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Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
2016-cı ilin birinci yarımili ərzində vəsaitlərinin istifadəsi haqqında məlumat 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə 

s/s İqtisadiyyatın sahələri Layihələrin 
sayı

Xüsusi 
çəkisi (%)

Kredit məbləği 
(min manat)

Xüsusi 
çəkisi (%)

Yaradılacaq yeni 
iş yerlərinin sayı 
(nəfər)

1 Müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və 
emalı

44 3.5 14388 19.7 696

2 Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 7 0.6 15592 21.3 339
3 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1200 95.8 43239.8 59 2152
4 Xidmət (infrastruktur) sahələrinin inkişafı 1 0.1 15 0 2
Cəmi 1252 100 73234.8 100 3189

Kreditin növləri üzrə

s/s Kreditlərin növləri Layihələrin sayı Xüsusi 
çəkisi (%)

Kredit məbləği 
(min manat)

Xüsusi 
çəkisi (%)

Yaradılacaq yeni iş 
yerlərinin sayı (nəfər)

1 Kiçik həcmli kreditlər 1224 97.8 10453.8 14.3 1733
2 Orta həcmli kreditlər 13 1 3350 4.6 366
3 Böyük həcmli kreditlər 15 1.2 59431 81.1 1090
Cəmi 1252 100 73234.8 100 3189

"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC 
2x1000 kva yarımstansiyanın elektrik avadanlıqlarının 

quraşdırılması xidmətinin satınalınması məqsədilə
 AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 2016-cı il 

avqustun 10-u saat 15.00-dək aşağıda qeyd olunan telefon və 

ya email vasitəsilə əlaqə saxlayaraq müsabiqədə iştirak etmək 
üçün əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə  bilərlər.

Ünvan: Bakı, Rəsulzadə küçəsi, 5.
Əlaqə  telefonu: (012) 493-41-52
Email: tender@acsc.az

Lökbatan qəsəbəsində 
daha bir nümunəvi məhəllə 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun 
olaraq Qaradağ rayonu ərazisində genişmiqyaslı 
abadlıq-quruculuq işləri aparılır. 

Son illər rayonun 
qəsəbələrində yeni park-
lar, yaşayış məntəqələrində 
nümunəvi məhəllələr salın-
mış, park və məhəllələrdə 
müasir oturacaqlar, uşaq 
idman-oyun guşələri quraş-

dırılmış, yol kənarlarına, 
məhəllələrə çəmən örtüyü 
salınmış, yaşıllıq sahələrinə 
dekorativ  ağac növləri 
və gül kolları əkilmişdir.
Rayonun qəsəbələrarası və 
məhəllədaxili yollarında, 
mərkəzi küçələrində, ya-
şayış binalarının fasad və 
dam örtüklərində, park və 

meydanlarda, həmçinin digər 
infrastruktur sahələrində 
yenidənqurma və əsaslı 
təmir işləri bu gün də davam 
 etdirilir.

Bu günlərdə Lökbatan 
qəsəbəsindəki Ş. Xəlilov 

küçəsində Qaradağ Rayon İcra 
Hakimiyyəti tərəfindən geniş 
abadlıq işləri həyata keçiril-
miş və nümunəvi məhəllə 
sakinlərin istifadəsinə veril-
mişdir. Açılış mərasimində 
RİH  başçısı Süleyman Mika-
yılov, aparatın əməkdaşları, 
qəsəbə sakinləri, ağsaqqallar, 
idarə, müəssisə və təşkilat 

rəhbərləri iştirak etmişlər.
Abadlıq işləri çərçivəsində 

300 nəfərlik yeni mərasim 
evi inşa edilmiş, ətrafdakı 
yaşayış binalarının fasadları 
təmir olunmuş, müasir işıq 
dirəkləri, oturacaqlar və uşaq 
idman-oyun guşəsi elementləri 
quraşdırılmışdır. Həmçinin  
1200 kvadratmetr  yeni 
yaşıllıq sahəsi salınmış, 400 
ədəd dekorativ ağac əkilmiş 
və ətrafına ümumilikdə 5010 
kvadratmetr asfalt örtüyü 
salınmışdır.

Mərasimdə çıxış edənlər 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin inkişaf strategiya-
sını uğurla davam etdirən  
Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham 
Əliyevə həyata keçirilən 
sistemli quruculuq və abadlıq 
işlərinə, sakinlərin rahatlı-

ğı üçün yaradılmış yüksək 
şəraitə, həmçinin əhalinin 
sosial rifahının daim yaxşı-
laşdırılması istiqamətində 
göstərdiyi diqqət və qayğı-
ya görə minnətdarlıqlarını 
bildirmişlər.

 Qeyd edək ki, son illər 
ərzində rayonda ümumilikdə  
6, o cümlədən Lökba-
tan və Sahil qəsəbələrinin 
hərəsində iki, Qızıldaş  və 
Körgöz qəsəbələrində isə bir 
olmaqla mərasim evi tikil-
miş, nümunəvi məhəllələr, 
uşaq idman meydançaları və 
parklar salınaraq sakinlərin 
istifadəsinə verilmişdir. 

Hazırda rayonda bu 
istiqamətdə işlər davam 
 etdirilir.

Afət SADIQOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan kinosunun 118 yaşı tamam 
olur. Milli  kino sənətimizin tarixi 1898-ci il 
avqustun 2-dən başlayır. Lümyer qardaşları 
1896-cı ildə  Parisdə ilk filmi nümayiş etdirdikdən 
iki il sonra, 1898-ci ildə fotoqraf Mişon Bakıda 
"Balaxanıda neft fontanı" və "Bibiheybət neft 
mədənində yanğın" adlı xronikal süjetləri lentə 
almaqla milli kinematoqrafiyamızın əsasını qoydu. 
Bundan sonra onlarla film çəkildi. Bunların 
arasında ən yaddaqalanı Üzeyir Hacıbəyovun  
"Arşın mal alan" operettası əsasında çəkilmiş 
ilk milli kinokomediyamız oldu. 118 ildən 
artıq  bir yol keçmiş Azərbaycan kinosu bu  
gün hansı  qayğılarla yaşayır? Müsahibimiz  
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının  direktoru, 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu 
günlərdə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına 
layiq görülmüş Müşfiq Hətəmovdur.

- Müşfiq müəllim, əvvəla 
sizi fəxri ad almağınız 
münasibətilə qəzetimiz adın-
dan təbrik edirik. İkincisi,  
istərdik ki, Azərbaycan kino  
sənətinin keçdiyi tarixi yola  
qısa bir  nəzər salaq. 

-  Bu yol 1898-ci ildən 
başlayır. O vaxtlar  dünya-
da  bu sənət yenicə yaran-
mağa başlamışdı. 1916-cı 
ildə Azərbaycanda ilk bədii  
film çəkildi –  İbrahim bəy 
Musabəyovun  "Neft və mil-
yonlar səltənətində"  povesti 
ekranlaşdırıldı. Həmin il  dahi 
Üzeyir bəyin "Arşın mal alan" 
operettası da ekranlaşdırılmış 
və 1917-ci il yanvarın 3-də 
"Forum" kinoteatrında nüma-
yiş olunmuşdu. Bu, Üzeyir 
bəy yaradıcılığına Azərbaycan 
kinosunun ilk müraciəti idi. 
1945-ci ildə çəkilmiş "Arşın 
mal alan" isə ilk milli filmi-
mizdir ki, SSRİ dövründə 
Dövlət mükafatına layiq 
görülüb.

Sonrakı illərdə Üzeyir 
bəy yaradıcılığının ən gözəl 
nümunələrindən olan "O 
olmasın, bu olsun" operettası 
(1956), "Leyli və Məcnun" 
operası əsasında da  filmlər 
yaradılmışdır. Sonra isə yazıçı 
Anarın öz ssenarisi əsasında 
çəkdiyi dahi bəstəkarın həyat 
və yaradıcılığından bəhs edən  
"Üzeyir ömrü"  filmi   çəkildi  
və bu kinolent Azərbaycan 
musiqi tarixinin böyük 
bir salnaməsinə çevrildi. 
Azərbaycan müstəqillik qaza-
nana qədər ölkəmizin kine-
matoqrafçıları milli ənənələrə 
söykənərək kino salnaməmizi 
xeyli zənginləşdirmişlər. 
Sovet filmləri sırasında çox 
qiymətli Azərbaycan filmləri 
də vardır. 

- Müstəqilliyin ilk 
illərində Azərbaycan kinosu  
ciddi problemlərlə üzləşdi...

-  Bilirsiniz, Azərbaycan 
Sovetlər  İttifaqından ayrı-
landan sonra kinoda vəziyyət 
kritik həddə çatmışdı. 
Sovet  dövründə kino  sənəti  
mərkəzdən maliyyələşdirilirdi 
və bu sistem dağılmışdı.  
Prokat  sistemi  iflic olmuşdu. 
"Azərbaycanfilm" kinos-
tudiyası, demək olar ki, öz  
fəaliyyətini tamamilə dayan-
dırmışdı. İşsiz qalmış kadrlar 
ölkəni tərk etməyə başlamış-
dılar. 

Müstəqil Azərbaycanın 
kino sənəti 1993-cü ildən 
formalaşmağa başladı. Həmin 
illərdə incəsənətin bu vacib 
sahəsi, sözün əsl mənasında, 

məhv olmaq təhlükəsi ilə 
üzləşmişdi. 1993-cü ildə 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı 
ilə incəsənətə diqqət artırıl-
dı. Milli kinematoqrafiyanın 
qazandığı ən mühüm uğur-
lardan biri "Kino haqqında 
Qanun"un qəbul edilməsi 
oldu. Bununla kinematoqrafın 
hüquqi bazası yaradıldı. Qeyd 
edək ki, MDB ölkələri ara-
sında Rusiyadan sonra yalnız 
Azərbaycanda belə bir qanun 
qəbul edilmişdi.

 Sonrakı illərdə 
Azərbaycanda kino 
çəkilişlərinə dövlətin qoyduğu 
vəsait ilbəil artırıldı. Belə ki, 
bu sahəyə 2000-ci ildə 600 
min, 2004-cü ildə 850 min, 
2005-ci ildə 1 milyon 400 
min, 2006-cı ildə 2 milyon, 
2007-ci ildə isə 3 milyon 300 
min manat vəsait ayrılmışdır.
Sonrakı illərdə  bu vəsait 
ilbəil daha da artırıldı. Buna 
uyğun olaraq əvvəllər 3-4 ildə 
cəmi 1-2 bədii film çəkilirdisə 
və ya heç çəkilmirdisə,  artıq 
"Ovsunçu", "Hacı Qara", 
"Küçələrə su səpmişəm", 
"Arxada qalmış gələcək", "Gi-
rov", "Əlvida, cənub şəhəri", 
"Cavid ömrü", "Hökmdarın 
taleyi", "Cavad xan", "Mani-
fest", "Biz qayıdacağıq"  kimi  
filmlər  çəkildi. Eyni zaman-
da  bir neçə sənədli və cizgi 
filmləri istehsal olunmağa  
başlanıldı.

 Bu gün Azərbaycan 
filmləri beynəlxalq festival-
larda  iştirak edir, müxtəlif 
səviyyəli mükafatlar qazanır. 
Bu sahəyə dövlət qayğısı 
sayəsində milli kinomuz 
hazırda  yeni inkişaf dövrü-
nü yaşayır. Mədəniyyət  və 
Turizm Nazirliyi  ən yaxşı  
layihələrimizi  dəstəkləyir 
və onların reallaşması  üçün 
köməyini əsirgəmir.

- Azərbaycanda kinema-
toqrafiyanın  inkişafı ilə bağlı  
dövlət  proqramı bu qayğının 
təzahürü deyildimi?

- Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev  ulu öndərin 
mədəniyyət  siyasətini uğurla 
davam etdirir. Elə  kinema-

toqrafiyanın inkişafı da  ölkə 
başçısının diqqət və qayğısı 
ilə əhatə olunmuşdur. Son 
illər dövlətimiz milli kino-
muzun tərəqqisinə, onun 
maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsinə xüsusi 
diqqət  göstərir. 2007-ci il fev-
ralın 20-də Prezident İlham 
Əliyev  "Azərbaycanda kino 
sənətinin inkişaf etdirilməsi 
haqqında" sərəncam imzala-
dı. Bu sərəncam kinomuzun 
maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsinə yeni 
bir təkan verdi. Etiraf etmək 
lazımdır ki, hələ respublika-
mızda kinonun maddi-texniki 
bazası aşağı səviyyədədir. 
1976-cı ildə ulu öndərimiz 
Heydər Əliyev "Kino 
sənətinin maddi-texniki ba-
zasının möhkəmləndirilməsi 
haqqında" sərəncam imzala-
mışdı. Bu sərəncama əsasən, o  
zaman xarici valyuta hesabına 
kino avadanlıqları alınırdı. 
Prezident İlham Əliyevin 
imzaladığı sərəncamda isə 
kino sahəsində məsələlərin 
həlli kompleks şəkildə qoyul-
muşdur. Yəni həmin sənəddə 
kinostudiyanın binasının ən 
müasir tələblərə cavab verən 
formada yenidən qurulması, 
ən yeni texniki avadanlıq-
larla təchiz edilməsi, kadr 
siyasətinin həyata keçirilməsi 
və digər mühüm məsələlər öz 
əksini tapmışdır. Proqram-
da nəzərdə tutulan  bir sıra 
məsələlər öz həllini tapsa da,  
studiyanın təmiri  bəzi obyek-
tiv səbəblər ucbatından hələ 
də reallaşmamışdır. Yəqin ki, 
yaxın gələcəkdə  bu problem 
də öz həllini tapacaq.

1996-cı ildə Azərbaycan 
Dövlət Film Fondu yaradıldı. 
Hazırda bu fondda 10 mindən 
artıq milli və xarici film saxla-
nılır. Həmin filmlərin yüksək 
səviyyədə qorunmasını təmin 
etmək məqsədilə Dövlət Film 
Fondu üçün dünya standartla-
rına cavab verən  xüsusi  bina 
inşa edilib. Azərbaycanda 
yeni yüksək ixtisaslı kine-
matoqrafçı kadrların ha-
zırlanmasına xüsusi diqqət 
yetirilir. SSRİ-nin dağılması 
ilə əlaqədar kino sahəsində 
kadr hazırlığı sistemi də dağıl-
mış, olanlar isə pərən-pərən 
düşmüşdülər. Respublikamız-
da milli kinematoqrafçı kadr-
ların hazırlanması məsələsi 
Prezidentin sərəncamında öz 
əksini tapmışdır. Yerli və xari-
ci filmlərin yüksək səviyyədə 
nümayiş etdirilməsi üçün 
kinoteatrların dünya standart-

larına uyğun yenidən qurul-
ması əsas vəzifə kimi qarşıya 
qoyulmuşdur. Bu gün "Ni-
zami" Kino Mərkəzi  yalnız 
kinoteatr kimi deyil, həm də 
tarixi abidə kimi qorunaraq ən 
müasir tələblərə cavab verən 
formada  fəaliyyətini  davam 
etdirir.

- Son vaxtlar Azərbaycan  
filmlərinin beynəlxalq  festi-
vallardan xoş sədası gəlir. Bu  
barədə nə deyərdiniz?

- Dünya kinosunda inkişaf 
davam etməkdədir. Yeni 
texnologiyalar kinoya tətbiq 
olunur, yeni cərəyanlar yara-
nır.  Bu  festivallarda iştirak 
etmək üçün  dünya  kinosu ilə  
ayaqlaşmaq  lazımdır. Bunun  
üçün  bizim kinematoqrafçı-
lar da  yeni yollar axtarırlar. 
Bu axtarışlar isə  yüksək 
səviyyəli  filmlərin yaranması 
ilə  nəticələnir. Beynəlxalq   
festivallarda  nümayiş 
etdirilən filmlərimiz də bu 
tələblərə cavab verir və son  
zamanlar nüfuzlu beynəlxalq  
festivallarda  ölkəmizə uğur 
qazandırır. 2014-cü ildə  
"Azərbaycanfilm" Kann 
beynəlxalq kino bazarına altı 
film təqdim etmişdir. Bunlar 
"Şəhər motivləri", "Qırmızı 
bağ", "Yarımçıq xatirələr", 
"İçərişəhər", "Axınla aşa-
ğı", "Qisas almadan ölmə. 
Keçmişdən məktublar" bədii 
filmləridir.

Mən "Nabat"  filminin  
beynəlxalq  festivallarda 
qazandığı uğurları  xüsusi  
vurğulamaq istərdim. Bu kino  
əsəri Boğaziçi Beynəlxalq 
Film Festivalında  (Türkiyə), 
14-cü Dəkkə Beynəlxalq Film 
Festivalı (Banqladeş)  və 
LET'S CEE Beynəlxalq Film 
Festivallarının  (Avstriya)  
əsas müsabiqə proqramlarında 
göstərilmiş, hər birində baş 
qadın rolunun ifaçısı  Fati-
ma Ariya  "Ən yaxşı qadın  
rolu"na  görə mükafata layiq  
görülmüşdür. Həmin  film  il 
ərzində 33-cü Fajr Beynəlxalq 
Film Festivalının (İran) Şərq 
panoramında  göstərilmiş və   
"Ən yaxşı rejissor" işinə  görə  
mükafat qazanmışdır. Eləcə 
də,  film    34-cü İstanbul 
Beynəlxalq Film Festivalının  
(Türkiyə)  "Yeni bir baxış" 
müsabiqə proqramında, 13-cü 
Pune Beynəlxalq Film Festi-
valının  (Hindistan)  "Dünya 
kinosu" müsabiqə proqra-
mında, 26-cı Palm Springs 
Beynəlxalq Film Festiva-
lının (ABŞ) "Award Buzz" 
müsabiqə proqramında  iştirak 
etmişdir.

Bunlar  həyata keçirilən 
tədbirlərin yalnız bir  qismi-
dir. Əsas olan  odur ki,  kino 
istehsalı  davam edir  və 
biz  Azərbaycan kinosunun 
əvvəlki  şöhrətini özünə 
qaytarmaq üçün yollar axtarır,  
yüksək səviyyəli  filmlər  
yaratmağa  çalışırıq.

Müsahibəni yazdı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

"Xalq qəzeti"

Yeni dövrün yeni 
kinosu yaranmaqdadır

İsmayıllıda "Saat 
meydanı"nın açılış mərasimi

 � İsmayıllı şəhər bazarının qarşısındakı 
meydan uzun illər idi ki, bərbad vəziyyətdə idi. 
Təsəvvür edin ki, buradan, eyni zamanda, həm 
dayanacaq həm də ticarət yeri kimi istifadə 
olunurdu.

İsmayıllı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
Mirdaməd Sadıqov mövcud 
durumla tanış olduqdan son-
ra tədbirlər müəyyənləşdirdi 
və ilk olaraq təklif etdi ki, 
yeni avtodayanacaq tikilsin. 
Əvvəlki dayanacaqda isə  
"Saat meydanı" adı ilə yeni 
məkan yaradılsın. Çox vaxt 
keçməyib. Layihə artıq real-
laşıb. Burada hündür qüllə 
üzərində saat, ondan yuxarı 
hissədə monitor quraşdırılıb. 

Müasir memarlıq üslubunda 
tərtibat aparılıb-çəmənlik 
salınıb, gəzinti yerləri 
daşla döşənib. Meydanın 
ətrafındakı ticarət obyektləri 
yeni formada tərtib olunub, 
bazarın alaqapısı qurulub. 
Əvvəlki vəziyyətdən əsər-
əlamət qalmayıb, hər şey 
insana xidmətə, sahibkara 
köməyə yönəldilib. Bazarın 
içərisi də abadlaşıb, asfalt-
lanıb, sanitariya vəziyyəti 
yaxşılaşıb.

Dünən "Saat 
meydanı"nın açılış tədbiri 
keçirilib. Giriş sözü ilə çıxış 
edən rayon icra hakimiyyəti 
başçısının birinci müavini 
Rövşən Ağayev bildirib ki, 
uzun illər əhalinin tələbatı 
səviyyəsindən çox aşağıda 
duran bazar və onun qarşı-
sındakı meydan bu gün xal-
qa nümunəvi xidmətin əsil 
məkanına çevrilib. Biz bunu 
rayonda gedən sürətli və 
genişmiqyaslı tikinti, quru-
culuq və abadlıq işlərinin da-
vamı kimi qiymətləndiririk. 
"Saat meydanı" bu ərazidə 

yaşayan və bazardan istifadə 
edən vətəndaşlar üçün əsil 
rahatlıq yaradıb. İsmayıllı 
bələdiyyəsinin layihənin 
icraçısı kimi fəaliyyəti də 

təqdir olunmalıdır.
İsmayıllı bələdiyyəsinin 

sədri Pərviz Ağayev, 
dövlət qulluğu veteranı 
Valeh Salehov, müəllim 
Etibar Abdulov və başqa-
ları çıxış edib, yaşamaq, 
işləmək, insanların sosial 
həyatını zənginləşdirmək 
üçün göstərdiyi diqqət 
və qayğıya görə Pre-
zident İlham Əliyevə 
dərindən minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

İlqar HƏSƏNOV, 
"Xalq qəzeti"nin 

bölgə müxbiri

ABŞ İŞİD-in Liviyadakı 
mövqelərinə hava zərbələri endirib

 � ABŞ aviasiyası İŞİD terror qruplaşması-
nın Liviyanın Sirt şəhərindəki mövqelərinə hava 
zərbələri endirib.

APA-nın TASS agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, 
bunu Pentaqonun rəsmi nümayəndəsi Piter Kuk bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, zərbələr Liviyanın Milli Birlik 
hökumətinin xahişi və Prezident Barak Obamanın sərəncamı 
əsasında endirilib.

“Liviya ərazisində terrorçulara qarşı əməliyyat bundan 
sonra da davam edəcək”,- deyə P.Kuk vurğulayıb. 

Bakıda çoxmərtəbəli binaların 
seysmik davamlılığı yoxlanılacaq

 � Bakıda çoxmərtəbəli binaların seysmik 
davamlılığı yoxlanılacaq.

APA-nın xəbərinə 
görə, Respublika 
Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin direkto-
ru Qurban Yetirmişli 
dünən keçirdiyi mətbuat 
konfransında deyib 
ki, bu proses layihə 
çərçivəsində Almaniya-
nın geoloji təşkilatı ilə 
birgə aparılacaq və 2 il 

davam edəcək.
Onun sözlərinə görə, bununla bağlı yekun danışıqlar sent-

yabrın 19-21-də Almaniyada olacaq və bundan sonra prosesə nə 
vaxtdan başlanılacağına qərar veriləcək.  

 Q. Yetirmişli əlavə edib ki, Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzi tərəfindən Bakıda tikilən bütün yeni çoxmərtəbəli 
binalara, eləcə də digər sənaye əhəmiyyətli tikintilərə əvvəlcədən 
ərazinin seysmikliyi barədə rəy verilir: “Bundan sonra Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi tikintiyə ciddi nəzarət edir. Ümumiyyətlə isə 
binalar 9 ballıq zəlzələyə hesablanaraq tikilir”.


