
Azərbaycan multikulturalizmi beynəlxalq 
platformaya çevirmək niyyətindədir

Prezident İlham Əliyev  
bu il də – aprelin 18-də dini qurumlara 
yardım göstərilməsi ilə bağlı sərəncam 
imzalayıb. Sərəncama əsasən, Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinə 1 milyon ma-
nat, Rus Provoslav Kilsəsinin Bakı və 
Azərbaycan Yeparxiyası, Bakı Şəhər Dağ 
Yəhudiləri, Avropa Yəhudilərinin Bakı 
icması, Azərbaycan Respublikasında 
Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturası, 
Alban-Udi xristian dini icması qurumları-
nın hər birinə, eləcə də qeyri-islam dini ic-
malarına maddi dəstək üçün Azərbaycan 
Respublikasının Dini Qurumlarla iş üzrə 
Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan 
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fonduna 350 
min manat vəsaitin ayrılması nəzərdə 
tutulub. Bu, bir daha onu göstərir ki, 
ölkəmizdə multikulturalizm ənənələrinə 
sadiqlik davam edir.

Bəs multikulturalizm ənənələri 
deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Multikul-
turalizm dövlət siyasətinin yeni modeli 
kimi XX əsrin  60-cı illərində Kanadada 
meydana gəlmişdir. Bu modelin meyda-
na gəlməsinə qədər müxtəlif dövlətlərdə 
etnik, dini müxtəliflikləri assimilyasiya və 
izolyasiya ilə tənzimləməyə çalışıblar. 
Multikulturalizm dövlət modeli cəmi 60 
illik müasir idarəetmə şəklində olsa da, 
Azərbaycan torpaqlarında dövlətçilik 
ənənələrinin əsasının qoyulmağa baş-
lanıldığı dövrlərdən bu siyasət mövcud 
olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin də 
dediyi kimi, bu termin yeni olsa da, əsrlər 
boyu Azərbaycanda belə cəmiyyətlər 
var olub: “Multikulturalizm Azərbaycanda 
həyat tərzidir. Düzdür, bu termin nisbətən 
yenidir. Ancaq əsrlər boyu Azərbaycanda 
multimədəniyyətli cəmiyyətlər mövcud 
olub. Xalqlar arasındakı dostluq və 
həmrəylik bunun bariz nümunəsidir. Biz 
bu gün də çalışırıq ki, öz təşəbbüsümüzlə 
regionda və dünyada gedən proseslərə 
müsbət təsirimizi göstərək”.

Dövlət başçımızın dediyi kimi, mul-
tikulturalizm xalqımızın həyat tərzinə 
çevrilib. Əlbəttə, dövlətin ədalətli siyasəti 
xalqa da təsir göstərir və hətta ən fanatik 
dindarlar, milliyətçilər belə fərqli düşüncə, 
inanc və qan bağları olan insanla-
rın seçimlərinə və köklərinə hörmətlə 
yanaşırlar. Bu isə, öz növbəsində, daxili 
sabitliyin, ölkə ərazisində əmin-amanlığın 
təmin edilməsinə səbəb olur.

 Qeyd etdiyimiz kimi, bu 
multimədəniyyətli cəmiyyət forması 
Azərbaycanda əsrlərdir ki,  mövcuddur. 
Azərbaycan xalqı tarix boyu  tolerantlıq 
və dözümlülük örnəyi olub. Bu 
 baxımdan, ölkəmizdə fərqli dinlərə və 
mədəniyyətlərə hörmət prinsipləri for-
malaşıb. Əlbəttə, dövlət səviyyəsində də 
bu prosesin inkişafına mühüm töhfələr 
verilib, dəstək olub. Belə töhfələrdən 
biri də Prezident İlham Əliyevin  2016-cı 
ili Azərbaycanda “Multikulturalizm İli” 
elan etməsidir. Təbii ki, bu hadisə heç 
də təsadüfi deyil və ölkəmizdə bunun 
dərin təməlləri mövcuddur. Xatırladaq 
ki, 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr edilən 10 yanvar   2016-cı il tarixli 
iclasda dövlətimizin başçısı bu məsələyə 
toxunaraq, ölkəmizdə multikulturalizmlə 
bağlı çox böyük işlərin görüldüyünü 
bildirmişdi. Həmin nitqində  multikultural 
cəmiyyət və idarəetmə üsulları ilə bağlı 
bir sıra mühüm fikirlər səsləndirən Pre-
zident İlham Əliyev bu sistemin iflasa 
uğradığını deyən bəzi siyasətçilərə də 
layiqli cavab vermişdi. “Bəlkə haradasa 
iflasa uğrayıb. Amma Azərbaycanda ya-
şayır və bu meyillər, bu ideyalar güclənir, 
ictimaiyyətdən də daha çox dəstək alır. 
Biz bu yolla gedəcəyik. Beləliklə, bu il 
Azərbaycanda “Multikulturalizm İli” elan 
olunur”.

Dünya arenasında gündən-günə 
nüfuzu artan Azərbaycanda 2016-cı 
ilin “Multikulturalizm İli” elan edilməsi 
həm də siyasi bir mesaj idi. Əlbəttə, bu, 
müxtəlif yanaşmalardan qaynaqlanır. 
Bunlardan ilki Azərbaycanın tarix boyu 
yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə müxtəlif 
mədəniyyətlərin və dinlərin qovuşduğu 
məkan olması, eləcə də bu gün bizim 
tarixi köklərimizə sadiqliyimizdir. 
Prezident İlham Əliyev bütün dünyaya 
bir daha sübut etdi ki, biz tariximizə 
bağlıyıq. İkinci amil isə ölkəmizdə dini 
və etnik zəmində heç bir qarşıdurmanın 
olmamasıdır. Belə ki, xalqımızın 
dözümlülüyü dünya üçün nadir tolerantlıq 
təcrübəsinə çevrilib. Üçüncü və ən 
önəmli məsələlərdən biri isə ölkəmizdə 
multikulturalizm siyasətinin inkişafı 
üçün sosial və siyasi şəraitin mövcud 
olmasıdır. 

Ümumiyyətlə, dövlət səviyyəsində 
atılan addımlara nəzər saldıqda deyə 
bilərik ki, Azərbaycan multikulturalizmi 
beynəlxalq platformaya, daha dəqiq 
desək, dünyəvi sistemə çevirmək 
niyyətindədir. Buna görə də multikul-
turalizm siyasətinə qarşı olan təhlükələrlə 
mübarizədə Azərbaycan ön sıralardadır. 
Ölkəmizdə bu istiqamətdə mühüm 
təşəbbüslər irəli sürülür, qlobal miqyaslı 
layihələr həyata keçirilir. 

Təbii ki, belə təşəbbüslərdən ən 
önəmlisi 2008-ci ildə paytaxtımızda 
keçirilmiş Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirlərinin qatıldığı 
toplantıya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 
də dəvət edilməsidir. Qeyd edək ki, bu 
tarixdə ilk belə təşəbbüs idi. Bu hadisənin 

davamı olaraq, 2009-cu ildə Bakıda İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin 
mədəniyyət nazirlərinin toplantısına 
isə Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirləri dəvət edilmişdi. 
Burada vurğulanmalı əsas məsələlərdən 
biri də odur ki, “Bakı prosesi” adlanan 
bu hadisə ölkəmizin multikulturalizmi 
dünyaya yaymaq siyasətinin ən önəmli 
addımlarından biri oldu. Belə ki, bu 
təşəbbüsdən sonra respublikamızda 
dünyanın dini liderlərinin zirvə görüşünün, 
eləcə də mədəniyyətlərarası dialoqa 
böyük töhfələr verən Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumunun davamlı olaraq 
keçirilməsinə zəmin yarandı. 

Azərbaycanda həyata keçirilən 
islahatlara, layihələrə nəzər saldıqda 
əminliklə deyə bilərik ki, multikultura-

lizm həm də ölkəmizdə davam edən 
demokratik prosesin ən mühüm tərkib 
hissələrindən biridir. Ümumiyyətlə, 
multikulturalizm və Azərbaycan dedikdə, 
insanın ağlına ilk olaraq Prezident İlham 
Əliyevin “Multikulturalizmin alternativi 
yoxdur” fikri gəlir. Bu fikri rəhbər tutaraq 
Azərbaycanda multikulturalizmin inki-
şafı və yayılması üçün həyata keçirilən 
təşəbbüsləri xatırlatmaq yerinə düşərdi. 
Əlbəttə, əvvəldə qeyd etdiyimiz “Bakı 
prosesi” bu təşəbbüslər arasında ən çox 
nəzərə çarpanlardandır. 

Bu istiqamətdə həyata keçirilən 
önəmli layihələrdən biri də  Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
təşəbbüsüdür. Belə ki, 2011-ci ildən 
etibarən keçirilən, mədəniyyətlərarası 

əlaqələri gücləndirmək üçün fəaliyyət 
göstərən forum “Bakı prosesi”nin inkişa-
fına xidmət edir. 2011-ci ildə keçirilən ilk 
foruma 102 ölkənin 500-ə yaxın nümayən-
dəsi qatılmışdı. Bu  konfransda əsas 
müddəa “Ortaq dəyərlərdə birləşmək, 
mədəni müxtəliflik ilə zəngin olmaq” idi. 
Qeyd edək ki, bu qədər ölkənin nümayən-
dələrinin bir yerə  toplaşmasını təmin etmək 
özlüyündə böyük bir  addım idi. Daha 
sonra – 2013-cü ildə II Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirildi. Burada əsas deviz 
“Çoxmədəniyyətli dünyada sülh naminə 
birgə yaşama” idi. 2015, 2017 və 2019-cu 
illərdə paytaxtımızda müvafiq olaraq, III, IV 
və V Mədəniyyətlərarası Dialoq forumları 
keçirildi.

Ümumiyyətlə, paytaxtımızda keçirilən 
forumlara göstərilən beynəlxalq dəstək 
bizi daim gələcək fəalliyyətlər üçün 
ruhlandıran ən başlıca amillərdən biridir. 
Belə ki, bu forumların təşkilatçılığında 
ölkəmizə dəstək olanlar arasında dün-
yanın bir sıra nüfuzlu təşkilatları da var 
ki, bu da, mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviqinə mühüm töhfə verir. Bu qəbildən 
olan forumlar həm dünya miqyasında, 
həm də Azərbaycan üçün ən vacib 
beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Məlum ol-
duğu kimi, ölkəmiz son dövrlərdə nüfuzlu 
beynəlxalq tədbirlərə, xüsusən, idman 
yarışlarına, mədəniyyət festivallarına 
evsahibliyi edib. Paytaxtımızda keçirilən 
tədbirlərdə bizim əsas öhdəliyimiz 
dünyanın diqqətini mühüm məsələlərə 
yönəltmək olur. İnanırıq ki, keçirilən fo-
rumlar çərçivəsində müzakirəyə çıxarılan 
mövzular, aparılan müzakirələr indiyədək 
olduğu kimi, bundan sonrakı mərhələdə 
də mədəniyyətlər arasında körpülərin ya-
ranmasına, problemlərin həllinə mühüm 
töhfələr verəcək. 

İmran ƏLİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Bizim ölkədə multikultura-
lizm ənənələri hər zaman güclü 
olub və Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzinin yaradılması bu 
dəyərlərin təşviqi istiqamətində 
hökumətimizin atdığı daha bir 
addım idi. Multikulturalizmin 
alternativi yoxdur. Hesab edirəm 
ki, multikulturalizmi gələcəyi 
olmayan məfhum kimi təqdim 
etmək təhlükəlidir, əksinə, 
səylərimizi dayandırsaq, dünya-
da vəziyyət daha da pisləşəcək.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 

Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif etnik qrupların, irqlərin, 
dinlərin və mədəniyyətlərin yaşayıb-yaratdığı ərazi olub. Qədim 
dövlətçilik ənənələrinə sahib olan ölkəmizdə bu gün də milli 
mənsubiyyətindən, dinindən, irqindən və şəxsi seçimlərindən 
asılı olmayaraq, bütün insanların hüquqları tanınır, onların 
hüquq və azadlıqları bərabər şəkildə təmin edilir. Təsadüfi deyil 
ki, hər il ölkəmizdə mövcud olan bütün dini konfessiyaların 
fəaliyyətini dəstəkləmək üçün onlara maliyyə yardımları 
göstərilir.

Şuşa birlik, qayıdış və ləyaqət bayramlarına evsahibliyi edir

Hər iki istiqamət üzrə ciddi uğur-
lara imza ataraq, konkret nəticələr 
əldə etmişik. Dünya dövlətləri və 
beynəlxalq təşklatlara bu reallıqları 
qəbul etdirdiyimiz zaman zərfində 
Azərbaycan dövlətinin öz resursları 
hesabına böyük miqyaslı layihələr 
icra olunur və yurd, torpaq, xalq 
sevgisini ən ümdə dəyər bilən dövlət 
başçımız bütün işlərə şəxsən özü 
nəzarət edir.

Hər bir qarış torpağımıza 
yenidən nəfəs verilməklə yanaşı, 
həsrətində olduğumuz torpaqlarda 
müasir, qabaqcıl texnologiyalar 
tətbiq edilir. Bu baxımdan cənab 
Prezident İlham Əliyev və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarımıza hər səfəri həm 
Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanır, həm də dünya 
dövlətləri və mediası keçirilən hər 
tədbirlə yaxından maraqlanır, dövlət 
başçımızın çıxışları zamanı verdiyi 
mesajları manşetlərə çıxardırlar. 

Şuşada keçirilən müxtəlif 
təyinatlı tədbirlər artıq silsilə xarak-

teri alıb. Bir neçə gün əvvəl isə V 
“Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Fes-
tivalı başa çatdı. Festivalın önəmi 
sadəcə olaraq, mədəniyyət hadisəsi 
deyildi. Eyni zamanda, biz dünyaya 
önəmli mesajlar ötürdük: Şuşanın 
əsl sahibi bizik. Azərbaycan xalqı 
sülh və əmin-amanlığa, mehriban 
birgəyaşayışa, mədəni müxtəlifliyə 
önəm verən xalqdır. Yalnız torpağın 
əsl sahibləri onu dağıtmır, viran 
qoymur, hər qarışını əzizləyərək 
yenidən dirçəldir. Bu baxımdan da 
cənab Prezident İlham Əliyev və  
Birinci vitse-prezident Mehriban 
 xanım Əliyevanın son səfərləri 
zamanı Füzuli şəhərində yeni salı-
nacaq mərkəzi park kompleksində 
ağac əkmələri dünyaya verilən 
mühüm mesaj idi. 

Otuz ilə yaxın müddətdə erməni 
vandallarının təbiətimizə, mədəni 
irsimizə vurduqları ziyan fonunda 
dünya ictimaiyyətinin nəzərini Şuşa-
ya yönəldərək, xalqımızın humanist 
olduğunu bir daha hamıya sübut 
edə bildik. Ötən il şəhidlərmizin əziz 
xatirəsinə həsr olunmuş festival 

bu il “Şuşa ili”ndə baş tutur və 
mədəniyyət mərkəzimizin tarixi-
mədəni siması özünə qaytarılır. 
Biz savaşın qalibiyik, diplomatik 
masada diktə edən tərəfik, bütün 
bunlarla yanaşı, qurucu dövlət və 
xalqıq. Prezident İlham Əliyevin 
də bildirdiyi kimi, “Ancaq çoxkon-
fessiyalı və çoxmillətli ölkələrdə, 
cəmiyyətlərdə inkişaf olur, birlik olur, 
milli həmrəylik olur”. Ermənistanın 
monoetnik dövlət olması və 
revanşistlərin müharibə ritorikası 
fonunda Azərbaycan yenə də Şuşa-
dan dünyaya musiqi sədaları ötürdü, 
sülh göyərçinləri buraxdı, tolerant-
lığa, multikulturalizm dəyərlərinə 
sadiqliyini nümayiş etdirdi. Şuşa 
qədim Azərbaycan torpağıdır, 
Şuşadan, Füzulidən, Ağdamdan, 
Cəbrayıldan, Zəngilandan, Laçın-
dan və Kəlbəcərdən – hər bir qarış 
torpağımızdan Azərbaycan xalqının 
ruhunu silmək mümkün deyil. Böyük 
qayıdış reallıqdır və bu reallıqla hər 
kəs barışmalıdır.

İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizin bərpasını çiyinləri 

üzərinə götürən Heydər Əliyev 
 Fondu təhsil, elm, mədəniyyət, 
səhiyyə, sosial və s. istiqamətlər 
olmaqla, mühüm obyektlərin tikin-
tisini həyata keçirir, eyni zamanda, 
torpaqlarımızın mədəni-tarixi siması 
özünə qaytarılır. Bu yaxınlarda 
Füzuli rayonunda bir sıra mühüm 
obyektlərin təməlinin qoyulması za-
manı, olduqca mühüm faktın şahidi 
olduq. Belə ki, 180 çarpayılıq Füzuli 
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 
təməlinin qoyulması ilə yanaşı, 
ildə 800 tələbə qəbul edə biləcək 
Füzuli Peşə Liseyinin təməlqoyma 
mərasimi ondan xəbər verir ki, 
bütün yaş kateqoriyalarının işğal-
dan azad olunmuş ərazilərimizdə 
yerləşdirilməsi əsas vəzifələrdən bi-
ridir. Bir sözlə, Ermənistandan gənc 
nəslin kütləvi sürətdə emiqrasiya 
etməsi nəticəsində yaranan mövcud 
demoqrafik böhran fonunda bu ami-
lin özü cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən düşünülmüş, uzaqgörən 
siyasətin tərkib hissəsidir. Eyni 
zamanda, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərimizdə məskunlaşmanın 
təmin olunması qədər, məşğulluğun 
da təminatı xüsusi önəm daşıyır. 
Nəinki Azərbaycanın, eyni za-
manda, Cənubi Qafqazın mədəni 
aləminə nüfuzlu şəxsiyyətlər bəxş 
etmiş, bu mühitin formalaşdırıl-
masında böyük tarixi payı olan 
Şuşa Realnı Məktəbində həyata 
keçiriləcək təmir-bərpa işləri Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən icra 
edilən əhəmiyyətli tarixi və zərif bir 
 missiyadır. 

Bu hadisələrlə yanaşı, ən böyük 
amil möhtərəm Prezidentimizin 

Şuşadan verdiyi mesajların məhz 
10 may tarixində –yəni, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin anadan 
olduğu gündə yayılması idi. Ta-
rixi torpaqlarımızın düşməndən 
azad edilməsi ulu öndər Heydər 
Əliyevin ən ümdə arzusu idi. Bu 
baxımdan ümummili lider  1998-ci 
il martın 20-də Mərdəkandakı 
“Abşeron” sanatoriyasında Nov-
ruz bayramı münasibətilə qaç-
qınlar və məcburi köçkünlər üçün 
keçirilən şənlikdə demişdi: “Arzu 
edirəm ki, sizlə birlikdə gedək 
Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, 
gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın 
gözüdür. Hər bir azərbaycanlı 
üçün iftixar bir nöqtəsidir. Şuşa 
bizim mədəniyyətimizin, tariximizin 
rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir, 
amma, tək Şuşa yox. Laçın dağları 
da belə əzizdir. Heç vaxt biz Laçın-
sız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi 
gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, 
Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o 
bulaqları, Kəlbəcərin o İstisusu. Biz 
onlarsız yaşaya bilmərik. Təsəvvür 
edə bilmərik”. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
ideyalarını ardıcıllıqla və ləyaqətlə 
həyata keçirən və vəsiyyətini icra 
edən Prezident İlham Əliyevin 
bugünkü reallığı yaratması bir daha 
sübut etdi ki, Azərbaycan xalqının 
qətiyyətli dövlət başçısı seçməsi, 
hər zaman ona böyük etimad 
göstərməsi, əslində, ümummilli 
lider Heydər Əliyev siyasətinə səs 
verməsinin və bu ideallara sadiqliyi-
nin əyani təzahürüdür. 

Şəbnəm HƏSƏNOVA, 
politoloq

Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan xalqını və dünya 
azərbaycanlılarını öz ətrafında yumruq kimi birləşdirməyə 
müvəffəq olan, tarixi Qələbə qazanan müzəffər Ali Baş 
 Komandan İlham Əliyev postmüharibə mərhələsində 
Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında əsas iki fəaliyyət 
istiqaməti müəyyənləşdirdi. Bunlardan biri işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizdə bərpa-quruculuq işlərinin həyata 
keçirilərək, səmərəli məskunlaşmanın təmin edilməsi, ikincisi 
isə yaratdığımız reallıqların dünyada qəbul edilməsi oldu.

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən 
fərdi sahibkarlar tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-aprel 
aylarında 27,4 milyard manatlıq və ya 2021-ci ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,7 faiz çox sənaye 
məhsulu istehsal edilmişdir. Neft-qaz sektorunda 
məhsul istehsalı 0,3 faiz, qeyri neft-qaz sektorunda isə 
15,1 faiz artmışdır.

Cari ilin yanvar-aprel aylarında 
27,4 milyard manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal olunmuşdur

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
sənaye məhsulunun 
74,5 faizi mədənçıxarma 
sektorunda, 21,1 faizi 
emal sektorunda, 3,9 
faizi elektrik enerjisi, 
qaz və buxar istehsa-
lı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,5 
faizi isə su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sekto-
runda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 3,9 faiz 
azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 16,5 faiz artmışdır.

Emal sektorunda sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 4,4 
dəfə, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 2,5 dəfə, 
əczaçılıq məhsullarının istehsalı 2,0 dəfə, tikinti materialla-
rının istehsalı 72,3 faiz, elektrik avadanlıqlarının istehsalı 
60,8 faiz, mebel istehsalı 58,4 faiz, geyim istehsalı 55,4 faiz, 
kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 52,2 faiz, hazır metal 
məmulatlarının istehsalı 34,3 faiz, maşın və avadanlıqların 
istehsalı 30,8 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 30,3 faiz, 
metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 27,9 faiz, kağız və 
karton istehsalı 26,1 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının 
istehsalı 20,0 faiz, qida məhsullarının istehsalı 8,5 faiz, ağa-
cın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 5,8 faiz artmış, 
neft məhsullarının istehsalı 7,2 faiz, toxuculuq sənayesi 
məhsullarının istehsalı 11,2 faiz, tütün məmulatlarının istehsalı 
11,8 faiz azalmışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 2,7 faiz, su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda isə 10,1 faiz 
artmışdır.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”             
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