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 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev  
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısı-
nın  sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarrına həsr 
olunmuş iclasında ölkədə turizmin inkişafına 
diqqət çəkərək  demişdir: "Əsas məsələ turizm 
sənayesini yaratmaqdır - həm daxili turizm, həm 
də xarici qonaqları qəbul etmək üçün. Bizim gözəl 
iqlimimiz, yay aylarında Xəzər sahili, qış ayların-
da dağlar, xizək kurortları var. Bizim çoxlu tarixi 
abidələrimiz var. Nəinki Bakıda, bütün bölgələrdə 
müasir infrastruktur, otellər, yollar var. Ona görə 
bu istiqamətdə görüləsi işlər hələ çoxdur."

Turizm sahəsi ölkəmizdə 
böyük perspektivlərə malikdir. 
Onun əksər növlərinin (kənd, 
müalicə-sağlamlıq, ekoloji, 
mədəni, sosial, kommersiya, 
idman, dini və s.) inkişafı 
üçün geniş imkanlar mövcud-
dur. Son illərdə əldə olunmuş 
sürətli sosial-iqtisadi tərəqqi 
bu sahənin hərtərəfli inkişafına 
yeni imkanlar açıb. Turizm 
ehtiyatlarının öyrənilməsi, 
genişləndirilməsi, turistlərin 
tələbatının ödənilməsi üçün 
zəruri xidmətlərin təşkili və 
müasir standartlara uyğunlaş-
dırılması, sanatoriya-kurort 
imkanlarının genişləndirilməsi, 
mehmanxanaların və digər 
turizm obyektlərinin sayının 
artırılması, turizm marşrutları-
nın çoxaldılması  istiqamətində 
həyata keçirilən  davamlı  
tədbirlər öz real nəticələrini 
verməkdədir. Əsas  məqsəd 
turizmin ölkə iqtisadiyyatı-
nın ən dayanıqlı, effektiv və 
rəqabətə davamlı sahəsinə 
çevrilməsindən ibarətdir.

Prezident İlham Əliyev bir 
neçə mühüm sahə ilə yanaşı, 

Azərbaycanda turizmin inki-
şafını da qeyri-neft sektorunun 
əsas istiqamətlərindən biri elan 
edib və bu istiqamətdə atılan 
addımlar artıq öz bəhrəsini 
verir. Dövlət başçısının vur-
ğuladığı kimi, Azərbaycanda 
turizmin inkişafı sürətlə gedir, 
yeni hotellər, istirahət zo-
naları, beynəlxalq səviyyəli 
turizm kompleksləri açılır. Son 
illər ölkəmizin uğurlu sosi-
al-iqtisadi inkişafı, möhkəm 
daxili sabitlik respublikamıza 
turist axınını şərtləndirən 
əsas amillərdəndir.    Qeyd 
edək ki, ölkəmizdə  turizmlə 
bağlı  müsbət dinamika 
güclənməkdədir. Hər il 
Azərbaycanda 25-50 yeni meh-
manxana, hotel, motel və digər 
turist yerləşdirmə obyektinin 
təməli qoyulur. Bundan başqa, 
iş adamlarında turizm sahəsinə 
böyük maraq yaranıb. 

Ölkəmizin qeyri-neft 
sektorunda önəmli yer tutan 
turizm iqtisadiyyatımızın daha 
da güclənməsinə xidmət edir.  
Son illər  bu sahənin inkişafı-
na göstərilən  diqqət və qayğı 

nəticəsində  Azərbaycanda  
geniş  turizm infrastrukturu 
yaradılmış, yeni mehmanxana-
lar, istirahər guşələri  istifadəyə 
verilmiş,  ölkəyə turistlərin  
cəlb olunması üçün  mühüm 
layihələr reallaşdırılmışdır.

Zəngin potensialı olan pay-
taxt Bakı ilə yanaşı, ölkənin 
bütün bölgələrində turizm 
obyektləri yaradılır. Bu gün 

dövlət siyasətində hər bölgənin 
turizm potensialı və ənənələri 
əsas götürülməklə, müvafiq 
infrastrukturun qurulmasına 
xüsusi diqqət yetirilir, başqa 
sözlə desək, ölkəmizin turizm 
siyasəti kompleks xarak-
ter daşıyır. Qısa müddətdə 

Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində turist marşrutları 
üzrə mükəmməl infrastruktur 
şəbəkəsi yaradılması və müasir 
turist yerləşdirmə obyektlərinin 
istifadəyə verilməsi bunun 
təsdiqidir. Ölkəmizin reytin-
qinin yüksəlməsində mühüm 
rol oynayan Şahdağ Qış-Yay 
Turizm Kompleksi belə yüksək 
səviyyəli obyektlərdəndir. 

Bu kompleks dünyadakı 
oxşar turist obyektlərindən 
nadirliyi və universallığı ilə 
fərqlənir. "Tufan" Dağ-Xizək 
Qış İstirahət Kompleksi son 
üç ildir Azərbaycanın dilbər 
guşələrindən olan Qəbələ 
rayonunda yaradılır. Bu onu 

göstərir ki, Azərbaycanda tu-
rizmin inkişafına və bu sahədə 
infrastrukturun yaradılmasına, 
həqiqətən, böyük qayğı var. Bu 
layihə çərçivəsində indiyədək 
nəhəng infrastruktur yaradıl-
mış, avtomobil yolu çəkilmiş, 
torpaq sürüşməsinin qarşısı-
nın alınması üçün mühafizə 
tədbirləri görülmüşdür. 

Bakıda istifadəyə verilmiş 
beşulduzlu otellər dünyanın 
ən yüksək keyfiyyətli  otelləri 
sırasına daxildir. "Foursea-
sons", "Fairmont", "Marri-
ott",  "Hilton", "Cumeyrah", 
 "Sheraton", "Hyatt" kimi 
otellər  Bakıda yerləşir.  

Turistlərə xidmət işi-
nin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində görülən işlər də 
təqdirəlayiqdir. Mədəniyyət 
və  Turizm Nazirliyinin 
"elektron hökumət" Dövlət 
İnformasiya Sistemi"  (EHDİS) 
portalına qoşulmaq üçün 
müvafiq işlər aparılmışdır. 
Nazirliyin  elektron xidmətlər 
saytında (www.e-services.
mct.gov.az) müxtəlif interak-
tiv xidmətlər göstərilmişdir. 
Hazırda turizm, mehmanxana, 
mehmanxana tipli obyektlərə 
və turizm fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq istəyən hüquqi və fiziki 
şəxslərə icazələrin verilməsi 
üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu yalnız e-xidmətlər 
vasitəsilə həyata keçirilir.

Son illər Azərbaycanda 
zəngin müalicəvi kurort 
mərkəzlərinin yaradılması 

istiqamətində də işlər davam 
etdirilir. Hazırda ölkəmizin 
turizm siyasətində belə 
mərkəzlərin yenidən qurul-
ması əsas istiqamətlərdən biri 
kimi müəyyənləşdirilir. Naf-
talan  şəhəri  əvvəlki şöhrətini 
özünə qaytarır. Burada üç 
gözəl otel fəaliyyət göstərir. 
Qalaaltı Kurort-Müalicə 
mərkəzi də turistlərin müraciət 
etdiyi əhəmiyyətli turizm 
obyektidir. 

Bir məsələni də qeyd 
etmək vacibdir. Belə ki,  

turizm sahəsində geniş 
beynəxalq əlaqələr qurulmaqda 
davam edir. Respublikamız 
turizm sahəsində inkişaf etmiş 
ölkələrlə əməkdaşlıq haq-
qında hökumətlərarası saziş 
imzalayıb. Ölkəmizin  turizm 
təşkilatları son illər Dünya 
Turizm Təşkilatının  (DTT)  
tədbirlərində yaxından iştirak 
edirlər. Azərbaycanın  bir neçə 
turizm şirkəti də DTT-nin 
assosiativ üzvləri sırasına daxil 
olub. Bu isə, öz növbəsində, 
DTT-yə üzv ölkələrdə respubli-
kamızın tanınmasına və turizm 
potensialının təbliğinə geniş 
imkanlar açır. 

Hər il dünyanın  böyük 

şəhərlərində təşkil olu-
nan beyənlxalq turizm 
sərgilərində Azərbaycan da  
yaxından iştirak edir.  Son 
illər Azərbaycanda təşkil 
edilən Beynəlxalq Tu-
rizm və Səyahətlər Sərgisi 
ölkəmizin turizm potensia-
lına marağı xeyli artırmış-
dır. 15 ildir ənənəvi olaraq 
keçirlən bu tədbirlərin açılış 
mərasimlərində ölkə Prezidenti 
də iştirak edib. 

Dünya İqtisadi Foru-
mu (DİF) "2015-ci il üçün 

səyahət və turizm rəqabətliliyi 
hesabatı"nda Azərbaycan 141 
ölkə arasında insan resursları 
və əmək bazarı göstəricisinə 
görə 36-cı yeri tutmuşdur. Ha-
zırda turizm sənayesi ölkə üzrə 
ümumdaxili məhsulun 4 fai-
zini təşkil edir. Azərbaycanda 
250-dən çox turizm şirkəti və 
570-dən çox yerləşdirmə yeri 
fəaliyyət göstərir. Son on ildə 
ölkəmizə gələn turistlərin sayı 
5 dəfədən çox artıb. 

Ölkəmiz son illər bir 
çox mədəniyyət, idman və 
digər sahələr üzrə beynəlxalq 
tədbirlərə, o cümlədən, 
ənənə halını almış Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 

və Bakı Beynəlxalq Humani-
tar forumlarına layiqincə ev 
sahibliyi edir. Eyni zamanda, 
Bakıda  böyük uğurla keçirilən  
birinci Avropa Oyunları, 
BMT-nin Sivilizasiyalar Al-
yansının  7-ci Qlobal Foru-
mu, Avropa Qran-pri  yarışı  
ölkəmizin turizm potensialı-
nın  təbliğində  əhəmiyyətli 
rol oynadı. Belə mötəbər 
tədbirlərin  Azərbaycanda 
keçirilməsi  beynəlxalq aləmdə  
ölkəmizin artan nüfuzunun real  
göstəricisidir. 

Multikultralizmin 
həyat tərzinə çevrildiyi 
Azərbaycanda qonaqpərvərlik 
və tolerantlıq ənənələri hər za-
man ölkəmizə gələn turistlərin 
diqqətini cəlb edir. Bu gün 
turist kimi  Azərbaycana səfər 
etmək istəyənlərin rahat, 
təhlükəsiz   istirahəti üçün 
geniş imkanlar mövcuddur.

Söz yox ki, yaxın 
gələcəkdə ölkəmizdəki 
sabitlik və əmin-amanlıq  
turistlərə  Azərbaycanın  gözəl 
təbiətindən, zəngin turizm po-
tensialından bəhrələnmək üçün  
geniş şərait yaradacaqdır.  

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
"Xalq qəzeti"

Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün böyük 
potensial və zəngin infrastruktur var 

Sevastopolda fəaliyyət göstərən 
“Qobustan” radiosunun  20 yaşı tamam oldu

 � Ukraynanın Sevastopol Teleradio Şirkəti 
nəzdində fəaliyyət göstərən  "Qobustan" radio-
sunun  20 yaşı tamam olmuşdur. Bu illər ərzində 
bu radio vasitəsilə Azərbaycanın qədim tarixi, 
ədəbiyyatı, tanınmış ictimai-siyasi, mədəniyyət və 
incənət xadimləri, ana dilimiz, adət-ənənələrimiz, 
muğamlarımız və xalq mahnılarımız haqqında 
yerli əhaliyə vaxtaşırı məlumatlar çatdırılmış-
dır. Azərbaycan və rus dillərində efirə çıxan 
 "Qobustan" radiosu yerli əhali tərəfindən həvəslə 
dinlənilir.

"Qobustan" radiosunun 
təsisçisi və bədii redaktoru 
Həbib Əliyev bu günlərdə re-
daksiyamızın qonağı olmuşdur. 
O, artıq 200-cü verilişin efirdə 
yayımlanması barədə məlumat 
verdi. Sevastopolda Azərbaycan 
dilində radio verilişləri hazır-
lamaqda məqsədinə aydınlıq 
gətirən H.Əliyev dedi:

– Bakının Xətai rayo-
nunda müəllim işləyirdim. 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı işğalçılıq planını real-
laşdırılmağa başladığı 1988-
ci ildən etibarən xalqımızın 
başına gətirilən müsibətlər, 
ərazilərimizin hissə-hissə 
işğalı məni çox narahat edirdi. 
Hələ bu azmış kimi, ermənilər 
bizi borclu çıxarır, xarici 
ölkə mətbuatında ünvanımıza 
böhtanlar yağdırır, Azərbaycan 
xalqını vəhşi, qaniçən, işğalçı  
kimi tanıdırdılar.  Təəssüf ki, 
həmin  vaxt xarici ölkələrin 

kütləvi informasiya vasitələri 
də ermənilərin bu yalanlarına 
böyük səxavətlə yer ayırır, 
Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə 
gözdən salmaq üçün haqqımızda 
hər cür uydurmalar yayırdılar.

Həbib Əliyev deyir ki, 
həmin  ərəfədə Ukraynanın 
Sevastopol şəhərində yaşayan 
bir tanışından məktub alır 
və dostu onu Sevastopolda 
yaşayan azərbaycanlı  uşaqları 
üçün məktəb açmaq məqsədilə 
oraya dəvət edir: "1996-cı ilin 
yanvarında bu dəvət əsasında 
Ukraynaya getdim. Burada yerli 
diasporumuzun nümayəndələri 
ilə birlikdə azərbaycanlı 
uşaqlar üçün məktəb açdıq. 
Sevastopolda yaşadığım ilk 
gündən yerli radionun proq-
ramlarını ardıcıl izləyirdim. 
Şəhər radiosunda ermənilərin 
xüsusi proqramı yayımlanırdı. 
Onlar öz verilişlərində haq-
qımızda ağlagəlməz yalanlar 

uydurur, xalqımızı qəddar, 
işğalçı adlandırırdılar. Ona görə 
də mən Sevastopol  Teleradio 
Verilişləri Redaksiyasına 
gedib ermənilərin bu yalanla-
rına qəti etirazımı bildirdim. 
İradımı diqqətlə dinlədilər 
və həmin verilişi hazırlayan 
jurnalist cəzalandırıldı, erməni 
cəmiyyətinin nümayəndələrinə  
böhtan xarakterli belə bir veri-
lişi efirə verdikləri üçün  kəskin 
irad bildirildi. Məlum oldu 
ki, radionun redaktoru onların 
çıxışlarını dinləməyib". 

Bu hadisədən sonra Həbib 
müəllim teleradio şirkətinin 
rəhbərliyi ilə razılığa gələrək, 
yerli radioda Azərbaycan dilində  
"Qobustan" proqramının ya-
yımlanmasına  nail olur.  Həmin 
hadisədən  20 il keçir. Həbib 
Əliyevin bir-birindən maraqlı 
və rəngarəng verilişləri tezliklə 
özünə böyük dinləyici auditori-
yası qazanır. Artıq yerli ziyalı-
lar, siyasi xadimlər Azərbaycan 
mədəniyyəti, muğamları, 
incənəti, həmçinin görkəmli 
şəxslər haqqında kifayət qədər 
məlumatlı olurlar.

O vaxtdan başlayaraq,  
"Qobustan" proqramında, 
əsasən, milli mədəniyyətimiz 
və incəsənətimizlə bağlı silsilə 
verilişlər yer almış, burada mu-
ğamlarımız, aşıq sənətimiz, tari-
ximiz və ədəbiyyatımızla bağlı 
maraqlı məlumatlar  verilmişdir. 

Azərbaycana dair radio proqra-
mı fəaliyyətə başladığı gündən 
200-dən çox maraqlı veriliş efirə 
verilmişdir. Bununla yanaşı, 
Azərbaycan dilində yayım-
lanan "Qobustan" proqramı 
erməni yalanlarına, fitnələrinə  
son qoydu və Ermənistanın 
işğalçı dövlət olduğu faktlarla 
sübut edildi. Artıq yerli əhali 
Azərbaycan xalqının necə 
yüksək mədəniyyətə, zəngin 
tarixi keçmişə, böyük istedada 
malik olduğunun şahididir. 

Söhbət zamanı məlum oldu 
ki, Sevastopol radiosunda bir 
sıra xalqlara məxsus proqram-
ların yayımlandığını nəzərə ala-
raq,  verilişlər həm rus, həm də 
müxtəlif xalqların ana dillərində 
olmaqla, ayda bir dəfə yarım 
saat müddətinə efirdə səslənir. 

 "Qobustan" proqramında 
səsləndirilən rəngarəng verilişlər 
diqqətdən yayınmamış və bədii 
rəhbər Həbib Əliyev jurnalistlər 
arasında keçirilən ənənəvi 
"Gümüş qələm" XII Beynəlxalq 
açıq yaradıcılıq müsabiqəsində 
"İlin ən yaxşı radio proqramı" 
nominasiyası üzrə laureat ol-
muşdur. Qeyd edək ki, Ukrayna 
Jurnalistlər Birliyinin ənənəvi 
olaraq hər il keçirdiyi "Sereb-
rennoe pero" müsabiqəsinə 
sonuncu dəfə Ukrayna, Belarus, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Polşa, 
ABŞ və digər ölkələrdən olan 
300 jurnalist qatılmışdır. Onlar 

müsabiqəyə 700-dək material 
təqdim etmişlər. Münsiflər 
heyəti göndərilən material-
ların əksəriyyətinin yüksək 
peşəkarlıqla hazırlandığını 
bildirərək, onların arasından 
80 işi diplom və medala layiq 
görmüşdür. Onlardan biri də 
həmyerlimiz Həbib Əliyev 
olmuşdur. 

Həbib Əliyevin fəaliyyəti 
ölkmizdə də yüksək 
qiymətləndirilmiş və o, kütləvi 
informasiya vasitələrinin 
inkişafındakı xidmətlərinə görə 
"Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fəxri diplomu"  və 
Mətbuat Şurasının diplomu ilə 
təltif olunmuşdur.

Həbib Əliyev söhbət 
əsnasında bildirdi ki, sonuncu 
verilişini Azərbaycanda  multi-
kultural dəyərlərə böyük önəm 
verilməsinə həsr edib və bununla 
əlaqədar Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin sərəncamı ilə 
2016-cı il Azərbaycan Respub-
likasında "Multikulturalizm ili" 
elan edilməsi barədə  məlumat 
yayıb. Bundan başqa, ikiqat Pa-
ralimpiya və dünya, beşqat Av-
ropa çempionu İlham Zəkiyev, 
həmçinin ölkəmizin digər 
görkəmli şəxsiyyətləri haqqında 
da  verilişlər ərsəyə gətirib. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
"Xalq qəzeti"  

Mərkəzi Bank:  
Strateji valyuta ehtiyatları xarici 
dövlət borcunu 4,4 dəfə üstələyib

 � Bu ilin 6 ayında ölkənin strateji valyuta 
ehtiyatlarının zəruri həcmdə qorunması təmin 
edilib.

“APA-Economics”in məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan 
Mərkəzi Bankının 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ilə bağlı “Pul 
siyasəti” icmalında bildirilib.

Belə ki, 2016-cı ilin 6 ayının sonuna strateji valyuta ehtiyatları 
38,3 milyard ABŞ dolları təşkil edərək 32 aylıq mal və xidmət 
idxalına kifayət edib və xarici dövlət borcunu 4,4 dəfə üstələyib. 

Ermənistan vətəndaşı 
Azərbaycana keçərkən saxlanılıb

Ermənistan vətəndaşı, 1954-cü il təvəllüdlü Agetsyan Hen-
rik Sayerbekoviç avqustun 7-də Sədərək istiqamətindən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına keçərkən Azərbaycan hərbçiləri 
tərəfindən saxlanılıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından 
məlumat verilib.

Dövlət Komissiyası H.Agentsyana baş çəkməsi üçün 
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsini məlumatlandırıb.

Bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.


