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Mən gözəl ölkənizə ilk dəfə 
səfər edirəm və burada olma
ğımdan çox məmnunam. 
Əmi nəm ki, bu səfər Albani
yaAzərbaycan əlaqələrinin in
kişafına güclü təkan verəcək. 
Biz Sizinlə bu gün təkbətək 
görüşdə bir çox məsələləri 
müzakirə etdik və əmin oldu
ğumuzu bildirdik ki, gələcək 
yaxın əməkdaşlıq üçün çox 
gözəl imkanlar var.
Bu barədə Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev Albaniya-
nın paytaxtı Tiranada mətbu-
ata bəyanatında bildirib.
İki ölkə arasında siyasi dia
loqdan danışan dövlətimi
zin başçısı deyib: - Albaniya 
prezidentləri əvvəlki illərdə 
Azərbaycana dəfələrlə səfər 
etmişdilər. Bu il keçmiş Pre-
zident Meta Azərbaycanda 
səfərdə idi. Eyni zamanda, bu 
ilin aprel ayında Baş nazir Edi 
Rama da bizim qonağımız idi. 
Bu gün mənim səfərim onu 
göstərir ki, siyasi dialoqun çox 
gözəl təzahürləri var və çox 
güclü dinamizm var. Yəni, bu 
sıx siyasi təmaslar, əlbəttə, bi-
zim niyyətimizi, bir-birimizə 
olan marağı göstərir, eyni za-
manda, imkan verir ki, çox 
önəmli məsələlər müzakirə 
edilsin.
Azərbaycan Prezidenti qeyd 

edib ki, beynəlxalq təşkilat-
lardakı uğurlu əməkdaşlıq 
da əlaqələri gücləndirir. “Siz 
qeyd etdiniz ki, Albaniya hə-
mişə Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyünü dəstəkləyib və bu 
dəstək həmişə qarşılıqlı olub, 
biz bunu çox yüksək qiymət-
ləndiririk. Həm işğal dövrün-
də, həm İkinci Qarabağ mü-
haribəsi dövründə Albaniya 
rəsmilərinin bəyanatlarını, 
Azərbaycanın ərazi bütövlü-

yünə göstərilən dəstəyi biz 
çox yüksək qiymətləndiririk”, 
- deyə Prezident İlham Əliyev 
vurğulayıb.
Dövlət başçısı deyib: - Biz 
bu gün Sizinlə qaz sahəsində 
əməkdaşlıq barədə danışdıq, 
həm əldə edilmiş nailiyyətlər, 
həm də görüləcək işlər haqqın-
da fikir mübadiləsi apardıq. 
Ancaq əməkdaşlıq üçün enerji 
sektorundan başqa da çox yax-
şı imkanlar var - qarşılıqlı sər-

mayə qoyuluşu, Albaniya və 
Azərbaycan şirkətlərinin birgə 
fəaliyyəti, birgə müəssisələ-
rin yaradılması, turizm, kənd 
təsərrüfatı, müasir texnologi-
yalar sahələri. Bilirəm ki, bü-
tün bu sahələr Sizin ölkəniz 
üçün də və bizim üçün də 
prioritet təşkil edir. Ona görə, 
əminəm ki, biz bu istiqamətlər 
üzrə inamla addımlayacağıq.
O ki qaldı, qaz təchizatı məsə-
lələrinə, Azərbaycan və Alba-

niya TAP layihəsinin üzvləri-
dir və Cənub Qaz Dəhlizinin 
icrasında bizim ölkələrimiz 
çox önəmli rol oynayıblar. 
Azərbaycanın və Avropa İt-
tifaqının sədrliyi ilə bu günə 
qədər keçirilmiş Cənub Qaz 
Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
bir çox toplantılarında Albani-
ya nümayəndələri həmişə çox 
fəal iştirak etmişlər. Bu gün 
Azərbaycan qazı Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinə də öz 
töhfəsini verir. 
Bu ilin iyul ayında Azərbay-
canla Avropa Komissiyası ara-
sında enerji sahəsində strateji 
əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Me-
morandumu imzalanmışdır. 
Həmin Memorandum əsasında 
biz 2027-ci ilə qədər Avropaya 
gedən qaz təchizatını iki dəfə 
artırmaq fikrindəyik. Təbii ki, o 
qaz Albaniya ərazisindən keçə-
cək, beləliklə, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə əlavə dəstək 
və töhfə veriləcəkdir.
Bizim qaz ehtiyatlarımız çox 
zəngindir. Hazırda həm TAP, 
həm TANAP qaz kəmərləri-
nin iki dəfə genişləndirilmə-
si məsələsi müzakirə olunur. 
Yəni, bu layihə - Cənub Qaz 
Dəhlizi cəmi iki ilə yaxındır ki, 
istismardadır. Amma artıq Cə-
nub Qaz Dəhlizinin ayrılmaz 
hissəsi olan bu hər iki kəmərin 

genişləndirilməsi müzakirə 
olunur. Yəni, bu, onu göstərir 
ki, buna böyük ehtiyac var, 
tələbat var. Azərbaycan Avro-
pa İttifaqı rəsmiləri tərəfindən 
artıq etibarlı tərəfdaş kimi ta-
nınır və qiymətləndirilir. Əl-
bəttə ki, biz də bu məsuliyyəti 
yaxşı başa düşürük.
Eyni zamanda, biz Sizinlə bu 
gün Albaniyada qaz təsərrüfa-
tının inkişafına verə biləcəyi-
miz töhfə haqqında da danış-
dıq. Bu məsələ ilə bağlı bizim 
fikirlərimiz var. 
Daha bir məsələyə də toxun-
maq istəyirəm, Azərbayca-
nın NATO ilə sıx əməkdaşlıq 
platforması var. Biz uzun il-
lər Əfqanıstanda NATO-nun 
əməliyyatlarında fəal iştirak 
etmişik. Demək olar NATO-ya 
üzv olmayan ölkələr arasında 
birincilər sırasında idik ki, biz 
sülhməramlı missiyaya qoşul-
duq. Biz Əfqanıstandan çıxan 
son iki ölkə arasındayıq - son 
iki ölkə Türkiyə və Azərbay-
can idi. Qalan bütün NATO 
üzvləri bizdən qabaq oradan 
çıxmışdılar. Yəni, demək istə-
yirəm ki, bu da bizim məsuliy-
yətimizin təzahürüdür. Alba-
niya da NATO-nun üzvü kimi 
NATO-Azərbaycan əlaqələ-
rinə həmişə böyük dəstək ver-
mişdir.

“Noyabrın 15-də Fransa Sena-
tında qəbul edilmiş “Azərbay-
cana qarşı sanksiyaların tətbiqi 
və onun Ermənistan ərazisindən 
dərhal geri çəkilməsi, 9 noyabr 
2020-ci il tarixli atəşkəs razılaş-
masına riayət etməsi tələbi və 
iki ölkə arasında dayanıqlı sül-
hün bərqərar olmasına yönəlmiş 
bütün təşəbbüslərin təşviq edil-
məsi” adlı qətnamə tamamilə 
həqiqətdən uzaqdır, yalan və ifti-
ra dolu müddəaları əks etdirir və 
açıq təxribat xarakteri daşımaqla 
Azərbaycanla Ermənistan arasın-
da münasibətlərin normallaşması 
prosesinə xələl gətirilməsinə xid-
mət edir”.
Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İş-
lər Nazirliyinin Fransa Senatında 
Azərbaycan əleyhinə qəbul edilmiş 
qətnaməyə dair şərhində bildirilib.

“Senat tərəfindən qəbul edilən və 
hər hansı hüquqi qüvvəyə malik 
olmayan bu qətnamə, sülh prose-
sinə öz töhfəsini vermək niyyətini 
bəyan etmiş ölkə kimi Fransanın 
növbəti dəfə qərəzli və birtərəf-
li siyasi mövqeyini bariz şəkildə 
nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, 
qətnamədə qeyd edi lən və reallıq-
lardan uzaq iddialar onun müəllif-
lərinin tarixi faktlardan və bölgə-
dəki hazırkı vəziyyətdən xəbərsiz 
olmasını göstərir.
Təəssüflə vurğulayırıq ki, Fransa 
parlamentinin yuxarı palatası-
nın qətnaməsində növbəti dəfə 
Azərbaycanın ərazilərinin 30 ilə 
yaxın bir müddətdə Ermənistan 
tərəfindən işğalı, mülki əhaliyə 
qarşı törədilmiş qırğınlar, şəhər 
və kəndlərin talan edilməsi, yüz-
minlərlə məcburi köçkünlərin 

hüquqlarının qəddarcasına tap-
danması, Ermənistanın Azərbay-
canın tarixi torpaqlarında etnik 
təmizləmə siyasəti həyata ke-
çirməsi, habelə 2020-ci il Vətən 
müharibəsindən sonra Azərbay-
canın sülh quruculuğu, bərpa 
və yenidənqurma işləri ilə bağlı 
faktlar göz ardına alınır.
Qətnamədə “Dağlıq Qarabağ” 
adlan dırılan qondarma qurumla 
bağlı cəfəng fikirlərlə əlaqədar 
senatorlara bir daha xatırladı-
rıq ki, Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınan ərazisi olan 
Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsidir, bu böl-
gədə yaşayan erməni əsilli əha-
linin hüquqları və təhlükəsizliyi 
Azərbaycanın daxili məsələsidir 
və bunlar Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyasına uyğun 
olaraq təmin ediləcək.
Senatın bu qətnaməsi Ermə-
nistandakı revanşist qüvvələri 
həvəsləndirməklə, bölgədə sülh, 
sabitlik və tərəqqiyə xidmət et-
mir və qətnamənin adında qeyd 
olunduğu “dayanıqlı sülhün təş-
viq edilməsindən” çox uzaqdır.
Fransa Senatı tərəfindən qəbul 
edilmiş bu növbəti qətnaməni 
qətiyyətlə rədd edirik”, - xarici 
siyasət idarəsinin şərhində qeyd 
olunub.

“...Müharibədən keçən iki il ərzində biz öz siyasətimizi davam etdirmişik. Biz iki il 
ərzində böyük quruculuq işləri görmüşük, Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru faktiki olaraq 
yenidən qururuq və quracağıq. Eyni zamanda, Ordumuzu gücləndiririk və gücləndirəcəyik. 
Ermənistan bilməlidir ki, bizi indiki çərçivələrdə saxlayan Ermənistanın hansısa 
havadarının bəyanatı deyil, bizim öz siyasətimizdir”.
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Bu sözləri Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyev noyabrın 11-də 
Səmərqənddə Türk Dövlətləri 
Təşkilatının IX Zirvə Görüşündə 
deyib.
O, bildirib: - Azərbaycan həmişə 
türk dünyasının sıx birləşməsinə 
öz töhfəsini verib və bundan 
sonra da türk dünyasının birliyi 
amallarına sadiq qalacaq. 2009-cu 
ildə Naxçıvan Zirvə Görüşündən 
başlayaraq təşkilatımız böyük in-
kişaf yolu keçmişdir.
Türk dünyası 200 milyondan çox 
insanın yaşadığı geniş bir coğra-
fiyanı əhatə edir və böyük iqtisa-
di potensiala, enerji resurslarına, 
nəqliyyat yollarına və müasir 
hərbi imkanlara malikdir.
Türk dünyası böyük bir ailədir. 
Bir-birimizin milli maraqlarını 
nəzərə alaraq bundan sonra da 
qarşılıqlı dəstək və həmrəylik 
göstərməliyik. Siyasi, iqtisadi, 
ticari, mədəni, nəqliyyat, ener-
getika, rəqəmsal transformasiya, 
kənd təsərrüfatı, turizm sahələri 
ilə yanaşı, təhlükəsizlik, müdafiə, 
müdafiə sənayesi kimi sahələrdə 
də əməkdaşlığımızı fəallaşdırma-
lıyıq.
Türk dünyası təkcə müstəqil türk 
dövlətlərindən ibarət deyil, onun 
coğrafi sərhədləri daha geniş-
dir. Hesab edirəm ki, Türk Döv-
lətləri Təşkilatının üzvləri olan 
ölkələrdən kənarda yaşayan soy-
daşlarımızın hüquqlarının, təh-
lükəsizliyinin, milli kimliyinin 
qorunması, onların assimilyasi-
yaya uğramaması kimi məsələlə-
ri artıq təşkilat çərçivəsində dai-
mi əsasda diqqətdə saxlamağın 
vaxtı gəlib çatmışdır.

Türk dünyasında gənc nəslin ya-
şadıqları ölkələrdə məktəblərdə 
öz ana dilində təhsil almaq im-
kanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, 
Azərbaycan dövlətinin hüdudla-
rından kənarda yaşayan 40 mil-
yon azərbaycanlının əksəriyyəti 
bu imkanlardan məhrumdur.
Hörmətli həmkarlar, bu həftə 
Azərbaycan xalqı Qarabağın və 
Şərqi Zəngəzurun Ermənistan 
işğalından azad olunmasının 
ikinci ildönümünü böyük qürur 
hissi ilə qeyd etdi. İki il əvvəl biz 
Azərbaycan torpaqlarının 30 illik 
işğalına son qoyduq, tarixi ədalə-
ti və beynəlxalq hüququ bərpa 
etdik. Bununla Azərbaycan həm 
də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
müvafiq qətnamələrini özü icra 
etdi.
Otuzillik işğal bitsə də, onun ağır 
fəsadları hələ də qalmaqdadır. 
Azərbaycanın 9 şəhəri və yüzlər-
lə kəndi Ermənistan tərəfindən 
yer üzündən silinib. Vaxtilə bö-
yük və çiçəklənən şəhər olmuş 
Ağdam o dərəcədə dağıdılıb ki, 
xarici ekspertlər onu “Qafqazın 
Xirosiması” adlandırırlar. Er-
mənistan işğal zamanı 67 məs-
ciddən 65-ni yerlə-yeksan edib, 
qalan 2 məscid isə ciddi zərər gö-
rüb və donuz, inək saxlanılması 
üçün istifadə olunub. Bu, bütün 
müsəlman dünyasına təhqirdir. 
İslamofobiya və türkofobiya Er-
mənistanın rəsmi ideologiyasının 
bünövrəsini təşkil edir.
Ermənistan işğal zamanı bizim 
ərazilərimizdə bir milyondan 
çox mina basdırıb. Vətən müha-
ribəsindən ötən iki il ərzində 270-
ə yaxın Azərbaycan vətəndaşı 

mina partlayışları zamanı həlak 
olub və ya ağır yaralanıb.
Azərbaycan işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə genişmiqyaslı 
quruculuq işləri aparır. Keçmiş 
məcburi köçkünlərin öz doğma 
yurdlarına dönüşü üçün “Böyük 
Qayıdış” proqramının icrasına 
başlamışıq. Bu prosesdə Türkiyə 
şirkətləri podratçı kimi bir çox 
infrastruktur layihələrində fəal 
iştirak edirlər. Əziz qardaşım, 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan azad edilmiş torpaqlara 
üç dəfə səfər edib, Şuşada, Füzu-
lidə, Zəngilanda və Cəbrayılda 
olub.
Mən digər türk dövlətlərinin 
başçılarını da Qarabağa və Şərqi 
Zəngəzura dəvət edirəm. 
İkinci Qarabağ müharibəsinin 
başa çatmasından iki il keçmə-
sinə baxmayaraq, Ermənistan 
sərhəddə hərbi təxribatlarını da-
vam etdirir. 
Ermənistan dünya ictimai rəyini 
çaşdırmaq üçün əsassız olaraq 
Azərbaycanı hərbi təcavüzdə gü-
nahlandırmağa çalışır. Bu əsassız 
iddiaları qəti şəkildə rədd edirik. 
Biz öz torpaqlarımızda vuruş-
muşuq və Ermənistan ordusunu 
məğlub edərək onları əzəli tor-
paqlarımızdan qovmuşuq. Biz bu 
gün də Azərbaycan-Ermənistan 
sərhədi istiqamətində öz doğma 
torpaqlarımızdayıq.
Oktyabr ayında Praqada və Soçi-
də qəbul edilmiş birgə bəyanat-
larda Azərbaycan və Ermənistan 
bir-birinin ərazi bütövlüyünü və 
suverenliyini rəsmən tanıdı. Bu, 
bir daha onu göstərir ki, Qarabağ 
münaqişəsi tarixdə qaldı.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban Əliyeva BMT-nin Təhsil, Elm 
və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO) xoşmə-
ramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi 
məqsədilə UNESCO-nun baş direktoru Odri 
Azuleyə məktub ünvanlayıb.
Bu barədə AZƏRTAC-a UNESCO üzrə Azər-
baycan Respublikasının Milli Komissiyasından 
məlumat verilib.
Məktubda Azərbaycanla UNESCO arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, bu təşkilatın 
dəyər və prinsiplərinin irəlilədilməsi sahəsin-
də 2004-cü ildən xoşməramlı səfir kimi fəaliy-
yəti dövründə təşkilatla çoxsaylı birgə layihələ-
rin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda 
2013-cü ildə Azərbaycanla UNESCO arasında 
imzalanmış Çərçivə Sazişi, müvafiq Azərbay-
can-UNESCO Etimad Fondu, mədəni irsin 
qorunması, qızların təhsili, gender bərabərliyi 
kimi sahələrdə bir sıra ölkələrdə həyata keçi-
rilən layihələrə dəstək və digər tədbirlər qeyd 

olunub. Məktubda, həmçinin 30 ilə yaxın işğal 
dövründə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın 
mədəni irsinə və tarixi abidələrinə qarşı həyata 
keçirilmiş siyasət və vandallıq barədə məlumat 
verilib. İndiki mərhələdə Vətən müharibəsi nə-
ticəsində ərazilərimizin uzunmüddətli işğaldan 
azad edilməsindən sonra genişmiqyaslı bərpa 
və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə Birinci vit-
se-prezidentin aktiv cəlb olunduğu və xüsusi 
rolu nəzərə alınaraq, onun UNESCO-nun xoş-
məramlı səfiri vəzifəsini yerinə yetirməsinin im-
kan xaricində olduğu vurğulanıb. Qeyd edilən-
lərlə əlaqədar Ermənistanın işğalı nəticəsində 
Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən zərərin qiy-
mətləndirilməsi məqsədilə işğaldan azad olun-
muş ərazilərə UNESCO missiyasının tezliklə 
təşkilinə ümid ifadə olunub.
Ünvanlanmış müraciətdə Azərbaycanın bun-
dan sonra da UNESCO-nun təməl prinsiplərini 
qoruyub saxlayacağı, təşkilatla əməkdaşlığın 
inkişafını təşviq edəcəyi diqqətə çatdırılıb.

İqtisadi Zonaların İnkişafı 
Agentliyinin (İZİA) idarəçi-
liyində olan Sumqayıt Kim-
ya Sənaye Parkının rezidenti 
“SOCAR karbamid” zavodu 

ixrac coğrafiyasını genişlən-
dirməkdə davam edir.
İZİA-dan bildirilib ki, şirkət 
tərəfindən ilk dəfə olaraq Pol-
şa, İsrail və Yunanıstana məh-

sul ixracına başlanılıb və ilkin 
mərhələdə bu ölkələrə 26 min 
tondan çox məhsul göndərilib. 
2019-cu ildə fəaliyyətə başla-
yan “SOCAR karbamid” za-
vodu azot gübrəsi idxalından 
asılılığın aradan qaldırılma-
sında, yerli fermerlərin tələba-
tının ödənilməsində mühüm 
rol oynayır. Zavodda istehsal 
olunan məhsullar “Made in 
Azerbaijan” brendi ilə dünya-
nın 15-dən çox ölkəsinə ixrac 
edilir. İndiyədək müəssisədə 
625 milyon manatlıq məhsul 
istehsal edilib ki, bunun da 85 
faizdən çoxu ixracın payına 
düşür.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xət-
ti ilə dövlət büdcəsinə 13 milyard 998 milyon 
858,7 min manat vergi daxil olub.
Dövlət Vergi Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
vergi daxilolmaları 90,1 faiz və ya 6,6 milyard 
manatdan çox artıb.
Qeyri-neft-qaz sektorundan daxilolmalar 7 mil-
yard 38 milyon 211,5 min manat olub, bu da 
ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30,8 
faiz və ya 1,6 milyard manat çoxdur.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında muzdlu işçi 
sayının və əməkhaqqı fondunun “ağarması” 
prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları üzrə daxilolmalar 3,7 milyard manata 
yaxın təşkil edib, ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 18,4 faiz və ya 573,6 milyon manat 
artıb.
Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, qey-
ri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 2,4 mil-
yard manata yaxın olub ki, bu da ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 19,7 faiz çoxdur.
İşsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,6 faiz 
artaraq 128,4 milyon manat olub. Qeyri-büdcə 
təşkilatları üzrə daxilolmalar isə 19,9 faiz arta-

raq 95,3 milyon manat təşkil edib.
İcbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar 
ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 39,4 faiz 
artıb və 662 milyon manatdan çox olub.
Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar isə 
50,7 faiz artaraq 461,6 milyon manat təşkil edib.

Bu barədə KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov noyabrın 15-də “Baku 
International CEO Summit”in-
də deyib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanın 
dayanıqlı sosial-iqtisadi poten-
sialını müəyyənləşdirən vacib 
amillərdən biri də ölkəmizdə 
dövlət-özəl əməkdaşlığının 
inkişafının təmin edilməsidir. 
Müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf 
mərhələsində olan ölkələrin 
təcrübəsinin təhlili göstərir ki, 
bu tip əməkdaşlıqlar nəqliyyat, 
sosial infrastruktur, kommu-
nal sektorlarında daha uğurla 
tətbiq olunur. Həmçinin, döv-
lət-özəl əməkdaşlığı sahəsin-
də layihələrin uğurla həyata 
keçirilməsi nəticəsində sosi-
alyönümlü bir sıra çətinliklər 
aradan qaldırıla bilər. Bununla 

da xüsusi kapitalın, daxili in-
vestisiyaların dövlət məqsəd-
ləri üçün cəlb edilməsinə im-
kan yaranır, dövlət büdcəsinin 
yükü azaldılır, dövlət xidmət-
lərinin keyfiyyəti yüksəlir.
“KOB-larla ətraf mühit, Sosial 
və İdarəetmə (ESG) prinsipləri-

nin tətbiqinin təşviqi istiqamə-
tində müvafiq proqramın hə-
yata keçirilməsini nəzərdə 
tuturuq. Sosial və İdarəetmə 
tələblərinə riayət etmək özəl 
investisiyaların, xüsusən də xa-
rici institusional investorların 
cəlb edilməsi və inkişaf etmiş 
ölkələrdə bazar payının geniş-
ləndirilməsi baxımından çox 
vacibdir. Korporativ idarəetmə 
prinsipləri biznesin rəqabətqa-
biliyyətliyini və kommersiya 
dəyərini artıran bir vasitədir. 
Bu baxımdan bütövlükdə biz-
nes subyektlərinin bu siyasətə 
cəlb edilməsi, o cümlədən biz-
nesdə korporativ idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi əhəmiyyətli 
ola bilər və bunun üçün ölkə-
mizdə münbit şərait yaradılıb”, 
- deyə O.Məmmədov diqqətə 
çatdırıb.
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Türk dünyası ölkələrinin yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyduğu bir döv-
rdə cənab Prezident İlham Əliyevin 
tarixi çıxışı əməkdaşlığın inkişafı 
baxımından çox mühüm addım oldu. 
Bu əməkdaşlığın xüsusilə Azərbay-
can müstəqillik əldə etdikdən son-
rakı dövrdə inkişafı və mühüm is-
tiqamətləri barədə akademik Ziyad 
Səmədzadənin 19 il əvvəl dediyi fikir-
ləri oxucuların diqqətinə çatdırmağı 
məqsədəuyğun bildik. Türk dünya-
sı ölkələrinin perspektiv inkişaf və 
əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı daha 
ətraflı fikirlərlə gələn nömrələrimizdə 
tanış ola bilərsiniz.
Son zamanlar dünya siyasətində və 
iqtisadiyyatında qloballaşma ilə bağ-
lı məsələlər geniş müzakirə edilir. Bu 
da reallıq, bəşər cəmiyyətinin inkişaf 
qanunauyğunluqlarını daha ətraf-
lı dərk etmək, inkişaf prioritetlərini 
düzgün müəyyən etmək zərurətin-
dən doğur. 
Azərbaycan da dünya birliyinin 
üzvü kimi, bu proseslərə laqeyd qala 
bilməz. Biz bunu da bilməliyik ki, 
qloballaşma milli mənafelərə, milli 
suverenliklərə bilavasitə təsir edir və 
bu təsirin miqyasını azaltmaq üçün  
düzgün strategiya seçilməlidir. Bu 
gün Azərbaycanda açıq cəmiyyət  qu-
rulur və bu istiqamətdə görülən işlər 
artıq öz bəhrəsini verir.  Məruzədə 
müstəqil Azərbaycanın qloballaşma 
şəraitində  inkişaf strategiyası barədə 
fikirlər açıqlanır. Qloballaşma təkcə 
bir elmin obyekti deyildir. O, müasir 
dünya  elmlərinin maraq dairəsinə 
tam uyğun gələn bir problemdir. Qlo-
ballaşmanın  tam mahiyyətini təhlil 
etmək, onun bəşəri inkişafa müsbət 
və ya mənfi  təsirini müəyyənləşdir-
mək üçün hələ çox fundamental işlər  
aparılmalıdır. Bəlkə də bu sahədə 
elmi araşdırmaların kifayət qədər və 
səmərəli  olmamasının nəticəsidir ki, 
hətta dünyanın ən məşhur politoloq-
ları,  iqtisadçıları, ictimai xadimləri 
arasında qloballaşma barədə müxtə-
lif, bir çox hallarda  antoqonist fikir-
lər mövcuddur. 
Qloballaşmanı inkişafın güclü tərəqqi 
faktoru kimi qiymətləndirənlər belə 
hesab edirlər ki, dünyanı idarə et-
məyin “oyun” qaydaları milli sər-
hədlərdən kənara çıxdıqca asanlaşır. 
Lakin  onlar unudurlar ki, qloballa-
şan dünyada ziddiyyətlər də çoxdur. 
Ən  başlıca ziddiyyət dünyanı idarə 
edənlərlə hələ də kasıbçılıqdan xilas  

olmayanlar arasında gedir. Apardığı-
mız sistemli təhlil göstərir ki,  qlobal-
laşma şəraitində yoxsulluq problemi 
heç də yumşalmamış, əksinə, kasıb 
və varlı ölkələr arasında təbəqələş-
mə səviyyəsi daha da  kəskinləşmiş-
dir. Bir faktı qeyd edək: dünya üzrə 
birbaşa xarici investisiyaların  ümu-
mi həcmində inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin xüsusi çəkisi cəmi heç 20% 
deyildir. Elə ölkələr var ki, onlar-
da adambaşına düşən ümumi daxili 
məhsulun həcmi inkişaf etmiş ölkələr 
üzrə olan göstəricilərdən  30-40 dəfə 
azdır və narahatlıq doğuran bir də 
odur ki, bu fərqin azalması  meyli 
də müşayiət olunmur. Qloballaşma 
əsasən birqütblü xarakter  daşıyır və 
burada da həlledici rol ABŞ-a məx-
susdur. Hətta inkişaf  etmiş ölkələr 
qloballaşmanın birqütblü olmasın-
dan narahatlıq keçirirlər. Ona görə 
də ABŞ-ın bilavasitə təsiri altında 
olan beynəlxalq maliyyə  qurumları 
getdikcə artan ziddiyyətləri yum-
şaltmaq üçün məqsədli proqramlar,  
təkliflər, tövsiyələr hazırlayırlar.  Bu 
işlər o qədər də səmərə vermir. Dün-
yada  çox az ölkə vardır ki,  bütöv-
lükdə bu təşkilatların köməyilə tam 
ayağa  qalxsın, ağır problemlərdən 
azad olsun.
Artıq çoxlarında belə fikir formalaş-
mışdır ki, qloballaşan dünyada “açıq 
iqtisadiyyat” prinsiplərinin fəaliyyə-
tinə daha geniş üstünlük vermək la-
zımdır. Ancaq bunu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, zaman keçdikcə “açıq iq-
tisadiyyat”ın məzmunu və meyarları 
dəyişir. Qloballaşma  o vaxt mənfi 
nəticələrə gətirib çıxarır ki, bu və ya 
digər dövlətə təkidlə qəbul etdirilən 
liberallaşma, necə deyərlər, “həddi-
ni aşır”. Bu gün ABŞ, inkişaf etmiş 
ölkələrin heç biri öz iqtisadiyyatla-
rının tam  liberallaşmasının tərəfda-
rı deyillər. Düzdür, ABŞ bu məsələdə 
Avropa Birliyi ölkələrindən fərqlənir. 
Lakin bu super dövlət də öz milli mə-
nafelərini qorumaq üçün açıq-aşkar 
ÜTT-nin prinsiplərinə riayət etmir. 
Avropada da ABŞ-ın  dünya iqtisa-
diyyatında gücünün artmasına bi-
ganə qalmamaq meyilləri güclənir və 
bu, özünü AB bazarının qorunması 
üçün əlavə tədbirlərin görülməsində 
büruzə verir. 
Çində isə elə bir iqtisadi sistem qu-
rulur ki, bu sistem həm planlı təsər-
rüfatın, həm də azad bazar iqtisadiy-
yatının üstünlüklərindən məharətlə 

istifadə etməyə imkan verir. 
Qloballaşma şəraitində mədəniyyət 
ixracı da böyük sürətlə inkişaf  edir. 
Proseslərin müsbət cəhətlərlə yana-
şı, mənfi nəticələri daha təsirlidir və 
hər bir dövlət bu haqda xüsusilə dü-
şünməlidir. Çünki çox vaxt Qərbdən, 
xüsusilə ABŞ-dan ixrac olunan mə-
dəniyyət xalqımızın mənəvi dəyərlə-
rinə zərbə vurmaq məqsədi daşıyır.  
Hətta Avropa kimi  demokratikləş-
miş qitə ABŞ-dan ixrac olunan mədə-
niyyətə çox tələbkarlıqla yanaşır. 
Bu gün dünyada qloballaşmaya əks 
olan  qüvvələrin bir hissəsi antiqlo-
balçılar adı ilə birləşmişlər. Antiqlo-
balçılar yeni sosial  fenomendirlər. 
Antiqlobalçıların əksəriyyəti dəfələr-
lə bəyan etmişlər ki, onlar  qloballa-
şan, xüsusilə kommunikasiya siste-

minin inkişafı ilə əlaqədar nemətlərin 
əksinə deyillər. Lakin onlar əmtəə 
və xidmətlər bazarına  sərbəst daxil 
olmanı təmin edən, amma bazar 
rəqabəti prinsipini inkar edən digər 
“qloballaşma”nın lehinədirlər. Ma-
raqlıdır ki, antiqlobalçı strukturlar 
Qərb ölkələrinin təşəbbüsü və bila-
vasitə iştirakı ilə yaradılır.  Onlar in-
kişaf etmiş ölkələrlə yanaşı, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrə də  müdaxilə 
edirlər. Belə ki, bu ölkələrdə bunun 
üçün həm ideoloji, həm də  əsasən 
qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən 
təqdim olunan sosial baza mövcud-
dur. Antiqlobalçılar üçün eyni vaxt-
da etiraz aksiyasını keçirmək  çətin 
deyil. Belə ki, hərəkata daxil olan, 
demək olar ki, bütün  strukturla-
rın internetdə özlərinin saytları var. 
Digər tərəfdən, prosesin inkişafına 

qeyri-hökumət təşkilatlarının bütün 
ölkələrdə inkişafı, onların beynəlxalq  
əməkdaşlıq imkanlarının genişlən-
məsi öz təsirini göstərir. 
Bununla belə, qlobal ədalətsizlik, bə-
rabərsizlik, TMK-ların inkişaf etmək-
də olan ölkələr üzərində hökmranlıq 
iddiaları, inkişaf prosesində milli 
suverenliklərin tədricən beynəlxalq 
qurumlara verilməsi və s. bu  kimi 
faktlar antiqlobalçılar hərəkatının 
yayılmasına xidmət edir. Biz  bura-
da antiqlobalçılardan bir neçə fikir 
söylədik. Bu problem, təbii ki, xüsusi 
tədqiqat obyektidir. Onun mahiyyə-
ti, hərəkətverici qüvvələri,  dünyanın 
inkişaf meyillərinə təsiri məsələləri 
daha ətraflı öyrənilməlidir. 
Azərbaycanda sivil, demokratik cə-
miyyət qurulur. Respublikamızın  
dünya inteqrasiyasına qovuşması iq-
tisadi inkişafımız üçün yeni, böyük  
imkanlar açır. Bu imkanların uğurla 
reallaşması üçün biz daima milli iq-
tisadiyyatımızın dirçəlməsinə xidmət 
edən əlverişli mühitin yaranmasına 
nail olmalı, qloballaşma şəraitində 
son dərəcə vacib bir problemin həl-
linə - ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizli-
yinin qorunmasına  çalışmalıyıq. 
Türk dünyası tarixi inkişafın bir çox 
mərhələlərində bəşəriyyətin inkişa-
fına təkan vermiş, dünya  hadisələ-
rinə, mədəniyyətinə,  iqtisadiyyatına 
konkret təsir göstərmişdir. Bu gün 
altı müstəqil türkdilli dövlət – Azər-
baycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Öz-
bəkistan, Türkiyə və  Türkmənistan 
BMT-nin və bir sıra təşkilatların üzvü 
kimi bəşəri problemlərin həllində 
fəal iştirak edirlər. Bununla belə, on-
ların iqtisadi dirçəlişi üçün  hələ də 
istifadə olunmayan geniş imkanlar 
vardır. Adlarını çəkdiyimiz 6  dövlət 
dünya üzrə ümumi daxili məhsulun 
1,44, sənaye məhsulunun isə 1,29 fa-
izini istehsal edir. Buna baxmayaraq, 
son on ildə məlum səbəblərə görə 
bu dövlətlərin dünya üzrə istehsal 
olunan ümumi məhsulun həcmində 
xüsusi çəkisi artmışdır. Əlbəttə, bu 
dinamika qənaətbəxş sayıla bilməz. 
Türk dövlətlərinin iqtisadi inkişaf 
səviyyəsində də böyük fərqlər möv-
cuddur. 
Türk dünyası ölkələri yanacaq-enerji 
resurslarına görə xeyli dərəcədə yax-
şı təmin olunmaları ilə fərqlənirlər. 
Dövlət müstəqilliyi şəraitində həmin 
resurslardan səmərəli istifadə edil-
məsi beynəlxalq kapitalın bu ölkələrə 

axmasına, dünyanın qabaqcıl ölkələ-
rinin biznesmenlərinin, investorları-
nın iş təcrübəsindən, bir sözlə, neft 
faktorundan səmərəli istifadə olu-
namsına geniş imkan yaradır. 
Dünyanın ümumi 45 milyon kv.km-
lik neftli-qazlı sahəsinin 6,6 faizi türk 
dünyası ölkələrinin payına düşür. 
Türk dünyası ölkələri ərazisində neft 
və təbii qaz ehtiyatları qeyri-bərabər 
paylandığından yanacaq məhsulla-
rına olan tələbatı ödəmək üçün bu 
ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi münasi-
bətlərinin dərinləşməsi vacib şərtdir. 
“Əsrin müqaviləsi”, Bakı-Tbilisi-Cey-
han boru kəmərinin reallaşması is-
tiqamətində atılan cəsarətli addımlar 
bu ölkələrin dünya təsərrüfatında, 
onların qlobal, regional problemləri-
nin həllində rolunun artmasını real-
laşdıracaqdır. 
Bu gün Türk dünyası ölkələrinin in-
kişafı üçün daha əlverişli şans yaran-
mışdır. Söhbət qədim “İpək yolu”nun 
bərpasından gedir. Bu möhtəşəm 
nəqliyyat dəhlizinin reallaşması 
türk dünyası üçün daimi iqtisadi və 
siyasi sabitlik, daimi kapital, da-
imi iş yerləri, daimi gəlir mənbəyi 
ola bilər. Bu şansdan da biz səmərə-
li istifadə etməliyik. Türkdilli döv-
lətlərarası münasibətlərə yeni, azad 
iqtisadi prinsiplər prizmasından ya-
naşmaq, daha effektli münasibətlə-
rin formalaşması yollarını axtarmaq 
lazımdır. Milli dövlət mənafeləri 
bütövlükdə türk dünyasının  ümumi 
maraqları ilə əla qələndirilməlidir.  
İqtisadi əməkdaşlıq  məsələlərində 
xırda kommersiya maraqları deyil, 
bütövlükdə türk dünyasının maraq-
ları üstün tutul malıdır. 
Apardığımız araşdırmalar belə bir 
nəticə çıxarmağa əsas verir ki,  hazır-
da türk dünyasının dinamik tərəqqisi 
üçün real zəmin yaranmışdır.  Ən mü-
hüm niyyət ondan ibarət olacaqdır 
ki, türk dünyası ölkələrinin bir-birinə 
yaxınlaşması daimi dinamik prosesə 
çevriləcəkdir. Onlar özlərinin tarixi 
köklərini dərk etdikcə yaxınlaşa-
caq, birləşəcək, daha da güclənəcək, 
bir-birinə dəstək verəcəklər.

Akademik 
Ziyad Səmədzadə

“Qloballaşma prosesində Qafqaz 
və Orta Asiya” mövzusunda 

beynəlxalq konfransın materialları, 
Bakı, 2003, s. 36.

“Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 8 
may tarixli Şuşa şəhərində istilik təchi-

zatı sisteminin layihələndirilməsi, tikin-
tisi və quraşdırılması ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” Sərəncamının icrası ilə əlaqə-
dar “Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən 
Energetika Nazirliyi və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Şuşa rayo-
nunda xüsusi nümayəndəsi ilə razılaş-
dırılmaqla gücü 8110 kVt/saat olan 7 qa-
zanxana və bir istilik məntəqəsi tikilib”.
Bu sözləri “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 
sədri vəzifəsini müvəqqəti icra edən 
İlham Mirzəliyev payız-qış mövsümü-
nün başlanması ilə əlaqədar keçirilən 
brifinqdə deyib.
O bildirib ki, müxtəlif təyinatlı 16 bina-
nın məhəllədaxili, həmçinin binadaxili 
istilik və isti su təchizatı sistemlərinin 
yenidən qurulması işləri başa çatdırıla-
raq işə salınıb.

Ağdam Sənaye Parkında 
daha bir sahibkarlıq sub-
yektinə rezident statusu 
verilib və rezidentlərin 
sayı 12-yə çatıb.

Bu barədə İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov 
deyib.
Nazir qeyd edib ki, yeni 
rezident “NN-Tel Group” 

MMC tərəfindən sənaye 
parkında investisiya həc-
mi 1,3 milyon olan dam 
örtükləri istehsalı müəs-
sisəsi yaradılacaq.

Azərbaycanın tikinti mate-
rialları bazarında son 25 il 
ərzində aparıcı rol oyna yan 
“METAK” şirkəti elek trik 
qaynaqlı boru və profillə rin 
istehsalı üzrə beşinci xətti-
ni işə salacaqdır. Şir  kətdən 
verilən məlu mata görə, ar-
tıq bu məqsədlə Sumqayıt 
sənaye zona sı ərazisində 
şirkətin yeni boru zavodu-
nun tikinti  sinə başlanılmış-
dır. Mə lu    matda qeyd edilib 
ki, Azər    baycanın işğaldan 
azad olun   muş ərazilərinin 
in ki şafı və iqtisadi artım 

temp   ləri şirkətin əsaslı şə-
kil  də genişlənməsinə səbəb 
olmuş  dur. Yeni istehsal xət-
tini işə salmaqla “METAK” 
bu cür məhsulların idxal 
həc minin azaldılmasına 
və alı  cıların öz sifarişlərini 
göz ləmə müddətinə cid-
di təsir göstərə biləcəkdir. 
Həm  çi nin boru və profillərin 
“METAK”-ın yeni zavodun-
da istehsalı Azərbaycanda-
kı alıcılara tədarük olunan 
məhsulların keyfiyyətinə 
nəzarət etmək imkanı verə-
cəkdir.

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında əsas 
kapitala 11 milyard 774,5 milyon manat 
məbləğində, yaxud 2021-ci ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 8,2 faiz çox vəsait 
yönəldilib. Dövlət Statistika Komitəsin-

dən bildirilib ki, neft-qaz sektoruna ya-
tırılmış investisiyaların həcmi 13,5 faiz 
azalıb, qeyri neft-qaz sektoruna yönəl-
dilən vəsaitin həcmi isə 23,8 faiz artıb.
İstifadə olunmuş vəsaitin 6 milyard 585,4 

milyon manatı və ya 55,9 faizi məhsul 
istehsalı sahələrinə, 4 milyard 457,5 mil-
yon manatı (37,9 faizi) xidmət sahələrinə, 
731,6 milyon manatı (6,2 faizi) isə yaşayış 
evlərinin tikintisinə sərf olunub.
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Məlum olduğu kimi, Praqada okt-
yabrın 6-da keçirilən dördtərəfli gö-
rüş Fransa prezidenti E.Makronun 
təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Lakin 
görünən odur ki, Fransa rəhbərliyi 
Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münasibətlərin normallaşması ilə 
razılaşmaq istəmir, yaxud bu pro-
sesdə Azərbaycanın uğurlarını həzm 
edə bilmir. Çünki Fransa Preziden-
tinin Praqa görüşündən 6 gün sonra 
verdiyi müsahibəni başqa cür şərh 
etmək mümkün deyil.  Praqada va-
cib razılaşmaların əldə edilməsin-
dən sonra E.Makronun Azərbaycana 
qarşı yönələn açıqlamaları tamamilə 
qəbuledilməz, eyni zamanda Ermə-
nistanla Azərbaycan arasında müna-
sibətlərin normallaşması prosesinə 
qeyri-adekvatdır.
Məlumdur ki, Vətən müharibəsi-
nin, Azərbaycanın öz milli haqqını 
güc yolu ilə təmin etməsinin ortaya 
qoyduğu reallıqlardan biri ATƏT-in 
Minsk qrupu kimi Fransanın mas-
kasının tam cırılması oldu. Bu ölkə-
nin ermənipərəst siyasət yürütməsi 
əvvəldən də məlum idi. Lakin mü-
haribə günlərində başda Prezident 
Makron olmaqla Fransanın siyasi da-
irələri açıq şəkildə Ermənistanın mü-
dafiəsinə qalxdılar. 
Makronun cənab İlham Əliyevə bü-
tün telefon zəngləri ədalətin təmin 
olunmasına deyil, işğalçının müda-
fiəsinə xidmət edirdi. Fransa Prezi-
denti və digər rəsmi şəxsləri Azər-
baycanı müharibədə guya muzdlu 
döyüşçülərdən istifadə etməkdə, ya-
şayış yerlərini atəşə tutmaqda ittiham 
etdilər. İstəklərinə çatmadıqda, yəni 
Azərbaycanı öz milli haqqı uğrunda 
mübarizə yolundan döndərə bilmə-
dikdə isə məsələnin BMT səviyyə-
sində müzakirəsinə cəhd göstərdilər. 
Lakin Qoşulmama Hərəkatına üzv 
ölkələrin sayəsində Fransanın avan-
türası baş tutmadı.
44 günlük müharibə dövründə Fran-
sa prezidenti və bu ölkənin dövlət və 

hakimiyyət orqanları Azərbaycana 
qarşı müxtəlif təzyiqlərə əl atsalar da, 
baş tutmamışdı. Prezident İlham Əli-
yev sübut etdi ki, heç bir siyasi təzyiq 
onu yolundan döndərə, torpaqları-
mızın işğaldan azad edilməsinin qar-
şısını ala bilməz. Həm E.Makronun, 
həm də digər fransız siyasət dairələ-
rinin niyyətləri gözlərində qaldı və 
Azərbaycan işğal altındakı torpaqla-
rını azad edərək Ermənistanın kapi-
tulyasiyasına nail oldu. 
Müharibədən sonra da Fransanın 
siyasi dairələri Azərbaycan torpaq-
larının işğaldan azad olunması faktı 
ilə barışa bilmədilər. Bunu Fransanın 
siyasi dairələrinin açıqlamaları, üç-
tərəfli Bəyanata qarşı çıxmaları təs-
diq edirdi. 2020-ci il noyabrın 25-də 
Fransa senatında Dağlıq Qarabağ-
dakı separatçı rejimin tanınması ilə 
bağlı qətnamənin qəbulu bir daha bu 
ölkənin Ermənistanın işğal siyasə-
tinə dəstək verməsinin aydın sübu-

tu oldu. Belə bir qətnamənin qəbulu 
beynəlxalq hüquqa olan hörmətsiz-
liklə yanaşı, Fransanın siyasi rüs-
vayçılığı idi. Bu, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə qarşı çıxan, üçtərəfli Bə-
yanata qısqanclıqla yanaşan Fransa 
parlamentinin təxribatçı və utancve-
rici addımı idi. Bu baxımdan Vətən 
müharibəsində Azərbaycan həm də 
Fransaya qalib gəldi.
Ümumiyyətlə, İkinci Qarabağ mü-
haribəsi başlayan gündən Makronun 
davranışları və açıqlamaları göstərdi 
ki, o,  Avropanın ən nüfuzlu dövlət-
lərindən birinə başçılıq etmək üçün 
tələb olunan keyfiyyətlərə malik de-
yil. Ona görə vaxtilə De Qoll kimi 
şəxsiyyətin lideri olduğu bu ölkənin 
nüfuzu artıq ciddi şəkildə zədələnib. 
 Bütövlükdə Fransanın aşkar ermə-
nipərəst mövqeyi Minsk qrupunun 
vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların 
nə üçün nəticəsiz qaldığını göstər-
di. Müharibə günlərində və sonrakı 

dövrdə baş verənlər təsdiq edir ki, 
Fransa münaqişənin dondurulmuş 
vəziyyətdə qalmasına səy göstər-
məklə, Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinin Ermənistana birləşdi-
rilməsində maraqlı olub. Fransanın 
niyyətini gözündə qoyan Azərbaycan 
isə Vətən müharibəsindən sonra da 
öz milli maraqlarını qətiyyətlə təmin 
edir. Həm Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
yenidən qurulur, həm də Ermənistan 
üçtərəfli bəyanatların öhdəliklərini 
yerinə yetirməyə məcbur edilir. 
Oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi (MDB) Dövlət Başçı-
ları Şurasının iclasında bu barədə da-
nışan Prezident İlham Əliyev Fransa 
Prezidentinin faktları manipulyasiya 
edərək dünya ictimaiyyətini çaşdır-
mağa səy göstərdiyini bildirib: "La
kin Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi 
xoş mərama baxmayaraq, Praqada
kı görüşdən, demək olar, bir həftə 
sonra Fransa Prezidenti təhqiramiz, 

qəbulolunmaz, yalan və təxribat xa
rakterli bəyanatlarla çıxış etdi. Bu 
bəyanatlar mətbuatda var, hər kəs 
onları görə bilər. Bu bəyanatlarda 
o, Azərbaycanı dəhşətli müharibə 
törətməkdə günahlandırıb, bunun
la da faktları manipulyasiya edərək, 
Fransa və dünya ictimaiyyətini çaş
dırmağa səy göstərib."
Azərbaycanın bölgədə sülh, sabitlik 
və inkişafı təmin etmək, beynəlxalq 
hüquq prinsiplərinə hörmət əsa-
sında münasibətləri normallaşdır-
maq cəhdləri qarşılığında Fransanın 
birtərəfli mövqeyi və əsassız ittiham-
ları bu ölkənin vasitəçilik səylərinin 
yenidən nəzərdən keçirilməsini la-
büd edir. "Böyük ölkənin preziden
tinə küçə leksikonundan istifadə 
etməyin nə dərəcədə siyasi nəzakətə 
uyğun olmasını, qoy, Fransa icti
maiyyəti müəyyən etsin. Biz isə öz 
tərəfimizdən belə bəyanatları qəti 
surətdə pisləyirik, rədd edirik və 
bundan sonra Fransa hökumətinin 
belə münasibəti çərçivəsində Azər
baycanErmənistan münasibətləri
nin normallaşdırılması işində Fran
sanın hər hansı rol oynamasının heç 
bir mümkünlüyünü görmürük", - 
deyə Prezident İlham Əliyev bildirib.
Azərbaycan-Ermənistan münasibət-
lərinin normallaşdırılması prosesi 
kontekstində Prezident İlham Əliye-
vin oktyabr ayında keçirdiyi görüş-
lər, aparılan müzakirələr, əldə olunan 
nəticələr təsdiqləyir ki, Azərbaycan 
öz hədəflərinə doğru inamla irəlilə-
yir. Prezident İlham Əliyevin dedi-
yi kimi, Fransanın Azərbaycan və 
Ermənistan arasında münasibətlərə 
heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu ölkənin 
mövqeyinin, rəhbərliyinin nə demə-
sinin  isə Azərbaycan üçün əhəmiy-
yəti yoxdur. Torpaqlarını işğaldan 
güc yolu ilə azad edən Azərbaycan 
yaranmış yeni reallıqlar fonunda da 
öz milli maraqlarını qətiyyətlə təmin 
edəcək.

Akademik Ziyad SƏMƏDZADƏ

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Dünya 
Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direk-
toru Sebastian Molineus və Bankın Azərbaycan 
üzrə ölkə meneceri xanım Sara Mayklla görü-
şüb.
Nazirlikdən bildirilib ki, görüşdə iqtisadiyyat 
naziri Dünya Bankı ilə səmərəli əməkdaşlığı və 
əlaqələrin çoxşaxəliliyini vurğulayıb, Bankla 
birgə həyata keçirilən layihələrin, hazırlanan 
analitik sənədlərin Azərbaycan iqtisadiyya-
tının dayanıqlı və davamlı inkişafının təmin 
olunması, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, özəl 
sektorun inkişafı, investisiyaların artırılması 

kimi məsələlərə yönəldiyini qeyd edib. Nazir 
Dünya Bankı ilə potensial əməkdaşlıq sahələri, 
qurumun növbəti illər üzrə Azərbaycanda fəa-
liyyət istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüb.
Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional 
direktoru Sebastian Molineus Bankın biznes 
mühiti, innovasiyalar, sahibkarlığın inkişafı 
və digər sahələrdə təcrübəsini diqqətə çatdı-
rıb, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatların 
Bank tərəfindən dəstəkləndiyini vurğulayıb.
Görüşdə Azərbaycanla əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsi və yeni təşəbbüslər üzrə perspektiv-
lər müzakirə olunub.

BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı (UNIDO) ilə 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında 
2022-2026-cı illər üzrə Əməkdaşlığa dair Çərçi-
və sənədi imzalanıb.
İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, sənədi Azərbaycan tərəfdən İqtisa-
diyyat naziri Mikayıl Cabbarov, BMT tərəfdən 
isə BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının baş 
direktoru Gerd Müller imzalayıblar. Bununla 
bağlı keçirilən tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov UNIDO-nun sənaye-
nin davamlı inkişafının təşviqi istiqamətində 
tədbirlərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Qeyd 
edilib ki, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail 
olunması Azərbaycan Respublikasının sosi-
al-iqtisadi siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. 
Bu baxımdan, ötən ilin martında imzalanmış 

BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf üzrə Əməkdaşlı-
ğa dair Çərçivə sənədi xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Azərbaycanda hazırda həyata keçirilən 
2022-2026-cı illəri əhatə edən sosial-iqtisadi in-
kişaf strategiyası da BMT-nin 2030-cu ilədək 
İnkişaf Gündəliyi ilə sıx uzlaşır. Nazir diqqətə 
çatdırıb ki, bu gün imzalanan sənəddə ətraf 
mühit və enerji səmərəliliyi, təmiz istehsal kimi 
vacib sahələrə üstünlük verilir və bu, ölkəmizin 
“yaşıl” artım məkanına çevrilməsi prioritetinə 
uyğundur. UNIDO-nun baş direktoru Gerd 
Müller Azərbaycanın son illər əldə etdiyi uğur-
ları qeyd edib, Çərçivə sənədinin ixtisaslaşmış 
beynəlxalq qurum kimi UNIDO ilə əməkdaşlı-
ğın dərinləşdirilməsinə, Azərbaycanın sənaye 
potensialının daha geniş reallaşmasına töhfə 
verəcəyini vurğulayıb.
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Азербайджан и Албания 
являются участниками 
проекта ТАР, и страны 
сыграли очень важную 
роль в реализации Южного 
газового коридора. Об этом 
заявил 15 ноября президент 
Ильхам Алиев, выступая 
с заявлением для печати 
вместе с президентом 
Албании Байрамом Бегаем.
Подчеркнув, что представи-
тели Албании всегда 
ак тив но участвовали 
во многих заседаниях 
Консуль тативного со-
вета Южного газового 
кори дора, проводимых 
под председательством 
Азер байджана и Евро-
пейского союза, глава 
азербайджанского 

государства сказал: «Сегодня 
азербайджанский газ вносит 
вклад в энергетическую 
безопасность Европы. В 
июле этого года между 
Азербайджаном и 
Европейской комиссией 
был подписан Меморандум 
о взаимопонимании 
по стратегическому 
сотрудничеству в области 
энергетики. На основании 
этого меморандума мы 
намерены удвоить поставки 
газа в Европу к 2027 году».
Президент Ильхам Алиев 
отметил, что этот газ будет 
проходить по территории 
Албании, тем самым 
оказывая дополнительную 
поддержку и вклад в 
энергобезопасность Европы.

«Наши запасы газа очень 
богаты. В настоящее вре-
мя обсуждается вопрос 
двук ратного расширения 
мощ ности как газопровода 
TAP, так и TANAP. Южный 
газовый коридор работает 
уже почти два года. Но 
обсуж дается расширение 
этих двух трубопроводов, 
которые уже являются 
неотъемлемой частью 
Южного газового кори-
дора. То есть это показы-
вает, что в нем есть боль-
шая потребность и спрос. 
Азербайджан уже признан 
и оценен офи циаль ны-
ми лицами Евросоюза 
как надежный партнер. 
Конечно, мы очень 
хорошо понимаем эту 
ответственность», - сказал 
глава государства.Президент 
Ильхам Алиев также сказал, 
что в ближайшее время 
состоится первое заседание 
совместной рабочей группы 
между Азербайджаном и 
Албанией по экономике 
и промышленности. 
В повестке дня много 
вопросов, которые нужно 
обсудить. 

Председатель Центрального 
банка Азербайджана (ЦБА) 
Талех Кязымов встретился с 
региональным директором 
Всемирного банка (ВБ) 
по Южному Кавказу 
Себастьяном Молинеусом 
и менеджером банка по 
Азербайджану Сарой 
Майкл.
«Сегодня на встрече 
мы обсудили текущее 
состояние и перспективы 
сотрудничества между 
Центральным банком и ВБ», 
- говорится в публикации.

В январе – октябре 2022 года 
всего в госбюджет по линии 
Государственной налоговой 
службы (ГНС) при минис-
терстве экономики Азер-
байджана было перечис лено 
свыше 13,998 мил лиарда 
манатов (рост за год на 90,1 
процента). 
При этом поступления 
от ненефтяного сектора 

составили порядка 7,038 
миллиарда манатов, что на 
1,6 миллиарда манатов, или 

30,8 процента превышает 
показатель января - октября 
2021 года.

Первый вице-президент 
Азербайджанской 
Республики Мехрибан 
Алиева прекратила свою 
деятельность в качестве 
посла доброй воли 
ЮНЕСКО и направила 
письмо генеральному 
директору ЮНЕСКО.
Пусть видит Всевышний 
– Азербайджан сделал 
все, чтобы стать 
полноценным членом 
ЮНЕСКО. Официальный 
Баку участвовал в 
широкомасштабных 
программах восстановления 
культурного наследия. 
Делал все, чтобы 
восстановить мировое 
культурное наследие. 
Тот же Ватикан, те же 
итальянцы, как и французы 
в Страсбурге, благодарны 
Баку за сохранение их 
культурного наследия. Но 
взамен Азербайджан не 
получил ничего. Точнее так 
– НИЧЕГО.
За 18 лет деятельности 
первого вице-президента 
Азербайджана в 
качестве посла доброй 
воли ЮНЕСКО 
поддержка сохранения 
азербайджанского 
культурного наследия, 
уничтоженного в ходе 
армянской оккупации, 
равна нулю. Азербайджан 
просил о немногом: 
«Приедьте, оцените 
культурный геноцид 
армян в отношении 
азербайджанских 
культурных ценностей за 
период оккупации». Но 
всякий раз Баку натыкался 
на отказ.
Руководство ЮНЕСКО 
выбрало самую, как им 
показалось, коварную 
и циничную позицию – 
деньги с Баку брать, на 
официальном уровне 
рассыпаться в реверансах, 

но как только дело доходит 
до справедливости 
– тут же придавать 
лицу индифферентное 
выражение и полное 
отрицание сути проблемы. 
Преувеличение? А как 
тогда объяснить, что за 
последние 30 лет ЮНЕСКО 
не направляла ни одной 
миссии на оккупированные 
территории с целью оценки 
ущерба культурному 
наследию Азербайджана? 
Внезапная глухота и слепота 
чиновников одолела? 
Будем справедливы, 
поскольку это качество 
сильного - в 2005 году, при 
генеральном директоре 
Коитиро Мацууре, 
ЮНЕСКО, по крайней мере, 
отреагировала на призывы 
Азербайджана, отметив 
в отчете организации 
невозможность доступа 
на территорию в 
результате оккупации 
азербайджанских земель 
вооруженными силами 
Армении в качестве 
причины, препятствующей 
отправке миссии.
Но так было только до 
момента, пока директором 
ЮНЕСКО не стал министр 
культуры Франции – 
страны объявившей Ереван 
своей второй столицей. 
Тут уж об объективности 

нужно было забыть. Тут 
уж наступили времена, 
когда «традиционно и 
исторически пострадавшей» 
стала христианская 
Армения с ее албанскими 
памятниками истории. 
Да, та самая, которая на 
территориях проживания 
мусульман устроила 
настоящий культуроцид.
С какой-то мелочной 
озлобленностью армяне 
уничтожали все, что хоть 
как-то олицетворяло 
азербайджанские символы 
– от мечетей до скромных 
могильных памятников. 
Не создавая ничего 
взамен. Это не поведение 
цивилизованного человека 
– это поведение дикого 
варвара, который крушит 
другую культуру только 
потому, что претендует на 
историческое наследие.
И именно позицию 
«нового армянского 
варварства» поддержала 
ЮНЕСКО в лице нового 
французского министра. 
Сотрудничать с такой 
организацией – не уважать 
себя и свою страну. Пусть 
в самой себе и остается – 
денег для варваров и их 
популяризаторов у Баку 
больше не осталось…

Источник: haqqin.az 

Турция помогает 
обеспечивать 
энергетическую 
безопасность для Европы 
с помощью газопроводов 
и посредничества между 
другими странами. Об этом 
во время выступления на 
сессии «Продовольственная 
и энергетическая 
безопасность» саммита 
«Большой двадцатки» (G20) 
заявил президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, 
пишет Anadolu.

«Как энергетический центр, 
мы вносим очевидный вклад в 
безопасность нашего региона, 
особенно Европы. Например, 
помощью в разрешении 
продовольственного 
кризиса… Проект 
Трансанатолийского 
газопровода (TANAP) еще 
раз показал, что «Южный 
газовый коридор» имеет 
жизненно важное значение 
для его работоспособности», - 
сказал глава Турции во время 
своего выступления.

«В такой период, когда 
мировая экономика 
переживает серьезные 
потрясения, мир сильно 
нуждается в руководстве и 
сотрудничестве стран G20. 
Говоря это, я желаю, чтобы 
наша встреча и решения, 
которые мы примем, 
были полезными для всего 
человечества, и я благодарю 
принимающую нас 
Индонезию», - подчеркнул 
Реджеп Тайип Эрдоган.

Вот уже третий месяц 
Иран сотрясают акции 
протестов, начавшиеся с 
убийства полицией нравов 
22-летней Махсы Амини за 
«неправильный хиджаб». 
В эти дни демонстрации 
под лозунгами «Смерть 
диктатору», «Женщина, Жизнь, 
Свобода», «Клянусь кровью 
моих товарищей, мы будем 
стоять до конца» прошли в 
Тегеране, Исфахане, Ширазе, 
Зенджане, Санандадже, 
Сардаште, Араке, Алигудерзе, 
Боджонорде, каспийском 
портовом городе Анзали, 
Кирмане, Ноушехре, Карадже, 
Астаре, Захедане, в священном 
для шиитов Куме и других 
городах.
В городе Решт отряды 
ополчения «Басидж» и 
сотрудники спецслужбы 
«Сепах» применили дубинки 
и слезоточивый газ против 
группы сбросивших чадру 
певших и танцевавших 
женщин. Как сообщил 
агентству IRNA начальник 
полиции Решта Махмуд 
Хафизи, 20-летняя девушка 
получила ранение в голову и 
была помещена в отделение 
реанимации местной 
больницы. Танцы на улицах 
без хиджаба стали одной из 
форм выражения несогласия 
с репрессивными законами 
Исламской Республики.

Сидячие забастовки проходят 
в университетах Тегерана, 
Мешхеда, Шираза, Сенендеджа 
и др. Протестующие в 
Бендер-Аббасе, Мараге, 
Рамсаре, Фуладшехре и 
Алванде, применив "коктейли 
Молотова", сожгли все 
баннеры с портретами 
Хомейни, Хаменеи и 
Касема Сулеймани. Во всех 
иранских городах молодежь 
демонстративно сжигает 
религиозное одеяние мулл, на 
улицах с голов мулл срывают 
чалмы. Ненависть общества 
к священнослужителям 
настолько велика, что многие 
муллы предпочитают 
вообще не появляться на 
улицах. Сейчас в Иране 
любая причастность к 
власти оценивается как 
постыдная и порочная связь. 
В восточноазербайджанском 
городе Кудс возмущенные 
жестокостью силовиков 
люди избили главу мечети, 
представителя Хаменеи 
Ходжат-уль-ислама Амирхана.
Одновременно усиливается 
противодействие граждан 
силовикам. На центральной 
площади Кума демонстранты 
облили красной краской 
огромные баннеры с 
изображением Хомейни 
и Хаменеи, изобразив их 
стоящими по колено в крови. 
В городах Хаш, Санандадж, 

Захедан подожжены штаб-
квартиры местного отделения 
«Басидж» и «Сепах».
По данным правозащитников, 
с начала волны гражданского 
неповиновения уже убиты 326 
участников протестов, среди 
них 50 детей. Арестованы 
и подвергнуты пыткам 
почти 15 тысяч человек, 
место заключения 1 891 
демонстранта полиция 
держит в тайне.
Известный иранский 
политолог Реза Талеби в 
интервью haqqin.az отметил, 
что проходящие в Иране 
протесты являются началом 
антитоталитарной иранской 
революции. Требования 
протестного движения 
состоят в предоставлении 
демократических свобод: 
соблюдение прав человека, 
введение гендерного 
равноправия, освобождение 
от засилья мулл во всех сферах 
жизни, обеспечение прав 
национальных меньшинств 
и так далее. Не обязательно, 
чтобы революция победила 
за короткое время. Нынеш-
нее протестное движение 
на чалось с требования 
отменить ношение хиджаба, 
но вскоре трансформировалось 
в полномасштабный револю-
ционный бунт против теокра-
тической тоталитарной сис-
темы. Источник: haqqin.az 
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Akademik Ziyad Səmədzadə “Baku Steel Company” QSC-nin Baş direktoru Kamal 
İbrahimova dayısı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini

 QƏNDİLOV RƏFİQ TAĞI OĞLUNUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi 
“Baku Steel Company” QSC-nin Baş direktoru Kamal İbrahimova dayısı, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun direktor müavini
 QƏNDİLOV RƏFİQ TAĞI OĞLUNUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

17-23 noyabr 2022-ci il

Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin 
“Şuşa ili” çərçivəsində elan etdiyi xüsusi qrant 
müsabiqəsinin qalibi olan “Azərbaycan İqtisa-
dçılar İttifaqı” İctimai Birliyi “Şuşa rayonunun 
demoqrafik, sosial-iqtisadi inkişaf vəziyyəti 
və prespektivləri” adlı layihənin icrasını başa 
çatdırmaq üzrədir. Layihə çərçivəsində “Şuşa
270. Şuşanın demoqrafik, sosialiqtisadi in
kişafı: dünən, bu gün və perspektivlər” adlı 
kitab hazırlanıb çapa verilmişdir.
Kitabda Şuşanın iqtisadi, sosial, demoqrafik 
göstəriciləri son 100 illiyin ayrı-ayrı dövrlə-
ri üzrə kompleks araşdırılmış, onun dünəni, 
bu günü və gələcək inkişafı barədə təklif və 
tövsiyələr verilmişdir. Qarabağ regionunun, 
xüsusən Şuşanın kompleks göstəricilərinin 
müqayisəli təhlili əsasında kurort imkanları 

araşdırılmış, burada beynəlxalq miqyaslı müa-
licə ocaqlarının yaradılması ilə bağlı təkliflər 
hazırlanmışdır. Ekspertlər tərəfindən Şuşa ra-
yonunda tarixən formalaşmış məskunlaşmanın 
ümumi və fərqli xüsusiyyətləri müəyyənləşdi-
rilmiş, burada yaşayacaq əhalinin optimal sayı 
barədə müvafiq proqnozlar verilmiş və işğala 
qədər Şuşa rayonunda kənd təsərrüfatı isteh-
salının dinamikası, şəhər əhalisinin ərzaq məh-
sulları ilə təmin edilməsi, ekoloji təmiz məhsul 
istehsalının təşkili imkanları araşdırılıb. Həm-
çinin, kitabda Şuşanın sovet hakimiyyəti illə-
rində vəziyyəti, işğaldan əvvəlki və sonrakı 
dövrləri, Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrün-
də inkişafı və hazırkı bərpa, quruculuq işləri öz 
əksini tapıb. Bu günlərdə kitab mətbəəyə çapa 
verilib. Tezliklə Şuşada və Bakıda təqdimat mə-
rasimlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

Bakcell şirkəti Qarabağda özünün 101-ci baza 
stansiyasını uğurla istifadəyə verib. 
Bununla da şirkət ilin əvvəlində qarşıya qoyu-
lan plana uyğun olaraq 2022-ci ildə işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə şəbəkəsinin genişlən-
dirilməsinə 23 milyon manat həcmində investi-
siya yatırıb.  
Burada quraşdırılmış 4G baza stansiyaları 
sayəsində abunəçilər ən müasir səs texnologi-
yası olan VoLTE üzərindən daha sürətli, aydın 
və kəsintisiz zəng edə bilirlər. 
2022-ci ildə Bakcell şəbəkəsi növbəti dəfə Ook-
la® tərəfindən “Azərbaycanın ən sürətli mobil 
şəbəkəsi” kimi tanınıb. 
Şirkət işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin 
bərpası və zəruri infrastrukturun yaradılması 
istiqamətində həyata keçirilən genişmiqyaslı 
tədbirlərdə fəal iştirakını davam etdirəcək.

Dünyanın bir sıra aparıcı qu-
rumları, o cümlədən Yapo-
niyanın iri maliyyə şirkəti 
"Nomura" strateqləri dolların 
bahalaşması prosesinin da-
yandırılması barədə fikirlərini 
açıqlayıblar. Onların fikrincə, 
bu proses ABŞ-da inflyasiya-
nın yavaşlaması və Çinin risk-

li aktivləri dəstəkləmək üçün 
gördüyü tədbirlər ilə əlaqədar 
olaraq başa çatıb.
Qlobal investisiya bankı "Mor-
gan Stanley"dən sonra "No-
mura" da ABŞ dollarının ucuz-
laşacağını gözləyir.
"ABŞ-da inflyasiyanın yavaş-
lamasını və Çin iqtisadiyyatı-

nın yenidən açılmasını nəzərə 
alsaq, dollarda geriləmə qaçıl-
maz görünür", - Nomura stra-
teqləri yazıblar. 
ABŞ-da oktyabr ayında infl-
yasiyanın gözləniləndən aşağı 
olması FED-in faiz artırma-
ğı azaldacağına dair gözlən-
tilərə səbəb olduğundan dol-
lar indeksi sentyabr ayındakı 
rekord səviyyədən təxminən 
7 faiz düşüb. Sentyabrda 114 
səviyyəsindək yüksəlmiş dol-
lar indeksi hazırda 106 bənd-
dədir.
Dolların düşməsinə Çində da-
şınmaz əmlak sektoru üçün 
yeni tədbirlərin elan edilməsi 
də təsir göstərib.
Dollar indeksi ABŞ dollarının 
avro, İngiltərə funt sterlinqi, 
Kanada dolları, İsveçrə fran-
kı, Yapon yeni və İsveç kro-
nundan ibarət səbətə nisbətini 
göstərir.

Noyabrın 14-15-də İndonezi-
yanın Bali adasında keçirilən 
G20 ölkələrinin sammiti G7 
üzv lərinin və digər ölkələrin 
li der lərinin Polşa ərazisinə 
dü şən raketlərin müzakirəsi 
ilə yekun laşıb.
Məsələ barəsində məlumat 
verən ABŞ Prezidenti Co Bay-

den Ukrayna ərazisində gedən 
müharibə ilə bağlı Polşa ərazi-
sinə düşən raketlərin Rusiya 
tərəfindən buraxıldığının az 
güman olunduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, noyabrın 15-də 
Rusiyanın Ukraynanın enerji 
obyektlərinə endirdiyi ən güc-
lü raket zərbələri nəticəsində 

gərginlik daha da artıb. Polşa 
ərazisinə düşən iki raket nəti-
cəsində iki nəfərin həlak oldu-
ğu bildirilir. Xatırladaq ki, Pol-
şa Şimali Atlantika Müqaviləsi 
Təşkilatının (NATO) üzvüdür.
Raket zərbələrindən sonra G7 
ölkələrinin və NATO üzvü olan 
dövlətlərin liderləri İndonezi-
yada fövqəladə birgə toplantı 
keçiriblər. Görüşün təfərrüatla-
rı barədə hələlik məlumat veril-
mir. Xatırladaq ki, G7 qrupuna 
ABŞ, Almaniya, Kanada, Fran-
sa, İtaliya, Yaponiya və həmçi-
nin Avropa İttifaqı daxildir. Ağ 
Evdən verilən məlumata görə, 
fövqəladə toplantıda İspaniya 
və Niderland nümayəndələri 
də iştirak ediblər.

Yer kürəsində əhalinin sayı 8 
milyard nəfərə çatıb.
Bu barədə BMT-nin mətbuat 
xidməti dünya təşkilatının he-
sablamalarına istinadla məlu-
mat yayıb.
BMT-nin məlumatına görə, 
dünya əhalisinin 1 milyard 
nəfər artması üçün 12 il lazım 
olub, proqnozlara görə, 2037-

ci ilə qədər əhalinin sayı 9 mil-
yarda çatacaq.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nın Əhali Fondu (UNFPA) öz 
növbəsində, qeyd edib ki, dün-
ya əhalisinin 2080-ci illərdə 
10,4 milyarda qədər artmaqda 
davam edəcəyinə baxmaya-
raq, ümumi artım tempi aza-
lır. UNFPA-nın məlumatına 

əsasən, dünya əhalisinin üçdə 
ikisi məhsuldarlığı aşağı olan 
ərazilərdə yaşayır və əhali ar-
tımı əsasən yoxsul ölkələrin, 
xüsusən də Sahara səhrasının 
cənubunda yerləşən Afrika 
dövlətlərinin payına düşür.
Fond hesab edir ki, əhali ar-
tımı ilə əlaqədar beynəlxalq 
ictimaiyyət dünyanın üzləş-
diyi problemləri azaltmaq və 
davamlı inkişaf məqsədlərinə 
nail olmaq üçün effektiv həll 
yolları axtarmalıdır. Belə ad-
dımların reallaşdırılması üçün 
“dünyanı daha təhlükəsiz, 
dayanıqlı və inklüziv etmək” 
məqsədilə əhaliyə dəstək 
proqramlarına investisiyaların 
artırılması vacibdir.

Partlayıcı maddəni yerləşdirməkdə şübhəli 
bilinən suriyalı Əhlam Əlbəşirin qaldığı evdə 
aparılan axtarış zamanı 3800 dollar və 5 min 
avro aşkarlanıb. Partlayışda həyatını itirən 6 
nəfərdən dördünün cəsədi artıq ailələrinə təh-

vil verilib. 
Xatırladaq ki, noyabrın 13-də İstanbulun İstiq-
lal prospektində yerli vaxtla təxminən 16:20-
də partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində altı 
nəfər ölüb, 81 nəfər yaralanıb.

“Baku Steel Company” QSC-nin kollektivi 
şirkətin Baş direktoru Kamal İbrahimova da-
yısı, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İns-
titutunun direktor müavini Qəndilov Rəfiq 
Tağı oğlunun vəfatından kədərləndiyini bil-
dirir,  mərhumun ailəsinə və yaxınlarına də-
rin hüznlə başsağlığı verir. 
Qeyd edək ki, uzun illər təhsil sektorunda fəa-
liyyət göstərmiş, kimya üzrə elmlər namizədi 
Qəndilov Rəfiq Tağı oğlu Azərbaycanda təh-
silin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2006-cı 
ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi” me-
dalına layiq görülmüşdür.

Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Prezidenti yanında Vətəndaşla-
ra Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin tabeliyindəki Elektron Hökumətin 
İnkişafı Mərkəzi tərəfindən yaradılmış “myGov” 
şəxsi kabinet əsaslı portaldan vətəndaşlar bir çox 
bildirişlər ala biləcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Elektron Hö-
kumətin İnkişafı Mərkəzinin direktoru Fariz 
Cəfərov deyib. Onun sözlərinə görə, artıq in-
sanlar yaxın vaxtlarda telefonlarına müxtəlif bil-
dirişlər alacaqlar: "Bu bildirişlər sənədlərinin, 

şəxsiyyət vəsiqələrinin vaxtlarının bitməsi ilə 
bağlıdır. “myGov” elektron hökumət portalının 
istifadəçilərinin sayı 1 milyonu keçib. Bu günə 
qədər şirkətlər 56 milyon dəfə portalın onlayn 
xidmətlərindən istifadə ediblər".
F.Cəfərov bildirib ki, bu gün ən böyük layihələ-
rimizdən biri olan "ASAN login"də 2,5 milyon 
istifadəçimiz var: "Biz süni intellektə bənzəyən 
qeydiyyat sistemi düzəltmişik. Biz "Google"un, 
"Facebook"un xidmətlərini tətbiq etməyə çalışı
rıq".


