
13 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı 7

FHN-in Cənub Regional Mərkəzi 
praktiki gecə təlimi keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzi “Gecə vaxtı 
nəqliyyat qəzaları zamanı zərərçəkmişlərin xilas edilməsi” mövzusunda 
praktiki gecə təlimi keçirib.

Təlim Regional Mərkəzin şəxsi heyətinin 
döyüş və peşə hazırlığı səviyyəsinin 
daha da yüksəldilməsi, müxtəlif ekstremal 

şəraitlərdə, o cümlədən gecə vaxtı baş verən 
fövqəladə hallara çevik reaksiya vərdişlərinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə keçirilib.

Praktiki təlim zamanı xilasedicilər xüsusi 
xilasetmə alət və avadanlıqlarından istifadə 
etməklə şərti avtomobil qəzası zamanı 
avtomobillərdə “sıxılı vəziyyətdə qalmış 
zərərçəkmişləri xilas ediblər”.

Uğurla icra edilən təlimdən sonra əldə 
edilmiş nəticələr təhlil olunub, müvafiq tapşı-
rıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

“Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
 “Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC səhmdarlarının növbəti 

illik ümumi yığıncağı 27 oktyabr 2022-ci il saat 16.00-da 
Gəncə şəhəri, Əziz Nəzərov küçəsi 5 nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir. 

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin maliyyə-təftiş komissiyasının hesabatı.
2. Cəmiyyətin idarə heyətinin hesabatı.
3. 2020-2021-ci maliyyə illəri üzrə maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirə olunması və illik hesaba-
tın təsdiq edilməsi.

4. Hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi.
5. Dividendlərin paylanması.
6. Cəmiyyətin idarəedici orqanlarının seçkisi. 

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla iş günləri 
saat 10.00-dan 17.00-dək, Gəncə şəhəri, Əziz Nəzərov 
küçəsi 5 nömrəli ünvanda qanunvericiliyə müvafiq qaydada 
müraciət etməklə tanış olmaq mümkündür.

Səhmdarların nəzərinə çatdırılır ki, ümumi yığıncaq işti-
rakçılarının qeydiyyatı, yığıncağın başlanmasına 2 (iki) saat 
qalmış göstərilən ünvanda aparılacaqdır. Qeydiyyat üçün 
şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd 
təqdim olunmalıdır. Səhmdarların illik ümumi yığıncağında 
özü, yaxud notarius tərəfindən təsdiq edilmiş etibarnamə 
əsasında səlahiyyətli nümayəndəsi iştirak edə bilər.

“Gəncə Körpü Tikinti-2” ASC-nin idarə heyəti

“Gəncə Yol Tikinti-2” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“Gəncə Yol Tikinti-2” ASC səhmdarlarının növbəti 

illik ümumi yığıncağı 28 oktyabr 2022-ci il saat 
 16.00-da Gəncə şəhəri, Əziz Nəzərov küçəsi 5 nömrəli 
ünvanda keçiriləcəkdir. 

Yığıncağın gündəliyi:
1. 2020-2021-ci maliyyə illəri üzrə maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirə olunması 
və təsdiq edilməsi.

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla iş 
günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, Gəncə şəhəri, Əziz 
Nəzərov küçəsi 5 nömrəli ünvanda, qanunvericiliyə 

 müvafiq qaydada müraciət etməklə tanış olmaq 
 mümkündür.

Səhmdarların nəzərinə çatdırılır ki, ümumi yığıncaq 
iştirakçılarının qeydiyyatı, yığıncağın başlanmasına 2 
(iki) saat qalmış göstərilən ünvanda aparılacaqdır. Qey-
diyyat üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud şəxsiyyəti təsdiq 
edən digər sənəd təqdim olunmalıdır. Səhmdarların 
illik ümumi yığıncağında özü, yaxud notarius tərəfindən 
təsdiq edilmiş etibarnamə əsasında səlahiyyətli 
nümayəndəsi iştirak edə bilər.

“Gəncə Yol Tikinti-2” ASC-nin idarə heyəti

Onların borcu Vətəni qorumaq idi, bizim 
borcumuz isə onların adını yaşatmaqdır

– Nəsibə xanım, müsahibəmizin 
əsas mövzusu arxivlərdə II Vətən 
müharibəsi şəhidlərinin şəxsi 
mənşəli arxiv fondunun yaradılma-
sıdır. Zəhmət olmasa deyin, şəxsi 
mənşəli arxiv fondu nədir?

– Bir şəxsin, ailənin, nəslin həyat 
və fəaliyyəti nəticəsində yaranan 
və hər hansı təşkilatın fəaliyyətində 
istifadə olunmayan yazılı materialla-
rın məcmusu şəxsi mənşəli sənədlər 
hesab olunur. Fiziki şəxslərdən, 
vətəndaşlardan dövlət mühafizəsinə 
qəbul edilən sənədlərdən şəxsi 
mənşəli arxiv fondu və yaxud arxiv 
kolleksiyası yaradılır. Şəxsi mənşəli 
arxiv fondunun özü də şəxsi fonda, 
ailə fonduna və nəsil fonduna bölü-
nür. Şəxsi fond – bir şəxsin həyatı, 
elmi və xidməti fəaliyyəti, yaradıcılığı, 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi zamanı 
yaranan sənədlərdən formalaşdırılır; 
Ailə fondu – bir ailənin üzvlərinin 
həyatı və fəaliyyəti nəticəsində yara-
nan sənədlərdən formalaşdırılır; Nəsil 
fondu – bir nəslin (ata, oğul, baba) və 
onlara yaxın olan qohumların həyat 
və fəaliyyəti nəticəsində yaranan 
sənədlərdən formalaşdırılır. 

– ARDA Şirvan filialında nə 
qədər şəxsi mənşəli arxiv sənədləri 
mühafizə olunur?

– Nəzərinizə çatdırım ki, 435 
№ li “Vətən Müharibəsi Şəhidləri- 
Zəfərimizin Qəhrəmanları” 
Azərbaycan Respublikası Milli 
Arxiv İdarəsinin Şirvan filialında 
yaradılan ilk şəxsi mənşəli fonddur. 
Növbəti addımımız 44 günlük Vətən 
müharibəsində qəhrəmancasına 
vuruşmuş qazilərimizin sənədlərini 
toplamaq, onların şəxsi mənşəli 
fondunu yaratmaq olub. Xüsusilə 
fərqlənmiş, orden və medallarla təltif 
olunmuş hərbçilərimiz var. Onların 
hekayələri, döyüş yolları ətraflı araş-
dırılaraq qələmə alınacaq. Onların 
hər biri Şirvan şəhəri, hətta ölkə 
üçün nümunə göstəriləsi insanlardır. 
Yetişməkdə olan yeni nəslin milli 
ruhda böyüməsi üçün canlı arxiv olan 
qəhrəmanlarımızın döyüş yolunu 
bilmələri olduqca vacibdir. Həmçinin 
Şirvan şəhərinin aydınlarının, dəyərli 
şair, publisist, alimlərinin də şəxsi 
mənşəli fondları yaradılacaq, ya-
radıcılıq fəaliyyətlərini əks etdirən 
sənədləri fonda daxil ediləcəkdir.

– Şirvan filialında mühafizə 
olunan sənədlərdən kimlər və necə 
istifadə edə bilər?

– Vətəndaşlar, idarə, müəssisə və 
təşkilatlar, tədqiqatçılar rəsmi sorğu 
vasitəsilə bizə müraciət edir və filialı-
mızda saxlanan sənədlərdən müvafiq 
qaydada informasiya, arxiv arayışları, 
arxiv sənədlərindən surətlər əldə edə 
bilirlər. Eləcə də, arxiv əməkdaşları 
mühafizə olunan sənədlər barədə 
maraqlı yazılarla mətbuatda çıxış 
edirlər. Arxivin illik iş planına uyğun 
olaraq məktəblilərlə, tələbələrlə 
görüşlər, sərgilər keçirilir.

– Qeyd etdiyiniz kimi, ar-
tıq Şirvan şəhidlərinin şəxsi 
sənədlərinin və fotoalbomlarının 
surətlərindən ibarət kolleksiyası 

Şirvan filialında 435 № li “Vətən 
Müharibəsi Şəhidləri – Zəfərimizin 
Qəhrəmanları” adlı fondda 
mühafizə olunur. Fond necə 
 yarandı?

– Azərbaycan dövləti tərəfindən 
şəhid ailələri və Vətən müharibəsi 
iştirakçılarına diqqət və qayğı 
həmişə diqqət mərkəzində sax-
lanılıb. Əsası ilk dəfə ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
fundamental sosial siyasi ənənənə 
bu gün müzəffər Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev, eləcə də, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva tərəfindən davam 
etdirilir. Bu siyasi kursun davamı 
olaraq “Milli Arxiv Fondu haqqında” 
Qanuna istinadən, 44 günlük Vətən 
müharibəsində qəhrəmancasına 
şəhid olmuş Vətən övladlarının əziz 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, həmçinin 
onlara aid olan sənədlərin vahid 
şəxsi arxiv fondunda toplanılması, 
mühafizəsi, istifadəsi və gələcək 
nəsillərə ötürülməsi məqsədilə müva-
fiq tədbirlərin keçirilməsinə dair Milli 
Arxiv İdarəsinin tövsiyələri məni çox 
sevindirdi. Düşünürəm ki, damarla-
rında azərbaycanlı qanı dolaşan hər 
bir vətəndaş xalq üçün , millət üçün 
əlindən gələni əsirgəməməlidir. On-
ların borcu Vətəni qorumaq idi, bizim 
borcumuz isə onların adını daimi ya-
şatmaq, xatirələrini qoruyub gələcək 
nəsillərə ötürməkdir.

24 siyahıya 300 saxlama vahidi 
daxildir. Hər vərəqdə bir qəhrəmanlıq 
yatır. Bunlar arasında şəhidlərimizin 
şəxsi qeydləri olan dəftərləri, ana-
larına yazdıqları məktublar, qələmə 
aldıqları şeirlər, hətta çəkdikləri 
rəsmlər də yer alıb. Bu fondun 
yaranması mənim üçün 24 fərqli ailə 
ilə yaxından tanış olmaq, kədəri də, 
qüruru da onlarla birgə yaşamağın 

nə demək olduğunun fərqinə var-
maq idi. Fond materiallarını topla-
maq iki ay ərzində baş tutdu. Bu iki 
ayda mən özümə 24 ev qazandım. 
Xalqımıza məxsus səmimiyyət və 
qonaqpərvərliklə qarşılandım. Ailələr 
sənədlərin toplanmasına şərait 
yaratdılar. Onlarla birgə çörək kəsdik. 
Ailələrin psixoloji vəziyyəti, qəhrəman 
balalarından gözləri dola-dola, qü-
rurla bəhs etmələri insanın ruhunu 
titrətməyə bilməzdi. İnsanı qürurlan-
dıran məqamlardan biri də odur ki, 
cəbhə xəttindən çox uzaq bir bölgədə 
doğulub böyümələrinə baxmayaraq, 
torpağın hər qarışını Vətən bilib, can 
qoyan igidlər diyarıdır Azərbaycan. 

– Bu, çox gözəl haldır ki, şəhid 
valideynləri ilə şəxsən tək-tək 
görüşmüsüz. Şəhid valideynləri ilə 
söhbətlərinizdən nələr yadınızda 
qalıb? 

– Elə analar var ki, onlar hamımı-
zın anası, elə oğullar var ki, onlar ha-
mımızın balasıdır. Şəhid valideynləri 
bu günümüzün müqqəddəs ata 
və analarıdır. Həmsöhbət olarkən 
öz məsləhətlərindən qalmırdılar. 
Demək olar ki, hər birinin sözləri 
yaddaşımdadır. Sevincləri, kədərləri 
ürəyimdədir. Onların gənc nəslə ümu-
mi bir məsləhəti var: “Balalarınızın 
sayını artırın”. 

Qəhrəmanımız Zülfiqarlı Zey-
nalın atası Alim kişinin sözləri heç 
vaxt yadımdan çıxmaz: “3000 şəhid 
anasının kədər göz yaşlarından 
350 milyon türk dünyasının sevinc 
yaşlarında qızıl güllər bitir”. Bu 
cümlədə qəhrəmanlıq yatır, qürur 
yatır. Bu cümlədə türkçülük yatır, 
vətənpərvərlik yatır.

 “Mən öləndə kəfənimi Şuşanın 
ağ buludlarından biçərsiz” deyən bir 
şəhid atası... 

Anaların hamısının ürək parçala-
yan sözü: “Elə darıxmışam ki, balam 
üçün” ....

Şəhid Mənəfli Əlinin anası 
Simuzər xanım “ Bu dünyada hər 
şeyimiz var, bircə balam yoxdur. Elə 
darıxıram ki, o dünyaya gedib balama 
qovuşacağım günü gözləyirəm”.

Şəhid Əliyev Elçinin anası Rahilə 
xanım “ Mən nə bilərdim ki, evimdə 
şəhid böyüdürəm, saçlarıma şəhid 
əlləri sığal çəkir”.

Şəhid Məharət Həsənovun gül 
balası 9 yaşlı Ramilin ürək dağlayan 
sözləri : “Anam mənə deyir salavat 
çək, atanı görəcəksən, mən hər gecə 
yatanda da salavat çəkirəm, səhər 
oyananda da, amma atamı görə 
bilmirəm.....”

Xatırladım ki, mən də iki oğul 
böyüdürəm. Şəhid valideynlərindən 
uşaqları necə vətənpərvər böyütmək 
lazım olduğunu bir daha öyrəndim. 
Müharibə gözüyaşlı qalan şəhid 
sevgiləri, tanıdıqlarımız və tanımadıq-
larımız gizli qalan sevgilər, yarımçıq 
hekayələr, atasız böyüyən, hətta 
atasız doğulan balalar qoydu geridə. 
Bizim borcumuz hər zaman bu öv-
ladların gələcəyi naminə əlimizdən 
gələnləri etməkdir. 

– Həyəcanınız, hissləriniz 
 doğmadır, Nəsibə xanım. 

– Şəhid Alişanlı Amalın şəxsi 
dəftərində yazdığı bu sözlər məni çox 
təsirləndirdi: 

“Ana qədrini bilməyən oğul 
əsgərlik məqamı çatanda bilər. 

 Ana əllərinin hərarətini dəmir 
çarpayıda yatanda bilər”

– Sonda arxiv işinin 
məsuliyyətini oxuculara necə izah 
edərdiniz? 

– Mən bu məqamda ulu öndər 
Heydər Əliyevin bir kəlamını xatır-
latmaq istərdim: “Tarixi olduğu kimi 
qəbul etmək, dərk etmək və olduğu 
kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tarixi 
təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki 
qara ləkələri, qara səhifələri unut-
maq da olmaz”. Tariximizi yaşa-
dan yer isə arxivdir. Bu sahədə 
arxiv işçilərinin məsuliyyəti daha 
böyükdür. Hər zaman çalışırıq ki, 
öhdəmizə düşən vəzifəni layiqincə 
yerinə yetirək. Mənfur düşmənlərimiz 
olmayan faktları sənədləşdirərək, 
arxivləşdirib tarixini saxta yollarla 
zənginləşdirməyə çalışırlar. Biz hər 
zaman çalışmalıyıq ki, xalqımızın 
qəhrəmanlıqlarını arxivləşdirək. Arxiv 
faktdır, danılmazdır. Bizim xalqın 
xəmiri qəhrəmanlıqla, azadlıq uğrun-
da mübarizə ilə yoğrulub. Bu yerdə 
sözlərimi yenə də ulu öndər Heydər 
Əliyevin çox sevdiyim bir kəlamı ilə 
bitirmək istərdim: “Arxiv işlərinə gərək 
çox ciddi fikir verək. Bir tərəfdən ona 
görə ki, bu, xalqımızın tarixini əks 
etdirən yeganə mənbədir. İkinci də 
ona görə ki, tariximizi təhrif edənlərin 
qarşısını almaq üçün çox mühüm 
amildir”.

Təqdim etdi:  
Rizvan FİKRƏTOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan filmi  
ABŞ-da qızıl priz qazandı

Bu barədə filmin ssenari müəllifi, quruluşçu 
rejissoru və baş prodüseri Cəlaləddin Qasımov 
bildirib. O deyib ki, bu ekran əsəri  koronavirusa 
qarşı mübarizədə həkimlərlə birlikdə öz 
həyatını təhlükəyə atan polislərin və müxbirlərin 
cəsarətinin geniş kütləyə çatdırılması məqsədilə 
çəkilib.

Filmdə əsas rolları Xalq artisti Sabir 
Məmmədov, Əməkdar artistlər Rövşən 
Kərimduxt, Flora Hüseynova, Mehriban 
 Xanlarova, aktyorlar Əjdər Zeynalov və Rövşən 
Məmmədov ifa ediblər. 

Cəlaləddin Qasımov bildirib ki, “Accolade 
heykəlciyi” yüksək keyfiyyətli filmlər və yeni me-
dia məhsulu istehsal edən rejissorların uğurla-
rını təqdir edir. Bu isə rejissorların etibarlılıq və 
populyarlıq qazanmalarına kömək etmək niyyəti 
daşıyır. Qaliblər beynəlxalq media qurumlarının 
məlumat bazasında elan olunur.

2003-cü ildən başlanan “Accolade Global 
Film Yarışı” hazırda 19 ildir ki, sənayedə yüksək 
səviyyəli, nüfuzlu qlobal film festivalı kimi 
tanınıb. “Accolade Qlobal Film Yarışı” istedadlı 
rejissorlara, prodüserlərə, aktyorlara və yaradıcı 
kollektivlərə layiq olduqları qiyməti verir. 

Hər il “Accolade Qlobal Film Yarışı”na 
minlərlə film dəvət alır. Müsabiqədə keyfiyyət 
və yaradıcılıq dörd səviyyədə mükafatla qeyd 
olunur.

“Biz kommersiya məqsədi ilə yox, 
Azərbaycanı dünyada tanıtmaq üçün filmlər 
çəkirik və istəyimizə də nail oluruq. Düşünürəm 
ki, hər bir yaradıcı insan qismən də olsa, 
ölkəmizin təbliği işinə töhfə verməlidir”, – deyə 
C. Qasımov bildirib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan qürurlu-qələbəli tarix yaşayır. Tariximizin 
təhrifdən qorunub saxlanılmasında başlıca vəzifə arxivlərin 
üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsi 
“Milli Arxiv Fondu haqqında” Qanuna uyğun olaraq, 44 

günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş Vətən 
övladlarının əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, həmçinin  onlara 
aid olan sənədlərin vahid şəxsi arxiv fondunda toplanılması, 
mühafizəsi, istifadəsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədilə 
müvafiq tədbirlər görür. Bu istiqamətdə II Vətən müharibəsinin 
Şirvan şəhərindən olan 24 şəhidinin 300 saxlama vahidindən ibarət 
olan şəxsi sənədləri Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin 
Dövlət Arxivinin (ARDA) Şirvan filialına təqdim olunub. Daha ətraflı 
məlumat vermək üçün ARDA Şirvan filialının direktor vəzifəsini icra 
edən Nəsibə xanım Məmmədova ilə olan müsahibəni təqdim edirik:

 Azərbaycanda “SSP Production” tərəfindən istehsal olunmuş, çəkilişləri bu 
ilin iyul ayında başa çatan “Xatirə və xəta” bədii filmi daha bir beynəlxalq  yarışda 
mübarizə aparıb. Ekran əsəri “Ən yaxşı bədii film” kateqoriyası üzrə nüfuzlu 
 “Accolade Qlobal Film Yarışı”nda “Accolade heykəlciyi” qızıl prizinə layiq görülüb.

Dövlət Statistika Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, gömrük 
orqanlarında qeydiyyatı aparılmış, la-
kin gömrük rəsmiləşdirilməsi tam başa 
çatdırılmamış ixrac olunan xam neft və 
təbii qazın statistik qiymətləndirilmiş 
dəyəri nəzərə alınmaqla 2022-ci ilin 
yanvar-iyul aylarında ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 30 milyard 653,2 mil-
yon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Ticarət 
dövriyyəsinin 23 milyard 159,4 milyon 
dollarını və ya 75,6 faizini ölkədən 
ixrac olunmuş məhsulların, 7 milyard  
493,8 milyon dollarını (24,4 faizini) 
isə idxal məhsullarının dəyəri təşkil 
etmiş, nəticədə 15 milyard 665,6 mil-
yon dollar məbləğində müsbət saldo 
yaranmışdır.

 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları ilə 
müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 
faktiki qiymətlərlə 71,7 faiz, real 
ifadədə isə 7,2 faiz artmışdır. İxrac 
real ifadədə 12,3 faiz artmış, idxal 
isə 2,3 faiz azalmışdır. 2022-ci ilin 
yanvar-iyul aylarında qeyri neft-
qaz məhsullarının ixracı əvvəlki ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə faktiki 
qiymətlərlə 24,2 faiz, real ifadədə 
11,4 faiz artaraq 1 milyard 682 milyon 
dollar təşkil etmişdir.

 Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil 
olmuş məlumatlara əsasən ölkənin 
xarici ticarət dövriyyəsinin 36,8 faizi 
İtaliya, 11,2 faizi Türkiyə, 6,2 faizi Ru-
siya, 3,9 faizi Hindistan, 3,8 faizi Çin, 
3,5 faizi İsrail, 3 faizi Birləşmiş Krallıq, 
2,2 faizi Yunanıstan, 2 faizi Almaniya, 
hər biri 1,7 faiz olmaqla Çexiya və Xor-
vatiya, hər biri 1,6 faiz olmaqla Gür-
cüstan, İspaniya və Ukrayna, 1,5 faizi 
Portuqaliya, hər biri 1,2 faiz olmaqla 
İsveçrə və Qazaxıstan, hər biri 1,1 
faiz olmaqla Tunis və ABŞ, 13,1 faizi 
isə digər ölkələr ilə aparılmış ticarət 
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.

İxracın 48,3 faizini İtaliyaya, 9,6 
faizini Türkiyəyə, 4,7 faizini Hindis-
tana, 4,6 faizini İsrailə, 3,4 faizini 
Birləşmiş Krallığa, 2,9 faizini Yunanıs-
tana, 2,2 faizini Xorvatiyaya, hər biri 
2,1 faiz olmaqla Çexiya və Rusiyaya, 
hər biri 1,9 faiz olmaqla İspaniya və 
Portuqaliyaya, 1,8 faizini  Gürcüstana, 
hər biri 1,5 faiz olmaqla İsveçrə və 
Ukraynaya, 1,4 faizini Tunisə, 1,2 
 faizini Almaniyaya, 1,1 faizini Vyet-
nama, hər biri 1 faiz olmaqla Tailand 
və Rumıniyaya, 5,8 faizini isə digər 
ölkələrə göndərilmiş məhsulların 
dəyəri təşkil etmişdir. 

Qeyri neft-qaz məhsulları üzrə 
 ixracın dəyərində Rusiyaya (27,5 
faiz), Türkiyəyə (27,5 faiz), Gürcüs-
tana (6,4 faiz), İsveçrəyə (6,0 faiz), 
ABŞ-a (3,5 faiz), İtaliyaya (2,4 faiz), 
Niderlanda (2,0 faiz), Qazaxıstana 
(1,9 faiz), Rumıniyaya (1,9 faiz), 
Hindistana (1,8 faiz), Özbəkistana 
(1,4 faiz), Belarusa (1,2 faiz), Çinə 
(1,2 faiz), Braziliyaya (1,2 faiz), 
 Ukraynaya (1,1 faiz), İsveçə (1,0 
faiz) göndərilmiş malların payı 
 üstünlük təşkil etmişdir. 

Ölkəyə idxal olunmuş məhsulların 
ümumi dəyərinin 18,7 faizi Rusiya, 
16,2 faizi Türkiyə, 14,9 faizi Çin, 4,4 
faizi Almaniya, 4,2 faizi Qazaxıstan, 
3,5 faizi İran, 3,2 faizi ABŞ, 2,3 faizi 
İtaliya, hər biri 2 faiz olmaqla Ukray-
na və Yaponiya, hər biri 1,9 faiz ol-
maqla Türkmənistan və Koreya, hər 
biri 1,8 faiz olmaqla Birləşmiş Krallıq 
və Fransa, 1,6 faizi Hindistan, 1,1 
faizi Belarus, hər biri 1 faiz olmaqla 
Özbəkistan və Braziliya, 16,5 faizi 
isə digər ölkələr ilə aparılmış idxal 
əməliyyatlarının payına düşmüşdür.

2022-ci ilin yanvar-iyul aylarında 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

mühüm məhsul növlərindən təzə 
meyvə ixracı 7 faiz, tütün – 2,6 dəfə, 
çay – 98,4 faiz, mineral gübrələr – 2,2 
dəfə, emal olunmamış alüminium – 
66,4 faiz, qara metallardan çubuqlar 
– 41,7 faiz, qara metallardan borular 
– 33,1 faiz, sement klinkerləri – 20,9 
faiz, bentonit gili – 8 faiz artmış, təzə 
tərəvəz ixracı isə 7,4 faiz, kartof – 
14,9 faiz, bitki yağları – 21,6 faiz, 
şəkər – 60,3 faiz, meyvə və tərəvəz 
şirələri – 19 faiz, meyvə və tərəvəz 
konservləri – 12,7 azalmışdır. 

2021-ci ilin yanvar-iyul ayları ilə 
müqayisədə 2022-ci ilin yanvar-iyul 
aylarında buğda idxalı 5,1 faiz, təzə 
meyvə – 10,6 faiz, kərə yağı, digər 
süd yağları və pastaları – 32,9 faiz, 
unlu qənnadı məmulatları – 12,2 
faiz, kartof – 6,1 faiz, quş əti və onun 
əlavə məhsulları – 22,2 faiz artmış, 
bitki yağları idxalı isə 12,9 faiz, xam 
şəkər – 12,7 faiz, şokolad və şokolad 
məhsulları – 4,3 faiz, çay – 3,5 faiz, 
təzə tərəvəz – 28,3 faiz, mal əti – 
59,6 faiz azalmışdır. 

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan 170 ölkə ilə  
xarici ticarət əlaqəsi saxlamışdır 

 Cari ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi və fiziki şəxsləri dünyanın 170 ölkəsindəki tərəfdaşları 
ilə ticarət əməliyyatları həyata keçirmiş, 114 ölkəyə məhsul 
 ixrac olunmuş, 156 ölkədən idxal olunmuşdur. 

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun sakinlərlə  növbəti 
səyyar görüşü “Sağ sahil” yaşayış massivindəki Mikayıl Müşfiq küçəsinin 11/19 yaşayış 
binası ərazisində keçirilib. Görüşdə Koroğlu, Təbriz və digər küçələrdə yaşayan 
sakinlər də iştirak ediblər. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan başçı  sakinlərə   
ölkədə və şəhərdə aparılan abadlıq- quruculuq 
işləri haqqında ətraflı məlumat verib.  İlham 
İsmayılov, həmçinin indiyədək sakinlərlə 
keçirilən səyyar görüşlərdən sonra icra 
hakimiyyətinin tədbirlər planına əlavələr 
edildiyini,  insanların arzu və istəklərinə uyğun 
layihələr gerçəkləşdirildiyini diqqətə çatdırıb.  O, 
ölkə rəhbəri İlham Əliyevin tapşırığına  müvafiq 
olaraq hər həftə reallaşdırılan belə səyyar 
görüşlərin şəhərin inkişafına, tərəqqisinə öz 
müsbət təsirini göstərdiyini vurğulayıb.   

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı çıxışında 
daha sonra   sakinlərə sərbəst mikrofondan 
istifadə edərək qarşılaşdıqları  problemlərdən 
danışmağı, təklif və fikirlərini bildirməyi diqqətə 
çatdırıb.  

Görüşdə sakinlərdən Göyçək Bayramova, 
Ballı Məmmədova, Durna Rüstəmova, Zöhranə 
Əliyeva, Aslan Alıyev, Natiq Məmmədov və 
başqaları çıxış edərək belə səyyar görüşlərin 

keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar, rastlaş-
dıqları çətinliklərin aradan qaldırılması  haq-
qında təkliflərini bildiriblər. Eyni zamanda, bu 
yaşayış məhəlləsindəki binaların əksəriyyətinin 
əsaslı təmir edilməsinin zəruriliyini, yaşayış 
sahəsinin işıqlandırılması və   ağacların suva-
rılnması üçün su xətlərinin çəkilməsinin önəmini 
qeyd ediblər. Sakinlər, həmçinin istilik sisteminin 
qaydaya salınmasına ciddi ehtiyac duyulduğunu 
xatırladıblar. 

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı İlham İsmayılov deyilənləri diqqətlə 
dinləyərək, görüşdə iştirak edən idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərlərinə, eləcə də icra 
hakimiyyəti başçısı aparatının məsul şəxslərinə 
konkret  tapşırıqlar verib. Eyni zamanda, 
məsələlərin yerndəcə həll olunmasınının vacibli-
yini xatırladıb.   

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Mingəçevirdə sakinlərlə görüş 
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