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Etnomusiqişünaslıq kafedrası üzrə:
1. Kafedra müdiri.

İqtisadiyyatda işləyənlərin orta aylıq 
nominal əməkhaqqı 763 manat təşkil edir

2022-ci il martın 
1-i vəziyyətinə ölkə 
iqtisadiyyatında muzdla 
çalışan işçilərin sayı 
ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 3,6 min nəfər 
və ya 0,2 faiz artaraq 1 
milyon 682,1 min nəfər 
olmuş, onlardan 902,5 
min nəfəri iqtisadiyyatın 
dövlət sektorunda, 779,6 
min nəfəri isə qeyri-dövlət 
sektorunda fəaliyyət 
göstərmişdir.

Statistika Komitəsi bildirib 
ki, muzdla işləyənlərin 19,8 
faizi təhsil, 18,8 faizi ticarət, 
nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 
12,7 faizi sənaye, 8,1 faizi 
əhaliyə səhiyyə və sosial 
xidmətlərin göstərilməsi, 7 
faizi tikinti, 6,7 faizi dövlət 
idarəetməsi və müdafiə, sosial 
təminat, 4,4 faizi nəqliyyat 
və anbar təsərrüfatı, 3,5 

faizi kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı və balıqçılıq, 3,4 
faizi peşə, elmi və texniki 
fəaliyyət, 1,9 faizi maliyyə və 
sığorta fəaliyyəti, 13,7 faizi isə 
iqtisadiyyatın digər sahələrində 
məşğul olmuşlar.

Cari ilin yanvar-fevral 
aylarında ölkə iqtisadiyyatında 
muzdla çalışan işçilərin orta 
aylıq nominal əməkhaqqı 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 11 faiz artaraq 768,3 

manat olmuşdur. İqtisadiyya-
tın mədənçıxarma sənayesi, 
maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 
peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 
informasiya və rabitə, eləcə də 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 
sahələrində orta aylıq nomi-
nal əməkhaqqı daha yüksək 
olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Qadınlar 
Gününə həsr olunan ağacəkmə 
aksiyasında Fövqəladə Hallar, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
nazirliklərinin, Qarabağ Dirçəliş 
Fondunun nümayəndələri, 
həmçinin 44 şəhid anası iştirak 
edib. Aksiya iştirakçıları əvvəlcə 
Zəngilan rayonunun girişində 
yerləşən şəhid məzarlığını 
ziyarət edərək üzərinə gül 
dəstələri düzüb, şəhidlərin əziz 
xatirəsini ehtiramla anıblar.

Sonra tədbirdə çıxış edən 
FHN işçilərinin Həmkarlar 
ittifaqının sədri Mehman 
İsmayılov deyib ki, 44 gün-
lük Vətən müharibəsində 
qazandığımız möhtəşəm 
qələbə sayəsində 30 ilə yaxın 
müddətdə Ermənistanın işğalı 
altında olan torpaqlarımız 
düşməndən azad olunub, 
ərazi bütövlüyümüz bərpa 
edilib. Prezident, müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev 
beynəlxalq təzyiqləri layiqincə 
dəf edərək erməni faşizminə 
qarşı Vətən müharibəsində 
şanlı ordumuzun hərbi-strateji 
əməliyyatlarına məharətlə 
rəhbərlik edib, diplomati-
ya, informasiya və siyasi 
fəaliyyət istiqamətlərində 
misilsiz nailiyyətlərə imza 
atıb, tarixi ədaləti bərpa edib. 
“Qarabağ Azərbaycandır və 
nida” həqiqəti “Dəmir yum-
ruq” əməliyyatında böyük 
qələbəmizin, zəfərimizin 
rəmzinə çevrilib. 

M.İsmayılov torpaqlarımı-
zın azadlığı uğrunda misilsiz 
qəhrəmanlıq göstərərək can-
larından keçmiş şəhidlərimizin 
xatirəsinin daim uca tutula-
cağını vurğulayaraq bildirib 
ki, şəhidlərimiz bizim azad-
lıq, müstəqillik, yenilməzlik, 
qəhrəmanlıq simvolumuzdur. 
İgidlərimizin qəhrəmanlığı və 
mübarizliyi ilə 30 illik həsrətə 
son qoyulub, Qarabağımıza 
böyük qayıdış başlayıb. Hazır-
da Qarabağın hər yerində, o 
cümlədən Zəngilanda üçrəngli 
müqəddəs Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Bugün-
kü ağacəkmə aksiyasının 
əsas məqsədlərindən də biri 
şəhidlərimizin əziz xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsinə töhfə 
verməkdir.

Tədbirdə iştirak edən 
şəhid analarına FHN işçilərinin 
Həmkarlar İttifaqı tərəfindən 
ianə sertifikatı və qiymətli 
hədiyyələr təqdim edildikdən 
sonra ağacəkmə aksiyasına 
start verilib. Şəhid anaları, 
FHN işçilərinin Həmkarlar 
İttifaqı və Qarabağ Dirçəliş 
Fondunun nümayəndələrinin 
iştirakı ilə ilkin olaraq 300 ağac 
tingi torpağa basdırılıb.

Ağacəkmə aksiyası zamanı 
jurnalistlərə müsahibə verən 
Qarabağ Dirçəliş Fondunun 
İctimaiyyətlə əlaqələr və Kom-
munikasiya üzrə koordinatoru 
Pərvin Məmmədova bildirib ki, 
FHN işçilərinin Həmkarlar İtti-

faqı tərəfindən İkinci Qarabağ 
müharibəsi şəhidlərinin əziz 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
üçün şəhid analarının adın-
dan işğaldan azad olunan 
ərazilərdə ətraf mühitə vurulan 
zərərin aradan qaldırılması, 
ekoloji tarazlığın bərpasına 
töhfə vermək məqsədilə 
Zəngilanda meşə massivinin 
salınması layihəsi çərçivəsində 
Fonda 5500 ağac ianə olunub. 

P.Məmmədova qeyd edib 
ki, layihə çərçivəsində dayanıqlı 
meşə massivinin salınması 
məqsədilə ərazidə görülən bü-
tün işlər meşəbərpa tələblərinə 
uyğun şəkildə aparılır. Enerji 
təminatı və suvarma sisteminin 
qurulması, ərazidə müntəzəm 
müşahidələr aparmaqla əkilmiş 
sahəyə mütəmadi qulluq 
edilməsi kimi məsələlərə xüsusi 
diqqət ayrılır.

Şəhid Royal Cəfərinin 
anası Rahilə Cəfərova 
AZƏRTAC-a müsahibəsində 
deyib: “Belə tədbirlərin 
şəhid anaları üçün böyük 
əhəmiyyəti var. Bu tədbirin 
təşkilatçılarına təşəkkürlərimi 

bildirirəm. Dövlətimiz daim 
şəhid ailələrinə böyük diqqət 
və qayğı göstərir. Prezident, 
Müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısı sayəsində bütün şəhid 
ailələri və qazilər ölkəmizin hər 
bir yerində xüsusi ehtiram və 
hörmətlə qarşılanırlar.

Xatırladaq ki, FHN 
işçilərinin Həmkarlar İttifaqı 
tərəfindən İkinci Qarabağ 
müharibəsi şəhidlərinin əziz 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
üçün işğaldan azad olunan 
ərazilərdə ətraf mühitə vurulan 
zərəri aradan qaldırmaq, 
ekoloji tarazlığın bərpasına 
şəhid analarının adından 
töhfə vermək məqsədilə 
Zəngilanda meşə massivinin 
salınması layihəsi çərçivəsində 
Vətən müharibəsində canla-
rını fəda etmiş şəhidlərimizin 
analarının və FHN-in qadın 
əməkdaşlarının ümumi sayına 
uyğun miqdarda ağacın 
əkilməsi ilə əlaqədar Qarabağ 
Dirçəliş Fonduna 55 min manat 
vəsait ianə edilib.

“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
musiqi məclisləri

Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsi müxtəlif  bölmələr üzrə 
təqdimatlarla davam edir. “Şuşa ili” çərçivəsində  
həyata keçirilən layihənin “Azərbaycan 
musiqisinin məbədi – Şuşa” bölməsinin növbəti 
təqdimatı mədəniyyət paytaxtımızın musiqi 
məclislərinə həsr olunub.

Şuşa əzəldən 
Azərbaycanın musiqi beşiyi, 
mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri sayılıb. Hələ XIX əsrin 
ikinci yarısında Şuşada 
muğam məclisləri təşkil 
olunub. Musiqi məclisləri 
əsl sənətkarlıq məktəbinə 
çevrilməklə yanaşı, bu 
sahənin inkişafına öz 
töhfəsini verib.

Azərbaycan musiqisinin 
və muğam sənətinin inkişa-
fında,  eləcə də,  yeni-yeni 
xanəndələr və musiqiçilər 
nəslinin yetişməsində 
Şuşanın tanınmış musi-
qi xadimlərinin yaratdığı 
məktəblər mühüm rol oyna-
yıb.

Onlardan biri XIX əsrin 
məşhur musiqişünası, klassik 
Şərq musiqisinin mahir bilici-
si, şair Xarrat Qulu tərəfindən 
yaradılıb. Xarrat Qulunun 
məktəbinə səsi olan gənclər 

götürülüb, musiqi məclisləri 
təşkil olunub. Şagirdlərə, 
Şərq musiqisinin əsasları, 
muğamlar, Azərbaycan el 
havalarını düzgün oxumaq 
qaydaları öyrədilib.

Xarrat Qulu dünyasını 
dəyişəndən (1883) sonra 
görkəmli musiqişünas alim 
Mir Möhsün Nəvvab Qara-
baği muğam ustadı Hacı 
Hüsünün yaxından iştirakı ilə 
Şuşada yeni musiqi məclisi 
təşkil edib. “Xanəndələr 
məclisi” adlanan bu məclis 
uzun illər həm də musiqi 
məktəbi rolunu oynayıb. 

XIX əsrin sonlarında 
Şuşada fəaliyyət göstərmiş 
başqa bir  musiqi məktəbi 
isə “Kor Xəlifənin məktəbi” 
(1883-1893) idi. Bu təhsil 
ocağı Molla Əli Molla Kəlbəli 
oğlu (təxəllüsü Kor Xəlifə) 
tərəfindən açılmışdı. Bu 
məktəbdə dini elmlərlə 

yanaşı, Şərq şairlərinin və 
mütəfəkkirlərinin əsərləri, 
klassik muğamlar, onların 
ifaçılıq xüsusiyyətləri, musiqi 
nəzəriyyəsi və praktikası, 
tar, kamança və digər musiqi 
alətlərinin ifası tədris olunur-
du. 

XIX əsrin sonlarında 
Şuşada “Molla İbrahimin 
məktəbi” də məşhur olub. 
Bu musiqi məktəbi daha çox 
dini xarakter daşıyıb. Yalnız 
məlahətli, gözəl səsli, poezi-
yaya xüsusi həvəsli istedadlı 
gənclərin seçilib götürüldüyü 
bu təhsil ocağında klassik 
muğamlardan dərs keçilib, 
fars, ərəb dilləri öyrədilib. 
Məktəbdə Qarabağın bir sıra 
musiqi xadimləri, xanəndələri, 
eləcə də dahi vokalçı Bül-
bül, Mehralı oğlu Bahadır və 
digərləri təhsil alıblar. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, gömrük 
orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, 
lakin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 
başa çatdırılmamış ixrac olunan 
xam neft və təbii qazın statistik 
qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə 
alınmaqla 2022-ci ilin yanvar-fev-
ral aylarında ölkənin xarici ticarət 
dövriyyəsi 7 milyard 794,5 milyon 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ticarət 
dövriyyəsinin 5 milyard 822,0 
milyon dollarını və ya 74,7 faizini 
ölkədən ixrac olunmuş məhsulların, 
1 milyard  972,5 milyon dollarını 
(25,3 faizini) isə idxal məhsullarının 
dəyəri təşkil etmiş, nəticədə 
3 milyard 849,5 milyon dollar 
məbləğində müsbət saldo yaran-
mışdır. 2021-ci ilin yanvar-fevral 
ayları ilə müqayisədə xarici ticarət 
dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 1,7 dəfə, 
real ifadədə 12,8 faiz, o cümlədən 
ixrac 18,8 faiz, idxal 1,8 faiz artmışdır. 
2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında 
qeyri neft-qaz məhsullarının ixracı 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
faktiki qiymətlərlə 39,4 faiz, real 
ifadədə 32,2 faiz artaraq 461,8 
milyon dollar təşkil etmişdir. Dövlət 
Gömrük Komitəsindən daxil olmuş 
məlumatlara əsasən ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsinin 39,3 faizi İtaliya, 

11,8 faizi Türkiyə, 5,1 faizi Rusiya, 
4,2 faizi Ukrayna, 3,9 faizi Çin, 3,3 
faizi İsrail, 2,6 faizi Yunanıstan, 2,3 
faizi Portuqaliya, hər biri 2,2 faiz 
olmaqla Gürcüstan və Tailand, hər 
biri 2,0 faiz olmaqla Birləşmiş Krallıq 
və Qazaxıstan, 1,8 faizi Almaniya, 

1,6 faizi Hindistan, 1,5 faizi Tunis, 1,2 
faizi Çexiya, hər biri 1,1 faiz olmaq-
la İspaniya və Rumıniya, 10,8 faizi 
isə digər ölkələr ilə aparılmış ticarət 
əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 

İxracın 51,5 faizini İtaliyaya, 10,4 
faizini Türkiyəyə, 4,4 faizini İsrailə, 
4,3 faizini Ukraynaya, 3,4 faizini 
Yunanıstana, 3,0 faizini Portuqaliya-
ya, hər biri 2,7 faiz olmaqla Tailand 
və Gürcüstana, 2,2 faizini Birləşmiş 
Krallığa, 2,1 faizini Rusiyaya, 2,0 
faizini Tunisə, 1,6 faizini Hindistana, 

1,5  faizini Çexiyaya, 1,4 faizini İspa-
niyaya, hər biri 1,1 faiz olmaqla Rumı-
niya və Belarusa, 4,6 faizini isə digər 
ölkələrə göndərilmiş məhsulların 
dəyəri təşkil etmişdir.

Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə ix-
racın dəyərində Türkiyəyə (33,2 faiz), 
Rusiyaya (25,8 faiz), Gürcüstana (6,1 
faiz), İsveçrəyə (4,5 faiz), İtaliyaya 
(4,2 faiz), ABŞ-a (2,5 faiz), Çinə (2,2 
faiz), Ukraynaya (2,0 faiz), Rumıni-
yaya (1,9 faiz), Türkmənistana (1,4 
faiz), Qazaxıstana (1,4 faiz), Bolqarıs-
tana (1,3 faiz), Özbəkistana (1,3 faiz), 
Niderlanda (1,3 faiz), Almaniyaya (1,2 
faiz), Belarusa (1,1 faiz) göndərilmiş 
malların payı üstünlük təşkil etmişdir.

Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların 
ümumi dəyərinin 15,8 faizi Türkiyə, 
15,2 faizi Çin, 14,3 faizi Rusiya, 7,9 
faizi Qazaxıstan, 4,5 faizi Almaniya, 
hər biri 3,8 faiz olmaqla İran və Uk-
rayna, 2,5 faizi ABŞ, 2,3 faizi İtaliya, 
2,0 faizi Norveç, 1,9 faizi Koreya, 
hər biri 1,7 faiz olmaqla Yaponiya və 
Birləşmiş Krallıq, 1,5 faizi Hindistan, 
hər biri 1,2 faiz olmaqla Fransa və 
İndoneziya, hər biri 1,1 faiz olmaqla 

Rumıniya və Türkmənistan, 16,5 faizi 
isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal 
əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 

2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
mühüm məhsul növlərindən təzə 
meyvə ixracı 2,4 faiz, təzə tərəvəz 
– 40,5 faiz, tütün – 6,8 dəfə, kartof – 
5,8 faiz, mineral gübrələr – 4,5 dəfə, 
emal olunmamış alüminium – 1,6 
dəfə, qara metallardan borular – 35,6 
artmış, şəkər ixracı isə 35,3 faiz, bitki 
yağları – 31,2 faiz, meyvə və tərəvəz 
şirələri – 39,7 faiz, meyvə və tərəvəz 
konservləri – 15,8 faiz, çay – 38,2 faiz 
azalmışdır. 

2021-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə 
müqayisədə 2022-ci ilin yanvar-fevral 
aylarında buğda idxalı 6,8 dəfə, bitki 
yağları – 1,8 dəfə, təzə meyvə – 15,5 
faiz, xam şəkər – 34,5 faiz artmış, şo-
kolad və şokolad məhsulları idxalı isə 
8,5 faiz, çay - 9,1 faiz, təzə tərəvəz – 
39,2 faiz, mal əti – 44,0 azalmışdır. 

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

“Azərsu” ASC-nin sədr müavini 
Köçərli Həsənov Gəncə şəhərində 

vətəndaşları qəbul edib

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, digər idarəetmə qurumlarının rəhbərlərinin 
2022-ci ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun 
olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Köçərli Həsənov 12 
aprel 2022-ci il tarixində Gəncə şəhəri, Samux və Kəlbəcər rayonlarından olan 
vətəndaşları qəbul edib.

Qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədr 
müavini Köçərli Həsənov və Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov 
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini 
ziyarət edib, abidə önünə gül dəstəsi düzərək 
Ulu Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramlarını 
bildiriblər.

Gəncə şəhərindəki Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilən qəbulda Gəncə şəhəri, 
Samux və Kəlbəcər rayonlarından olan 64 
nəfər iştirak edib. Vətəndaşların müraciətləri 
içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri, 
işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı olub.
Hər bir vətəndaşı dinləyən “Azərsu”  ASC-nin 

sədr müavini K.Həsənov müraciətlərin qısa 
müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin 
görülməsi barədə aidiyyəti struktur 
bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. 
Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin 
bir qismi yerində həll olunub, araşdırmaya 
ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.

Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların 
qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün 
rahat və əlverişli şəraitin yaradılmasından 
razılıqlarını dilə gətirərək göstərilən diqqət 
və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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Azərbaycan yanvar–fevral aylarında  
139 ölkə ilə xarici ticarət əlaqələri qurmuşdur

 Cari ilin yanvar–fevral aylarında Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 139 ölkəsindəki tərəfdaşları 
ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 91 ölkəyə məhsul ixrac 
olunmuş, 130 ölkədən idxal olunmuşdur.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) işçilərinin 
Həmkarlar Ittifaqının təşkilatçılığı və Qarabağ Dirçəliş 
Fondunun dəstəyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində 
canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin analarının və FHN-
in qadın əməkdaşlarının ümumi sayına uyğun olaraq 
işğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonu ərazisində 
ağacəkmə aksiyası keçirilib.

AZAL Bakı ilə Berlin 
arasında uçuşları bərpa edir

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkəti 
mayın 29-dan etibarən Bakı ilə Berlin arasında 
uçuşları bərpa edir.

Bakı-Berlin-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reyslər həftədə 2 
dəfə – çərşənbə axşamı və bazar günləri AZAL tərəfindən 
həyata keçiriləcək.

Aviabiletləri aviaşirkətin rəsmi www.azal.az saytında, 
həmçinin aviadaşıyıcının akkreditə olunmuş agentliklərində 
rəsmiləşdirmək mümkün olacaq.

Reyslərə yalnız qeyd olunan daşınma şərtlərinə cavab 
verən və COVID-19 pandemiyası səbəbindən tətbiq edilən 
məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər 
qəbul olunacaq.

Almaniyaya səfər etməyi planlaşdıran bütün sərnişinlərə 
uçuşdan əvvəl bu ölkə ərazisinə giriş zamanı tətbiq olunan 
qayda və məhdudiyyətlərlə tanış olmaları tövsiyə edilir. 
Müvafiq məlumat aviaşirkətin saytında dərc olunmuşdur: 
https://www.azal.az/az/information/covid-germany. 

“Azərbaycan Hava Yolları”nın mətbuat xidməti bildirir ki, 
Azərbaycana giriş qaydaları haqqında məlumatla burada 
tanış olmaq mümkündür: https://www.azal.az/az/informati-
on/covid-azerbaijan.
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COVID-19 infeksiyasına  
16 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 
son sutkada 16 yoluxma faktı qeydə alınıb, 41 nəfər müalicə oluna-
raq sağalıb, 1 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 305 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 416 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 704 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 185 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 4 min 343, bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 755 min 
203 test icra olunub.
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