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Rəşad MAHMUDOV: Məqsəd əhalinin 
sosial rifahını daha da yaxşılaşdırmaqdır

Ölkə Prezidentinin səfər 
çərçivəsində Goranboy Olimpiya 
İdman Kompleksinin açılışında iştirak 
etməsi ölkəmizdə gənclərə asudə 
vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri 
üçün geniş imkanlar yaradılmasın-
dan,  Daşkəsən şəhərinin yenidən 
qurulan su təchizatı və kanalizasiya 
sistemlərinin istismara verilməsi 
əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırıl-
masının diqqət mərkəzində saxlanıl-
masından, Naftalan Mərkəzi Sanato-
riyasının fəaliyyətə başlaması turizm 
sənayesinin inkişafından, şəhərdə 
200 yerlik körpələr evi-uşaq bağça-
sının tikintisinin başa çatdırılmasının 
isə son illərdə paytaxtla yanaşı, 
bölgələrimizdə də məktəbəqədər 
təhsil sahəsində əvvəllər mövcud 
olan çatışmazlıqların aradan qaldırıl-
masından xəbər verir.  

Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, 
YAP İdarə Heyətinin üzvü Rəşad 
Mahmudov söyləyib.

Rəşad Mahmudov deyib: “Prezi-
dent İlham Əliyevin ölkəmizin qərb 
bölgəsinə səfəri çərçivəsində açılış-
larında iştirak etdiyi müəssisələrin 
istifadəyə verilməsi bir daha göstərir 
ki, regionların inkişafını şərtləndirən 
sosial məsələlərin həllinə xüsusi 
önəm verilir,  insan amili daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır, bu sahəyə 

xidmət edən sosial infrastrukturun 
yaxşılaşdırılması prioritet xarakter 
daşıyır”.

Deputat açıqlamasında mühüm 
bir məqama da toxundu. Bildirdi ki, 
regional inkişaf sahəsində beynəlxalq 
təcrübələrin təhlili göstərir ki, mü-
asir dövrdə bu istiqamətdə həyata 
keçirilən siyasətin paradiqması 
dəyişir. Belə ki, köhnə paradiqmada 
əsas problem kimi gəlirlər, məşğulluq, 
fiziki və bazar infrasrukturu üzrə 
regional fərqlər önə çəkilirdisə, yeni 
paradiqmada regionların potensia-
lından istifadənin səmərəliliyinin və 
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin 
daha da artırılması, yaşıl iqtisadiyya-
tın formalaşması, innovativ yanaşma-
ların tətbiqi kimi məsələlərə daha çox 
diqqət yetirilir.

Hazırda Azərbaycanda da bu 
məsələyə xüsusi əhəmiyyət verilir. 
Belə ki, qeyd olunan paradiqma 
dəyişikliyi prizmasına əsaslanılaraq, 
regionların inkişafının planlaşdırıl-
masında və həyata keçirilməsində 
yerli idarəetmə, o cümlədən, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının, kənd 
icmalarının daha fəal cəlb olun-
ması yolu ilə hər bir vətəndaşın 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
sahəsində tədbirlər reallaşdırılır. 
Rəşad Mahmudov ölkə rəhbərinin 

“Çovdar” İnteqrəolunmuş Regional 
Emal Sahəsinin fəaliyyəti ilə tanışlıq-
dan sonra Azərbaycan Televiziyasına 
verdiyi müsahibə ilə bağlı da fikirlərini 
bölüşərkən, əvvəlcə dövlətimizin 
başçısının vurğuladığı yarımillik iqti-
sadi göstəricilərlə bağlı fikrini diqqətə 
çatdırdı: “Əgər bu altı ayın hər bir 
ayının iqtisadi göstəricilərinə nəzər 
salsaq görərik ki, ilin əvvəlində iqti-
sadi tənəzzül daha böyük rəqəmlərlə 
ölçülürdü. Hər ay tənəzzül azalırdı 
və biz may ayının yekunlarına görə 
bir balaca iqtisadi inkişafa nail ola 
bildik. Altı ayın yekunları isə bunu 
göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatı 2 faiz 
artıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Xüsusilə 
dünyada gedən proseslərə nəzər 
saldıqda görürük ki, dünya ölkələrinin 
böyük əksəriyyəti hələ ki, iqtisadi 
tənəzzüldədir. Bizim iqtisadiyyatımız 
isə artır və əminəm ki, ilin sonuna 
qədər daha da artacaq”.

Prezident İlham Əliyev 
müsahibəsində cari ilin ötən altı ayı 
ərzində ölkəmizin sosial-iqtisadi ye-
kunlarını ifadə edən digər göstəriciləri 
də xatırlatdı. Bildirdi ki, qeyri-neft 
sektoru 5 faizdən çox, qeyri-neft 
sənayesi 16,6 faiz, kənd təsərrüfatı 
5,6 faiz yüksəlib. Bütün bunlarla 
bərabər, bu dövrdə valyuta ehtiyatları 
1 milyard dollar həcmində artıb. Xarici 

ticarətdə müsbət saldo 3,4 milyard 
dollar təşkil edib.

Rəşad Mahmudov açıqlaması-
nın sonunda dövlətimizin başçısının 
Vətən müharibəsindən sonra bölgədə 
yaranan yeni reallıqlarla bağlı 
fikirlərinə də toxundu. “İkinci Qarabağ 
savaşından sonrakı mövcud şərait  
beynəlxalq əməkdaşlıq formatının re-
allaşdırılmasını şərtləndirir. Buna görə 
də düşməndən təmizlənən ərazilərdə 
hazırda sosial infrastrukturun yenidən 
qurulması və əhalinin işlə təmin 
olunması üçün dövlət investisiyası ilə 
yanaşı, yerli və xarici investisiya da 
cəlb edilir. Böyük quruculuq işlərinə 
dost ölkələrin təşviq olunması siyasəti 
isə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
mövqeyini daha da möhkəmləndirir.   
Artıq bir sıra dost ölkələrin şirkətləri 
ilə respublikamızın özəl qurumları 
tərəfindən magistral və dəmir yolları-
nın çəkilişi, infrastruktur layihələrinin 
birgə həyata keçirilməsi prosesi uğur-
la həyata keçirilir.  

Lakin əsas çətinlik dövlətimizin  
başçısının dəfələrlə vurğuladığı kimi, 
Ermənistan tərəfindən basdırılmış 
çoxsaylı minalardır. 2020-ci il noyab-
rın 10-da Ermənistan tərəfindən ka-
pitulyasiya aktının imzalanmasından 
sonra mina partlaması nəticəsində 
30-a yaxın Azərbaycan vətəndaşı 
həlak olub, 100 nəfərdən çox in-
san isə yaralanıb. Bundan əlavə, 
minalar azad olunmuş ərazilərdə 
yenidənqurma prosesini və məcburi 
köçkünlərin evlərinə qayıdışını 
ləngidir” – deyə bildirdi. Deputat, 
eyni zamanda, bildirdi ki, belə geniş 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi 
olduqca böyük zaman və resurs tələb 
edir. Düzdür,  Ermənistandan mina 
xəritələrinin bir qismi alınıb. Lakin bu 
prosesin tez bir zamanda başa çat-
ması üçün beynəlxalq ictimaiyyət iş-
ğalçını azad olunmuş bütün ərazilərin 
mina xəritələrini Azərbaycana 
verməyə  məcbur etməlidir.

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin qərb bölgəsinə– 
Daşkəsən, Goranboy rayonlarına, Gəncə və Naftalan 
şəhərlərinə səfəri bir daha göstərdi ki, Azərbaycan Respub-
likası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən 
davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 
hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilən və 
yüksək səviyyədə gerçəkləşdirilən dövlət proqramların-
da, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə 
tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulan vəzifələrin 
icrası respublikada qeyri-neft sektorunun davamlı in-
kişafına, sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılma-
sına və nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına, yox-
sulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan verib.  

Qeyri-neft sektorundakı inkişaf 
iqtisadi fəaliyyəti genişləndirir

Hazırda respublikada iqtisadi artımda 
neftdənkənar yüksəlmə drayver rolunu 
oynayır. Həmçinin, ixrac və valyuta 
ehtiyatlarında da artım müşahidə olunur. 
Azərbaycan ixracatında 15 faiz artım qeydə 
alınması  və qeyri-neft ixracının 27 faiz 
artması da bunun bariz ifadəsidir. Belə bir 
dinamika isə cari  ilin yekununda Azərbaycan 
ixracatının 2 milyard dollardan çox olacağına 
zəmin yaradır ki, bu da praktik olaraq 
müstəqillik ilinin rekord proqnozudur.

Valyuta ehtiyatlarının xarici borc 
məbləğini altı dəfə üstələməsi də Azərbaycan 
iqtisadiyyatındakı həm təhlükəsizlik, həm də 
müstəqil siyasətin həyata keçirilməsindən 
xəbər verir. 

Azərbaycan valyuta ehtiyatları xarici 
borca nisbətən altı dəfə çox olan azsaylı 
ölkələrdən biridir. Xüsusən də MDB 
ölkələrində və digər inkişaf etmiş bir sıra 
dövlətlərdə xarici borc məbləği ümumi 
daxili məhsulda xüsusi paya malikdir. 
Qonşu ölkələrdə xarici borcun ümumi 
daxili məhsulda payı 50 faizdən çoxdur. 
Azərbaycanda isə bu rəqəm 19 faizdir və 
növbəti illərdə bu faizin daha da azalması 
gözlənilir. Bu isə ondan xəbər verir ki, 
həm qeyri-neft sektorundakı inkişaf, həm 
də xarici borcun tənzimlənməsi, valyuta 
ehtiyatlarımızın artması növbəti dövrlər 
üçün iqtisadi fəaliyyətin dayanıqlı inkişafı 
baxımından yeni imkanlar yaradır.

Vüqar BAYRAMOV, 
Milli Məclisin deputatı 

Bu ilin birinci yarısının yekunları Azərbaycan iqtisadiyyatında 
iqtisadi artımın yenidən bərpa olunduğundan xəbər verir. Çünki 
pandemiyaya baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatı hesabat dövründə 2 
faiz artıb. Eyni zamanda, qeyri-neft sektorunda artım tempi 5 faizdən 
çox olub. Aqrar sektorda 6 faizədək artım qeydə alınıb. Bütün bu 
göstəricilər ondan xəbər verir ki, 6 ayda artım birbaşa qeyri-neft 
sektorunda aparılan islahatlar nəticəsində reallaşıb. 

Keşikçidağda elmi-arxeoloji tədqiqatlar 
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası 
üzrə Dövlət Xidmətinin dəstəyi ilə həyata keçirilən 

“Keşikçidağda elmi –arxeoloji qazıntılar və yay məktəbi “adlı 
lahiyə çərçivəsində arxeoloji tədqiqatlar yeni mərhələyə qədəm 
qoymuşdur. “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun 
(Keşikçidağ DTMQ) ərazisinə daxil Sarıyoxuş dərəsindəki 
1 və 2 saylı daş örtüklü kurqanlarda AMEA-nın Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin 
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, arxeoloq Pərviz Qasımovun 
rəhbərliyi altında arxeoloji tədqiqatlar aparılmışdır.
Sarıyoxuş dərəsindəki bu 

 kurqanlar Keşikçidağ DTMQ-nun 
ərazisində 2020-ci ilin dekabrın so-
nundan 2021-ci ilin fevral ayına qədər 
aparılmış arxeoloji xilastmə işləri və 
arxeoloji kəşfiyyat müddətində qeydə 
alınmış, GPS koordinatları götürül-
müşdür. Kurqanlar Candar gölünə 
yaxın hündür ərazidə yerləşir.

Tarixən şimaldan və cənubdan iri 
miqrasiyaların daşıdığı mədəniyyətlər, 
dini-ideoloji baxışlar, innovativ so-
sial və texnoloji ideyalar Sarıyoxuş 
dərəsinin daxil olduğu nəhəng Ceyran-
çöl zolağı boyunca hərəkətdə olmuş-
dur. Tunc və İlk dəmir dövründə area-
lın otlaqlar üçün yararlılığı, təbiətinin 
zənginliyi, su mənbələrinin yaxınlığı və 
xüsusilə də ticari karvan yollarının bu 
ərazidən keçməsi qədim tayfalar üçün 
konkret olaraq Sarıyoxuş, Karvan və 
Qaltan dərələrinin strateji əhəmiyyətini 
artırırdı.

Bu məkana sahiblənən Tunc 
dövrünün tayfaları bu ərazilərə öz 
sərhəd və mülkiyyət nişanını qoyurdu. 
Öz dövrü üçün ən funksional sərhəd 
və mülkiyyət markeri — kurqan tipli 
qəbir abidələri idi. Tayfaların hakim 
təbəqəsinə daxil olan nümayəndələrin 
kurqan tipli qəbir abidələrində dəfni 
ərazilərin kimin mülkiyyəti olması-
nı bildirirdi. Digər tərəfdən, kurqan 
mümkün rəqiblərə kurqanlarda uyuyan 
əcdadlarının toxunulmazlığının təmin 
edilməsi üçün döyüşməyin bir şərəf 
məsələsi olması barədə ərazinin 

sahibi olan tayfa birliyinin xəbərdarlıq 
ismaricini daşıyırdı.

Hər iki kurqan Ağstafa-Poylu-
Gürcüstan Respublikası avtomobil 
yolunun 39 km-də Keşikçidağ DTMQ 
tərəfə ayrılan hissəsinin 7 km-də 
yerləşmişdir. Şimal-cənub xətti boyu 
16 m, şərq-qərb boyu 14 m ölçülərə 
malik Sarıyoxuş dərəsi 1 saylı kurqa-
nın tədqiqatları zamanı daş örtüyün 
altında Son Tunc – İlk Dəmir dövrünə 
aid zəngin dəfn aşkar edilmişdir. İlkin 
tədqiqatlar zamanı dəfn kamerasında 
Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyəti 
üçün xarakterik olan “o dünya üçün 
azuqə” kimi skeletin kəllə nahiyəsi 
tərəfində qara cilalı, üzəri naxışlı bir 
neçə küpə, kiçik buynuzlu ev hey-
vanlarının bişmiş tikələrinin sümük 
qalıqları, tuncdan qılınc, dəvə gözü 
daşından (obsidian) və çaxmaq da-
şından ox ucluqları, ülgüclər, geyimin 
tuncdan aksessuarları qeydə alınıb.

Göstərilmiş abidədən şimal-
şərq istiqamətində təqribən 20 metr 
məsafədə, 7 metr hündürlükdə və 
ümumi diametri təqribən 18 m olan 2 
saylı kurqan yerləşmişdir. Kurqanın 
daş örtüyü bütünlüklə götürüldükdən 
sonra uzunluğu təqribən 6 m, eni 2 
m olan cənub-qərbdən, şimal-şərqə 
uzanan üzəri simmetrik olaraq iri daş 
plitələrlə örtülmüş dəfn kamerası aş-
kar edildi. Tədqiqatlar iri daş plitələrin 
altında, təqribən 2.6 m dərinlikdə 
dəfnin icra olunduğunu göstərdi. 
Qəbir kamerası, təqribən, ortadan iki 

hissəyə bölünmüşdür: cənub-qərb 
hissədə qara cilalı iri və orta ölçülü, 
üzərində şevron və “dırnaq” naxışları 
olan küplər və küpələrin, həmçinin, 
qurban gətirilmiş müxtəlif iri və xırda 
buynuzlu ev heyvanlarının qalıqlarının 
yerləşdirildiyi qurbangah qurulmuşdu. 
Qurbangahla əsas dəfnin arasında 
dağdağan ağacından arakəsmə var. 
Ehtimal ki, yüksək sosial statusa malik 
qədim tayfa nümayəndəsini (tayfa 
başçısını) dizlərdən bükülü, “dua 
pozasında” dəfn kamerasının şimal-
şərq hissəsində ağacdan qurulmuş 
taxtın üzərində yerləşdirmişlər. Taxt 
dörd tərəfdən ağac kəsimləri ilə 
haşiyələnmişdir. Skeletləşmiş insan 
qalıqlarının yanında tuncdan qılınc, 
qılınc qınının tuncdan sonluğu, obsidi-
an və çaxmaq daşından ox ucluqları, 
olduqca yaxşı qalmış qapaqlı küpə 
aşkar edilmişdir.

Hər iki dəfnə yerləşdirilmiş maddi 
mədəniyyət nümunələrinin tipoloji 
xüsusiyyətlərinə görə, Sarıyoxuş 
dərəsi 1 və 2 saylı kurqanlarını Son 
Tunc – İlk Dəmir dövründə mövcud 
olmuş Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin 
e.ə. 13-10 əsrlərə aid mərhələsi 
ilə dövrləşməsini ehtimal etmək 
olar. Üzvü tapıntılardan götürülmüş 
nümunələrin radiokarbon analizləri 
abidələrin tarixlənməsini daha da 
konkretləşdirə bilər.

İlkin araşdırmalar zamanı Sa-
rıyoxuş dərəsi 2 saylı kurqanın 
dəfn kamerasındakı skeletin boyun 
nahiyəsində aşkar edilmiş əqiqdən və 
saxsı pastadan boyunbağı muncuqları 
arasında, öz dövründə Qədim Şərqdə 
geniş istifadə olunan silindrik möhür 
xüsusi olaraq diqqəti çəkməkdədir. 
Möhürdən çıxarılmış həkk üzərindəki 
təsvirlər Ön Asiyadakı Mitanni (hurri) 
imperiyasının ən yüksək inkişaf dövrü-
nün (e.ə. 15-13-cü əsrlərdəki) qliptika 
(oyma və yonma işi) üslubundadır. 
Silindrik möhürün aşkar edilməsi, ilk 
növbədə, burada dəfn olunmuş fərdin 
tayfa daxilində tutduğu yüksək sosial 

statusunu göstərməkdədir. Xüsusi 
sifarişlə hazırlanmış və Ön Asiya 
ərazisindən gətirilmiş bu möhürlə 
siyasi və iqtisadi sənədlər təsdiq edilir, 
əcnəbi tacirlərin tayfanın nəzarəti 
altında olan ərazilərdə təhlükəsizliyi 
təmin edilirdi. Digər tərəfdən, silindrik 
möhür e.ə. II minilliyin ikinci yarısı və I 
minilliyin əvvəlində Şimali Azərbaycan 
ərazisində sinifli cəmiyyətlərin və 
dövrünə uyğun dövlət quruluşunun 
mövcudluğunun göstəricisidir.

Sarıyoxuş dərəsinin göstərilən 
kurqanlarında tədqiqatlar davam 
etməkdədir. Arxeoloji kəşfiyyat zamanı 
Sarıyoxuş və Karvan dərələrinin 
sərhədlərinin kəsişməsində “Ceyran 
çuxuru” adlanan ərazidə daha 3 daş 
örtüklü və 1 torpaq kurqan tipli qəbir 
abidələri qeydə alınmışdır.

“Keşikçidağda elmi-arxeolo-
ji qazıntılar və yay məktəbi” adlı 
layihədə könüllülərin iştirakı 5-22 iyul 
2021-ci il tarixlərində baş tutmuşdur. 
AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafi-
ya İnstitutunun İctimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru, arxeoloq Pərviz Qasımov 
tərəfindən masterklaslar təşkil olun-
muşdur. Nəticədə layihədə iştirak 
edən könüllülər Ceyrançöl ərazisində 
yerləşən arxeoloji sahələrin kəşfiyyatı 
və qazılmasında birbaşa iştirak etmiş, 
arxeoloji ekspedisiyaların təşkilinin 
və aparılmasının xüsusiyyətlərini 
öyrənmiş, müxtəlif tarixi və arxeoloji 
məlumatların toplanması və təhlili 
sahəsində təcrübə qazanmış, tədqiqat 
metodlarını mənimsənilməsi, sahə 
arxeoloji tədqiqatları zamanı xüsusi 
metodlardan, alətlərdən və avadanlıq-
lardan istifadə etmək bacarıqları əldə 
etmişlər. 23 iyul tarixində Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorun-
ması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət 
Xidməti tərəfindən könüllülərə layihədə 
uğurla iştirak etmələrini təsdiq edən 
sertifikatlar verilmişdir.

“Xalq qəzeti”

Regional siyasət ölkəmizin 
inkişafını daha da sürətləndirib

P rezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə  
bölgələrə vaxtaşırı səfərləri zamanı müxtəlif  təyinatlı 
infrastruktur obyektləri, yeni müəssisələr istifadəyə verilib. Bu, 

respublikamızda investisiyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən də 
regionların inkişafına yönəldilməsinin, əlverişli sahibkarlıq və biznes 
mühitinin formalaşdırılmasının parlaq ifadəsidir.  

Ölkə rəhbəri vaxtaşırı bölgələrə səfərləri 
çərçivəsində əmək kollektivləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə də görüşür, insanların 
sosial problemləri ilə dərindən maraqlanır, 
üzləşilən çətinliklərin aradan qaldırılması 
məqsədilə müvafiq qurumların rəhbərlərinə 
tapşırıqlar verir və icrasını nəzarətdə 
saxlayır. 

Prezident İlham Əliyevin iyulun   
22-də Daşkəsən, Goranboy rayonlarında, 
Gəncə və Naftalan şəhərlərində bir sıra 
sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi 
mərasimlərində iştirakı zamanı da bunun 
şahidi olduq.    

Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda 
2004-cü ildən başlayaraq regionların sosial-
iqtisadi inkişafına dair qəbul edilən Dövlət 
proqramları ölkəmizin ümumi inkişafında 
önəmli rol oynayıb. Bu proqramların icrası 
respublikamızın hərtərəfli tərəqqisinin təmin 
edilməsinə, paytaxtla bölgələr arasında 
fərqin azalmasına səbəb olub.

Təsadüfi deyil ki, proqramların 
qəbulundan sonra regionlarda onlarla kiçik, 
orta və böyük həcmli müəssisələr istifadəyə 
verilib, müasir infrastruktur yaradılıb, turizm 
inkişaf edib, aqrar sektorda məhsul istehsalı 
dəfələrlə artıb.  

Prezident İlham Əliyevin bölgələrə 
mütəmadi səfərləri regional proqramların 
icrasını sürətləndirməklə bərabər, 
rayonların hərtərəfli inkişafının təmin 
edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi 
sahəsində görülən işlərə güclü təkan 
verib. Dövlət başçısı həmin proqramların 
icra olunduğu dövr ərzində 2 mindən çox 
infrastruktur obyektinin açılış və təməlqoyma 
mərasimlərində iştirak edib, istehsal təyinatlı 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub, 
sahibkarlarla görüşlər keçirib, qaldırılan 
məsələlərlə maraqlanıb və problemlərin 
həlli məqsədilə müvafiq strukturlara konkret 
tapşırıqlar verib. Bütün bunların nəticəsi 
isə statistik rəqəmlərdə öz ifadəsini tapıb. 
Məsələn, Regionların 2019–2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramından 
əvvəl bu istiqamətdə qəbul edilən (2004-
2008, 2009-2013 və 2014–2018-ci illər üzrə) 
digər proqramların icrası dövründə ümumi 
daxili məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən, qeyri-
neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 
dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb.  

Bu müddətdə reallaşdırılan məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu 
daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 
100 mindən çox müəssisə açılıb, işsizlik 5 
faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enib. 

Dövlət proqramları çərçivəsində görülən 
genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı 
illərdə də inkişafı üçün möhkəm zəmin 
yaradıb.  

Son illərdə inkişaf edən infrastruktur 
sahələrindən biri də nəqliyyat sektorudur 
ki, bu sahəyə davamlı və iri həcmli 
investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində 
nəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi, körpülərin 
tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilməsi, 
yenidən qurulması və s. işlər davam etdirilib, 
strateji əhəmiyyətli layihələrin səmərəli 
fəaliyyəti sahənin inkişafına öz müsbət 
təsirini göstərib.

Ölkənin tranzit potensialının 
reallaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli 
tədbirlər görülüb, o cümlədən, Avropa-
Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti 
güclənib, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi 
layihələri uğurla davam etdirilib.

Dövlət proqramları çərçivəsində 
regionlarda infrastrukturun bərpası və 
inkişafı, əhalinin kommunal xidmətlərlə, o 
cümlədən, elektrik enerjisi, qaz və su ilə 
təchizatı, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin 
tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha 
da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilməsi üçün bu sahəyə 
irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilib.  

Hazırda da Azərbaycanda regionların 
inkişafı siyasəti əsas etibarilə milli səviyyədə 
hazırlanan regional inkişaf proqramlarına 
əsaslanır. Bu proqramların icrası nəticəsində 
regionlarda sosial və fiziki infrastruktur 
sahələrinin inkişafı, beynəlxalq standartlara 
uyğun yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 
yaradılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsi 
istiqamətində irimiqyaslı işlər görülür və 
əhəmiyyətli sosial-iqtisadi nəticələr əldə 
olunur.  

İqbal MƏMMƏDOV,  
Milli Məclisin deputatı

MN: Hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət 
sərhədinin Kəlbəcər sahəsində vəziyyət sabitdir

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, əməliyyat 

şəraiti Azərbaycan Ordusunun 
bölmələrinin nəzarəti altındadır. 
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