
30 aprel 2021-ci il, cümə 9
Şirvanda akademik Zərifə 

xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr 
olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib

Bu il aprelin 27-də 
Şirvan şəhər Heydər Əliyev 
Mərkəzində görkəmli oftal-
moloq alim, akademik Zərifə 
xanım Əliyevanın anadan 

olmasının 98-ci ildönümü 
münasibətilə “Nur dolu ömür” 
adlı rəsm sərgisinin açılış 
mərasimi keçirilib. Şirvan 
Şəhər İcra Hakimiyyəti, 
Şirvan şəhər Heydər Əliyev 
Mərkəzi və Şirvan Dövlət 
Rəsm Qalereyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə  keçirilən 
sərgidə şəhər ümumtəhsil 
məktəblərinin şagirdlərinin 
rəsmləri nümayiş olunub. 
Pandemiya qaydalarına 
əməl edilməklə təşkil olunan 
sərgidə nümayiş olunan rəsm 
əsərləri əsl Azərbaycan xanı-
mı, gözəl ana, qayğıkeş həyat 
yoldaşı, fitri istedada malik 
həkim, istedadlı alim Zərifə 
xanım Əliyevanın mənalı 
ömür yoluna həsr edilib. 

Sərgini giriş sözü ilə  
Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
məsul əməkdaşı Aynur 
Fərzəliyeva açaraq akade-
mik, oftalmologiya sahəsində 
görkəmli alim, ictimai xadim, 
tibb elmləri doktoru, profes-
sor, Əməkdar elm xadimi 
Zərifə Əliyevanın Azərbaycan 
üçün həyata keçirdiyi 
xidmətlərdən, oftalmolo-
giya sahəsində qazandığı 
nailiyyətlərdən danışıb. Qeyd 
edib ki, geniş dünyagörüşü, 
yüksək ziyalılığı, tədqiqatçılıq 
bacarığı ilə hamının rəğbətini 
qazanmış Zərifə xanım ulu 
Tanrının xalqımıza bəxş etdi-

yi heyrətamiz dərəcədə pak 
və nadir insan idi. İnsanların 
gözlərinə nur bəxş etməsi 
onun qəlbindəki humanizm 
duyğusunun və həssaslığının 
peşəsində təzahürü idi. 

Sonra Sabirabad Regi-
onal Mədəniyyət İdarəsinin 
rəis müavini Əziz Abbasov, 
şəhər Təhsil şöbəsinin 
müdiri Rövşən Allahver-
diyev, Gənclər və İdman 
İdarəsinin rəisi Azər Quliyev 
sərgi barədə təəssüratlarını 
bölüşərək,  Azərbaycan 
dövlətçilik tarixinin böyük 
şəxsiyyətləri ulu öndər 
Heydər Əliyevin ömür-gün 
yoldaşı, cənab Prezident 
İlham Əliyevin anası Zərifə 
xanım Əliyevanın keçdiyi 
həyat yolunun gənclərə 
örnək olduğunu, illər keçsə 
də xatirəsinin daim dərin 
ehtiramla anılacağını diqqətə 
çatdırıblar. 

Sərgidə nümayiş olu-
nan rəsm əsərlərininin 
müəllifləri–şəhər ümumtəhsil 
məktəblərinin şagirdləri 
Ayla Mahmudova 1-ci yerə, 
Nəzrin Poladova 2-ci yerə, 
Suma Vahidova və Mirsəkinə 
Yusifova 3-cü yerlərə 
layiq görülüblər və fəxri 
fərmanlarla təltif ediliblər.

Qeyd edək ki, Zərifə 
xanım Əliyevanın anadan 
olmasının 98-ci ildönümünə 

həsr edilmiş sərgi 3 gün 
davam edəcək.

Şirvandan aldığımız digər 
xəbərdə isə deyilir ki, Şirvan 
Şəhər İcra Hakimiyyəti, Təhsil 
Şöbəsi, Gənclər və İdman 
İdarəsinin birgə təşkilatçılığı 
ilə Əməkdar elm xadimi, tibb 
elmləri doktoru, görkəmli 
oftalmoloq alim, akademik  
Zərifə xanım  Əliyevanın 
anadan olmasının  98-ci 
ildönümünə həsr olunmuş 
“Qaranlığa nur saçan alim” 
mövzusunda onlayn inşa-yazı 
müsabiqəsi başa çatıb.

Müsabiqə 2021-ci il 
aprelin 13-dən 25-dək şəhər 
ümumtəhsil  məktəblərinin 
V-IX sinif şagirdləri arasında 
keçirilib və şəhər turunda 
40 nəfər şagird iştirak edib. 
Müsabiqəyə təqdim olunan  
yazılarda məktəblilərin Zərifə 
xanım Əliyevanın həyat 
fəlsəfəsi, mənəvi dünyası, 
oftalmologiya elminin inkişa-
fındakı xidmətlərinin gənclər 
arasında geniş təbliğ edilməsi, 
eyni zamanda, ölkəmizdə 
koronavirus pandemiyasının 
yayılmasında tibb işçilərinin 
əvəzsiz rolu, dövlətimizin 
pandemiyanın yayılmasının 
qarşısının alınmasında həyata 
keçirdiyi zəruri, təxirəsalınmaz 
və qabaqlayıcı tədbirlərlərlə 
bağlı məktəblilərin düşüncələri 
öz əksini tapıb.

Münsiflər heyətinin 
yekun qərarına əsasən, 21 
nömrəli tam orta məktəbin 
şagirdi Cavid Bağırov, 18 
nömrəli tam orta məktəbin 
şagirdi Şərəf Əliyeva, 2 
nömrəli tam orta məktəbin 
şagirdi Türkanə Cabbarlı, 1 
nömrəli tam orta məktəbin 
şagirdi Fidan Hüseynova 
rəsm müsabiqəsinin qalibləri 
müəyyən olunub və onlar 
diplomlarla təltif edilib. 

Səməd HÜSEYNOĞLU,  
“Xalq qəzeti”nin   

bölgə müxbiri

Şirvan şəhərində 
akademik Zərifə 
xanım Əliyevanın 
anadan olmasının 
98-ci ildönümünə həsr 
olunmuş rəsm sərgisi 
və inşa müsabiqəsi 
keçirilib. 

ISESCO-nun bununla 
bağlı müraciətində qeyd edilir 
ki, bir ay ərzində keçiriləcək 
tədbirlərdə İslam maddi 
və qeyri-maddi mədəni irs 
nümunələrinin tanıdılması, 
habelə tarixi və arxeoloji, 
xüsusən silahlı münaqişə zo-
nalarında dağıdılmış qədim 
abidələrin bərpası məsələləri 
müzakirə ediləcək.

ISESCO dünya 
ictimaiyyətini mədəni irs 
abidələrinə qarşı vandalizmə 
son qoymaq üçün daha 
təsirli tədbirlər görməyə, bu 
sahədə hökumət strukturla-
rı ilə regional təşkilatların, 
habelə vətəndaş 
cəmiyyətinin əməkdaşlığını 
gücləndirməyə, müvafiq yol 
xəritəsi tərtib etməyə çağı-
rıb. Təşkilatın müraciətində 
vurğulanır ki, 2019-cu 
ildən başlayaraq, İslam 
dünyasında mədəni irsin 
mühafizəsi strategiyasını 
həyata keçirən ISESCO 
İslam Dünyası İrsi Mərkəzi 
yaradılması təşəbbüsü ilə 
çıxış edib. Bundan başqa, 
bu sahədə üzv ölkələrə 

yardım məqsədilə təşkilatın 
nəzdində müşahidə missiya-
sı da fəaliyyət göstərir.

Müraciətdə o da diqqətə 
çatdırılıb ki, COVID-19 
pandemiyası dövründə 
mədəni irs abidələrinin tanı-
dılması, muzeylərin təbliği 
məqsədilə İslam İrsi Siyahısı 
Komitəsinin iclasında Qara-
bağda dağıdılmış abidələr 
məsələsi müzakirə edilib

Komitə tərəfindən bu 
fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
məqsədilə xüsusi komissiya 

yaradılması qərara alınıb. 
Komissiya Azərbaycanın 
müvafiq dövlət strukturları ilə 
birlikdə ermənilərin dağıtdığı 
ərazilərdə qədim İslam irsi 
abidələrinin bərpası məsələsi 
ilə bağlı da hesabat hazırla-
yacaq.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
Əfqanıstan, Fələstin, Yəmən, 

Mərakeş, İraq, İordaniya, 
Küveyt və Omanda yerləşən 
daha 66 qədim irs nümunəsi 
İslam Dünyası İrsi Siyahısına 
daxil edilib.

Bundan başqa, hər 
il İslam Dünyası Mədəni 
İrsi aylığının keçirilməsi, 
ISESCO-nun “Gələcəyə yol” 
Proqramının təsdiqi barədə 
də qərarlar qəbul edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

ISESCO “İslam irsi aylığı” elan edib

İslam Dünyası Elm, Təhsil və Mədəniyyət 
Təşkilatı (İSESCO) Beynəlxalq Abidələr və  Tarixi 
Yerlər Günündə “İslam irsi aylığı” elan edib. 
Təşkilatın Rabatdakı (Mərakeş) qərargahından 
bildirilib ki, İslam ölkələrində tarixi-mədəniyyət 
abidələrinin təbliği məqsədilə elan olunmuş 
 “İslam irsi aylığı” mayın  18-nə – Beynəlxalq 
Muzeylər Gününədək davam edəcək.

Bakıda Qələbə paradında nüma-
yiş etdirilən  “üzüqara” düşmən tex-
nikası açıq səma altında nəhəng bir 
nümayiş meydanı olan dənizkənarı 
bulvaraın kənarına aparıldı və burada 
Qarabağ savaşının Hərbi Qənimətlər 
Parkının yaradılmasına start veril-
di. İşlər qısa zamanda yekunlaşdı. 
Qarabağ Zəfərindən 5 ay keçmiş, xoş 
müjdəli bir bahar günündə  Ali Baş 
Komandanımız İlham Əliyev Xəzərin 
sahilində açıq səma altında dünya-
da  nadir parklardan biri olan Hərbi 
Qənimətlər Parkını Qələbə sevinci 
bitib-tükənməyən xalqımıza hədiyyə 
etdi. İlk gündən Azərbaycan Ordu-
sunun qüdrətinin, Vətən oğullarının 
yurdsevərliyinin nəyə qadir olduğunu 
parlaq surətdə əks etdirən bu zəfər 
ünvanı çoxsaylı soydaşlarımızın və 
paytaxt qonaqlarının axın-axın üz 
tutduqları bir məkana çevrildi.

Hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
kimi mən də parkı həyəcan və qü-
rurla ziyarət etdim. Parkın girişində 
ziyarətçiləri qəhrəman Azərbaycan 
əsgərlərinin maketləri qarşılayır. 
Azərbaycan əsgərinə çox yaraşan 
duruşlarındakı əzəmət, üzlərindəki 
qalib ədası, ümumi görüntüdəki zəfər 
təntənəsi bura gələnlərə sonsuz 
qurur bəxş edir. Əlbəttə, qalib ölkənin 
vətəndaşı olmaq, o qüruru yaşamaq 
çox fərqli duyğudur. Parkı gəzdikcə 
qulaqlarımda unudulmaz şairimiz 
Tofiq Bayramın dillər əzbəri olmuş  
misraları əzəmətlə səslənirdi:

Vətən mənim bugünüm,
Sabahkı toy-düyünüm.
Haqqım var ki, öyünüm,
Azərbaycan deyəndə.

Azərbaycan Ordusunun əzdiyi və 
qənimət götürdüyü düşmənə məxsus 
olmuş 522 hərbi yük maşınının 
nömrələrindən tərtib edilmiş lövhənin 
nümayişi Zəfər ziyarətçilərini uzaq-
dan cəlb edir. Hamı düşmənin ağır 
məğlubiyyətinin miqyasını ifadə edən 
bu mənzərənin qarşısında qürurla şəkil 
çəkdirir. Bu nömrələr qənimət kimi gö-
türülmüş düşmən hərbi texnikası və dö-
yüş sursatının kiçik hissəsindən xəbər 
verir. Ermənilərin qoyub qaçdığı saysız-
hesabsız atıcı silahlar, ağır texnikalar, 
raket kompleksləri, hərbi nəqliyyatlar və 
digər sursatlar da sərgilənən qənimətlər 
sırasındadır.

Parkın ərazisinə daxil olduqda, 
ilk növbədə, informasiya guşəsi və 
onunla üzbəüz qoyulmuş suvenirlər 
pavilyonunda, üzərində “Nooldu, 
Paşinyan!”, “Zəfər bizimdir”, “Qa-
rabağ Azərbaycandır!” yazılmış 
köynəklər, maykalar, kepkalar, 
tirmələr, kəlağayılar, qızılı xarıbülbül, 
Qarabağın xəritəsi həkk olunmuş 
boyunbağılar və başqa Qələbə 
rəmzləri seyrçilərin diqqətini çəkir. 
Bu suvenirlər ölkəmizi tanıtmaq üçün 

xarici turistələrə təqdim olunan dəyərli 
töhfələrdir.

Parkda döyüş günləri Ali Baş 
Komandanın qələbələrimiz barədə 
vaxtaşırı məlumatlarında adları və 
sayları qeyd edilən KUB zenit-ra-

ket kompleksi, tırtıllı ağır texnika, 
düşmənin 150-dək ağır texnikası, 
“T-72” tankları, piyadaların döyüş 
maşınları, 2S1 “Qvozdika” özüyeriyən 
artilleriya qurğusu, “Osa” zenit-raket 
kompleksi və digər eksponatlar da 
nümayiş olunur. Qeyd edək ki, bu 
qənimətlərin içərisində bir xeylisi hələ 
də döyüşə yararlıdır.

Hərbi Qənimətlər Parkının ən 
maraqlı guşələrindən biri 30 il ərzində 
düşmən tərəfindən möhkəmləndirilmiş 
müdafiə mövqeyi əks olunan, 10 
elementdən ibarət mühəndis-
istehkamları sisteminin nümayiş 
etdirildiyi  ərazidir. 5 metr enində, 
3–4 metr dərinlikdə qazılan tank 
əleyhinə xəndək, mina sahəsi, beton 
dirəklər və metal “kirpilər”, alçaq 
dirəklər üzərində tikanlı məftildən tor, 
hündür dirəklərdə məftilli tor, piyada 
əleyhinə mina sahəsi, az nəzərə 
çarpan və üçcərgəli lent tipli məftil 
maneələri, həmçinin səngər üzərində 
lent tipli məftil maneələr Azərbaycan 
əsgərinin hansı sədləri aşdığından 
xəbər verir. Bu maraqlı görüntülər 

düşmənin 30 ildə qurduğu və adını da 
“məğlubedilməz” qoyduğu səngərləri 
canlandırır. Ordumuz artıq onla-
rın külünü göyə sovurmuşdur. İndi 
parkı ziyarətə gələn uşaqlar həmin 
“məğlubedilməz səngərlər” də qaçdı-
tutdu oynayırlar.

Hərbi Qənimətlər Parkında 
Azərbaycan əsgərini görüb qorxu-
dan gözləri böyüyüb hədəqədən 
çıxan düşmən əsgərlərinin maketləri 
xüsusilə maraqlıdır və önündə daya-
nıb şəkil çəkdirənlərin sırası uzundur. 

Qırx dörd günlük Vətən müharibəsi 
zamanı baş verənlərin xronoloji 
ardıcllıqla qeyd oldunduğu infoq-
rafika lövhəsində  2020-ci ilin 27 
sentyabrından 10 noyabrına qədər 
təkcə ordumuzun əldə etdiyi uğurlar 
deyil, eləcə də mənfur düşmənin 
Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə, Ağdam-
da, Goranboyda dinc sakinlərə qarşı 
törətdikləri hərbi cinayətlər haqqında 
da məlumatlar yer alıb. Şuşaya atıl-
mış “İskəndər M” raketlərinin qalıqları 
məndə daha çox həyəcan yaratdı. 
Dua etdim qeyri-ixtiyari: “Uca Yara-
dan, bir daha bizə ağır günlər yaşat-
ma. Ulu Tanrı, ölkəmizə uzanan yad 
əlləri kökündən kəs, düşməni həmişə 
xar et!”

Parkda gəzdikcə, qurban ver-
diyimiz minlərlə şəhidimizi aramsız 
olaraq xatırlayaraq, onların müqəddəs 
ruhlarına dualar oxudum. Bu gün 
xoşbəxt körpələrimiz bu parkda 
dünyanın şər işlərdən xəbər verən 
mənzərələrin ağuşunda məhz onların 
hünəri və canlarını qurban vermələri 
nəticəsində canlı dava-dava oyununa 
baxır, şənlənirlər. Ölkəmiz ərazi bü-
tövlüyünü məhz bu döyüşlərdə qalib 
gəlməklə bərpa etdi. Qoy xalqımızın 
nəsibi həmişə Zəfər olsun! Düşmənlər 
isə bizə əbədi öyünc bəxş edən 
Qələbənin onlar üçün bu acı sonlu-
ğundan ibrət dərsi alsınlar.

Əminə YUSİFQIZI,  
Əməkdar jurnalist 

Ötən ilin payızında Qələbəmizdən bir 
gün sonra–noyabrın 11-də Azərbaycan 
Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrimizin Vətən 
müharibəsində düşməndən qənimət 
götürdüyü, “dəmir yumruq”la yararsız 
hala saldığı hərbi texnikaların ölkəmizin 
paytaxtında nümayiş etdirilməsinin  
gərəkliyini söyləmişdi. İşğalçı dövlətlə 
mübarizədə “Mən nəyi nə zaman və necə 

edəcəyimizi yaxşı bilirəm”– deyən Azərbacan lideri bu layihəsinin  
gerçəkləşdirilməsini də çox ləngitmədi. 

Qarabağ Zəfərinin təntənə ünvanı – 
Hərbi Qənimətlər Parkı

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzindən verilən məlumatda bildirilir ki, qeyri-
neft sektoru üzrə ixrac 2020-cu ilin müvafiq dövrü 
ilə müqayisədə 70,6 milyon ABŞ dolları və ya 16,4 
faiz artıb. Qeyri-neft sektorunun Azərbaycanın ixra-
cında payı ötən ilin müvafiq rübü ilə müqayisədə 2 
faiz artaraq 12,1 faiz olub. Bu dövr ərzində qeyri-
neft məhsullarının ixracı üzrə 393 mal mövqeyi 
müəyyənləşdirilib ki, bu da mal və məhsulların 
diversifikasiyası nöqteyi nəzərindən Cənubi Qafqaz 
ölkələri üzrə ən yüksək göstəricidir. 

2021-ci ilin birinci rübü ərzində ixrac edilən 
qeyri-neft sektoruna aid malların siyahısında  pam-
bıq mahlıcı  birinci olub. Bu siyahıda qızıl ikinci,  
xurma isə üçüncü yerdə qərarlaşıb. 

 2021-ci ilin birinci rübü ərzində Türkiyəyə  
163,1 milyon, Rusiyaya 129,8 milyon, İsveçrəyə 
44,7 milyon, Gürcüstana 38 milyon və ABŞ 18,3   
milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna 
aid mal ixrac olunub.

2021-ci ilin mart ayında qeyri-neft sektoru üzrə 
ixrac 170 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2021-ci 
ilin mart ayında qeyri-neft sektoruna aid ən çox 
mal ixrac edilən ölkələrin siyahısında Türkiyə (56,2 
milyon ABŞ dolları) liderliyini qoruyub. Bu siyahıda 
Rusiya ikinci (44,3 milyon ABŞ dolları) və Gürcüs-
tan üçüncü ( 9,7 milyon ABŞ dolları) olub.

 2021-ci ilin mart ayında ixrac edilən qeyri-neft 
sektoruna aid malların siyahısında pambıq mahlı-
cı (31,4 milyon ABŞ dolları) birinci, polimerləşmə 
nəticəsində əmələ gələn ilkin formalı digər 
maddələr (13,7 milyon ABŞ dolları) ikinci və qabığı 
təmizlənmiş meşə fındığı  (9,7 milyon ABŞ dolları) 
üçüncü olub.

  2021-ci ilin birinci rübü ərzində meyvə-tərəvəz 
ixracı 97,2 milyon, pambıq lifi ixracı 69 milyon, 
alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 
42,4 milyon, qara metallar və onlardan hazırlanan 
məmulatların ixracı 22,2 milyon, pambıq ipliyi ixracı 
10,3 milyon,  kimya sənayesi məhsullarının ixracı 
9 milyon, şəkər ixracı 9 milyon,  heyvan mənşəli 
piylər və yağlar  ixracı  8,4 milyon, spirtli və spirtsiz 
içkilərin ixracı 3,4 milyon, bitki və çay ixracı 2 
milyon ABŞ dolları təşkil edib. Qeyd edilən mal və 
məhsullar qeyri-neft ixracının 45 faizini təşkil edir. 
Bu göstərici qeyri-neft ixracının artımı fonunda mal 
və məhsulların ötən illərlə müqayisədə daha çox 
diversifikasiya olunmasını özündə ehtiva edir. 

2021-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə hazırlanan 

qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin reytinqində 
ilk onluqda aşağıdakı şirkətlər təmsil olunurlar: 
"MKT İstehsalat Kommersiya" MMC, "P-Aqro" 
MMC,  "Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani 
Limited Şirkəti"nin Azərbaycan Respublikasındakı 
nümayəndəliyi, "Baku Steel Company", "Sun Food" 
MMC, "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC, 
"Metal Trader LTD" MMC, "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat 
və Ticarət LTD" MMC, "Critical və “Aqrovest” MMC.

  Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında 
iştirak edən dövlətə məxsus olan və 150 min ABŞ 
dollarından artıq ixrac həyata keçirən şirkətlərin 
siyahısına isə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkətinin “Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar 
İdarəsi” başçılıq edir. Daha sonra bu siyahıda aşa-
ğıdakı şirkətlər təmsil olunurlar: “Socar Polymer” 
MMC, "Azəralüminium" MMC, "Azergold" QSC, 
"Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC, 
"Azərenerji" ATSC, "Azərbaycan Dəmir Yolları" 
QSC, “Azəripək” MMC. 

Son illər Prezident İlham Əliyevin sahibkarlığın 
müxtəlif sektorlarına göstərdiyi diqqət və qayğı 
xidmət sahəsində də ixracın şaxələnməsinə səbəb 
olub. Azərbaycanın iqtisadi böyümə yolunda 
ixracın yalnız mal və məhsullar sahəsində deyil, 
həmçinin xidmət sahəsində də şaxələnməsi əsas 
hədəflərdən biridir. 

“İxrac icmalı”nda göstərilib ki, 2020-ci ildə 
Azərbaycanın makroiqtisadi sabitliyinin dayanıq-
lığına dəstək olan xidmət ixracı Mərkəzi Bankın 
tədiyyə balansına istinadən müəyyənləşib. 2020-ci 
ilin yekunlarına görə nəqliyyat xidmətləri üzrə qeyri-
neft ixracı 1,3 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bura 
yük daşımaları xidməti üzrə 1,1 milyard ABŞ dolla-
rı, sərnişin daşımaları üzrə 36,3 milyon ABŞ dolları, 
digər nəqliyyat xidmətləri ixracı üzrə isə 118,3 mil-
yon ABŞ dolları daxildir. Habelə, turizm xidmətləri 
üzrə 47,4 milyon ABŞ dolları, tikinti xidmətləri üzrə 
28,9 milyon ABŞ dolları, maliyyə xidmətləri üzrə 9 
milyon ABŞ dolları, digər işgüzar xidmətlər üzrə isə 
542 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 

Yeni nəsil xidmət ixracı hesab edilən peyk tele-
kommunikasiya xidmətləri və optik peyk xidmətləri 
sahəsi xidmət ixracının şaxələnməsi istiqamətində 
mühüm rola malikdir. 2021-ci ilin yanvar–mart 
aylarıda “Azərkosmos” ASC tərəfindən dünya-

nın 27 ölkəsinə xidmət (peyk telekommunikasiya 
xidmətləri və optik peyk xidmətləri) ixrac edilib. 
“Azərkosmos” ASC-nin xidmət ixracından əldə 
etdiyi gəlir onun ümumi gəlirlərinin 89 faizini təşkil 
edib. 2021-ci ilin mart ayında isə “Azərkosmos” 
ASC dünyanın 26 ölkəsinə 2,1 milyon ABŞ dolları 
dəyərində xidmət ixrac edib. 

 Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının təsiri 
nəticəsində 2021-ci ilin yanvar-mart aylarında 

Azərbaycana dünyanın 128 ölkəsindən 117,2 min 
və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
4,4 dəfə az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs 
gəlib və baş tutmuş səfərlər əsas etibarilə qeyri-
turizm məqsədilə həyata keçirilib. 2021-ci ilin birinci 
rübü ərzində Azərbaycanda xaricilər bank kartları 
vasitəsi ilə 83,9 milyon manatlıq əməliyyat aparıb.  
2021-ci ilin mart ayında isə xarici vətəndaşların 
bank kartları vasitəsi ilə ölkəmizdə apardıqları 
əməliyyatların həcmi 33,4 milyon manat təşkil edib. 

 “İxrac İcmalı”nda 2021-ci ilin mart ayı ərzində 
Azexport.az portalına daxil olan ixrac sifarişləri 
barədə də məlumat verilib. 2021-ci ilin yanvar-mart 

aylarında Azexport.az portalına 131,2  milyon ABŞ 
dolları dəyərində ixrac sifarişləri daxil olub. 2021-
ci ilin mart ayında Azexport.az portalına daxil olan 
ixrac sifarişlərinin dəyəri isə 42  milyon ABŞ dolları 
təşkil edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2017-ci ilin 
yanvar ayından 2021-ci ilin 31 mart tarixinə kimi 
(51 ay ərzində) Azexport.az portalına dünyanın 145 
ölkəsindən  daxil olan ixrac sifarişlərinin dəyəri 2 
milyard 327  milyon ABŞ dolları təşkil edib.

“İxrac İcmalı”nda göstərilib ki, 2021-ci ilin 
aprel ayında “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 
vasitəsi ilə  həyata keçirilən qeyri-neft ixracının 
dəyəri 17,1 milyon ABŞ dolları olub. 2017-ci ildən 
2021-ci ilin aprel ayına qədər “Bir Pəncərə” İxraca 
Dəstək Mərkəzi vasitəsilə ixrac edilən mal və 
məhsulların dəyəri 537,7 milyon ABŞ dolları təşkil 
edib.

"İxrac İcmalı" ilə iqtisadiislahat.org saytının 
"İcmallar" bölümündə tanış ola bilərsiniz.

 “İxrac İcmalı”nı İİTKM-in departament rəhbəri 
Nicat Hacızadə təqdim edib.

“Xalq qəzeti”

“İxrac icmalı”nın  
aprel sayı təqdim olunub

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac 
İcmalı”nın 2021-ci ilin aprel sayı təqdim 
edilib. İcmalda qeyd olunub ki, 2021-ci 
ilin birinci rübü ərzində Azərbaycanın 
ixracı 4,1 milyard ABŞ dolları, qeyri-neft 
sektoru üzrə 501,5 milyon ABŞ dolları 
təşkil edib. 
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