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Bunu nəqliyyat, rabitə və yüksək 
texnologiyalar naziri Ramin Qulu-
zadə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabine-
tinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosi-
al-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında çıxışı zamanı deyib.
R.Quluzadə qeyd edib ki, nazirli-
yin əsas fəaliyyət istiqamətlərin-
dən olan telekommunikasiya sahə-
sində yeni texnologiyaların tətbiqi, 
xidmət şəbəkəsinin müasir stan-
dartlara uyğunlaşdırılması və yeni 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə mü-
vafiq işlər aparılır. Bu istiqamətdə 
regionların telekommunikasiya 
şəbəkəsində yeni texnologiyaların 
tətbiqi üzrə Şimal, Qərb və Cənub 
istiqamətlərində irimiqyaslı la-
yihənin icrasına başlanılıb. Layihə 
çərçivəsində quraşdırılacaq yeni 
stansiyalar bir milyon istifadəçini 
müasir telekommunikasiya xid-
mətləri ilə təmin edəcək.
Nazir bildirib ki, Bakı şəhərində 
bir xətt üzərindən üç xidmət - te-
lefon, internet və televiziya xid-
mətlərinin göstərilməsini təmin 
edən GPON və yeni simsiz rabitə 
texnologiyalarına əsaslanan LTE 
layihələri həyata keçirilir. Bu la-
yihələr nəticəsində ilin sonuna-
dək 42 mindən çox abunəçi sabit 
genişzolaqlı şəbəkəyə qoşulacaq: 
“Görülən işlər nəticəsində ölkə 
əhalisinin 80 faizdən çoxu inter-
net istifadəçisidir. Əhalinin və tu-
ristlərin ictimai yerlərdə internetə 
daha rahat çıxışını təmin etmək 
üçün Bakının 20 parkında “İctimai 
WiFi” istifadəyə verilib”.
O vurğulayıb ki, ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə bu ilin 9 ayı 
ərzində İKT sektoru üzrə investisiya 
qoyuluşu 69 faiz artaraq 225 milyon 
manat olub. Sektorun gəlirləri isə 1,1 
milyard manatdan 1,2 milyard ma-
nata yüksəlib, gəlirlərin artım tempi 
isə 7,7 faiz təşkil edib.
R.Quluzadə qeyd edib ki, he-
sabat dövrü ərzində ölkəmizdə 
beynəlxalq internet kanallarının 
ümumi tutumu 820 qeqabitədək 
artırılıb. Beynəlxalq səs trafikinin 
etibarlığını və təhlükəsizliyini tə-
min etmək məqsədilə cari ildən 
etibarən Beynəlxalq Telefon Stan-
siyasının üç ehtiyat sistemi istis-

mara verilib.
Nazir deyib ki, Azərbaycanın tə-
şəbbüsü ilə Avropa və Asiyanı bir-
ləşdirən yeni fiber-optik magist-
ralın yaradılmasını nəzərdə tutan 
Trans-Avrasiya Super İnformasiya 
Magistralı - TASİM layihəsi üzrə 
müvafiq danışıqlar davam etdiri-
lir. TASİM Konsorsiumuna daxil 
olan dövlətlərin operatorları ara-
sında layihənin texniki-iqtisadi 
əsaslandırılmasının hazırlanması 
ilə bağlı artıq protokol imzalanıb.
O əlavə edib ki, İKT-nin geniş tət-
biqi, informasiya mübadiləsinin 
həcminin artması, məlumatların 
vahid mərkəzdə və təhlükəsiz 
saxlanması ölkədə Data Mərkəzin 
yaradılmasını zəruri edib: “Se-
vindirici haldır ki, regionun ən 
təhlükəsiz və müasir standartlara 
cavab verən Data Mərkəzi Azər-
baycanda qurulub. Data Mərkəzi 
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən 
TIER III yüksək təhlükəsizlik stan-
dartlarına cavab verir. Mövcud 
Data Mərkəzdəki məlumatların 
qorunma təhlükəsizliyini artırmaq 
məqsədilə Yevlax şəhərində Eh-
tiyat Data Mərkəzinin tikintisinə 
başlanılıb”.
Nəqliyyat, rabitə və yüksək tex-
nologiyalar naziri bildirib ki, ölkə-
mizdə “Açıq Hökumət Məlumat-
ları”nın geniş tətbiqinə başlanılıb 
və Açıq Hökumət Məlumatları 
Portalı yaradılıb. 
Hesabat dövründə portalda olan 
açıq məlumatların sayı 655-ə çatdı-
rılıb. R.Quluzadə deyib ki, vətən-
daşların telekommunikasiya, poçt 
və digər xidmətlərlə daha keyfiy-
yətli təmin olunması məqsədilə 
“Şəbəkə” xidmət mərkəzləri ya-
radılır. Hesabat dövründə 7 yeni 
Şəbəkə xidmət mərkəzi istifadəyə 

verilərək Bakıda və regionlarda 
onların sayı 10-a çatdırılıb. Gələ-
cəkdə bu layihə davamlı olaraq 
həyata keçiriləcək. Telekommu-
nikasiya və poçt sahəsində vətən-
daşların müraciətlərini operativ 
və keyfiyyətli cavablandırmaq 
üçün yeni vahid Çağrı Mərkəzi 
yaradılıb.
Nazir vurğulayıb ki, Azərbay-
can Poçtu beynəlxalq tranzit poçt 
mərkəzi kimi fəaliyyət göstər-
məyə başlayıb. Layihə çərçivəsin-
də Çindən sifariş olunan elektron 
ticarət məhsulları Azərbaycana 
gətirilir və Azərpoçt tərəfindən 
tranzit poçt kimi emal olunaraq, 
artıq dünyanın 20-dək ölkəsinə 
çatdırılır. Poçt daşımaları “Silk 
Way” və “Azal” aviaşirkətləri va-
sitəsilə həyata keçirilir.
R.Quluzadə qeyd edib ki, Azər-
baycan 2001-ci ildən etibarən 
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq 
Agentliyin üzvüdür: “Ölkəmiz-
də regionun ilk nüvə sterilizasiya 
qurğusu yaradılıb. Bu qurğu tibbi 
ləvazimatların, ərzaq məhsulları-
nın, kənd təsərrüfatı məhsulları-
nın dünya praktikasında mövcud 
olan ən təhlükəsiz şəkildə sterili-
zasiya edilməsinə imkan verir”.
Nazir xatırladıb ki, bu il ma-
yın 14-də açılışı olmuş yeni Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Xəzər dənizi hövzəsində ən böyük 
liman kompleksi olmaqla, böl-
gənin əhəmiyyətli tranzit nöqtə-
sinə çevrilib: “2017-2018-ci illərdə 
hava, avtomobil, su, dəmir yolu 
nəqliyyatı sahəsində 12 ölkə ilə 
15 Saziş və Memorandum imzala-
nıb. Beynəlxalq sərnişindaşıma ilə 
bağlı 25 istiqamət üzrə müntəzəm 
beynəlxalq marşrut rəsmiləşdiri-
lib. Avtomobil nəqliyyatı sahəsin-
də sərnişin və yükdaşımalar üzrə 
tənzimlənmə mexanizmlərinin 
tək milləşdirilməsi ilə bağlı tək-
liflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə 
təqdim edilib”.
O əlavə edib ki, ümumilikdə, nəq-
liyyat sektoru üzrə artım tempi 
ötən 9 ay ərzində 1,3 faiz olub. 
Mülki aviasiya sahəsində böyük 
uğurlar əldə olunub. Hazırda 
Azər baycanda müasir standartla-
ra cavab verən 6 beynəlxalq hava 
limanı fəaliyyət göstərir.

Bunu “Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin 
sədri Vidadi Muradov Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan icla-
sında çıxışı zamanı deyib. O, qeyd 
edib ki, xalçaçılığın çox böyük 
potensialı var. Dövlət vəsait ayı-
rıb, bütün xalça fabrikləri dövlət 
hesabına tikilir, bütün avadanlıq-
lar dövlət vəsaiti hesabına alınır. 
Biz bütün istehsal zəncirini ardı-
cıllıqla yaratmalıyıq. Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin xalçaçılığın inkişafı 
ilə bağlı imzaladığı sərəncamlar, 
“Azərbaycan Respublikasında xal-
ça sənətinin qorunmasına və inki-
şaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı” ölkə-
mizdə ənənəvi xalq üsulu ilə kütlə-
vi xalça istehsalını, onun qeyri-neft 
sektorunun aparıcı sahəsinə çevril-
məsini təmin edir.
Dövlət başçısının 2016-cı il 5 may 
tarixli Sərəncamı ilə yaradılan 
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yəti 2016-2017-ci illərdə Füzuli, 
Ağdam, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, 
Qazax, İsmayıllı, Qəbələ, Quba 
və Xaçmaz rayonlarında filiallar 
yaradıb. Bu filialların hər birində 
150 nəfər toxucunun, 14 nəfər in-
zibati-təsərrüfat işçisinin çalışması 
üçün müasir iş şəraiti yaradılıb, 
Azərbaycanda istehsal edilmiş 43 
dəzgah quraşdırılıb və hazırda 

milli və orijinal çeşnilər əsasında 
xalçalar toxunur.
Ümumi sayı 900 nəfərə yaxın 
olan toxucularımızın əksəriyyəti 
gənclərdir. Filiallarda indiyədək 
Azərbaycan xalçalarının Bakı, Qa-
rabağ, İrəvan, Naxçıvan, Quba, 
Gəncə, Şirvan, Qazax-Borçalı, Təb-
riz qrupları üzrə 1330 ədəd, 4401 
kvadratmetr xalça toxunub. Yerli 
və xarici bazarlarda “Azərbay-
can brendi” olaraq 287 ədəd, 853 
kvadratmetr xalça satılıb.
V.Muradov qeyd edib ki, Azər-
baycan xalçaçılığının inkişafı ilə 
bağlı həyata keçirilən işlərə İqtisa-
diyyat Nazirliyi tərəfindən lazımi 
kömək göstərilir, dəstək verilir. Bu 
il “Azərxalça”nın daha 10 filialının 
yaradılması üçün vəsait ayrılıb. 
Həmçinin, 20 emalatxana binasının 
tikintisi, infrastrukturunun yara-
dılması, avadanlıq və dəzgahlarla 
təchizatı üçün “Azərxalça” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə Azərbaycan 

Respublikasının dövlət büdcəsində 
investisiya xərcləri üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitdən 37 milyon 475 
min manat vəsait ayrılıb.
İsmayıllıda yeni xalça istehsalı 
emalatxanasının tikintisinə Azər-
baycan Respublikası Prezidenti-
nin Ehtiyat Fondundan 2 milyon 
400 min manat vəsait yönəldilib.
2019-cu ildə Bakı şəhərinin Qa-
radağ rayonunda, Gəncə, Min-
gəçevir, Şəki şəhərlərində, Xızı, 
Masallı, Zaqatala, Bərdə rayon-
larında, Ağcabədi rayonunda 
Laçın rayonundan olan məcburi 
köçkünlərin məskunlaşdığı Taxta-
körpü qəsəbəsində, Goranboy ra-
yonunda Xocalı rayonundan olan 
məcburi köçkünlərin məskunlaş-
dığı Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində 
xalça istehsalı emalatxanaları ya-
radılacaq. Bunun üçün yerli icra 
hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə 
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir, 
tikinti işlərinin aparılması üçün 
ərazilər müəyyənləşdirilir.
2017-2018-ci illərdə “Azərxalça”-
nın istehsalı olan xalçalar Rusiya, 
Amerika Birləşmiş Ştatları, Al-
maniya kimi ölkələrdə keçirilən 
beynəlxalq xalça satış-sərgilərində 
təqdim olunub. İndi Avropanın, 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Ya-
poniyanın, Rusiyanın böyük xal-
ça şirkətləri ilə danışıqlar aparılır, 
əməkdaşlıq haqqında müqavilələr 
hazırlanır. Bu müqavilələr əsasında 
həm hazır xalçalar satılacaq, həm də 
sifarişlərlə müxtəlifölçülü xalçaların 
toxunmasına başlanılacaq.

Bunu vergilər naziri Mikayıl Cab-
barov Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz 
ayının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran və-
zifələrə həsr olunan iclasında çıxı-
şı zamanı deyib.
Nazir qeyd edib ki, 2018-ci ilin 
ötən 9 ayı ölkəmizdə makroiq-
tisadi sabitliyin, iqtisadi artımın 
davam etməsi və maliyyə daya-
nıqlığının daha da güclənməsi ilə 
əlamətdar olub: “Ölkə iqtisadiyya-
tı yüksək inkişaf dinamikasını sax-
lamağa müvəffəq olub, mürəkkəb 
xarici risklər və çağırışlar şəraitin-
də yüksək dayanıqlılıq və sabitlik 
nümayiş etdirib”.
M.Cabbarov bildirib ki, ölkə iq-
tisadiyyatında müşahidə olunan 
müsbət trendlər fonunda cari ilin 9 
ayında 5 milyard 298 milyon manat 
həcmində proqnoza qarşı 5 milyard 
306 milyon manat vergi toplanıb, 
proqnoza 100,2 faiz əməl olunub: 
“Ödənilən vergilərin 65,8 faizi qey-
ri-neft sektorunun payına düşür”.
O deyib ki, neft-qaz sektorunda 
həyata keçirilən investisiya la-
yihələrinin aktiv fazasının başa 
çatması qeyri-neft sektorundan 
vergi daxilolmalarına təsir etsə 
də, qeyri-neft sektorunun digər 
sahələrindən daxilolmaların art-
ması, həmçinin neft sektorundan 
olan artım hesabına 2018-ci ilin 9 
ayında əvvəlki ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 1,6 faiz və ya 81,4 mil-
yon manat çox vəsait toplanıb:
“Cari ilin 9 ayında qeyri-neft sek-
torunun özəl bölməsındən vergi 
yığımları 7 faiz artıb, onun qey-
ri-neft vergilərində xüsusi çəkisi 
ötən ilin müvafiq dövründəki 51 
faizdən 59 faizə yüksəlib”.
Nazir vurğulayıb ki, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı konsepsi-
yasının uğurla həyata keçirilməsi, 
o cümlədən yeni iş yerlərinin açıl-
ması vergitutma bazasının geniş-
ləndirilməsi ilə nəticələnib, hesa-
bat dövründə regionlardan vergi 
daxilolmaları 508,0 milyon manat 
təşkil etməklə, ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 12,0 faiz ar-
tıb. Tədiyə növləri üzrə aparılan 
təhlil göstərir ki, qeyri-neft sek-
torundan daxil olan bütün vergi 
növləri üzrə artım qeydə alınıb.
M.Cabbarov əlavə edib ki, Azər-
baycanda yaradılmış əlverişli iq-
tisadi mühit, böyük daxili istehlak 
bazarının mövcudluğu, ixracın 
təşviqi üçün görülən tədbirlər in-
sanları sahibkarlıq fəaliyyətinə sti-
mullaşdırır: “Lakin bu sahədə hələ 
də uçotsuz fəaliyyət, qeyri-rəsmi 
məşğulluq, real dövriyyənin giz-
lədilməsi və vergidən yayınma 
cəhdlərinin geniş yayıldığı ilə qar-
şılaşırıq. Bu kimi halların qarşısı-
nın alınması olduqca vacibdir.”
Onun sözlərinə görə, sadələşdiril-
miş verginin əhatə dairəsinin hər 
il genişləndirilməsinin təhlili nəti-
cəsində müəyyən edilib ki, verilən 
bu dəstəkdən sui-istifadə halları-
nın sayı artır. Kifayət qədər döv-
riyyəyə malik, böyük əməliyyatlar 
aparan bir sıra iri vergiödəyiciləri 
tərəfindən dövriyyələrin “par-
çalanması”, müxtəlif yollarla sa-
dələşdirilmiş vergitutma rejimin-
də qalmaqla vergidən yayınmaq 
üçün cəhdlər edilir.
Nazir bildirib ki, uzun müddət 
formalaşmış vergi ödəmə vərdiş-
lərinin dəyişdirilməsi çətin, lakin 
həllini tələb edən prosesdir. Vergi 
administrasiyası bu istiqamətdə 
öz fəaliyyətinin vergi mühitinin 
şəffaf, bərabər, hamı üçün eyni və 
əvvəlcədən təxmin edilən prinsip-
lər əsasında qurulmasını davam 
etdirəcək.
M.Cabbarov qeyd edib ki, Döv-

lət Gömrük Komitəsi ilə birlikdə 
idxal-ixrac əməliyyatlarına effek-
tiv nəzarət sisteminin qurulması 
istiqamətində tədbirlər həyata ke-
çirilir: “Xüsusi olaraq, Vahid Risk 
Platformasının tətbiqini qeyd etmək 
istərdim. Bu sahədə rastlaşdığı-
mız əsas problemlərdən biri üçün-
cü şəxslər üçün malları idxal edən 
vergiödəyiciləri ilə bağlı idi. Düz-
dür, bəzi məsələlərin həllini hələlik 
başa çatdıra bilməmişik. Oktyab-
rın 5-də hər iki qurumun keçirdiyi 
birgə kollegiya iclasında açıq qalan 
məsələlərin həlli yolları müzakirə 
edildi. Ümidvarıq ki, Dövlət Göm-
rük Komitəsi ilə birlikdə bu işləri 
cari ilin sonuna qədər yekunlaşdıra 
biləcəyik. Hesab edirik ki, həyata 
keçirilən tədbirlərin çox müsbət fis-
kal nəticələri olacaq”.
O deyib ki, aksizli malların döv-
riyyəsinə vergi nəzarəti güclən-
dirilib, ən iri 30 istehsalçıda cari 
ilin avqustun 1-dən aksiz postları 
qurulub. Aksizsiz tütün məhsul-
larının daxili bazarda satışının 
qarşısının alınması, təqsirkar şəxs-
lərin məsuliyyətə cəlb edilməsi 
istiqamətində keçirilən tədbirlər 
nəticəsində daxili bazarda qaçaq 
malın payı cari ilin əvvəlindəki 
19 faizdən 3 faizə enib. İlin əvvə-
lindən dövlətin nəfinə müsadirə 
olunan və təhvil verilən tütün 
məmulatlarının dəyəri 13 milyon 
manatdan çoxdur. Qanunsuz ola-
raq daxili bazara yol tapmış tütün 
məhsullarının müsadirə edilərək,  
satışdan çıxarılması nəticəsində 
yerli məhsulların istehsalında can-
lanma yaranıb. Belə ki, yerli isteh-
salçıların daxili bazarda satış həc-
mi ötən ilin yanvar-avqust ayları 
ilə müqayisədə cari ilin müvafiq 
dövründə 75 faiz artıb.
M.Cabbarovun sözlərinə görə, 
2018-ci ilin 9 ayı ərzində vergi 
ödəməkdən yayınma faktları üzrə 
istintaq olunan cinayət işləri üzrə 
vurulmuş ziyandan 17,6 milyon 
manat məbləğin ödətdirilməsi tə-
min edilib ki, bu da ötən ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 25 faiz 
çoxdur.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
pavilyonla tanış olublar.
Heydər Əliyev Fondunun ic-
raçı direktoru Anar Ələkbərov 
yenidən qurulan pavilyondakı 
şərait barədə Prezident İlham 
Əliyevə və birinci xanım Meh-
riban Əliyevaya məlumat verdi.
Qeyd edək ki, bu bina Dənizkə-
narı Milli Parkın ərazisində bü-
tün fəsillərdə daimi istifadəyə 
uyğunlaşdırılıb. Burada Azər-
baycan mətbəxini, musiqisini 
və mədəniyyətini təbliğ edən 
instalyasiyalar quraşdırılıb, 
müxtəlif iaşə xidməti göstər-
mək üçün binada müvafiq şəra-
it yaradılıb, terras qurulub.
Heydər Əliyev Fondunun və 
Heydər Əliyev Mərkəzinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan 
ilk dəfə “Milan Ekspo 2015” 
Ümumdünya sərgisində mil-
li pavilyonla iştirak edib. Bu 
layihə Azərbaycanın tarixinin 
və mədəni irsinin, ölkənin zən-
gin ekoloji, enerji potensialı və 
nadir biomüxtəlifliyinin bey-
nəlxalq miqyasda tanıdılması 
istiqamətində böyük rol oy-
nayıb. 2015-ci il mayın 31-dən 

oktyabrın 31-dək davam edən 
“Milan Ekspo 2015” sərgisini 
23 milyondan çox insan ziyarət 
edib. Bu müddətdə Azərbayca-
nın milli pavilyonunda 3 mil-
yon 250 mindən çox izləyici 
olub. “Azərbaycan: biomüxtə-
lifliyin xəzinəsi” adlandırılan 
dördmərtəbəli milli pavilyon 
Milanda 1800 kvadratmetr əra-
zidə təşkil olunmuşdur.  Xarici 
mətbuat, o cümlədən İtaliyanın 
aparıcı kütləvi informasiya va-
sitələri milli pavilyonumuzu 
“Milan Ekspo” sərgisinin in-
cisi adlandırıblar. Sərgi müd-
dətində pavilyonun dördüncü 
mərtəbəsində restoran fəaliyyət 
göstərib. Burada Azərbaycan 
milli mətbəxinin nümunələri 

və konsert proqramları təqdim 
olunub. Pavilyondakı moni-
torlarda Azərbaycanın musiqi 
və kinematoqrafiya incilərinə, 
adət və ənənələrinə, incəsənə-
tinə dair müxtəlif materiallar 
nümayiş etdirilib. Sərginin ke-
çirildiyi müddətdə Azərbay-
canın milli pavilyonu “Milan 
Ekspo 2015” Təşkilat Komitəsi 
tərəfindən “Dizayn və materi-
allar” nominasiyası üzrə qalib 
elan olunub. Qeyd edək ki, “Mi-
lan Ekspo 2015” Ümumdünya 
sərgisindən sonra sökülərək, 
Dənizkənarı Milli Parkın ərazi-
sində yenidən qurulan milli pa-
vilyonumuzun inzibati binası 4 
mərtəbədən ibarətdir və 6 min 
kvadratmetr ərazisi var. 


