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28 avqust 2019-cu il, çərşənbə

Ötən il avqustun 24-də Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan
Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun
müddət üçün Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Həmin strategiyanın əsas məqsədi qlobal iqtisadiyyatda, habelə maliyyə
bazarında baş verən proseslər fonunda ölkənin maliyyə dayanıqlılığının
daha da gücləndirilməsinə, dövlət borcalmalarında səmərəliliyin
artırılmasına, qarşıda duran yeni çağırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla
bu sahədə risklərin səmərəli idarə edilməsi, eyni zamanda, nəzarət
mexanizminin təkmilləşdirilməsinə nail olmaqdır.
Sənəd ortamüddətli və
uzunmüddətli dövrləri əhatə
etməklə, 2020-ci ilədək dövlət
borcalmaları sahəsində yeni
strategiya və tədbirlər planından,
2025-ci ilədək olan dövr üçün
uzunmüddətli baxışdan ibarətdir.
Strategiyada müəyyənləşdirilən
vəzifələri reallaşdırmaq üçün
3 strateji məqsədin və 5 prioritet tədbirin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulub.
Strategiyada əsas məqsəd
kimi həm ortamüddətli, həm də
uzunmüddətli dövrdə ölkə iqtisadiyyatının ehtiyaclarını nəzərə
almaqla dövlət borcunun dayanıqlığını təmin etmək planlaşdırılır. Bunun üçün 2018-2025-ci
illər üzrə ümumi dövlət borcunun
ÜDM-ə nisbətinin yuxarı həddinin
30 faizdən çox olmaması və 2025ci ilədək 20 faizdən aşağı salınması hədəfi qərarlaşdırılıb.
Strategiyada yerli maliyyə
bazarlarının inkişafının
dəstəklənməsi də nəzərdə tutulub.
Bu istiqamətdə Mərkəzi Bank
və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatası ilə birlikdə təkrar bazarın formalaşdırılması üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirilərək, emissiya prospektlərinin bazar tələbləri

və investorların maraqları nəzərə
alınmaqla hazırlanması və həyata
keçirilməsi təmin olunacaqdır.
Sənəddə, həmçinin dövlət
borcalmaları üzrə müəyyən olunan
strateji məqsədlərə çatmaq üçün
bir sıra digər prioritet tədbirlərin
həyata keçirilməsi də planlaşdırılıb. Belə ki, müəyyən olunan
prioritet layihələrdən başqa digər
layihələrin maliyyələşdirilməsi
üçün borc vəsaitinin cəlb olunmaması və dövlət zəmanətinin
təmin edilməməsi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda, faiz dərəcələrinin
artma riskinin rüblük əsasda
qiymətləndirilməsi və sözügedən
qiymətləndirmə əsasında yeni
borcların münasib faiz şərtləri
ilə cəlb olunmasının həyata
keçirilməsi qərara alınıb.
Qeyd olunanlarla yanaşı,
dövlət borcu üzrə qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi, dövlətə məxsus
olan hüquqi şəxslərin dövlət
zəmanəti olmadan cəlb edilən
daxili və xarici borclarının uçotunun Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
aparılması və daxili institusional və maddi-texniki bazanın
gücləndirilməsi istiqamətində
müvafiq tədbirlərin görülməsi də

Azərbaycanın xarici dövlət
borcu azalmaqda davam edir
sözügedən strategiyada öz əksini
tapıb.
İyulun 31-də Prezident İlham
Əliyevin yanında keçirilən sosialiqtisadi sahə ilə bağlı müşavirədə
bununla bağlı ötən müddətdə
diqqətçəkən nəticələrdən
bəhs edilib. Bildirilib ki, orta və
uzunmüddətli dövlət borcunun
idarəsi haqqında strategiyaya
tam əməl olunmaqdadır: “Bor-

cun səviyyəsinin endirilməsi
və bu səviyyənin saxlanılması
nəzarətdədir, eyni zamanda,
dövlət tərəfindən bəzi əhəmiyyətli
layihələrə dövlət zəmanətləri
verilir.
Xatırladaq ki, həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Respublikasının xarici dövlət borcu 8,927.1
milyon ABŞ dolları (15,176 milyon
manat), xarici dövlət borcunun

Ümumi Daxili Məhsula (ÜDM) olan
nisbəti 19 faiz (2018-ci il üçün
hesablanmış 79,797.30 milyon
manat ÜDM-ә nisbətdə) təşkil
edib.
Cari ilin birinci yarısında isə
Azərbaycanın xarici dövlət borcu
8 milyard 920 milyon dollar olub.
Xarici dövlət borcunun Ümumi
Daxili Məhsula (ÜDM) olan nisbəti
19 faiz (2019-cu il üçün proqnozlaşdırılan 79 milyard 649 milyon

manatlıq ÜDM-ə nisbətdə) təşkil
edib.
Borca hökumətin birbaşa
öhdəlikləri və dövlət zəmanəti
ilə cəlb edilən kreditlər üzrə şərti
öhdəliklər daxil edilib.
Xarici dövlət borcu beynəlxalq
maliyyə institutlarından infrastruktur layihələri və maliyyələşmə
proqramları üçün cəlb olunan
kreditlərdən, həmçinin beynəlxalq
maliyyə bazarlarında yerləşdirilən

Meşələr milli sərvətimizdir, onları qoruyaq!

S

on günlər havaların kəskin isti keçməsi təkcə
meteohəssas insanlar üçün deyil, təbiətin “ağ ciyəri”
sayılan meşələr üçün də təhlükə yaradıb. Son vaxtlar
ölkəmizdə tez-tez meşə yanğınları baş verir ki, bu, ciddi
narahatlıq doğurmaya bilməz.

Meşə yanğınları ilə əlaqədar ən
son xəbərlərdən birini diqqətinizə
çatdırmaq istərdim. ATV.az saytı yazır
ki, iki gün əvvəl Fövqəladə Hallar
Nazirliyinə (FHN) Oğuz rayonunun
Baş Daşağıl kəndi yaxınlığında dağlıq
ərazidəki meşədə yanğın olması
barədə məlumat daxil olub. Yanğının söndürülməsinə FHN-nin Dövlət
Yanğından Mühafizə Xidmətinin şəxsi
heyəti və Aviasiya dəstəsinin “BE
200 ÇS” tipli amfibiya təyyarəsi və iki
ədəd helikopteri cəlb edilib.
Yenə həmin xəbərdə deyilir ki,
Şəkidə dağlıq ərazidə baş verən
yanğın isə artıq söndürülüb. Hadisə
nəticəsində rayonun Təpəcənnət
kəndində dağlıq ərazidə 200 hektar
sahədə kol-kos və quru ot yanıb.
Yaxınlıqdakı meşə massivi yanğından
mühafizə olunub.
Qeyd etmək lazımdır ki, heç bir
ölkə meşə yanğınlarından sığortalanmayıb. Hazırda dünyanın bir çox
ölkələrində meşə yanğınları tüğyan
edir. Planetin 20 faizini oksigenlə
təmin edən Amazon meşələri bu
günlərdə yanır. Qonşu Rusiyada,
Gürcüstanda, Türkiyədə də meşə
sahələrində yanğınlar var və bəzi
ölkələrdə yanğınlara görə hətta
fövqəladə vəziyyət elan edilib.
Bu arada Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) mətbuat
katibi İradə İbrahimova jurnalistlərə
açıqlamasında deyib ki, görülmüş
qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində
ölkəmizdə geniş miqyaslı meşə yanğınları baş verməyib. İradə xanım bir daha
vətəndaşları ehtiyatlı olmağa, yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarına həssas yanaşmağa çağırıb.

ETSN rəsmisinin narahatlığı
başadüşüləndir. Belə ki, meşə yanğınlarının səbəbləri ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, yanğınların böyük
əksəriyyəti insanların səhlənkarlığı,
bəzi hallarda bilərəkdən, qəsdən
törədilməklə baş verir. Bununla da,
ölkəmizin ekologiyasına, dövlətimizin
büdcəsinə milyonlarla manat ziyan
dəyir.

Meşə yanğınlarının çox ciddi və
təhlükəli olması hər bir vətəndaşın
daim diqqətində qalmalıdır.
Yanğınların qarşısının alınmasında xidmətlləri olanlar alqışa
layiqdirlər. Təsadüfi deyil ki, ETSN
rəhbərliyi ötən günlər ərzində Hirkan Milli Parkında və Yardımlı
meşələrində baş verən yanğınların
qarşısının alınmasında sözün həqiqi
mənasında qəhrəmanlıq göstərən,
alovun geniş ərazilərə yayılmasına

imkan verməyən hər kəsə, xüsusilə
də FHN-in yanğınsöndürənləri Rza Xudiyevə, Müsəddiq Əsədova,
Seymur Qaraşova, Zahid Rəhimova,
Emil Kərimova, Rüstəm Quliyevə,
Nail Əbilova, Cabir Babaşova,
Şahin Cəfərova və Qabil Nemətova,
Lənkəran rayonun Təngivan, Lerik rayonunun Bobla və Ancəqəv, Yardımlı
rayonunun Bərcan, Ləziz, Çanaqbulaq, Şıxlar, Porsoba, Alaşar, Buravar,
Masallı rayonunun Züvand, Yelağacı

şabalıd və s.) yabanı meyvə məhsulu
toplanır.
Bəli, ana təbiətin xalqımıza bəxş
etdiyi füsunkar gözəlliklərdən biri də
bütün canlılar üçün həyat mənbəyi
olan meşələrimizdir. Meşələr təmiz
havası, bol oksigen zənginliyi, fauna
və flora gözəlliyi ilə hər bir kəsin rahatlıq və sərbəstlik məkanı sayılır.
Lakin təəssüflər olsun ki, bəzən
insanlar həyatları üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən meşələrin
qədrini bilmir, yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına əməl etmir, bununla da,
meşələrimizi yanğın təhlükəsi qarşısında qoyurlar. Halbuki meşələrdən
bəhrələnməklə, onun nemətlərindən
istifadə etməklə yanaşı, təbiətin bu
füsunkar nemətini qorumaq, onu
gələcək nəsillərə ərməğan etmək hər
bir vətəndaşın borcudur.

Məsaim ABDULLAYEV,
“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”

İsmayıl Şıxlı – 100
qəzəbinə tuş oldu. Aşağıda filmdən çıxarılan
epizodları diqqətə çatdırırıq. Qubernator
Cahandar ağaya deyir ki, canişin onun
torpağında ov etmək istəyir. Ya torpağı
satın, ya da bağışlayın. O isə cavab verir
ki, torpağı nə satarlar, nə də bağışlayarlar.
Cavabında qubernator deyir: “Baxarıq!”
Sonra kazaklar Cahandar ağanın üstünə
göndərilir.

Son vaxtlar meşə yanğınlarının artması narahatlıq doğurur
kəndlərinin sakinlərinə təşəkkür edib.
Azərbaycan öz füsunkar gözəlliyi,
zəngin təbii sərvətləri, al-əlvan
florası və faunası ilə bütün dünyada
şöhrət qazanmışdır. Respublikamızın
meşə fоndu sahəsi 1213 min hektar
olmaqla, ümumi ərazinin 14 faizini
təşkil edir. Ümumi meşə ərazilərinin
49 faizi Böyük Qafqazın, 34 faizi Kiçik
Qafqazın, 15 faizi Talış dağlarının,
2 faizi isə Aran zonasının payına
düşür. Burada 125 fəsiləyə və 930
cinsə daxil olan bitkilərin 4500 növü
yayılmışdır. Bunlardan 48 fəsiləyə,
135 cinsə mənsub olan 450 növ ağac
və kollar respublikamızın meşələrində
bitir. Meşələrimizdə 1536 cinsə aid
olan 150 növ yabanı meyvə bitkiləri
mövcuddur. Bu bitkilərdən min tonlarla (adi qoz, alma, armud, zoğal,
alça, əzgil, fındıq, xurma, yemişan,

qiymətli kağızlardan ibarətdir.
Müqayisə üçün deyək ki,
ötən ilin eyni dövründə analoji
göstəricilər belə olub: Azәrbaycan
xarici dövlәt borcu 9,600.2 milyon
ABŞ dolları, xarici dövlәt borcunun
Ümumi Daxili Mәhsula (ÜDM) olan
nisbәti 21,9 faiz (2018-ci il üçün
hesablanmış 74,646.9 milyon manatlıq ÜDM-ә nisbәtdә) tәşkil edib.
Beləliklə, son 1 ildə xaric borc
680 milyon dollar, ÜDM-ə nisbətdə
isə 3,8 faiz-bənd azalıb. Təbii
ki, bu, müsbət tensensiyadır və
hökumətin xarici borclarla bağlı
yeni strategiyasına uyğundur.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Nataliya Tamirisa
ölkəmizin dövlət borcu ilə bağlı
deyib: “Hökumətin dövlət borcu
idarəçiliyi strategiyası və onun
xarici valyuta ilə ifadə edilmiş
borc öhdəliklərini azaltmaq niyyəti
təqdirəlayiqdir. Hazırda hökumət
Beynəlxalq Valyuta Fondundan
borc almaqla bağlı hər hansı bir
danışıqlar aparılmır”.
Ötən il “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun
idarə edilməsinə dair orta və
uzun müddət üçün Strategiya”,
“Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin
hazırlanması Qaydası” və yeni
büdcə qaydası təsdiq edilib.
Həmin vaxtdan etibarən dövlət
borcunun idarə edilməsinə dair
orta və uzunmüddətli strategiyanın icrasına başlanılıb və görülən
tədbirlər hesabına xarici dövlət
borcunun ümumi daxili məhsula
nisbəti ilin əvvəlindəki 22,8 faizdən
19 faizə enərək 3,8 faiz-bənd
azalıb.

“Dəli Kür” filmi böyük yazıçının
milli kinomuza ən layiqli töhfəsidir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
2019-cu il yanvarın 28-də
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illik yubileyinin qeyd
edilməsi haqqında sərəncam
imzalamışdır. Sərəncamda
deyilir: “İsmayıl Şıxlı koloritli
xarakterlər və yüksək mənəviəxlaqi keyfiyyətlərə malik
surətlərlə zəngin yaradıcılığı
ilə Azərbaycan xalqının bədii
fikir salnaməsinə yeni parlaq
səhifə yazmış söz ustalarındandır. Ədibin məşhur “Dəli Kür”
romanı ictimai şüurda dönüşə
və özünüdərkə yol açan mühüm ədəbi-mədəni hadisə kimi
qiymətləndirilmişdir”.
“Dəli Kür” romanı Azərbaycan
ədəbiyyatında böyük hadisə idi. Bu romanın
ekranlaşdırılması isə milli kinomuzun
qiymətli nümunəsidir və uzun illərdir
ekranlarımızda sevilə-sevilə baxılır.
Filmə kinorejissor, Xalq artisti Hüseyn
Seyidzadə quruluş vermişdi. Çəkilişlərə
ciddi hazırlıq işləri aparılmışdı. Ələddin
Abbasovun baş rola – Cahandar ağa roluna
dəvət edilməsi də təsadüfi deyildi. Rejissor,
Ələddin Abbasovu yaxşı tanıyırdı və elə
ilk sınaq çəkilişindən onu bu rola təsdiq
etmişdi.
İsmayıl Şıxlı özü də filmin çəkilişlərində
iştirak edirdi. Yazıçının oğlu Elçin Şıxlı belə
xatırlayır: “Kürün üzərindən helikopterlə olan
çəkilişlərdə Hüseyn Seyidzadə xəstələndiyi
üçün iştirak etməyib, operator Yuri Varnovski
ilə atam çəkilişdə olublar. Helikopterin pəri
özündən ağırdır, ona görə də orda paraşüt
olmur, nasazlıq yaranan kimi helikopter
başı aşağı çönür və qəza qaçılmaz olur,
ordan xilas mümkün deyil. Çəkiliş vaxtı
kameranın əsməməsi üçün 20 saniyəlik
mühərriki söndürmək lazım gəlib. Orda
yalnız operatorun və pilotun peşəkarlığı
əsas rol oynayır, çəkiblər və çox uğurlu da
kadr alınıb”.
Yazıçı öz romanının ekran taleyindən
narahat idi. Amma rejissora inanırdı və bilirdi
ki, Hüseyn Seyidzadə xalqın milli –mənəvi
dəyərlərinə yaxından bələd olan istedadlı
sənətkardır.
“Dəli Kür” filminin taleyi Hüseyn
Seyidzadənin öz taleyi kimi ağrılı olub.
1969-cu ildə Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının
eyniadlı romanı əsasında yazdığı ssenari
ekranlaşdırıldı və 1970-ci ildə film ekranlara
çıxarılan zaman Moskvada senzuranın
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Bundan başqa, digər bir epizod da
filmdən kənar edilib. Nökərlər gəlib
Cahandar ağaya deyirlər ki, kazaklar
mal-qaranı aparıb, özümüzü də döydülər.
Cahandar ağa isə kazaklara deyir ki, bu
sizin ata-baba torpağınızdır? Onlar isə:
“Deyəsən, könlündən Sibir keçir” – deyirlər.
Cahandar ağa kazakların başçısını qamçı ilə
döyür. Sonra atışma başlayır. O, kazakların
beşini öldürür. Onu vururlar. Cahandar ağa
özünü suya atır, bununla da film qurtarırdı.
Və “Ana Kür” mahnısı oxunurdu. Bütün
bunlar filmdən çıxarılmışdı. Rejissor çox
səy göstərmişdisə də, filmi tam şəkildə
xilas edə bilməmişdi. Çünki imperiya öz
qaniçən xislətini göstərməyə imkan verə
bilməzdi. Film uzun zaman ekranlarda bu
epizodlarsız göstərildi. Lakin xalq yazıçısı
İsa Hüseynovun ciddi səyi nəticəsində 90-cı
illərin ortalarında televiziya vasitəsilə həmin
epizodlar ekranda canlandırıldı və filmin ilkin
nüsxəsi tamaşaçılara təqdim olundu.
Sovetlər Birliyinin tərkibində olan bir
respublikanın öz milli bayramını təmtəraqlı
surətdə qeyd etməsi ağlasığan bir şey
deyildi. Hüseyn Seyidzadə cəsarətlə “Dəli
Kür”də Novruz bayramını çox təmtəraqla
çəkərək təqdim etmişdir. Filmdəki rus
ziyalısının yumurta döyüşünü xatırlayın.
Görün nə gözəl səhnədir. Sonralar həmin
səhnəni tənqid edənlər də çox oldu. Ancaq
əsas olan o idi ki, Hüseyn Seyidzadə milli
bayramın bütün gözəlliklərini təsvir edə
bilmişdi.
Bu film Azərbaycan milli kino tarixinin
qiymətli nümunələrindəndir və dünyanın 50dən çox ölkəsində nümayiş olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

