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Arzu edirəm “Finansist” öz fəaliyyəti ilə
regional informasiya
bazarında iqtisadiyyat, mühasibat uçotu
və audit, maliyyə menecmenti sahəsinin
mütəxəssisləri üçün
ciddi nəşr kimi
müasir dövrdə iqtisadi-maliyyə həyatının
ən aktual məsələlərinin müzakirəsi üçün
zəruri tribunaya çevrilsin, ən önəmli və
əhəmiyyətli mövzulardan bəhs edən informasiya portalı kimi geniş oxucu kütləsini
cəlb etsin.
ZİYAD SƏMƏDZADƏ
AKADEMIK, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MİLLİ MƏCLİSİNİN İQTİSADİ SİYASƏT
KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BEYNƏLXALQ
İQTİSADÇILAR İTTİFAQININ VİTSE-PREZİDENTİ
Müstəqillik
dövründə ölkə
iqtisadiyyatının
inkişafında bütün çətinliklərə
baxmayaraq daha
böyük uğurlar
əldə edilmişdir.
Gələcək perspektivlər də çox ümidverici
görünür. Bu perspektivlərdən tam istifadə
edilməsi isə ilk növbədə iqtisadiyyatda çalışan mütəxəssislərin peşəkarlıq
səviyyəsindən, yeniliklərə, yeni çağırışlara

cavab verməyə qadir olmalarından asılıdır.
Bu ilk növbədə müəssisə rəhbərlərinə,
maliyyə menecerlərinə aiddir, ona görə ki,
son illər bu sahədə qəbul edilmiş çoxsaylı
qanun və digər normativ aktların standartlarına riayyət etmək üçün onlardan
daima innovatorluq, qabaqcıl təcrübənin
öyrənilməsi tələb olunur.
Bu kateqoriya insanların peşəkar maraqlarına uyğun ixtisaslaşmış milli nəşrlərə
ehtiyac var.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, jurnal vaxtında dünyaya göz açmaqla yanaşı, həm də
ona bəslənən ümidləri tam doğruldacaq.
Bu münasibətlə redaksiya heyətini təbrik
edirəm, Professional Maliyyə Menecerləri
Assosiasiyasına isə bu yeni layihədə çoxsaylı maraqlı ideyalar, peşəkar inkişaf və
məhsuldar fəaliyyət arzu edirəm.
AZƏR BAYRAMOV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MALİYYƏ NAZİRİNİN MÜAVİNİ
Bu jurnal iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinə aid peşəkar rəyləri ifadə
etməklə informator rolunu oynayır.
Ümidvaram ki,
bu jurnal vergi
sahəsi mütəxəssisləri üçün həmişə istinad
edə biləcəkləri, maraqlı məqalələrlə zəngin
informasiya mənbəyi olacaq.
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Sizə həmişə hadisələrin mərkəzində,
bununla da oxucu auditoriyasının
diqqət mərkəzində olmağı arzu edirəm.
Müvəffəqiyyətlər, nailiyyətlər!
SAHİR MƏMMƏDXANOV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR
NAZİRİNİN MÜAVİNİ
Dövrün nəbzini
tutmaq, iqtisadi
sahədə baş verən
hadisələrdən xəbər
tutmaq vacibdir,
amma bu hadisələrlə
bağlı vaxtında və
düzgün şərhlərin
əldə olunması daha
vacibdir. Əminəm ki, əksər rəhbər işçilər
oxuduqları jurnalın dolğun və etibarlı məlumatları dərc etməsini daha çox
qiymətləndirirlər.
“Finansist” jurnalının respublikamızda
mütərəqqi, etibar olunan, aparıcı bir biznes
nəşri kimi mövqeyini möhkəmləndirməyi
arzu edirəm.
SÜLEYMAN QASIMOV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT
ŞİRKƏTİN VİTSE PREZİDENTİ,
İQTİSADİ ELMLƏR DOKTORU
Ümid edirəm ki,
bu jurnal qeyri-adi, peşəkar
məqalələrin,
yeni layihələrin
təqdimatı, savadlı gənc mütəxəssislərin üzə
çıxması, onların
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professional hazırlığı baxımından yüksək
qiymətləndiriləcək, “Finansist”-ə sınaqdan çıxmış etibarlı biznes tərəfdaşı kimi
hörmət edəcəklər.
Sizə uğurlar!
İLQAR VƏLİYEV
CPA, ERNST & YANQ HOLDINQS (SIAYES)
BI.VI. ŞİRKƏTİNİN AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASINDAKI FİLİALININ
AZƏRBAYCAN ÜZRƏ İDARƏEDİCİ
PARTNYORU
Əziz həmkarlar!
Yeni FİNANSİST
jurnalınızın nəşri
münasibətilə Sizi
ürəkdən təbrik
edirəm!
Arzum budur ki,
“Finansist” öz
oxucusunu tapsın,
həmişə arzu olunan, tanınan, maraqlı,
özünəməxsus materiallarla zəngin bir
nəşrə çevrilsin və oxucuların rəğbətini
qazansın.
Daima artan informasiya axınında,
dəyişən iqtisadiyyatda inkişaf edən
rəqabət şərtlərilə keyfiyyətli, həmişə
oxucuların maraq dairəsində olan
jurnal təqdim etmək heç də asan deyil. Əsas odur ki, əldə olunan uğurlarla
kifayətlənməyib xoş ənənələrlə daima
irəli addımlasın! Uğurlar!
ANASTASİYA RUSAKOVA
İCFM RUSİYA NÜMAYƏNDƏLİYİNİN
RƏHBƏRİ, MOSKVA SƏNAYE VƏ KOMMERSİYA PALATASININ TƏHSİL KOMİTƏSİNİN
SƏDR MÜAVİNİ, RUSİYA PARLAMENTİNİN
MƏSLƏHƏT ŞURASININ BAŞ EKSPERTİ

