını sevən bir insan olmuşdur. Çox sevindirici haldır ki, bu gün onun övladları - Şəmsi Təhməzov və Əli Təhməzov da öz atalarının yolunu
davam etdirərək, ən mötəbər dövlət qurumlarında çalışırlar və ölkəmizin iqtisadiyyatının in-

Tarif (qiymət) Şurasının növbəti
iclası keçirilib. Benzinin və dizel
yanacağı üzrə artan aksiz məbləğləri qədər istehsalçı tarifləri
azaldılıb, topdansatış tarifləri isə
mövcud səviyyədə saxlanılıb.
Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyinin yaydığı məlumatda deyilir:
"Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Neft məhsullarının
aksiz dərəcələri səviyyəsinin dəyişdirilməsi və ölkə ərazisində
daşınması xərcləri ilə bağlı bəzi

Cari ilin yanvar-iyul aylarında 45,5 min ton gübrə idxal
edilib. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilir ki, idxal
edilən düyünün dəyəri 37,8

kişafına və tərəqqisinə öz töhfələrini verirlər.
Eldar müəllim bu gün böyük bir nəslin ağsaqqalı kimi, həm də bütün qohumları, əzizləri
və dostları üçün əlindən gələni əsirgəməyən,
eyni zamanda onların hər işində öz dəstəyini
göstərən şəxslərdən biridir.
Ömür yolunun 60-cı pilləsini arxada qoyduğu
bu günlərdə E.Təhməzovu – Azərbaycan auditorları ailəsinin sevimli üzvlərindən və ağsaqqallarından birini, milli audit sistemində öz
layiqli yeri olan qayğıkeş və tələbkar həmkarımızı, ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafındakı
xidmətləri ilə yanaşı, ümumbəşəri dəyərlərə
hörmətlə yanaşan, vətənini, dövlətini, millətini ürəkdən sevən, zəngin dünyagörüşünə malik olan dəyərli dostumuzu anadan olmağının
60 illik yubileyi münasibətilə bir daha səmimi
qəlbdən təbrik edirik, uzun ömür, möhkəm can
sağlığı, xoşbəxtlik, ölkəmizin iqtisadi-siyasi həyatında malik olduğu böyük hörmət və nüfuzu
daim qoruyub artırmağı, müstəqil Azərbaycanın uğurlu inkişafında yeni-yeni töhfələrinin
şahidi olmağımızı arzu edirik.
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının rəhbərliyi, üzvləri və bütün əməkdaşları
adından ömrünün təxminən 40 ilini ölkəmizin iqtisadi sahələrindəki işlərə və hazırda isə
audit sisteminin təşəkkülü və inkişafına həsr
edərək, böyük nüfuz qazanmış, zəhmətlə
yüksələn, bacarıqlı təşkilatçı, qayğıkeş həmkar, təcrübəli mütəxəssis və mehriban insan
Eldar Azay oğlu Təhməzovu anadan olmasının 60 illiyi münasibətilə səmimi qəlbdən
təbrik edir, ona iqtisadi inkişaf və səmərəli
fəaliyyətin mühüm şərtlərindən biri hesab
edilən uçotun təşkili, audit nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi ilə
bağlı gördüyü işlərdə uğurlar arzulayırıq.
Yazımı Eldar müəllimin insanlar haqqında həmişə dediyi bir müdrik fikirlə yekunlaşdırmaq
istəyirəm: «İnsan o vaxt xoşbəxt olur ki, onun
ürəyində sevinc və inam olsun». Hesab edirəm,
Eldar müəllimin xoşbəxtliyi ondadır ki, qəlbində həmişə inam güclü olmuşdur, bu inam da
ona həmişə sevinc gətirmişdir.
Səbuhi GÜLMƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının icraçı direktoru

məsələlər haqqında” 23 avqust
2022-ci il tarixli Qərarı ilə Aİ-92
markalı avtomobil benzininin və
dizel yanacağının aksiz dərəcələrində dəyişiklik olunub.
Qərara əsasən, Aİ-92 markalı avtomobil benzininin aksiz dərəcəsi
42 fazdən 42,5 faizə, dizel yanacağının aksiz dərəcəsi isə 18 faizdən
18,3 faizə dəyişdirildiyindən Tarif
(qiymət) Şurasının “Ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin
tənzimlənməsi barədə” 26 iyul
2022-ci il tarixli Qərarına yenidən

milyon dollar olub. Xatırladaq ki, ötən ilin yeddi ayında dəyəri 33,7 milyon dollar
olmaqla 106,9 min ton gübrə
idxal edilib.

baxılması və Nazirlər Kabinetinin Qərarına uyğunlaşdırılması
zərurəti yaranıb.
Qeyd edək ki, aparılan tarif dəyişikliyi benzinin və dizelin pərakəndə satış qiymətinə təsir
göstərmir və həmin məhsulların
mövcud pərakəndə satış qiyməti
dəyişmir. Qərar 1 sentyabr 2022ci il tarixindən qüvvəyə minir".
Tarif (qiymət) Şurasının iclasında, həmçinin yeni dövlət qeydiyyatına alınan 48 dərman vasitəsinin qiyməti də təsdiq edilib.

Cari ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan MDB
ölkələri arasında ən çox Rusiyaya məhsul ixrac edib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, Azərbaycanın MDB ölkələri arasında
ən çox məhsul ixrac etdiyi

ölkələr Rusiya, Ukrayna və
Belarusdur.
Rusiyaya ixrac olunan məhsulların dəyəri 472,3 milyon
ABŞ dolları, Ukraynaya
328,2 milyon dollar, Belarusa isə 78,9 milyon dollar
olub.
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Qeyd
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və qurğular
Maşın və avadanlıqlar
Nəqliyyat vasitələri
Digər əsas vəsaitlər
Qeyri-maddi aktivlər
İnvestisiyalar
Sair uzunmüddətli aktivlər
Cəmi
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Sair qısamüddətli
maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi
CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL
Ödənilmiş nominal
(Nizamnamə) kapitalı
Kapital ehtiyatları
Hesabat dövrünün
xalis mənfəəti
Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL
ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli öhdəliklər
Alınmış avanslar
Vergilər üzrə öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor
borcları
Sair qısamüddətli öhdəliklər
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ KAPİTAL VƏ
ÖHDƏLİKLƏR

Qalıq
31.12.2021 il
31.12.2020 il

5
6
7
8

12 704,35
215 002,45

9

2 293 363,00

94 393,04

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI
Qeyd

13 660,60
34 175,69
108 447,69

2 615 462,84

156 283,98

10
11

209 790,19
235 742,19

375 338,00
275 222,61

12

944 541,69

448 471,48

14

6 518,49
1 396 592,55
4 012 055,39

51 287,47
1 150 319,56
1 306 603,53

15

115 388,00

115 388,00

277 414,00

277 414,00

1 456 101,80

386 349,26

633 595,28

175 070,52

2 482 499,07

954 221,78

16

7 480,68
171 837,78

99 269,14

17

162 721,45

7 596,20

18

1 187 516,41
1 529 556,32

245 516,41
352 381,75

4 012 055,39

1 306 603,53

01 yanvar 2020-ci il
tarixə qalıq
2020-ci il üzrə
xalis mənfəət
Mülkiyyətçilərin kapital
qoyuluşları
Elan edilmiş dividendlər
Maddələr arasında
köçürmələr
Mənfəət və ehtiyatların
istifadəsi
01 yanvar 2021-ci il
tarixə qalıq
2021-ci il üzrə
xalis mənfəət
Mülkiyyətçilərin
kapital qoyuluşları
Elan edilmiş dividendlər
Maddələr arasında
köçürmələr
Mənfəət və ehtiyatların
istifadəsi
01 yanvar 2022-ci il
tarixə qalıq

13

Nizamnamə
kapitalı

115 388,00

Kapital
ehtiyatları
277 414,00

26

Bölüşdürülməmiş
mənfəət

Cəmi kapital

175 070,52

567 872,52

386 349,26

386 349,26
-

115 388,00

277 414,00

26

561 419,78

954 221,78

1 456 101,80

1 456 101,80
-

115 388,00

277 414,00

72 440,49

72 440,49

- 265,00

- 265,00

2 089 697,07

2 482 499,07

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

Əsas əməliyyat gəliri
Satışın maya dəyəri
Ümumi mənfəət
Sair əməliyyat gəlirləri
İnzibati xərclər
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Maliyyə gəlirləri
Maliyyə xərcləri
Fövqəladə gəlirlər
Fövqəladə xərclər
Gəlirdən çıxılan
vergilər və yığımlar
Vergitutmadan əvvəl
mənfəət (zərər)
Mənfəət vergisi
Hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər)
Mənfəətdə iştirak payı:
Səhmdarların payı
Azlıqların payı
Səhmdarların payına düşən
bir səhmin mənfəəti:
1(bir) səhmin əsas mənfəəti

Qeyd

2021-ci il

2020-ci il

19
22-23

4 574 084,35
- 2 795 949,10
1 778 135,25
49 590,96

1 926 780,74
- 1 436 793,50
489 987,24

1 827 726,21

489 987,24

20

21
22
- 7 598,96

- 7 050,66

24

1 820 127,25

482 936,58

25

- 364 025,45

- 96 587,32

26

1 456 101,80

386 349,27

31,55

8,37

25,24

6,70

26

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
Əməliyyat fəaliyyətindən pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə mənfəət /zərər
Mənfəət vergisi üzrə xərclər
Qeyri-pul maddələri üzrə
gəlirlər və xərclər:
- Əsas vəsaitlərin amortizasiyası
- Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
- Əsas vəsaitlərin satışından və
xaricolmasından gəlirlər/zərərlər
Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:
- Ehtiyatlar üzrə artma/azalma
- Əməliyyat debitor borclarında
artma/azalma
- Sair qısamüddətli aktivlərdə
artma/azalma
- Sair maliyyə aktivləri
- Cari vergi öhdəlikləri
- Əməliyyat kreditor borclarında
artma/azalma
- Sair qısamüddətli öhdəliklərdə
artma/azalma
Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin hərəkəti
Əsas vəsaitlərin alınması
Komisyon yığımları və ödənilmiş digər
oxşar məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də uzunmüddətli qeyrimaliyyə aktivlərinə aid edilən, kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul
vəsaitlərinin xaricolmaları, uzunmüddətli
qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul
vəsaitlərinin daxilolmaları
Səhm alınması üçün pul
vəsaitinin xaric olması
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul
vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və
xaricolmaları
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən
pul vəsaitlərinin hərəkəti
Səhm buraxılışı
Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi
Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş
mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi
Dividendlər və buna oxşar ödəmələr
şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti
Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının xalis artması (azalması)
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və
bank overdraftları
İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların
ekvivalentlərinin artması (azalması)
İlin sonuna pul vəsaitləri
və bank overdraftları

2021-ci il

2020-ci il

1 820 127,25
- 364 025,45

482 936,58
- 96 587,32

77 606,39

36 684,06

165 547,81

154 316,64

39 480,42

- 259 198,64

44 768,98

- 14 703,93

72 568,64

77 004,91

162 605,93

- 32 068,09

942 000,00

- 693,42

2 960 679,98

347 690,79

- 243 422,26

- 38 529,00

-2 293 363,00
- 2 536 785,26

- 38 529,00

72 440,49
- 265,00
72 175,49

-

496 070,21

309 161,79

448 471,48

139 309,69

496 070,21

309 161,79

944 541,69

448 471,48

Yeddi ayda 84,3 min ton bitki və heyvan mənşəli piylər
və yağlar idxal edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilir ki, idxal edilən
bitki və heyvan mənşəli piylər və yağların dəyəri 143,7

milyon dollar olub.
Xatırladaq ki, 2021-ci ilin
müvafiq dövründə dəyəri
126,6 milyon dollar olmaqla
91,2 min ton bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar
idxal edilib.

Vergilər Məcəlləsinə 2022-ci ilin
yanvarın 1-dən edilmiş dəyişikliyə
əsasən, vergilər, faizlər və maliyyə
sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar
bu Məcəllədə müəyyən edilmiş
vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi
müddəti qurtardıqda silinir.
Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilir
ki, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
qərarı ilə təmin edilmiş vergilər üzrə
borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiyalarının (məcburi

dövlət sosial sığorta, işsizlikdən
sığorta və icbari tibbi sığorta haqları
istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə
alınması barədə məhkəmə qərarının
qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 illik
müddət keçdikdə də ümidsiz
borcların silinməsi mümkündür.
Digər hallarda isə vergilər, faizlər
və maliyyə sanksiyaları üzrə borclar
məhkəmə qərarı ilə ümidsiz borc
hesab edildikdə qanunla müəyyən
edilmiş qaydada silinə bilər.

Mənfəət vergisi hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması Vergi
Məcəlləsinin 74-cü maddəsi ilə tənzimlənir.
Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilir
ki, həmin maddənin müddəalarına
əsasən, hesabatın verilmə müddəti
başa çatanadək vergiödəyicisi gəlir
vergisinin və ya mənfəət vergisinin
hesabatının verilməsi müddətinin
uzadılması barədə müraciət edirsə
və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti üç
ayadək uzadılmış hesab olunur.
Bu maddəyə uyğun olaraq müddə-

tin uzadılması verginin ödənilməsi
müddətini dəyişdirmir.
Vergiödəyicisinin
cari
vergi
ödəmələrinin məbləğinin həmin vergiödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində mövcud olan artıq ödəməsi
hesabına ödənilməsinə Vergi Məcəlləsində məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Bu baxımdan, vergiödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində mövcud
olan artıq ödəmə hesabına mənfəət
vergisi tam ödənildiyi və vergiödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində
mənfəət vergisi üzrə borcu olmadığı
halda, mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti uzadıla bilər.

Cari ilin yeddi ayında 119,1
min ton plastmas və onlardan
hazırlanan məmulatlar idxal
edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilir ki, idxal edilən
plastmas və onlardan hazırlanan məmulatların dəyəri
267,9 milyon dollar olub.
Xatırladaq ki, ötən ilin eyni
dövründə dəyəri 200,4 milyon dollar olmaqla 97 min ton
plastmas və onlardan hazırlanan məmulatlar idxal edilib.
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Azərbaycan xalq qəhrəmanı Sultan
bəy Sultanov və ya Sultan bəy Əlipaşa bəy oğlu Muradov 1871-ci ildə
Zəngəzur qəzasının Hacısamlı nahiyəsinin Qasımuşağı obasında (hazırda Laçın rayonunun Kürdhacı kəndində) doğulmuşdur. O, Azərbaycan
Demokratik Respublikasının ilk hərbi naziri, ikinci hökumətdə əkinçilik
naziri və Qarabağın general-qubernatoru olmuş Xosrov bəy Sultanovun
qardaşıdır. Bəllidir ki, Sultan bəy bir
zamanlar Muradov soyadını daşıyıb.
Babası Xanmurad bəyin adından götürülən bu soyadı hazırda törəmələri
daşıyırlar.
İbtidai təhsil aldıqdan sonra Gəncə
şəhərindəki gimnaziyada orta təhsilini tamamlayaraq, o dövrün ən
mükəmməl məktəblərindən olan
Sankt-Peterburq Hərbi Akademiyasına daxil olmuşdur. Lakin naməlum
səbəblərə görə məktəbi bitirməmiş və
o, doğma kəndinə, Qasımuşağı obasına qayıdıb maldarlıqla məşğul olmağa başlamışdır. Dədə-baba peşələri
olan qoyunçuluğu daha da inkişaf etdirən Sultan bəy Yağ-pendir zavodu
tikdirir. Sultan bəy maldarlıqla yanaşı, meşəçiliklə də məşğul olmağa başlayır. Hacısamlı nahiyəsinin ərazisində olan meşələrdən taxta istehsal
edib, xarici bazarlarda satır. Sovet
dövlət xadimi Nəzər Heydərov "Zəngəzur dağlarında" adlı xatirəsində
yazır: "Sultanovlar qiymətli Hacısamlı meşələrini muzdurlara qırdırıb xaricə, Fransaya göndərirdilər".
Qafan mis mədənləri, Bərgüşad çayının axarı boyu inkişaf etmiş kənd
təsərrüfatı, Çalbayır maldarlıq mülkləri Sultanbəylər ailəsinə məxsus idi.
İndiki Laçın rayonunun Kürdhacı
kəndində yaşayan Sultan bəy maldarlıq sahəsində xüsusi ad çıxarmışdır. Çalbayırda yaşayan el-obasının
qayğısına qalaraq, birinci növbədə,
xalqın ağır güzəranını yaxşılaşdırmağı üstün tutmuşdur. Hacısamlı, Şəlvə,
Kürdhacı meşələrinin qırmızı palıdını konyak istehsal edən zavodlara daşıtdıran Fransa tacirləri Sultan bəyin
Yağ-pendir zavodunun məhsullarının da əsas müştəriləri idilər. İstehsal
olunmuş yağ, pendir böyük motallara, dəmir və ağac çələklərə doldurulub buzlu zirzəmilərdə, soyuq kahalarda saxlanılırdı. Məhsulları uzaq

Sentyabrın 9-da Avropa İttifaqına
(Aİ) üzv ölkələrin energetika nazirləri fövqəladə toplantı keçirərək, təbii
qaz və elektrik enerjisinin qiymətlərinin sürətlə artırılmasını müzakirə
edəcəklər.
Avropa İttifaqına sədrlik edən Çexiyanın Sənaye və Ticarət naziri Yozef
Sikela Avropadakı enerji böhranı ilə
bağlı yerli mətbuata açıqlamalar verib.
Elektrik bazarının 30 ildir avropalılara xidmət etdiyini və enerji qiymətlərini aşağı saldığını qeyd edən Sikela
"İndi enerji bazarının lazım olduğu
kimi işləmədiyini qəbul etməliyik.
Bazar donub və buna görə də bunu
düzəltmək lazımdır", - deyib.
Dövrün sədri olaraq AB ölkələrinin
enerji nazirlərinin növbədənkənar iclasının çağırıldığını qeyd edən Sikela
bu görüşün sentyabrın 9-da keçiril-
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yerlərə daşımaq üçün bəyliyin xeyli
atı, öküzü, kəl arabaları, dəvə karvanları vardı. Dinc əməklə məşğul olan
Sultan bəyin ailəsinin var-dövlətini
mühafizə etmək üçün çox da böyük
olmayan süvari dəstəsi vardı. Sultan
bəyin milli qəhrəmana çevrilməsi
1905-ci il erməni-müsəlman hadisələri ilə bağlıdır. Müsəlman dəstələrdən
birinə Əlipaşa bəy başçılıq edirdi,
onun isə ən yaxın yardımçısı böyük
oğlu Sultan bəy idi. Sultan bəyin
fəaliyyətinin ikinci hissəsi 1918-ci
il olayları ilə bağlıdır. 1918-ci ildən
başlayan erməni-müsəlman müharibəsində Sultan bəyin başçılıq etdiyi
silahlı milis dəstələrinin bölgədəki müsəlman kəndlərinin mühafizə
olunmasında mütəsna xidmətləri
olmuş, Zabux dərəsində mühasirəyə
alının Andranikin dəstəsinin əsas
hissəsi məhv edilmiş, Qaragöl ətrafında toplanan çoxsaylı erməni
silahlıları məğlub edilmiş və onlardan 600 nəfər əsir alınmış, İrana
keçmək istəyən yüzlərlə erməni silahlısı Araz çayı yaxınlığında Sahil
əməliyyatı ilə məhv edilmiş, Zəngəzurda onlarla kənd erməni silahlılarından təmizlənmişdir. Bununla da
Azərbaycanda erməni hakimiyyəti
qurmaq planı alt-üst edilmişdir. Bundan sonra Zabux dərəsi "Qanlı dərə"
adlandırılmışdır.

1920-ci ildən sonra Azərbaycanda Sovet imperiyası öz hakimiyyətini qurdu. Bu vaxtdan etibarən Azərbaycan
bəyləri öz vətənlərində qaçaq vəziyyətində yaşamağa başladılar. Onlar
elə arxalanır, onları el saxlayırdı. Sultan bəy Sovet Hakimiyyətindən qaçaq vəziyyətdə Kürdhacı kəndində
"Gorgahat"ın (çox sıx meşəlik) meşəsində, bir yarğana pənah gətirmiş,
yarğanda gizlənirmiş. Ermənilərin
hiylələri ilə bolşeviklər Sultan bəyə
yeni sui-qəsd hazırlayırdılar. Yaranmış vəziyyətin mürəkkəbliyini dərk
edən Sultan bəy Azərbaycan İnqilab
Komitəsinə müraciət edir. Buradan
ümidverici cavab almadığına görə
Sultan bəy İran şahına üz tutur. Şah
İranda Rusiyanın erməni cəsuslarının
çox və qüvvətli olmasına baxmayaraq, Sultan bəyin müraciətini qəbul
edir. Sultan bəy qardaşları Xosrov
bəy və İskəndər bəy ilə düşmənlərdən
qoruduğu vətəndən xaricə mühacirət
etməli olur. Sovet imperiyasının göndərdiyi xüsusi cəsuslar Sultan bəyin
qardaşı İskəndər bəyi öldürdükdən
sonra vəziyyətin pis olduğunu görən
İran şahı təhlükəsiz həyat şəraitini təmin edə bilmədiyi üçün Sultan bəyə
Türkiyə dövlətinə müraciət etməyi
məsləhət görür. Sultan bəy Türkiyə
dövlətinə müraciət etdikdə Türk dövləti 1923-cü ildə hər iki qardaşı – Sultan bəy ilə Xosrov bəyi rəsmi keçidlə
qarşılayıb, Qars vilayətinin Köçqoy
kəndində mülk və malikanə verərək,
təhlükəsiz həyat şəraiti ilə təmin edir.
Sultan bəy 1942-ci ildə Qars ətrafında, Köçqoy kəndində vəfat etmiş və
orada dəfn olunmuşdur.
Sultan bəyin həyat yoldaşı və övladları Sovet hökuməti tərəfindən
Qazaxıstan çöllərinə sürgün edilmişdir. 1956-cı ilə qədər sürgündə
qaldıqdan sonra yenidən Azərbaycana gəlmişlər.
Sultan bəyin mühacirət həyatı haqqında az məlumat var. Nəvəsi Elburus
Muradovun dediyinə görə, Adil Laçın
(Adil Laçının ulu babası ilə Elburus
Muradovun ulu babası doğmaca qardaşdır) adlı şəxsin köməyi ilə o, Qars
vilayətinin Köçqoy kəndində hələ XIX
yüzillikdən laçınlıların məskunlaşdığını öyrənmiş, bu kəndə gedərək,
yerli əhalinin yardımı ilə Sultan bəyin məzarını aşkar etmişdir.

Türkiyə Statistika Təşkilatı (TÜİK)
ikinci rüb üzrə iqtisadi artım statistikasını açıqlayıb.
2022-ci ilin ikinci rübündə Türkiyə
iqtisadiyyatı illik müqayisədə 7,6
faiz artıb. Bloomberg-in sorğusuna
qatılan iqtisadçıların orta proqnozu
7,4 faiz idi.
Bu dövrdə sənayedə illik 7,8 faiz,
xidmətlərdə 18,1 faiz artım, tikintidə
10,9 faiz, kənd təsərrüfatında isə 2,9
faiz azalma müşahidə olunub. Beləliklə, iqtisadiyyat G20-də ən yüksək
artım templərindən birini qeyd edib.
Bu artımla Türkiyə Səudiyyə Ərəbistanından sonra G20-də ən sürətlə böyüyən ikinci iqtisadiyyat olub.
Rüblük müqayisədə Türkiyə iqtisadiyyatı 2,1% faiz artıb.
Birinci rübdə olduğu kimi, inflyasi-

yanın sürətli artımı nəticəsində tezləşdirilən alışlar (məişət istehlakı)
sayəsində sürətli yüksəliş nəzərə çarpıb. Bundan əlavə, lirənin ucuzlaşması və Avropada gözlənilən resessiyanın ikinci rübdə öz mənfi təsirlərini
göstərməməsi ixracın iqtisadi artımı
dəstəkləməsi ilə nəticələnib.

Avropanın neft nəhəngi Shell-in baş
direktoru Ben Van Beurden Norveçin
Stavanger şəhərində keçirilən konfransda jurnalistlərə açıqlama verib.
Beurden bildirib ki, Rusiya qaz nəqlini daha da kəsərsə, Avropa ölkələri
yaxın bir neçə qışı yüksək elektrik
enerjisi ödənişləri ilə keçirə bilər.
Beurden keçən ay bildirib ki, enerji
bazarları yalnız bu ilin qalan hissəsi
üçün deyil, gələn ilə qədər tədarü-

kün məhdud və qiymətlərin dəyişkənliyi səbəbindən çətin şəraitdə olmağa davam edəcək.
Rusiya Ukraynanı işğal edib qaz axının kəsdikdən sonra Avropada enerji
qiymətləri bir il əvvəllə müqayisədə
6 dəfə artıb. Avropa İttifaqına üzv
ölkələr enerji qiymətlərini aşağı salmaq üçün indiyədək yardım paketlərinə təxminən 280 milyard avro
(278 milyard dollar) ayırıb.

Almaniya şirkətlərinin maliyyə hesabatlarına əsasən, Rusiyadan getmək onlara 10 milyard avroya başa
gəlib. Bildirilir ki, hesabatda Rusiya
və Belarusdakı aktivlərin satışı ilə
əlaqəli itkilər də nəzərə alınır.
Xatırladaq ki, Rusiya bazarını tərk
edən alman şirkətləri arasında “Uniper”, “Mercedes-Benz”, “Siemens”,
“Linde-Praxair” və digərləri mövcuddur. Tikinti materialları istehsalı
şirkəti olan “Knauf” Rusiyadan çıxmağı planlaşdırmır və əksinə, investisiyaları artırmağı və yeni istehsal
müəssisələri açmağı düşünür.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
məsinə qərar verildiyini bildirib.
Ötən ilin iyul ayında təbii qazın
meqavat saat qiymətinin 18 avro ətrafında olduğunu xatırladan Sikela,
söz mövzusu qiymətlərin 310 avroya
çatdığını qeyd edib.
Sikela qiymət artımının Ukraynadakı müharibə, Rusiyadan gələn qaz
axınının azalması, Fransadakı atom
elektrik stansiyalarının təxminən ya-

rısının texniki nasazlıqlar səbəbiylə
saxlanması kimi müxtəlif səbəblərdən qaynaqlandığını bildirib.
Bəzi Aİ-yə üzv ölkələr təbii qazın
tavan qiymətini və elektrik enerjisi
bazarının işləməsi modelinin dəyişdirilməsini tələb edirlər. Aİ Komissiyası bu mövzuda üzv dövlətlərlə
danışıqlar apararaq, ortaq mövqe
müəyyən etməyə çalışır.
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Professor Fuad Hacızadə və professor Elşən Hacızadə İsrafil Əliyevə qardaşı
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