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منبع خبر

مشروح اخبار

نقطه نظرات /تحلیل ها و پیشنهادات

ف

در  10ماهه سال 2021صادرات آذربایجان به 16.8
میلیارد دالر رسید که  2میلیارد دالرآن سهم صادرات غیر
نفتی بوده است ،که در بخش صادرات غیر نفتی 607
صادرات غیرنفتی

1

میلیون دالر افزایش یافته است که  42درصد بیشتر از زمان کشور آذربایجان به صادرات غیر نفتی توجه ویژه

آذربایجان در 10
6

مشابه سال قبل بوده است.

ماهه اول سال به شدت

ای دارد واز آن حمایت مینمایدو در تالش است

نوامبر

صادرات غیر نفتی در بخش محصوالت غذایی با 3.2درصد

افزایش یافت

با ایجاد برند ملی و اجاره فضای ویژه در

آخار

افزایش به  582میلیون دالر رسیده است  ،صادرات فلزات
آهنی و فر آورده های آن 3.2برابر،مس و محصوالت
وابسته  2.2برابر،پنبه 87.6درصد،مواد شیمیایی 40.6
درصد ،شکر و محصوالت قنادی59.2
درصد،آلومینیوم 61.7درصد،فلزات گرانبها 4.3
درصدافزایش داشته اند

1

فروشگاه های بزرگ سایر کشورها نسبت به
معرفی محصوالت خود اقدام نماید
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میزان دریافت حقوق در آذربایجان به نسبت
بر اساس الیحه بودجه سال آتی در پایان سال ،2022
میانگین ماهانه حقوق بازنشستگی در آذربایجان 343.17
5
2

نوامبر

افزایش حقوق
بازنشستگی
درآذربایجان در سال
2022

منات پیش بینی شده است
صباح

این رقم در سال  ،2021معادل  327.50منات پیش بینی
شده است.

هزینه ها بسیار ناچیز است ،به نحوی که با بنزین
1مناتی (معادل  16هزار تومان)و اجاره ماهانه
یک واحد  70متری حداقل حدود  500منات
،موجب فقر مردم شده لذا دولت در صدد جبران
و افزایش حقوقها میباشد ،لیکن به نظر می رسد
کافی نخواهد بود

بر اساس تصمیم کابینه وزیران جمهوری آذربایجان
برخی کاالها از
3

6
نوامبر

پرداخت

صباح

حقوق گمرکی معاف
شدند

پس از جنگ  44روزه ویرانیهای زیادی ایجاد

استفاده از کاالهای وارداتی برای مین زدایی سرزمین های شده و مناطق وسیعی مین گذاری شده است که
آزاد شده آذربایجان و همچنین سایر مناطق آسیب دیده
نیاز به پاکسازی دارد لذا دولت برای حمایت و
از جنگ و عملیات نظامی از پرداخت حقوق گمرکی معاف
تسریع در پاکسازی این مناطق واردات ماشین
شدند
آالت و محصوالت الزم برای مین روبی را از
پرداخت حقوق گمرکی معاف نموده است

5
4
نوامبر

افزایش حداقل
دستمزد در آذربایجان

حداقل دستمزد در آذربایجان از  250منات به  300منات

میزان دریافت حقوق در آذربایجان به نسبت

در سال آینده افزایش می یابد.

هزینه ها بسیار ناچیز است ،به نحوی که با بنزین

این موضوع در پیش نویس قانون "در مورد بودجه دولتی
صباح

جمهوری آذربایجان برای سال  "2022منعکس شده است.
بر اساس این پروژه ،معیار نیاز برای تعیین کمک های

1مناتی (معادل  16هزار تومان)و اجاره ماهانه
یک واحد  70متری حداقل حدود  500منات

اجتماعی هدفمند نیز از  170منات به  200منات افزایش

،موجب فقر مردم شده لذا دولت در صدد جبران

می یابد.

و افزایش حقوقها میباشد ،لیکن به نظر می رسد
2
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کافی نخواهد بود

افزایش حجم حمل و
5

نقل ریلی در مسیر
باکو –تفلیس -قارص

آپا

وزیر حمل و نقل و زیر ساختهای ترکیه اعالم کرد حجم

به لطف مسیرهای راه آهن موجود ترکیه این

جابجایی بار از مسیر باکو –تفلیس -قارص از 1.36

امکان را یافته است که محموله های صادراتی

میلیون تن بیشتر شده و طبق برنامه ریزیهای انجام شده

خود را به گرجستان ،آذربایجان ،روسیه،

مقرر است این رقم در میان مدت 3.2میلیون تن و در بلند

ترکمنستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،قزاقستان و

مدت به  6.5میلیون تن افزایش یابد.

چین ارسال نماید.

تکمیل پروژه کریدور گاز جنوبی به یک دستاورد تاریخی
برای آذربایجان ،همسایگان و اروپا تبدیل شده است ،زیرا
این یک عامل مهم در امنیت انرژی اروپا است
آذربایجان طی 10

6
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آذربایجان با عدم حضور ایران در حوزه
صادرات گاز در منطقه به خوبی از موقعیت بهره

ماه امسال بیش از 14

رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در افتتاحیه

برداری مینماید و کم کم به رقیبی برای روسیه

میلیارد متر مکعب گاز

هشتمین مجمع جهانی باکوگفت :آذربایجان طی  10ماهه

تبدیل خواهد شد چراکه با افزایش سرمایه

را از طریق کریدور
گازی جنوب منتقل
کرده است

اقتصادیات امسال بیش از  14میلیارد متر مکعب گاز از این مسیر به
کشورهای ترکیه ،گرجستان ،ایتالیا ،یونان و بلغارستان
تحویل داده وتقریبا نیمی از این حجم توسط مصرف
کنندگان اتحادیه اروپا استفاده شده است

گذاری شرکتهای اروپایی و آمریکایی در صدد
افزایش صادرات و پایین نگهداشتن قیمت به
نسبت روسیه میباشد وبا احداث خطوط لوله های
مختلف نسبت به صادرات پایدار گاز اقدام می

وی ادامه داد :در کشورهایی که گاز آذربایجان در آن
تحویل داده میشود ،بحران قیمت وجود ندارد ،این
موضوع بار دیگر نشان می دهد که کریدور گاز جنوبی یک
3

نماید
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پروژه مهم درحفظ امنیت انرژی است.

موسسه تحقیقات سبزیجات وزارت جهاد کشاورزی
آذربایجان گفت انواع جدیدی از محصوالت کشاورزی را
ایجاد کرده است
رئیس هیئت مدیره این موسسه گفت این مؤسسه از سال
 1965بیش از  65نوع محصول جدید ایجاد کرده است،که
سه مورد از آنها سیب زمینی است.

موسسه تحقیقات

در ضمن در سال 2019سه نوع و در سال 2020چهار نوع

سبزیجات وزارت جهاد
7
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کشاورزی انواع

نوامبر

جدیدی از محصوالت
را ایجاد کرده است

اقتصادیات

جدید سیب زمینی جدید برای کسب مجوز به نهاد ذیربط

کشور آذربایجان با توجه به شرایط آب و هوایی
امکان تولید محصوالت مختلف زراعی را دارد و
دولت از پروژه های کشاورزی حمایت مناسبی
انجام میدهد ،لذا در راستای افزایش بهره وری

دولتی ارایه شده است
عالوه بر این امسال  10رقم جدید گوجه فرنگی توسط
پرورش دهندگان این موسسه ایجاد شده و برای کشت در
گلخانه ها در نظر گرفته شده است.
همچنین امسال  2نوع چغندر 3،نوع خیار و  2نوع فلفل
دلمه ای معرفی شده اند که محصول بیشتری تولید می
کنند.

4

و بار آوری بیشتر محصوالت ،با مشارکت
کشورهای داری این فناوریها در صدد اصالح بذر
انواع محصوالت میباشد.
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به گفته وزیر اقتصاد آذربایجان:

8

آذربایجان و امارات

انطباق انعطاف پذیر با چالشهای انقالب صنعتی چهارم

متحده عربی برای

برای پذیرش سریع فناوریهای پیشرفته و خدمت به

4

استفاده از راه حل

نوامبر

های دیجیتال همکاری
میکنند

آذرتاج

شهروندان و منافع تجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار

احداث روستا و شهرهای هوشمند و ارایه خدمات
الکترونیکی به شهروندان از اهداف مهم دولت
است لذا برای استفاده از تجربیات سایر کشورها

است
در این راستا تفاهم نامه امضا شده بین مرکز تحلیل و
هماهنگی انقالب چهارم صنعتی آذربایجان و بنیاد آینده
دبی،همکاری در زمینه کاربرد راهکارها و فناوری های
دیجیتال انقالب صنعتی چهارم را فراهم میکند.

5

نسبت به عقد تفاهم نامه و توسعه همکاریها با آنها
اقدام مینماید

