
Yanvar-avqust aylarında  
56,1 milyard manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal olunmuşdur

Sənaye müəssisələri və bu sahədə 
fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarlar 
tərəfindən 2022-ci ilin yanvar-avqust 
aylarında 56,1 milyard manatlıq sənaye 
məhsulu istehsal edilmişdir. Neft-qaz 
sektorunda məhsul istehsalı 1,6 faiz 
azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 9,0 
faiz artmışdır.

Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, sənaye məhsulunun 75,5 faizi mədənçıxarma 
sektorunda, 20,6 faizi emal sektorunda, 3,3 faizi elekt-
rik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,6 faizi isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda əmtəəlik neft hasilatı 5,2 
faiz azalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 11,3 faiz artmışdır.

Emal sektorunda sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 
3,3 dəfə, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı 
2,3 dəfə, əczaçılıq məhsullarının istehsalı 76,7 faiz, dəri 
və dəri məmulatlarının, ayaqqabıların istehsalı 59,9 faiz, 
elektrik avadanlıqlarının istehsalı 50,1 faiz, mebel isteh-
salı 49,8 faiz, geyim istehsalı 47,3 faiz, maşın və ava-
danlıqların istehsalı 38,5 faiz, hazır metal məmulatlarının 
istehsalı 35,9 faiz, poliqrafiya məhsullarının istehsalı 27,3 
faiz, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı 
25,9 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 21,7 faiz, kağız 
və karton istehsalı 18,9 faiz, qida məhsullarının istehsalı 
13,2 faiz, ağacın emalı və ağacdan məmulatların istehsalı 
12,2 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının istehsalı 
9,9 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 8,5 
faiz, kimya sənayesi məhsullarının istehsalı 7,1 faiz, tütün 
məmulatlarının istehsalı 2,4 faiz artmış, içkilərin istehsalı 
6,1 faiz, neft məhsullarının istehsalı 10,3 faiz, maşın və 
avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 22,1 faiz, 
toxuculuq sənayesi məhsullarının istehsalı 28,0 faiz azal-
mışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və buxarın istehsalı, 
bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda istehsalın həcmi 
2,4 faiz, su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 
sektorunda isə 5,1 faiz artmışdır.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Sığorta sektorunda ləğv edilmiş 
lisenziyalar barədə məlumat

 “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.3-cü maddəsinə 
əsasən 12 ay ərzində lisenziyalarının qüvvəsinin iki dəfə dayandırılmasına səbəb olmuş hal, 
lisenziyaların qüvvəsinin həmin hal əsasında sonuncu dəfə dayandırıldığı tarixdən etibarən 9 
ay ərzində təkrar yarandığını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə 
Heyətinin 7 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə siyahıda göstərilən (siyahı əlavə olunur) 4 nəfər 
fiziki şəxsə sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş lisenziyalar ləğv edilmişdir.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 107.1.3-cü 
maddəsinə əsasən lisenziyaları ləğv edilən fiziki şəxs olan sığorta agentlərinin 

SİYAHISI
№ Lisenziya sahiblərinin adları Lisenziyanın 

verilmə tarixi
Lisenziyanın 

nömrəsi
VÖEN

1 Bayramov Elçin Binyamin oğlu 24.01.2014 080502 3000818522
2 Gülməmmədov Rəşad Rövşən oğlu 09.02.2011 000387 5400347182
3 Quliyev Tural Tamil oğlu 03.05.2013 000925 2302233082
4 Quliyeva Çinarə Vilayət qızı 18.02.2010 000329 1001819422 

B İ L D İ R İ Ş 
“ALMET “ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

səhmdarlarının növbədənkənar ümumi 
yığıncağı 21 oktyabr 2022-ci il saat 9.30-da 
“Almet” ASC-nin yerləşdiyi ünvanda (Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, 8-ci Zavod küçəsi  
1 nömrəli ünvanda – “Azəriqaz” İB-nin 
 yaxınlığında) keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:

1. Direktorun seçilməsi.
Səhmdarların ümumi yığıncağının 

gündəliyinin materialları ilə (012) 496-
43-72 nömrəli telefonla əlaqə saxlayıb, 
yaxud cəmiyyətin ünvanında tanış olmaq 
mümkündür. 

Müşahidə şurası 

Təhsilə qayğı uğurlu gələcəyimizin təminatıdır

Təəccüblü deyil ki, Azərbaycanda 
təhsil müasir dövrün tələblərinə 
uyğun formada inkişaf edir. Bu 
ənənə isə çoxdan qoyulub. İstər 
Azərbaycana birinci, istərsə də ikinci 
rəhbərliyi dövründə ümummilli lider 
Heydər Əliyev daim təhsilə, təlim-
tərbiyəyə strateji sahə kimi baxmış, 
Vətənin, xalqın tərəqqisində оnların 
rоluna yüksək qiymət vermişdir. 
“Təhsil sahəsi xalqımızın bu günü, 
millətimizin, dövlətimizin gələcəyi 
üçün ən vacib bir sahədir”, – deyən 
ulu öndər Azərbaycan təhsilinin inki-
şafı naminə böyük işlər görmüşdür. 
Müdrik dövlət xadimi təhsilə yalnız 
savad, bilik qazanmaq, elm öyrənmək 
imkanı kimi baxmamış, bütövlükdə, 
hər bir insanın həyatını düzgün qur-
masında, fəal vətəndaş mövqeyinin 
formalaşmasında, cəmiyyətdə gedən 
tərəqqi prosesində yaxından iştirak 
etməsində onun mühüm rola malik ol-
duğunu önə çəkərək demişdir: “Həyat 
böyük bir prosesdir. Bu prosesdə 
uğurla iştirak etmək üçün insan müa-
sir tələblərə uyğun olan təhsilə malik 
olmalıdır”.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev də ulu öndərin yolunu davam 
etdirərək təhsilə xüsusi qayğı göstərir. 
“Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. 
Biz fəxr edirik ki, Azərbaycanda 
savadlılıq təxminən 100 faizdir. Bu, 
çox böyük göstəricidir. Elə etməliyik 
ki, bütün uşaqlar savadlı, bilikli 
olsunlar, gələcəkdə özləri üçün gözəl 
həyat qura bilsinlər, dövlətimiz üçün 
dəyərli vətəndaşlar olsunlar. Ona 
görə, təhsilin keyfiyyəti indi ön plana 

çıxır. Bu istiqamətdə də islahatlar 
aparılır. Eyni zamanda, müəllimlərin 
fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün 
islahatlar aparılır. Müəllimlərin 
əməkhaqları qaldırılır. Əlbəttə ki, 
hər bir məktəbin əsas qiyməti onun 
fəaliyyətinin göstəriciləri ilə bağlıdır. 
Hər bir məktəb çalışmalıdır ki, təhsilin 
səviyyəsi yüksək olsun”.

Möhtərəm Prezidentimiz və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva yeni dərs ilinin başlaması ilə 
əlaqədar yeni tikilmiş məktəblərdə 
və əlavə korpuslarda yaradılan 
şəraitlə tanış olmuşlar. Bakıətrafı 
qəsəbələrdə yeni dərs ilində bir neçə 
məktəb istifadəyə verilmişdir. Cənab 
Prezident Bakı şəhəri Suraxanı 

rayonunda yeni inşa edilmiş məktəb 
kompleksi ilə tanış olmuşdur. 
2304 şagirdin təhsil ala biləcəyi bu 
məktəb kompleksi bütün müasir 
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 
Prezident Bakının Nəsimi rayonunda 
yeni korpusu tikilən 35 saylı tam 
orta məktədə də olmuş, buradakı 
vəziyyətlə tanış olmuşdur. Dövlət 
başçımız Binəqədi rayonunda 335 
saylı, Saray qəsəbəsində 2 saylı 
yeni məktəblərə də getmişdir. Bu 
məktəblərin hər birində tədrisin 
yüksək səviyyədə təşkili üçün 
imkanlar yaradılmışdır.

Dövlət başçımız qeyd edib ki, 
Azərbaycan uğurla inkişaf edən 
ölkədir. Son illər ərzində biz bütün 
istiqamətlər üzrə böyük nailiyyətlərə 
imza atmışıq. Elə etməliyik ki, bu inki-
şaf dayanıqlı olsun. Buna nail olmaq 
üçün isə əlbəttə ki, insanlar hazırlıqlı, 
gənclər bilikli olmalıdırlar. Əgər inkişaf 
etmiş ölkələrin tarixinə və bu gününə 
baxsaq, görərik ki, o ölkələrdə təhsil, 
texnologiya, elm inkişaf edir. Biz də 
bu yolla gedirik. Azərbaycanda gənc 
nəslin bilikli, savadlı olması ölkəmizi 
gücləndirir. Çünki iqtisadiyyata, 
sənayeyə, bütün sahələrə çox gözəl 
mütəxəssislər lazımdır. Ölkəmizin çox 
uğurlu inkişaf dinamikası var. Kadr 
hazırlığı, mütəxəssislər, peşəkarlar, 

əlbəttə ki, bu dinamikaya əlavə güc 
verəcək. Ona görə, təhsilin keyfiyyəti 
ilə bağlı çox önəmli addımlar atılır, 
islahatlar aparılır.

 Hazırda işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə yeni məktəblərin tikintisi 
diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham 
Əliyev bütün bu islahatların davamı 
olaraq zərər görən bölgələrimizdə də 
təhsilə diqqətlə yanaşaraq “ 2020-ci 
il sentyabrın 27-dən başlayaraq 
Ermənistan Respublikası silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan Respublika-
sının ərazisinə təcavüzü nəticəsində 
zərər vurulmuş təhsil müəssisələrində 
təmir-tikinti işlərinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Gəncə 
şəhəri, Ağdam, Goranboy və Tərtər 
rayonlarında ziyan dəymiş təhsil 
müəssisələrində təmir-tikinti işlərinin 
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi 
üçün Azərbaycan Respublikasının 
2022-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin ehtiyat fondun-
dan Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyinə vəsait ayrılıb. 
Artıq Zəngilan rayonunun Ağalı 
kəndində (“ağıllı kənd”) müasir tipli 
yeni məktəb binaları inşa edilmiş-
dir. Bütün bu addımlar o deməkdir 
ki, Azərbaycanın Qarabağdakı 
ərazilərdə də uzunmüddətli planlar 
gerçəkləşdirəcəkdir. 

Səmayə EYNULLAYEVA,  
“Ankara məktəbi”  

məktəb-liseyinin direktoru

Azərbaycanda milli tərəqqinin əsas yolu elm və təhsilin 
inkişafından, habelə kompüter və informasiya texnologiyalarının 
bütün idarəetmə səviyyələrində geniş tətbiqindən keçir. Bu reallıq 
nəzərə alınaraq, dövlətin uğurlu elm və təhsil siyasəti həmin 
sahədə özünü göstərən bir sıra problemlərin həllində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bir faktı da qeyd edək ki, ölkədə təhsilə 
xüsusi diqqət yetirilməsi respublikamızın sürətli iqtisadi inkişaf 
yolunda olması, geniş maliyyə imkanları qazanması ilə şərtlənir. 
Ona görə də təhsilin bütün istiqamətlər üzrə proporsional inkişafı 
ciddi investisiya tələb edən məsələ olduğundan dövlətin son 
illərdəki maliyyə imkanları bu sahədə qlobal layihələrə başlamağa 
münbit şərait yaratmışdır.

Səyavuş mənim təkcə qohumum 
deyildi, həm də yaradıcılıq ortağım idi 
Onunla birlikdə yazdığım “Xəzər balladası” 

baleti çox böyük uğur qazanmışdı

Elə buradaca xatırladım ki, Səyavuş sent-
yabrın 5-də dünyasını dəyişmiş, ertəsi gün isə 
yazıçı Məmməd Orucun “525-ci qəzet”də onun 
vəfatı ilə bağlı hüznlü bir yazısı verilmişdi. 
Yəni onun ölümü ədəbi ictimaiyyəti və mətbuat 
nümayəndələrini həqiqətən sarsıtmışdı. 
Mərhum sənətkarımız haqqında belə tezliklə 
yazı hazırlayanlara və həmin məqaləni böyük 
oxucu auditoriyasına təqdim edənlərə sidq-
ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. 

… Mən 1960-cı ildə Səyavuşun bacısı 
Ofeliya Məmmədzadə ilə ailə həyatı qurmuş-
dum. O zaman Səyavuş Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsini 
yenicə bitirmiş və Moskvadakı Maksim Qorki 
adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutuna qəbul 
olunmuşdu. O vaxt məni SSRİ Bəstəkarlar 
İttifaqının Moskvada keçirilən tədbirinə dəvət 
etmişdilər. Yəni Moskvada bir neçə gün birlikdə 
olduq və Səyavuşun əsl insani keyfiyyətlərini 
həmin qısa səfərdə kəşf etdim. Sonradan 
uzun illər boyu həqiqi dost və arzuolunan 
həmsöhbətimə çevrildi.

Sonralar ünsiyyətimiz sənət sahələrimizə 
də keçdi. O mənim yaradıcılığımla maraqla-
nırdı, mən də onun. Çox dəyərli tərcümələri 
var idi. Şairlər onu gözəl təb sahibi kimi 
qəbul edirdilər, tərcüməçilər isə ən ustad 
tərcüməçilərdən biri kimi. Mən Səyavuşun 
sözlərinə bir sıra mahnılar yazmışam. Həmin 
mahnılar Xalq artisti Flora Kərimovanın və bir 
neçə digər müğənninin ifasında dövlət radi-
omuzun fondu üçün lentə alınmışdır. Mənim 
yubileylərimdə və yaradıcılıq gecələrimdə 
həmin mahnılar da repertuarda olur. 

Ancaq bizim yaradıcılığımızın ən böyük 
uğuru ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında 
yazdığımız “Xəzər balladası” birpərdəli ba-
leti olmuşdu. Siyavuş həmin baletin libretto 
müəllifi idi. Bu əsər bizə Azərbaycanda da, 
onun hüdudlarından kənarda da böyük şöhrət 
qazandırmışdı. “Xəzər balladası” 1968-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında 
tamaşaya qoyulduqdan sonra (baletmeysterlər 
Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədov) 
tezlikdə Moskva, Sankt–Peterburq, Kiyev və 
keçmiş SSRİ-nin, eləcə də Fransanın bir neçə 
şəhərlərində, Lüksemburqda və Monte-Karlo-
da göstərilmişdi. 

Xatırladım ki, “Xəzər balladası” baleti 
Moskvanın Qurultaylar Sarayında da oynanıl-
mışdır. Xaricdə isə bu balet 30 dəfədən çox 
nümayiş etdirilmiş, Fransanın Amyen, Bezan-
son, Dijon, Le-Krezo, Nansi, Eks-Provans, 
Monpelye şəhərlərində tamaşaya qoyulmuş-

dur. Əsər Parisdə keçirilən VII Beynəlxalq 
Rəqs Festivalında “Şan Elize” Teatrında oyna-
nılaraq, böyük uğur qazanmışdır. Bu barədə 
Fransa mətbuatında da bir sıra müsbət rəylər 
dərc olunmuşdu. 

Məsələn, “Parizyen libere” yazırdı ki, 
“Xəzər balladası” baleti koloritli və şəffaf tərzdə 
instrumentləşdirilmiş musiqidən ibarətdir”. “Le 
Monde” qəzetində çıxmış rəydə belə deyi-
lirdi: “Bu əsər həqiqətən dəniz neftçilərinin 
həyatından bəhs edən gözəl bir himndir... Bu 
musiqi əsərində maşınların işləməsi, nef-
tin necə əldə olunması və s. geniş surətdə 
qələmə alınmışdır”. Mənim müəllimim Qara 
Qarayev müsahibələrinin birində qürurla qeyd 
edirdi ki, “Paris Azərbaycan baletinin varlığını 
etiraf etdi”. 

Səyavuş Azərbaycan və rus dillərində 
dəyərli şeir kitablarının müəllifi, klassik və 
müasir ədəbiyyat nümunələrinin rus dilinə 
çevrilməsində və təbliğində böyük xidmətləri 
olan sənətkar idi. Böyük şairimiz Bəxtiyar 
Vahabzadə onun haqqında demişdi: “Qələm 
dostumuz tərcüməçilik fəaliyyəti ilə yanaşı, rus 
dilində bir neçə şeir kitabı da nəşr etdirmişdir. 
Mən bu kitabları oxumuş, onun özünəməxsus 
poetik üslubunu, yazı manerasını həmişə 
sevmişəm... Doğrusunu deyim ki, mənim 
yazılarımı rus dilinə çevirdiyi zaman dilimizdəki 
mürəkkəb ibarələri, xüsusən, idiomatik 
deyimləri sərrast tərcümə edə biləcəyindən 
ehtiyat edirdim. Sonralar gördüm ki, 
Səyavuş mənim seçib sonaladığım şirin xalq 
deyimlərini, mürəkkəb ibarələrin rus dilindəki 
qarşılığını böyük ustalıqla tapır, bədiiliyi 
saxlamaqla mətləbi dəqiq tərcümə etməyi 
bacarır. Şübhəsiz, hər iki dili mükəmməl bilən, 
sözün rəng və çalarlarını bir- birindən seçib 
yerinə görə dəyişən bu cür ustalığa sahib ola 
bilər. Mən Səyavuşda bu məharəti gördüyümə 
görə, onun ana dilində şeir yazmağa başladı-
ğını eşidəndə buna təəccüb etmədim, əksinə 
sevindim”.

Yazıçı Məmməd Oruc isə “525-ci qəzet”də 
verilmiş, yuxarıda adını çəkdiyim “Gözlənilən 
ayrılığın tarixçəsi” adlı məqaləsində yazır: 
“Riyaziyyat müəllimi olan, hətta müxtəlif illərdə 
Bakı məktəblərində direktor vəzifəsinə kimi 
yüksələn İmran müəllim Ərdəbil vilayətindən 
idi. Ona görə də Səyavuş müəllimin Bakıda 
atası tərəfdən simsarı yoxdur”. ( Onun yeganə 
oğlunu Rusiyada ermənilər öldürmüşdülər – 
İ.M.) .

Həmin məqalədəki bu sətirləri oxuyanda 
kövrəlməmək olmur: “Anası Qəmər xanım 
Qarabağda – Ağdamda doğulub böyümüş, 
sonra da Bakıda Xarici Dillər İnstitutunu 
bitirmiş, alman dili ixtisasına yiyələnmiş və 
ömrünün sonuna qədər bu ali təhsil ocağında 
dərs demişdi. Böyük Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş, sonradan hüquq təhsili almış, 
hüquq- mühafizə orqanlarında işləmiş dayı-
larını tez-tez xatırlayırdı. Yadımdadır, 2020-ci 
ilin noyabrında Azərbaycanın erməni faşizmi 
üzərində qələbəsi elan olunanda pıçıltıyla dedi: 
Kaş, anam, dayılarım bu günü görəydilər... Və 
bu sözün tamamında da iri, daha çox maviyə 
çalan gözləri doldu”.

Allah rəhmət eləsin!
Tofiq BAKIXANOV,  

Xalq artisti, professor,  
“Şöhrət” və “Şərəf” ordenli bəstəkar, 

Prezident təqaüdçüsü

Əməkdar incəsənət xadimi,  Əməkdar mədəniyyət işçisi,  Prezident  təqaüdçüsü, 
şair-tərcüməçi Səyavuş Məmmədzadənin vəfatından çox sarsıldım. O, təkcə öv-
ladlarımın dayısı kimi yox, həm də mənim bir sıra əsərlərimin sözlərinin müəllifi, 
özünəməxsus musiqi duyumu, milli incəsənətimizin bilicilərindən biri, eyni zaman-
da, maraqlı həmsöhbət kimi daim ürəyimizdə yaşayacaq. Onunla ədəbiyyatın və 
incəsənətin bütün sahələri barədə saatlarla söhbət etmək mümkün idi. 

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
“Açma-yumma” xalçası

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin 
inciləri” layihəsinin “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi – Şuşa” bölməsi üzrə 
növbəti təqdimat “Açma-yumma” xalçasına həsr olunub.

Qarabağ tipinə aid olan “Açma-yumma” 
xalçalarının istehsal mərkəzləri qədim za-
manlardan Ağdamın Xıdırlı, Cəbrayılın Papı 
və Sofulu kəndləri, XVIII əsrdən etibarən 
isə həmçinin Şuşa və ona yaxın yerləşən 
Şırlan və Xəlfəli kəndləri olmuşdur. Xalçaçı-
lıq sənətinin əski ustadlarının söylədiyi kimi, 
keçmiş zamanlarda Bərdə rayonunun Kəbirli 
kəndində (Ağcabədiyə yaxın) toxunan kiçik 
ölçülü “Açma-yumma” xalçaları çox məşhur 
olub. Onlar zərif iplərdən toxunurdu, həzin və 
sakitləşdirici çalarlara malik olur və bir qayda 
olaraq, xüsusi sifarişlə istehsal edilirdi.

 “Açma-yumma” xalçalarının orta 
sahəsinin kompozisiyası, başlıca ola-
raq, bir neçə ətrafında dişciklərin olduğu 
rombabənzər naxışlardan (qellərdən) 
ibarətdir. Bir-birinin ardınca aşağıdan yuxarı-
ya doğru bütün orta sahə boyunca yerləşən 
naxışlar (göllər) formalarına görə orijinal-
dır. Naxışların təsvirlərinin sxematikliyini 
və onları əhatə edən dişciklərin formasını 
nəzərə alaraq, xalçaçılar bu xalçaları ədalətli 
olaraq, “Açma-yumma” adlandırmışlar. Bu, 
toxuma prosesində naxışların istiqamətini 
müəyyən edən texniki termindir. Yuxarıda 
təsvir edilmiş göllərin yarısı eyni dəqiqliklə 
və ya kiçik dəyişiklərlə xalçanın sağ və sol 
tərəflərində təkrarlanır ki, bu da göllərin dia-
qonal və şaquli istiqamətlərdə təkrarlanması 

görünüşü yaradır. Göllər arasındakı hamar 
fonlu burumlar xalçanı canlandırır. Qeyd 
edək ki, böyük xalılarda enindən asılı olaraq, 
naxışlar arası burumlar əhəmiyyətli dərəcədə 
genəldilir. Haqqında danışılan xalça orta 
sahənin kompozisiyasına görə “Dəryanur 
xalçası”na bənzəyir. “Açma-yumma” xalça-
larının haşiyə zolaqları müxtəlif olur. Lakin 
“Qotazlı buta”nın orta haşiyəsi xalçanın bu 
tipi üçün səciyyəvidir. “Açma-yumma” xalça-
larının fonu, adətən, tünd göy rəngdə olur. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ölkədə ümumi daxili məhsul  
istehsalı 5,8 faiz artmışdır

Cari ilin yanvar-avqust aylarında ölkədə 84 milyard 880,4 milyon 
manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,8 faiz çox ümumi 
daxili məhsul istehsal olunmuşdur.

Dövlət Statistika Komitəsi bildirib ki, iqti-
sadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 
2,0 faiz azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda 

isə 10,3 faiz artmışdır.
ÜDM istehsalının 52,5 faizi sənaye, 7,9 

faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 
6,1 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 5,1 
faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 
balıqçılıq, 3,9 faizi tikinti, 1,5 faizi turistlərin 
yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,3 faizi 
informasiya və rabitə sahələrinin, 14,1 faizi 
digər sahələrin payına düşmüş, məhsula 
və idxala xalis vergilər ÜDM-in 7,6 faizini 
təşkil etmişdir.

Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 
8440,1 manata bərabər olmuşdur.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

14 sentyabr 2022-ci il, çərşənbə10

Admin
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2022.- 14 sentyabr.- S.10.

Admin
Машинописный текст




