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Dekabrın 2-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Qaraməryəm-İsmayıl-
lı-Şəki avtomobil yolunun Oğuz-Şəki hissəsi-
nin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak 
edib.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva dekabrın 2-də Şəkinin 
Orta Zəyzid kəndində “Green Factory” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin quru meyvə 
istehsalı müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış 
olublar.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qız-

ları Leyla Əliyeva Şəki Şəhər İcra Hakimiyyə-
tinin yeni inzibati binasında yaradılan şəraitlə 
tanış olublar.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qız-
ları Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərə-
findən Şəki Xan məscidi-qəbiristanlıq komp-
leksində aparılmış bərpa işləri ilə tanış olublar.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva dekabrın 2-də Şəki şəhə-
rindəki “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qo-
ruğu ərazisində aparılan təmir-bərpa işləri ilə 
tanış olublar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev dekabrın 2-də Oğuzda Daşağıl çayı 
üzərində “Oğuz-1”, “Oğuz-2”, “Oğuz-3” kiçik 
su elektrik stansiyaları silsiləsinin açılışında iş-
tirak edib.

***
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Oğuz 
şəhərində inşa edilmiş 100 yerlik körpələr 
evi-uşaq bağçası dekabrın 2-də istifadəyə ve-
rilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev açılışda iştirak edib.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev dekabrın 2-də Oğuz rayonunda “Aqro-
inkişaf 2017” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyə-
tinin (MMC) “Şəki-Oğuz” Aqroparkında yara-
dılan şəraitlə tanış olub.

***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev dekabrın 2-də Oğuz rayonunda “Şə-
ki-Oğuz” Aqroparkının qoz məhsulunun qər-
zəkdən təmizlənməsi, yuyulması və qurudul-
ması zavodunun təməlini qoyub.

“Azərbaycanı Ermənistana 
qarşı müharibə cinayətləri 
törətməkdə əsassız ittiham 
edən Fransanın öz tarixi mü-
haribə cinayətləri və insanlıq 
əleyhinə cinayətlərlə zəngin-
dir. Dünyanın müxtəlif böl-
gələrində 50-dən artıq dövlətin 
ərazisini işğal etmiş, sərvətləri-
ni talamış, xalqlarını uzun illər 
əsarətdə saxlamış Fransanın 
törətdiyi vəhşiliklər, habelə in-
sanlıq əleyhinə cinayətlər, eləcə 

də müharibə cinayətləri bəşər 
tarixinin qara səhifələridir”.
Bu fikirlər Azərbaycan Milli 
Məclisinin Fransa Milli As-
sambleyasının qəbul etdiyi 
qətnamə ilə bağlı 2022-ci il 1 
dekabr tarixli açıqlamasında 
yer alıb. “Müstəmləkə illə-
rində Fransa silahlı qüvvələri 
etnik və dini mənsubiyyətinə 
görə yüz minlərlə dinc sakini 
kütləvi surətdə qətlə yetirmiş 
və açıq şəkildə qul ticarəti ilə 

məşğul olmuşlar. Törədilmiş 
soyqırımı cinayətləri Fransa-
nın siyasi tarixində silinməsi 
mümkün olmayan ləkədir”, - 
deyə açıqlamada bildirilib.
Qeyd olunub ki, qətnamədə 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı 30 il davam edən işğalçı-
lıq və etnik təmizləmə siyasə-
ti, Xocalı soyqırımı, 44 günlük 
müharibə zamanı Azərbayca-
nın şəhərlərinin ballistik ra-
ketlərlə atəşə tutulması, işğal 

dövründə ölkəmizin 9 şəhəri 
və 300-dən artıq kəndinin vi-
ran edilməsi, total minalama 
və mina terroru siyasəti, 4000 
nəfərə yaxın vətəndaşımızın 
itkin düşmüş hesab olunması, 
kütləvi məzarlıqların yerləri 
barədə Ermənistan tərəfindən 
məlumat verilməməsi kimi 
faktların yer almaması onun 
ucuz siyasi sifarişdən başqa 
bir şey olmadığını açıq şəkildə 
göstərir.

Fransa Parlamentinin aşağı 
palatası - Milli Assambleya 
Azərbaycan əleyhinə bədnam 
qətnamə layihəsini müza-
kirəyə çıxarıb.
1 maddədən ibarət qətnamədə 
layihə müəllifləri “Azərbaycan 
və Ermənistan arasında sülh 
müqaviləsinin hazırlanması 
üçün Fransa hökumətini Aİ və 
ABŞ-la birgə fəaliyyət göstər-
məyə” çağırıblar.
Paralel olaraq Fransa hökumə-

tindən “Azərbaycan və Er-
mənistan arasında müna-
sibətləri normallaşdırmaq 
məqsədi ilə Aİ səviyyəsində 
vahid mövqe nümayiş etdi-
rilməsi üçün səyləri artır-
maq” tələb olunur.
“Azərbaycan və digər regio-
nal aktorların Ermənistanın 
müstəqilliyi və ərazi bütöv-
lüyünə hörmət etməsinin 
zəruri olduğu” vurğulanır.
Cəzasızlığa qarşı mübarizə 

üçün Ermənistanın Bey-
nəlxalq cinayət məhkəmə-
sinə müraciət etməsi təklif 
olunur.
Fransa hökumətindən 
“Dağlıq Qarabağın erməni 
əhalisinin təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün səyləri 
artırmaq” tələb olunur.
Layihə müəllifləri Fransa 
hökumətini “Ermənistana 
humanitar yardımı artır-
mağa”, həmçinin “erməni 

dini və mədəni mirasının qo-
runması üçün bütün vasitələr-
dən istifadə etməyə” çağırıblar.
Qətnamə layihəsi müzakirəyə 
çıxarılıb və yekdilliklə qəbul 
edilib. Səsvermədə iştirak 
edən 256 deputatın hamısı 
sənədin lehinə səs verib.
Qeyd edək ki, bir müddət əv-
vəl Fransa Senatı da eyni addı-
mı ataraq, Azərbaycana qarşı 
bədnam qətnamə layihəsi qə-
bul edib.
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“Ermənistan Azərbaycan ərazilərində minalar 
yerləşdirməyə davam edir. Son zamanlar Azər-
baycan ərazisində 350 mina aşkarlanıb. Onların 
hamısı 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olu-
nub”.

Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Cey-
hun Bayramov ATƏT-in Polşanın Lodz şəhə-
rində keçirilən Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 
29-cu iclasında çıxışı zamanı bildirib.
Nazir deyib ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələri-
nin komandanı və Türkiyə-Rusiya Birgə Moni-
torinq Mərkəzinin rəhbərliyi, eləcə də Azərbay-
canda akkreditə olunmuş xarici hərbi attaşelər 
bu əraziyə gələrək, həmin mina sahəsinə baxış 
keçiriblər.
“Ümumilikdə Azərbaycanın suveren ərazilə-
rində 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunan 
2728 mina aşkar edilib. Bu minalar Laçın yolu 
ilə gətirilib. Bu, yalnız humanitar məqsədlər 
üçün nəzərdə tutulmuş bu yoldan açıq-aşkar 
sui-istifadədir”, - deyə C.Bayramov vurğula-
yıb.

“Dünyada baş verən proseslərə rəğmən, Azər-
baycan ilə Türkiyə arasında bütün sahələrdə 
olduğu kimi, ticarət-iqtisadi əlaqələrdə də di-
namik inkişaf müşahidə edilir. Belə ki, iki ölkə 
arasındakı xarici ticarətin həcmi 2016-cı ildəki 
2,3 milyard ABŞ dollarından 2021-ci ildə iki 
dəfə artaraq təqribən 5 milyard ABŞ dollarına 
bərabər olub”.
Bu barədə Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agent liyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məm mədov deyib.
O bildirib ki, 2022-ci ilin yanvar-sentyabr ayla-
rında bu rəqəm artıq 4,2 milyard ABŞ dolları-
na çatıb. Türkiyədən Azərbaycana investisiya 
qoyuluşları 12 milyard dollar, Azərbaycandan 
Türkiyəyə sərmayə yatırımları isə 19,5 milyard 

dollar təşkil edir. Hazırda Türkiyədə 2 minə 
yaxın Azərbaycan, ölkəmizdə isə 4100-dən ar-
tıq Türkiyə şirkəti fəaliyyət göstərir.

“Gələn il İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Sahbikarlığın İnkişafı 
Fondunun verəcəyi kreditlər 
bu illə müqayisədə az olmaya-
caq”.
Bunu  Fondun İdarə Heyətinin 
sədri Osman Xaliyev bildirib.
 “Fond iş adamlarının uzun-
müddətli, daha aşağı faizli 
maliyyəyə çıxışını təmin et-
mək üçün əsas operatordur. 
Əsas strategiyamız regionlar-
da kiçik və orta bizneslərin in-
kişafına dəstək göstərməkdir. 
Növbəti il üçün də biznes qu-
rumlarında sosial və korpora-
tiv idarəetmə standartlarının 
tətbiqini təşviq etmək məqsə-
dilə meyarlarımız müəyyən 
olunacaq.

İlin yekunlarını başa vurduq-
dan sonra proqnozlar tərtib 
edəcəyik və hesablamalar əsa-
sında gələn il üçün kreditlərin 
nə qədər olacağını biləcəyik. 
Planımız odur ki, sahibkar-
lara ən azı bu ilki hədəflər-
dən daha çox vəsait ayırılsın. 
Kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın istehsalı və emalı, xidmət 
sektoru, turizm, səhiyyə, təh-
sil, logistika mərkəzlərinin, 
taxıl anbarlarının, soyuducu 
anbarların yaradılması və di-
gər istiqamətlərdə layihələrin 
dəstəklənməsini davam et-
dirəcəyik. Əsas hədəf kapital 
tutumlu layihələrin maliy-
yələşdirilməsidir. Fond olaraq 
daha ucuz, orta və uzun müd-

dətli layihələrin maliyyələşdi-
rilməsini prioritet hesab edi-
rik", - o qeyd edib.
O.Xaliyev Fondun işğaldan 
azad edilmiş ərazilərlə bağlı 
planlarını da açıqlayıb:
“Həmin biznes subyektərinə 
maliyyə dəstəyinin göstəril-
məsi layihəsi var. Hazırda bu-
nunla bağlı normativ hüquqi 
baza üzərində işlər aparılır. 
İlkin sənədlər hazırlanıb, bu 
sənədləri aidiyyatı qurumlara 
təqdim etmişik və hazırda hə-
min qurumlarla razılaşdırma 
mərhələsindəyik. Bu sənədlər 
təsdiq olunacağı təqdirdə iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərlə 
bağlı yeni proqramın həyata 
keçirilməsini planlaşdırırıq”.

Milli Məclis “Mikro, kiçik 
və orta sahibkarlığın inkişafı 
haqqında” qanun layihəsini 
üçüncü oxunuşda təsdiqləyib.
Qanun layihəsi parlamentin 
dekabrın 2-də keçirilən ple-
nar iclasının gündəliyinə daxil 
edilib.
Qanun 5 fəsil, 15 maddədən 
ibarətdir. 
Qanunun hazırlanmasında 
beynəlxalq təcrübədən ge-
niş istifadə olunub. Burada 
məqsəd əlverişli ekosistemin 
yaradılması, investisiya və in-
novasiyaların stimullaşdırıl-
ması, bazarlara çıxışa dəstək, 

ÜDM-də məşğulluğun qey-
ri-neft sektorunda KOB-ların 
payının daha da artırılmasın-
dan ibarətdir. Qanunun əsas 
istiqamətləri KOB-lara yerində 
xidmət, optimal vergi siyasəti, 
prosedurların daha da sadələş-
dirilməsi, bilik və bacarıqların 
artırılması, maliyyə resursla-
rından çıxışın asanlaşdırılma-
sıdır.
Layihəyə əsasən, mikro, kiçik 
və orta sahibkarlığın inkişafı 
sahəsində fəaliyyətin əlaqələn-
dirilməsi məqsədilə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi qurum tərəfin-

dən səlahiyyətli qurumun ya-
nında daimi fəaliyyət göstərən 
koordinasiya qrupunun ya-
radılması nəzərdə tutulub. 
Bununla yanaşı, səlahiyyətli 
qurum sahibkarlıq subyektləri 
haqqında müvafiq məlumatla-
rın daxil edildiyi mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyekt-
lərinin vahid reyestrini yara-
dır. Vahid reyestrin aparılma-
sı qaydası və həmin reyestrə 
daxil edilməli olan məlumat-
ların siyahısı mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin 
vahid reyestri haqqında əsas-
namə ilə müəyyən edilir.

“Yaşıl liman” konsepsiyası növbəti 10 ildə öz 
əhəmiyyətini daha aydın göstərəcək”.
Bu sözləri “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manı” QSC-nin baş direktoru Taleh Ziyadov 
deyib.
Orta Dəhlizin gələcəkdə “yaşıl dəhliz” olması 
üçün fəaliyyət göstərməyin vacibliyini diqqətə 
çatdıran baş direktor bildirib ki, Çin və Avro-
pa ölkələri gələcəkdə “yaşıl dəhliz”lərə daha 
çox üstünlük verəcək. “Bu sahədə strategiyanı 
tətbiq edərsək, Orta Dəhliz 10 ildə əsas dəhlizə 
çevriləcək”, - deyə T.Ziyadov əlavə edib.

Azərbaycanda bizneslərin mütləq əksəriyyətini 
(99,6 faiz) mikro, kiçik və orta sahibkarlıq təşkil 
edir. 2021-ci ilin nəticələrinə əsasən, qeyri-neft-
qaz sektoru üzrə yaradılmış əlavə dəyərdə KO-
B-ların payı 27,5 faiz olub.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov deyib.
Nazir bildirib ki, KOB-ların qeyri-neft ixracın-
da payı 2020-ci ildəki 31,8 faizdən ötən ildə 
59,8 faizə yüksəlib. Bu kateqoriyadan olan 
bizneslərin dövriyyəsi 2021-ci ildə 20 milyard 
ABŞ dollarına yaxın olub və ölkə üzrə biznesin 
ümumi dövriyyəsinin 32 faizdən çox hissəsini, 
qeyri-neft ÜDM-inin isə 56,5 faizini təşkil edib.

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat 
naziri Rəşad Nəbiyev Brüsselə 
işgüzar səfəri çərçivəsində Av-
ropa Parlamentində təşkil olu-
nan “Avropa və Asiya arasın-
da dayanıqlı nəqliyyat əlaqəsi 
üçün yeni baxışlar və imkan-
lar” mövzusunda dəyirmi ma-
sada iştirak edib. Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat Nazir-
liyindən bildirilib ki, tədbirə 
Avropa Parlamentinin üzvləri, 
Avropa Komissiyasının, Avro-
pa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin 
nümayəndələri, beyin mərkəz-
lərinin təmsilçiləri və Dünya 
Gömrük Təşkilatının Baş katibi 
Kunio Mikuriya qatılıb.
Rəşad Nəbiyev dəyirmi masa-
da çıxış edərək Azərbaycanda 
nəqliyyat sahəsində həyata ke-
çirilən layihələr və ölkəmizin 
iştirakçısı olduğu beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizləri barədə 
Avropa Parlamentinin üzvlə-
rinə məlumat verib.
Bildirilib ki, son iki onillikdə 
Azərbaycan öz nəqliyyat in-

frastrukturuna milyardlarla 
dollar sərmayə qoyub: “Avto-
mobil və dəmir yolları çəkib, 
yeni beynəlxalq hava limanla-
rını istifadəyə verib, mülki də-
niz və hava yük donanmasını 
gücləndirib. Həmçinin Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Limanını in-
kişaf etdirib, Ələt Azad İqtisa-
di Zonasını yaradıb”.

Dünya Gömrük Təşkilatının 
Baş katibi Kunio Mikuriya 
çıxış edərək Azərbaycanın 
Orta Dəhlizin inkişafı is-
tiqamətində səylərini müsbət 
qiymətləndirib. Baş katib Orta 
Dəhliz boyunca sərhəd pro-
sedurlarının rəqəmsallaşdırıl-
ması və uyğunlaşdırılmasının 
zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 
haqqında” Qanuna təklif edilən dəyişikliyə 
əsasən, dövlət ərzaq ehtiyatları dövlət və səfər-
bərlik ehtiyatlarının tərkib hissəsidir. Dövlət 
ərzaq ehtiyatları qanunla müəyyən edilmiş hal-
larda ölkənin qida məhsullarına olan ehtiyacını 
ödəmək, iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etmək 
məqsədilə qida sənayesinə, iqtisadiyyatın digər 
sahələrinə, idarələrinə və təşkilatlarına kömək-
lik göstərmək, ölkə əhalisinə, xarici dövlətlərə, 
ictimai və dini təşkilatlara humanitar yardım 
etmək üçün sərf olunur.

Bu barədə fikirlər Milli Məclisin İqtisadi si-
yasət, sənaye və sahibkarlıq və Aqrar komitələ-
rinin dekabrın 1-də keçirilən iclasının gündəli-
yinə daxil edilən “İstehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsi haqqında” qanuna dəyişikliklə bağlı 
qanun layihəsində öz əksini tapıb.
Dövlət ərzaq ehtiyatlarının bu Qanunun 30.2.1-
ci maddəsi (qanunla müəyyən edilmiş hallarda 
Azərbaycan Respublikasının qida məhsulları-
na olan ehtiyacını ödəmək) ilə müəyyən edil-
miş haldan başqa məqsədlər üçün istifadəsinə 
yol verilmir.
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Noyabrın 30-da Şuşa 1 saylı tam orta 
məktəbdə “Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqı” İctimai Birliyinin çapdan 
çıxmış “Şuşa-270. Şuşanın demoqra-
fik, sosial-iqtisadi inkişafı: dünən, bu 
gün və perspektivlər” adlı kitabı icti-
maiyyətə təqdim olunmuşdur. 
Kitab Azərbaycan Respublikasının 
Qeyri-Hökumət  Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Agentliyinin “Şuşa ili” çərçi-
vəsində elan etdiyi xüsusi qrant mü-
sabiqəsinin qalibi olan “Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqı” İctimai Birliyi 
tərəfindən “Şuşa rayonunun  demoq-
rafik, sosial-iqtisadi inkişaf vəziyyə-
ti və prespektivləri” adlı layihə çərçi-
vəsində hazırlanmışdır.

Tədbiri giriş sözü ilə Şuşa rayonu-
nun icra başçısının müavini Vüsalə 
Fətəliyeva açaraq, iştirakçıları salam-
lamışdır. Sonra Azərbaycan Respub-
likasının dövlət himni səsləndirilmiş 
və doğma Qarabağımız uğrunda can-
larını qurban vermiş şəhidlərimiz 1 
dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Təqdimat mərasimində Müşahidə 
Şurasının üzvü  İlqar Orucov çıxış 
edərək “Şuşa-270”  layihəsinin vacib-
liyini vurğulamış, “Böyük Qayıdış” 
Birinci Dövlət Proqramının təsdiq 
edilməsi ilə əlaqədar QHT-nin qarşı-
da duran vəzifələrindən danışmışdır.
Layihə və kitab haqqında geniş mə-
lumat verən layihə rəhbəri, iqtisad 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aytən 
Səməd zadə Azərbaycan Respublika-
sının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəhbər-
liyinə “Şuşa ili” çərçivəsində “Şuşa-
270” layihəsi üzrə “Şuşa  rayonunun 
demoqrafik, sosial-iqtisadi  inkişaf  
vəziyyəti və perspektivləri”  istiqamə-
tini  Aİİ-yə etimad göstərərək    həvalə 
etməsinə, eləcə də Şuşa İcra Hakimiy-
yətinin başçısı hörmətli Bayram müəl-
limə, müavini Vüsalə xanıma, Şuşa 1 
saylı məktəbin direktoru Gülnar xanı-
ma “Şuşa-270” layihəsi ilə bağlı tədbi-
rin bu məktəbdə keçirilməsinə verdiyi 

dəstəyə görə dərin minnətdarlığını   
bildirmişdir. O demişdir:
“Zəngin və mürəkkəb  inkişaf yolu keçmiş, 
Azərbaycanın, eləcə də  Cənubi Qafqa-
zın mədəni və ictimai-siyasi həyatında 
müstəsna rol oynamış Şuşa haqqında tə-
dqiqat aparmaq bizim üçün böyük şərəf və 
məsuliyyət deməkdir. Bu layihə üzərində 
çalışarkən çoxsaylı arxiv materiallarına, 
tarixi mənbələrə müraciət etdik və  bir 
daha şahidi olduq ki, Qarabağ bölgəsinin  
tarixi, mədəniyyəti, burada elm və təhsilin 
inkişafı digər bölgələrimizə nisbətən alim-
lərimiz tərəfindən daha çox öyrənilmişdir. 
Lakin bununla belə, ilk dəfə olaraq məhz 
bu tədqiqat işində 19-cu əsrin əvvəllərin-
dən başlayaraq  Şuşa rayonunun demoq-
rafik inkişafı, əhalisinin sayı, dinamikası 
və etnik tərkibi haqqında daha geniş və 
ətraflı məlumatlar əldə edərək təqdim et-
mişik. 
Bu layihədə  mədəniyyət paytaxtımız,  
musiqimizin beşiyi olan  Şuşada  sənət-
karlığın müxtəlif növlərinin, xüsusilə 
xalçaçılığın  inkişafı, onun əhalinin məş-
ğuliyyəti baxımından ən mühüm sənət  
sahələrindən biri olduğu göstərilmiş, Şu-
şanın qədim kənd təsərrüfatı ənənələri 
barədə maraqlı faktlar öz əksini tapmışdır. 
Araşdırmalar bir daha sübut edir ki, Şu-
şada ekoloji təmiz məhsul istehsalı üçün 
böyük potensial var,  tarixən bu ərazilərin 
əlverişli iqlimi, münbit torpağı  yetişdi-
rilən məhsulların ekoloji cəhətdən təmiz 

olmasını şərtləndirir.  
Bu tədqiqat işində işğaldan azad olunan  
Şuşada  əhalinin dayanıqlı məskunlaş-
ması, davamlı fəallığının təmin olunması 
üçün maraqlı fikirlər və təkliflər də yer al-
mışdır.  
Tədqiqat işində bir daha vurğulanır ki, 
Şuşanın təbii resurs və sərvətləri  turiz-
min və sahibkarlığın inkişaf imkanlarını  
genişləndirir, onlardan səmərəli istifadə 
etməklə şəhər əhalisinin keyfiyyətli həyat 
şəraitini təmin etmək  mümkündür.
Əminik ki, dövlət başçısının imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdı-
şa dair I Dövlət Proqramı”nda nəzərdə 
tutulduğu kimi, bu gün Şuşada müasir 
tələblərə cavab verən sosial və istehsal  in-
frastrukturlarının yaradılması,  istehsal 
və xidmət sahələrinin inkişafı əhalinin öz 
doğma yurdlarına qayıtmasına  müsbət 
təsir göstərəcək, Böyük Qayıdışı təmin 
edəcək”.
Çıxışının sonunda A.Səmədzadə  
“Şuşa -270” layihəsi əsasında dərc 
olunmuş bu tədqiqat işinin Şuşanın 
tarixən formalaşmış milli-siyasi tərki-
binin,  sosial-iqtisadi və demoqrafik 
göstəricilərinin öyrənilməsi, əhalinin 
məşğulluq problemlərinin araşdırıl-
ması baxımından zəngin məlumatlar 
toplusu, həmçinin ölkəmizin bir çox, 
eləcə də qocaman  Şuşa məktəbinin 
zəngin kitabxanasında ən çox oxunan 

və istinad ediləcək dəyərli mənbələr-
dən biri  olacağına əminliyini vurğu-
lamışdır. 

“ŞUŞASIZ QARABAĞ, 
QARABAĞSIZ İSƏ, 

ÜMUMİYYƏTLƏ, 
AZƏRBAYCAN YOXDUR” 

deyən ulu öndərimizin vəsiyyətini 
onun siyasi varisi, Azərbaycan xalqı-
nın xilaskar oğlu İlham Əliyev yerinə 
yetirə bildi. 
Prezident İlham Əliyev ulu öndər 
Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə 
yetirərək, azadlığına qovuşan, 270 il-
lik tarixi olan Şuşa şəhərini yenidən
bərpa edir, dirçəldir. 
Şuşanı xalqımıza qaytaran Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin diqqəti və 
qayğısı ilə Qarabağın tacı yenidən qu-
rulacaq, başa çatacaq bərpa işlərindən 
sonra yeniləşən Şuşa milli mədəniyyə-
timizin paytaxtı kimi əvvəlki şöhrəti-
ni bərpa edəcək. İşğal dövründə düş-
mənə boyun əyməyən Şuşa regionun 
və dünyanın ən möhtəşəm mədəni-i-
ctimai mərkəzlərindən birinə çevrilə-
cək. Bu fikirləri AR QHT-yə Dövlət 
Dəstəyi Agentliyinin rəhbərliyi ilə 
“Şuşa ili” çərçivəsində “Şuşa-270” la-
yihəsi üzrə “Şuşanın  demoqrafik, so-
sial-iqtisadi  inkişafı: dünən, bu gün 
və  perspektivlər” adlı kitabın təqdi-

mat  mərasimində akademik Ziyad 
Səmədzadə bildirmişdir. O qeyd et-
mişdir ki, hazırladığımız bu layihədə 
ilk dəfə olaraq Şuşada əhalinin 1828-ci 
ildən  (Türkmənçay müqaviləsindən) 
sonrakı dövrdə demoqrafik inkişafı, 
milli tərkibi, sayının dinamikası, təbii 
və mexaniki artım meyilləri, onların 
səbəbləri  araşdırılmış, bu bölgənin 
sakinlərinin Sovet dövründə, eləcə 
də sonrakı illərdə məruz qaldığı etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində məc-
buri azalması, eləcə də ermənilərin 
əhalinin siyahıyaalınması prosesləri-
ni saxtalaşdıraraq və erməni əhalisi-
nin sayını şişirdərək çox göstərməsi 
aşkara çıxarılaraq, oxuculara təqdim 

olunmuşdur.  “Onu da xüsusi vurğu-
lamaq istərdim ki, 19-cu əsrin əvvəl-
lərində Qarabağ  bölgəsində yaşayan 
azərbaycanlılar və ermənilərin sayı 
arasında böyük fərq var idi. Çariz-
min köçürmə siyasəti nəticəsində 
qeyri-müsəlmanların və eləcə də er-
mənilərin Azərbaycan torpaqlarına 
yerləşdirilməsi prosesi daha da fəal-
laşdı. Belə ki, rusların 1823-cü ildə 
apardıqları siyahıyaalma dəftərin-
də Qarabağın toplam 642 kəndinin 
487-sinin azərbaycanlılara, 155-inin  
isə ermənilərə aid olduğu göstərilir-
di. Halbuki XVIII əsrin ortalarında 
erməni kəndlərinin sayı dəfələrlə az 
olmuşdu”, - deyə Z.Səmədzadə bildir-
mişdir. 
Onun sözlərinə görə, getdikcə Qa-
rabağ əhalisinin milli tərkibində 
dəyişikliklər baş verirdi. Türkmən-
çay müqaviləsi bağlandıqdan sonra 
1828-1830-cu illərdə Zaqafqaziyaya 
40 min İran və 84 min türk ermənisi 
köçürülərək, Yelizavetpol və İrəvan 
quberniyalarının məhsuldar torpaqla-
rında yerləşdirildilər, onlara 200 min 
desyatin torpaq verildi. Açıq-aşkar 
görünürdü ki, Qarabağda ermənilə-
rin sayının azərbaycanlılara nisbətən 
daha çox artması əsasən miqrasiya 
hesabına təmin edilir. Azərbaycanlı-
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ların sayının Qarabağda, onun 
paytaxtı Şuşada azalmasının 
digər səbəbi isə onların çarizm 
orqanları tərəfindən sıxışdırıl-
ması və bunun nəticəsində Qa-
rabağı tərk etmək məcburiyyə-
tində qalmaları olmuşdu. 
XIX əsrin axırları üçün Qa-
rabağın əhalisi əhəmiyyətli 
dərəcədə artır. Bu fikri Rusiya 
imperiyası əhalisinin birin-
ci ümumi siyahıyaalınması 
materialları təsdiq edir. Çar 
Rusiyasının Cənubi Qafqa-
zı, xüsusilə də Azərbaycanı 
erməniləşdirmək siyasətinə 
baxmayaraq, XIX əsrin əvvəl-
lərindəki kimi, axırlarında da, 
yəni 1897-ci ildə Qarabağ əha-
lisinin böyük hissəsini azər-
baycanlılar təşkil ediblər.
XIX əsrdə Şuşa şəhərinin əha-
lisinin dinamikasındakı ar-

tım meyillərini vurğulayan 
akademik Ziyad Səmədzadə 
bildirmişdir ki, bu dövrlərdə 
baş verən aclıq, yoxsulluq, I, 
II dünya müharibələri, erməni 
faşizminin 30 il ərzində torpaq-
larımızı işğal altında saxlama-
sı və azərbaycanlıların erməni 
soyqırımına məruz qalmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan əha-
lisi təxminən 5,6 dəfə artmışdır.
Sovet hakimiyyətinin ilk illə-
rindən 1940-cı illərədək vilayət 
əhalisinin artımında müsbət 
dinamika özünü göstərirdi. 
1939-1959-cu illərdə vilayətin 
əhalisinin sayının dinamikası-
na Böyük Vətən müharibəsin-
dən sonra Ermənistan SSRİ-nin 
sürətli inkişafı, Sovetlər Birli-
yinin birmənalı şəkildə Azər-
baycana nisbətən Ermənista-
na daha çox diqqət yetirməsi, 
bu respublikada sənayeləşmə 
siyasətinin sürətlə həyata ke-
çirilməsi, Azərbaycanda yaşa-

yan ermənilərin bir hissəsinin 
Ermənistana miqrasiya etməsi 
obyektiv  təsir göstərirdi. Daha 
sonra akademik Ziyad Səməd-
zadə qeyd etmişdir ki, biz 70-ci 
illərin statistikasına ona görə 
üstünlük veririk ki, erməni mil-
lətçiləri Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən əsasən bu illərdə on-
lara təzyiqlərin artırıldığını  id-
dia edirlər. Vilayətin sosial-iqti-
sadi inkişafını xarakterizə edən 
materialların təhlili göstərir ki, 
DQMV-də yaşayan ermənilər 
məhz bu illərdə əvvəlki illərə 
nisbətən daha yüksək inkişaf 
mərhələsinə, yüksək həyat sə-
viyyəsinə nail olmuşdular.
1988-ci il yanvarın 1-nə olan 
məlumata görə, DQMV əhalisi-
nin sayı 182,4 min olmuşdur ki, 
onun da 23%-ni azərbaycanlılar 
təşkil etmişdir.  Amma araşdır-

malar sübut edir ki, bu rəqəm də 
ermənilər tərəfindən saxtalaşdı-
rılmışdır. 182,4 min rəqəmi real-
lığı əks etdirmir. 
Akademik, eyni zamanda kitab-
da bununla bağlı faktlara toxun-
duğunu vurğulamış,  XX əsrin 
90-cı illərinin əvvəllərində ermə-
nilərin illərlə apardığı  etnik tə-
mizləmə siyasətinin başa çatdı-
ğını bildirmişdir: “Son 200 ildən 
artıq bir dövrdə erməni millət-
çiləri azərbaycanlıları öz doğma, 
əzəli torpaqlarından təmizləmək 
üçün çox çirkin siyasət yeritmiş-
lər. Bu cür siyasətin nəticəsidir 
ki, hələ 1979-cu ildə Yerevan-
da əhalinin cəmi sayının 0,2%-i 
azərbaycanlılardan ibarət idi. Bu 
rəqəm 1897-ci ildə 42,8% olmuş-
dur.” Erməni millətçiləri ona 
nail oldular ki, vilayətin əhalisi-
nin tərkibində ermənilərin sa-
yını süni surətdə artırdılar. 
Layihənin eksperti Z.Səmədza-
də xüsusilə vurğulamışdır ki, 

1970-80-ci illərdə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin müd-
rik siyasəti, vətənpərvərliyi, 
qətiyyəti nəticəsində Şuşanın 
inkişafında yeni mərhələ baş-
lanmışdır. Daha sonra Ziyad 
Səmədzadə kitabda verilən  
digər məslələrə: əhalinin məş-
ğulluğu, kənd təsərrüfatının, 
kurort, turizm inkanlarının 
araşdırılması məslələlərinə 
toxunulduğunu bildirmiş, Qa-
rabağın zəngin təbii resurslara, 
mineral sərvətlərə malik bölgə 
kimi böyük iqtisadi potensialı-
nın olduğunu vurğulamışdır.  
“Azərbaycan Respublikası-
nın işğaldan azad edilmiş əra-
zilərinə Böyük Qayıdışa dair 
I Dövlət Proqramı”nda qeyd 
edilən istehsal və sosial inf-
rastruktur layihələrinin  yaxın 
gələcəkdə reallaşacağını, vax-

tılə öz doğma torpaqlarını tərk 
etmiş əhalinin tezliklə bu yer-
lərdə dayanıqlı məskunlaşa-
cağını böyük əminliklə qeyd 
etmişdir. 
Daha sonra layihənin eksperti, 
iqtisad elmləri doktoru, profes-
sor Rəsul Balayev öz çıxışında 
bildirmişdir:
“Sizə təqdim olunan kitab 2022-ci 
ilin hörmətli cənab prezident tərə-
findən “Şuşa ili” elan edilməsi ilə 
əlaqədar görülən işlər silsiləsindən-
dir. Şuşa şəhərinin 270 il ərzində 
demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişaf 
tarixinin dərindən araşdırılması 
sayəsində, ilk növbədə ermənilərin 
əsrlər boyunca əsassız iddiaları bir 
daha ifşa edilmişdir. Şuşanın əhali-
sinin milli tərkibini dəyişmək üçün 
kənar qüvvələr tərəfindən atılan ad-
dımların səbəbi və acı nəticələrinə 
obyektiv münasibət bildirilmişdir. 
Ermənilərin Şuşaya sonradan gəl-
diklərini əks etdirən zəngin tarixi 
faktların toplanması və obyektiv 

elmi təhlili layihə müəlliflərinə ob-
yektiv və hərtərəfli, əsaslandırılmış 
fikir söyləməyə bir daha imkan ver-
mişdir. 
Şuşanın və ümumilikdə Qarabağın 
iqtisadi tarixi kəşməkeşli dövrlərin, 
faciəli hadisələrin təsirinə məruz 
qalmışdır. Ermənilər və onların 
havadarları həmin iqtisadi tarixi 
də saxtalaşdırmaq üçün davamlı 
olaraq çalışmışlar. Odur ki, kitab-
da Şuşanın sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə məlumatlara olduqca diqqətli  
münasibət göstərilmişdir. 
Şuşa və onun ətraf əraziləri, ümu-
milikdə Qarabağ nadir təbiətə və 
böyük təbii-iqlim potensialına ma-
likdir. Bu ərazilərdə Azərbaycan 
xalqı böyük əkinçilik və quruculuq 
mədəniyyəti yaratmışdır. Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti, 
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev Şuşanın və Qarabağın ye-

nidən qurulması üçün başlanan 
bütün işlərdə bu məqamı həmişə 
önə çəkir. 
Qədim əkinçilik ənənələri olan Qa-
rabağda Şuşanın ətraf ərazilərinin 
xüsusi yeri var. Sizə təqdim olunan 
layihədə həmin ənənələr dərindən 
araşdırılmışdır.  Onların müasir 
dövrün tələblərinə uyğun bərpa-
sı və inkişaf imkanları hərtərəfli 
öyrənilmişdir. İnsanların təzə və 
keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə tə-
minatında yerli istehsalın payının 
artırılması yolları göstərilmişdir. 
Kənd təsərrüfatının dünəni, bu 
günü və perspektivlərini tədqiq 
edən layihə iştirakçılarının Şuşa-
nın aqrar potensialının bərpası is-
tiqamətində təklifləri elmi cəhətdən 
əsaslandırılmışdır.  
Şuşa şəhərinin salınmasından 
sonra keçən 270 il ərzində xalqı-
mız həmişə bu yerlərin nadir tə-
biətinə qarşı həssas və qayğıkeş 
münasibət bəsləmişdir. 
Erməni işğalçılarının Qara-

bağda və Şuşada törətdiyi eko-
loji terrorun, əzəli torpaqları-
mızın zəngin təbii sərvətlərinin 
talanmasının ağır nəticələrini 
aradan qaldırmaq üçün on illər 
lazım olacaqdır. Qəbilə təfək-
kürlü erməni vandalları işğal 
dövründə Şuşaya və onun tə-
biətinə, aqrar potensialına cid-
di ziyan vurmuşlar. Layihənin 
işlənməsi zamanı bu məsələlər 
hərtərəfli ararşdırılmışdır.
Şuşa şəhərinin bünövrəsi qoyul-
duqdan sonra keçən dövr mər-
hələlər üzrə öyrənilmişdir. Qa-
rabağ xanlığı dövründə Şuşanın 
şəhər kimi təşəkkülü və inkişafı, 
burada iqtisadi və işgüzar fəallı-
ğın dinamikası təhlil edilmişdir. 
Şəhərdə sənətkarlığın müxtəlif 
növlərinin inkişafı barədə çoxsay-
lı mənbələrdən əldə edilmiş məlu-
matlar müqayisəli qiymətləndi-

rilmişdir. 1920-1960-cı illər üzrə 
statistik və digər məlumatlar əsa-
sında keçmiş Sovet dövründə Şu-
şanın iqtisadiyyatında baş verən 
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklik-
ləri  təhlil edilmişdir. Ermənilə-
rin tarixi saxtalaşdırmaq adətləri 
Şuşa şəhərinin azərbaycanlılara 
məxsus olması faktını saxtalaşdıra 
bilməmişdir. Böyük zəfərdən sonra 
keçən iki ildə Şuşanın və Qarabağın 
bərpa edildiyi dövrdə gedən böyük 
quruculuq işləri də kitabda öz əksi-
ni tapmışdır. Bir sözlə, elmi araş-
dırmalar göstərir ki, tarixin bütün 
dövrlərində Şuşa Azərbaycan təfək-
kürünün məhsulu olmuşdur.” 
Təqdimat mərasimində millət 
vəkili, Azərbaycan Kooperasi-
ya Universitetinin rektoru,  iq-
tisad elmləri doktoru, professor 
Eldar Quliyev, Milli Məclisin 
üzvləri -  Arzu Nağıyev, Nov-
ruz Aslan,  Aydın Hüseynov 
və tarix elmləri doktoru, pro-
fessor İradə Hüseynova, millət 

vəkilləri -  Biznes Universite-
tinin rektoru, iqtisad elmləri 
doktoru, professor İbad Abba-
sov, professor Cəmilə Nama-
zova, Şuşa rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Bayram Səfərov 
“Şuşa-270. Şuşanın demoqra-
fik inkişafı: dünən, bu gün və 
perspektivlər» kitabını  yük-
sək qiymətləndirərək, bir daha 
bildirdilər ki, araşdırmaların 
nəticələri Qarabağ bölgəsin-
də əhalinin sayı, milli tərkibi, 
miqrasiyasının öyrənilməsi ilə 
əlaqədar çox vacibdir, eləcə 
də  bu tədqiqat işində verilmiş 
təklif və tövsiyələr bölgənin 
gələcək sosial-iqtisadi  inkişafı 
baxımından çox mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Birmənalı 
şəkildə Azərbaycan Respubli-
kasının işğaldan azad olunmuş 
ərazilərinə Böyük Qayıdışla 

bağlı I Dövlət Proqramında 
nəzərdə tutulmuş vəzifələr tez 
bir zamanda reallaşaraq, məs-
kunlaşacaq əhalinin sosial-iqti-
sadi rifahının təmin edilməsinə 
imkan verəcək.
Millət vəkilləri və alimlər, 
həmçinin nəşrin gələcək nəsil-
lər üçün çox dəyərli tarixi mən-
bə olacağını da vurğulamışlar. 
Qeyd edilib ki, Azərbaycanın 
haqq səsinin, Qarabağ həqiqət-
lərinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması məqsədilə kitabın 
rus və ingilis dillərinə tərcümə-
si məqsədəuyğun hesab edilir.
Tədbir maraqlı konsert proq-
ramı ilə davam etmişdir. Bə-
dii hissədə Xalq artisti Aygün 
Səmədzadənin vətənpərvərlik 
ruhunda yazılmış mahnıları 
ifa edilmiş, tədbir iştirakçıla-
rını sanki doğma Qarabağımı-
za apararaq, bir daha düşmən 
üzərində böyük qələbəmizi ya-
şatmışdır.
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На днях в Беларуси простились 
с главой МИД Владимиром 
Макеем. 
Подлинный патриот, сильный 
дипломат, выдающийся 
государственный деятель, искренне 
переживавший и неустанно 

работавший на благополучие и 
будущее своей страны. 
Он был одним из самых сильных 
политиков страны и старался 
соблюдать баланс в отношениях с 
Москвой и Евросоюзом.
Владимир Владимирович 
Макей — белорусский политик, 
дипломат, глава Министерства 
иностранных дел (МИД) 
Белоруссии с 2012 года. 
Макей родился 5 августа 1958 
года в деревне Некрашевичи 
Белорусской ССР. В 1980 
году окончил Минский 
государственный педагогический 
институт иностранных языков, 
затем служил в армии, имеет 
звание полковника. В 1993 году 
Владимир Макей окончил 
Дипломатическую академию 
МИД Австрии. После выпуска 
из академии стал дипломатом, 
работал на секретарских 

должностях в управлении 
информации и гуманитарного 
сотрудничества, в отделе 
анализа и прогнозирования и в 
секретариате МИД Белоруссии. 
В 1980-1993 годах служил в 
Вооруженных Силах СССР, 
Беларуси. Был полковником 
запаса. В 1993-1995 годах - 
третий секретарь управления 
информации и гуманитарного 
сотрудничества, второй 
секретарь отдела анализа и 
прогнозирования, второй 
секретарь секретариата министра 
МИД Беларуси. В 1995-1996 годах 
- заместитель начальника службы 
государственного протокола МИД. 
В 1996-1999 годах - представитель 
Республики Беларусь при Совете 
Европы, советник посольства 
Беларуси во Франции. В 
1999-2000 годах - начальник 
управления общеевропейского 

сотрудничества МИД Беларуси. 
В 2000-2008 го дах - помощник 
Президента Бела руси. В 2008-2012 
годах - глава Администрации 
Президента Беларуси. C 22 
августа 2012 года Владимир 
Макей занимал пост министра 
иностранных дел Беларуси. 
Имел дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного 
посла. Еще до начала специальной 
военной операции Макей 
обвинял НАТО в использовании 
Украины в качестве плацдарма 
против России. В сентябре 2022 
года он раскритиковал ООН 
за потерю беспристрастности 
и нейтралитета. По мнению 
белорусского дипломата, ООН 
«стала жертвой однополярного 
момента в современной мировой 
истории». 26 ноября 2022 года 
Владимир Макей скоропостижно 
умер.

Сегодня Азербайджан и Беларусь 
– стратегические партнеры. 
Уровень двусторонних отношений 
между нашими странами растет с 
каждым годом.  Владимир Макей 
был ярким сторонником развития 
и углубления наших отношений. 
Он всегда поддерживал целост-
ность территорий Азербайджана 
на международном уровне. 
Виктор Владимирович был 
ответственным сотрудником, 
честным, доброжелательным и 
порядочным человеком, - таким 
он нам запомнится навсегда.   
Выражаем глубокое 
соболезнование в связи с 
кончиной главы МИД Беларуси 
Владимира Макея. 

Зияд Самедзаде,
 Председатель Парламентской 

Рабочей Группы Азербайджан-
Беларусь, академик 

Принятая Национальным собранием 
Франции антиазербайджанская 
резолюция подрывает доверие к 
Парижу, сказала в среду Trend сенатор 
Франции Натали Гуле.
Она была единственной среди 296 

членов Сената, проголосовавшей ранее 
против этой резолюции.
«Они слушают только одну сторону. 
Франция находится под влиянием 
армянского лобби», - сказала сенатор.
Гуле отметила, что эта резолюция не 

изменит того факта, что Карабах – это 
Азербайджан.
«Данная резолюция только подорвет 
доверие к моей стране. Я не могу 
бороться со всеми в одиночку», — 
заключила она.

Фонд развития 
предпринимательства 
Азербайджана, одной 
из главных целей 
которого является 
стимулирование 
местного производства 
и бизнеса, предоставил 
льготный кредит 
компании "ATC 
Company".
Об этом говорится 
в публикации 
министра экономики 
Азербайджана Микаила 
Джаббарова в Twitter.
"В рамках мер 
поддержки местного 
производства 
Фонд развития 
предпринимательства 

предоставил ООО "ATC 
Company" льготный 
кредит в размере 195 
тысяч манатов для 
финансирования 
проектов по 
производству 
и переработке 
промышленной 
продукции", - говорится 
в публикации.

Бакинский международный морской 
порт играет особую роль в развитии 
Транскаспийского международного 
транспортного маршрута (ТМТМ), или 
так называемого Среднего коридора.
Об этом сказал посол ЕС в 
Азербайджане Петер Михалко в 
ходе церемонии открытия проекта 
«Поддержка совершенствования 
операционных возможностей 
Бакинского порта и реализация 
концепции «Зеленый порт».

Михалко подчеркнул важность 
сотрудничества ЕС с Азербайджаном в 
сфере транзита и логистики.
"Уже сейчас мы видим значительное 
увеличение потока грузов по Среднему 
коридору и знаем, что этот рост 
продолжится в ближайшие годы", - 
сказал он. ЕС тесно сотрудничает с 
правительством Азербайджана и в 
частности министерством экономики 
для организации рабочей группы 
высокого уровня по экономическим 

инвестициям, добавил Михалко.
Евросоюз также намерен поддерживать 
инициативу Бакинского порта по 
переходу на "зеленые" технологии.
По его словам, компании из стран ЕС 
могут поделиться с азербайджанскими 
компаниями своим опытом.
"Сотрудничество уже существует и будет 
развиваться. Некоторые транспортные 
линии уже проходят через этот 
порт - как в ЕС, так и в обратном 
направлении", - сказал посол.

Как для Азербайджана, так и для Венгрии 
переход на использование возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) является 
приоритетом и важной задачей.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend 
сказал чрезвычайный и полномочный посол 
Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма.
"У нас уже есть динамично развивающееся 
двустороннее сотрудничество в области 
энергетики, и наша цель — расширить его 
и на возобновляемые источники энергии. С 
февраля 2020 года между нашими странами 
действует Рабочая группа по вопросам 
энергетики. Здесь мы сосредоточимся, среди 
прочего, на таких областях, как экологичные 
решения, энергоэффективность и управление 
водными ресурсами, где венгерские компании 
предлагают инновационные технологии и 

ноу-хау, которыми мы готовы поделиться", — 
сказал посол.
Торма отметил, что проекты реконструкции 
на освобожденных территориях 
Азербайджана также открывают большие 
возможности для сотрудничества в области 
ВИЭ.
"Естественно, в свете сегодняшнего 
энергетического кризиса в Европе важность 
инвестиций в "зеленую" энергетику и 
энергоэффективность в Венгрии еще больше 
возросла. 
Среди других мер и планов министр 
иностранных дел и торговли Петер Сийярто 
недавно объявил, что Венгрия присоединится 
к проекту по поставке "зеленой" 
электроэнергии из Азербайджана в Грузию и 
Румынию", — сказал он.

Через несколько лет 
Азербайджан сможет 
увеличить свою долю на 
газовом рынке Европы с 
нынешних 2 процентов 
до примерно 10-15 
процентов.
Об этом сказал 
генеральный 
директор румынской 
консалтинговой 
компании SMARTLINK 
COMMUNICATIONS, 
глобальный аналитик, 
консультант и 
исследователь Раду 
Магдин.
"Для ускорения доставки 
газа по Южному газовому 
коридору (ЮГК) в 
балканские страны 
и Восточную Европу 
требуется расширение 
трубопроводов 
и строительство 
интерконнекторов 
на территории этих 
стран для увеличения 
пропускной 

способности. Для этого 
необходимо обеспечить 
дополнительные 
финансовые 
инструменты", - сказал он.
Раду Магдин отметил, 
что страны Юго-
Восточной Европы имеют 
особую экономическую, 
социальную и 
политическую уязвимость 
к перебоям в поставках 
российского газа.
"ЮГК может внести 
больший вклад в 
снижение уязвимости 
этих стран", — добавил 
аналитик.
Он отметил, что 
Азербайджан играет 
особую роль в реализации 
плана REPowerEU 
Евросоюза.
"Этот план, принятый 
Еврокомиссией 18 мая 
2022 года, направлен на 
сокращение зависимости 
от российского 
ископаемого топлива 

на 40 процентов и 
диверсификацию 
энергоснабжения 
Европы. Ожидается, что 
в этом году Азербайджан 
поставит в Европу до 12 
миллиардов кубометров 
газа. Расширение ЮГК 
позволит через несколько 
лет увеличить поставки 
в Европу примерно 
до 20 миллиарда 
кубометров в год. Это 
имеет важное значение 
для энергобезопасности 
региона. Строительство 
новых и расширение 
существующих 
транспортных 
трубопроводов в Европу 
остается основной задачей 
для увеличения поставок 
газа в этот регион. 
Таким образом, Европе 
и Азербайджану многое 
предстоит сделать в 
рамках энергетического 
сотрудничества", — сказал 
Магдин.



6 3-7 dekabr 2022-ci il

Noyabrın 30-da Sumqayıt Dövlət Uni-
versitetində həmin universitetin pro-
fessoru Şəfa Əliyevin “Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafında Sumqayıt 
şəhərinin strateji əhəmiyyəti” adlı mo-
noqrafiyasının təqdimatı keçirilmişdir.
Təqdimat mərasimində Milli Məclisin 
deputatı, Azərbaycan İqtisadçılar İt-
tifaqının sədri, monoqrafiyanın elmi 
redaktoru, akademik Ziyad Səmədza-
də, Sumqayıt Dövlət Universitetinin 
rektoru, professor Elxan Hüseynov, 
AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan 
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası, monoqrafiyanın rəyçisi 
Əli Nuriyev, Azərbaycan Dövlət İqti-
sad Universitetinin professoru Ümidvar 
Əliyev, Milli Məclisin deputatı Müşfiq 
Məmmədli, Sumqayıt Dövlət Universi-
tetinin kafedra müdiri, monoqrafiyanın 
rəyçisi, professor Şirxan Səlimov, Elm 
və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnsti-
tutu, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Emin 
Məmmədzadə, Sumqayıt Dövlət Univer-
sitetinin kafedra müdiri Qalib Hüseynov 
çıxış etmiş, monoqrafiya haqqında fikir-
lərini bildirmişlər. 
Təqdimat mərasimini Sumqayıt şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərə-
cov giriş sözü ilə açaraq, tədbir iştirakçı-
larını salamlamış, kitab haqqında geniş 
məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, 
monoqrafiyada Azərbaycanın sosial-iq-
tisadi inkişafında Sumqayıt şəhərinin 
strateji əhəmiyyəti kompleks və sistemli 
şəkildə araşdırılmışdır. Bu məqsədlə ki-
tabda  Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisa-
di inkişafının tarixi-iqtisadi aspektləri, 
şəhərin sənaye potensialının və infrast-

rukturunun yaradılması proseslərinin 
inkişaf xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.
Çıxış edən alimlər monoqrafiya haqqın-
da danışarkən qeyd etmişlər ki, nəşrdə 
Sumqayıtın sənaye mərkəzi kimi inki-
şafının sürətlənməsi dövrü, şəhərin so-
sial-iqtisadi inkişafında tənəzzül pro-
sesləri, müstəqil Azərbaycanın inkişaf 
prosesində  Sumqayıtın rolunun bərpa 
olunması məsələləri, həmçinin Sumqayı-
tın müasir şəhər və güclü sənaye mərkə-
zi kimi inkişafını şərtləndirən amillər 
nəzərdən keçirilmişdir. 
Həmçinin, Sumqayıt şəhərinin səna-
ye və elmi-texniki potensialının təhlili 
aparılmış, şəhərin sənaye potensialının 
modernizasiya prosesləri qiymətləndi-
rilmişdir. Ekoloji aspektlərin Sumqa-
yıt üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi 
nəzərə alınmaqla, şəhərin sosial-iqtisadi 
inkişaf mərhələlərində ekoloji problem-
lər araşdırılmış, ekoloji-iqtisadi sistemin 
vəziyyəti nəzərdən keçirilmiş və Sumqa-
yıt bulvarının şəhərin ekoloji-iqtisadi 
sisteminin dünya standartları səviyyə-
sinə qaldırılmasında strateji əhəmiyyəti 
əsaslandırılmışdır. 

Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafının 
dünya səviyyəsinə qaldırılmasında İl-
ham Əliyev modelinə baxılmış, ölkəmi-
zin sosial-iqtisadi inkişafının strateji hə-
dəflərinin reallaşdırılmasında bu şəhərin 
əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır. 
Monoqrafiya elmi işçilər və mütəxəs-
sislər, Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişaf 
prosesləri ilə maraqlanan tədqiqatçılar, 
geniş oxucu kütləsi və şəhərin qonaqları 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Monoqrafiyada verilmiş materiallardan, 
xüsusilə Sumqayıtın gələcək inkişafı ilə 
bağlı təklif və yanaşmalardan Sumqa-
yıtın sosial-iqtisadi inkişafının dünya 
standartları səviyyəsinə qaldırılması is-
tiqamətində strategiyaların, konsepsiya-

ların və dövlət proqramlarının hazırlan-
masında istifadə oluna bilər.
Monoqrafiyanın I Fəslində Sumqayıt 
şəhərinin formalaşmasının tarixi-iqtisa-
di aspektləri (1949-cu ilədək olan dövr), 
şəhər və sənaye infrastrukturunun ya-
radılması proseslərinin inkişaf xüsu-
siyyətləri (1950-1969-cu illər), Sumqa-
yıtın sənaye mərkəzi kimi inkişafının 
sürətlənməsi dövrü (1970-1985-ci illər), 
şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında tənəz-
zül dövrü və onun qiymətləndirilməsi 
(1986-1993-cü illər), müstəqil Azərbay-
canın sosial-iqtisadi inkişafında Sumqa-
yıtın rolunun bərpa edilməsi prosesləri 
(1994-2003-cü illər) və Sumqayıtın müa-
sir şəhər və güclü sənaye mərkəzi kimi 
inkişafını şərtləndirən amillər (2004-
2019-cu illər) araşdırılmışdır.
II Fəsildə Sumqayıt şəhərinin sənaye po-
tensialının formalaşması proseslərinin 
təhlili, sənaye sahələrinin moderniza-
siya proseslərinin qiymətləndirilməsi, 
elmi-texniki potensial və ondan isti-
fadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
məsələlərinə önəm verilmişdir. 
Monoqrafiyanın III Fəslində Sumqayı-

tın sosial-iqtisadi inkişaf mərhələlərinin 
ekoloji aspektləri, şəhərdə ekoloji-iq-
tisadi sistemin təkmilləşdirilməsi pro-
seslərinin təhlili və qiymətləndirilməsi, 
Sumqayıt bulvarının şəhərin ekoloji-iqti-
sadi sisteminin dünya standartları səviy-
yəsinə qaldırılmasında strateji əhəmiy-
yəti tədqiq edilmişdir.
Monoqrafiyanın IV Fəslində Sumqayıtın 
sənaye mərkəzi kimi inkişafının Heydər 
Əliyev – intibah dövrü, şəhərin sosial-iq-
tisadi inkişafına yeni münasibətin forma-
laşdırılmasında onun tarixi xidmətləri və 
müstəqilliyin bərpasından sonrakı dövr-
də Sumqayıt sənaye mərkəzinin dirçəldil-
məsində qətiyyəti araşdırılmışdır.
Monoqrafiyanın V Fəslində isə Sumqayıt 
sənaye mərkəzinin modernləşdirilmə-
sində İlham Əliyevin tapşırıq və qərarla-
rının strateji rolu, şəhərin sosial-iqtisadi 
inkişafının dünya səviyyəsinə qaldırıl-
masında İlham Əliyev modeli, Azərbay-
canın sosial-iqtisadi inkişafının strateji 
hədəflərinin reallaşdırılmasında Sumqa-
yıt şəhərinin strateji əhəmiyyəti ciddi 
elmi arqumentlərlə əsaslandırılmışdır. 
Monoqrafiyanın sonunda tədqiqat pro-
seslərində əldə edilmiş nəticələr və 
Sumqayıtın gələcək inkişafı ilə bağlı 
elmi-praktiki yanaşmalar maraqlı bir 
formada - “Sumqayıt 70: sosial-iqtisadi 
inkişaf - nəticələr və strateji hədəflər” 
başlığı altında 70 nəticə və 70 gələcəyə 
baxış formasında ümumiləşdirilmişdir.
Monoqrafiyanın müəllifi Əliyev Şəfa 
Tiflis oğlu Sumqayıt  Dövlət  Universi-

tetinin Dünya iqtisadiyyatı və marke-
tinq kafedrasının professorudur, iqtisad 
elmləri doktorudur, həm də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının İqtisad elm-
ləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü - Elmi 
katibidir. Bir çox beynəlxalq iqtisadi təş-
kilatların üzvüdür, genişmiqyaslı elmi 
fəaliyyətlə məşğuldur.
Dünyanın 50-dən çox ölkəsində konfrans 
və seminarlarda, simpoziumlarda, işgü-
zar səfərlərdə, o cümlədən ABŞ, Fransa, 
İsveç, Norveç, Macarıstan, Baltikyanı 
dövlətlər, Çexiya, Hollandiya, Türkiyə, 
Polşa, Bolqarıstan, Slovakiya, Rusiya, 
Ukrayna, Belarus və s. ölkələrdə keçi-
rilən tədbirlərdə çıxışlar və məruzələr 
etmişdir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
xətti ilə İsveç, Macarıstan və Balikyanı 
ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə iştirak et-
mişdir.
Beynəlxalq İqtisadçılar Assosiasiyasının 
(London-European Economic Associ-
ation), “Yeni İqtisadi Assosiasiya”nın 
(Новая Экономическая Ассоциация, 
Moskva) üzvüdür. 2018-ci ildən Rusiya 
Ali Attestasiya Komissiyasının doktor-
luq dissertasiya işlərinin elmi nəticələ-
rinin nəşr olunduğu “Maliyyə iqtisadiy-
yatı” (Moskva) elmi-analitik jurnalının 
redaksiya heyətinin üzvüdür. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 16 noyabr 2009-cu 
il tarixli Sərəncamı ilə Sumqayıt şəhəri-
nin sosial-iqtisadi inkişafında səmərəli 
fəaliyyətinə görə “Tərəqqi” medalı ilə 
təltif olunmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
20 noyabr 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə 
Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inki-
şafında xidmətlərinə görə “Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri diplo-
mu” ilə təltif edilmişdir. 
Sumqayıt Dövlət Universitetinin 60 illik 
yubileyi münasibətilə Azərbaycan Res-
publikası Elm və Təhsil nazirinin əmri 
ilə “Azərbaycan Respublikasının qabaq-
cıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edil-
mişdir (noyabr 2022-ci il).
2019-cu ildə Sumqayıt şəhər İcra Haki-
miyyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edil-
mişdir.
300-dən çox elmi əsərlərin, o cümlədən, 
3 monoqrafiyanın, 5 kitabın, iki dərsliyin 
və üç dərs vəsaitinin müəllifidir. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti ya-
nında Elmin İnkişaf Fondunun 2011-ci 
ildə keçirilmiş 2-ci Qrant müsabiqəsinin 
qalibi olmuşdur.  
2001-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyası-
nın üzvüdür. 

Dekabrın 1-də Bakıda Kiçik və 
Orta Müəssisələr üçün Bey-
nəlxalq Şəbəkənin (INSME) 18-ci 
İllik Toplantısı keçirilib.
INSME və bu təşkilata üzv olan 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) birgə təş-
kilatçılığı ilə keçirilmiş tədbir 
“KOB-ların gücləndirilməsi: iqti-
sadi diversifikasiya və yaşıl inki-
şaf” mövzusuna həsr olunub. İlk 
dəfədir ki, ölkəmizdə təşkil olu-
nan toplantıda dünyanın müxtə-
lif ölkələrindən dövlət rəsmiləri, 
iş adamları, beynəlxalq təşkilat-
ların və INSME-yə üzv olan qu-
rumların nümayəndələri iştirak 
ediblər. 
Builki toplantının əsas məqsə-

di yaşıl inkişafda innovasiyala-
rın rolunu təşviq etmək, qlobal 
böhranlar zamanı sahibkarlığın 
potensialını üzə çıxarmaq, KO-
B-ların enerji böhranlarının öh-
dəsindən necə gələ biləcəyini və 
hökumətlərin necə müdaxilə et-
məli olduğunu müzakirə etmək, 
bu istiqamətdə yeni ideyalara sa-
hib insanlar arasında şəbəkələş-
məni genişləndirməkdir.
Tədbirin açılışında iqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov, Kiçik 
və Orta Müəssisələr üçün Bey-
nəlxalq Şəbəkənin (INSME) pre-
zidenti Serdjio Arzeni, İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Agent-
liyinin (AZPROMO) rəhbəri 
Yusif Abdullayev, Azərbaycan 

Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyasının 
prezidenti Məmməd Musayev, 
“ToJoy”un prezidenti və Bel-
çikanın keçmiş Baş naziri Yves 
Leterme, Bolqarıstanın Kiçik və 
Orta Biznesin Təşviqi Agentliyi-
nin baş direktoru Boyko Takov, 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov çıxış ediblər.
Sonra KOBİA və Bolqarıstanın 
Kiçik və Orta Biznesin Təşviqi 
Agentliyi, eləcə də INSME və 
Dünya Biznes Mələkləri Forumu 
arasında əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumları im-
zalanıb.
Tədbir gün ərzində panel müza-
kirələrlə öz işini davam etdirib.

“Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ilə Azər-
kosmos arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 12 min 
kvadratkilometr ərazisinin hazırlanmış peyk 
təsvirləri əsasında 4225 kvadratkilometr ərazi-
nin 30 santimetr ayırdetmə dəqiqliyinə malik 
ortofotoplanları hazırlanıb və hazırda xidmə-
tin aidiyyəti informasiya sistemlərində coğrafi 
istinad materialı kimi istifadə olunur”.
Bu sözləri Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 
baş mühəndisi Çingiz Tanrıverdiyev “Azərbay-
can Respublikasında peyk vasitəsilə Yerin mə-
safədən müşahidəsi xidmətlərinin inkişafına 
dair 2019–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”-
nın nəticələrinə həsr olunmuş konfransda çıxı-
şında deyib.
Çingiz Tanrıverdiyev qeyd edib ki, qalan 7775 
kvadratkilometr ərazinin ortofotoplanlarının 

hazırlanması işləri isə yekunlaşmaq üzrədir: 
“Hazırlanmış ortofotoplanlar torpaqların elekt-
ron kadastr uçotu, eləcə də daşınmaz əmlak ob-
yektlərinin ilkin inventarlaşdırılması işlərində, 
sahəvi kadastr və digər məqsədlər üçün ilkin 
istinad xəritəsi kimi istifadə olunur”.

“Rengli Porselen” MMC-yə İqtisadi Zonaların 
İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan 
Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin rezidentliyi sta-
tusu verilib.
Agentlikdən Marja-ya daxil olmuş məlumat-
da bildirilir ki, yeni rezident “Rengli Porselen” 
MMC Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin ərazisin-
də çini qabların istehsalını həyata keçirəcək.
İnvestisiya həcmi 1,2 milyon manata yaxın 
olan müəssisədə 28 yeni iş yerinin yaradılması 
nəzərdə tutulur.



73-7 dekabr 2022-ci il

Konsolidə olunmuş (birləşdirilmiş)  
Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat  

  Azərbaycan manatı ilə 

Bölmə/Maddələrin adı 
Əvvəlki 

dövrü (2020) 
Hesabat 

dövrü (2021) 

Əsas əməliyyat gəliri 14 087 566.90 17 018 190.58 
Sair əməliyyat gəlirləri 942 126.50 1 124 804.20 
Satışın maya dəyəri - - 
Satışdan mənfəət (zərər ) - - 
Sair gəlirlər 132 299.89 36 495.75 
Əməliyyat xərcləri (cəmi xərclər)  (13 438 407.53) (16 075 626.47) 
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 1 723 585.76 2 103 864.06 
Fövqəladə gəlirlər - 2 773.87 
Fövqəladə xərclər (55 082.33) - 
Maliyyə gəliri - - 
Maliyyə xərcləri - - 
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay 

- - 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 1 668 503.43 2 106 637.93 
Mənfəət vergisi (170 507.45) (386 264.21) 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 497 995.98 1 720 373.72 
Hər səhm üzrə mənfəət 

  

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət 
  

 
  
Maliyyə vəziyyətinə dair hesabat 

Bölmə / maddələrin adı Əvvəlki dövr üzrə (2020) Hesabat dövrü üzrə (2021)  

AKTİVLƏR 
İlin 

əvvəlinə 
İlin sonuna İlin 

əvvəlinə 
İlin sonuna 

Uzunmüddətli aktivlər         
Qeyri-maddi aktivlər 467 272.00   467 272.00   
Əsas vəsaitlərin dəyəri  9 716 569.05   8 853 898.47   
CƏMİ UZUNMÜD-
DƏTLİ AKTİVLƏR 

  10 183 841.05   9 321 170.47 

Qısamüddətli aktivlər         
Ehtiyatlar 8 518 152.46   9 302 666.58   
Qısamüddətli debitor 
borcları 

3 120 889.15   4 021 969.78   

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərı 

1 125 744.35   2 837 778.97   

Sair qısamüddətli 
maliyyə aktivləri 

4 124 119.00   4 394 119.00   

Gələcək dövrün xərcləri -   -   
Sair qısamüddətli 
aktivlər  

20 104.32   190 609.35   

CƏMİ QISAMÜD-
DƏTLİ AKTİVLƏR 

  16 909 009.28   20 747 143.68 

CƏMİ AKTİVLƏR   27 092 760.33   30 068 314.15 
KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

        

Kapital          
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapital 

11 624 269.00   10 894 269.00   

Xalis mənfəət 61 025.49       
Kapital ehtiyatları (Bö-
lüşdürülməmiş mənfəət) 

431 160.24   -   

CƏMİ KAPİTAL    12 166 454.73   10 894 269.00 
Uzunmüddətli öhdəliklər         
Uzunmüddətli faiz xərc-
ləri yaradan öhdəliklər 

-   -   

Uzunmüddətli kreditor 
borcları 

-   -   

Sair uzunmüddətli 
öhdəliklər 

-   -   

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

  -   - 

Qısamüddətli öhdəliklər         
Qısamüddətli faiz xərc-
ləri yaradan öhdəliklər 

-   -   

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 

-   -   

Qısamüddətli kreditor 
borcları (Avans) 

4 761 576.46   6 326 105.74   

Sair qısamüddətli 
öhdəliklər 

10 214 819.14   12 847 939.41   

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

  14 986 395.60   19 174 045.15 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR   14 986 395.60   19 174 045.15 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

  27 092 760.33   30 068 314.15 

 
  

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  
2021-ci il üzrə 

  Nizamnamə 
kapitalı 

Kapital 
ehtiyatları 

Bölüşdürül-
məmiş mənfəət Cəmi kapital 

31 dekabr 2019-cu il 
tarixə qalıq 

3 378 629.00 61 025.49 431 160.24 3 920 814.73 

2020-ci il üzrə xalis 
mənfəət/zərər 

- - - - 

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

8 245 640.00 - - 8 245 640.00 

31 dekabr 2020-ci il 
tarixə qalıq 

11 624 269.00 61 025.49 431 160.24 12 166 454.73 

2021-ci il üzrə xalis 
mənfəət/zərər - (61 025.49) (431 160.24) (492 185.73) 

Mülkiyyətçilərin 
kapital qoyuluşları 

(73 000.00) - - (73 000.00) 

31 dekabr 2021-ci il 
tarixə qalıq 10 894 269.00 - - 10 894 269.00 

 

  Qeyd Q a l ı q 
31.12.2021 il 31.12.2020 il 

AKTİVLƏR       
Uzunmüddətli aktivlər       
Torpaq, Binalar, tikili və qurğular                          -      
Maşın və avadanlıqlar 6          80 723,06             96 497,15    
Nəqliyyat vasitələri 7          26 753,32             35 671,09    
Digər əsas vəsaitlər 8   35 000 000,00      35 000 000,00    
Qeyri-maddi aktivlər 9     
İnvestisiyalar       
Sair uzunmüddətli aktivlər        
Cəmi    35 107 476,38     35 132 168,24    
Qısamüddətli aktivlər       
Ehtiyatlar 10        624 991,48        1 192 007,58    
Qısamüddətli debitor borcları 11        745 767,41        1 446 943,86    
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 12        649 697,75           935 660,53    
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 13     
Sair qısamüddətli aktivlər 14   22 334 101,32      10 753 778,70    
Cəmi    24 354 557,96     14 328 390,67    
CƏMİ AKTİVLƏR    59 462 034,34     49 460 558,91    

KAPİTAL    

Ödənilmiş nominal  
(Nizamnamə) kapitalı 

15            2 000,00               2 000,00    

Kapital ehtiyatları         1 066 979,51    
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti          929 972,00        2 214 361,74    
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

      3 281 341,25      

CƏMİ KAPİTAL      4 213 313,25       3 283 341,25    
ÖHDƏLİKLƏR       
Uzunmüddətli öhdəliklər       
Uzunmüddətli faiz xərcləri  
yaradan öhdəliklər  

      

Qısamüddətli öhdəliklər       
Alınmış avanslar          297 668,18           100 000,00    
Vergilər üzrə öhdəliklər 16     2 232 035,91        7 136 469,34    
Qısamüddətli kreditor borcları 17   35 118 718,97      35 278 507,92    
Sair qısamüddətli öhdəliklər 18   17 600 298,03        3 662 240,40    
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR    55 248 721,09     46 177 217,66    
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 

   59 462 034,34     49 460 558,91    

 
  

 PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT  
  2021-ci il 2020-ci il 
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti      
Hesabat dövründə  mənfəət /zərər      1 162 465,00        2 767 952,17    
Mənfəət vergisi üzrə xərclər - 232 493,00    - 553 590,43    
Qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər:     
•  Əsas vəsaitlərin amortizasiyası          29 098,64           554 002,04    
•  Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası     
• Əsas vəsaitlərin satışından və  
xaricolmasından gəlirlər/zərərlər          345 398,79    

• Əsas vəsaitlərin xaricolması  
(Bölünmə balansına əsasən)     11 532 912,25    

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər:     
•  Ehtiyatlar üzrə artma/azalma        567 016,10    - 623 956,73    
•  Əməliyyat debitor borclarında artma/azalma         701 176,45           324 557,10    
• Sair qısamüddətli aktivlərdə artma/azalma -11 580 322,62    -10 753 778,70    
• Sair maliyyə aktivləri     
• Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər                      -      -  5 948 250,00    
• Cari vergi öhdəlikləri -  4 904 433,43        6 755 462,03    
• Əməliyyat kreditor borclarında artma/azalma          37 879,23      33 742 653,69    
• Sair qısamüddətli öhdəliklərdə artma/azalma   13 938 057,63        1 691 598,40    
Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə  
pul vəsaitlərinin hərəkəti     

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan  
pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti  - 281 556,00      39 834 960,61    

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan  
pul vəsaitlərinin hərəkəti      

Əsas vəsaitlərin alınması  - 4 406,78    -35 599 894,98    
Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar 
məbləğlər daxil olmaqla, uzunmüddətli qeyri-maliyyə 
aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də uzunmüd-
dətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən, kapital-
laşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktiv-
lərinin 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  - 4 406,78    -35 599 894,98    

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti      

Səhm buraxılışı              1 990,00    
Kapital ehtiyatlarının dəyişməsi   -  4 177 103,80    
Təsisçilərin borcunun bölüşdürülməmiş  
mənfəət hesabına əvəzləşdirilməsi     

Dividendlər və buna oxşar ödəmələr 
 şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları   - 50 000,00    

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul 
vəsaitlərinin xalis hərəkəti                       -      - 4 225 113,80    

Pul vəsaitlərinin və bank overdraftlarının  
xalis artması (azalması) - 285 962,78               9 951,83    

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları         935 660,53           925 708,70    
İl ərzində pul vəsaitlərinin və onların 
ekvivalentlərinin artması (azalması) - 285 962,78               9 951,83    

İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları         649 697,75           935 660,53    
 

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

 
Əsas əməliyyat gəliri 19     3 474 562,71      12 802 208,56     
Satışın maya dəyəri 22-23 -  2 300 403,17    -10 340 597,68     
Ümumi mənfəət       1 174 159,54        2 461 610,88     
Sair əməliyyat gəlirləri 20                      -             406 847,45     
İnzibati xərclər        
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)       1 174 159,54        2 868 458,33     
Maliyyə gəlirləri         
Maliyyə xərcləri      - 12 222,00     
Fövqəladə gəlirlər  21      
Fövqəladə xərclər 22      
Gəlirdən çıxılan vergilər və yığımlar   - 11 694,54    - 88 284,16     
Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 24     1 162 465,00        2 767 952,17     
Mənfəət vergisi 25 - 232 493,00    - 553 590,43     
Hesabat dövründə  
xalis mənfəət (zərər) 

26        929 972,00        2 214 361,74     

Mənfəətdə iştirak payı:        
   Səhmdarların payı               5 812,33              13 839,76     
   Azlıqların payı         
Səhmdarların payına düşən bir 
səhmin mənfəəti:  

       

1(bir) səhmin əsas mənfəəti  26             4 649,86               11 071,81     
 
  
KAPİTALDA  DƏYİŞİKLİKLƏR  HESABATI  

 Qeyd Nizamnamə 
kapitalı 

Kapital 
ehtiyatları 

Bölüşdürül-
məmiş 

mənfəət 

Cəmi 
kapital 

 
01 yanvar 2020-ci il 
tarixə qalıq 

  10,00 1 066 979,51 4 227 103,80 5 294 093,31  

2020-ci il üzrə  
xalis mənfəət 

26   2 214 361,74 2 214 361,74  

Mülkiyyətçilərin  
kapital qoyuluşları 

  1 990,00   1 990,00  

Elan edilmiş dividendlər      -  
Maddələr arasında 
köçürmələr 

     -  

Mənfəət və ehtiyatların 
istifadəsi 

    -4 227 103,80 -4 227 103,80  

01 yanvar 2021-ci il 
tarixə qalıq 

  2 000,00 1 066 979,51 2 214 361,74 3 283 341,25  

2021-ci il üzrə 
 xalis mənfəət 

26   929 972,00 929 972,00  

Mülkiyyətçilərin  
kapital qoyuluşları 

     -  

Elan edilmiş dividendlər      -  
Maddələr arasında 
köçürmələr 

   -1066 979,51 1 066 979,51 -  

Mənfəət və  
ehtiyatların istifadəsi 

     -  

01 yanvar 2022-ci il 
tarixə qalıq 

  2 000,00 - 4 211 313,25 4 213 313,25  

   
  

Azərbaycan Mərkəzi Bankının 
valyuta ehtiyatları 8 milyard 
dollara yaxınlaşıb.
2022-ci ilin noyabr ayında Azər-
baycan Mərkəzi Bankının rəsmi 
valyuta ehtiyatları 166,2 milyon 
dollar və ya 2,1% artıb. Marja.az 
xəbər verir ki, 30 noyabr 2022-ci 
il tarixində rəs mi valyuta ehti-
yatları 7 mil yard 969.2 milyon 
dollar təşkil edib.
Oktyabr ayının sonunda Mər-

kəzi Bankının rəsmi valyuta eh-
tiyatları 7 milyard 803 milyon 
dollara çatmışdı.
2021-ci ilin sonu ilə müqayisədə 
valyuta ehtiyatları 894,2 milyon 
dollar və ya 12,6% artıb.
Rəsmi valyuta ehtiyatları (mil-
yon dollar ilə)
30.11.2022     7969,2
31.10.2022     7803,0
31.01.2022     7074,1
30.12.2021     7075,0

Dekabrın 1-də “Global Business 
Aliance” və Pakistan-Azərbay-
can İqtisadi Əməkdaşlıq Palatası 
(PAKAZCHAM) arasında Anlaş-
ma Memorandumu imzalanıb.
İmzalanma İxracın və İnvesti-
siyaların Təşviqi Agentliyi və 
“Global Business Aliance”ın 
birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda 

keçirilən Azərbaycan-Pakistan 
biznes forumu çərçivəsində baş 
tutub.

Maliyyə hesabatlarının mötəbərliyi AR Auditorlar Palatası 
tərəfindən  lisenziyaya əsasən fəaliyyət göstərən auditor  

İnternational Audit  tərəfindən təsdiqlənmişdir.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin görkəmli dövlət xadimi, 
Lənkəran şəhərinin general-qu-
bernatoru, Cümhuriyyətin 
Həmkarlar İttifaqları Təşkilatı-
nın banilərindən biri, Parlamen-
tin üzvü, müsəlman fəhlələrinin 
həmkarlar ittifaqının yaradıcısı 
Cavad bəy Rza bəy oğlu 1878-ci 
ildə Şuşa qəzasının Tuğ kəndin-
də anadan olmuşdur. Dizaq ma-
halı məlikləri Məlik-Yeqanovla-
rın nəslindəndir.
Cavad bəy ibtidai təhsilini 
məşhur maarifçi və tarixçi Mir 
Mehdi Xəzaninin ev məktəbin-
də almış, sonra texniki məktəbi 
bitirmişdir. Rus, fars, alman, 
gürcü, erməni dillərini bilir-
di. 1903-cü ildən Bakının neft 
mədənlərində işləmiş, inqila-
bi hərəkatda iştirak etmişdir. 
"Hümmət" təşkilatının üzvü 
olmuşdur. 1909-cu ildə çar ha-
kimiyyətinə qarşı mübarizə 
apardığına görə həbs olunaraq, 
Bakıdan sürgün edilmişdir. 
1914-cü ildə yenidən Bakıya 
qayıtmış, neft mədənlərində 
işləmişdir. 1917-ci ildə Müsavat 

Partiyasının üzvü olmuş və par-
tiyanın birinci qurultayında fəal 
iştirak etmişdir. Partiyada fəhlə 
münaqişələri üzrə iş aparmışdır. 
Məlik-Yeqanov Zaqafqaziya seymi-
nin müsəlman fraksiyasının üzvü 
olmuş, 1918-ci il mayın 28-də 
Azərbaycan Milli Şurasının üzvü 
kimi Azərbaycanın Müstəqilliyi 
haqqında İstiqlal Bəyannaməsinə 
imza atmış, Azərbaycan Cümhu-
riyyətinin banilərindən biri ol-
muşdur.
C.Məlik-Yeqanov Azərbaycan 
Parlamentinin üzvü kimi mü-

naqişəli, məsuliyyətli bölgələrə 
ezam edilirdi, qayıdanda isə 
fəhlə kütləsi qarşısında hesa-
bat verirdi. 1919-cu il martın 
10-da Parlament tərəfindən təs-
diq edilən fəhlə məsələsi üzrə 
xüsusi müşavirənin tərkibinə 
daxil edilmişdi. Fəhlələrin Azər-
baycanın müstəqilliyi uğrunda 
mübarizədəki xidmətlərindən, 
1918-ci il mart soyqırımında 
verdikləri tələfatlardan, Denikin 
əleyhinə mövqelərindən bəhs 
edərək, onların ağır güzəranı 
ilə bağlı hökumət qarşısında 
kəskin tələblərlə çıxış edirdi. O, 
fəhlə məsələsini bolşevik ideo-
logiyasının inhisarına verənlər-
dən fərqli olaraq, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin müstəqilliyi 
naminə çalışan fəhlələrin təmsil-
çisi idi. Azərbaycanın müstəqil-
liyinin Avropa dövlətləri tərə-
findən tanınması təntənələrində 
çıxış edərək demişdi:
"Elan olunmuş müstəqilliyi 
Avropa tanımasaydı belə, fəh-
lələr onun uğrunda öz həyatla-
rını qoymağa həmişə hazır ol-
muşlar."

Rusiya ilə genişmiqyaslı müharibə başlayandan 
bəri 14,5 milyondan çox ukraynalı Ukraynanı tərk 
edib. Bu insanların azı 11,7 milyonu Avropa İttifaqı 
ölkələrinə keçib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barə-
də Ukrayna Ali Radasının İnsan haqları üzrə komis-
sarı Dmitri Lubinets feysbuk səhifəsində məlumat 

yayıb. “Ukraynada 4,7 milyon məcburi köçkün qey-
də alınıb. 14,5 milyondan çox ukraynalı fevralın 24-
dən sonra ölkəni tərk edib, ən azı 11,7 milyonu isə 
Aİ ölkələrinə daxil olub. Avropada 7,7 milyon insan 
müvəqqəti müdafiə edilən kimi qeydiyyatdadır”, - 
deyə Lubinets bildirib.

BMT 2023-cü il üçün indiyədək ən böyük həcm-
də - 51,5 milyard dollar dəyərində humanitar 
yardım tələb edir.
Bu məbləğ əvvəlki dövrə nisbətən 25 faiz çoxdur. 
Təşkilatın 2023-cü il Qlobal Humanitar Yardım 
üzrə Ümumi Layihəsinə əsasən, gələn il huma-
nitar yardım alacaq insanların sayının 2022-ci ilə 
nisbətən 65 milyon artaraq 69 ölkədə təxminən 
339 milyon nəfərə çatacağı təxmin edilir. 2023-cü 
ildə 37 ölkədə 45 milyon insan aclıq təhlükəsi ilə 
üzləşəcək.
Qeyd edək ki, bu il humanitar təşkilatlar yardı-
ma ən çox ehtiyacı olan 157 milyon insana maddi 
dəstək göstərib.

Dekabrın 1-də “McKinsey” qlobal bank sə-
nayesinin cari vəziyyəti ilə bağlı “Global 
Banking Annual Review” dərc edib. Hesabat 
müəllifləri qeyd edirlər ki, 2022-ci ildə bank-
lar 14 il ərzində rekord rentabelliyə nail ola-
caq, kapitalın gəlirliliyi ilin sonuna kimi 11.5-
12.5%-ə yüksələcək.
Bütövlükdə bank sektorunun gəliri, “McKin-
sey”ə görə, bu il təxminən 5.5% artaraq 6.5 
trilyon dollar təşkil edəcək. Ən böyük bank-
ların kapitalının adekvatlıq əmsalı da rekord 
yüksək səviyyədədir – 14-15%.
Eyni zamanda, hesabat müəllifləri qeyd edir-
lər ki, pandemiyanın nəticələrindən yenicə 
çıxmış banklar yeni problemlərlə üzləşiblər. 
“Dünyadakı banklar üçün 2022-ci ildə makro-
iqtisadi dəyişkənlik və geosiyasi təlatümlərin 
birləşməsi fərziyyələri alt-üst edib və on ildən 
çox nisbi sabitliyi tamamlayıb”, – deyə hesa-
batda bildirilir.

“McKinsey” analitikləri regionlar və sahələr 
üzrə əsas göstəricilərdə artan fərqləri qeyd 
edirlər. Belə ki, ABŞ, Kanada və Cənubi Af-
rika, Meksika və Hindistan da daxil olmaqla 
bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin bank-
ları üçün il əsasən uğurlu olmuşdur. Eyni za-
manda, bir çox Avropa bankları mənfəət əldə 
edə bilmirlər. Sektorlar baxımından fintech 
xidmətləri və pərakəndə bankçılıq ənənəvi 
bankçılıq və sərvət idarəçiliyindən daha yaxşı 
performans göstərir.

İstanbul Ticarət Palatasının (İTO)  məlumatı-
na görə, İstanbulda istehlak qiymətlərini iz-
ləyən Yaşayış Xərcləri İndeksi 2022-ci ilin no-
yabr ayında ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 
105,55% artım qeyd edib.
Oktyabrda indeks illik müqayisədə 108,77 
faiz artmışdı.
İstanbulda istehlakçı inflyasiyası oktyabr ayı 
ilə müqayisədə noyabr ayında 3,10% artıb.

ABŞ-ın ÜDM-i üçüncü rübdə illik 2,9 faiz ar-
tıb. ABŞ iqtisadiyyatı 3-cü rübdə əvvəllər dü-
şünüldüyündən daha güclü bərpa olunub. 
Lakin FED-in inflyasiya ilə mübarizə üçün 
faiz dərəcələrini artırması gələn il tənəzzül 

riskini artırır. Bu barədə çərşənbə günü ABŞ 
hökuməti məlumat yayıb.
3-cü rübdə ABŞ-ın ümumi daxili məhsulu 
(ÜDM) illik 2,9% artıb. 
Bunu hökumətin üçüncü, yekun qiymətlən-
dirməsi göstərir. Daha əvvəl 2,6% artım bildi-
rilmişdi.
2-ci rübdə ÜDM 0,6% azalmışdı.
Reuters-in sorğusuna qatılan iqtisadçılar 
üçün cü rübdə ÜDM artımının 2,7% olacağını 
göz ləyirdilər.
Bu reviziya istehlakçıların və müəssisələrin 
artan xərclərini, eləcə də idxalın azalmasını 
əks etdirir.

Parlament təşəbbüsü olan mətn Fransa hö-
kumətinin rəsmi mövqeyini əks etdirmir və bu, 
hakimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun olaraq 
müstəqil şəkildə qəbul edilib.
Bu barədə Fransa Senatında və Milli Assamble-
yasında qəbul edilmiş qərəzli qətnamə layihələri 
ilə bağlı suala Fransanın Xarici İşlər Nazirliyinin 

cavabında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Fransa hökumətinin mövqeyi 
məlumdur və nazir tərəfindən dəfələrlə, xüsu-
silə də noyabrın 29-da ifadə edilib. Yəni, Fransa 
sülhün bərpası üçün tərəfləri danışıqlarda irə-
liləməyə təşviq etməkdə davam edir.
Məhz bu ruhda Fransa Prezidenti Azərbaycan 
Prezidenti və Ermənistanın baş nazirini Praqa-
da bir araya gətirdi. Bu görüş Avropa İttifaqının 
müşahidə missiyasının Ermənistan ərazisində 
yerləşdirilməsi ilə nəticələndi”, - deyə açıqlama-
da vurğulanıb.
Xatırladaq ki, Milli Assambleyanın 577 üzvün-
dən 256-sı bu qətnamənin səsverməsində iştirak 
edib. Qətnamə müzakirələri zamanı zal demək 
olar ki, boş olub. Qətnaməyə səsvermə zamanı 
sənədlə bağlı müzakirələri dinləməyən deputat-
lar zalda peyda olaraq, “ermənipərəstlik” jesti 
ediblər.

“ABŞ Prezidenti Co Bayden 
faktiki olaraq Rusiya Federa-
siyası ilə danışıqların yalnız 
Vladimir Putin Ukraynanı tərk 
etdikdən sonra mümkün ol-
duğunu deyib, lakin bu, müm-
kün deyil, xüsusi əməliyyat 
davam edir”. Bunu Kremlin 
mətbuat katibi Dmitri Peskov 
bildirib. Onun sözlərinə görə, 
Kreml buna hazır deyil.
“Sözsüz ki, xüsusi hərbi əmə-
liyyat davam edir. Məqsədlə-
rimizə çatmaq üçün prezident 
Putin hamı ilə danışıqlara 
açıq olub, indi də açıqdır və 
açıq olaraq qalır. ABŞ hələ də 
Rusiya Federasiyasının tərki-
bində yeni əraziləri tanımır 
və təbii ki, bu, hansısa qarşı-
lıqlı zəmin axtarışını, qarşı-
lıqlı müzakirə üçün mümkün 
olan zəmin axtarışını xeyli 
çətinləşdirir”, – deyə Kremlin 
sözçüsü vurğulayıb.
Peskov bununla belə, Vladi-

mir Putinin Vaşinqtonla da-
nışıqlar aparmağa hazır oldu-
ğunu deyib.
“Rusiya Federasiyasının Pre-
zidenti həmişə bizim maraq-
larımızı təmin etmək üçün 
danışıqlara açıq olub, indi 
də açıqdır. Hələ xüsusi əmə-
liyyat başlamamışdan əvvəl 
ABŞ, NATO və ATƏT ilə da-
nışıqlara təşəbbüs etməyə ça-
lışan Rusiya Federasiyasının 
prezidenti olub. Bilirsiniz ki, 
bu təşəbbüs qarşılıq alma-

yıb”, deyə Peskov deyib.
Qeyd edək ki, Bayden Putin-
lə yaxın gələcəkdə təmas qur-
mağı planlaşdırmadığını, lakin 
Rusiya prezidenti Ukraynada-
kı münaqişənin sona çatma-
sında “maraq göstərərsə” belə 
bir ehtimalın mümkün oldu-
ğunu açıqlayıb. Eyni zamanda, 
Amerika lideri vurğulayıb ki, 
Rusiya prezidenti ilə gələcək 
təmaslar ABŞ-ın NATO-dakı 
tərəfdaşları ilə məsləhətləş-
mələri əsasında mümkündür.


