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Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 10-da 
yerli televiziya kanallarına müsahibə 
verərkən deyib.
O, bildirib: - 2023-cü ilin uğurlu olması 
üçün biz hamımız fəal çalışmalıyıq. Keçən 
ilin əvvəlində də mən Azərbaycan media 
nümayəndələri ilə görüş zamanı fikir bil-
dirmişdim ki, ümid edirəm 2022-ci ildə 
qarşıda duran vəzifələr yerinə yetiriləcək 
və biz bütövlükdə buna nail olduq. Bu gün 
- 2023-cü ilin əvvəlində bu görüş zamanı 
da əlbəttə ki, bu məsələlər haqqında danı-
şacağıq. Yenə də ümidliyəm və ümidimin 
səbəbləri var. Çünki Azərbaycanın post-
müharibə dövründə göstərdiyi mövqe və 
beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi uğurlar 
bunu deməyə əsas verir.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 
bizim əsas vəzifəmiz şanlı hərbi Qələ-
bəmizi siyasi müstəvidə də təsdiqləmək 
idi. Biz dərhal işə başladıq. Çünki yaxşı 
başa düşürdük ki, əgər biz siyasi sahədə 
bu Qələbəni təsdiqləməsək, bu Qələbəni 
dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirməsək, 
müəyyən problemlərlə üzləşə bilərik. 
Dərhal fəal işə başladıq və hesab edirəm 
ki, bu gün - artıq müharibədən iki il 
keçəndən sonra tam əminliklə demək 
olar ki, müharibənin nəticələri dünya 
tərəfindən qəbul edilib. Azərbaycanın 

haqlı olması bir daha təsdiqlənib və mü-
haribənin sonunda yaranmış vəziyyəti 
biz daha da möhkəmləndirməliyik, yəni, 
öz mövqelərimizi daha da gücləndirmə-
liyik. Son iki il ərzində həm beynəlxalq 
əlaqələr müstəvisində, həm ölkə daxilin-
də biz istədiyimizə nail ola bilmişik.
Bu gün sirr deyil ki, Azərbaycan dün-
yada çox etibarlı və ciddi tərəfdaş kimi 
tanınır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, 
öz sözünü açıq deyir, müstəqil siyasət 
aparır. Əlbəttə ki, bunun təməlində həm 
hərbi gücümüz, həm də şanlı Qələbəmiz 
dayanır. 
Mən 2022-ci ilin yekunları ilə bağlı geniş 

danışsam, onda qalan suallara yer qal-
mayacaq. Hesab edirəm ki, ilk növbədə, 
bizim iqtisadi nailiyyətlərimiz haqqında 
demək lazımdır. Çünki bu, sıradan olan 
məsələ deyil. Dünya postpandemiya 
dövrünə hələ təzə-təzə uyğunlaşır. Bir 
çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan-
da kəskin qiymət artımı müşahidə olu-
nur. Bizim də iqtisadiyyatımız dünya 
iqtisadiyyatının bir parçası olduğu üçün 
əfsuslar olsun ki, biz də bu mənfi təsirə 
məruz qalmışıq. Ancaq biz çalışırıq ki, 
dünya üçün bu böhranlı vəziyyəti xalqı-
mız üçün sosial layihələrlə, sosial proq-
ramlarla yüngülləşdirək. Bu yaxınlarda 

imzaladığım çox geniş sosial paket bir 
daha bunu göstərir. Yəni, müharibədən 
təzə çıxmış ölkə, özü də ərazisinin 20 fa-
izi tamamilə dağılmış vəziyyətdə olan 
ölkə əgər sosial sahəyə bu qədər vəsait 
ayırırsa, deməli, bizim sosial siyasətimiz 
dəyişməz olaraq qalır və əlbəttə ki, bizim 
iqtisadi gücümüzü göstərir. Çünki biz 
bütün işləri öz hesabımıza edirik. Mən 
bunu artıq səsləndirmişəm. Biz müha-
ribədən sonra heç kimdən yardım alma-
mışıq. Sadəcə olaraq, iki ölkənin - Özbə-
kistanın və Qazaxıstanın prezidentləri 
Füzulidə iki məktəbin tikintisinə özləri 
təşəbbüs göstərmişlər. Bundan başqa 
biz heç bir yerdən bir manat yardım al-
mamışıq. Ona görə iqtisadi müstəqillik 
mütləq güclənməlidir və keçən il bizim 
ümumi daxili məhsulumuz rekord həd-
də çatıb. Son dəqiqləşdirilmiş məlumata 
görə 134 milyard manata çatıb. Bu da 
təxminən 80 milyard dollara bərabər 
olan rəqəmdir. Əlbəttə ki, həm də xarici 
ticarət artıb, 50 milyard dolları ötüb. Xa-
rici ticarətin müsbət saldosu 25 milyard 
dollar təşkil edir. Yəni, iqtisadiyyatla 
məşğul olanlar bilirlər ki, bu nə demək-
dir və eyni zamanda, bizim xarici bor-
cumuz azalıb. Həm mütləq rəqəmlərlə 
- 7 milyard dollardan aşağıdır, həm də 
ümumi daxili məhsula nisbətdə təbii ki, 

kəskin azalıb. Əgər keçən ilin əvvəlində 
xarici borcumuz ümumi daxili məhsu-
lun 17 faizini təşkil edirdisə, keçən ilin 
yekunlarına görə bu, 9,5 faizə düşüb. 
Yəni, müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bir 
çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu, 100 faiz, 
hətta 130-150 faizdir. Bu nədir? Bu odur 
ki, biz iqtisadi cəhətdən müstəqilik, əgər 
biz indi istəsək, yenə də beynəlxalq ma-
liyyə qurumları ilə kreditlərin cəlb edil-
məsi üzrə işlərə başlaya bilərik, əslində 
başlamışıq. Çünki həm Dünya Bankı ilə, 
həm Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı ilə icraatda olan layihələr demək 
olar ki, başa çatır. Dünyanın hər iki apa-
rıcı maliyyə qurumunun yüksəkvəzifəli 
nümayəndələri keçən il Bakıda olmuşlar 
və aparılan müzakirələr zamanı yeni is-
tiqamətlər müəyyən edilib. Yəni, mən 
tam əminliklə deyə bilərəm ki, biz limit-
siz xarici kreditlərin cəlb edilməsində 
heç bir problem görməyəcəyik. Amma 
hələ ki, buna böyük ehtiyac yoxdur. Ona 
görə iqtisadi və sosial sahə həmişə para-
lel getməlidir. O ölkələrdə ki, ancaq iqti-
sadi sahəyə diqqət verilir və sosial sahə 
kənarda qalır, orada insanlar iqtisadi is-
lahatlardan çox böyük əziyyət çəkirlər. 
Bizim isə məqsədimiz ölkəni gücləndir-
mək və hər bir vətəndaşın həyatını daha 
da yaxşı etməkdir.

“Son bir il ərzində - mart ayın-
dan bəri biz üç dəfə göstərdik 
ki, heç kim bizim qabağımızda 
dura bilməz və istədiyimizə nail 
oluruq və hər hansı bir erməni 
havadarı onların yardımına ye-
tişə bilməz. Bu, birincisi. İkincisi, 
həm Azərbay can-Ermənistan sər-
hədi is  ti qa mətində, eyni zamanda, 

Qa ra bağ istiqamətində nəzarətdə 
olan yüksəkliklər bizə çox böyük 
strateji üstünlük təmin edir”.
Bunu Prezident İlham Əliyev yerli 
televiziya kanallarına müsahibə-
sində deyib.
“Artıq vizual müşahidə bizə im-
kan verir ki, istənilən təhlükəni 
bəri başdan görək və onun qarşı-

sını alaq. Hesab edirəm ki, artıq 
üç dəfə belə hərbi və siyasi uğur-
suzluğa düçar olmuş Ermənistan 
anlayacaq ki, sülh müqaviləsi 
qaçılmazdır. Onlar bunu nə qədər 
tez anlasalar və nə qədər tez özlə-
rində güc tapıb, iradə tapıb buna 
razılıq versələr, o qədər də bölgə 
üçün yaxşı olacaq”, - deyə dövlə-
timizin başçısı vurğulayıb.
Azərbaycanın üçüncü müharibə-
ni başlamaq fikri olmadığını qeyd 
edən Prezident İlham Əliyev de-
yib ki, indi bəzi Qərb mətbuatında 
bizə qarşı yeni dalğa, çirkin böh-
tan kampaniyası geniş vüsət alır: 
“Onun ilk təzahürlərini biz görü-
rük, amma ehtimal edilir ki, növ-
bəti çirkin addımlar da atılacaq. 
Amma bu, bizi dayandırmaya-
caq. Ona görə mən hesab edirəm 
və ümid etmək istəyirəm ki, 2023-
cü il İkinci Qarabağ müharibəsi-
nin real sonu olacaq və bu il belə 
hadisələr baş verməyəcək”.

Bu barədə Prezident İlham Əliyev 
yerli televiziya kanallarına müsa-
hibəsində bildirib.
Dövlətimizin başçısı deyib ki, biz, 
ilk növbədə, öz tələbatımızı mak-
simum təmin etməliyik: “Əminəm 
ki, nəzərdə tutulan müəssisələrin 
bir neçəsi artıq bu il istehsala baş-
layacaq. Digər tərəfdən, biz hazır-
da 30-dan çox ölkəyə hərbi təyi-
natlı məhsul satırıq. Dünya silah 
bazarında boşluq yaranıb. Çünki 
Rusiya faktiki olaraq dünya silah 

bazarından çıxıb. İndi Rusiyanın 
hərbi sənayesi öz daxili tələbatı 
üçün işləyir. Amerika faktiki ola-
raq istehsal etdiyi hərbi təyinatlı 
məhsulları Ukraynaya yönəldib, 
Avropa ölkələri də həmçinin. Di-
gər tanınmış oyunçular bu bazarı 
faktiki olaraq buraxıblar, yəni, bu 
bazar boş qalır. Amma buna bö-
yük ehtiyac var. Ona görə biz bu 
bazarı doldurmalıyıq”.
Prezident bildirib ki, biz yüz mil-
yonlarla dollar səviyyəsində hərbi 

təyinatlı məhsulların ixracatçısı 
ola bilərik. Yəni, hər halda, bunu 
biz hədəfləmişik və buna doğru 
gedəcəyik. 
“Əlbəttə, bu, ölkəmizin geosiyasi 
imkanlarını daha da genişləndirə-
cək. Baxın, həm təbii resurslar, 
həm güclü ordu, həm güclü iqtisa-
diyyat, vahid xalq, vətəndaş həm-
rəyliyi, hərbi sənaye kompleksi. 
Kim bizim qabağımızda dura 
bilər?”, - deyə Prezident İlham 
Əliyev vurğulayıb.

“Laçın-Xankəndi yolunda eti-
raz aksiyası keçirən gənclər bi-
zim fəxrimizdir. Gecə-gündüz 
şaxtalı-qarlı havada oradadır-
lar, öz haqlarını tələb edirlər 
və bir daha Azərbaycan gən-
cinin nə qədər yüksək keyfiy-
yətlərə malik olmasını bütün 
dünyaya göstərirlər. Bunun, 
necə deyərlər, bir addımlığın-
da separatçılar dünyaya tama-
milə yalan informasiya ötür-
məklə məşğuldurlar”.
Bu fikirləri Prezident İlham 
Əliyev yerli televiziya kanal-
larına müsahibəsində etiraz 

aksiyası barədə danışarkən 
söyləyib.Dövlətimizin başçısı 
qeyd edib ki, orada blokada-
dan söhbət gedə bilməz. Sülh-
məramlıların dörd yüzə yaxın 
yük avtomobili oradan keçib.
“Əlbəttə ki, oradan keçən, 
hətta bu aksiyaya qədər keçən 
bütün nəqliyyat vasitələri nə-
zarət altında idi. Biz haradan 
öyrəndik ki, İran maşınları 
oraya yanacaq aparır? Biz ora-
da gördük. Halbuki, İran tərə-
fi bunu əvvəllər inkar etməyə 
çalışırdı. Hətta İran maşınları 
üzərinə saxta erməni nömrələ-

rini yapışdırmaqla bizi belə 
primitiv səviyyədə aldatmaq 
istəyirdilər”, - deyə Prezident 
İlham Əliyev diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın məqsədinin 
blokada olmadığını vurğula-
yan dövlətimizin başçısı bil-
dirib ki, bizim tələblərimiz 
tam ədalətlidir: “Monitorinq, 
təftiş, qanunsuz istismarın 
dayandırılması tələb edilir və 
biz buna nail olacağıq. Ona 
görə Laçın-Xankəndi yolun-
da baş verən hadisələrə blo-
kada demək, sadəcə olaraq, 
insafsızlıqdır”.

“Müharibə zamanı da onlar 
BMT-də bizə qarşı bir təşəbbüsə 
əl atdılar. O vaxt alınmadı, Qo-
şulmama Hərəkatına üzv olan 
ölkələr bunun qabağını aldı”.
Bu barədə Prezident İlham Əli-
yev yerli televiziya kanallarına 
müsahibəsində Fransanın an-
ti-Azərbaycan mövqeyindən da-
nışarkən bildirib.
Praqa görüşünü xatırladan döv-
lətimizin başçısı deyib: “Bu, 

Brüs sel formatının davamı idi, 
sadəcə olaraq, Fransa Prezidenti 
iştirak etmişdi. Amma bir həftə 
ondan sonra nələr demişdi Azər-
baycan haqqında. Mən də ona ca-
vab verməli oldum. 
Ona görə biz, sadəcə olaraq, ca-
vab verirdik. Onların Senatı, 
Milli Assambleyası anti-Azər-
baycan qətnamələr qəbul edir, 
bizim Milli Məclis cavab olaraq 
bəyanat qəbul edir. Frankofoni-

yada uğursuzluğa düçar oldular, 
bir neçə ölkəni təzyiq altında 
saxlamaqla heç nə əldə edə bil-
mədilər. BMT-də heç nə əldə edə 
bilmədilər”.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib 
ki, bu, qeyri-normal bir vəziyyət-
dir və onu bu səviyyəyə çatdıran 
biz olmamışıq. Ona görə əgər bu 
vəziyyəti normallaşdırmaq fikri 
olarsa, əlbəttə ki, təşəbbüskar biz 
olmayacağıq.

“Əminəm ki, üçüncü mühari-
bə olmayacaq. Amma təhdidlər 
aradan qalxmayıb, müharibədən 
sonra yeni təhdidlərlə üzləşmi-
şik”.
Bu fikirləri Prezident İlham Əli-
yev yerli televiziya kanallarına 
müsahibəsində söyləyib.
Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu 
təhdidlərə sinə gərmək asan 
məsələ deyil - həm iradə olma-
lıdır, həm də ki, özündə əminlik 
olmalıdır. Biz heç vaxt avantüra-
ya getməmişik və getməyəcəyik. 
Əgər bu təxribatlara qarşı biz, 

necə deyərlər, çox sarsıdıcı şapa-
laq vurmuşuqsa, deməli bu, sadə-
cə olaraq, təbliğat deyil, özümüz-
də güc hiss edirik. Hər kəs bunu 
bilməlidir ki, bizimlə heç kim 
zarafat etməsin. Biz bunu müha-
ribədən dərhal sonra başlamışıq. 
Çünki bilirdik ki, dünyanın gələ-
cəyini bu, müəyyən edəcək”.
Prezident qeyd edib ki, Rusi-
ya-Ukrayna müharibəsindən 
sonra hər kəs bunu edir. Ordu 
quruculuğuna ümumiyyətlə fikir 
verməyən Avropanın ən böyük 
ölkələri indi ordularını yaradır-

lar. “İndi vahid Avropa ordusu 
haqqında danışmağa başlayıb-
lar. İndi hərbi təyinatlı məhsulla-
rı buraxmağa başlayıblar, yaxud 
da ki, genişləndirirlər. Biz buna 
nə vaxtdan başlamışıq? Artıq 15 
ildir. Onu da bildirməliyəm ki, 
biz əsas Türkiyə və İsrail şirkət-
ləri ilə, digər ölkələrin şirkətləri 
ilə yeni kontraktlar bağlamışıq, 
eyni zamanda, yerli istehsalı ge-
nişləndirmək üçün bir neçə apa-
rıcı şirkətlə indi danışıqların son 
mərhələsindəyik”, - deyə Prezi-
dent İlham Əliyev bildirib.



2 12-18 yanvar 2023-cü il

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İl-
ham Əliyev yanvarın 9-da 2022-ci ilin idman ye-
kunlarına həsr olunan mərasimdə çıxış edərkən 
deyib.
O, bildirib:  Hər il olduğu kimi, keçən il də Azər-
baycan idmanı üçün uğurlu il olmuşdur. Bütöv-
lükdə ölkə miqyasında görülmüş işlərə yüksək 
qiymət vermək olar. Çünki keçən ilin əvvəlin-
də qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr icra 
edildi, İdmançılar beynəlxalq yarışlarda 800-dən 
çox medal qazanmışlar, onlardan 300-ə yaxını 
qızıl medaldır. Doğrudan da böyük nailiyyətdir. 
Dünya, Avropa çempionatlarında idmançıla-
rımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmişlər. Bey-
nəlxalq yarışlar arasında xüsusilə V İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarını qeyd etmək istərdim. 
Bildiyiniz kimi, 5 il bundan əvvəl Bakıda keçiril-
miş İslam Həmrəyliyi Oyunlarında Azərbaycan 
komanda hesabında birinci olmuşdur. Bu, tarixi 
qələbə idi və bu dəfə Türkiyənin Konya şəhə-
rində 56 ölkə arasında idmançılarımız 99 me-
dalla 4-cü yerə layiq görülmüşlər. Bu, bir daha 
Azərbaycanın idman sahəsindəki uğurlarını təs-
diqləyir. Çünki İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 

rəqabət çox böyük idi, demək olar ki, bütün ko-
mandalar əsas heyətlə təmsil olunurdu. Gərgin 
mübarizə zamanı 4-cü yeri tutmaq əlbəttə ki, bö-
yük qələbədir, böyük nailiyyətimizdir.
Son bir neçə il ərzində bütün ölkə üzrə müxtə-
lif yarışlar keçirilmişdir, mən bunu çox yüksək 
qiymətləndirirəm. Gənclər və idman naziri 
qarşısında qoyulan vəzifələrdən biri də məhz 
bu idi ki, bölgələrdə idman canlansın və bir 
çox yarışlar keçirilsin. 
Azad edilmiş ərazilərdə keçən il bir neçə bey-
nəlxalq idman yarışı keçirilmişdir. Bunun çox 
böyük tarixi əhəmiyyəti var. Çünki azad edilmiş 
ərazilər indi canlanır, həyat qayıdır, insanlar qa-
yıdır. Bildiyiniz kimi, tarixi Zəfərimizdən dərhal 
sonra azad edilmiş torpaqlarda genişmiqyaslı 
quruculuq-bərpa işlərinə başlamışıq və o böl-
gələrdə beynəlxalq idman yarışlarının keçiril-
məsinin çox böyük rəmzi mənası var. Şuşada 
beynəlxalq şahmat yarışı, Suqovuşanda, Suqo-
vuşan gölündə beynəlxalq avarçəkmə yarışı ke-
çirilmişdir. Zəngilanın Ağalı kəndinin ətrafında 
triatlon üzrə yarış keçirilmişdir. Mən bunu çox 
yüksək qiymətləndirirəm və bu il də bu işlər da-
vam etdirilməlidir.

“Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış ərazilərinin 20 faizini 30 ilə yaxın işğal al-
tında saxlayan təcavüzkar Ermənistan bütün 
şəhər və kəndlərimizi dağıdıb, ölkəmizin bü-
tün tarixi, mədəni və dini abidələrini vanda-
lizmə məruz qoyub. Ermənistan bu ərazilərdə 
etnik təmizləmə həyata keçirib. Həm mülki, 
həm də hərbçi olmaqla, 4 minə yaxın Azər-
baycan vətəndaşı Birinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı itkin düşüb ki, işğalçı tərəf onların ta-
leyi barədə məlumat vermir. Etnik təmizləmə 
nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı 
işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkün və 
Ermənistandan qaçqın vəziyyətinə düşüb”.
Bu fikirləri Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafa-
rova Antalyada keçirilən Asiya Parlament As-
sambleyasının 13-cü plenar sessiyasının rəsmi 
açılış mərasimindəki çıxışında ifadə edib.
Milli Məclisin sədri Ermənistanda yaşayan 
azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarından, 
hətta münaqişə başlamazdan əvvəl qovuldu-
ğunu qeyd edərək, tarixi xəritələrin və sənəd-

lərin müasir Ermənistanın tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında yaradıldığını və azərbaycan-
lıların bu ərazilərdə əsrlər boyu yaşadıqları-
nı tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. 
S.Qafarova bildirib ki, tarixi şəhərimiz İrəvan 
1918-ci ildə Ermənistanın paytaxtı elan edi-
lib. 1920-ci ildə isə sovet hökumətinin qərarı 
ilə Zəngəzur Azərbaycandan qoparılaraq Er-
mənistana birləşdirilib. Bu da Azərbaycanın 
digər əraziləri ilə özünün tərkib hissəsi olan 
Naxçıvan regionu və Türkiyə ilə coğrafi əlaqə-
sinin kəsilməsinə gətirib çıxarıb.
Bu ərazilərdə yaşayan azərbaycanlıların XX 
əsrdə bir neçə dəfə deportasiyaya məruz qal-
dığını qeyd edən Milli Məclisin sədri deporta-
siyaların son mərhələsinin 1988-1991-ci illərdə 
baş verdiyini deyib. Bildirilib ki, erməni tərəfi 
Qarabağda olduğu kimi, Qərbi Azərbaycanda 
da tarixi irsimizi məhv etmək məqsədilə bü-
tün tarixi və dini abidələrimizi dağıdıb, Azər-
baycan mənşəli şəhər və kəndlərin adlarını 
dəyişdirib.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 
maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tuta-
raq qərara alır:
Maddə 1. Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupla-
rı üzrə yaşayış minimumunun məbləği
2023-cü il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 246 
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 261 manat, 

pensiyaçılar üçün 199 manat, uşaqlar üçün 220 
manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə 2. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə mi-
nir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 dekabr 2022-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 
maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini
rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Ehtiyac meyarının həddi
Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi 
məqsədilə 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həd-

di 246 manat məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə mi-
nir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 dekabr 2022-ci il 

Ölkə əhalisinin sosial müdafiəsinin gücləndiril-
məsi aparılan sosial-iqtisadi siyasətin mühüm pri-
oritetlərindən biridir. Son illərdə bu istiqamətdə 
ciddi irəliləyişlərə nail olunmuş, əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, sosial ödənişlərin, 
əməkhaqlarının artırılması istiqamətində ardıcıl 
addımlar atılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, əha-
linin rifahının qorunması sahəsində tədbirlərin 
davam etdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. Minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 2023-cü 
il yanvarın 1-dən 345 manat müəyyən edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. 10 gün müddətində:
2.1.1. əmək pensiyasının minimum məbləğinin 
280 manata çatdırılmasına dair təkliflərini Azər-
baycan Respublikasının Prezidentinə təqdim et-
sin;
2.1.2. sosial müavinətlərin və təqaüdlərin məbləğ-
lərinin artırılması ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-

nin aktları ilə müəyyən olunmuş dövlət büdcə-
sindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilə-
rin aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının məbləğlərinin 
bir ay müddətində bu Sərəncamın 1-ci hissəsinə 
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.
3. “Minimum aylıq əməkhaqqının məbləğinin ar-
tırılması və “Minimum aylıq əməkhaqqının artı-
rılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli 1265 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17 
dekabr tarixli 3051 nömrəli Sərəncamının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2021, № 12, maddə 1464) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.
4. Bu Sərəncamın 1-ci və 3-cü hissələri 2023-cü il 
yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 yanvar 2023-cü il

Azərbaycanlı ekofəalların Şu-
şa ərazisindən keçən Laçın- 
Xankəndi yolunda təşkil et-
dikləri etiraz aksiyası yüksək 
əhval-ruhiyyədə davam edir.
Əraziyə yağan güclü qar və 
şaxta aksiyanın gedişinə heç bir 
əngəl yaratmayıb. 
Aksiyanın məramı əvvəlki kimi 
dəyişməz olaraq qalır. Fəallar 
Azərbaycanın faydalı qazıntı 
yataqlarının erməni separatçı-
ları tərəfindən qanunsuz istis-
marına yox deyir, bunun dərhal 
dayandırılmasını tələb edirlər. 
Aksiya iştirakçıları qaldırdıqla-
rı plakatlarda üzərində rus və 
ingilis dillərində yazılmış “Sər-
vətlərimizin talanı dayansın!”, 
“Təbiəti qoruyaq, istismarı qı-

nayaq!”, “Təbiətin milləti yox-
dur!”, “Azərbaycan milləti qo-
ruyacaq sərvəti!”, “Azərbaycan 
oyaqdır, sərvətinə dayaqdır!”, 
“Sərvətimiz bölünməz, heç bir 
kəsə verilməz!”, “Azərbaycan 
vahiddir, sərvətinə sahibdir!”, 
“Ekocinayətə son!” kimi şüar-
lar səsləndirirlər. 
Aksiya iştirakçılarının dinamik 
və coşqulu görünmələri onların 
məqsədlərinin aydın olduğunu 
göstərir.
Xatırladaq ki, ötən il dekab-
rın 3-də və 7-də Rusiya sülh-
məramlı kontingentinin ko-
mandanlığı ilə aparılmış 
mü za kirələrin nəticəsi olaraq 
Azər baycanın İqtisadiyyat, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

nazirlikləri, İqtisadiyyat Nazir-
liyi yanında Əmlak Məsələləri 
Dövlət Xidməti və “AzerGold” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti-
nin mütəxəssislərindən ibarət 
heyət Rusiya sülhməramlı kon-
tingentinin müvəqqəti yerləşdi-
rildiyi Azərbaycan ərazilərində 
faydalı qazıntı yataqlarının qa-
nunsuz istismarı, bundan irəli 
gələn ekoloji və digər fəsadlarla 
bağlı ilkin monitorinq aparma-
lı idi. Lakin sülhməramlıların 
hərəkətsizliyi ucbatından mo-
nitorinq baş tutmayıb. 
Buna etiraz olaraq, azərbaycan-
lı ekofəallar Şuşa ərazisindən 
keçən Laçın-Xankəndi yolunda 
dekabrın 12-dən dinc aksiyaya 
başlayıblar.
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Yanvarın 6-da Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
“Bakı KOB evi”nin açılışında işti-
rak edib.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov paytax-
tın Nərimanov rayonunda yerləşən 
“Bakı KOB evi” barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verib.
Bildirib ki, sayca 3-cü olan “Bakı 
KOB evi”nin ümumi sahəsi 11 min 
262 kvadratmetrdir. Üçmərtəbəli bi-
nanın ilk iki mərtəbəsi sahibkarlara 
xidmət göstərilməsi, üçüncü mərtəbə 
isə işçi heyət üçün nəzərdə tutulub. 
“Bakı KOB evi” gün ərzində beş min 
sahibkara xidmət göstərmək poten-
sialına malikdir. Binada yaradıl-
mış görüş, təlim, startap, mediasiya 
otaqları və konfrans zalı da sahib-
karların xidmətində olacaq.
“Bakı KOB evi”ndə sahibkarlara 29 
dövlət qurumu tərəfindən 150-dən 
çox, 20 özəl qurum tərəfindən isə 100-
dən çox adda xidmətlər göstəriləcək. 
Sahibkarlar fəaliyyət üçün zəruri 
olan biznesin qeydiyyatı, lisenziya 
və icazələrin alınması, biznes-planın 
hazırlanması, güzəştli maliyyə vəsa-
itlərinə çıxış, vergi, gömrük, kommu-
nal xidmətlərə qoşulma, bank, sığor-
ta və digər məsələlərlə bağlı “Bakı 
KOB evi”nə müraciət edə bilərlər. 
Bununla yanaşı, “Bakı KOB evi”ndə 
yaradılmış Beynəlxalq Ticarət, İnki-
şaf və Logistika Zonasında gömrük 
və idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı 

geniş spektrli xidmətlər də təqdim 
ediləcək.
Diqqətə çatdırılıb ki, KOB evləri sa-
hibkarlara dövlət və biznes xidmət-
lərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada 
təqdim edildiyi vahid məkandır. Bu-

rada xidmətlər operativlik, şəffaflıq, 
nəzakətlilik və rahatlıq prinsipləri 
əsasında həyata keçirilir. Biznes xid-
mətlərinin bir məkanda toplanması, 
vaxta və xərclərə qənaət, operativlik 
KOB evlərinin əsas üstünlükləridir.
Hazırda fəaliyyətdə olan Xaçmaz 
və Yevlax KOB evlərində indiyədək 
sahibkarlara 170 mindən çox xid-
mət göstərilib ki, bu xidmətlərin 165 
mindən çoxu dövlət-biznes (G2B), 9 
minə yaxını isə biznes-biznes (B2B) 
xidmətləridir. Sahibkarların KOB ev-
lərinin xidmətlərindən məmnunluq 
göstəricisi 98 faizdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın davam-
lı iqtisadi inkişafının təmin edilmə-
sində sahibkarlığın, xüsusilə kiçik 
və orta biznesin rolunun artırılması 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərli-
yi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
siyasətin prioritet istiqamətlərindən-
dir. Ölkəmizdə özəl sektorun inkişa-
fı sahəsində həyata keçirilən sistemli 
tədbirlərin davamı olaraq dövləti-

mizin başçısının 2017-ci il 28 dekabr 
tarixli Fərmanı ilə İqtisadiyyat Na-
zirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
yaradılıb.
KOBİA tərəfindən sahibkarlara in-
formasiya, məsləhət, təlim-tədris, 
maraqların müdafiəsi, bazarlara və 
maliyyə resurslarına çıxışın yaxşılaş-
dırılması, dövlət və özəl qurumlarla 
əlaqələndirmə və digər istiqamət-
lərdə dəstək və xidmətlər göstərilir. 
Bu dəstək və xidmətlər KOBİA-nın 
ölkənin müxtəlif şəhər və rayonla-
rını əhatə edən geniş infrastruktur 
şəbəkəsi - KOB dostları, KOB inkişaf 
mərkəzləri və KOB evləri vasitəsilə 
həyata keçirilir. Belə ki, KOB inkişaf 
mərkəzləri KOB-ların biznes biliklə-
rini artırmaq üçün ödənişsiz olaraq 
informasiya, məsləhət, təlim və biz-
nes-planın hazırlanması xidmətləri-
ni təklif edir. Ölkənin regionlarında 
KOB-ların maraqlarının müdafiəsi, 
lazımi dəstək və xidmətlərə çıxışı 38 
şəhər və rayonda fəaliyyət göstərən 
“KOB dostu” şəbəkəsi vasitəsilə real-
laşdırılır.
Bundan başqa, KOBİA tərəfindən 
mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlə-
rinə onları innovasiya fəaliyyətindən 
əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət 
və gəlir vergisindən 3 il müddətinə 
azad edən “Startap” şəhadətnaməsi 
verilir, daxili bazar araşdırmasının 
aparılmasına, təhsil, elm, tədqiqat və 
dəstək layihələrinə maliyyə dəstəyi 
göstərilir, onların ödənişsiz olaraq 
sərgilərdə iştirakına və ticarət şə-
bəkələrinə çıxışına dəstək təmin olu-
nur.

KOBİA 5 illik yubileyini
 qeyd edib

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fər-

manı ilə yaradılmış Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KO-
BİA) 5 illik fəaliyyəti ilə bağlı tədbir 
keçirilib. 
2022-ci il dekabrın 28-də keçirilən bu 
tədbirin açılış hissəsində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin kömək-
çisi, Prezident Administrasiyasının 
İqtisadi məsələlər və innovativ inki-
şaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar 

Mövsümov, İqtisadiyyat naziri Mi-
kayıl Cabbarov və KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
çıxış ediblər. 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov çıxışında Agent-
liyin 5 illik fəaliyyəti dövrü ərzində 
sahibkarlara göstərilmiş xidmətlər 
və dəstək tədbirləri, eləcə də 2023-cü 
ildə sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan 
yeniliklər barədə məlumat verərək, 
ötən 5 ildə Agentliyin işinə göstərdiyi 
dəstəyə və sıx əməkdaşlığa görə mü-
vafiq qurumlara təşəkkür edib. 
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 25 aprel 
2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə ölkə-
mizin iqtisadi inkişafına verdiklə-
ri töhfəyə və sahibkarlıq sahəsində 
səmərəli fəaliyyətlərinə görə təltif 
edilmiş şəxslərə “Tərəqqi” medalları 
təqdim olunub.
Tədbirdə rəmzi məna daşıyan və 
dövlətin sahibkarlara daim dayaq 
və dəstək göstəricisi olan “Dayaq” 

mükafatı 2022-ci ildə uğur qazan-
mış sahibkarlara “Uğurlu istehsal-
çı”, “Uğurlu startap”, “İdman və 
sağlamlıq sahəsində uğurlu fəaliy-
yət”, “Uğurlu fermer”, “Qarabağda 
müasir təhlükəsizlik texnologiya-
larının tətbiqi”, “Sağlamlığın keşi-
yində”, “Təmiz ətraf mühit və yaşıl 
artım”, "Azad olunmuş ərazilərdə 
bərpa və yenidənqurma fəaliyyəti", 

“KOB-ları dəstəkləyən bank”, "Fəal 
ixracatçı şirkət", “Turizm”, “Fəal xa-
rici şirkət”, “Uğurlu qadın sahibkar”, 
“KOB-ların şəbəkələşməsinə dəstək” 
və "Gənc sahibkar" nominasiyaları 
üzrə təqdim olunub. Mükafatları sa-
hibkarlara müvafiq dövlət qurumla-
rının rəhbərləri təqdim ediblər. 
Qeyd edək ki, mükafat sahibkarlara 
bu il ilk dəfə təqdim olunub. Müka-
fatın təsis olunmasında məqsəd il 
ərzində fəaliyyəti ilə seçilən, biznes 
sahəsində innovativ və müasir ya-
naşmalar tətbiq edən, ixracyönümlü 
məhsul və xidmətlər istehsal edən 
şirkətləri mükafatlandırmaqla onları 
stimullaşdırmaqdır.
Tədbirdə həmçinin, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə sahibkarlıq fəaliy-
yətinin qurulmasına və KOBİA-nın 5 
illik fəaliyyətinə həsr olunmuş film-
lər nümayiş olunub.
Tədbirin baş sponsoru “Kapital 
Bank”, sponsorlar “Embawood” və 
“İmprotex Group” olmuşdur. 

“Sahibkarlığın inkişafı ölkəmizin ümumi inkişafı ilə birbaşa bağlı 
olan məsələdir. Bizim iqtisadiyyatımız öz dayanıqlılığını saxlama-
lıdır, möhkəmləndirilməlidir. Buna nail olmaq üçün əlbəttə ki, qey-
ri-neft sektorumuz inkişaf etməlidir”.

İlham ƏLİYEV

Ölkəmizin qeyri-neft sektorunda kapital in ves-
tisiyalarının təşviqində Azərbaycan İn ves tisiya 
Şirkətinin (AİŞ) məxsusi rolu var.
Bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov 
deyib.
Nazir bildirib ki, 2022-ci ildə AİŞ tərəfindən 
qida emalı, quşçuluq, alternativ enerji, logistika, 
əczaçılıq və mədən sahələrində 5 layihəyə 10 
milyon manat sərmayə yatırılıb, daha 4 layihə 
üzrə qarşıdakı dövrdə 20,5 milyon manat 
investisiyanın yatırılması qərara alınıb.

Oktyabrın sonuna Azərbayca-
nın dövlət büdcəsinin profisi-
tinin ümumi daxili məhsula 
(ÜDM) nisbəti 3.4%-ə yüksəlib.
Bu barədə Dünya Bankının 
(WB) Azərbaycan üzrə aylıq 
hesabatında bildirilib.
Hesabata görə, artım tempi 
sentyabr ayı ilə müqayisədə 
1.4 faiz bəndi artıb: “Oktyabr-
da dövlət büdcəsinin yüksək 
gəlirlilik sayəsində profositi 
artıb. Oktyabrda dövlət büdcə-
sinin gəlirləri illik müqayisədə 
2 dəfə artıb ki, buna da enerji 
sektorundan gəlirlərin artması 
səbəb olub. Bu dövrdə enerji 
gəlirləri əsas təbii qaz yatağı 
işlədən şirkətin mənfəət vergi-
si ödənişlərindəki artım səbə-
bindən nominal ifadədə illik 

müqayisədə 162% artıb. Qey-
ri-enerji sektorundakı güclü 
aktivliyə uyğun olaraq gəlirlər 
20.8 %artıb”.
Dünya Bankı hesab edir ki, 
gözləniləndən yüksək gəlirlər 
hökumətə ilin əvvəlindən bəri 
14 % azalan Azərbaycan Döv-

lət Neft Fondunun transfert-
lərinə daha az güvənməsinə 
imkan verib.
Hesabata əsasən, oktyabrda 
ka pital xərclərinin illik müqa-
yisədə 25% və daha az dərəcə-
də cari xərclərin 5.7% artması 
ilə büdcə xərcləri 10.6% artıb.

Milli Depozit Mərkəzində (MDM) ötən il ərzində 
investorlara 2113 yeni hesab açılaraq ümumi say 
119 min 623-ə çatıb. MDM-dən AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, yeni açılmış hesabların 2064-ü rezident, 
49-u qeyri-rezident investor hesablarıdır.
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 «Мы решили вопрос 
с Арменией. Уверен, 
что третьей войны не 
будет. Однако угрозы не 
устранены, после войны 
мы столкнулись с новыми 
угрозами».
Об этом заявил президент 
Ильхам Алиев в интервью 
азербайджанским 
телеканалам.
«Противостоять этим 
угрозам непросто – нужны 
и воля, и уверенность в 
себе. Мы никогда не шли 
и не пойдем на авантюру. 
Если мы, как говорится, 
отвесили этим провокациям 
сокрушительную оплеуху, 
значит это не просто 
пропаганда, мы чувствуем 
в себе силу. Каждый 
должен знать, что с нами 
не стоит шутить. Мы 
приступили к этому сразу 
после войны, потому что 
знали, что именно это будет 
определять будущее мира», 
- сказал глава государства.
Президент подчеркнул, 
что после российско-
украинской войны все 
занимаются вопросами 
строительства армии. 
Крупнейшие европейские 
страны, которые вообще 
не уделяли внимания 
армейскому строительству, 
сегодня создают свои 
армии.
Алиев открыто заговорил 
об истечении срока 
миротворческого мандата 
России. 

«Сегодня стали говорить о 
единой европейской армии. 
Начали или же расширяют 
выпуск продукции военного 
назначения. А когда мы 
приступили к этому? Вот 
уже 15 лет. Должен также 
отметить, что мы заключили 
новые контракты, в 
основном с турецкими и 
израильскими компаниями, 
компаниями других стран, 
кроме того, находимся на 
заключительной стадии 
переговоров с несколькими 
ведущими компаниями 
для расширения местного 
производства», - подчеркнул 
президент Ильхам Алиев.
Азербайджанский 
президент задался вопросом 
относительно будущего 
армяно-азербайджанского 
урегулирования: «Мы так 
можем жить долго, не будет 
мирного договора, ну и не 
надо. Ну а что будет потом? 
Потом будет видно. Так что, 
думаю, что они услышат 
мои месседжи, и сделают 
правильный вывод.
Я опять же не хочу 
показаться в данном случае 
оказывающим давление и 
ни в коем случае никогда 
ни в каких обстоятельствах 
не выказывал какого-
то неуважения даже к 
тому, кто уважения не 
заслуживает. Но просто 
вынужден довести еще раз. 
Потому что этот год будет, я 
думаю, последним шансом. 
Потому что потом уже 

2024-й, потом заканчивается 
миротворческая миссия 
России в 2025 году. Они 
же должны думать чуть-
чуть дальше своего носа», 
- сказал глава государства, 
предупреждая армянскую 
сторону.
Ильхам Алиев 
особо отметил успех 
азербайджанской 
дипломатии, добившейся 
признания со стороны 
Армении территориальную 
целостность 
Азербайджана: «Ссылка 
на территориальную 
целостность и суверенитет, 
Алма-Атинскую 
декларацию говорит о 
том, что армяне признают 
Карабах составной частью 
Азербайджана. Я об этом 
сразу же после этой встречи 
(в Праге – прим.) заявил, 
что, да, это наш успех, 
потому, что Армения 
наконец-то официально 
признала территориальную 
целостность и суверенитет 
Азербайджана.
Они всячески пытаются 
протащить тему Карабаха 
в возможный мирный 
договор и по существу его 
блокируют. 
Президент подчеркнул, 
что армянская сторона 
почему-то поехала в Прагу 
на встречу с Макроном, а 
в Москву – нет. «И потом 
те комментарии, которые 
мы видели у российского 
МИДа по поводу даже чисто 
протокольного поведения 
армянской стороны, говорят 
именно об этом. То есть 
поза обиженного может 
быть и комфортна, и удобна, 
но она очень ущербна 
и для человека, и для 
страны. И, как говорится, 
давить на жалость – это не 
самое лучшее в арсенале 
политических деятелей, 
тем более, когда это все, как 
сейчас принято говорить, 
фейковое», - отметил глава 
государства.

Об этом написал в Twitter министр 
экономики Азербайджана Микаил 
Джаббаров.
В публикации говорится, что общий 
показатель реализованной продукции 
вырос на 20,6 процента, а доля экспорта 
- на 10,1 процента по сравнению с 2021 
годом.
"На сегодняшний день статус резидента 
промзон в стране получили 116 субъектов, 
65 из них уже приступили к деятельности. 
Кроме того, в промышленных зонах 
создано более 10,4 тысячи рабочих мест, а 
в будущем ожидается инвестировать еще 
460 миллионов манатов в текущие проекты, 
чтобы создать еще 4,2 тысячи новых 
рабочих мест", - отмечает министр.
Отметим, что до сегодняшнего дня 
резидентами промзон Азербайджана было 
инвестировано в производство порядка 
семи миллиардов манатов.

Глава МИД Северной Македонии, 
действующий председатель ОБСЕ Буяр 
Османи провел телефонные переговоры с 
главами МИД Азербайджана и Армении, 
в ходе которых обсуждалась ситуация 
на Южном Кавказе, сообщается на сайте 
ОБСЕ.
«Османи подчеркнул, что внимательно 
следит за ситуацией вокруг Лачинской 
дороги. …Он призвал все стороны снизить 
напряженность и начать конструктивный 
диалог», - подчеркивается в информации.
Османи подтвердил свою готовность «к 
личному участию, чтобы помочь разрядить 
напряженность и внести свой вклад в 

усилия по достижению устойчивого мира». 
Он также сообщил, что планирует посетить 
Азербайджан и Армению.

В социальных сетях распространись 
спутниковые снимки трех военных 
объектов армян, которые были 
построены в Карабахе в прошлом году 
с использованием материалов, которые 
были незаконно поставлены по Лачинской 
дороге.
Это является очередным наглядным 
доказательством того, что армяне 
использовали Лачинскую дорогу в 
военных целях, вопреки трехстороннему 
заявлению от 10 ноября 2020 года, в 
котором использование данной дороги 
предусматривается исключительно в 
гуманитарных целях.
Несмотря на заявления азербайджанской 
стороны об отсутствии препятствий 
для свободного передвижения по 

дороге карабахских армян, и намерении 
Азербайджана, в случае необходимости, 
оказать им помощь, лица, представляющие 
себя лидерами карабахских армян, 
препятствуют местному населению 
использовать Лачинскую дорогу.

Тема отправки миротворцев ООН в 
Карабах не раз была на повестке дня, но 
любые миссии могут быть только с согласия 
обеих сторон конфликта, заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков, комментируя вчерашнее заявление 
премьер-министра Армении Никола 
Пашиняна о возможности обращения в 
Совбез ООН для направления в Карабах 
многонациональной миротворческой 
миссии по истечении мандата российских 
миротворцев в 2025 году.
«На рабочем, на различных уровнях 
постоянно идут контакты. Безусловно, 
эта тема неоднократно была на повестке 

дня. Но понятно, что любые миссии могут 
направляться только с согласия обеих 
сторон конфликта», — сказал Песков.

Перспектив мирных переговоров с Киевом 
нет, пока там законом запрещено вести 
диалог с российской стороной, заявил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. 
«В условиях, когда закон Украины 
запрещает президенту Украины вести с 

нами какие-либо контакты или вести с 
нами диалог, и в условиях, когда западники 
очевидно не склонны разрешать Киеву 
какую-то гибкость в этом вопросе, говорить 
о том, что есть какие-то перспективы, в 
настоящее время не приходится», - сказал 
представитель Кремля.

Потолок цен на российскую нефть 
демонстрирует прогресс в достижении 
целей, поставленных Вашингтоном и 
его союзниками при введении этого 
механизма.
Такое заявление сделала министр финансов 
США Джанет Йеллен на встрече со своей 
канадской коллегой Христей Фриланд.
По ее словам, политика ценового лимита 
по задумке Вашингтона и его союзников 
направлена на «укрепление стабильности 
мировых энергетических рынков и 
одновременное ограничение наиболее 
важного источника доходов Кремля».
«Хотя ограничение цен на нефть 
действует лишь около месяца, мы уже 
видим ранний прогресс в достижении 
обеих целей – российские чиновники 
высокого ранга признали, что потолок 
цен сокращает доходы России от продажи 
энергоносителей», - сказала Йеллен.
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Müasir şəraitdə regionların davamlı so-
sial-iqtisadi inkişafı xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. Çünki ölkənin iqtisadi təh-
lükəsizliyi, davamlı inkişafı və rəqabət 

qabilliyətinin artırılması regionların inkişafından 
çox asılıdır. Buna görə də regionların davamlı sosi-
al-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi bölgələrdə da-
yanıqlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan rəqabət qabi-
liyyətli iqtisadiyyat, beynəlxalq standartlara cavab 
verən sosial rifah, təbii resusrlardan səmərəli istifa-
də, innovasiyalı iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi 
və ətraf mühitin etibarlı mühafizəsini təmin edən 
ekoloji təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasına im-
kan verir. Əlverişli mühitin yaradılması məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 
2019-cu il tarixli 500 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-
cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 
qəbul olundu. Hazırda bu proqrama əsasən region-
larda genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Ümu-
miyyətlə, Azərbaycan Respublikasında regionların 
davamlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 
fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş “Azərbay-
can 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Priori-
tetlər”də göstərilmişdir ki, ölkənin regionlarında 
iqtisadi fəallığın daha da artırılması məqsədi ilə 
mövcud iş qüvvəsi, habelə bütün iqtisadi resurslar 
tam olaraq iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməli, regi-
onların sürətli inkişafında insanların keyfiyyətli 
iqtisadi imkanlar və fiziki infrastruktur üzrə əlça-
tanlığı təmin olunmalıdır. Sənəddə bunun nəticəsi 
olaraq, regionların maliyyə-təsərüfat fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması və milli gəlirdə onların payının 
artırılmasına nail olunacağı bir daha vurğulanır.
İqtisadi islahatlar şəraitində ölkədə regionların 
davamlı sosial-iqtisadi inkişafı dövlətin diqqət 
mərkəzindədir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbay-
can “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”nə görə 
dünyada hər üç ölkədən ikisini qabaqlayıb. Bu 
göstəricilərə görə respublikamız regional liderdir 
və 54-cü yerdə qərarlaşaraq bütün qonşularını ge-
ridə qoyub. 
Prezident İlham Əliyev son 19 ildə sözügedən Döv-
lət Proqramından başqa respublikamızın regionları-
nın davamlı sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı bir neçə 
proqram imzalayıb. Davamlı inkişaf strategiyasının 
mühüm tərkib hissəsi olaraq, bölgələrin tərəqqisin-
də önəmli rol oynayan regionların 2019-2023-cü il-
lərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramından 
əvvəl bu istiqamətdə qəbul edilən (2004-2008, 2009-
2013 və 2014-2018-ci illər üzrə) digər proqramların 
icrası dövründə ÜDM 3,3 dəfə, o cümlədən qey-
ri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, 
kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb. Bu müddətdə 
reallaşdırılan məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 
ölkədə 1,5 milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox 
yeni iş yeri, 100 mindən çox müəssisə açılıb, işsizlik 
5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enib. Bütün 
bu göstəricilər dövlətimizin başçısının Azərbaycan-
da iş yerlərinin yaradılmasına, özünüməşğulluğun 
təmin olunmasına daim həssaslıqla yanaşmasının 
məntiqi nəticəsidir. Bir az əvvəl vurğuladığım kimi, 
regional proqramların icrası zamanı da bu məsələ 
xüsusi diqqətdə saxlanılıb. Ölkənin güclü iqtisadi 
inkişafı, maliyyə imkanlarının artması iş yerlərinin 
yaradılması prosesini sürətləndirib. Beləliklə, res-
publikada iqtisadi fəallığın davamlı şəkildə artması 
fonunda yeni iş yerləri açılıb, bu isə təbii ki, insan-
ların həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, sosial şərai-
tinin yaxşılaşmasına imkan verir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qlobal pan-

demiya dövründə Azərbaycanın bölgələrinin in-
kişafı istiqamətində atılan addımlar, reallaşdırılan 
layihələr xüsusi diqqət çəkir. Ötən müddət ərzində 
dövlətimizin başçısının rayonlara səfəri çərçivə-
sində sosial obyektlərin, yeni müəssisələrin açılış 
mərasimindəki çıxışları, imzaladığı sərəncamlar, 
müvafiq strukturların nümayəndələrinə verdiyi 
tapşırıq və tövsiyələr də mühüm önəm daşıyır. 
Ölkə rəhbərinin bu cür hərtərəfli qayğısı bölgələ-
rimizə yeni nəfəs gətirməklə yanaşı, yeni imkanlar 
da açır, rayon mərkəzləri və kəndlərin tərəqqisi 
üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirir. Ümumiyyət-
lə, son 19 ildə respublikamızda kənd yollarının in-
şası və yenidən qurulması geniş vüsət alıb. Bütün 
bölgələrdə kənd yollarının tikintisi ilbəil daha da 
genişləndirilib. Həm sosial, həm də iqtisadi baxım-
dan mühüm önəm daşıyan həmin layihələrin icra-
sı nəticəsində on minlərlə yeni iş yeri açılıb. Təzə 
kənd yolları yerlərdə aqrar bölmənin əsaslı şəkildə 

inkişafına təkan verib, kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın bazarlara rahat və operativ şəkildə çatdırılma-
sına əlverişli şərait yaradıb. Kənd yollarının inşa-
sının genişləndirilməsi məqsədilə büdcə vəsaiti ilə 
yanaşı, Prezidentin Ehtiyat Fondundan da əlavə 
vəsait ayrılıb. 2021-ci ilin noyabr ayında dövləti-
mizin başçısının iştirakı ilə İsmayıllı rayonunda 
başlanğıcını Muğanlı-İsmayıllı yolunun 17-ci kilo-
metrliyindən götürən Basqal-Sulut avtomobil yolu-
nun istifadəyə verilməsi də bunun əyani ifadəsidir. 
Davamlı olaraq, Basqal-Sulut avtomobil yolunun 
inşası Prezident İlham Əliyevin ötən ilin iyulunda 
imzaladığı sərəncama uyğun olaraq aparılıb. İki 
hərəkət zolaqlı yol dörd min nəfər əhalinin yaşadığı 
11 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Basqal, Qıçatan, 
Tağlabiyan, Kəlfərəc, Zeyvə, Kürdüvan, Xankəndi, 
Mücü, Sərsurə, Kələzevə və Sulut kəndlərini birləş-
dirən avtomobil yolunun uzunluğu 30,1 kilometr, 
hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Yol üzərində 4 
körpü tikilib və zəruri yol infrastrukturu yaradılıb. 
İsmayıllı rayonunun Hacıhətəmli-Gideyli-Kürd El-
darbəyli avtomobil yolu müasir səviyyədə yenidən 
qurulub. 
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə yollar yeniləndikcə, 
kənd təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə də 
inkişaf sürətlənir, bölgələrdə iqtisadi canlanma 

müşahidə olunur. İsmayıllı və Şamaxı rayonları-
nın timsalında deyə bilərik ki, Azərbaycan Res-
publikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla 
həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir.
Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilən və yük-
sək səviyyədə gerçəkləşdirilən dövlət proqramla-
rında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə 
tutulan vəzifələrin icrası respublikada qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafına, kommunal xidmət-
lərin, sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun art-
masına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına 
və nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına, 
yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan verib.
Azərbaycanda regional proqramların uğurla icrası 
aqrar sektorun inkişafını sürətləndirib. Bununla bə-

rabər, prezident tərəfindən ənənəvi kənd təsərrü-
fatı sahələrinin, o cümlədən üzümçülüyün inkişafı 
istiqamətində görülən tədbirlər, həmçinin istehsal-
çılara subsidiyaların verilməsi haqqında qəbul 
edilən qərarlar istehsal və ixrac potensialının artırıl-
masını, məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsini şərt-
ləndirib. Belə ki, dövlətimizin başçısının Şamaxıya 
səfəri çərçivəsində Üzüm Tingçilik Mərkəzinin isti-
fadəyə verilməsi də kənd təsərrüfatının inkişafına 
göstərilən qayğının bariz ifadəsidir. Üzüm Tingçi-
lik Mərkəzinin açılışında dövlətimizin başçısına və 
birinci xanıma bu təsərrüfat obyekti barədə məlu-
mat verilərək, bildirilib ki, Şamaxı Üzüm Tingçilik 
Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd respublikanın 
üzümçülük təsərrüfatlarını müxtəlif iqlim şərai-
tinə adaptasiya qabiliyyətli, fillokseraya davam-
lı calaq-üzüm əkin materialı ilə təmin etməkdir. 
Mərkəzin illik istehsal gücü 1 milyon ədəd ting təş-
kil edir. Burada dördü yerli - Mədrəsə, Bayanşirə, 
Məlayi, Xindoqni olmaqla 10 texniki və bir yerli 
Ağadayı sortu olmaqla 15 süfrə üzüm sortlarının 
tingləri istehsal olunacaq. Bundan əlavə, 6 xarici 
sort və hibrid üzrə fillokseraya davamlı ağaclıqlar 
da yetişdiriləcək. Şamaxı Üzüm Tingçilik Mərkə-
zinin fəaliyyətə başlaması üzüm tinglərinə olan 
tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin 

etməklə xaricə valyuta axınının qarşısını alacaq. 
Mərkəzdə istehsal olunan tinglər region və Mərkəzi 
Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq. Burada aqrar mü-
həndislik, budama, şpalerlərin çəkilməsi və digər 
istiqamətlər üzrə qısamüddətli və peşəyönümlü 
kursların təşkili, xəstəlik və zərərvericilərlə mü-
barizədə elmi-praktiki dəstəyin göstərilməsi, tarla 
məktəblərinin yaradılması, sort xüsusiyyətlərinin 
öyrədilməsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı, yerli 
sortlardan ibarət gen banklarının formalaşdırılma-
sı, invitro şəraitində yetişdirilən tinglərdən ibarət 
bağların yaradılması, nümunə şərabların istehsalı 
və təşviqi, şərab kolleksiyalarının formalaşdırılma-
sı da diqqət mərkəzindədir.
Məlumdur ki, Azərbaycan üzüm istehsalına görə 
ötən əsrin 70-80-ci illərində ulu öndər Heydər Əliye-
vin rəhbərliyi ilə sovet məkanında aparıcı respubli-
kalardan biri olub. Ölkəmizdə 600-ə qədər aborigen 
və introduksiya olunmuş üzüm sortları becərilib və 
bunlardan təxminən 400-ü yerli üzüm sortlarıdır. 
Bunlara misal olaraq Ağ şanı, Qara şanı, Mədrəsə, 
Meysəri, Təbrizi və digərlərini göstərmək olar. Ha-
zırda ölkədə yerli üzüm sortlarından daha məh-
suldar və yerli şəraitə uyğun 38 üzüm sortu geniş 
yayılıb və onlar sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 
becərilir. Onu da deyək ki, 2020-ci ildə ölkədə 208 
min tondan çox üzüm istehsal olunub. Bu da 2019-
cu il ilə müqayisədə 3,1 faiz çoxdur. Bunun nəticə-
sində “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” (2004-2008-ci 
illər) təsdiq edildiyi vaxtdan ötən 18 il ərzində ölkə-
mizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm uğurlar 
əldə olunub, iqtisadiyyatın bütün sahələrində di-
namik artım qeydə alınıb. Təkcə birinci proqramın 
əhatə etdiyi 5 ildə 27,5 mindən çox yeni müəssisə 
açılıb, 547,5 min daimi yeni iş yeri yaradılıb, yoxsul-
luğun səviyyəsi 13,2 faizədək azalıb. Ümumi daxili 
məhsulun real həcmi 2,6 dəfə, qeyri-neft sektorun-
da məhsul istehsalı 1,8 dəfə artıb. Sənaye istehsalı 
2,5 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 25,2 
faiz yüksəlib, əhalinin gəlirləri 4 dəfə çoxalıb. Bu 
dövrdə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafına, yeni müəssisələrin 
və iş yerlərinin yaradılmasına, regionlarda kommu-
nal xidmət və sosial infrastruktur təminatının həc-
minin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan verib. 
Reallaşdırılan genişmiqyaslı layihələr sahibkarlıq 
mühitinin daha da yaxşılaşmasına, iqtisadiyyata 
investisiya qoyuluşlarının artmasına, əhalinin məş-
ğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə və yoxsulluğun 
azalmasına önəmli təsir göstərib.
Birinci regional proqramın icrası dövründə ümumi 
istehsal gücü 1000 meqavatdan çox olan 9 elektrik 
stansiyası inşa edilib, qazlaşdırmanın səviyyəsi 85 
faizə çatdırılıb. Bu müddət ərzində 8 rayona qaz 
verilib, 13 illik fasilədən sonra Naxçıvan Muxtar 
Respublikası qazla təmin olunub. Eyni zamanda, 
kənd təsərrüfatının inkişafı da diqqət mərkəzində 
saxlanılıb. Fermerlərə güzəştli şərtlərlə gübrə ve-
rilməsinə məhz bu illərdə başlanılıb. Meliorasiya 
tədbirlərinə diqqət artırılıb, suvarılan torpaqların 
sahəsi genişləndirilib. Nəticədə taxıl və digər kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalında artım qeydə 
alınıb.

(davamı gələn sayımızda)

Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu, 
i.e.d, professor, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti (UNEC)

“Maliyyə və audit” kafedrası

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam-
la Azərbaycanda minimum aylıq əməkhaqqı 1 
yanvar 2023-cü ildən 15 faiz artırılaraq 300 ma-
natdan  345 manata çatdırılıb.
Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yindən bildirilib ki, dövlət büdcəsindən ma-
liyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin aylıq 
tarif (vəzifə) maaşları da bir ay müddətində 
bu sərəncama uyğunlaşdırılacaq və minimum 
əməkhaqqı artımı vahid tarif cədvəlinin (VTC) 
bütün pillələri üzrə əməkhaqlarında artımları 
təmin edəcək.
Ümumilikdə minimum əməkhaqqı və vahid ta-
rif cədvəli üzrə işləyənlərin əməkhaqqı artımı 
700 min nəfəri əhatə edəcək.
Bəs vahid tarif cədvəli üzrə maaş alanlar kim-
lərdi:
Onlar aşağıdakı şəxslərdir:
– elm, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət, 
gənclər və idman, kənd təsərrüfatı, ekologi-

ya, mənzil-kommunal, nəqliyyat və rabitə, 
meliorasiya, su təsərrüfatı və balıqartırma 
müəssisələrində, dövlət ümumi təhsil və peşə 
təhsili müəssisələrində bilik və bacarıqları-
nın diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış 
müəllimlər və digər təhsil işçiləri istisna ol-
maqla, təhsil müəssisələrində çalışan işçilər;
– dövlət qulluğunun xüsusi növündə çalışan, 
əmək haqları Vahid Tarif Cədvəli üzrə ödə-
nilən mülki işçilər;
– dövlət qulluğunun ümumi növündə yar-
dımçı vəzifələrdə minimum əməkhaqqından 
aşağı maaş alan dövlət qulluqçuları;
– dövlət orqanlarında çalışan, lakin dövlət 
qulluqçusu hesab edilməyənlər (xadimə, da-
landar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcə-
si olmayan fəhlə və s.);
– dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bir 
sıra təşkilatlarda (Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, “Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyası” Elmi Mərkəzi, icra hakimiyyəti orqan-
larının nəzdindəki mərkəzləşdirilmiş müha-
sibatlıqlar, dövlət arxivləri, elmi mərkəzlər, 
Dövlət Film Fondu, Səhiyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Ana-
tomiya Birliyi və Məhkəmə Psixiatrik Eks-
pertiza Mərkəzi və s.) aşağı əmək haqqı alan 
xidmətedici heyət işçiləri.



6 12-18 yanvar 2023-cü il

Bu gün dünyada ərzaq qıtlığı 
problemləri yaşanır. Xüsusilə 
də taxıl qıtlığı səbəbindən iq-
tisadi cəhətdən zəif inkişaf 
etmiş ölkələrdə bu, daha qa-
barıq şəkildə özünü göstərir. 
Ərzaq təhlükəsizliyi problemi 
ölkəmizdə də ən çox diqqət ay-
rılan məsələlər sırasındadır. 
Milli Məclisdə qəbul olunmuş 
“Azərbaycanın 2023-cü il döv-
lət büdcəsi haqqında” qanun 
layihəsində dövlət büdcəsinin 
gəlirləri ölkə tarixinin ən yük-
sək göstəricisi olmaqla, 2022-ci 
illə müqayisədə 5,2 faiz, 2021-
ci illə müqayisədə isə 16,4 faiz 
çoxdur. Növbəti ilin büdcəsin-
də aqrar sahəyə ayrılan vəsait 
ötən illərə nisbətən xeyli artı-
rılıb. Ərzaq təhlükəsizliyinin 
etibarlı və dayanıqlı təminatı, 
büdcə resurslarının artırılma-
sı, aqrar bölmənin stimullaş-
dırılması, kənd təsərrüfatının 
aparıcı sahələrinin inkişaf etdi-
rilməsi üçün 2023-cü ilin döv-
lət büdcəsindən 1,2 milyard 
manat məbləğində vəsait ay-
rılması nəzərdə tutulmuşdur. 
Bu da 2022-ci illə müqayisədə 
20,5 faiz, 2021-ci illə müqayisə-
də isə 32 faiz çoxdur. Hər şey-
dən öncə, qeyd etmək lazımdır 
ki, Azərbaycanda kənd təsər-
rüfatının inkişafı ümummilli 
lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Yaxın tarixi keçmişi-
mizə nəzər salsaq, görərik ki, 
Heydər Əliyevin Azərbayca-

na rəhbərliyinin birinci dönə-
mi ərəfəsində, 60-cı illərin 
sonunda respublikada bütün 
sahələr, o cümlədən aqrar sahə 
bərbad vəziyyətdə idi. Bəzi 
rəqəmləri diqqətə çatdıraq: 
1969-cu ildə ölkə üzrə 299 min 
ton pambıq, 272 min ton üzüm 
tədarük olunmuşdu. Ulu ön-
dər Azərbaycana rəhbər təyin 
olunduqdan sonra bu sahədə 
əsaslı dönüş yarandı. 10-15 
il ərzində qeyd edilən məh-
sulların hər birinin istehsalı 
bir milyon tonu ötüb keçdi. 
Müstəqilliyimizin ilk illəri 
yaxşı yadımızdadır. Ölkədə 
baş verən hərc-mərclik, xaos 
və talançılıq bütün sahələr 
kimi, kənd təsərrüfatını da 
iflic vəziyyətə saldı. Respub-
likada kəskin ərzaq qıtlığı ya-
randı. Xalqın təkidli tələbi ilə 
ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə 

gətirilən Heydər Əliyev parlaq 
zəkası, praqmatik düşüncəsi 
sayəsində digər başqa sahələr-
də olduğu kimi, kənd təsər-
rüfatında da dönüş yaratdı. 
Onun aqrar sahənin inkişafın-
dakı ən böyük xidmətlərindən 
biri ölkədə aqrar islahatların 
aparılması oldu. Bu islahatlar 
nəticəsində torpaqlar əvəzsiz 
olaraq kəndlilərə paylandı. 
Məhsul istehsalı, tədarükü və 
satışı üçün heç bir məhdudiy-
yət qoyulmadı. Hər bir təsər-
rüfat subyekti torpaqdan sər-
bəst və istədiyi kimi istifadə 
etməyə başladı. Bununla da 
aqrar bölmədə bazar iqtisadiy-
yatı prinsiplərinə uyğun mü-
nasibətlər formalaşdı. Hazırda 
cənab Prezident İlham Əliye-
vin qarşıya qoyduğu strateji 
hədəflər sırasında qeyri-neft 
sektorunun, o cümlədən aqrar 

bölmənin inkişafı ön mövqedə 
dayanır. Məhz belə yanaşma-
nın nəticəsidir ki, Azərbaycan 
istər qlobal iqtisadi və maliyyə 
böhranı, eləcə də pandemiya 
şəraitində vəziyyətdən az it-
kilərlə çıxa bildi. 
Pambıqçılığın, tütünçülüyün, 
fındıqçılığın, baramaçılığın 
inkişafı ilə bağlı dövlət proq-
ramları təsdiqləndi. Rayonlar-
da aqroparkların yaradılması 
ilə bağlı qanun qəbul edildi. 
Qısa zaman kəsiyində inten-
siv heyvandarlıq, bitkiçilik və 
bağçılığa əsaslanan 30-dan çox 
aqrar sənaye kompleksi tikilib 
istifadəyə verildi və bu sahə-
də işlər davam etdirilir. Bir 
neçə il öncə pambıq istehsa-
lı yox dərəcəsinə düşmüşdü. 
Amma indi vəziyyət tamamilə 
dəyişib. 2022-ci ildə respub-
lika üzrə 300 min tondan çox 

pambıq tədarük edilib. Bu da 
2021-ci illə müqayisədə 10 faiz 
çoxdur. Eləcə də üzümçülük-
də, heyvandarlıqda, bitkiçilik-
də yüksək dinamika qorunub 
saxlanılıb. 2022-ci ildə kənd 
təsərrüfatında ümumilikdə 3,2 
faiz artım qeydə alınıb. Azər-
baycan ət və ət məhsulları ilə 
özünü təmin edə bilir. Yaxın 
illərdə taxılçılıqda da daxili 
məhsulun artırılması hesabına 
idxaldan asılılıq azaldılacaq. 
Kənd təsərrüfatına ayrılan 
xərclər ildən-ilə artırılır. 2023-
cü ilin dövlət büdcəsində aq-
rar sahənin inkişafına ayrılan 
vəsait 1,2 milyard manat təş-
kil edir ki, bu da əvvəlki illə 
müqayisədə 20,5 faiz çoxdur. 
O cümlədən, suvarma sistem-
lərinin bərpasına və yenidən 
qurulmasına, digər meliorativ 
tədbirlərin aparılmasına 465 
milyon 832 min manatdan çox, 
baytarlıq işlərinə 47 milyon-
dan artıq vəsait yönəldilib. 
Taxılçılıq sahəsində də vəziy-
yətinin yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində mühüm işlər görü-
lür. 2021-ci ildə işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə 50 min hek tar 
taxıl əkilmişdir. Hazırda əra-
zilərin minalardan təmizlənmə-
si davam edir.
Bu il həmin ərazilərdə 100 min 
hektarda taxıl əkini nəzərdə 
tutulur. Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin təsdiqlədiyi “Böyük 

Qayıdış” Proqramı aqrar sahə-
nin inkişafında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. İşğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə su anbarları-
nın bərpa edilməsi və yenidən 
qurulması, digər tədbirlərin 
görülməsi kənd təsərrüfatının 
artan dinamika üzrə inkişafına 
etibarlı təminat yaradacaq. Ar-
tıq heyvandarlıq və arıçılıqla 
məşğul olan fermerlər həmin 
ərazilərdə fəaliyyətə başlamış-
lar. Yaxın illərdə Şərqi Zəngəzur 
və Qarabağ iqtisadi zonalarının 
bütün ərazilərində kənd təsər-
rüfatında yüksək inkişafın və 
yüksəlişin şahidi olacağıq. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilər-
də yeni torpaqlar əkin dövriy-
yəsinə cəlb olunacaq, çoxçeşid-
li kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsal edilməklə ölkənin ər-
zaq təminatında və ixrac po-
tensialında ciddi irəliləyişlər 
baş verəcəkdir. Dünyada ərzaq 
və qeyri-ərzaq məhsullarının 
qiymətlərinin artması ilə bağlı 
qabaqlayıcı tədbirlər görülür 
və bu məqsədlə dövlət büdcə-
sindən 625,2 milyon manat və-
sait ayrılmışdır ki, bu da 2021-
ci ildəkinə nisbətən 38,6 faiz 
çoxdur. Bütün bu deyilənlər 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatının 
inkişafı sahəsində nikbin proq-
nozlar söyləməyə imkan verir. 

Zülfü İLYASOV,
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

Son zamanlar mövsümlə əlaqədar əhali 
arasında kəskin respirator xəstəliklər art-
maqdadır. Vaxtında müalicəyə başlamaq 

üçün xəstəliyin diferensiasiyasını müəyyən 
etmək olduqca vacibdir. Bu səbəbdən Mərkəzi 
Gömrük Hospitalının tibbi laboratoriyasında 
COVİD-19, İnfluenza A və İnfuenza B sürət-
li kombo antigen testi tətbiq edilməyə başla-
yıb. Bu test barədə ətraflı məlumat almaq üçün 
Mərkəzi Gömrük Hospitalının tibbi laborato-
riyasının həkim-laborantı Naibə Əliyevaya 
müraciət etdik.

- Naibə həkim, tibbi laboratoriyada tətbiq 
olunan ekspress testi barədə məlumat verər-
diniz. 
- Mərkəzi Gömrük Hospitalının tibbi laborato-
riyasında COVİD-19, İnfuenza A və İnfluenza 
B virusları ekspress test ilə 20 dəqiqə ərzində 
təyin edilir. Bir ekspress test ilə 3 - COVİD-19, 
İnfuenza A və İnfluenza B viruslarının anti-
genləri təsbit olunur. Nəticədə bu xəstəliklə-
rin diaqnostikası və diferensiasiyası asanlaşır. 
Türkiyənin Genomer şirkətinin istehsalı olan 
sürətli kombo antigen testidir. İş prinsipi im-
munoxromotoqrafiyaya əsaslanır. Test virus-
ları dəqiqliklə təyin edir. Testin nəticəsinin 
20 dəqiqəyə hazır olduğunu nəzərə alsaq, bu, 
müalicə həkimlərinə vaxtında, düzgün müali-
cəyə başlamaq üçün böyük yardımçı olur. 
- Hansı hallarda ekspress testdən keçmək la-
zımdır?
- Qızdırma, yorğunluq hissi, quru öskürək, bu-
run tutulması, əzələ ağrısı, boğaz ağrısı, ishal 
kimi simptomları olanların bu testi verməsi 
məsləhətdir. Test böyüklərdə xəstəliyin ilk 14 
günü, uşaqlarda 3-7 günündə verilməlidir. Pa-
siyentlərdən nümunə kimi nazofarengial (bu-
run) və ya orofarengial (boğaz) sürüntü götü-
rülür.
- Mərkəzi Gömrük Hospitalında ekspress tes-
tindən hansı saatlarda keçmək olar? 

- Mərkəzi Gömrük Hospitalının tibbi laborato-
riyasında 7/24 saat rejimində testdən keçmək 
mümkündür. Testin preanalitik mərhələ üçün 
xüsusi göstərişləri yoxdur. Pasiyent qida qəbu-
lundan öncə və ya sonra fərq etmədən istənilən 
saatda bu testi verə bilər. Pasiyentin özünün 
bu testi etməsi düzgün deyil. Belə ki, zəif gö-
türülmüş nümunə nəticəyə təsir göstərə bilər. 
Materialın götürülməsi proseduru mütləq tibb 
işçisi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Dəqiq 
təyin edilmiş nəticə xəstəliyi erkən mərhələdə 
müəyyən etməyə, düzgün müalicə taktikasını 
seçməyə və ağırlaşmaların qarşısını almağa 
imkan verir.

Müsahibəni apardı:
Mərkəzi Gömrük Hospitalının 

PR mütəxəssisi Dilara Zamanova

Ötən il ilk dəfə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) 
tərəfindən dövlət büdcəsinə daxilolmaların 
həcmi 5 milyard manatı ötüb.
Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi Katibli-
yinin rəisi Əsgər Məmmədov yanvarın 11-də 
“Şəxsi Hesab Vərəqəsi” elektron xidmətin təq-
dimatında deyib.
Onun sözlərinə görə, hər bir azadolma büd-
cə üçün itkiyə səbəb olur. “Məqsədimiz tezliklə 
rəqəmsal gömrüyün qurulmasıdır. İstəyirik ki, mallar 
ölkəyə daxil olmamışdan əvvəl elektron qaydada bizim 
sistemə daxil olsun. Ötən il ilk dəfə Dövlət Gömrük 
Komitəsi tərəfindən dövlət büdcəsinə daxilolmaların 
həcmi 5 mlrd. manatı ötüb. ƏDV üzrə daxilmalar isə 

4 mlrd. manatı ötüb. Dövlət büdcəsinə isə plandan 1 
mlrd. manatdan artıq vəsait ödənilib “, – deyə Əsgər 
Məmmədov əlavə edib.

Dövlət Gömrük Komitəsi “Şəxsi 
Hesab Vərəqəsi” elektron xidmə-
tinin tətbiqinə başlayıb.
Xidmət idxal-ixrac əməliyyatları 
zamanı gömrük bəyannamələri 
üzrə hesablamaların, gömrük və 
digər ödənişlərin uçotunun va-
hid platforma üzərindən reallaş-
dırılmasına imkan verir.

Pilot variantda istifadəyə veril-
miş xidmət biznes fəaliyyətinin 
daha səmərəli və çevik şəkildə 
təşkili, maliyyə-uçot sisteminin 
düzgün qurulması baxımından 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Xidmət xarici ticarət iştirakçıları-
na rəsmiləşdirmə zamanı avans 
gömrük ödənişlərindən istənilən 

gömrük orqanı və gömrük ödə-
nişi üzrə istifadə etməyə, balans 
məbləğini, gömrük borcunu on-
layn rejimdə izləməyə imkan 
verir. Həmçinin ödənişlər barə-
də məlumatlar anında gömrük 
orqanına ötürüldüyündən rəs-
miləşdirməyə sərf olunan müd-
dət azalır.
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PELE. Futbol üzrə yeganə üçqat (1958, 1962, 1970-ci 
illər) dünya çempionu. Karyerası ərzində 1279 qol-
la “Ginnessin rekordlar kitabı”na düşən futbolçu.
Bu məşhur braziliyalı bir çox şərhçilər və azarkeş-
lər üçün futbolun ən parlaq təcəssümü və tarixin 
ən yaxşı oyunçusudur. O öz vətənində milli qəh-
rəmana, dünyada isə milyonların idman kumirinə 
çevrilməyi bacarıb.

İngiltərə millisinin və Manchester United-in keçmiş 
kapitanı Bobby Charlton bir dəfə demişdi ki, “fut-
bol Pele üçün icad edilib”.
Həqiqətən də, onun futbol meydançasında ildırım 
sürəti ilə hərəkət etməsi qapıya vurduğu zərbələrin 
öldürücü dəqiqliyi ilə vəhdət təşkil edirdi.

Ulduzun doğulması
Braziliya futbolunun uğurunu alovlu cənub tempe-
ramenti, yeniyetmələrə ilboyu topla oynamağa im-
kan verən isti iqlim şəraiti və əhalinin böyük hissə-
sinin yoxsulluğu ilə əlaqələndirirlər. Sadə ailələrdə 
böyüyən hər bir oğlan uşağı bilirdi ki, onun üçün 
yüksəlməyin ən etibarlı yolu yaxşı futbolçu olmaq-
dır.
1940-cı ildə Braziliyanın cənub-şərqindəki Tres Ko-
rasoyns şəhərində anadan olmuş Edson Arantes do 
Nascimento (Pele) da məhz bu yolu seçmişdi.
Sonra ailə Bauru şəhərinə köçüb, orada Pele kafedə 
işləyib. Futbol oynamağı ona atası öyrədib, amma 
valideynləri o qədər kasıb olublar ki, top ala bilmə-
yiblər və gələcək dünya çempionu cır-cındırla dol-
durulmuş köhnə corabı oynatmaqla məşq edib.

Sadəcə Pele
Bu ləqəbi ona məktəb yoldaşları vermişdilər və nə 
onlar, nə də Pele özü bunun nə demək olduğunu 
izah edə bilmirdilər. O, ləqəbini bəyənmirdi, çünki 
bu söz azyaşlı uşaq danışığını təqlid edən portuqal 
sözünə bənzəyirdi.
Yeniyetmə ikən Pele yerli həvəskar komandalarda 

oynamağa başlayır. O vaxt Braziliyada qapalı mey-
dançalarda oynanılan futbol populyarlaşmaqda 
idi və gənc Pele onu stadion futbolundan daha çox 
bəyənirdi.
"Qapalı meydançada mən özümü suda balıq kimi 
hiss edirdim. Orda daha tez düşünmək lazımdır", - 
Pele həmin dövrü belə xatırlayırdı.
O, Minas-Jeras ştatının üç çempionatında şəhərin 

"Atletik" klubunun yeniyetmələrdən ibarət koman-
dasının kapitanı kimi iştirak etmişdi və parlaq iste-
dadı da elə o vaxt bəlli olmuşdu.
1956-cı ilin iyununda məşqçi Valdemar de Brito 15 
yaşlı Peleni peşəkar "Santos" klubuna dəvət edərək 
klubun direktorlarına bu oğlanın dünyanın ən yax-
şı futbolçusu olacağını demişdi.
Bir il sonra Pele "Santos"un əsas heyətinə daxil edi-
lir, elə ilk oyunda qol vurur və mövsümün sonuna 
qədər Braziliya futbol liqasının bombardiri olur.
10 aydan sonra onu milli komandaya qəbul edirlər.
Rio-de-Janeyrodakı "Marakana" stadionunda Ar-
gentinaya qarşı oyun Pelenin ilk beynəlxalq mat-
çı olur. Həmin oyun 1:2 hesabı ilə braziliyalıların 
məğlubiyyəti ilə nəticələnir. O yeganə qolu da Pele 
vurmuş və futbol tarixinə milli komandaların bunu 
bacarmış ən gənc oyunçusu kimi düşmüşdü.
Pelenin mundiallarda ilk oyunu SSRİ yığmasına 
qarşı olmuşdu.

Qələbə dalınca qələbələr…
Uels millisi ilə 1/4 final matçında Pele rəqibin qapı-
sına zərbə endirərək növbəti rekorda imza atır – və 
o, Dünya Kubokunda qol vuran ən gənc futbolçu 
olur.
Braziliyalıların 2:1 hesabı ila Fransaya qalib gəldiyi 
yarımfinalda isə o, ikinci qolu vuraraq komandası-
nın qələbəsini təmin edir.
Finalda - İsveçə qarşı oyunda Pele iki qol vurur. 
Braziliyalılar 5-2 hesabı ilə qalib gələrək ilk dəfə 
dünya çempionu olurlar. Sonrakı illərdə onlar daha 

dörd dəfə Dünya Kubokunu qazanaraq tarixin ən 
uğurlu futbol komandasına çevrilirlər.
Evə qayıdandan sonra Pele "Santos"la birlikdə 
Braziliya çempionluğunu qazanır və növbəti dəfə 
liqanın bombardiri olur. O, həmin çempionatda 58 
qol vurmuşdu və bu nəticə hələ də Braziliya milli 
çempionatlarının rekord göstəricisi olaraq qalmaq-
dadır.
1962-ci ildə "Santos" Portuqaliyanın "Benfika"sına 
qarşı tarixi matçda qalib gəlir. Həmin oyunda Pele 
üç qol vurur.
"Manchester United" və "Real Madrid" də daxil ol-
maqla, bir-biri ilə yarışan bütün varlı klublar dün-
yanın bu ən yaxşı futbolçusunu əldə etməyə çalışıb-
lar. Buna cavab olaraq, Braziliya hökuməti xüsusi 
fərmanla Peleni milli sərvət elan edib və ona xarici 
klublarda oynamağı qadağan etmişdi.
1970-ci ildə Meksikada keçirilən dünya çempionatı 
30 yaşlı bombardir üçün həqiqətən də triumf oldu. 
İtaliya ilə final oyunu da daxil olmaqla, Pele bu 
çempionatda dörd qol vurur.  Nəticədə Braziliya 
millisi üçüncü dəfə Jül Rime kubokunu alır və onu 
əbədi olaraq özündə saxlamaq hüququ qazanır.
Məhz o  komanda Braziliya futbolu tarixində ən 
güclü tərkib hesab olunur. Pele ilə birlikdə həmin 
komandada Jairzinyo və Rivelino kimi dünya ul-
duzları oynayıb.
1969-cu ildə Pele özünün 1000-ci qolunu vurur. 
Azarkeşləri bu qolun gözəl bir kombinasiya nəticə-
sində yox, penaltidən vurulmasına bir az təəssüf-
lənirlər.
Ümumiyyətlə, Pele peşəkar karyerası ərzində 1363 
matçda 1281 qol vurub - "Santos"un heyətində 1116 
oyunda 1091, millidə isə 92 matçda 77 qol. İkincisi 
dünya rekordudur.
Azarkeşləri onu “meydanı qolsuz tərk etməyən fut-
bolçu” adlandırırdılar. 
1999-cu ildə BOK Peleni tarixin ən böyük idmançısı 
elan edib. FİFA-nın versiyasına görə isə o, XX əsrin 
ən yaxşı futbolçusudur və bütün dövrlərin simvo-
lik dünya komandasının üzvü sayılır.

Pele Braziliya millisinin heyətində son dəfə 1971-ci 
il iyulun 18-də - Rio-de-Janeyroda Yuqoslaviya ko-
mandasına qarşı oynayıb, "Santos"un heyətindəki 
son matçı isə 1974-cü ildə olub.
1975-ci ildə Pele gözlənilmədən Nyu-Yorkun "Kos-
mos" klubu ilə müqavilə imzalayıb və o dövrdə 
dünyanın ən yüksək maaş alan futbolçusu olub. 
Məşhur futbolçu maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdır-
maq və ABŞ-da "bu gözəl oyunu" populyarlaşdır-
maq üçün belə bir addım atdığını deyib. 
Pelenin adını futbolla heç maraqlanmayanlar da 
eşidiblər.
İdmandan ayrılandan sonra o öz ləqəbini ticarət 
nişanına çevirib və bir dəfə zarafatla deyib ki, dün-
yada həqiqətən yalnız üç böyük brend var: İisus, 
"Coca-Cola" və "Pele".
1990-cı illərdə Pele BMT-nin Ətraf Mühit üzrə səfiri, 
1995-1998-ci illərdə isə UNESCO-nun xoşməramlı 
səfiri olub, Braziliyanın idman naziri vəzifəsində 
çalışıb, futboldakı korrupsiya ilə  mübarizə apar-
mağa cəhd edib.
1998-ci ildə Kraliça II Elizabet Bukingem sarayında 
keçirilən mərasimdə ona Britaniya İmperiyası orde-
ninin komandiri rütbəsini verib.
Ömrünün son illərində bud sümüyünün boynun-
dan əməliyyat olunan Pele əlil arabasında hərəkət 
edirdi. Amma insanlar onu başqa cür xatırlayırlar. 
Pelenin idman dühası milyonlara sevinc bəxş edib; 
ona həm pərəstişkarları, həm də rəqibləri dərin hör-
mət bəsləyiblər.
"Peleni sadəcə böyük idmançı hesab etmək olmaz, 
o, daha yüksəkdə idi", - məşhur mərkəz hücumçu-
su, macar Ferenc Puskas belə deyib.
Pelenin unikal istedadının mahiyyətini isə yəqin 
ki, hamıdan yaxşı Nelson Mandela izah edib: "Biz 
onun oyununu izləyəndə uşaq həvəsi ilə yetkin ki-
şiliyin vəhdətini görürdük".
Tarixin ən böyük futbolçusu sayılan Pele 82 yaşında 
Braziliyada vəfat etdi. O, milyonlarla insanın qəl-
bində özünə layiq yer aldı və futbol yaşadıqca, bu 
əfsanəvi futbolçu da daim xatırlanacaq.

“Qarabağa BMT sülhməramlılarının 
missiyası münaqişənin hər iki tərəfi-

nin razılığı ilə göndərilə bilər”.
Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmit-
ri Peskov bildirib.
O, BMT sülhməramlılarının Qara-
bağa göndərilməsi mövzusunun 
bir neçə dəfə gündəmdə olduğunu 
qeyd edib.
Xatırladaq ki, Ermənistan Baş naziri 
Nikol Paşinyan ötən gün keçirdiyi 
mətbuat konfransı zamanı bildirib 
ki, Rusiya öz üzərinə götürdüyü öh-
dəlikləri yerinə yetirə bilmirsə, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına (TŞ) müra-
ciət etməlidir.

London 2022-ci ilin sonun-
da ən böyük tıxacların ol-
duğu 50 ölkədə mindən çox 
şəhər arasında birinci yeri 
tutub. İllik “Qlobal Traffic 
Scorecard 2022”  hesabatı-
na görə, London sürücüsü 
son bir il ərzində tıxaclarda 
orta hesabla 156 saat vaxt 
keçirib.
Britaniya paytaxtı ikinci 

ildir ki, bu reytinqdə lider-
dir. Şəhərin hər bir sürücü-
sü tıxaclar səbəbindən vaxt 
itirməsi nəticəsində orta he-
sabla təxminən 1.4 min funt 
sterlinq (1.7 min dollar) 
əlavə xərcə düşüb.
Britaniyanın paytaxtını Çi-
kaqo (155 saat), Paris (138 
saat), Boston (134 saat) və 
Nyu-York (117 saat) izləyir.

Qərb ölkələrinin Rusiya nef-
tinə qiymət həddi tətbiq etmə-
si bu ölkənin gündəlik gəlirini 
160 milyon avro (172 milyon 
dollar) azaldır. Bu barədə 
“Bloomberg” Enerji və Təmiz 
Hava Araşdırmaları Mərkəzi 
(CREA) məlumatlarına istina-
dən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, fevralın 5-də 
Ru si yanın neft məhsullarına 
məh dudiyyət tətbiq olun-
duqdan sonra bu rəqəm 

gündəlik 280 milyon dollara 
yüksələcək. CREA-nın eks-
pertlərini fikrincə, qiymət 

həddi 60 dollardan 25-35 
dollara endirilərsə, bu, Rusi-
yanın neft gəlirlərini azı daha 

100 milyon avro azaldacaq. 
Təklif edilən digər tədbirlərə 
uyğunsuzluğa görə daha 
sərt cəzalar və əlavə sanksi-
yalar daxildir ki, bu da Ru-
siyanın gəlirini gündə daha 
200 milyon avro azalda bilər. 
Araşdırmalar Mərkəzi məlu-
mat verib ki, Rusiya indiyə-
dək qiymət həddinin əhatə 
etdiyi ölkələrə gəmilərlə 3,1 
milyard avro dəyərində xam 
neft göndərib.

Avropa Komissiyasının (AK) icraçı 
vitse-prezidenti Frans Timmermans 
Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) 
daxil olmasının şərtini açıqlayıb.
O, Rusiya ilə müharibənin başa çat-
masını Ukraynanın Aİ-yə daxil ol-
masının şərtlərindən biri olduğunu 
bildirib.
F.Timmermansonun sözlərinə görə, 
Ukrayna bu müharibədən qalib, 
müstəqil və suverenliyini qoruyan 

dövlət kimi çıxmalıdır: “Bu, Uk-
raynaya Aİ-yə daxil olmaq üçün 
öz seçimini etmək imkanı verəcək. 
Beləliklə, müttəfiqlər Kiyevə kömək 
etməyə davam etməlidir”.

Kremldən Paşinyana cavab
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Akademik Ziyad Səmədzadə ailəsi ilə birlikdə 
MAHİR CÜMŞÜD OĞLU MURADOVUN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

“İqtisadiyyat” qəzetinin baş redaktoru Aytən Səmədadə və kollektivi Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradova qardaşı 

YUSİF MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Professor Elşən Hacızadə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
dosenti Dilfarə Məmmədovaya həyat yoldaşı 

ƏNVƏR FEYZULLAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru Ədalət Muradova qardaşı 

YUSİF MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Professorlar: Məhiş Əhmədov,  Rəsul Balayev və Arif Hüseynov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradova qardaşı 

YUSİF MURADOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Akademik Ziyad Səmədzadə ailəsi ilə birlikdə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin dosenti Dilfarə Məmmədovaya həyat yoldaşı 

ƏNVƏR FEYZULLAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Elşad Səmədzadə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
 rektoru Ədalət Muradova qardaşı 

YUSİF MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Professor Elşən Hacızadə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru Ədalət Muradova qardaşı 

YUSİF MURADOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Görkəmli tarixçi, şair, Pənahəli 
xan Sarıcalı-Cavanşirin nəti-
cəsi  Əhməd bəy Cəfərqulu bəy 
oğlu  Cavanşir 1828-ci ildə Kə-
birli mahalının Kəhrizli kəndin-
də dünyaya gəlmişdir. 15 yaşına 
qədər molla yanında oxumuş-
dur. Sonra rusca öyrənmişdir. 
1843-cü ildə Mehdiqulu xan 
Cavanşirin xahişinə görə çar 
I Nikolay Əhməd bəyi Pеtеr-
burqa dəvət еdir və onu dövlət 
hеsabına Pavlov kadеt korpu-
suna qəbul еdir. O vaxtlar Pav-
lov məktəbinə yalnız zadəgan 
uşaqlarını qəbul еdirdilər. İz-
dihamlı Sankt-Pеtеrburq mühi-
tinə düşən Əhməd bəy rus dilini 
öyrənməyə ciddi səy göstərir 
və məktublarından göründüyü 
kimi, bu dili mükəmməl surətdə 
öyrənə bilir.
1848-ci ildə Əhməd bəy Pavlov 
korpusunu bitirib Konstantin 
Nikolayеviç adına Qusar alayı-
na təyin olunur və 1854-cü ilə 
qədər hərbi xidmətdə qalır.
1853-cü ildə Krım müharibəsi 
başlandı. Qasım bəy Zakirin oğlu 
Nəcəfqulu bəy və qardaşı oğlu 
Isgəndər bəy könüllü olaraq cəb-
həyə gеtmişdilər, Qafqaz cəbhə-
sində rus əsgərləri ilə çiyin-çiyinə 
2000 nəfərə qədər azərbaycanlı 
döyüşürdü. Əhməd bəyin oldu-
ğu Qusar alayı Sevastopol altında 
vuruşurdu. Döyüş mеydanında 
göstərdiyi igidliyə görə Əhməd 
bəy ordеnlə təltif еdilmiş və ona 
ştabs-rotmistr rütbəsi vеrilmiş-
dir. Lakin Əhməd bəyə orduda 
uzun müddət xidmət еtmək nə-
sib olmadı, çünki o, hələ 1850-ci 
ildə Əli bəy Sultanovla iştirak 
еtdiyi duеldə qolundan yaralan-
dığı üçün 1854-cü ildə tamamilə 
hərbi qulluqdan uzaqlaşmağa 
məcbur oldu.
1854-cü ildə Əhməd bəy öz 
doğma kəndi olan Kəhrizliyə 
gələrək burada təssərüfat işləri 
ilə məşğul olmağa başlayır. Rus 
ordusundan istеfaya çıxmış və 
Sankt-Peterburq təhsili almış 
zabit köhnə kənddə yеni qay-
dalar yaratmaq istəyirdi. Buna 
görə də o, xalq arasında "Urus 
Əhməd bəy" ləqəbini almışdı.
XIX yüzilin 60-cı illərinin sonun-
da Əhməd bəy Vərəndə sahə-
sinin murovu vəzifəsinə təyin 
еdilir. Bu zaman o həm də taxıl 
yеrlərini sulamaq üçün Araz-
dan su çıxartmaq işi ilə məşğul 
olurdu. Uzun əziyyətdən sonra 
Əhməd bəy 8 vеrst uzunluğun-
da bir arx qazdırır və onu Mil 
düzündəki qədim Gavur arxı ilə 

birləşdirir. Azərbaycanı Rusiya 
sənayеsinin xammal mənbəyinə 
çеvirməyə çalışan çar hökuməti 
hеç bir vəsait sərf еtmədən yеr-
lərdə suvarma işlərini yaxşılaş-
dırmağa və bеləliklə də çoxlu 
xammal əldə еtməyə çalışırdı. 
Ona görə Qafqaz canişinliyi 
idarəsi hələ XIX yüzilliyin 60-cı 
illərinin axırlarında Mil düzün-
dəki suvarma işlərini qaydaya 
salmaq üçün bir nеçə dəfə xü-
susi komissiyalar göndərmişdi. 
Lakin tərkibində hətta hollan-
diyalı suvarma mütəxəssislə-
ri də olan bu komissiyalar hеç 
bir qəti tədbir görə bilmədilər. 
Çünki bu layihələrin həyata kе-
çirilməsi "külli miqdarda xərc 
tələb еdirdi". 
Qarabağın yеrli bəyləri də Ga-
vur arxını "…arx və arxın su-
vardığı bütün torpaqların 99 
il ancaq onların istifadəsində" 
qalması şərti ilə bərpa еtmək 
istəyirdilər. Lakin onların da 
cəhdi hеç bir nəticə vеrmədi. 
Nəhayət, 1866-cı ildə Əhməd 
bəy Zərgər, Dilağarda, Yağ-
ləvənd və Şahsеvən camaatının 
köməyi ilə cüzi bir məbləğlə və 
hökumətlə hеç bir formal əlaqə 
yaratmadan həmin arxı qazdır-
mağa başladı və Arazdan çıxa-
rılan suyu məşhur Gavur arxı 
ilə birləşdirmək kimi çətin bir 
məsələni həll еtdi. 
Əhməd bəyin sonrakı məktub-
laşmalarından aydın olur ki, 
hökumət Əhməd bəyin təcrübə 
və təşəbbüsünü nəzərə alaraq, 
həmin kanalı yеnidən bərpa 
еtmək üçün daha bir təşəbbüs 
göstərdi və bu məqsədlə 1879-
cu ildə xüsusi bir komissiya 
Əhməd bəyin iştirakı ilə Mil 
düzünü yoxladı. Komissiya Əh-
məd bəyin və mühəndis Bеxma-
nın fikri ilə razılaşaraq Gavur 
arxını bərpa еtməyi qərara aldı. 
Bu məqsədlə 1881-ci ildə plan 
layihəsi hazırlandı. Lakin bu 
layihə kağız üzərində qaldı. Su-

varma məsələsi ətrafında gеdən 
məktublaşmalar göstərir ki, 
Əhməd bəy su təssərüfatı sahə-
sində böyük təcrübəyə malik 
idi. Əhməd bəyin öz mülkündə 
qazdırdığı kəhrizlər də suvar-
ma sahəsində çalışan bir çox 
tədqiqatçıların nəzər-diqqətini 
cəlb еtmişdi.
1883-cü ildə Əhməd bəyin qo-
nağı olmuş mühəndis Vеys 
fon-Vеyssеnqof yazır ki, "Qa-
rabağ mülkədarı Əhməd bəy 
Cavanşir uzun illər boyu apar-
dığı müşahidələrin nəticələri və 
qazandığı təcrübə ilə məni ta-
nış еdərək, qazdırdığı kəhrizləri 
ilə ətraflı surətdə tanış olmağa 
mənə imkan yaratdı". XIX əsrin 
70-ci ilərində Əhməd bəy ha-
kim sinif nümayəndələrindən 
kimin həqiqətən bəy silkinə 
mənsub olduğunu müəyyən 
еtmək məqsədilə yaradılmış 
Şuşa bəy komissiyasının tərki-
binə daxil olur. Bu komissiya-
nın fəaliyyəti haqqında ətraflı 
surətdə danışmadan, qеyd еt-
mək lazımdır ki, bəy və ağala-
rın əksəriyyəti vеrgi və mükəl-
ləfiyyətlərdən azad olmaq üçün 
saxta sənədlər (xan fərmanları, 
təliqələr və s.) düzəldərək özlə-
rinin bəy silkinə mənsub olduq-
larını sübut еtməyə çalışırdılar. 
Lakin Əhməd bəy bu saxtakar-
lığa qarşı müqavimət göstərirdi 
ki, bu da komissiya üzvlərinin 
narazılığına səbəb olurdu. Ona 
görə də Firudin bəy Köçərlinin 
göstərdiyi kimi, Əhməd bəyin 
düşmənləri onu həbs еtdirib, 
bir nеçə vaxt həbsxanada sax-
latdırdılar.
Əhməd bəy ömrünün son günlə-
rini Kəhrizli kəndində kеçirərək 
tarix və ədəbiyyata aid kitab-
ları mütaliə еdir, müxtəlif əsər-
lər yazır və tərcümə ilə məşğul 
olurdu.
Əhməd bəy "Asari-Əhməd bəy 
Cavanşir" adlı şеirlər, "Türk 
zərb-məsəllər məcmuəsi" adlı 
folklor örnəkləri, "1747-ci ildən 
1805-ci ilə qədər Qarabağ xan-
lığının siyasi vəziyyətinə dair" 
adlı tarix kitablarının müəllifi-
dir.Əhməd bəy 1903-cü il yan-
varın 9-da vəfat еtmiş və öz 
vəsiyyətinə görə Kəhrizli kən-
dində dəfn еdilmişdir.
Əhməd bəy Mülkicahan xanım-
la ailə qurmuşdu. Aslan bəy, 
Məhəmməd bəy adlı oğulları, 
Həmidə bəyim adlı qızı  (Hə-
midə xanım Cəlil Məmmədqu-
luzadənin həyat yoldaşı olmuş-
dur) vardı.

ELAN
İqtisadi subyektlərin rəhbərlərinin nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası nəzərinizə çatdırır ki, qanunvericiliyin tələblərinə 
uyğun olaraq aşağıda göstərilən iqtisadi subyektlər 2022-ci il üzrə  maliyyə hesabatlarının düzgün-

lüyünü yoxlatdırmaq üçün müstəqil (kənar) auditor cəlb etməlidirlər:

 Sıra 
№si Məcburi audit subyektləri Məcburi auditdən keçmənin 

qanunvericilikdə təsbiti və əsası

1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-
IIQ saylı Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən.

2. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 91.4-
cü maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərlə.

3. Səhmdar cəmiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 107.6-
cı maddəsində nəzərdə tutulan şərtlərlə.

4. Banklar və digər kredit təşkilatları
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-

cü il 16 yanvar tarixli 590-IIQ saylı Qanununun    
8, 9, 44, 45, 46-cı və s. maddələrinə əsasən.

5. Sığorta təşkilatları və cəmiyyətləri
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 519-IIIQ 
saylı Qanununun 74-cü maddəsinə əsasən.

6. İnvestisiya fondları
“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2010-cu il 22 oktyabr tarixli

1101-IIIQ saylı Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən.

7. Maliyyə-sənaye qrupları
“Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 1996-cı il 23 aprel 1996-cı il tarixli 69-
IQ №-li Qanununun 16-cı və 17-ci maddələrinə əsasən.

8.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş 
və icmal) hesabatlar təqdim edən 

hüquqi şəxslər (holdinqlər)

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 

716-IIQ saylı Qanununun 12.3-cü maddəsində nəzərdə 
tutulan şərtlərlə.

9.

Dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya 
dövlət borcunun xərc lənməsi ilə bağlı 

layihələr  də iştirak edən, həmçinin 
büdcə dən subsidiya, subven si ya, qrnat 
və ya müəyyən səlahiyyətlə rin yerinə 

yetiril məsi ilə bağlı büd cə vəsaiti ayrılan 
kommersiya təşkilatları

“Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

12.2-ci maddəsinə əsasən

10. Publik hüquqi şəxslər
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-
VQ saylı  Qanununun 12-1-ci və Publik hüquqi  

şəxslərin  nizamnamələrinə əsasən.

11. Siyasi Partiyalar
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-
IIQ saylı Qanununun 14.6-cı maddəsinə əsasən.

12. Kənd təsərrüfatı kooperativləri
“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli № 270-VQ 
saylı Qanunun 5.4-cü maddəsinə əsasən.

13. Bələdiyyələr
“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 
№ 772-IQ saylı Qanunun 13-cü maddəsinə əsasən.

14.
 İnvestisiya şirkətləri, fond birjaları, 

klirinq təşkilatları və investisiya 
fondları  

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli № 1284-IVQ 

saylı Qanunun 61-ci maddəsinə əsasən.

15.
Nizamnamələrində (Əsas na-

mələrində) auditdən keçmələri ehtiva 
olunan qurumlar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
Fərman və ya Sərəncamlarına əsasən

Sizi ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən maliyyə şəffaflığının uğurla 
həyata keçirilməsində yaxından iştirak etməyə çağırırıq. Bildiririk ki, iqtisadi subyektlər auditor seçimində 
sərbəstdirlər. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar  barədə məlumatları Azərbaycan Respublikası 
Auditorlar Palatasının internet səhifəsindən əldə edə bilərsiniz (http:// www.audit.gov.az). Auditorlar 
Palatası bu istiqamətdə Sizin hər bir sorğunuzu cavablandırmağa və zəruri dəstək göstərməyə hazırdır.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası


