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Nazir: 
2018-ci ildə 
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proqramı 
çərçivəsində  
35 milyon manat 
vəsait ayrılıb

Azərbaycan 
Sahibkarlar 
Konfederasiyasının 
V Qurultayı keçirilib

Kollektiv dövlət 
dəstəyini yüksək 
qiymətləndirir

AVROPA 
PARLAMENTININ 
ILLIK HESABATI: 
Azərbaycanın 
təşəbbüsləri 
və mövqeyinin 
möhkəmlənməsi

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyasının V qurultayına

Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Sizi Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 

(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının V 
qurultayının öz işinə başlaması münasibətilə səmimi 
salamlayıram.

Özündə minlərlə sahibkarlıq subyektini, o 
cümlədən 70-dək iqtisadi, sosialyönümlü assosia-
siya və ittifaqı birləşdirmiş Azərbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyası ölkəmizdə iş adamlarının maraqla-
rını müdafiə edən və sahibkarlığın inkişafına dəstək 
verən əsas ictimai təşkilatlardandır. Ölkəmizin iqtisa-
di inkişafında onun özünəməxsus mövqeyi vardır.

Hazırkı mərhələdə başlıca məqsədlərimizdən 
biri milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyinin 
yüksəldilməsi və dünya iqtisadi sisteminə səmərəli 
inteqrasiyasına nail olmaqla uzunmüddətli 
perspektivdə ölkəmizin dinamik sosial-iqtisadi inki-
şafının davamlılığını təmin etməkdir. Bu istiqamətdə 
post-neft dövrü iqtisadiyyatının müxtəlif sahələr üzrə 

inkişafı və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün 
respublikamızda mühüm addımlar atılır.

İslahatların müvəffəqiyyətlə aparılması və 
müxtəlif sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının, 
genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinin uğurlu icrası 
ölkəmizi nüfuzlu və etibarlı tərəfdaş kimi tanıtmış-
dır. Aparılan islahatlar dünyanın aparıcı iqtisadi 
mərkəzləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. 
2018-ci ilin oktyabrında Dünya Bankının yaydığı “Do-
ing Business 2019” hesabatında Azərbaycan dünya-
nın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək 
dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunmuş-
dur.  Yeni hesabatda 2017-ci illə müqayisədə 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşan 
Azərbaycan Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri 
arasında lider mövqeyə yüksəlmişdir. Belə yüksək 
nəticə məhz son illər gerçəkləşdirdiyimiz islahatlar 
sayəsində mümkün olmuşdur.

İqtisadiyyatın neftdən asılılığının azaldılması 

və rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaş-
dırılmasını, biznes və investisiya mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılmasını qarşıdakı illərdə strateji 
hədəflərimizdən biri olaraq müəyyən etmişik. 
Hazırda qeyri-neft sənayesi və kənd təsərrüfatı 
sahələrində qazanılan nailiyyətlər sahibkarlara biz-
nes fəaliyyətini genişləndirmələri üçün əlavə stimul 
yaradır. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında sa-
hibkarlığın əhəmiyyətli rol oynayacağına əminliyimi 
ifadə edirəm.

Ümidvaram ki, qurultay zamanın çağırışlarına və 
milli inkişaf prioritetlərinə uyğun qərarları ilə qurumu-
nuzun öz gələcək fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili 
və sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 
işinə töhfəsini verəcəkdir. Bu yolda hər birinizə uğur-
lar arzulayıram.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Həştərxan 
vilayətinin nümayəndə heyətini qəbul edib
 � Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev dekabrın  
19-da Rusiya Federasiyasının 
Həştərxan vilayətinin 
qubernatoru vəzifəsini icra 
edən Sergey Morozovun 
başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Sergey 
Morozovun bu vəzifəyə təyin 
olunmasından keçən qısa bir 
müddət ərzində Azərbaycana səfər 
etməsindən məmnunluğunu bildirdi 
və bunu uğurlu əməkdaşlığımızın 
təzahürü kimi dəyərləndirdi. 
 Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla 
Həştərxan arasında tarixi əlaqələrin 
mövcud olduğunu qeyd edərək, bu 
gün əməkdaşlığın genişləndiyini 
və birgə layihələrin həyata keçiril-
diyini vurğuladı və bütün bunların 
Azərbaycanla Rusiya arasında möv-
cud olan dostluq münasibətlərinin 
daha da möhkəmləndirilməsi 
işinə xidmət etdiyini bildirdi. 
Həştərxanda Azərbaycan İşgüzar 
Mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyini, 
Bakıda da Həştərxan İşgüzar 
Mərkəzinin inşasına başlanıldığı-
nı qeyd edən dövlətimizin başçısı 
təhsil, mədəniyyət sahələrində 
əməkdaşlığın yaxşı səviyyəsindən 
məmnunluğunu ifadə etdi və 
turizm sahəsində əlaqələrin 
genişləndirilməsi üçün böyük 
perspektivlərin mövcud olduğunu 
dedi. Prezident İlham Əliyev bir 
daha Azərbaycan Respublikası ilə 
Rusiya Federasiyasının Həştərxan 
vilayəti arasında əməkdaşlığın 
uğurla və davamlı şəkildə inki-
şaf edən Azərbaycan-Rusiya 
ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına 
töhfə verdiyini bildirdi və ikitərəfli 
əlaqələrimizin genişləndirilməsində 
dövlət başçılarının qarşılıqlı 
səfərlərinin və müxtəlif beynəlxalq 
səviyyədə təmaslarının rolunu xüsu-
si olaraq qeyd etdi. 

Xoş sözlərə və qəbula görə 
minnətdarlığını bildirən Rusiya 
Federasiyasının Həştərxan vilayətinin 
qubernatoru vəzifəsini icra edən 

Sergey Morozov Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin Xəzəryanı ölkələrlə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
barədə tapşırıqlar verdiyini qeyd 

edərək ilk səfərini Azərbaycana 
həyata keçirdiyini məmnunluqla 
vurğuladı. O, nümayəndə heyətinə 
göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə 

görə minnətdarlığını bildirərək 
Bakıdakı inkişaf proseslərinin 
onlarda dərin təəssürat yaratdı-
ğını dedi. Həştərxan vilayəti ilə 
Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf 
etdiyini deyən Sergey Morozov 
bunun Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli 
münasibətlərinin inkişafı işinə xidmət 
etdiyini bildirdi.  

Sonra Rusiya Federasiyasının 
Həştərxan vilayətinin qubernatoru 
vəzifəsini icra edən Sergey Morozov 
Həştərxan vilayəti ilə Azərbaycan 
Respublikası arasında səmərəli 
əməkdaşlığın inkişafına və dostluq 
münasibətlərinin möhkəmlənməsinə 
verdiyi böyük töhfəyə görə  Prezident 
İlham Əliyevə “Həştərxan vilayəti 
qarşısında xidmətlərinə görə” 
 ordenini təqdim etdi. 

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.  
AZƏRTAC

Aztəminatlı ailələrə 
birdəfəlik yardım verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. 2018-ci il 28 dekabr tarixinə ün-
vanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin 
hər birinə Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə 100 (yüz) manat məbləğində 
birdəfəlik yardım ödənilsin.

2. Birdəfəlik yardımın 
maliyyələşdirilməsi üçün Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində 
ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosi-
al müavinətlər üçün nəzərdə tutulmuş 
vəsaitin xərclənməmiş qalıq hissəsindən 

5,0 (beş) milyon manat ayrılsın.
3.  Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 2-ci 
hissəsindən irəli gələn məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
birdəfəlik yardımın ünvanlı dövlət so-
sial yardımı alan ailələrin hesablarına 
köçürülməsini təmin etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il
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“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili 

(ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsini rəhbər 
tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquq-
ları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya Qanununun (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 3, maddə 
115; 2004, № 9, maddə 665; 2006, № 3, maddə 207, № 
11, maddə 909; 2007, № 10, maddə 928; 2009, № 10, 
maddə 761, № 12, maddə 944; 2011, № 6, maddə 459, № 
8, maddə 749; 2014, № 7, maddə 757; 2016, № 4, maddə 

655;  Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 oktyabr  
tarixli 1233-VKQD nömrəli Konstitusiya Qanunu) 16.1-ci 
maddəsində “2025” rəqəmləri “2230”  rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin.

Maddə 2. Bu Konstitusiya Qanununun 1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş dəyişiklik 2018-ci il mayın 
1-dən tətbiq edilir. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 noyabr 2018-ci il

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 27 noyabr tarixli  
1335-VKQD nömrəli Konstitusiya Qanununun tətbiqi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds-
man) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siya Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 27 noyabr tarixli 1335-VKQD 
nömrəli Konstitusiya Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 
“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 
müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Konstitusiya Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanu-
nuna uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin nor-
mativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılması-
nı nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

1.4. həmin Konstitusiya Qanunundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan Res-
publikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanu-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiya Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il

“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
strukturuna daxil olan bəzi qurumların əsasnamələrinin 

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 23 iyul tarixli 571 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin strukturuna daxil olan bəzi qurumların 
əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin  2015-ci il 23 iyul tarixli 571 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2015, № 7, maddə 839; 2017, № 9, 
maddə 1651; 2018, № 1, maddə 42, № 4, maddə 656) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci hissədə “Kənd Təsərrüfatı Layihələri və 
Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidməti” sözləri 
“Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd 
Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə 
Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə” üzrə:

1.2.1. adında və 1.1-ci bənddə “Kənd Təsərrüfatı 
Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət 
Xidməti” sözləri “Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2.2. mətn üzrə ismin müvafiq hallarında “Dövlət 
Xidməti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü 
ilə əvəz edilsin;

1.2.3. 1.1-ci bənddə “kənd təsərrüfatı layihələrinin 
qiymətləndirilməsini, maliyyələşdirilməsini, təşkilini 
və icrasına nəzarəti həyata keçirən, habelə sahibkar-
lıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə 
dövlət dəstəyi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən ayrılan 
və qanunla qadağan edilməyən digər mənbələrdən 
cəlb edilən maliyyə vəsaitinin müvəkkil kredit təşkilatları 
vasitəsilə güzəştli kredit şəklində verilməsini və həmin 
vəsaitdən təyinatı üzrə istifadəni təmin edən” sözləri “bu 
Əsasnaməyə uyğun olaraq kənd təsərrüfatına dəstək 
layihələrinin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı istehsal 
vasitələrinə güzəştlər verilməsi, regionların aqrar inki-
şafına investisiyaların cəlb edilməsi, güzəştli kreditlərin 
verilməsi və innovasiyaların tətbiqi sahəsində fəaliyyət 
göstərən” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.4. 1.5-ci bənddə “dövlət büdcəsi, habelə qanun-
la və bu Əsasnamə ilə nəzərdə tutulan” sözləri “dövlət 
büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsaitlər, kreditlər və 
qrantlar, ianələr, qanunvericilikdə müəyyən edilən” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2.5.  2.0.1−2.0.4-cü yarımbəndlər aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“2.0.1. aqrar inkişaf layihələrinin kreditləşdirilməsini və 
idarə edilməsini həyata keçirmək;

2.0.2. aqrar sahədə dövlət dəstəyi tədbirlərinin həyata 
keçirilməsində iştirak;

2.0.3. aqrar sahədə innovativ metodları və qabaq-
cıl təcrübəni təşviq etmək, sahibkarlıq təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi üçün müvəkkil banklar, bank olmayan 
kredit təşkilatları və lizinq təşkilatları (bundan sonra – 
müvəkkil kredit təşkilatları) vasitəsilə kreditlər vermək;

2.0.4. aqrar sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığı 
çərçivəsində proqramların hazırlanmasını və həyata 
keçirilməsini təmin etmək.”;

1.2.6. 3-cü və 4-cü hissələr aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“3. Agentliyin vəzifələri
3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun olaraq Agentliyin vəzifələri aşağıda-
kılardır:

3.0.1. aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fiziki və hüquqi şəxslərə, ailə-kəndli təsərrüfatlarına 
müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə güzəştli kreditlərin 
ayrılmasını təmin etmək və həmin vəsaitdən təyinatı üzrə 
istifadəyə nəzarət etmək;

3.0.2. kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinə (kənd 
təsərrüfatı texnikası, texnoloji avadanlıq, suvarma 
sistemləri dəsti və avadanlığı, damazlıq heyvanlar) dövlət 
büdcəsi hesabına tətbiq edilən güzəştlərin müvəkkil kredit 
təşkilatları vasitəsilə verilməsini həyata keçirmək, həmin 
vəsaitin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək;

3.0.3. kreditlərin və güzəştlərin verilməsi ilə bağlı 
xidmətlərin elektron qaydada həyata keçirilməsini və qey-
diyyatını təmin edən elektron reyestri formalaşdırmaq;

3.0.4. aqrar sahədə regionlar üzrə kredit vəsaitlərinə 
olan tələbatı öyrənmək və regionların aqrar inkişaf imkan-
larını qiymətləndirmək;

3.0.5. aqrar sahədə bağlanılan beynəlxalq 
müqavilələrə uyğun olaraq, kənd təsərrüfatı sahələrinin 
dəstəklənməsi və inkişafı ilə bağlı müvafiq tədbirlər 
görmək;

3.0.6. kənd təsərrüfatı sahəsində innovativ layihələrin 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müsabiqələr keçirmək, 
müsabiqəyə təqdim edilən layihələrin ekspertizasını apar-
maq və onları qiymətləndirmək, habelə layihələrin icrasına 
nəzarət etmək;

3.0.7. kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycan Res-
publikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin 
həyata keçirilməsində iştirak etmək, müvafiq beynəlxalq 
təşkilatlar və maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq etmək və 
təcrübə mübadiləsi aparmaq;

3.0.8. Nazirlik ilə beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə 
qurumları arasında bağlanılan sazişlərə uyğun olaraq, 
kənd təsərrüfatı sahəsində layihələrin icrasını təmin 
etmək;

3.0.9. aqrar sahəyə aid maarifləndirici layihələrin, 
treninqlərin, seminarların və elmi-praktik konfransların 
keçirilməsini təşkil etmək və ya bu tədbirlərin həyata 
keçirilməsində iştirak etmək;

3.0.10. kreditlərin və güzəştlərin alınması ilə 
bağlı müvəkkil kredit təşkilatlarının müraciətlərinə 
baxmaq, təklif edilən layihələrin ekspertizasını 
(qiymətləndirilməsini) keçirmək, müraciətlərin təmin olun-
ması və ya onlardan imtina edilməsi barədə qərar qəbul 
etmək;

3.0.11. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin 
məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılması-
nı, siyahısı qanunla müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan 
informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və daim 
yenilənməsini təmin etmək;

3.0.12. Agentliyə ayrılan dövlət vəsaitindən, 
kreditlərdən, qrantlardan və digər maliyyə vəsaitindən 
təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

3.0.13. Agentliyə daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə 
baxmaq, qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər 
görmək;

3.0.14. fəaliyyətinin nəticələri barədə Nazirliyə hesa-
bat təqdim etmək;

3.0.15. aqrar sahədə dövlət proqramlarının və inkişaf 
konsepsiyalarının həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.0.16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları 
ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Agentliyin hüquqları
4.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələri 

həyata keçirmək üçün Agentliyin aşağıdakı hüquqları 
vardır:

4.0.1. aqrar sahədə kreditlərin və güzəştlərin 
verilməsi, onlardan təyinatı üzrə istifadənin monitorinqi-
nin aparılması, mexanizmin təkmilləşdirilməsi və güzəşt 
tətbiqinin prioritet hesab edildiyi sahələr barədə Nazirliyə 
təkliflər vermək;

4.0.2. Agentliyin aqrar sahədə idarə etdiyi layihələr 
üzrə təhlil və tədqiqatlar aparmaq, analitik materiallar ha-
zırlamaq və nəticələrə uyğun olaraq təkliflər vermək;

4.0.3. regionların aqrar inkişafı üzrə konsepsiyala-
rın, normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq və 
Nazirliyə təqdim etmək;

4.0.4. aqrar sahədə tətbiqi nəzərdə tutulan investisiya 
layihələrinin, kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinə tətbiq 
edilən güzəştlərə dair müraciətlərin qiymətləndirilməsi 
meyarları barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

4.0.5. aqrar sahədə layihələrin həyata keçirilməsi, 
dəstək tədbirlərinin tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq müqavilələr 
bağlanması barədə Nazirliyə təkliflər vermək;

4.0.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət və yerli 
özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə 
zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və 
onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

4.0.7. müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici 
dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə 
əməkdaşlıq etmək, xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini 
öyrənmək;

4.0.8. aqrar sahəyə aid maarifləndirici bülletenlər və 
digər nəşrlər buraxmaq, elektron xidmətlər təşkil etmək;

4.0.9. Agentliyin idarə etdiyi layihələrlə bağlı elmi 
tədqiqat və təcrübə-sınaq işlərinin görülməsi və xidmətlər 
göstərilməsi üçün işçi qruplar, komissiyalar yaratmaq, 
müqavilə əsasında elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrini, 
şirkətləri, müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri cəlb 
etmək;

4.0.10. Agentliyin fəaliyyəti barədə məlumatları kütləvi 
informasiya vasitələrində dərc etdirmək;

4.0.11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları 
ilə müəyyən edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.”;

1.2.7. 5-ci hissədə ismin müvafiq hallarında “rəis” sözü 
ismin müvafiq hallarında “sədr” sözü ilə əvəz edilsin;

1.2.8. 5.5.4-cü və 5.5.5-ci yarımbəndlər aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“5.5.4. müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, 
onların, habelə Agentliyin digər vəzifəli şəxslərinin ştat, 
kadr, maliyyə və digər məsələlər üzrə səlahiyyətlərini 
müəyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

5.5.5. Agentlik sədrinin müavinləri və Azərbaycan 
Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin vəzifəyə təyin 
etdiyi struktur bölmə rəhbərləri istisna olmaqla, Agentli-
yin digər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, 
işçilərlə əmək müqavilələri bağlayır və onların fəaliyyətinə 
rəhbərlik edir, qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada 
həvəsləndirmə və intizam tədbirləri tətbiq edir, işçilərin 
ixtisasının artırılması və onların peşə hazırlığının təmin 
edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür;”;

1.2.9. 5.5.12-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“5.5.12. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin, 
büdcədənkənar xüsusi vəsaitin təyinatı üzrə 
xərclənməsini təmin edir, vəsait həddi nəzərə alınmaqla, 
Agentlik işçilərinin vəzifə maaşlarına müəyyən edilmiş 
əlavələrin, maddi yardım və mükafatların verilməsini təmin 
edir.”.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-

nın bu Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması-
nı üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hü-
quqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat ver-
sin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il

Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin 
yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin başa çatdırıl-
ması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 22 yanvar tarixli 3593 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investi-
siya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 
1.48.11-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 23,0 (iyirmi 

üç) milyon manatı “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 
ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2018-ci il

Avropa İttifaqı: Azərbaycan doğru 
inkişaf yolundadır

 � Azərbaycan doğru inkişaf yolundadır. Trend-in məlumatına 
görə, bunu Bakıda keçirilən İnsan kapitalı üzrə Forumda Avropa 
İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis 
Yankauskas deyib.

Yankauskas vurğulayıb 
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi üzərində daim işləyir 
və müasir cəmiyyət yaratmaq istəyir.

Bu baxımdan ölkənin ticarət 
tərəfdaşı və iri investoru olan Aİ-nin 
rolu böyükdür. Məşğulluq sahəsində 

Azərbaycanın qarşısında böyük 
çağırışların dayandığını bildirən 
K.Yankauskas vurğulayıb ki, Avropa 
İttifaqı 28 üzv ölkənin ən yaxşı prakti-
ka və təcrübəsini təklif edə bilər.

Nümayəndəliyin rəhbərinin 
sözlərinə görə, Azərbaycanda real-

laşdırılan layihələr arasında Aİ ən çox 
təhsil sahəsinə vəsait xərcləyir.

Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini Türkiyə 
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb

 � Azərbaycan-Türkiyə  
11-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq 
iclasında iştirak etmək üçün 
Ankarada səfərdə olan müdafiə 
nazirinin şəxsi heyət üzrə müavini 
- Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin rəisi, 
general-leytenant Kərim Vəliyev 
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargah rəisi, ordu generalı Yaşar 
Güler ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə 
arasında təhlükəsizlik, hərbi, hərbi-
texniki, hərbi tibb, hərbi təhsil və 
digər sahələrdə əməkdaşlığın cari 
vəziyyəti, inkişaf perspektivləri barədə 
fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin hər 
iki ölkənin orduları arasında dostluq 
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi 
məsələləri müzakirə edilib.

General-leytenant Kərim Vəliyev 

Azərbaycan Respublikasının müdafiə 
naziri, general-polkovnik Zakir 
Həsənovun və müdafiə nazirinin 
birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin 
Baş Qərargah rəisi, general-polkovnik 

Nəcməddin Sadıkovun salamlarını 
Türkiyə Baş Qərargahının rəisi, ordu 
generalı Yaşar Gülerə çatdırıb və 
görüşə görə ona təşəkkürünü bildirib.

AZƏRTAC



320 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

Baş nazir Novruz Məmmədovun 
sədrliyi ilə Dövlət Neft Fondunun 

Müşahidə Şurasının iclası keçirilib
 � Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz 

Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, iclasın gündəliyinə əsasən Dövlət 
Neft Fondunun 2019-cu il üçün büdcə 
layihəsi, investisiya siyasəti, valyuta 
vəsaitinin idarə edilməsi və digər 
məsələlər müzakirə olunub.

Dövlət Neft Fondu tərəfindən 
Fondun 2019-cu il üçün büdcə 
layihəsi barədə təqdim edilən 
məlumata əsasən 2019-cu ildə 
Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin 
baza göstəricisi olan 1 barel neftin 
ortaillik ixrac qiyməti növbəti il üçün 
dövlət büdcəsi ilə eyni - 60,0 ABŞ 
dolları səviyyəsində götürülüb. Bu 
göstəriciyə uyğun olaraq Fondun 
2019-cu il üzrə büdcə gəlirlərinin 
ümumi həcminin 15 450,1 milyon 
manat, büdcə xərclərinin 11 595,2 
milyon manat təşkil etməsi və Fondun 
büdcəsində 3 854,9 milyon manat 
profisitin yaranması proqnozlaşdırılır. 

Dövlət Neft Fondunun 2019-
cu il üçün investisiya siyasətinin 
müzakirəsi zamanı qeyd edilib ki, Neft 
Fondunun növbəti il üzrə investisiya 
portfelində xarici valyutalarda ifadə 

olunan aktivlərin çəkisi ABŞ dolların-
da 50 faiz, avroda 35 faiz, İngilis funt 
sterlinqində 5 faiz, digər valyutalarda 
isə 10 faiz səviyyəsində olması proq-
nozlaşdırılır. 

Xərclərin strukturunda məcburi 
köçkünlərin sosial-məişət və 
məskunlaşma məsələləri ilə əlaqədar 
bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 
ilə bağlı xərclər 200,0 milyon manat, 
Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 
transfertin yuxarı həddi 11 364,3 
milyon manat, Fondun idarə edilməsi 
ilə bağlı xərclər 30,9 milyon manat 
məbləğində olması proqnozlaşdırılır.

Eyni zamanda, iclasda Fondun 
2019-cu ilin büdcə layihəsinə dair 
Azərbaycan Respublikası Hesablama 
Palatasının rəyi müzakirə edilərək 
irəli sürülən nəticə və tövsiyələrin 
baxılmasına dair tapşırıqlar verilib. 

Dövlət Neft Fondunun val-
yuta vəsaitinin saxlanılması, 
yerləşdirilməsi və idarə edilməsı 
haqqında Qaydalarda dəyişikliklərin 
edilməsi barədə təklifləri müzakirə 
olunub və Şuranın üzvləri tərəfindən 
irəli sürülən təklif və tövsiyələrin 

nəzərə alındığı bildirilib. 
Müzakirələrin nəticəsi olaraq, 

Müşahidə Şurası tərəfindən Dövlət 
Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin 
gəlirlərinin 15 450,1 milyon manat, 
xərclərinin 11 595,2 milyon manat, 
o cümlədən Fondun idarə edilməsi 
ilə bağlı xərclərin 30,9 milyon ma-
nat məbləğində müəyyən edilməsi 
məqsədəuyğun sayılıb və müvafiq 
olaraq Dövlət Neft Fondunun 2019-cu 
il büdcə layihəsi, o cümlədən investi-
siya siyasəti daxil olmaqla, Neft Fon-
dunun vəsaitinin istifadə edilməsinin 
əsas istiqamətləri və Neft Fondunun 
idarə edilməsi ilə bağlı illik xərclər 

smetasının layihələri məqbul hesab 
olunaraq, təsdiq üçün Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim 
olunması tövsiyə edilib.

Həmçinin Dövlət Neft Fondunun 
valyuta vəsaitinin idarə edilməsi qay-
dalarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
"Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Fondunun valyuta vəsaitinin 
saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə 
edilməsi haqqında Qaydalar"ında 
təklif edilən dəyişikliklər məqbul 
sayılıb və bu dəyişikliklərin təsdiq 
edilməsi üçün Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim olunması 
tövsiyə olunub. 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI
№ 535            Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il
“Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində haqqı ödənilən əmək 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə verilən iş 
icazəsi blankının ciddi hesabat 
sənədi kimi uçotu Qaydaları”nın 
və Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində haqqı ödənilən əmək 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə verilən iş 
icazəsinin təsvirinin, spesifika-
siyasının və nümunəsinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2014-cü il 7 fevral tarixli 39 
nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tuta-
raq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində haqqı ödənilən əmək 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə verilən iş icazəsi 
blankının ciddi hesabat sənədi kimi 
uçotu Qaydaları”nın və Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində haq-
qı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 

verilən iş icazəsinin təsvirinin, spesi-
fikasiyasının və nümunəsinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2014-cü il 7 fevral tarixli 39 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 
№ 2, maddə 194, № 7, maddə 897) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Qərarla təsdiq edil-
miş 2 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində haq-
qı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
verilən iş icazəsinin təsviri”nin 2.1-ci 
bəndində “ACTIVITY IN THE TER-
RITORY” sözləri “ACTIVITY WITHIN 
THE TERRITORY” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edil-
miş 4 nömrəli əlavə - “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində haq-
qı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və 
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə 
verilən iş icazəsinin nümunəsi”ndə 
“ACTIVITY IN THE TERRITORY” 
sözləri “ACTIVITY WITHIN THE 
TERRITORY” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

Novruz MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI
№ 536               Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il
“Milli arxiv fondunun 

komplektləşdirilməsi, mühafizəsi 
və ondan istifadə Qaydala-
rı haqqında Əsasnamənin, 
Arxivlərin, arxiv fondlarının və 
sənəd kolleksiyalarının Milli 
arxiv fondunun tərkibinə daxil 
edilməsi, bu tərkibdən çıxa-
rılması və ya məhv edilməsi 
Qaydasının, Qeyri-dövlət arxiv 
fondlarının mühafizəsi üzrə 
Qaydaların, Aşkar edilmiş və ya 
tapılmış arxiv sənədlərini aşkar 
edən və ya tapan şəxsləri müka-
fatlandırma Qaydasının, Dövlət 
arxiv fondunun sənədlərindən 
istifadə Qaydalarının və 
Beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədi 
ilə sənədlərin və kolleksiyaların 
xaricə müvəqqəti aparılması 
Qaydasının təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 
mart tarixli 32 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Milli arxiv fondu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
 Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 1 oktyabr tarixli 
1257-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 18 oktyabr tarixli 576 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 
6 mart tarixli 32 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının  
Qanunvericilik Toplusu, 2000,  
№ 3 (II kitab), maddə 221; 2003, 
№ 6, maddə 342; 2004, № 4, 
maddə 287; 2005, № 1, maddə 
49, № 2, maddə 122; 2006, № 2, 
maddə 185, № 10, maddə 903; 
2010, № 3, maddə 263, № 12, 
maddə 1123; 2015, № 10, maddə 
1223; 2016, № 9, maddə 1585; 
2018, № 9, maddə 1949) ilə 
təsdiq edilmiş “Milli arxiv fondunun 
komplektləşdirilməsi, mühafizəsi və 
ondan istifadə Qaydaları haqqın-
da Əsasnamə”nin 2.11-ci bəndinə 
“Azərbaycan Respublikasının” 
sözlərindən sonra “prokurorluq 
orqanlarının, habelə” sözləri əlavə 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI
№ 537                    Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanları və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 
şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə 
elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın 
və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 24 
noyabr tarixli 191 nömrəli, “Elmi fəaliyyətin 
qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin 
keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2017-ci il 11 oktyabr tarixli 416 
nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi və 
“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları 
Agentliyinin strukturunun və işçilərinin say 
həddinin təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci 
il 10 noyabr tarixli 482 nömrəli Qərarının ləğv 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 30 iyul tarixli 222 nömrəli Fərmanının 3.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2011, № 11, maddə 1072, № 12, maddə 
1247; 2012, № 1, maddə 40, № 3, maddə 256,  
№ 10, maddə 1016, № 11, maddə 1207; 2013,  
№ 6, maddələr 745, 757, № 7, maddə 868,  
№ 8, maddələr 1005, 1018, № 11, maddə  
1466, № 12, maddə 1639; 2014, № 1, maddə 69, 
№ 2, maddələr 191, 201, 207, № 3, maddələr 307, 
317, № 4, maddə 449, № 5, maddə 560, № 6, 
maddələr 733, 747, № 7, maddələr 920, 953,  

№ 10, maddələr 1287, 1319, № 11, maddələr 
1505, 1506, № 12, maddə 1656; 2015, № 1, 
maddə 71, № 4, maddə 465, № 5, maddə 609,  
№ 6, maddə 790, № 7, maddə 893, № 11, 
maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 1573; 2016, 
№ 2 (II kitab), maddələr 367, 384, № 4, maddələr 
774, 830, № 5, maddə 955, № 7, maddələr 1340, 
1355, 1358, № 8, maddələr 1446, 1448, № 9, 
maddə 1578, № 11, maddə 1928, № 12, maddələr 
2219, 2233; 2017, № 2, maddə 277, № 4, maddə 
624, № 5, maddələr 972, 986, № 6, maddə 1247, 
№ 7, maddələr 1479, 1484, № 9, maddələr 1720, 
1725, 1754, № 10, maddələr 1898, 1926, 1930,  
№ 11, maddələr 2162, 2180; 2018, № 3, maddə 
620, № 4, maddə 835, № 5, maddə 1139,  
№ 7 (II kitab), maddə 1638, № 8, maddə 1806; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 2 oktyabr tarixli 426 nömrəli, 15 oktyabr 
tarixli 447 nömrəli, 24 oktyabr tarixli 463 nömrəli, 
30 noyabr tarixli 516 nömrəli və 1 dekabr tarixli 
521 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli 
əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 29.4-29.9-cu bəndlər ləğv edilsin;
1.2. 36-cı hissədə “Müəllif Hüquqları Agentliyi” 

sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 36.6-36.12-ci 
bəndlər əlavə edilsin:

36.6. Əmtəə nişanının və ya coğrafi 
göstəricinin dövlət reyestrində qeydiyyatı 
üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

36.7. İxtiranın, faydalı modelin, sənaye 
nümunəsinin, əmtəə nişanının 
və ya coğrafi göstəricinin reyestr 
məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

36.8. Lisenziya müqavilələrinin dövlət 
reyestrində qeydiyyatı üçün müraciətin və 
sənədlərin qəbulu

36.9. İxtiraya, faydalı modelə və ya sənaye 
nümunəsinə patent verilməsi üçün 
müraciətin və sənədlərin qəbulu

36.10. Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi 
barədə müqavilələrin dövlət reyestrində 
qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin 
qəbulu

36.11. Apellyasiya şurasına etirazın (ərizənin) 
verilməsi

36.12. Audiovizual əsərin, fonoqramın, kompüter 
proqramının, məlumat toplusunun, kitabın 
nüsxələrinə nəzarət markasının verilməsi

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 11 oktyabr tarixli 416 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 10, maddə 1881) ilə təsdiq 
edilmiş “Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi 
üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası”nın 3.8-ci 
bəndində “Müəllif Hüquqları Agentliyində” sözləri 
“Əqli Mülkiyyət Agentliyində” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının Müəllif 
Hüquqları Agentliyinin strukturunun və işçilərinin 
say həddinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 
noyabr tarixli 482 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 
11, maddə 2146) ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI

№ 538                 Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-

tinin “Azərbaycan Respublikasında baytarlıq-
la bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq 
edilməsi haqqında” 2007-ci il 22 may tarixli 
80 nömrəli, “Əlaqəli hüquqların obyektlərinin 
qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamənin 
nümunəsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 
2008-ci il 21 iyul tarixli 164 nömrəli, “Əmtəə 
nişanlarına dair müqavilələrin qeydiyyatı 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2009-cu il 15 sentyabr tarixli 139 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişan-
larının geniş tanınması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2009-cu il 18 sentyabr 
tarixli 145 nömrəli, “Girov müqaviləsinin 
qeydiyyatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2009-cu il 18 sentyabr tarixli 146 
nömrəli, “Patent hüququnun girov qoyulması 
barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2010-cu il 23 fevral tarixli 39 nömrəli, “İxtira 
və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə 
olma müddətinin uzadılması Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 12 aprel 
tarixli 63 nömrəli, “Müəlliflərin və əlaqəli 
hüquqların sahiblərinin əmlak hüquqlarını 
kollektiv əsasda idarə edən təşkilatların 
qeydiyyatdan (akkreditasiyadan) keçirilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2011-ci il 22 sentyabr tarixli 149 nömrəli, 
“Milli təhlükəsizliklə bağlı ixtira, faydalı model 
və sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinə 
baxılma Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” 2011-ci il 10 noyabr tarixli 183 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 30 iyul tarixli 222 nömrəli Fərmanının 
3.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2007-ci il 22 may tarixli 80 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2007, № 5, maddə 550; 2008, № 7, maddə 
673; 2009, № 1, maddələr 32, 34; 2015, № 2, 
maddə 227, № 7, maddə 886; Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 1 dekabr 
tarixli 518 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Mik-
roorqanizm və parazitar xəstəliklərin törədiciləri 
ştammlarının Milli Kolleksiyasının yaradılması və 
fəaliyyəti Qaydaları”nın 2.7-ci bəndində “Stan-
dartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsinin” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 21 iyul tarixli 164 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2008, № 7, maddə 684; 2018, 
№ 8, maddə 1809) ilə təsdiq edilmiş “Əlaqəli 
hüquqların obyektlərinin qeydiyyatı haqqında 
Şəhadətnamənin nümunəsi”ndə “MÜƏLLİF 
HÜQUQLARI AGENTLİYİ” sözləri “ƏQLİ 
MÜLKİYYƏT AGENTLİYİ” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2009-cu il 15 sentyabr tarixli 139 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 743; 2014, № 5, 
maddə 576) ilə təsdiq edilmiş “Əmtəə nişanlarına 
dair müqavilələrin qeydiyyatı Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 1.2-ci bənddə “Azərbaycan Respublika-
sının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsində (bundan    sonra – 
Komitə)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – 
Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.3-cü bəndin on üçüncü abzasında 
“Komitəyə” sözü “Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin;

3.3. 3.1-ci bəndin dördüncü cümləsində, 
3.2-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində 
və dördüncü abzasında, 3.3-cü bəndin birinci və 
ikinci cümlələrində, 3.5-ci və 4.3-cü bəndlərin 
birinci və ikinci abzaslarında, 5.3-cü və 5.4-cü 
bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “Komitə” 
sözü ismin müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə 
əvəz edilsin;

3.4. Qaydalara 1 nömrəli əlavədə 
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinə” sözləri ilə və “AZ1147, 
Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi, 124” 
sözləri “ünvan” sözü ilə əvəz edilsin;

3.5. Qaydalara 2 nömrəli əlavədə 
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,  
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi” sözləri ilə və “Azerbaijan 
Republic State Committee on Standardization, 
Metrology and Patents” sözləri “Intellectual 
Property Agency of the Republic of Azerbaijan” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.6. Qaydalara 3 nömrəli əlavədə 
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinə” sözləri ilə və “AZ1147, 
Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi, 124” 
sözləri “ünvan” sözü ilə əvəz edilsin;

3.7. Qaydalara 4 nömrəli əlavədə 
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi” sözləri ilə və “Azerbaijan 
Republic State Committee on Standardization, 
Metrology and Patents” sözləri “Intellectual 
Property Agency of the Republic of Azerbaijan” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.8. Qaydalara 5 nömrəli əlavədə 
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma,  
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinə” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinə” sözləri ilə və “AZ1078, 
Bakı şəhəri, Mərdanov qardaşları küçəsi, 124” 
sözləri “ünvan” sözü ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2009-cu il 18 sentyabr tarixli 145 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 749) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında əmtəə 
nişanlarının geniş tanınması Qaydaları”nda aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 1.4-cü bənddə “Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 
(bundan sonra – Komitə) Apellyasiya şurasına” 
sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Apellyasiya 
şurasına (bundan sonra – Apellyasiya şurası)” 

sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. 2.4-cü bəndin ikinci cümləsində 

“Komitənin” sözü “Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 
(bundan sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.3. 3.2-ci bəndin dördüncü cümləsində, 
3.5-ci bəndin ikinci abzasında və 4.3-cü bənddə 
ismin müvafiq hallarında “Komitə” sözü ismin 
müvafiq hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz 
edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 18 sentyabr tarixli 146 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 750) 
ilə təsdiq edilmiş “Girov müqaviləsinin qeydiyyatı 
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.3-cü bənddə “Azərbaycan Respub-
likasının Standartlaşdırma, Metrologiya və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsində (bundan  sonra 
– Komitə)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyində (bundan sonra – 
Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 2.1-ci bəndin birinci cümləsində, 
2.2-ci bəndin birinci abzasında, 2.3-cü bəndin 
dördüncü abzasında, 3.1-ci bəndin dördüncü 
cümləsində, 3.2-ci bəndin birinci abzasının birinci 
cümləsində, ikinci abzasının ikinci cümləsində, 
üçüncü abzasında, 3.3-cü bəndin birinci 
cümləsində və 3.4-cü bənddə ismin müvafiq hal-
larında “Komitə” sözü ismin müvafiq hallarında 
“Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2010-cu il 23 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2010, № 2, maddə 159) ilə təsdiq edil-
miş “Patent hüququnun girov qoyulması barədə 
müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 1.3-cü bənddə “Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində 
(bundan sonra – Komitə)” sözləri “Əqli Mülkiyyət 
Agentliyində (bundan sonra – Agentlik)” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

6.2. 2.1-ci bəndin birinci cümləsində, 2.2-ci 
bəndin birinci abzasında, 2.3-cü bəndin üçüncü 
abzasında, 3.1-ci bəndin dördüncü cümləsində, 
3.2-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində 
və ikinci abzasının ikinci cümləsində, 3.3-cü 
bəndin birinci cümləsində ismin müvafiq halla-
rında “Komitə” sözü ismin müvafiq hallarında 
“Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2010-cu il 12 aprel tarixli 63 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2010, № 4, maddə 357; 2014, № 5, 
maddə 580) ilə təsdiq edilmiş “İxtira və sənaye 
nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin 
uzadılması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

7.1. 2.2-ci bənddə “Azərbaycan Respub-
likasının Standartlaşdırma, Metrologiya və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinə (bundan sonra 
– Komitə)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyinə (bundan sonra – 
Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

7.2. 2.3-cü bənddə “Komitəyə” sözü 
“Agentliyə” sözü ilə əvəz edilsin;

7.3. 2.6-cı bənddə, 4.2-ci bəndin birinci və 
üçüncü cümlələrində, 4.3-cü bəndin birinci və 
ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında 
“Komitə” sözü ismin müvafiq hallarında “Agentlik” 
sözü ilə əvəz edilsin;

7.4. Qaydalara 1 və 2 nömrəli əlavələrdə 
“Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsinə” sözləri “Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinə” sözləri ilə və “AZ1147, Bakı şəhəri, 
Mərdanov qardaşları küçəsi, 124” sözləri “ünvan” 
sözü ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2011-ci il 22 sentyabr tarixli 149 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2011, № 9, maddə 859; 2017, № 
12 (II kitab), maddə 2506; 2018, № 8, maddə 
1809) ilə təsdiq edilmiş “Müəlliflərin və əlaqəli 
hüquqların sahiblərinin əmlak hüquqlarını kollek-
tiv əsasda idarə edən təşkilatların qeydiyyatdan 
(akkreditasiyadan) keçirilməsi Qaydaları”nın 
1.2-ci bəndində “2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
Nizamnaməsi”nin 3.1.23-3.1.29-cu” sözləri 
“2018-ci il 30 iyul tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin Nizamnaməsi”nin 3.1.28-
3.1.32-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. “Milli təhlükəsizliklə bağlı ixtira, faydalı mo-
del və sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinə 
baxılma Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 10 noyabr tarixli 183 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2011, № 11, maddə 1065; 2013,  
№ 3, maddə 349, № 6, maddə 724; 2014, № 7, 
maddə 901; 2018, № 9, maddə 1949) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

9.1. 2-ci hissədə “Azərbaycan Respublikası-
nın Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi” sözləri “Azərbaycan Respubli-
kasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

9.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Milli 
təhlükəsizliklə bağlı ixtira, faydalı model və 
sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinə baxılma 
Qaydaları” üzrə:

9.2.1. 2.1-ci bəndin birinci cümləsində 
“Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, 
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 
(bundan sonra – Komitə)” sözləri “Azərbaycan 
Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin (bun-
dan sonra – Agentlik)” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.2.2. 2.3-cü bəndin birinci abzasında və 
ikinci abzasının ikinci cümləsində, 2.4-cü bəndin 
ikinci (hər iki halda) cümləsində, 2.5-ci bənddə, 
2.6-cı bəndin birinci və ikinci cümlələrində, 
2.7-ci bənddə, 2.9-cu bəndin ikinci cümləsində, 
3.1-ci bəndin birinci cümləsində, 3.2-ci, 3.3-
cü bəndlərdə və 5.1.2-ci yarımbənddə ismin 
müvafiq hallarında “Komitə” sözü ismin müvafiq 
hallarında “Agentlik” sözü ilə əvəz edilsin;

9.2.3. 2.14-cü bənddə “Komitənin sədri 
tərəfindən” sözləri “Agentliyin İdarə Heyətinin 
sədri tərəfindən” sözləri ilə əvəz edilsin;

9.2.4. 8.1-ci bənddə “Tarif (Qiymət) Şurası” 
sözləri “Nazirlər Kabineti” sözləri ilə və “xidmət 
haqqının (ödənişin)” sözləri “məbləğdə haqqın” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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 � Son illər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla 
bağlı ədalətli mövqe tutması bir tendensiya halını alıb. 
Bu, qəbul edilən sənədlərdə də öz ifadəsini tapmaqdadır. 
O cümlədən Avropa İttifaqında təşkilatın getdikcə daha 
böyük miqyasda Azərbaycan həqiqətlərini etiraf etdiyini 
ifadə edən sənədlər qəbul edilir. Onlardan biri bu il 
dekabrın 12-də qəbul edilib. Həmin sənəd Aİ-nin illik 
fəaliyyəti ilə bağlı analitik-proqnostik müddəaları özündə 
ehtiva edən hesabat-məruzədir. Burada göstərilir ki, Aİ 
tərəfdaş dövlətlərin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü 
və sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyir. Yəni 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, 
beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış normaları 
və prinsiplərinə uyğun həll edilə bilər. Bu, çox vacib 
məqamdır. Eyni zamanda, sənəddə qlobal miqyasda 
gedən proseslərə Aİ-nin baxışları və yaranmış vəziyyətin 
mümkün inkişaf istiqamətləri əks olunub. Yəni məsələyə 
bütövlükdə dünyanın geosiyasi mənzərəsi prizmasından 
nəzər salmaq imkanı vardır. Məhz bu kontekstdə biz 
sənəddə yer almış müddəalar üzərində daha geniş 
dayanmağa ehtiyac gördük.

Hesabat sənədi: 
reallıq və etiraflar

Bugünlərdə Strasburqda Av-
ropa Parlamentinin plenar sessi-
yasında qurumun xarici əlaqələr 
komitəsinin hazırladığı “Ümumi 
xarici və təhlükəsizlik siyasətinin 
həyata keçirilməsi haqqında 
illik hesabat” dinlənilib. Hesabat-
məruzə 29 maddədən ibarətdir. 
Bir neçə bənddə ümumi prinsiplər 
əks edilib. Məruzəçi xarici əlaqələr 
komitəsinin sədri, Avropa Xalq 
Partiyasının Almaniyadan olan 
deputatı Devid MakAlister olub. De-
kabrın 12-də həmin sənəd Avropa 
Parlamentində böyük səs çoxluğu 
ilə qəbul edilib (bax: Annual report 
on the implementation of the Com-
mon Foreign and Security Policy 
(2018/2097(INI)) / europarl.europa.
eu, 26 noyabr 2018).

Məruzə ekspertlərin diqqətini 
iki aspektdə cəlb edib. Hər şeydən 
öncə, Avropa İttifaqının bir təşkilat 
olaraq xarici siyasət istiqamətində 
yeritdiyi kursun reallaşmasını 
necə qiymətləndirməsi maraq 
doğurur. Çünki mütəxəssislər 
bütövlükdə bu təşkilatın siyasi 
aqibəti haqqında fərqli proqnozlar 
verirlər. Ümumi mənzərənin Aİ-nin 
daxilində necə qiymətləndirildiyi 
əhəmiyyətlidir. İkinci aspekt Aİ-nin 
müxtəlif regional münaqişələrin 
həllinə münasibəti ilə bağlıdır. 
Bu kontekstdə Cənubi Qafqazda 
illərdir mövcud olan münaqişələrin 
həllinə Brüsselin münasibəti maraq 
doğurur.

Bu prinsiplərin fonunda Aİ-nin, 
ümumiyyətlə, yeni müstəqil ölkələrlə 
bağlı siyasəti üzərində düşünmək 
olar. Bu məsələ də uzun illər son 
dərəcə aktual məzmun kəsb etməyə 
başlayıb. Səbəbi ondan ibarətdir 
ki, xüsusilə, postsovet məkanında 
əhəmiyyətli geosiyasi və siya-
si proseslər daha da aktivləşib. 
Meydana çıxan  faktorların obyek-
tiv qiymətləndirilməsi və uyğun 

nəticələrin əldə edilməsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Avropa Parlamentində 
sənədin böyük səs çoxluğu ilə 
qəbulu təsadüfi deyil. Pərdəarxası 
proseslərdə millətlərin öz 
müqəddəratını təyinetmə prin-
sipi ilə dövlətlərin ərazi bütöv-
lüyünün toxunulmazlığı prinsipi 
arasında gərgin mübarizə gedib. 
Bir sıra ermənipərəst deputatlar 
özünütəyinetmə hüququnu süni 
şişirtməyə cəhd göstərib. Onlar 
2017-ci ildə ciddi məğlubiyyətə 
uğramışdılar. O zaman Avropa 
İttifaqının Brüsseldə keçirilən “Şərq 
tərəfdaşlığı” sammitinin birgə 
bəyannaməsində tərəfdaş ölkələrin 
hər birinin suvereneliyinin, ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığı yer 
almışdı. 2018-ci il dekabrın 12-də 
qəbul edilən sənəd bunun məntiqi 
davamıdır.

Bununla yanaşı, yeni qəbul 
edilən sənəddə mühüm bir 
məqam da öz ifadəsini tapıb. 
Biz, bütövlükdə Avropa İttifaqının 
geosiyasi proseslərə yanaşma-
sında özünü göstərən prinsipləri 
nəzərdə tuturuq. Bu təşkilat son 
illər qlobal miqyasda baş verən 
dəyişikliklərdən müəyyən nəticələr 
çıxarmağa başlayıb ki, bu da 
sənədin giriş hissəsində yer almış 
müddəalarda özünün konkret 
ifadəsini tapıb.

Aİ hesab edir ki, təhlükəsizlik 
sferasında vəziyyət qeyri-stabildir. 
O, gözlənilməzlik, qeyri-müəyyənlik 
və öncədən proqnozlaşdırılmayan 
proseslərin meydana çıxa bilməsi 
ilə xarakterizə olunur. İkinci dünya 
müharibəsindən sonra bu cür riskli 
mənzərə yaranmamışdı. İndiki du-
rumda dövlətlərarası münaqişələr, 
təbii fəlakətlər, terrorizm, baş tut-
mayan dövlətlər, kiberhücumlar və 
hibrid müharibələr adi hala çevrilib. 
Bu vəziyyət Aİ üçün iki məsələni 
daha da aktuallaşdırıb: birincisi, 
təşkilatın özünün təhlükəsizliyinin 
təmini; ikincisi, Aİ-yə qonşu 
ölkələrlə münasibətlərin konstruktiv 

məcrada inkişafına nail olunması. 
Bu zaman Brüssel hesab edir ki, Aİ 
öz maraqları və dəyərlərini qoru-
maq kimi böyük məsuliyyət daşıyır.

Deməli, sənəddə faktiki olaraq 
qonşu ölkələrlə münasibət Aİ-nin 
taleyüklü problemi statusunda 
müəyyən edilir və təşkilatın bunun 
məsuliyyətini daşıdığı vurğulanır. 
Məsələnin bu müstəvidə qoyuluşu 
Aİ-nin qonşu ölkələrlə münasibətləri 
məsələsini Brüsselin xarici 
siyasətinin prioritetlərindən biri kimi 
qəbul etdiyini ifadə edir. Həm də bu 
məqam Aİ-nin strateji məqsədləri 
sırasında yer alır. Bu o deməkdir 
ki, qonşu ölkələrlə əlaqələr 
məsələsi ötəri xarakter daşıma-
yıb, əksinə, artıq Aİ-nin ümumən 
strateji fəaliyyət doktrinasının əsas 
müddəalarından biri statusunu alır. 
Daha konkret ifadə etsək, Brüs-
sel Aİ-nin təhlükəsizliyini ancaq 
qonşu ölkələrlə münasibətlərin 
necə olacağı ilə bağlayır. Eyni 
zamanda, Avropa İttifaqı öz maraq 
və dəyərlərinin təmin edilməsini 
fəaliyyətinin başlıca şərti olaraq 
görür. Bu da onu deməyə əsas verir 
ki, Aİ qlobal geosiyasətdə ayrıca 
söz sahibi olmaq iddiasından əl 
çəkmək fikrində deyil.

Belə bir məqsədi qarşısına 
qoymaq təşkilat üçün asan qərar 
deyil. Yenə də həmin sənədə görə, 
2050-ci ilə qədər Aİ əhalisi dün-
ya əhalisinin cəmi 5 faizini təşkil 
edəcək. 1960-ci ildə isə bu rəqəm 
13 faiz olub! Yəni qarşıda demoq-
rafik problem var. Ən çox artım 
Afrikada gözlənilir. Bu o deməkdir 
ki, dünya əhalisinə əlavə olunacaq 
2,4 milyardın 1,3 milyardı Afrikada 
dünyaya göz açacaq. Bu vəziyyət 
avtomatik olaraq kasıb ölkələrdə 
çoxlu sayda problemlər meydana 
gətirəcək. Əgər onlar sürətlə ara-
dan qaldırılmasa, həm Afrika, həm 
də Aİ üçün dağıdıcı proseslər baş 
verə bilər.

Görünür, bu qənaəti Brüssel 
hazırda müşahidə edilən miqrasiya 
proseslərinin ümumi xarakterini 
nəzərə alaraq ifadə edir. Belə 
ki, Avropada əhalinin azalması 
fonunda kənardan gələn və fərqli 
mədəniyyətə malik insanların 
sayının artması bütövlükdə irq 
olaraq avropalıları təhlükə altına 
salır. Əgər bu tendensiya güclənsə, 
“Qoca qitə”də demoqrafik vəziyyət 
doğrudan da çox mürəkkəbləşəcək. 
Meydana qarşısı çətin alınan yeni 

problemlər çıxacaq.
Avropa İttifaqı ölkələrini na-

rahat edən digər məsələ 2050-ci 
ildə dünya geosiyasətində yeni 
qüvvələr balansının yaranması 
ehtimalının yüksək olmasıdır. 
Hesabat-məruzədə vurğulanır ki, 
həmin müddətə dünyanın apa-
rıcı gücləri ABŞ, Çin və Hindis-
tan ola bilər. Onların siyasi təsir 
sahəsi daha da genişlənər və 
lider mövqeyinə çıxarlar. Bunun 
fonunda isə Aİ-nin dünyanın super 
iqtisadi güclərindən biri olmaq 
şansı əldən çıxar. Bununla da həm 
Aİ-nin ayrı-ayrı üzvləri, həm də 
təşkilat bütövlükdə fərqli dünya 
siyasi balansı ilə üz-üzə qala bilər. 
Belə bir vəziyyət Avropa üçün yeni 
problemlər, o cümlədən dünyanın 
qlobal idarəetmə institutlarının 
möhkəmləndirilməsi zərurətini mey-
dana gətirə bilər.

Brüsselin proqnozları bun-
larla məhdudlaşmır. Sözügedən 
məruzənin müəllifləri vəziyyəti daha 
geniş miqyasda analiz etməyə ça-
lışırlar. Onlar göstərirlər ki, forma-
laşmaqda olan “yeni dünya nizamı 
getdikcə daha çox asimmetriya ilə 
xarakterizə olunur”. Bunun səbəbi 
qeyri-dövlət subyektlərinin dünya 
siyasətində getdikcə daha ciddi rol 
oynaması ilə bağlıdır. Onlar son 10 
ildə təsir dairələrini genişləndiriblər. 
Buraya QHT-lər, insan haqları ilə 
məşğul olan, ədalətli ticarət və təbii 
resurlardan rasional istifadə uğrun-
da mübarizə aparan qeyri-hökumət 
təşkilatları, transmilli şirkətlər, 
sosial şəbəkə fəalları daxildir. 
Həmin qruplarla yanaşı, cinayətkar 
qruplaşmalar və terror təşkilatlarını 
da kənara qoymaq olmaz. Onlar 
dağıdıcı istiqamətdə fəaliyyət 
göstərirlər ki, yekunda sistemdən 
kənar subyektlər kimi dünyadakı 
vəziyyətə təsir edirlər.

Aİ-yə iki istiqamətdən 
təhlükə: əməkdaşlıqla 

xaos arasında

Butün bunlar Aİ-yə iki aspektdə 
zərbə vurur. Birinci aspekt Aİ-nin 
mahiyyətinə uyğun olan çoxtərəfli 
əməkdaşlığa maneələr törətməklə 
bağlıdır. Ölkələr arasında ixtilaflar 
meydana çıxır, silahlı toqquşma-
lar baş verir və qeyri-müəyyənlik 
artır. İkincisi, yeni yaranan heç 
bir dövlətin və ya qeyri-dövlət 

şəbəkəsinin dünyanın supergücü 
olmaq şansı yoxdur. Deməli, yenə 
də məsuliyyət artıq oturuşmuş 
böyük güclərin, o cümlədən Aİ-nin 
üzərinə düşür.

Bunların fonunda artıq “dünya 
ictimaiyyəti dərk etməyə başlayıb 
ki, transmilli problemlərin həlli və 
qlobal idarəetmənin daha da yaxşı-
laşdırılması üçün transmilli qərarlar 
zəruridir”. Ancaq dünya əhalisinin 
demək olar ki, dörddə birinin 
qeyri-stabil dövlətlərdə yaşadığı 
bir şəraitdə buna nail olmaq asan 
deyil. Həmin insanlar sosial-iqtisadi 
bərabərsizliyin qida mənbəyinə 
çevrilirlər. Bu isə sabitliyə, demok-
ratiyaya və sülhə birbaşa təhlükə 
yaradır.

Aİ-ni o da narahat edir ki, 
maliyyə böhranı, miqrasiya 
problemləri, avroskeptisizmin 

yüksəlişi, xarici siyasətdə qeyr-
ardıcıllığın üstünlük təşkil etməsi, 
Avropa ictimai rəyində qlobal 
siyasətə təsirə baxışlarda fərqlərin 
olması təşkilatın özünəməxsus 
strategiyasının formalaşmasına 
ciddi maneələr törədib. Bu da Aİ-ni 
proseslərin subyekti yox, obyektinə 
çevirib, yəni Brüssel dünya 
siyasətinin ssenarisinin yazılma-
sında iştirak etməyib, başqalarının 
qəbul etdiyi qərarlara reaksiya 
verməyə məcbur olur. Halbuki Aİ 
siyasətdə dünya standartları üzrə 
“lider qalmaqda davam edir”.

Bu boşluqdan Çin və Rusiya 
istifadə etməyə çalışırlar. Onlar 
mövcud beynəlxalq hüququ qəbul 
etmək əvəzinə, onun qarşısına bir 
sıra “problemlər” çıxarırlar. Konkret 
olaraq, Çin və Rusiya demok-
ratik islahatlara və beynəlxalq 
hüququn təkmilləşməsinə “xidmət 
göstərmirlər”.

Ancaq Aİ üçün məsələlər 
bununla məhdudlaşmır. Sənəddə 
ABŞ, İran və onlarla yanaşı bir 
sıra terror təşkilatları ayrıca qeyd 
olunur. Belə ki, Amerikanın İranla 
imzalanmış sazişdən çəkilməsi 
Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyə böyük 
təhdid kimi qiymətləndirilir. İranla 
qanuni iş əlaqəsi quran Avropa 
şirkətlərinə ikiqat vergi qoyulması 
isə dərin təəssüf hissi doğurur. Bu, 
Avropanın iqtisadi suverenliyinə də 
ziyan verir. Dolayısı ilə Aİ-nin ticarət 
əlaqələrinin dollardan asılılığına 
yardım edir. Bunu Brüssel artıq 
problem olaraq qəbul edir.

Hesabat-məruzədə bütün 
bunlarla bərabər, İŞİD, “əl-
Qaidə” və digər beynəlxalq ter-
ror təşkilatlarının Aİ üçün ciddi 
təhlükə törətdiyi ayrıca bəndlə 
vurğulanır. Bunların nəticəsi olaraq 
Aİ vahid təşkilat kimi sistemli, 
ardıcıl və məqsədyönlü siyasət 
yeritməli və hər bir üzv dövlət bu 
işə öz töhfəsini verməlidir. Lako-
nik deyilsə, Brüssel Aİ-nin qlobal 
strategiyasını reallaşdırmaqda 
qərarlıdır.

Beləliklə, “Avropa İttifaqının 
öz taleyini öz əlinə alması üçün 
zaman yetişib”. Təşkilat beynəlxalq 
münasibətlərdə tam müstəqil, 
suveren siyasi və iqtisadi güc 
olaraq çıxış etməlidir. O cümlədən 
bütün dünyada münaqişələrin 
həllində aparıcı rol oynamalı, qlobal 
idarəetməni formalaşdırmalıdır. 

İlham Əliyevin uğurları: 
ərazi bütövlüyü və 
suverenliyə dəstək

Sənəddə vurğulanan bu kimi 
məqamlar əhəmiyyətli geosiyasi 
nəticələr çıxarmağa əsas verir. 
Öncə onu qeyd edək ki, Aİ-nin 
hazırkı vəziyyəti onu daxili və xarici 
siyasətdə transformasiyalar etməyə 
məcbur edir. Bunu ilk növbədə 
özünün dünyadakı varlığını qoru-
yub saxlamaq naminə etməlidir. 
Sənəddə qeyd edilən müddəalar da 
bir daha sübut edir ki, Brüsselin indi 
yeritdiyi siyasət qarşısına qoydu-
ğu hədəflərə tam çatmağa imkan 
vermir. Avropa İttifaqı dəyişməlidir 
ki, qlobal siyasətdəki yeri və rolunu 
yeniləşdirə bilsin.

Bunun üçün həyata keçirməli 
olduğu proqramlar sırasında qonşu 
saydığı ərazilərdə münaqişələrin 
həlli başlıca yerlərdən birini tutur. 
Çünki əks halda, həmin ərazilərdən 
Aİ-yə daim təhlükələr özünü 
göstərəcək ki, bu da bütövlükdə 
təşkilatın varlığına risklər yaradır, 
beynəlxalq əməkdaşlığa zərbələr 
vurur. Onda Brüssel ciddi şəkildə 
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramına 
yenidən baxmalıdır. O cümlədən 
münaqişələrin həllində rolu 
məsələsinə düzəlişlər etməlidir.

Məhz bu kontekstdə 2015-cı 
il Riqa sammitindən sonra Aİ regi-
onal münaqişələrə ikili standartlar 
çərçivəsində yanaşmadan uzaq-
laşmağa çalışır. Ədalət naminə 
etiraf edək ki, bu prosesdə ona 
ciddi maneələr törədən qruplar 
vardır. Onların sırasında ermənilərə 
Avropada havadarlıq edən dairələr 
xüsusi yer tutur. Deyək ki, Avro-
pa Parlamentində rəsmi İrəvana 
lobbiçilik edən qruplar mövcud-
dur. Onlardan biri “Ermənistanın 
avropalı dostları” (EuFoA) adlanır. 
Bu qruplar deputatları pulla ələ 
alaraq onları yalan danışmağa sövq 
edirlər. Maraqlısı odur ki, son iki 
ildə ermənilərin bu kimi fırıldaqları-
nın tərəfdarları azalır. Buna görədir 
ki, Aİ-də Ermənistanı qane etməyən 
daha çox sənəd qəbul edilir. De-
kabrın 12-də qəbul edilən sənəd bu 
kontekstdə çox əlamətdardır.

Həmin sənəddə yazılıb ki, Aİ bir 
daha öz tərəfdaşlarının suverenliyi, 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün 
təmininə dəstəyini bəyan edir. Aİ 
vurğulayır ki, bütün “dondurulmuş 
münaqişələr”in beynəlxalq hüquq 
qaydaları, normaları və prinsipləri 
əsasında həll edilməsinə sadiq-
liyini təsdiqləyir. Zərər görmüş 
əhaliyə, məcburi köçkünlərə, 
qaçqınlara yardımını bir daha vur-
ğulayır. Üçüncü ölkələr tərəfindən 
vəziyyətin sabitlikdən çıxarılması 
cəhdlərinə qarşı durmağı alqışlayır. 
Bu kontekstdə Aİ Rusiyanın Ukray-
na və Gürcüstandakı hərəkətlərini 
pisləyir. Xüsusi olaraq vurğulayır 
ki, “Rusiya Krımı anneksiya edib”, 
“Ukraynanın şərqinə müdaxilədə 
bulunub”, “Gürcüstanın ərazisini 
işğal edib”.

Bu cür formuldan iki mühüm 
siyasi nəticə çıxara bilərik. Əvvəla, Aİ 
Azərbaycan da daxil olmaqla bütün 

tərəfdaşlarının suverenliyini, ərazi bü-
tövlüyünü və müstəqilliyini qəbul edir. 
İkincisi, Aİ konkret olaraq Ukrayna və 
Gürcüstanın işğala məruz qaldığını 
ayrıca qeyd edir. Birinci müddəanın 
Aİ-nin sənədində yer almasında 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
müstəsna xidməti vardır. Bunu konk-
ret faktlar sübut edir.

Hələ Riqa sammitində İlham 
Əliyev Aİ-yə assosiativ üzvlüyün 
qüsurlu tərəflərini geniş izah etdi. 
Lakin Azərbaycanın bu təşkilatla 
strateji tərəfdasşlıq qurmaqda 
maraqlı olduğunu da bəyan edib 
konkret proqram təklif etdi. Brüs-
sel bu təkilfləri araşdırıb uyğun 
nəticələr çıxardı. Onların sırasında 
2017-ci ildə Aİ-nin sənədində açıq 
surətdə Azərbaycanın suverenliyi, 
ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin 
toxunulmazlığı qeyd olundu.

İlham Əliyev yalnız diplomati-
ya sferasında Azərbaycanın Aİ ilə 
səmimi münasibtələr qurmaqda 
maraqlı olduğunu sübut etmədi. 
Bakının sosial-iqtisadi, ticari, enerji, 
nəqliyyat-loqistika sferalarında 
həyata keçirdiyi proqramlar göstərdi 
ki, Azərbaycan etibarlı və vacib 
tərəfdaşdır. Bu da Brüsselin ikili 
standartlar siyasətinə ciddi təsir etdi.

Yuxarıda apardığımız təhlil de-
kabrın 12-də qəbul edilən sənədin 
ədalətə daha da yaxınlaşdığını, 
ancaq hələ də müəyyən qüsur-
ların qaldığını göstərməkdədir. 
Məsələn, hesabat-məruzədə 
Rusiya işğalçı ölkə kimi göstərilir, 
ancaq Ermənistanın adı çəkilmir. 
Ukrayna və Gürcüstanın işğala 
məruz qaldığı açıq vurğulanır, 
lakin Azərbaycandan bəhs edilmir. 
Səbəb nədir? Cəsarətlə deyə bilərik 
ki, Brüssel hələ də ikili standartlar 
sindromundan tam xilas olmayıb.

Ancaq təcrübə göstərir ki, 
Prezident İlham Əliyev Brüsselə 
bunu da qəbul etdirəcək. İndiyə 
qədər Azərbaycanla bağlı qəbul 
edilən bütün müsbət sənədlərin 
kökündə Azərbaycanın dövlət 
başçısının çox uğurlu xarici siyasət 
kursu dayanır. Yəni təşəbbüskar 
Brüssel deyil, onu dəyişən İlham 
Əliyevin siyasi iradəsi və diplomatik 
ustalığıdır.

Azərbaycan Prezidenti həyata 
keçirdiyi proqramlarla bir daha 
sübut edəcək ki, Azərbaycan 
Cənubi Qafqazda dövlətçiliyi ən 
çox baş tutan yeganə dövlətdir. 
O, Aİ-nin etibarlı və perspektivli 
tərəfdaşıdır. Aİ öz sənədində 
vurğuladığı kimi, qonşu ölkələrdən 
təhlükə gözləmək istəmirsə, haqqı-
ədaləti müdafiə etməlidir. Sabitlik 
məkanı olan Azərbaycanın ədalətli 
tələblərinin ödənilməsinə ciddi 
yardım göstərməlidir. Yəni Brüssel 
dolayısı ilə özünün mövcudluğu 
naminə Cənubi Qafqaz siyasətində 
ikili yanaşmadan tamamilə imtina 
etməlidir. Biz dekabrın 12-də 
qəbul edilən hesabat-məruzəni bu 
istiqamətdə atılmış növbəti addım 
hesab edirik. Bu baxımdan sənəd 
əhəmiyyətlidir və Azərbaycan 
Prezidentinin apardığı xarici 
siyasətin təntənələrindən biridir!

Kamal ADIGÖZƏLOV

 � “Birinci Ermənistan informasiya – “1.in.
am” saytı bu günlərdə “Ərdoğan öz “pantürkçü” 
məqsədi naminə Mehri vasitəsilə Azərbaycanla 
əlaqə qurmaq arzusundadır” sərlöhvəli məqalə 
yerləşdirib. Yazı xəstə erməni təxəyyülünün 
məhsuludur, saxta, əsassız mülahizələr, şər və 
böhtanla doludur. 

Məqsəd Azərbaycana, 
qardaş Türkiyəyə və digər 
türkdilli dövlətlərə böhtan at-
maq, təcavüzkar Ermənistanın 
işğalçı siyasətini ört-basdır 
etməkdir. 

Məqalənin müəllifi Aram 
Sarqsyan yazır ki, Ermənistanın 
üçüncü prezidenti Serj Sarkis-
yan bu ilin yazında Ermənistan-
Türkiyə protokollarını ləğv etdi. 
Lakin, guya son günlər iki ölkə 
arasında əlaqələrin normallaşdı-
rılması istiqamətində fəallıq hiss 
olunur. 

A.Sarqsyan sonra ya-
zır: “Bu il dekabrın 10-da 

Ermənistanın baş naziri 
vəzifəsini icra edən Nikol 
Paşinyan İrəvanda xarici KİV 
nümayəndələri ilə görüşündə 
bir sıra aktual məsələlərdən, o 
cümlədən Ermənistan-Türkiyə 
münasibətlərindən söz açıb. 
N.Paşinyan deyib ki, İrəvan An-
kara ilə birbaşa, ilkin şərtlər irəli 
sürülmədən diplomatik əlaqələr 
qurmağa hazırdır”. 

Paşinyan üstəlik, riyakar-
casına bunu əlavə edib: “Biz 
bilirik ki, Türkiyə, həmçinin 
buna hazırdır”. Bu məqamda 
Paşinyandan soruşmaq la-
zımdır ki, səni kim Türkiyənin 

yerinə vəkil edib! 
Qeyd etmək lazımdır ki, 

Paşinyanın yersiz atmacası 
cavabsız qalmayıb. Belə ki, 
Türkiyə Prezidenti Administra-
siyasının rəsmisi dərhal cavab 
verib ki, Ermənistan bunun 
üçün işğal etdiyi Azərbaycan 

torpaqlarını geri qaytarmalı və 
sərsəm “erməni genosidi” iddia-
sından imtina etməlidir. 

Məqalə müəllifi sonra 
“türkoloq” Andranik İspirya-
na müraciət edib. A.İspiryan 
bildirib ki, Ermənistanın 
Paşinyandan əvvəlki liderləri 

Levon Ter-Petrosyan, Robert 
Koçaryan və Serj Sarkisyan da 
Türkiyə ilə əlaqələri normallaş-
dırmağa cəhd ediblər. Hər üçü 
bunun üçün ilkin şərtlərin irəli 
sürülməməsini tələb edib. Lakin 
son 25 ilin təcrübəsi göstərir ki, 
Türkiyə ilkin şərtlər olmadan 
bunu etməyəcək. Hətta, İrəvan 
bütün şərtləri yerinə yetirsə 
belə, Ankara bununla razılaş-
mayıb, Ermənistan rəhbərliyi 
qarşısında əlavə şərtlər irəli 
sürəcək. 

Digər “türkoloq” Akop 
Çakpyan da əmindir ki, 
Türkiyə tərəfindən bütün 
hallarda Ermənistana qarşı 

əlavə tələblər irəli sürüləcək. 
Onun fikrincə, Türkiyə heç bir 
vəchlə Ermənistanla diploma-
tik əlaqələr qurmaq istəmir və 
buna görə də həmin şərtləri 
irəli sürür.

Çakpyanı narahat edən 
təkcə bu deyil. O, iddia edir 
ki, son illər hakimiyyətdə 
möhkəmlənən R.T. Ərdoğan, 
guya qonşu dövlətlərə qarşı 
militarist siyasət yolu tutub. 
Çakpyan özü də yaxşı bilir ki, 
işğalçı Ermənistandan fərqli 
olaraq, sivil, demokratik dövlət 
olan Türkiyə heç bir ölkənin, o 
cümlədən Ermənistanın torpaq-
larına iddialı deyil. 

Bu ilin mayında London-
da olarkən Türkiyə lideri bu 
məsələ ilə bağlı deyib ki, Anka-
ra Ermənistan rəhbərliyinin nə 
vaxt sağlam düşüncə nümayiş 
etdirəcəyini gözləyir. Lakin 
Türkiyə Prezidentinin sağlam 
məntiqə əsaslanan fikirləri, 
nədənsə, erməni politoloqu 
razı salmır. Onun fikrincə, 
Türkiyənin ilkin şərtlər irəli 
sürməsi beynəlxalq hüququn 
pozulması deməkdir. 

Türk xalqları və 
dövlətlərinin sürətli inkişafı, 
gündən-günə güclənən birliyi 
də erməniləri vahiməyə salır. 
Aram Sarqsyan yazır ki, ötən 
il oktyabrın 30-da istismara 
verilən “Bakı-Tbilisi-Qars” 
dəmiryolu layihəsi (ermənilər 
bunu qəsdən “Qars-Axalkalaki-
Bakı” adlandırırlar) Gürcüs-
tan istisna olmaqla, Türkiyə, 
Azərbaycan, Qazaxıstan 
və Özbəkistan kimi türkdil-
li dövlətləri birləşdirir. Bəli, 

türk xalqlarının yaxınlaşması 
erməni millətçilərini bərk nara-
hat edir. 

Çakpyan hətta iddia edir 
ki, Türkiyə Mehri bölgəsini 
Azərbaycana birləşdirmək 
arzusundadır. Guya Türkiyə 
məhz buna görə Ermənistanla 
diplomatik əlaqələr qurmaq 
istəmir ki, bu əlaqələrin 
qurulmasından sonra Anka-
ra Mehri ilə bağlı arzusunu 
gerçəkləşdirə bilməyəcək. 

Doğrudan da, 
ermənistanlı yazarın, eləcə 
də həmin məqalədə saxta 
mülahizələrinə istinad edilən 
iki erməni “türkoloq”un xəstə 
təxəyyülünün “məhsulları” ilə 
yaxından tanış olanda, onların 
qonşu ölkələrə və xalqlara 
qarşı yağdırdıqları hər cür nifrin 
və böhtan yalnız acı təəccüb 
və ikrah doğurur. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın təşəbbüsləri və 
mövqeyinin möhkəmlənməsi

AVROPA PARLAMENTININ 
ILLIK HESABATI: 

xəstə təxəyyülün 
cəfəng uydurmaları 

Ermənistan mediası:



520 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universitetində akademik 

Ramiz Mehdiyevin kitabının təqdimatı olub
 � Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin (ADPU) 
tarix və coğrafiya fakültəsinin 
təşkilatçılığı ilə universitetdə 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyevin yeni işıq üzü görmüş 
“Qriqorian kilsəsi Səfəvilər 
dövlətinə qarşı casusluq aləti 
kimi. XVII əsr – XVIII əsrin 
ilk dörddəbiri” adlı kitabının 
təqdimatı keçirilib. 

ADPU-dan AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, təqdimatda universitetin rəhbərliyi, 
professor-müəllim heyəti, AMEA-nın  
Abbasqulu ağa Bakıxanov adına Tarix 

İnstitutunun əməkdaşları iştirak ediblər. 
Tədbiri açan ADPU-nun rektoru, 

professor Cəfər Cəfərov bildirib ki, 
təqdimatı keçirilən kitab bu gün ta-
rix elmimiz üçün çox aktual olan bir 
mövzuya həsr edilib. Akademik Ramiz 
Mehdiyev Səfəvilər dövləti ilə bağlı bir 
neçə kitabın müəllifidir. Böyük alimin 
geniş və hərtərəfli elmi tədqiqatları 
nəticəsində ərsəyə gətirdiyi həmin ki-
tablar elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib. Yeni əsərin əsas özəlliyi 
Ramiz Mehdiyevin həm tədqiqatçı-alim, 
həm də dövlət xadimi olaraq Səfəvilər 
dövlətinə yeni prizmadan yanaşmasıdır. 
Bu əsər Azərbaycan tarixşünaslığında 
və siyasi elmində Qriqorian kilsəsinin 
Səfəvilər dövlətinə qarşı kəşfiyyat və si-
yasi-ideoloji fəaliyyətinin geniş işıqlandı-

rılmasına göstərilən ilk cəhddir. Çoxsaylı 
mötəbər elmi mənbələr əsasında yazıl-
mış bu fundamental əsərdə problemlərin 
qoyuluşu və həlli tamamilə yenidir. 
Əsərdə Vatikan tərəfindən göndərilmiş 
katolik missiyasının qeyd etdiyimiz 
dövrdə Səfəvilərə qarşı həyata keçir-
diyi ideoloji və casusluq fəaliyyətinin 
strategiya və taktikası, həmçinin 
Qriqorian kilsəsinin katolik missiyası 
ilə əlaqələri ardıcıl və dəqiq aydınlaş-
dırılır. Əsərdə erməni siyasi elitasının 
satqınlığı, Qriqorian kilsəsinin fitnəkar, 
pozucu, casusluq fəaliyyəti ifşa edilir. 
Konkret elmi-tarixi faktlara söykənən bu 
əsər sistemli fəaliyyətin uğurlu davamı-
dır. Əsərin rus dilində yazılması onun 
istifadə imkanlarının və oxucu auditori-
yasının genişlənməsinə imkan verir. Bu 

əsər bütövlükdə tarix elmimizə böyük 
töhfədir.  

Tədbirdə çıxış edən AMEA Tarix 
İnstitutunun professoru Şahin Fazil, 
ADPU-nun Azərbaycan tarixi kafedra-
sının müdiri, dosent Naibə Əhmədova, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  
Dilavər Əzimli, universitetin Azərbaycan 
tarixi kafedrasının baş müəllimi, tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Elman Mirzəyev 
akademik Ramiz Mehdiyevin mötəbər 
elmi-tarixi mənbələr əsasında yazdı-
ğı yeni əsərin çox maraqlı və aktual 
mövzuya həsr olunduğunu bildiriblər. 
Çıxışlarda qeyd edilib ki, bu əsərdə 
Qriqorian kilsəsinin Səfəvilər dövlətinə 
qarşı apardığı pozucu kəşfiyyat və si-
yasi-ideoloji fəaliyyət geniş işıqlandırılır. 
Əsər, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin obyektiv 
araşdırılması üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Sonra kitabla bağlı müzakirələr apa-
rılıb. AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
Vəli Əliyev, professor Himalay Qasımov, 
dosent Sevinc Seyidova, dosent Elmira 
Süleymanova çıxış edərək bu dəyərli 
əsərin bütün türk xalqları üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıblar.

“Azərbaycan Prokurorluğu – bir əsrlik 
inkişaf tarixi” kitabının təqdimatı

 � Dekabrın 19-da Baş 
Prokurorluğun Elm-Tədris 
Mərkəzində Azərbaycan 
Prokurorluğunun yaranmasının 
100 illiyi münasibətilə hazırlanmış 
“Azərbaycan Prokurorluğu – bir 
əsrlik inkişaf tarixi” kitabının 
təqdimatı olub. 

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
tədbirdə Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin, Konstitusiya Məhkəməsinin, 
Ali Məhkəmənin, Ədliyyə, Daxili İşlər 
nazirliklərinin, habelə qeyri-hökumət 
təşkilatlarının nümayəndələri, Baş Pro-
kurorluğun idarə və şöbə rəisləri iştirak 
ediblər. 

Kitabda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının  1918-ci 
il 1 oktyabr tarixli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş prokurorluğun keçdiyi inkişaf 
yoluna nəzər salınıb, ölkəmizdə həyata 
keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarının 
tərkib hissəsi kimi prokurorluq orqan-
larında aparılan islahatlardan, görülən 
işlərdən, hüquqi dövlət quruculuğunda 
prokurorluğun iştirakından bəhs olunub.

Baş prokurorun müavini Namiq 
Əsgərov təqdimat mərasimində çı-
xış edərək nəşrin ərsəyə gəlməsində 
xidməti olan şəxslərə minnətdarlığını 
bildirib. N.Əsgərov əsası ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulan müdrik dövlətçilik siyasəti 
nəticəsində hüquq-mühafizə orqanla-
rının fəaliyyətinin beynəlxalq standart-

lar səviyyəsində təkmilləşdirilməsi, o 
cümlədən yüz illik tarixi olan prokuror-
luq orqanlarının inkişafı və fəaliyyət 
istiqamətləri barədə tədbir iştirakçılarına 
ətraflı məlumat verib. Həmçinin proku-
rorluğun Azərbaycanda hüquqi dövlət 
quruculuğu prosesində rolunun, ölkənin 
hüquq sistemində yerinin öyrənilməsi 
baxımından kitabın əhəmiyyəti xüsusi 
vurğulanıb. 

Baş Prokurorluğun Hüquqi təminat 
idarəsinin rəisi Natiq Hüseynov çıxı-
şında kitabda Azərbaycan Prokurorluq 
orqanlarının Xalq Cümhuriyyəti, sovet 
və müstəqillik dövrlərində fəaliyyətinin 
təhlili, əvvəllər nəşr edilmiş kitablarla 
müqayisədə tətbiq olunan yeniliklər, 
kitabda ilk dəfə tədqiq edilmiş mənbələr 

və tarixi sənədlər haqqında ətraflı 
məlumat verib. 

Mərasimdə iştirak edən qonaqlar 
və Baş Prokurorluğun məsul şəxsləri 
“Azərbaycan Prokurorluğu – bir əsrlik in-
kişaf tarixi” kitabının işıq üzü görməsini 
prokurorluğun həyatında əlamətdar 
hadisə kimi qiymətləndiriblər. Çıxışlarda 
nəfis və mükəmməl tərtibatda çapdan 
çıxan kitabda prokurorluğun fəaliyyətinin 
bütün istiqamətlərinə dair müfəssəl və 
dəqiq məlumatın yer aldığı vurğulanıb. 
Nəşrin prokurorluq və digər hüquq-
mühafizə orqanlarının işçiləri, prokuror-
luğun fəaliyyəti ilə maraqlanan oxucular 
və geniş hüquq ictimaiyyəti üçün faydalı 
və sanballı məlumat mənbəyi olduğu 
ifadə edilib.

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı 
növbəti açıq müsabiqə elan edilir

 � Ədliyyə orqanlarının sağlam mənəviyyata, yüksək hazırlığa 
və peşəkarlığa malik müasir düşüncəli yeni nəsil hüquqşünaslarla 
möhkəmləndirilməsi məqsədilə davamlı olaraq açıq müsabiqələr 
keçirilir. 

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, hazır-
da mövcud vakant ştat vahidlərinin 
komplektləşdirilməsi üçün peşəkar 
kadrlara olan ehtiyacı nəzərə alaraq, 
Müsabiqə Komissiyası növbəti açıq 
müsabiqə elan edir.

Müsabiqə üzrə vakant vəzifələr, 
əsasən, probasiya, icra və qeydiyyat 
xidmətlərində, habelə regional ədliyyə 
idarələrindədir. 

“Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə 
haqqında” Qanunun 4-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab verən 
ali hüquq təhsilli Azərbaycan Respub-
likası vətəndaşları müsabiqəyə dəvət 
olunur. 

Müsabiqənin birinci mərhələsində 
– test imtahanında iştirak üçün 
müraciətlərin qəbulu nazirliyin əhaliyə 
göstərdiyi “Ədliyyə orqanlarına qulluğa 
qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak üçün 

namizədin qeydə alınması” adlı elekt-
ron xidmət vasitəsilə həyata keçirilir. 
Ərizələr poçt vasitəsilə də göndərilə 
bilər.

Müsabiqədə iştirak etmək arzu-
sunda olan hüquqşünaslar 2018-ci il 
dekabrın 20-dən etibarən nazirliyin 
internet səhifəsindən (www.exidmet.
justice.gov.az) və ya “Elektron hökumət” 
portalından (www.e-gov.az) qeyd olunan 
elektron xidmət vasitəsilə ərizə forma-
sını doldurmalı və təsdiq etməlidirlər. 
Qeydiyyata alınmış bütün namizədlərin 
fərdi elektron kabinetləri yaranır və 
onlar müraciətlərinin qəbulu ilə bağlı 
məlumatlandırılır. Namizəd müsabiqənin 
gedişi və nəticələri barədə məlumatları 
kütləvi informasiya vasitələri ilə yanaşı, 
elektron kabinetindən də əldə edir.

Test imtahanından uğur qazanmış 
namizədlərin digər zəruri sənədlərinin 
toplanması və yoxlanılması bu 

mərhələdən sonra həyata keçiriləcək. 
Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
tələblərə cavab verən şəxslər ikinci 
mərhələyə – söhbətə buraxılacaqlar.

İmtahana hazırlıqla bağlı “Yaddaş 
kitabçası” nazirliyin internet səhifəsində 
“Qulluğa qəbul” bölməsində və 
namizədlərin elektron kabinetlərində 
yerləşdiriləcək. Habelə bu sənədlər yerli 
ədliyyə qurumlarına müraciət edənlərə 
təqdim olunacaq. 

Hazırkı müsabiqədə iştirak edəcək 
hüquqşünaslar üçün də test imtahanına 
və söhbət mərhələsinə mükəmməl ha-
zırlaşmalarına və yüksək nəticələr əldə 
etmələrinə kömək məqsədilə nazirliyin 
Ədliyyə Akademiyasında ödənişsiz 
hazırlıq kursları təşkil olunacaq. 

Test imtahanının vaxtı və yeri, 
habelə hazırlıq kursunun keçirilməsi 
barədə əlavə məlumat veriləcək. 

Bütün suallarla bağlı opera-
tiv informasiyanı nazirliyin internet 
səhifəsindən, eləcə də (012) 538-01-62, 
537-05-90 nömrəli telefonlar vasitəsilə 
almaq olar.

AZƏRTAC

Azərbaycan ilə ABŞ arasında gömrük 
sahəsində münasibətlər uğurla inkişaf edir

 � Dekabrın 19-da Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, 
gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyev ABŞ-ın Ədliyyə 
Nazirliyi nəzdində Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyasının 
Orta Asiya üzrə regional direktoru Vilyam Varenin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

DGK-nın mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr idarəsindən bildirilib ki, komitə 
sədri Azərbaycan ilə ABŞ arasın-
da mövcud olan strateji əməkdaşlıq 
və dostluq münasibətlərinin gömrük 
sahəsində də uğurla inkişaf etdiyini 
diqqətə çatdırıb. S.Mehdiyev Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən bütün sahələrdə 
olduğu kimi, gömrük sistemində də ciddi 
islahatların həyata keçirildiyini bildirib. 
O, bu islahatlar nəticəsində daha çevik 
və dinamik gömrük xidmətinin forma-
laşdığını diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, 
Azərbaycanın tranzit potensialının 
artırılması, beynəlxalq ticarətin sürətli, 
təhlükəsiz və asan həyata keçirilməsi 
məqsədilə qarşıya qoyulan hədəflərin 
reallaşdırılması üçün gömrük sistemi-
nin fəlsəfəsi nəzarətdən xidmətə doğru 
dəyişdirilib. 

Şəffaflığın təmin edilməsi, göm-
rük prosedurlarının sadələşdirilməsi 
məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərdən 
danışan komitə sədri görülən işlərin 
nəticəsi kimi, bu ilin müvafiq dövründə 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı mübarizə sahəsində də ciddi 
nailiyyətlərin qazanıldığını vurğulayıb. 
Diqqətə çatdırılıb ki, bu il Azərbaycanın 
gömrük orqanları 1 ton 200 kiloqrama 
yaxın narkotik vasitəni dövriyyədən 
çıxarıb. Bu istiqamətdə bundan sonra 
da qətiyyətli addımlar atılacaq.

S.Mehdiyev ümidvar olduğunu bil-
dirib ki, 2019-cu il aprelin 16-18-də Ba-
kıda keçiriləcək Narkotiklərlə Mübarizə 
üzrə 36-cı Beynəlxalq Konfrans bu 
sahədə beynəlxalq müstəvidə görülən 
işlərə mühüm töhfə verəcək.

V.Varen narkotik vasitələrin qa-

nunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə 
istiqamətində Azərbaycanın gömrük 
orqanları tərəfindən həyata keçirilən 
tədbirləri, əldə edilən nailiyyətləri yüksək 
qiymətləndirib. Vurğulanıb ki, Bakıda 
keçiriləcək Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
36-cı Beynəlxalq Konfrans bu sahədə 
beynəlxalq əməkdaşlığın güclənməsinə, 
mübarizə tədbirlərinin səmərəliliyinin 
artırılmasına şərait yaradacaq.

AZƏRTAC

Azərbaycan–Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli 
hərbi dialoq iclası işini davam etdirir

 � Ankarada Azərbaycan–Türkiyə 11-ci yüksək səviyyəli hərbi 
dialoq iclası işini davam etdirir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin hərbi-texniki 
əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri Rəmzi Şü-
kürovun da qatıldığı iclasda Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında təhlükəsizlik, hərbi, 
hərbi-texniki, hərbi sənaye, hərbi təhsil 
və digər sahələrdə əməkdaşlığın hazırkı 
vəziyyəti, inkişaf perspektivləri, eləcə də 

2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi üçün əsas fəaliyyət 
istiqamətləri müzakirə edilir.

Hərbi dialoq çərçivəsində 2019-cu il 
üzrə fəaliyyət planının razılaşdırılması 
da nəzərdə tutulur.

İclas dekabrın 20-dək davam 
edəcək.

Yaxın zamanlarda  Ankarada 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin və Türkiyə Res-
publikasının aidiyyəti qurumlarının 
rəhbərlərinin qardaş ölkələrimiz arasında 
müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığa dair 
zirvə görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır.

Zirvə görüşü sentyabrda Bakı-
da keçirilən “ADEX 2018” üçüncü 
Beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgisi 
çərçivəsində əldə olunmuş razılığa 
əsasən təşkil olunacaq. 

AZƏRTAC

Rusiya Dövlət Neft və Qaz 
Universitetində Azad Mirzəcanzadə 

adına auditoriya yaradılacaq
 � İ.M.Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universitetində 

“Balaxanı-Qara şəhər” ilk neft kəmərinin istismara verilməsinin 140 
illiyi və görkəmli alim, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm və 
texnika xadimi, akademik Azad Mirzəcanzadənin 90 illik yubileyinə 
həsr olunan “Rusiya-Azərbaycan. Dünya neft sənayesinin inkişafı. 
Hadisələr və insanlar” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. 
Tədbir Azərbaycan diasporu, Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti, 
Beynəlxalq Şuxov Fondu, Rusiya Milli Mühəndislər Palatası 
tərəfindən təşkil olunub.  

 Konfransı Rusiya Dövlət Neft və 
Qaz Universitetinin rektoru Viktor Martı-
nov açaraq Bakını dünyanın neft hasilatı 
mərkəzlərindən biri adlandırıb. Bakıda 
neft istehsalının tarixindən bəhs edən 
rektor, bu sahədə Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında əməkdaşlığın inkişafından 
danışıb: “Xalqlarımız arasında dostluq 
münasibətlərinin zaman həddi yoxdur 
və biz ümid edirik ki, bu əlaqələr bundan 
sonra da möhkəmlənəcək”. 

Ali məktəbin Azərbaycan Dövlət Neft 
və Sənaye Universiteti (ADNSU) ilə sıx 
əməkdaşlığından söhbət açan rektor 
bildirib ki, rəhbərlik etdiyi universitetdə 
ADNSU-nun məzunu olan bir çox alim 
fəaliyyət göstərir. 

V.Martınov akademik 
A.Mirzəcanzadənin elmi irsinin 
neft-qaz sahəsində gənc kadrların 
yetişdirilməsindəki əhəmiyyətindən 
danışıb, Rusiya Dövlət Neft və Qaz 
Universitetində məşhur alimin adını daşı-
yacaq auditoriyanın yaradılacağını deyib: 
“2019-cu ildə universitetimizdə neftçi-
alim A.Mirzəcanzadənin adını daşıyacaq 
auditoriyanın yaradılmasını planlaşdırırıq. 
Düşünürəm ki, bu, gənc mütəxəssislərin 
neft və qaz elminin baniləri haqqında 
daha geniş biliklərə malik olmasına kömək 
edəcək”. 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 
Bülbüloğlu Böyük Vətən müharibəsi 
illərində məhz Bakı neftinin cəbhəni ya-
nacaqla təmin etdiyini vurğulayıb: “Bütün 

hərbi sərkərdələr, o cümlədən Georgi 
Jukov hər zaman xatırladıblar ki, Bakı nefti 
olmasaydı müharibənin nə ilə bitəcəyi 
məlum deyildi”. 

Neft tariximizin görkəmli 
şəxsiyyətlərinin bizə qarşılıqlı fəaliyyətin, 
əməkdaşlığın nümunəsi olan bir platforma 
miras qoyduqlarını deyən səfirin sözlərinə 
görə, incəsənət adamları kimi, neftçilər 
də siyasi şəraitdən asılı olmayaraq, 
əməkdaşlıq əlaqələrini hər zaman qoruyub 
saxlayırlar. 

“Bu tribunadan dünya neft sənayesinə 
böyük töhfələr vermiş insanları xatırlamaq 
istərdim. Görkəmli alim A.Mirzəcanzadə 
bu qəbildən olan şəxsiyyətlərdəndir. O, 
özündən sonra böyük elmi irs qoyub. 

Onun yetişdirdiyi mütəxəssislər hazırda 
neft-qaz sənayesində aparıcı mövqeləri 
tuturlar”, - deyə diplomat vurğulayıb.

P.Bülbüloğlu qeyd edib ki, 
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər 
Əliyev A.Mirzəcanzadə ilə şəxsən tanış 
idi və onun fəaliyyətini daim dəstəkləyirdi. 
Səfir deyib: “Biz, əlbəttə ki, Rusiya Dövlət 
Neft və Qaz Universitetinin auditoriyaların-
dan birinə görkəmli alimin adının verilməsi 
ideyasını məmnuniyyətlə dəstəkləyirik. 
Düşünürəm ki, biz də öz tərəfimizdən 
A.Mirzəcanzadə adına təqaüd təsis 
edilməsi təşəbbüsünü irəli sürəcəyik”. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının (AMEA) akademiki professor 
Fazil Qurbanov Azərbaycanda 1878-ci 
ildə Balaxanı və “Qara şəhər” neftayır-
ma zavodları arasında çəkilmiş ilk boru 
kəmərinin tarixindən danışıb. Akademik 
A.Mirzəcanzadənin elmi fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirən F.Qurbanov 
bildirib ki, həm elmi yaradıcılıq, həm də 
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş alimin 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında 
böyük xidmətləri olub: “O, 400-ə yaxın 

elmi əsərin, 50-dən çox ixtira və patentin 
müəllifi olub. Neft və qazın çıxarılması 
proseslərinin optimallaşdırılması, dəniz 
neft yataqlarının işlənilməsinin dinamik 
metodlarının hazırlanması, tətbiq edilməsi 
və s.  alimin başlıca elmi nailiyyətləri 
sırasındadır”. 

Sonra Rusiyanın bir sıra elmi və 
ictimai təşkilatlarının nümayəndələrinin 
çıxışları dinlənilib. Konfrans işini sessiya-
larda davam etdirib. 

Fəridə ABDULLAYEVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva
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 � Bu günlərdə Milli İncəsənət 

Muzeyinin 3-cü korpusunun əsaslı təmir və 
yenidənqurmadan sonra açılış mərasimini 
keçirdik. Bizim üçün əlamətdar olan bu idi 
ki, mərasimdə cənab Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva iştirak edirdilər. Bu, muzeyimizin 
kollektivinə göstərilən böyük etimaddır. 

Məlumat üçün bildirim ki, 
Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyi respublikamızda 
bəşəri və milli incəsənət 
əsərlərinin kompleks toplan-
dığı yeganə muzeydir. O, 
XIX əsrin sonlarında inşa 
edilmiş iki memarlıq abidəsini 
birləşdirən və müasir üslubda 
inşa edilmiş üçüncü korpus-
dan ibarət geniş ərazini əhatə 
edir. Ərazisinin genişliyi, ötən 
dövrdən bu günümüzədək, 
eləcə də, bütün növ incəsənət 
nümunələrinin silsiləli şəkildə 
nümayişini həyata keçirən 
vahid kompleksdir. 

Azərbaycan Milli 
İncəsənət Muzeyi Xalq Ko-
missarları Şurasının 31 mart 
1936-cı il tarixli 264 nömrəli 
qərarı ilə təşkil edilmişdir. 
Muzey yarandığı illərdə 
Tarix Muzeyi və Nizami adına 
Ədəbiyyat Muzeyinin binala-
rında fəaliyyət göstərmişdir. 
Muzey 1951-ci ildən Niyazi 
küçəsi, 9 ünvanında yerləşən 
– 1891-1893-cü illərdə 
Bakının baş memarı, alman 

mühəndisi Nikolay fon der 
Nonne tərəfindən fransız qrafı 
De Bur üçün klassik Borokko 
üslubunda tikilmiş tarixi bina-
ya köçürülmüşdür. “De Burun 
malikanəsi” kimi tanınan bina 
1951-ci ildən Azərbaycan 
Milli İncəsənət Muzeyinə 
məxsusdur. 

Təşkil olunduğu gündən 
Azərbaycan Milli İncəsənət 
Muzeyi hər zaman tərəqqi 
etmiş, Bakı muzeyləri ara-
sında öz kolleksiyasının 

məzmununa, zənginliyinə 
və coğrafi arealına görə 
birincilərdən olmuşdur. 
Lakin muzeyimizin bugün-
kü nailiyyətləri, şübhəsiz 
ki, dövlətimiz tərəfindən 
göstərilən qayğının nəticəsidir. 
Hazırda muzeyin kollek-
siyasında 18 mindən ar-
tıq əsər mühafizə edilir. 
İncəsənətimizin, xüsusilə 
də, muzeyin inkişafı naminə 
dövlət başçımız cənab İlham 
Əliyev və Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban 

xanım Əliyeva tərəfindən 
göstərilən daimi qayğı göz 
önündədir. Prezidentimizin 
göstərişi ilə muzeyin əsas 
korpus binalarında aparılan 
təmir-bərpa işləri nəticəsində 
eksponatların dünya 
standartlarına və muzey 
tələblərinə cavab verən ən 
müasir avadanlıqlarla təmin 
edilmiş saxlanclarda qorun-
ması, mühafizə edilməsi, 
dünya şöhrətli muzeylər 

səviyyəsindəki dizayn 
tərtibatlı ekspozisiya zalla-
rında nümayişi, ən müasir 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş 
elektron bələdçilər, multimedia 
proqramları vasitəsilə təbliği 
xüsusi diqqətin nəticəsidir. 
Dövlətimiz tərəfindən muzeyə 
göstərilən diqqət onunla 
təsdiq oluna bilər ki, hörmətli 
Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyev və birinci xanım 
 Mehriban Əliyeva son illər 
keçirilən müxtəlif beynəlxalq 

miqyaslı tədbirlərdə və bina-
ların bərpa-təmir işlərindən 
sonrakı açılış mərasimlərində 
dəfələrlə muzeyin ziyarətçiləri 
olmuş, öz yardımlarını 
əsirgəməmişlər. 

Muzeyə 2011-ci il iyunun 
10-da Milli Muzey statusu 
verilmişdir. 

Qeyd edim ki, zaman 
ötdükcə muzeyin binasında 
bərpa və təmir işlərinin aparıl-
masına ehtiyac yaranmışdır. Bu 
səbəbdən 2014-cü ildə binada 
təmir işlərinə başlanılmış və bu 
gün biz öz sevincimizi bütün 
həmvətənlərimizlə bölüşürük. 

Bərpa-təmir işlərinə başla-
mazdan əvvəl muzey binasın-
da xüsusi tədqiqat aparılıb. Bi-
nanın fiziki və texniki vəziyyəti 
öyrənilib. Tarixi əhəmiyyətli bu 
memarlıq abidəsinin tavan və 
divarlarında mövcud yapma 
rəsm bəzək və digər işlər ilkin 
vəziyyətə gətirilib. Memar-
lıq və bəzək elementləri 
təmizlənib, bərkitmə işləri 
yerinə yetirilib. Uzun illər 
ərzində cari təmir işləri apar-
maqla tavan və divarlarda 
yeddi qat üst-üstə vurulan 
boya xüsusi texnologiya ilə 
təmizlənərək birinci rəng qatı 
müəyyən edilib. Əsas giriş qa-
pıları və bir çox daxili qapılar 
təmizlənərək bərpa olunub. 
Milli İncəsənət Muzeyində 
yeni yaradılan şərait sərgi zal-
larında yerləşdirilən əsərlərin 
bütün təsiredici amillərdən 
– nəmişlik, temperatur, ultra 
şüalar və digər amillərdən qo-
runmasını və təhlükəsizliyini 
təmin edir, bununla bərabər, 
muzeyə gələn insanların 

rahatlığına, eyni zamanda, 
baxdıqları əsərlərdən zövq 
almalarına şərait yaradır.

Yeni korpusun açılışı 
muzeyimizin son illər qa-
zandığı ən böyük uğurdur. 
Bu, hörmətli Prezidentimizin 
yüksək səviyyədə xalqımıza, 
mədəniyyətimizə, incəsənətə 
göstərdiyi diqqət və qayğının 
təcəssümüdür. Yeni korpusun 
ümumi sahəsi 2500, ekspozi-
siya sahəsi isə 1550 kvad-
ratmetrdir. Burada bütünlüklə 
Avropa incəsənəti nümayiş 
olunur. Dünya təsviri və tətbiqi 
sənətinin bütün növlərini 
yetərincə dolğun şəkildə əks 
etdirən ekspozisiyada Qərbi 
Avropa, Rusiya, İslam, Şərq 
ölkələri incəsənətinin çeşidli 
örnəklərini görmək müm-
kündür. Ekspozisiya zalı iki 
mərtəbədən ibarətdir. Dövlət 
başçımızın göstərdiyi qayğı 
sayəsində muzeyin imkanları 
daha da genişlənib. 

Biz mərasimdə cənab 
Prezidentin verdiyi tövsiyələr 
və tapşırıqları diqqətlə 
dinlədik. Söz yox ki, bunlar 
gələcək fəaliyyətimizə güclü 
stimul verəcək. Mədəniyyət və 
incəsənətimizi qoruyub, təbliğ 
edən kollektivimizin üzvləri 
üçün bu hadisələri yaşamaq 
böyük şərəfdir.

Çingiz FƏRZƏLİYEV,  
Azərbaycan Milli 

İncəsənət Muzeyinin 
direktoru, Əməkdar 

incəsənət xadimi, 
professor 

Kollektiv dövlət dəstəyini 
yüksək qiymətləndirir

Təhsil dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindəndir

 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyev hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan ölkədə təhsilin 
inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Dövlət başçısı 2004-
cü ilin avqust ayında orta ümumtəhsil məktəblərinin 
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə 
təmin edilməsi proqramını təsdiq edən sərəncam 
imzalamışdır. Ümumiyyətlə, hakimiyyətdə olduğu 
dövrdə təhsillə bağlı 20-dən çox dövlət proqramının 
qəbul edilməsi ilə bağlı sərəncam vermişdir.

Dövlətimizin təhsillə 
bağlı qəbul etdiyi proq-
ramlar sahənin inkişafına 
davamlı xarakter verməklə, 
onu dünya standartları 
səviyyəsində qurmağı qar-
şıya məqsəd qoyur. Məktəb 
tikintisi, pedaqoji kadr hazır-
lığı, xüsusi istedada malik 
uşaqların yaradıcılıq poten-
sialının inkişaf etdirilməsi, 
məktəbəqədər təhsilin 
yeniləşdirilməsi, məktəblərin 
müasir avadanlıqla təmin 
olunması, gənclərin xaricdə 
təhsil almaları, texniki peşə 
təhsilinin təkmilləşdirilməsi, 
ali məktəblərin inkişafı və 
s. məsələlərlə bağlı qəbul 
olunmuş proqramların bir 
qismi artıq həyata keçiril-
miş, bəziləri isə reallaşmaq 
üzrədir. 

Bir faktı qeyd etmək 
istəyirəm. Ötən 15 il ərzində 
ölkəmizdə 3200-dən çox yeni 
məktəb binası inşa olun-
muşdur. Cənab Prezident 
dəfələrlə vurğulamışdır ki, 
ölkədə bir dənə də qəzalı 
məktəb qalmayacaq. 

Təhsildə dövlət 
siyasətinin bir istiqaməti 
də müasir tələblərə uy-
ğun dərsliklərin və dərs 
vəsaitlərinin müasir tipli 
tədris proqramlarına uyğun 
hazırlanması məsələsi ilə 
bağlıdır. Aydındır ki, bizim 
dərsliklər əsasən kiril əlifbası 
ilə çap olunan dərs vəsaitləri 
idi. Bu, məsələnin birinci 
tərəfidir. Digər tərəfdən, milli 
dərsliklərin yeni proqram-
lar əsasında hazırlanması 
da vacib məsələdir. Həmin 
problemlər artıq həll olun-
muşdur. Bu gün bütün dərs 

vəsaitləri uşaqlara paylanılır.
Ölkə  Prezidentinin 

sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın qəbulundan 
ötən müddət ərzində təhsilin 
məktəbəqədər, ümumi, 
peşə, orta ixtisas və ali 
olmaqla, bütün pillələri 
üzrə nəzərdə tutulan 
hədəflərin həyata keçirilməsi 
istiqamətində mühüm işlər 
görülüb. Bunun nəticəsidir 
ki, təhsilin keyfiyyəti artırıl-
mış, müəllimlərin hazırlıq 
səviyyəsi yüksəlmişdir. 

Nəticə olaraq, demək 
istəyirəm ki, ali məktəblərə 
qəbul olunan abituriyentlərin 
sayında xeyli artım nəzərə 
çarpmaqdadır.

Bu yaxınlarda 
Azərbaycan müəllimlərinin 
XV qurultayı keçirildi. 
Prezident İlham Əliyevin 
qurultay iştirakçılarına təbrik 
məktubu müəllimlərin üzərinə 
mühüm vəzifələr qoyur. 
Təbrik məktubunda deyilir: 
“Bilik iqtisadiyyatına keçid 
və ölkənin modernləşməsi 

üçün həlledici amil kimi insan 
kapitalının inkişafını təmin 
edəcək “Azərbaycan Res-
publikasında təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət Strategiyası”nın 
icrasına başlanılmasından 
beş il keçir. Bu müddətdə 
ölkəmizdə müasir təhsil 
quruculuğu istiqamətində 
uğurlu addımlar atılıb. 
Azərbaycan təhsilinin dünya 
təhsil sisteminə inteqrasi-
yası sürətlənib”. Əlbəttə, 
biz müəllimlər yaxşı başa 

düşürük ki, ölkəmizin gələcək 
xoşbəxt taleyinin əsası bu 
gün məktəblərdə qoyulur. 
Azərbaycan müəllimləri 
cənab Prezidentin qurul-
taya məktubunda təhsillə 
bağlı tövsiyələrini həyata 
keçirməyə daim hazır olma-
lıdırlar.

Yəhya ABBASOV,  
Bakıdakı Ə.Ələsgərov 

adına 244 №-li məktəbin 
direktoru, fəlsəfə üzrə 

fəlsəfə doktoru

 Ali Baş Komandanın 
 daim diqqət mərkəzində

 � Respublikamızda hərbi qulluqçuların sosial-məişət 
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirlər ordu quruculuğunun prioritet məsələlərindəndir. 

Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Sabun-
çu rayonunda hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsi mərasimində bunu xüsusi vurğu-
layaraq, dövlət tərəfindən hərbçilərə, şəhid 
ailələrinə, Qarabağ əlillərinə göstərilən 
diqqət və qayğıdan, həmçinin gələcəkdə bu 
istiqamətdə daha genişmiqyaslı islahatların 
aparılacağından söz açdı. Ölkə rəhbəri bu il 
dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə, Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 626 mənzil verildiyini, 
gələn il isə həmin göstəricinin ən azı 800-ə 
çatdırılacağını xatırlatdı. 

Bütün qeyd edilənlər onu göstərir ki, 
hərbçilərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması, hərbi şəhərciklərin salınması 
və digər tədbirlər son 15 ildə olduğu kimi, 
bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanı-
lacaqdır. 

Azərbaycanda hərbçilərin sosial şəraitini 
diqqət mərkəzində saxlamaq, onların 
təminatını yüksək səviyyəyə qaldırmaq 
təsadüfi deyil. Çünki belə olmazsa, nə 
qüdrətli ölkədən, nə də güclü ordudan 
danışmağa dəyməz. Bəli, heç kəsə sirr deyil 
ki, dövlət öz dövlətçiliyini, təhlükəsizliyini 
qoruyub saxlamaq üçün, ilk növbədə, 
ordu quruculuğuna xüsusi əhəmiyyət 
verməlidir. Bu məsələ respublikamızda 
yüksək səviyyədə həll edilir. Ona görə ki, 

torpaqlarımızın böyük bir hissəsi Ermənistan 
tərəfindən işğal edilib. Əgər sülh danışıqları 
bir nəticə verməzsə, imkanlar tükənərsə, 
şübhəsiz ki, Azərbaycan  Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Ordusu öz 
sözünü deməyə məcbur olacaq. 

Bir daha təkrar edirəm, Azərbaycan ordu-
su yaxşı bilir ki, bu gün onun qarşısında işğal 
altında olan torpaqları azad etmək vəzifəsi 
dayanır və o, buna qadirdir.

Sonda xatırladım ki, respublikamızda 
ordu quruculuğuna, hərbçilərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yüksək 
diqqət göstərilməsi büdcə siyasətində 
də özünü qabarıq büruzə verir. Məsələn, 
Azərbaycanın 2019-cu il üçün hərbi büdcəsi 
4 milyard 589,6 milyon manat (2 milyard 705 
milyon ABŞ dolları) təşkil edir. Bu, sosial-
iqtisadi sahədə böyük problemlər yaşayan 
Ermənistanın hərbi büdcəsindən təxminən 4 
dəfə çoxdur.

Bu gün Silahlı Qüvvələrimizdə dövlətin 
qayğısını öz üzərində hiss edən hər bir hərbi 
qulluqçu göstərilən bu diqqət və etimadı 
yüksək döyüş hazırlığına yiyələnməklə doğ-
rultmağa çalışır.

Səbuhi ABBASOV,  
 ekspert

Xalqımız bu qayğını heç vaxt unutmayacaq 
 � Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 

Əliyevin “Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 
əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə 
görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə 
üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 19 aprel 
tarixli 1 nömrəli fərmanına əsasən qeyd olunan 
şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmələrin verilməsi 
nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısının bu 
humanist təşəbbüsü ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
dərin rəğbətlə qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə 
Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev bunları dedi:

– Azərbaycan dövləti öz da-
xili siyasətini, ilk növbədə, sosial 
ədalət prinsipi üzərində qurur. 
Hesab edirəm ki, möhtərəm Pre-
zidentimizin təşəbbüsü ilə şəhid 
hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi 

Vətənin müdafiəsi uğrunda şəhid 
olmuş qəhrəman Azərbaycan öv-
ladlarının ailə üzvlərinin rifahının 
yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. 

Bu il dekabrın 17-də cənab 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyev 

Sabunçu rayonunda 
hərbçilərə yeni mənzillərin 
verilməsi mərasimində çı-
xışında deyib: “Siz onu da 
bilirsiniz ki, builki prezident 
seçkilərindən dərhal sonra 
imzaladığım birinci Fərman 
şəhidlərin vərəsələrinin 
maddi vəziyyətinin yax-
şılaşdırılması haqqında 
olmuşdur. Vərəsələrə 
dövlət tərəfindən 11 min 
manat vəsait verilməsi 
nəzərdə tutulub. Artıq bu 

vəsaitin verilməsi prosesi başla-
mışdır. Təqribən, 10 minə yaxın 
ailə dövlət tərəfindən bu pul 
təminatını alacaq. Hazırda siya-
hılar dəqiqləşdirilir və beləliklə, 
bu proqramın icrası nəticəsində 
minlərlə ailə öz maddi vəziyyətini 
yaxşılaşdıracaq”. 

Bütün bunlar nəyə dəlalət 
edir? Ona dəlalət edir ki, 
Azərbaycan dövləti, onun lideri 
öz şəhidlərinin qəhrəmanlığına 
diqqət göstərir, onların ailələrinə 
qayğısını heç zaman əsirgəmir. 
Təqdirəlayiq haldır ki, bütün 
sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə 
də ədalət prinsipi əsas götürülür. 

Bəli, dövlətimizin başçı-
sı müharibə əlillərinə, şəhid 
ailələrinə, bütövlükdə imkansız 
vətəndaşlara həssas yanaşır, on-
ların qayğı və problemlərinin həlli 
üçün əlindən gələni edir. İnanı-
ram ki, qədirbilən xalqımız cənab 
Prezidentin bu yaxşılığını heç vaxt 
unutmayacaq. 

Söhbəti yazdı: 
 M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti” 

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
Abşeron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində yeni yaşayış 
binalarından alınmış 72 mənzil şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə təqdim edilib.

Mənzillərin verilməsi 
mərasimində əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin mü-
avini Vüsal Nəsirli bildirib ki, 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, 
müstəqilliyinin və konstitusiya qu-
ruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar 
əlil olmuş şəxslərin və şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu 
sosial siyasətinin prioritetlərindən 
biridir. Qeyd olunan kateqoriya-
lara aid vətəndaşların mənzillə 
təminatı işləri ildən-ilə genişlənir. 
Dövlətimizin başçısı dekabrın 17-də 
hərbçilərə yeni mənzillərin verilməsi 
mərasimində bu sahədə görülən işləri 
qeyd edərək, şəhid ailələri, Qarabağ 
müharibəsi əlilləri üçün son illərdə 
minlərlə ev və mənzilin təqdim edildi-
yini bildirib. Cənab Prezident “Təkcə 
bu il 626 şəhid ailəsinə, Qarabağ 

müharibəsi əlillərinə dövlət tərəfindən 
mənzillər verilib və gələn il ən azı 800 
mənzil veriləcəkdir”, – deyib. 

V.Nəsirli şəhid ailələrinin və 
Qarabağ müharibəsi əlillərinin maddi 
təminatlarının gücləndirilməsi üçün 
onların Azərbaycan  Prezidentinin 
aylıq təqaüdləri, pensiya və 

müavinətlərlə təminatının 
da həyata keçirildiyini, şəhid 
ailələrinin və müharibə əlillərinin 
uşaqlarına aylıq sosial müavinət 
ödənildiyini bildirib. O, həmçinin 

dövlət başçısının müvafiq fərmanına 
əsasən şəhid ailələrinə 11 min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmənin 
verildiyini diqqətə çatdırıb. Bildi-
rib ki, bugünədək artıq 2897 şəhid 
hərbi qulluqçu üzrə 3856 vərəsəyə 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi üçün 
qərarlar qəbul olunub və müvafiq 
vəsaitlərin ödənişi davam etdirilir.

Qeyd edilib ki, növbəti ildə cari 
ildəkindən çox olmaqla, azı 800 
mənzilin şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə təqdim olunması 
planlaşdırılıb. 

Yeni mənzillərlə təmin olunan-
lar onların mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərdən razı-
lıq ifadə edərək, dövlət başçısına 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 72 mənzil verildi



Həştərxan vilayətinin nümayəndə heyəti  
ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

 � Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru vəzifəsini icra edən Sergey Morozovun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 19-da Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, 
müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini anıb, məzarı önünə gül 
dəstələri qoyub.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın da xatirəsi yad olunub, məzarı üzərinə tər güllər 
düzülüb.

Daha sonra qonaqlar dünya şöhrətli müğənni, SSRİ Xalq 

artisti Müslüm Maqomayevin xatirəsini anıb, məzarı önünə gül 
dəstələri qoyublar.

AZƏRTAC

Azərbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyasının V Qurultayı keçirilib

 � Dekabrın 19-da Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK)  
V Qurultayı keçirilib.

Tədbirdən əvvəl qurultay iştirakçıları 
Fəxri xiyabanda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini 
ehtiramla anaraq abidəsi önünə əklil 
qoyublar. 

Şəhidlər xiyabana gələn qurultay 
iştirakçıları Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından 
keçmiş qəhrəmanlarımızın xatirəsini 
ehtiramla yad edib, "Əbədi məşəl" 
abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Sonra ASK prezidenti Məmməd Mu-
sayev qurultayı açıq elan edib və Qurul-
tay Azərbaycan himninin səsləndirilməsi 
ilə öz işinə başlayıb. 

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına 
təbrik məktubunu oxuyub. Məktub 
qəzetin bugünkü nömrəsində çap olu-
nub.

Nazir qeyd edib ki, iqtisadiyyatın 
aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın 
inkişafının dəstəklənməsi Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin daim 
diqqətindədir və ölkəmizdə qeyri-neft 
sektoru üzrə istehsalın və ixracın artı-
rılması, sahibkarlığın inkişafı, biznes 
və investisiya mühitinin davamlı ola-
raq yaxşılaşdırılması, dövlət-sahibkar 
münasibətlərinin inkişafı, biznesə yeni 
dəstək mexanizmlərinin yaradılması 
istiqamətində mühüm tədbirlər həyata 
keçirilib. Qeyd olunub ki, sahibkar-
lığa dövlət dəstəyi sisteminin tərkib 
hissəsi kimi sahibkarların investi-
siya layihələrinin güzəştli şərtlərlə 
kreditləşdirilməsi, sənaye parkları və 
məhəllələrinin, aqroparkların, biz-
nes-inkubatorların yaradılması, ixrac 
missiyalarının təşkili və digər tədbirlər 
ölkəmizdə sahibkarlığın davamlı 
inkişafının təmin olunmasında və özəl 
sektorun iqtisadiyyatda xüsusi çəkisinin 
artmasında mühüm rol oynayır. Həyata 
keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində özəl bölmənin payı artaraq 
ÜDM-də 84 faizə yaxın, məşğulluqda 
isə 76 faiz təşkil edir.

Görülmüş tədbirlər beynəlxalq 
hesabatlarda da öz müsbət əksini tapır.  
Dünya Bankının "Doing Business 2019" 
hesabatında Azərbaycan öz mövqeyini 
32 pillə yaxşılaşdıraraq 190 ölkə arasın-
da 25-ci yerdə qərarlaşıb, dünyanın isla-
hatçı 10 ölkəsi siyahısına daxil edilib və 
ən çox islahat aparan ölkə elan olunub.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev rəhbərlik etdiyi 
qurumun sosial və iqtisadi məsələlər 
üzrə üçtərəfli Komissiya çərçivəsində 
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasi-
yası ilə əməkdaşlığı barədə məlumat 
verib. Bildirilib ki, şəffaf biznes və 
sağlam rəqabət mühitində sahibkar-
lığın genişlənməsinə əlverişli şərait 
yaradılması Azərbaycanın dinamik 

və uzunmüddətli inkişafı məqsədilə 
aparılan uğurlu siyasətin əsas 
istiqamətlərindəndir. Bu siyasət milli 
iqtisadiyyatda, eyni zamanda, insan 
kapitalının inkişafında, yeni iş yerlərinin 
yaradılmasında, əmək bazarının 
inkişafında, məşğulluq səviyyəsinin 
yüksəldilməsində özəl sektorun rolunun 
əhəmiyyətli şəkildə artmasına səbəb 
olub.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasının sədri Səttar Möhba-
lıyev təmsil etdiyi qurum ilə Azərbaycan 
Sahibkarlar Konfederasiyası arasında 
həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıqdan 
bəhs edib, sahibkarlıq subyektlərində 
işçilər üçün əlverişli və təhlükəsiz əmək 
şəraitinin yaradılmasının əhəmiyyətini, 
sosial məsuliyyətin vacibliyini, sahibkar-
ların sosial məsələlərin həllində rolunu 
vurğulayıb.

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası-
nın ölkə üzrə direktoru Aliyə Əzimova 
təşkilatın qeyri-neft sektorunun inkişa-
fına və sahibkarlığın dəstəklənməsinə 
göstərdiyi investisiya və məsləhət 
xidmətləri, bu istiqamətdə aidiyyəti 
qurumlarla həyata keçirilən əməkdaşlıq 
tədbirləri barədə məlumat verib.

Milli Məclisin iqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsinin sədri, akade-
mik Ziyad Səmədzadə dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə son dövrlərdə ölkəmizdə 
sahibkarlıq sahəsində həyata keçirilən 
effektli islahatlar və qəbul edilən qanun-
vericilik aktlarının sahibkarlığın inkişa-
fında önəmli rolunu diqqətə çatdırıb, 
özəl bölmənin və biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılması sahəsində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə fikirlərini 
bölüşüb.

Milli Məclisin əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli sahib-
karlığın inkişafı ilə bağlı qəbul edilən 
qərarların iqtisadiyyatın davamlı inkişa-
fının təmin olunması baxımından xüsusi 
əhəmiyyət daşıdığını və kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı üçün yeni imkanlar 
açdığını vurğulayıb.

Sənayeçilər və Sahibkarla-
rın Beynəlxalq Konqresi Şurasının 
sədri, Moldova Sənayeçilər və Sa-
hibkarlar Milli Konqresinin prezidenti 
Vasili Tarlev Azərbaycanda iqtisadi 
sahədə əldə olunmuş nailiyyətləri 
vurğulayaraq, Moldova sahibkarlarının 
azərbaycanlı sahibkarlarla əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını 
qeyd edib.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru 
Vüsal Qasımlı Azərbaycanda son illər 
ərzində aparılan iqtisadi islahatlar 
barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 
ölkəmizdə yaradılmış əlverişli biznes 
və investisiya mühiti sahibkarlığın 

genişləndirilməsi və inklüziv əmək baza-
rının inkişafı üçün yeni imkanlar yaradır.  

Qurultayda, həmçinin Türkiyə-
Azərbaycan Biznes Şurasının 
(DEİK) sədri Selçuk Akat, Gürcüstan 
İşəgötürənlər Assosiasiyasının pre-
zidenti Elquca Meladze, Beynəlxalq 
Sənayeçilər və Sahibkarlar Konqresinin 
(MKPP) vitse-prezidenti Vyaçeslav Pşe-
niçnikov çıxış edərək qurultayın işinə 
uğurlar arzulayıblar.

Sonra Azərbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayevin hesabat çıxışı dinlənilib. 
Qeyd edilib ki, Azərbaycan Sahibkarlar 
Konfederasiyası ölkədə sahibkarlıq 
fəaliyyətinin dəstəklənməsi və milli 
iqtisadiyyatın inkişafına istiqamətlənən 
bütün qərar və proqramların icrasında 
fəal iştirak edir. Hazırda konfederasiya-
nın tərkibinə 6000-dən artıq sahibkarlıq 
subyekti, o cümlədən 70-ə qədər iqtisadi 
və sosialyönümlü assosiasiya, holdinq, 
birlik, ittifaq və qeyri-hökumət təşkilatı, 
iri şirkətlər, banklar, sığorta təşkilatları 
və qrupları daxildir. Məmməd Musayev 
konfederasiyanın əvvəlki qurultaydan 
ötən müddətdə gördüyü işlər barədə 
qurultay iştirakçılarına məlumat verib. 

Bundan sonra ASK-ın nəzarət-təftiş 
komissiyasının hesabatı dinlənilib, idarə 
heyətinin və rəyasət heyətinin yeni 
tərkibi formalaşıb, ASK-ın prezidenti 
və vitse-prezidentləri, nəzarət-təftiş 
komissiyasının sədri seçilib. Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
Nizamnaməsinə təklif olunan əlavə 
və dəyişikliklər qəbul edilib ki, bu da 
konfederasiyanın idarə olunmasının 
təkmilləşdirilməsinə, idarəetmədə ope-
rativliyin gücləndirilməsinə xidmət edir.

Açıq səsvermə zamanı qurultay 
nümayəndələrinin yekdil qərarı ilə 
Məmməd Musayev yenidən Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının 
prezidenti seçilib.

Azərbaycan Respublikası Sa-
hibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyasının V Qurulta-
yının iştirakçıları adından ölkə Pre-
zidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul 
edilib. Müraciətdə sahibkarlar onlara 
göstərilən qayğıya və davamlı dəstəyə 
görə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə minnətdarlıqlarını bildi-
rib və ölkə başçısı tərəfindən həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf stra-
tegiyasına uyğun olaraq, ölkəmizin 
davamlı inkişafı, dayanıqlı və sağlam 
bazar münasibətlərinin formalaşdırıl-
ması istiqamətində konfederasiyanın 
fəaliyyətini səylə davam etdirəcəyini 
vurğulayıblar.

AZƏRTAC

Dövlət Turizm Agentliyi ilə Həştərxan vilayəti 
arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşma əldə olunub

 � Dekabrın 19-da Dövlət Turizm Agentliyi 
ilə Rusiyanın Həştərxan vilayəti arasında 
əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb.

Agentlikdən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, imzalanma Rusiya 
Federasiyasının Həştərxan 
vilayətinin qubernatoru 
vəzifəsini müvəqqəti icra 
edən Sergey Morozovla 
Dövlət Turizm Agentliyinin 
sədri Fuad Nağıyev arasında 
görüş çərçivəsində reallaşıb. 

Tərəflər turizm sahəsində 
uzunmüddətli və konstruktiv 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə bir sıra məsələlər 
üzrə razılıq əldə ediblər.

Görüşdə Azərbaycan 
Respublikası ilə Həştərxan 
vilayətinin turizm 

məhsullarının qarşılıqlı 
təşviqi və turist mübadiləsinin 
daha da artırılması üçün 
Həştərxan və Bakı şəhərləri 
arasında uçuşların bərpası, 
Xəzər dənizi kruiz xətti üzrə 
turizm layihəsinin həyata 
keçirilməsinin təşviq edilməsi 
məsələləri müzakirə olunub.

Tərəflər arasında birgə 
turizm proqramları və 
layihələrində qarşılıqlı iştirak 
etmək, tur operatorları ara-
sında birbaşa əməkdaşlığı 
inkişaf etdirmək üzrə razılaş-
ma da əldə edilib.

Müdafiə Nazirliyində ilin yekunlarına və  
2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrə dair 

geniş kollegiya iclası keçirilib

 � Dekabrın 19-da Müdafiə Nazirliyində general-polkovnik 
Zakir Həsənovun rəhbərliyi və kollegiya üzvlərinin iştirakı ilə builki 
tədris ilində qoşunların hazırlığı üzrə yekunlara və 2019-cu ildə 
qarşıda duran vəzifələrə dair geniş tərkibdə iclas keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
iclasda hesabat dövründə ordu quru-
culuğu sahəsində görülən işlər və əsas 
istiqamətlər üzrə yerinə yetirilən tapşı-
rıqlarla bağlı məruzələr dinlənilib, son 
dövrlərdə həyata keçirilən islahatlar, 
qoşunların döyüş hazırlığının vəziyyəti, 
xidməti və digər məsələlər müzakirə 
olunub.

Müdafiə naziri 2018-ci ildə xidməti 

döyüş hazırlığının yekunları və növbəti 
tədris ilində qarşıda duran vəzifələr haq-
qında geniş məruzə ilə çıxış edib.

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 
Ordusuna verdiyi qiyməti, göstərdiyi 
diqqət və qayğını xüsusi qeyd edən 
müdafiə naziri Ali Baş Komandanın 
rəhbərliyi ilə son illər ərzində qazanılan 
nailiyyətlərdən danışıb. General-pol-
kovnik Z.Həsənov cari ildə görülən 
tədbirlərin təhlilini apararaq, döyüş 

hazırlığı və mənəvi-psixoloji vəziyyət, 
müdafiə sistemi və onun hərtərəfli 
təminatı məsələlərini diqqətə çatdırıb. 
Nazir qoşunların döyüş qabiliyyətinin 
artırılması məqsədilə 2019-cu tədris 
ilində qarşıda duran əsas vəzifələrin ic-
rası ilə əlaqədar komandir-rəis heyətinə 
tapşırıqlar verib.

Müdafiə nazirinin əmrinə əsasən, 
2018-ci tədris ilində döyüş hazırlığının 
yekunlarına görə xidmətdə fərqlənən 
hərbi qulluqçular təltif edilib, qiymətli 
hədiyyələrlə mükafatlandırılıb və bir 
qrup zabitə “polkovnik” hərbi rütbələri 
verilib.

Sonda kollegiya iclasının qərar 
layihəsi müzakirə edilərək qəbul olunub.

BAŞ KONSUL: Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji soyqırımı törədir
 � Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu, 

Los-Anceles konsulluq korpusunun duayeni 
Nəsimi Ağayev Los-Ancelesdə fəaliyyət göstərən 
“ECONEWS” teleradio şirkətinə geniş müsahibə 
verib. 

Azərbaycanın Los-
Ancelesdəki baş konsulluğun-
dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
müsahibə “ECONEWS” teleradio 
şirkətinin rəhbəri Nensi Perlman 
tərəfindən aparılıb. Qeyd olunma-
lıdır ki, sözügedən şirkət ABŞ-
da ətraf mühit və turizmlə bağlı 

radio və televiziya proqramlarının 
hazırlanması ilə tanınır və üç 
dəfə məşhur “Emmi” mükafatına 
namizəd olub.

Müsahibədə baş konsul 
N.Ağayev Azərbaycanın coğrafi 
mövqeyi, müstəqillik tarixi, zəngin 
mədəniyyəti, əsrarəngiz təbiəti, 

turizm potensialı və iqtisadi inki-
şafı barədə ətraflı məlumat verib. 
Azərbaycanın qədim tolerantlıq və 
multikulturalizm ənənələrindən da-
nışan N.Ağayev bu gün ölkəmizdə 
dini və milli mənsubiyyətindən asılı 
olmayaraq hər kəsin qarşılıqlı an-
laşma, hörmət və sülh şəraitində 
birgə yaşadıqlarını diqqətə 
çatdırır. Baş konsul Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
Azərbaycanda gedən çağdaş 
dövlət quruculuğu işlərinin uğurla 
davam etdirildiyini vurğulayıb. 

Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü haqqında məlumat 
verən baş konsul ölkəmizin işğal 
olunmuş ərazilərində Ermənistanın 
ekoloji terror törətməkdə da-
vam etdiyini bildirib. N.Ağayev 
Ermənistanın məişət tullantılarını, 
sənaye müəssisələrinin çirkab 
sularını və radioaktiv maddələri 
Araz çayına axıdaraq Azərbaycan 
ərazisinə ötürməklə ölkəmizə 
qarşı ekoloji soyqırımı həyata 
keçirdiyini diqqətə çatdırıb. O, 
Ermənistanda heç bir təhlükəsizlik 

standartlarına cavab verməyən 
Metsamor atom elektrik stan-
siyasının istismarının davam 
etdirilməsinin bütün region üçün 
böyük təhlükə daşıdığını qeyd 
edib, beynəlxalq ictimaiyyətin 
bu addımlara son qoymaq üçün 
Ermənistana təzyiq göstərməsinin 
vacibliyini  vurğulayıb.

Qeyd edək ki, müsahibə 
Kaliforniya da daxil olmaqla 
ABŞ-ın 21 ştatında fəaliyyət 
göstərən 35 televiziya kanalında, 
eləcə də müxtəlif radiokanallarda 
yayımlanmaqdadır. 

720 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı



Nazir: 2018-ci ildə özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində  

35 milyon manat vəsait ayrılıb
 � Azərbaycanda 

özünüməşğulluq proqramı 
çərçivəsində 35 milyon manat vəsait 
ayrılıb. Trend-in məlumatına görə, 
bunu Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyasının V 
qurultayında əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Babayev deyib.

S.Babayev bildirib ki, hesabat dövründə 
özünüməşğulluq proqramı 7737 nəfəri əhatə 
edib: “Onlardan 1029 nəfəri gənc, 1255 nəfəri 
məcburi köçkün, 816 nəfəri ünvanlı sosial 
yardım alan, 298 nəfəri müharibə veteranıdır. 
Bundan başqa, özünüməşğulluq proqramı 

ilə 1309 qadın, 913 fiziki məhdudiyyətli şəxs 
əhatə olunub”.

Nazir qeyd edib ki, proq-
ram çərçivəsində 2018-ci il üzrə 
nəzərdə tutulmuş layihələrin 
reallaşdırılması nəticəsində 
Azərbaycanda 7 minə yaxın kiçik 
müəssisənin yaradılması gözlənilir 
və bu, ölkədə kiçik sahibkarlığın 
inkişafına böyük töhfədir:

“Bu proqramın əhatəsi daha 
da genişlənəcək və xüsusilə də 
kiçik ailə təsərrüfatlarının ya-
radılması sahəsində əhalinin 
daha həssas təbəqəsinə dəstək 
göstəriləcək”.

 � 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 
pərakəndə ticarət şəbəkəsində satılmış 
məhsulların dəyəri əvvəlki ilin eyni dövrünün 
səviyyəsini müqayisəli qiymətlərlə 2,7 faiz 
üstələyərək 32,4 milyard manata bərabər 
olmuşdur. 

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, ticarət 
dövriyyəsinin 16 milyard 
272,7 milyon manatını ərzaq 
məhsulları, içkilər və tütün 
məmulatları, 16 milyard 164,1 

milyon manatını qeyri-ərzaq 
məhsulları təşkil etmiş və 
satılmış məhsulların dəyəri 
2017-ci ilin yanvar-noyabr 
aylarının göstəricilərini real 
ifadədə müvafiq olaraq 2,2 
faiz və 3,3 faiz üstələmişdir.

Hesabat dövründə alıcı-
ların son istehlak məqsədilə 
aldıqları mallara xərclədiyi 
vəsaitin 45,9 faizi ərzaq 
məhsullarının, 4,3 faizi içkilər 
və tütün məmulatlarının, 18,5 
faizi toxuculuq məhsulları, 

geyim və ayaqqabıların, 
6,2 faizi elektrik malları və 
mebellərin, 5,8 faizi avto-
mobil yanacağının, 1,3 faizi 
əczaçılıq və tibbi malların, 

0,7 faizi kompüterlər, tele-
kommunikasiya avadanlıqları 
və çap məhsullarının, 17,3 
faizi isə digər qeyri-ərzaq 
məhsullarının alınmasına sərf 
olunmuşdur.

2018-ci ilin yanvar-

noyabr aylarında isteh-
lak məhsullarının dəyər 
ifadəsində 16,9 faizi ticarət 
müəssisələri, 51,3 faizi fərdi 
sahibkarlar tərəfindən, 31,8 
faizi isə bazar və yarmarka-
larda satılmışdır. 2017-ci ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 
pərakəndə ticarət dövriyyəsi 
real ifadədə müəssisələr üzrə 
37,3 faiz artmış, fərdi sahib-
karlar üzrə 1,0 faiz, bazar 
və yarmarkalarda 4,2 faiz 
azalmışdır.

Hesabat dövründə 
əhalinin bir nəfərinə düşən 
orta aylıq pərakəndə ticarət 
dövriyyəsi  300,4 manat və 
ya 2017-ci ilin müvafiq dövrü-
nün göstəricisindən nominal 
ifadədə 12,1 manat çox ol-
muşdur. Ticarət şəbəkəsində 
bir ölkə sakini orta hesabla 
hər ay 150,7 manatlıq ərzaq 
məhsulları, içkilər və tütün 
məmulatları, 149,7 manatlıq 
qeyri-ərzaq məhsulları  almış-
dır.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Pərakəndə ticarət dövriyyəsi artmışdır

Körfəz ölkələrinə ixrac missiyaları başa çatıb

 �  İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi  Fondunun (AZPROMO) təşkilatçılığı 
ilə növbəti ixrac missiyaları Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Abu-
Dabi, Şarja şəhərlərinə və Səudiyyə Ərəbistanın Ər-Riyad 
şəhərinə təşkil edilib.

İqtisadiyyat Nazirliyindən aldı-
ğımız məlumatda bildirilir ki, “Made 
in Azerbaijan” brendinin təşviqi, 
Azərbaycan məhsullarının körfəz 
ölkələrində tanıdılması məqsədilə 
təşkil olunan ixrac missiyalarına boya, 
mebel, plastik borular və fitinq isteh-
salı, turizm, tekstil, nar şirəsi, fındıq, 
konserv məhsulları, çay, mineral sula-
rın istehsalı və s. sahələrdə fəaliyyət 

göstərən 29 Azərbaycan şirkəti daxil 
idi. Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə təşkil 
olunmuş ixrac missiyası çərçivəsində 
Şarja şəhər Ticarət və Sənaye 
Palatasının nümayəndələri ilə 
keçirilən görüşdə ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi, iki ölkə sahibkar-
ları arasında iqtisadi əməkdaşlığın 
inkişafı istiqamətində müzakirələr 
aparılıb. Bundan başqa, Azərbaycan 

sahibkarları Şarja hava limanında 
beynəlxalq azad iqtisadi zonada olub, 
“Sharjah Coop” və “Abu-dabi Coop” 
supermarketlərinin fəaliyyəti ilə tanış 
olublar.

Missiyalar çərçivəsində xarici 
şirkət nümayəndələri ilə keçirilən 

görüşlərdə Azərbaycan məhsulları 
barədə məlumat verilib, ixracın artı-
rılması  istiqamətində fikir mübadiləsi 
aparılıb. Görüşlər zamanı təqdim 
olunan yerli məhsullar xarici şirkətlər 
tərəfindən böyük maraqla qarşıla-
nıb. Belə ki, Azərbaycanın “Khan-El” 

şirkəti ilə BƏƏ-nin “Haghanyat Ge-
neral Trading” şirkəti arasında fındıq 
məhsulunun ixracına dair müqavilə 
bağlanıb. Müqaviləyə əsasən, yaxın 
vaxtlarda şirkət tərəfindən BƏƏ-yə 
fındıq ixracına  başlanacaq.

Missiya iştirakçıları Dubay 

şəhərində “Azərbaycan Ticarət evi”nin 
yaradılması işlərlərinin gedişi ilə tanış 
olublar.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

 � “İraq Hava Yolları” aviaşirkəti Azərbaycanda öz filialını açıb.

Məlumata əsasən, filial 2018-ci il oktyab-
rın 30-da Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Nobel 
prospektində qeydiyyata alınıb.

Şirkətin rəsmi nümayəndəsi İraq 

vətəndaşı Əbdülkərim Əhməddir.
Qeyd edək ki, “İraq Hava Yolları” 

1945-ci ildə yaradılıb və Yaxın Şərqin ilk 
aviaşirkətlərindəndir.

“İraq Hava Yolları”nın 
Azərbaycanda filialı açılıb

Atatürk Hava Limanında 
söküntü işlərinin vaxtı dəyişdirildi 

 � İstanbulun 
Atatürk hava 
limanında 
avadanlıqların 
sökülməsi və yeni 
aeroporta daşınması 
prosesinin tarixi 
2019-cu ilin martına 
keçirilib.

Bu barədə Trend-ə 
Türkiyə Nəqliyyat və 
İnfrastruktur Nazirliyindən 
bildiriblər.

Qeyd olunub ki, vax-
tın dəyişdirilməsi texniki 

məsələlərlə bağlıdır.
Xatırladaq ki, bir 

müddət əvvəl nəqliyyat və 

infrastruktur naziri Mehmet 
Cahit həmin prosesin bu il 
dekabrın 30-da başlayaca-
ğını demişdi.

Cari il dekabrın 31-də 
yerli vaxtla saat 00:00-
dan İstanbulun Atatürk 
Hava Limanından bütün 
uçuşlar dayandırılacaq 
və həmin vaxtdan yük 
və sərnişin daşımaları 
yeni aeroportdan həyata 
keçiriləcək.

İstanbulun üçüncü 

hava limanı şəhərin şimal 
hissəsində, Terkos gölü 
yaxınlığında inşa olunub.

 � İstanbul akvatoriyasında 
dəniz reysləri təxirə salınıb. Trend-
in məlumatına görə, reyslərin təxirə 
salınması barədə Türkiyənın Dəniz 
nəqliyyatının idarə edilməsi üzrə 
təşkilatından bildiriblər.

Reyslərin təxirə salınmasına səbəb İs-
tanbul akvatoriyasında güclü külək və bunun 
nəticəsində hündür dalğaların müşahidə 
olunmasıdır. Bursada da dəniz reysləri eyni 
səbəbdən dayandırılıb.

Sinoptiklər əlverişsiz hava şəraitinin 

həftənin sonlarına qədər davam edəcəyini 
proqnozlaşdırırlar.

Bildirilir ki, reyslərdə yaranmış bu fasilə 
ilə əlaqədar "Marmara" tuneli gücləndirilmiş iş 
rejiminə keçib.

İstanbul və Bursada  
dəniz reysləri dayandı 

 � Moskva ümid edir ki, 
Ermənistanın yeni rəhbərliyi  
ABŞ-ın təzyiqinə müqavimət 
göstərməyə cəsarət tapacaq.

Trend-in məlumatına görə, bunu Ru-
siya xarici işlər nazirinin müavini Qriqori 
Karasin deyib.

O xatırladıb ki, ABŞ Prezidentinin 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavi-
ri Con Bolton Yerevana səfər edərkən 
Ermənistana ABŞ silahını almağı və 
“müəyyən tarixi standartlar”dan yaxa 
qurtarmağı məsləhət görüb: “Ümid edirik 
ki, parlament seçkilərində lazımi sayda 
mandat almış yeni Ermənistan rəhbərliyi 
xarici şantaja və təzyiqə müqavimət 

göstərməyə cəsarət tapacaq, milli maraq-
lara əsaslanmaqla müstəqil qərar qəbul 
etmək hüququnu müdafiə edəcək”.

Sutka ərzində atəşkəs rejimi 
24 dəfə pozulub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın Berd rayonunun Çi-
nari kəndində və Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Azərbaycan Respublikası-
nın Tovuz rayonunun Ağbulaq, Gədəbəy 
rayonunun Zamanlı kəndlərində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 

atəşə tutulub.
Ağdam rayonunun işğal altında 

olan Nəmirli, Kəngərli, Sarıcalı, Mərzili, 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqelərinə 
atəş açılıb.

Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki,  Ermənistan  
ABŞ-ın təzyiqinə müqavimət göstərməyə cəsarət tapacaq

 �  Trend-in məlumatına görə, Dünya 
Bankının sosial müdafiə və iş yerləri üzrə 
meneceri Cem Mete deyib ki, Azərbaycan Dünya 
Bankının İnsan kapitalı indeksində göstəricilərini 
artıra bilər.

Bank rəsmisi bildirib ki, Azərbaycanın göstəriciləri bu 
həcmli iqtisadiyyatı olan ölkələr üçün normaldır, Azərbaycanın 
potensialını və zəngin təbii ehtiyatlarını nəzərə alsaq, indeksdə 
mövqeyi yaxşılaşdırmaq olar.

C.Mete qeyd edib ki, Azərbaycan təhsil sahəsinə inves-
tisiyaları həm təhsilin daha da əlçatan olması, həm də təhsil 
keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün artırmalıdır. Eyni zamanda, 
sosial müdafiə sahəsinin inkişafını davam etdirmək lazım-
dır: “Son on il ərzində Azərbaycan bir çox sahələrdə uğurlar 
qazanıb, amma ölkə hələ daha çox iş görməlidir. Bu təkcə 
Azərbaycana yox, digər ölkələrə də aiddir, çünki dünya texnolo-
ji dəyişikliklərin astanasındadır”.

Xatırladaq ki, Dünya Bankının oktyabr ayında dərc olunmuş 
İnsan kapitalı indeksində Azərbaycan 157 ölkə arasında 69-cu 
yeri tutmuşdur.

Azərbaycan Dünya Bankının 
İnsan kapitalı indeksində 
göstəricilərini artıra bilər
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“Makedoniyalı İsgəndər və Atropat” 
kitabının təqdimatı olub

 � Dekabrın 19-da Bakı Kitab Mərkəzində Azərbaycanın 
Polşadakı səfiri, tarix elmləri doktoru Həsən Həsənovun Azərbaycan 
və rus dillərində “Makedoniyalı İsgəndər və Atropat” kitablarının 
təqdimatı keçirilib.

Mərkəzin “Tarixlə üz-üzə” layihəsi 
çərçivəsində reallaşan təqdimat 
mərasimində çıxış edən Həsən 
Həsənov Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva tərəfindən belə bir mədəniyyət 
və ədəbiyyat ocağının - Bakı Kitab 
Mərkəzinin yaradılmasını yüksək 
qiymətləndirib. Diplomat bu Mərkəzin 
gələcək nəslin maariflənməsində, 
mütaliə məsələlərində mühüm rol oyna-
yacağını qeyd edib.

Kitab barədə məlumat verən Həsən 
Həsənov qeyd edib ki, nəşrdə iki mövzu-
dan - Azərbaycan adlı müstəqil dövlətin 
yaranması, süqutu və Azərbaycan adlı 
dövlətin müstəqilliyinin bərpasından 
bəhs olunur. Azərbaycan dövlətinin 
ilk dəfə eramızdan əvvəl VII əsrdə 
yaradılmasının kitabda tarixi faktlarla 
sübut olunduğunu qeyd edən müəllif 

deyib: “Azərbaycan dövləti yaranana 
qədər tarixdə nə Fars dövləti, nə də 
Ermənistan adlı bir dövlət olmayıb. Mən 
iki mötəbər mənbəyə - Suriyada “Karxi 
de Bet Selox” və IV əsr Roma tarixçisi 
Ammian Martsellinə istinad etmişəm. 
Birinci mənbədə Arbat tərəfindən Ador-
bayqan adlı dövlətin yaradılması, ikinci 
mənbədə isə Atropatena adlı dövlətin 
məhz Assuriya imperiyasının süqu-
ta uğraması nəticəsində yaradılması 
göstərilir. Sovet İttifaqı dövründə tarixçi 
Ammian Martsellinin əsərinin tərcüməsi 
zamanı məhz bu fikirlər ixtisara salın-
mışdı. Sovet dövründə tarixçilərə bu 
iki mənbəyə istinad etmək qadağan 
olunmuşdu. Hamı Strabonun dediklərinə 
istinad edirdi. Strabon isə Atropatenanın 
yarandığını deyil, yenidən bərpa edildi-
yini yazırdı”.

Diqqətə çatdırılıb ki, “Makedoniyalı 
İsgəndər və Atropat” kitabında qədim 

Azərbaycan dövləti olan Atropatenanın 
əslində eramızdan əvvəl IV əsrdə deyil, 
VII əsrdə yaranmasından bəhs olunur. 
Belə ki, indiyə kimi tarix kitablarında 
Atropatena dövlətinin Makedoniyalı 
İsgəndərin ölümündən sonra onun 
imperiyasının parçalanması nəticəsində 
eramızdan əvvəl 321-ci ildə yarandı-
ğı bildirilir. Təqdim edilən kitabda bu 
fikirlərin yanlış olduğu faktlarla, tarixi 
mənbələrə istinadla sübuta yetirilir. 
Müəllif sübut edir ki, Atropatena dövləti 
Assuriya imperiyasının parçalanması 
nəticəsində eramızdan əvvəl 612-ci ildə 
yaranıb. Əslində, Atropatena dövləti 
eramızdan əvvəl IV əsrdə yaradılmayıb, 
bərpa olunub.

Sonra Həsən Həsənov oxucuların 
suallarını cavablandırıb, müəllifi oldu-
ğu kitabları imzalayaraq onlara təqdim 
edib.

AZƏRTAC

Bu gün Azərbaycan qüdrətli 
və nümunəvi idman ölkəsidir

 � Qüdrətli və nümunəvi bir idman ölkəsi 
kimi beynəlxalq aləmdə nüfuzu durmadan 
artan Azərbaycanda həyatımızın ayrılmaz tərkib 
hıssəsi olan idmanın inkişafına göstərilən 
böyük qayğı bu gün heç kim üçün sirr deyil. 
Respublikamızda hökm sürən əmin-amanlıq 
şəraiti, böyük yarışların ən yüksək səviyyədə 
təşkili istisnasız olaraq bütün beynəlxalq idman 
dairələrində yüksək qiymətləndirilir .

Təsadüfi deyil ki, 
hamı – istər idmançı və 
mütəxəssislər, istərsə də 
minlərlə turist yarışlar za-
manı burada gördüklərindən 
məmnun qalır, razılıqlarını 
ifadə edir, Azərbaycandan öz 
ölkələrinə zəngin təəssüratla 
qayıdırlar. 

Əlbəttə, bütün bunlar 
Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
dövlətimizin idmana gündəlik 
qayğısının nəticəsidir.

Mən bir futbol 

mütəxəssisi kimi, UEFA-
nın Azərbaycana göstərdiyi 
yüksək etimada görə ölkəmiz 
üçün qürur duyuram. Diqqət 
yetirin, gələn ilin mayında 
Avropa Liqası turnirinin final 
görüşü Bakıda keçiriləcəkdir. 
Futbol ictimaiyyətimizin bu 
oyunu necə böyük maraqla 
gözlədiyni deməyə ehtıyac 
yoxdur. Milli komandaların 
2020-ci il Avropa çempiona-
tının final mərhələsinin dörd 
oyununun təşkili hüququnun 
Bakıya etibar olunması da 

çox şeyə sübutdur.
Təkcə UEFA-nın yox, 

digər beynəlxalq idman 
təşkilatlarının da öz yarışla-
rını Azərbaycanda keçirmək 
istəyi, bayaq dediyim 
kimi, ölkəmizin qüdrətli və 
nümunəvi bir idman dövləti  
olduğunu inamla təsdiq edir.

Ağasəlim MİRCAVADOV, 
Əməkdar məşqçi, 
“Şöhrət” ordenli 

Prezident təqaüdçüsü

Sovet kəşfiyyatçısının oğlu 
Mehdi Hüseynzadədən yazıb

 � Rusiyada çıxan “Voyenno-promışlennıy 
kuryer” həftəlik qəzetində  Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin yüzilliyi ilə 
əlaqədar məqalə dərc olunub. 

Məqalə müəllifi Vladimir 
Rıbaçenkov SSRİ Müdafiə 
Xalq Komissarlığının Baş 
Kəşfiyyat İdarəsinin təcrübəli 
əməkdaşı, Yuqoslaviya Xalq 
Azadlıq Ordusunun 9-cu 
korpusu qərargahı yanında 
sovet hərbi missiyasının 
nümayəndəsi, polkovnik İvan 
Rıbaçenkovun oğludur. 

Vladimir Rıbaçenkov 
Azərbaycan xalqının şanlı 
oğlunun həyat və döyüş 
yolundan söhbət açıb. 

Müəllif yazır ki, 
həmvətənimizin rəşadətli 

döyüş yolu yaxşı məlumdur, 
lakin onun Balkanlardakı 
vəziyyətə dair hərbi-strateji 
informasiya  toplaması ilə 
bağlı fəaliyyəti uzun illər 
kölgədə qalıb. Məqalədə 
deyilir: “Bu iş SSRİ Müdafiə 
Xalq Komissarlığının  
Baş Kəşfiyyat İdarəsinin 
nümayəndəsi İvan Rı-
baçenkonun tapşırığı ilə 
aparılırdı. İ.Rıbaçenkov 
1944-cü ilin iyununda 
radistlə birlikdə Sloveniya 
dağlarında Yuqoslaviya Xalq 
Azadlıq Ordusunun 9-cu 

korpusunun sərəncamına 
desant olaraq göndərilmişdi. 
Atam bu informasiyanın 
əhəmiyyətinin təsdiqi olaraq, 
1945-ci ilin martında Balaton 
gölü rayonunda ağır tank 
döyüşləri ərəfəsində alman 
qoşunlarının Sloveniyadan 
Macarıstana göndərilməsi 
barədə Mehdinin əldə etdiyi 
və radio kanalı vasitəsilə 
Moskvaya ötürülən səhih 
məlumatları nümunə 
gətirirdi. Bu məlumatlar 
mərkəz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdi”. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Moskva

 � Bir zamanlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün SSRİ-
də kurort müəssisəsi kimi tanınan və məşhur olan Elmi –
Tədqiqat Bərpa İnstitutu sağlamlığın bərpası üçün yeganə 
ünvan idi. Bu tibb məssisəsinin tarixinə nəzər salsaq, görərik 
ki, 1934-cü ildə Bakı Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin nəzdində 
açılan Balneofizioterapiya İnstitutunun bazasında iki il sonra 
Azərbaycan Dövlət Kurortologiya və Fizioterapiya İnstitutu 
yaradılıb. 52 il bu adla fəaliyyət göstərən institut 1988-ci ildə 
Naftalan şəhərindəki problem laboratoriyası ilə birləşdirilərək 
Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa və Təbii Amillərlə Müalicə İnstitutu 
adlandırılıb. 1999-cu ildə isə bu tibb müəssisəsinin adı profili 
və fəaliyyətinə uyğunlaşdırılaraq Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa 
İnstitutuna dəyişdirilib. 

Uzun illər insanlar bu sağlamlıq 
ocağından mükəmməl şəkildə yarar-
lanıblar. Belinmi ağrıyır, qolun, qıçın-
mı hərəkətdən qalıb, oynaqlarında 
sızıltımı var? Onda sən dərdinə əlacı 
ancaq bu ünvanda taparsan. Nafta-
lan nefti, yod-brom, rodon vannaları, 
müxtəlif prosedurlar ağrıları unutdu-
rurdu. Müxtəlif fizioterapiya kabinələri, 
tok müalicəsi, masaj, fonofarez və 
digər müalicə üsulları ilə xərəkdə, 
qoltuq ağacları ilə gələn xəstələr öz 
addımları ilə buranı tərk edirdi. Yaşın-
dan asılı olmayaraq, hamının dərdinə 
əlac edən bu müəssisə həmişə xalqın 
yaddaşında “Kirov İnstitutu” adı ilə 
tanınıb. SSRİ-nin respublikalarından 
bu instituta bütün fəsillərdə  kurort 
müalicəsinə gələnlərin sayı-hesabı 
olmayıb.

...İllər bir-birini əvəz etdikcə, 
artıq istifadə edilən avadanlıqlar da 
öz keyfiyyətini itirdi, aparatlar da 
köhnəldi və bu bərpa institutunun 
özünün bərpaya ehtiyacı yarandı və 
2013-cü ildən təmirə dayandı...

 Gözəl memarlıq abidəsi 
nümunəsi olan Elmi-Tədqiqat Bərpa 
İnstitutu əsaslı yenidənqurmadan 
sonra, dekabrın 18-də, nəhayət, 
açıldı. Nəhayət ona görə deyirik 
ki, institut təmirə bağlanandan bəri 

çoxları bu təmirin nə vaxt bitəcəyini 
səbirsizliklə gözləyirdi. Çünki rev-
matik ağrılardan əziyyət çəkənlər, 
oynaq xəstəlikləri ilə yaşayanlar, 
nevroloji problemi olanların kompleks 
müalicəsi üçün belə müəssisənin 
yenidən açılmasına böyük ehtiyac 
vardı. İnsanlar burada həm stasio-
nar, həm də ambulator qaydada sağ-
lamlıqlarının bərpasını təcrübəli, ba-
carıqlı həkimlərə və fizioterapevtlərə 
etibar etməyə alışmışdılar. Qeyd 
edək ki, institutda 43 həkim, 76 tibb 
bacısı buraya ümidlə gələn hər bir 
xəstəyə həmişə gülər üzlə yana-
şıb, doğma münasibət göstəriblər. 
Müalicə prosesində müayinələrin 
nəticələrinə əsasən, sıravi həkimlə 
birgə, professorların da məsləhət və 
göstərişlərinı diqqətdə saxlayıblar.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən sanatoriya və 
kurort müəssisələrinin elmi cəhətdən 
əsaslandırılması, oradakı müalicə 
bu institut tərəfindən hazırlanmış 
elmi-metodiki tövsiyələr əsasında 
aparılır. İnstitutda konsultativ polikli-
nika, stasionar, diaqnostik tədqiqatlar 
və fiziki üsullarla müalicə şöbələri 
fəaliyyət göstərir. Tibb ocağının stasi-
onar hissəsində terapiya, artrologiya 
və nevrologiya bölmələri, diaqnostik 

tədqiqatlar bölməsində isə 3 labora-
toriya fəaliyyət göstərəcək. Kliniki-
immunologiya, biokimyəvi və kliniki 
neyrofiziologiya laboratoriyalarında 
ən  müasir avadanlıq quraşdırılıb. Bu 
avadanlıq laborator müayinələri qısa 
müddətə, həm də keyfiyyətlə aparma-
ğa hərtərəfli imkan verəcək. Müalicə 
şöbələrinə isə Naftalan nefti ilə 
müalicə, fizioterapiya və tibbi bərpa 
şöbələri, həmçinin müalicəvi bədən 
tərbiyəsi kabineti aiddir.  İnstitutdakı 
oftalmoloq, stomatoloq, terapevt, 
USM, EKQ, balneoloji vanna və digər 

kabinetlər də müasir tibbi avadanlıqla 
təchiz olunub. 

Elmi-Tədqiqat Bərpa İnstitutu-
nun açılış mərasimində Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Bu 
institutun Azərbaycanda xüsusi yeri 
vardır. Təxminən bir əsrə bərabər 
ömrü olan bu bərpa mərkəzinin 
yenidənqurmadan sonra indi ikinci 
həyatı başlayır. Mən indi buradakı 
stendlərdə binanın əvvəlki vəziyyəti, 
tikinti zamanı çəkilmiş şəkilləri 
ilə tanış oldum. Onlar çox böyük 
maraq doğurur. Hələ 1925-ci ildə 
institutun tikintisi ilə bağlı müvafiq 
göstəriş verilmişdir. Bu institut 100 
ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan 
sakinlərinə xidmət göstərmişdir”.

 Prezident binanın dizayn 
işlərindən danışaraq onun həm xarici 
görünüşü, həm daxilinin göz oxşadı-
ğını, həm də böyük ərazidə – 14 min 
600 kvadratmetr sahədə yerləşdiyini 
diqqətə çatdırdı. Burada ən yüksək 
səviyyədə xidmət göstəriləcəyini 
ölkəmizin səhiyyə sahəsinə diqqətin 
təzahürü kimi dəyərləndirdi. Dövlət 
başçımız sonra dedi: “İnsanların sağ-
lamlığı bizim üçün ən əsas vəzifədir. 
Təsadüfi deyil ki, son 15 il ərzində 
təqribən 650-yə yaxın tibb müəssisəsi 
tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir edilib, 
bax, bu səviyyədə təmir olunub. 
Bu gün ölkəmizin istənilən yerində 
yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət almaq 
mümkündür”. 

Bu, ölkəmizin səhiyyə sisteminə 
verilən çox böyük töhfədir. Çünki 
bu gün hər bir şəhərdə, rayonla-
rımızın mütləq əksəriyyətində ən 
müasir standartlara cavab verən tibb 
müəssisələri fəaliyyət göstərir və 
vətəndaşlara xidmət edir. Bölgələrdə 
açılan diaqnostika mərkəzlərində 
bütün xəstəlikləri aşkarlamaq üçün 
müayinə aparatları mövcuddur.

Müasir tibb müəssisələrinin ya-
radılması, mövcud sağlamlıq ocaq-
larının yüksək səviyyədə yenidən 
qurulması Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə səhiyyə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, onun maddi-tex-
niki bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində icra edilən layihələrin 
mühüm tərkib hissəsidir. Səhiyyə 
sistemində aparılan ardıcıl islahatlar 
nəticəsində bu gün bu sahə yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. Bu cür 
müasir səhiyyə ocaqlarının yara-
dılması, ilk növbədə, vətəndaşların 
sağlamlığının qorunması və bərpası, 
onların müayinə-müalicə işini yüksək 
səviyyədə qurmaq üçün atılan addım-
lardandır.

Sosial siyasətin tərkib hissəsi 
olan səhiyyə sahəsindəki islahatlar, 
qoyulan investisiyalar bir məqsədi 
güdür: dünyaya göz açan körpələr 
sağlam doğulsunlar,  ölkəmizin 
vətəndaşları sağlam olsunlar, 
Azərbaycanda yüksək səviyyəli tibbi 
xidmət ala bilsinlər. Artıq bir neçə 
ildir ki, dövlət başçısının göstərişi 
ilə bütün ölkə üzrə 5 milyondan çox 
Azərbaycan vətəndaşı kütləvi şəkildə 
yaşadıqları ərazidə yerləşən polik-
linikalarda tibbi müayinədən keçir,  
xəstəlikləri vaxtında aşkarlanır. Qeyd 
etmək lazımdır ki. çox az ölkələrdə 
həyata keçirilən bu genişmiqyaslı 
layihənin məqsədi də  məhz insanın 
sağlamlığına yönəlib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Fondunun Pekində təşkil etdiyi 
konsert Çin KİV-lərinin diqqət mərkəzindədir

 � Heydər Əliyev Fondunun və Xarici 
Ölkələrlə Dostluq üzrə Çin Xalq Assosiasiyasının 
təşkilatçılığı, Azərbaycanın bu ölkədəki 
səfirliyinin dəstəyi ilə Pekində təşkil edilən 
Azərbaycan – Çin dostluq konserti yerli KİV-in 
diqqət mərkəzində olub.

Çinin milli xəbər agentliyi 
olan Sinxua, Çin Mərkəzi 
Televiziyası, “Jenmin Jibao”, 
“Global Times” və “China Da-
ily” qəzetləri, “China.org” və 
“Chinanews” internet nəşrləri, 
digər kütləvi informasiya 
vasitələri konsert haqqında 
ətraflı xəbərlər, reportajlar 
hazırlayıb yayıblar. 

Materiallarda 
Azərbaycanın zəngin 
mədəniyyətinin və musiqi-
sinin Çində tanıdılması ilə 
bağlı tədbirlər silsiləsindən 
olan konsertin iki xalq ara-
sında dostluğu və mədəni 
mübadiləni möhkəmləndirdiyi 
qeyd edilir. 

Konsertdən əvvəl çıxış 
edən Baş nazirin müavini 
Əli Əhmədovun və Ümum-

çin Xalq Siyasi Məşvərət 
Şurası Milli Komitəsinin 
sədr müavini Şao Xonun 
fikirlərinə istinadla vurğulanır 
ki, iki xalq arasında tarixi 
İpək Yolu dövründən baş-
layan münasibətlər müasir 
dövrdə daha da genişlənib. 
Azərbaycan “Bir kəmər, bir 
yol” strategiyası üzərində 
yerləşən vacib bir ölkə 
kimi bu təşəbbüsün həyata 
keçməsində fəal iştirak edir.

Bildirilir ki, Pekinin ən 
böyük konsert sarayı olan İfa-
çılıq Sənəti Milli Mərkəzində 
təşkil olunan konsertdə Qara 
Qarayev adına Azərbaycan 
Dövlət Kamera Orkestri 
Azərbaycan və Avropa 
bəstəkarlarının əsərlərini, 
Azərbaycan xalq mahnılarını, 

Çin ənənəvi musiqi parçaları-
nı məharətlə ifa edib.

Çin Mərkəzi Televiziyası 
Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-preziden-
tinin köməkçisi, Heydər 
Əliyev Fondunun icraçı 
direktoru Anar Ələkbərovun 

dostluq konserti ilə bağlı 
müsahibəsini də yayımlayıb.

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Pekin

Burada sağlamlığın bərpası üçün 
hər cür şərait var
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Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin

 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsinin 

Balakən rayon şöbəsi üçün yeni inzibati 
binanın tikintisinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur  
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba (əlavə olunur) 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu  
Zaqatala  şəhəri, F.Əmirov küçəsi 173 
nömrəli  ünvanda Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 
18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs: Kəmalə Abdullayeva-
dan, telefonlar - İş   02422 4-00-63, mobil 
- 055-306-61-07) ünvandan ala bilərlər .

İştirak haqqı  300 manatdır. 
VÖEN–5100243711
H/h- AZ48AI-

IB33070019443961292139    
Benefisiar (alan) bank – “Kapital 

Bank”ın Zaqatala filialı
VÖEN- 9900003611 
Kod– 200394 
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWIFT – AIIBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qay-
tarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə  olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2,0 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- iddiaçıların  müvafiq mallar və işlər 
üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər: 
- tender iştirakçılarının (iddiaçıların) 

son 3 (üç) ildə yerinə yetirdikləri işlər 
(analoji işlərinin dəyəri tender predmeti-
nin qiymətinə müvafiq olmalıdır) barədə 

məlumatlar;
- iddiaçının müvafiq tikinti işlərinin 

görülməsinə verilən xüsusi icazə (lisenzi-
ya) sənədinin surəti;

- iddiaçının mülkiyyətində olan ma-
şın, mexanizm, avadanlıqların növü və 
xüsusiyyətləri haqqında arayış; 

- iddiaçının ixtisas göstəriciləri haq-
qında məlumat. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki  tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə  tərcümə  edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 14 yanvar 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
22 yanvar 2019-cu il saat 17.00-a qədər  
Zaqatala  şəhəri, F.Əmirov küçəsi 173 
nömrəli   ünvanda, Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 
18 saylı Ərazi İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

İddiaçıların təklifləri 23 yanvar  
2019-cu il saat 14.00-da  Zaqatala  
şəhəri, F.Əmirov küçəsi 173 nömrəli  ün-
vanda, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Re-
yestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi 
İdarəsinin inzibati binasında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 50 kiloqramlıq balonlarda 
maye xlorun satınalınması məqsədilə
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs - mühəndis 
Hikmət Qasımova  hikmat.qasimov@azersu.az +994124314767 
(2249) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş təkliflərini 25 dekabr 2018-ci il saat 
15.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti  67 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binasında 26 
dekabr 2018-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 2, 22 iyun, 14, 31 iyul, 8, 28 avqust, 

8, 18, 26 sentyabr, 10, 25 oktyabr, 23 noyabr və 12 dekabr 
2018-ci il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin Nəqliyyat 
və Xüsusi Texnika İdarəsinin balansında olan texnikaların 
yüksək təzyiqli yanacaq nasoslarının və püskürdücülərin 
təmiri, nizamlanması, yüksək təzyiqli boruların zədələrinin 
bərpası, dəyişdirilməsi, yüksək dəqiqliklə pardaxlanması, 
yonulma işləri, müxtəlif markalı texnikaların diaqnostikası, 
əlvan metalların qaynaq olunması, mühərrikin gövdəsinin 
və silindirlərin başlığının təmiri işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderlərində yetərsay olmadığı 
üçün tender təkliflərinin və təklif təminatlarının qəbulu 
vaxtı 10 yanvar 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı isə 
11 yanvar 2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs-satınalmaların təşkili və idarə 
olunması departamentinin tenderlərin təşkili şöbəsinin 
mühəndisi Hikmət Qasımov (hikmat.qasimov@azersu.az 
+994124314767(2249).

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10, 23 oktyabr, 16, 28 noyabr və 

12 dekabr 2018-ci il tarixli nömrələrində “Azərsu” 
ASC-nin daxili vəsaiti hesabına “Flygt” nasos-
larının təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə 
dərc edilmiş tenderlərində  iş həcmlərinə aydınlıq 
gətirilməsi üçün iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə 
əsasən, tender təkliflərinin və təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 10 yanvar 2019-cu il saat 16.00-a, 
təkliflərin açılışı isə 11 yanvar  
2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və satınalmala-
rın idarəolunması departamentinin satınalmaların 
təşkili şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qasımov (hik-
mat.qasimov@azersu.az +994124314767(2249). 

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 

İnkişafı Fondu tərəfindən 2018-ci il sentyabrın 22-si və 
oktyabrın 5-də www.sdf.gov.az və www.tender.gov.az 
saytlarında yerləşdirilmiş, həmçinin “Xalq qəzeti”ndə dərc 
edilmiş Qalib qrant layihələri üzrə elmi cihazların, avadan-
lıqların, məmulatların, informasiya-kommunikasiya tex-
nologiyaları avadanlıqlarının, azqiymətlilərin, reagentlərin 
və elmi analizlərin aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin 
satınalınması məqsədilə 2018-ci ilin noyabr ayında keçi-
rilmiş açıq tender prosedurunda lot-1 üzrə “Karfo Sənaye 
və laboratoriya avadanlıqları” MMC, lot-2 və lot-3 üzrə 
“Medeks” MMC, lot-5, lot-7 və lot-8 üzrə “3S Osteosintez” 
MMC, lot-9 üzrə “Fuad-Kimya Servis” MMC və lot-10 üzrə 
“Azecolab” MMC qalib elan edilmiş və həmin təşkilatlarla 
müvafiq satınalma müqavilələri bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

 � Məmur adını əvvəllər heç  xoşlamırdım. 
Bilmirəm, bəlkə də vaxtilə bəziləri bu adı bir qədər bizdən 
uzaqlaşdırıblar, yadlaşdırıblar nədir, “məmur” deyəndə, ilk 
növbədə, gözlərim önünə qapısını ehtiyatla döydüyümüz, 
amiranə səsi ilə “gəl” deyərək əyləşdiyi kürsüdə özünü bir 
qədər də dartıb “eşidirəm” deyən adam təsəvvür etmişəm. 
Amma açıb ensiklopediyaya baxın. Məmur dövlət idarələrində 
çalışan qulluqçuya, dövlət xidmətçisinə deyilir. Rusların 
təbirincə desək: çinovnik... Görün, Prezidentimiz bu barədə 
necə gözəl deyib: “Məmurlar yaddan çıxarmamalıdırlar 
ki, onlar xalq üçün işləyirlər, onlar xalqın xidmətçiləridir. 
Dəfələrlə demişəm ki, mən birinci xidmətçiyəm. Xalqın 
birinci xidmətçisi Prezident olmalıdır, çünki xalq bizə inanır, 
bizə bu missiyanı aparmağı həvalə edib, tapşırıb. Biz, bütün 
məmurlar da bu yüksək etimadı doğrultmalıyıq”.

...İşimlə bağlı rayon icra 
hakimiyyətlərinə tez-tez gedirəm, 
icra başçıları, onların müavinləri, 
aparatın digər işçiləri ilə müntəzəm 
görüşüb söhbət edirəm. Amma 
məni  “məmur” dediyimiz bu in-
sanların sadə vətəndaşlarla rəftarı, 
ünsiyyəti, onlara münasibəti daha 
çox maraqlandırır. Elə ona görə də 
çox zaman təkid edirəm ki, səyyar 
görüşlərdə, fərdi qəbullarda iştirak 
edim, gördüklərimi, müşahidə 
etdiklərimi, adamların problemlərini, 
istəklərini, bəzən də maraqlı 
təkliflərini qələmə ala bilim. 

Heç yadımdan çıxmır. Qərb 
bölgəsi rayonlarının birində səyyar 
qəbulda iştirak edirdim. Şikayətçi 
rayon rəhbərini artıq hövsələdən 

çıxarmışdı. Birdən o, necə qış-
qırdısa, şikayətçi əlində tutduğu 
tükləri tökülmüş papağını özü də 
hiss etmədən ona tərəf tulladı.Bir 
anlığa ortaya sükut çöksə də baş-
çının özünü saxlaya bilməyib uca-
dan gülməsi gərginliyi aradan qal-
dırdı. Rayon rəhbərinin qəbuldan 
sonra “mən düz eləmədim, gərək 
dözəydim, o nə qədər haqsız olsa 
da” deməsi bir daha göstərirdi ki, 
məmur bütün hallarda xidmətçi 
olduğunu unutmamalıdır.

Məmur-vətəndaş 
münasibətlərindən yazmaq 
bir qədər çətindir. Çünki sənə 
təqdim olunan arayışlarda bu 
münasibətlərin normal olduğunu, 
müxtəlif görüşlərin, tədbirlərin 
səmərə verdiyini yazacaqlar. Hətta 
sənin iştirak etdiyin səyyar qəbul 
– görüşlərdə də bunu əməlli-başlı 
öyrənə bilməyəcəksən. Əvvəlcədən 
hazırlanan görüş, təlimat verilmiş 
vətəndaşlar və sair...

Deməli, bütün hallar-
da özünün müşahidələrin, 
vətəndaşların fikirləri, ən başlı-
cası isə qaldırılan problemlərin, 
təkliflərin, şikayətlərin (söhbət 
haqlı şikayətlərdən gedir) həlli 
ilə bağlı görülən işlərə qiymət 
vermək lazımdır. Elə, əsl məmur-
vətəndaş münasibətlərinə də 
bu meyarlardan yanaşılmalıdır. 
Bu mövzu həmişə aktualdır və 
indi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bütün bunları nəzərə alıb şəhər 
və rayonlarda məmur - vətəndaş 
münasibətlərinin səviyyəsi barədə 
bir neçə yazı ilə çıxış edəcəyik. İlk 
belə yazı Ağstafa rayonu haqqın-
dadır.

Hələ tam tanımadığım vaxt-
larda rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Məhərrəm Quliyev adama 
(bu mənim şəxsi qənaətimdir) 
daha rəsmi, yuxarıda qeyd etdiyim 
məmur təsiri bağışlayırdı. Lakin 
onunla yaxından tanış olduq-
dan, başlıcası isə adamların 
rayon rəhbərinə münasibətini 
öyrəndikdən, Ağstafada illərdən 
qalan problemlərin, necə deyərlər, 
çözülməsindən sonra fikrim 
tamamilə dəyişdi...

Rayon icra hakimiyyətinin 
binasında həmişə qəribə bir sükut 
olur. Dəhlizlə gedirsən, heç bir 
otaqdan səs gəlmir. Sanki heç kim 
yoxdur. Amma ara-sıra çalınan te-
lefon zəngləri eşidərkən, hansısa 
otaqdan razı halda çıxıb gedən 
vətəndaş görərkən hiss edirsən 
ki, burada iş gedir. Sadəcə, 
nizam-intizam o qədər güclüdür 
ki, artıq hərəkət, davranışla, 
səs-küylə rastlaşmaq qeyri-müm-
kündür. Aparatın hər bir işçisi gün 
ərzində görəcəyi işi əvvəlcədən 
bilir. Kor-koranə, əyləşib yalnız 
başçının tapşırıqlarını gözləmək 
söhbətləri çoxdan yığışdırılıb. 
Ortada həmişə planauyğun, 

məqsədli, günün tələblərinə cavab 
verən iş var. Tədbirlər yüksək 
səviyyədə keçirilir. Hər hansı bir 
tədbirdə və ya toplantıda mikro-
fonun əcaib səs çıxarması böyük 
sensassiyaya səbəb ola bilər. 
İşə, tədbirə, görüşə gecikmək, 
vətəndaşın müraciətinə vaxtında 
cavab verməmək, yaxud kobud 
rəftar etmək kimi məsələlərə 

olduqca sərt təpki var. Hər halda, 
rayon icra hakimiyyətrinin bu iş 
üsulu özünü doğruldur və bü-
tün sahələrə istər-istəməz öz 
müsbət təsirini göstərir. Təbii 
ki, bu vəzifəyədək Prezident 
Administrasiyasında məsul işdə 
çalışan Məhərrəm Quliyev orada 
əldə etdiyi təcrübəni, iş üsulunu, 
ab-havanı burada tətbiq etməyə 
çalışıb və sevindirici haldır ki, 
buna nail olub. İlk baxışda bunlar 
adi bir iş təsiri bağışlaya bilər. 
Lakin diqqətlə araşdırdıqda, bütün 
bunlar bilavasitə məmur-vətəndaş 
münasibətlərinə də təsir edən 

amillərdəndir. 
Məhərrəm Quliyev Ağstafada 

işlədiyi illər ərzində bəzi məmurlar 
ətrafında yaranan  «buzu əritməyə» 
çalışıb. Əvvəla, adamlarla görüşdən 
heç vaxt çəkinməyib, əksinə, özü 
onların yanına gedib, dərd-sərləri 
ilə maraqlanıb. Bir çox məsələləri 
yerindəcə və ya nəzərdə tutulan 
vaxtda həll etməsi ona adam-
lar arasında hörmət qazandırıb.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının 
müavini Lalə Eyyubova maraqlı bir 
epizod danışdı. Dedi ki, hansısa 
kənddəydik, səyyar qəbul başa 
çatmışdı, hamımız da yorulmuş-
duq. Amma gördük ki, Məhərrəm 
müəllim getmək istəmir, sanki 

nəsə hiss etmişdi və «ayrı kimin nə 
sualı var?» deyə təkidlə, dönə-dönə 
soruşurdu .Birdən ağsaqqal bir kişi 
çəkinə-çəkinə söz istədi və ma-
raqlıdır ki, çox vacib bir problemə 
toxundu, onun həllini xahiş etdi. 
Ertəsi gün aparatdaxili müşavirədə 
rayon rəhbəri deyirmiş ki,  “çalışın, 
adamların ürəyini oxuya biləsiniz. 
Mən o kişinin baxışlarından hiss 

etmişdim ki, nəsə ciddi bir sözü var, 
sadəcə, deməyə ürək eləmir”.

Rayonda aparılan islahatlar 
Ağstafanı tanınmaz dərəcədə 
dəyişdirib. Sosial məsələlərin bö-
yük əksəriyyəti həll olunub. Daha 
əvvəlki kimi qaz, işıq problemləri 
yoxdur. Ağstafada elə asfalt yollar 
çəkilib ki, hamı həsəd apara bilər. 
Evlər, müxtəlif ictimai binalar öz 
görkəmini dəyişir. Amma dəyişən 
təkcə bunlar deyil axı. Dəyişən 
insanlara, sadə vətəndaşlara 
olan münasibətdir, diqqətdir, 
qayğıdır, onların problemlərini 
özününküləşdirməkdir. Özü də 
Ağstafa elə bir yerdir ki, yax-
şı iş də, naqis iş də tez yayılır, 
müzakirə olunur. Əgər rayon 
rəhbəri bazara gedib qiymətlərlə 
maraqlanırsa, alıcılarla, satıcı-
larla görüşürsə, çayçıda bir qrup 
ağsaqqalı görüb onlarla əyləşib 
bir stəkan çay içirsə, dərdləşirsə, 
95 yaşlı ağbirçək nənəni, Sosia-
list Əməyi Qəhrəmanını evində 
bir tortla təbrik edirsə, binaları, 
küçələri təmir ediləcək sakinlərlə 
əvvəlcədən bir-bir görüşüb 
məsləhətləşirsə...  bunlar mütləq 
hər yerdə danışılır, kənddən-
kəndə yayılır. Məhərrəm Quliyev 
rayonda görülən bütün işləri Pre-
zident  İlham Əliyevin Ağstafaya 
və ağstafalılara töhfəsi hesab edir. 
Əslində, bu, doğrudan da belədir. 
Ölkə rəhbərinin son illərdə Ağsta-
faya bir neçə dəfə səfər etməsi, 
əksər obyektlərin təməlqoyma 
və açılış mərasimlərində iştirak 
etməsi, müxtəlif vaxtlarda vəsait 
ayrılması haqqında sərəncamlar 
imzalaması deyilənlərin əyani 
sübutudur.

...Ağstafada məmur adı 
gələndə “dinləyən”, “kömək 
edən” yada düşür. Təəssüf ki, 
bəzən vətəndaşların bir çoxu 
müraciət etmək hüququndan, 
məmurun məhz belə səmimi 
münasibətindən sui-istifadə 
edərək müəyyən təzyiqlər 
vasitəsilə əsassız tələblərinin 
yerinə yetirilməsinə də cəhd 

göstərir. Məlumdur ki, qəbulların 
əsas prinsipi vətəndaşı dinləmək 
və kömək etməkdir. Çünki uzaq 
məsafəni qət edərək qəbula gələn 
vətəndaş onu dinləyən şəxsin 
ədalətinə, xeyirxahlığına, kömək 
əli uzadacağına ümid edir və heç 
naümid qayıdacağına da inanmır. 

Qəbul məsələləri öyrənilərkən 
məlum olur ki, əvvəlki illərlə 

müqayisədə qəbulların təşkili 
işi xeyli yaxşılaşmışdır.  
Qanunvericiliyə uyğun ola-
raq, vətəndaşların əvvəlcədən 
müəyyən edilmiş günlərdə və sa-
atlarda qəbul edilməsi, ümumilikdə 
isə qəbul işinin səmərəliliyinin 
artırılması üçün müvafiq tədbirlər 
görülür. Təsadüfi deyil ki, həftənin 
bütün iş günləri qəbul var. 
Məsələn, ilin əvvəlindən indiyədək 
icra hakimiyyəti başçısı apara-
tında 871 nəfər vətəndaş qəbul 
edilmişdir. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
rəsmi internet səhifəsi  “agstafa-
ih.gov.az” və həmin səhifədə 
vətəndaşlar üçün “elektron 
müraciət” bölməsi fəaliyyət göstərir 
ki, icra hakimiyyətində və yerlərdə 
vətəndaşların qəbulu barədə ora-
dan da məlumat almaq olur.

Vətəndaşların ən çox istifadə 
etdikləri müraciət formalarından 
biri də məktublar və digər yazı-
lı müraciətlərdir. Hər hansı bir 
problemlə rastlaşan vətəndaş, 
ilk növbədə, yaşadığı ərazidə, 
işlədiyi müəssisədə rəhbər vəzifəli 

şəxslərdən, yaxud aidiyyəti dövlət 
qurumunun rəhbərindən kömək 
istəyir və öz problemi ilə onların 
yanına üz tutur.

Məsələn, bu ilin ötən 11 ayın-
da RİH başçısı aparatına cəmi 
954 müraciət daxil olmuşdur ki, 
bunlardan da böyük əksəriyyəti – 
867-si adicə ərizədir. Maraqlıdır 
ki, cəmi 87 şikayət ərizəsi olub 
ki, onun da 41-i, yəni təxminən 
yarısı əsassızdır. Bu müraciətlərin 
272-si Prezident Administrasi-
yasından, 16-sı Milli Məclisdən, 
17-si Nazirlər Kabinetindən, 54-ü 
digər yuxarı orqanlardan  və 595-i 
bilavasitə vətəndaşların özləri 
tərəfindən daxil olmuşdur. 

Qaldırılan məsələlərdən 

168-i həll olunmuş, 673-ü əsassız 
sayılmış və ya müvafiq izahat 
verilmiş, 64-nün həlli rayon 
icra hakimiyyətinin səlahiyyəti 
daxilində olmadığı üçün aidiyyəti 
təşkilatlara göndərilmişdir.

Cari ildə rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı 36 səyyar 
qəbul keçirib. Bu qəbullar Ağstafa-
nın 39 yaşayış məntəqəsindən 1 
şəhəri,  5 qəsəbəni, 26 kəndi əhatə 
etmişdir. Həmin görüşlərdə iştirak 
edənlərin sayı 3900 nəfəri keçmiş, 
369 təklif irəli sürülmüşdür.

Qeyd edək ki, qaldırılan prob-
lem və təkliflərin indiyədək 182-si 
həll olunub, 52-sinin isə icrası 
davam etdirilir. Digər təkliflərin 
icrasının  növbəti illərdə həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Bundan əlavə, icra hakimiyyəti 
başçısı aparatında 871 nəfər 
vətəndaş qəbul edilmişdir. 

Bəs Ağstafada adamlar 
daha çox nədən yazırlar? Ma-
raqlanmışıq. Məlum olub ki, 
vətəndaşların müraciətləri əsasən 
əlillik dərəcəsinin, ünvanlı sosial 
yardımın verilməsi, evlərinin təmir 

olunması, xaricdə müalicə alma-
ları üçün yardım edilməsi, kom-
munal xərclərin ödənilməsi, təzə 
tikilmiş evlərə qaz, elektrik enerjisi, 
içməli su xətləri çəkilməsi  barədə 
olur. Rayon icra hakimiyyəti bunu 
da nəzərə alaraq, bir sıra hallarda 
yerli sahibkar və imkanlı şəxslərin 
maliyyə dəstəyi ilə vətəndaşlara 
qismən kömək göstərə bilir. Lakin 
nəyin bahasına olursa-olsun 
ələbaxımlıq hallarının tamamilə 
aradan qaldırılması üçün Ağstafa-
da kompleks tədbirlər görülür və 
son illər buna nail olunur. 

Ağstafa indi təkcə kənd 
təsərrüfatı rayonu kimi deyil, həm 
də sənaye rayonu kimi tanınmağa 
başlayıb. Rayonda elə sənaye 

kompleksləri, emal müəssisələri 
tikilib istifadəyə verilib ki, onlar bir 
çox sənaye şəhərlərində yox-
dur. Yəni, kifayət qədər iş yerləri 
var. Torpaqda çalışanlara, əkib-
biçənlərə nəinki maneçilik, əksinə, 
hərtərəfli dəstək var. Məhərrəm 
Quliyevin özü becərilən torpaqla-
rı  gəzib, adamların problemləri, 
çətinlikləri ilə maraqlanıb, su, 
texnika, dərman peraparatları sarı-
dan köməyini əsirgəməyib. Bunu 
rayonda hamı bilir.

...Ağstafalılar bu gün-
güzəranlarından razıdırlar. 
Sabaha da ümüdlə baxırlar.
Azərbaycanın hər yerində olduğu 
kimi, bu rayonda da dövlətə və 
dövlətçiliyə, ölkə Prezidentinə bö-
yük inam var. O yerdə ki, məmur-
vətəndaş münasibətlərində 
səmimiyyət, qarşılıqlı anlaşma 
hökm sürür, o zaman bütün 
çətinliklər dəf edilir. Elə Ağstafada 
olduğu kimi... 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri,
Ağstafa

Məmurlar, dövlət qurumlarının nümayəndələri  
xalqla bir yerdə olmalıdırlar, onların qayğıları ilə  
yaşamalıdırlar, kobudluğa, yekəxanalığa yol 
verilməməlidir.

İlham ƏLİYEV   
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ağstafada məmur adı gələndə “dinləyən”, 
“qayğı göstərən”, “kömək  edən” yada düşür…



1120 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

“Azərsu” ASC
 mal-materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Lyuk, yağış barmaqlıqları və 

yanğın hidrantlarının satınalınması.
Lot-2. Mal-materialların satınalınma-

sı.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti, 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat 
və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxs - 
Hikmət Qasımovdan 431 47 67/2249) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 200 
manatdır.

Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı

Kod-200112
VÖEN- 9900003611
M/h-AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 31 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 7 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti, 67, “Azərsu” 
ASC-nin Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

İddiaçıların təklifləri 8 fevral  
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Neftçala Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot - 1. Mexanizmlər və nəqliyyat 

vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin, material-
ların və  sürtkü yağlarının satınalınması.

Lot - 2. Nasos, mexaniki və elekt-
rik avadanlıqlarının təmiri üçün  ehtiyat 
hissələri və materialların  satınalınması.

Lot - 3. Təmir-tikinti işləri üçün mal-
materialların satınalınması.

Lot - 4. Cari və əsaslı təmir işlərinin 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif  olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: -aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə 
təcrübəsi və  maliyyə vəziyyəti.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Neftçala şəhəri, VII  
məhəllədə yerləşən Neftçala  Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 

P.S.Mehnətovdan, telefon- 02126-3-30-45) 
ala bilərlər.

Təşkilat: Neftçala SSİ
 VÖEN: 6500023981
H\h: AZ 95 AİİB 

32051019446400201164
VÖEN: 6500017871
Bank: “Kapital bank”ın Neftçala filialı
Kod: 200640
VÖEN: 9900003611
M\h: AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
 S. W. İ. F. T.BİK AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki  tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
11 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 yanvar 2019-
cu il saat 18.00-a qədər Neftçala şəhəri, 
VII məhəllədə yerləşən Suvarma Sistemləri 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 22 yanvar  2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
Modulların bir-biri ilə tam əlaqəli (“tikişsiz”) inteqrasiyasının avtomatlaşdırılması  

məqsədilə uçot-hesabat sisteminin proqram təminatının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İmtahan və tədbirlərin planlama-

sının və büdcələmənin, mühasibat uçotu-
nun,  hesabatvermənin (idarəetmə,BMUS/
MMUS və vergi), xəzinədarlığın, insan 
resurslarının uçotunun, xidmətlərin satışının 
(billing), istehsal (mətbəə) uçotunun, tədarük 
zəncirinin idarə  olunmasının, nəqliyyatın 
idarə olunmasının, maşın və avadanlığın cari 
qulluğunun və təmirinin, əsas vəsaitlərin və 
qeyri-maddi aktivlərin uçotunun, inşaat və 
digər kapitallaşdırılan layihələrin aparılması-
nın, satınalma prosedurunun, modulların bir- 
biri ilə tam əlaqəli (“tikişsiz”) inteqrasiyasının 
avtomatlaşdırılması məqsədilə uçot-hesabat 
sisteminin proqram təminatının satınalınma-
sı.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər 450 manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi, 1M 
nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat: Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1304673921
Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 

Xidmətləri Mərkəzi 
 Ünvan- Bakı şəhəri, 

C.Məmmədquluzadə küçəsi, 85; 192/193

Kod- 507699
VÖEN(bank)- 9900006111
SWIFT: AZRTAZ22
M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik 

olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 
potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) və iş 
qrafikini 23 yanvar 2019-cu il saat 17.00-
dək, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 5 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-dək Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzinə (ünvan: AZ1138, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq 
küçəsi, 1M) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 6 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq 
sənədi təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs: İlham Əliyev, tele-
fon: 502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks: 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi, 1M.
Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi
2019-cu ildə tələb olunan dərman preparatlarının və sarğı materiallarının, laboratoriya reaktivlərinin,  

rentgen plyonkalarının, cərrahi, stomatoloji, dezinfeksiyaedici və digər istismar materiallarının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER  ELAN  EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot-1.  Dərman preparatları və sarğı 

materiallarının satınalınması. 
Lot-2. Laboratoriya reaktivlərinin 

satınalınması.
Lot-3.  Rentgen plyonkalarının, 

cərrahi, stomatoloji, dezinfeksiyaedici və 
digər   istismar materiallarının satınalın-
ması. 

Mallarla təchiz olunma müddəti – 
2019-cu il ərzində.

Tender  iştirakçılarına  təklif olunur  
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 

imzalanmış  şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər  
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu  Bakı, Ceyhun Hacıbəyli  
küçəsi, 16 nömrəli  ünvanda  Ədliyyə Na-
zirliyi Tibb Baş İdarəsindən  (əlaqələndirici 
şəxs- Əliyev Emin İman oğlundan, tele-

fon:493-36-32 ) ala bilərlər.
İştirak haqqı lot-1 100 manat, lot-2 və 

lot-3  hər biri 50 manatdır.
Təşkilat: 9 saylı Xəzinə İdarəsi 
H\h: AZ31C-

TRE00000000000002478301
VÖEN: 1700383261
Bank: DXA
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ-

85NABZ01360100000003003944
S.W.I.F.T: CTREAZ22

Büdcə təsnifatı  kodu- 142340 
Büdcə səviyyə kodu-7
ƏN Tibb Baş İdarəsi
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə  iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından arayış;  

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- iddiaçıların  müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmala-

rı haqqında”Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla)  
2019-cu il yanvarın 22-si saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2019-cu il 
yanvarın  29-u saat 18.00-a qədər Bakı, 
Ceyhun Hacıbəyli  küçəsi, 16 nömrəli 
ünvanda   ƏN Tibb Baş İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il yanva-
rın 30-u saat 11.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi 
2019-cu ildə müxtəlif dillərdən tərcümə edilmiş  

əsərlərin nəşrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tərcümə edilmiş əsərlərin 

nəşrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif  olu-

nur ki,yuxarıda qeyd edilən işlərin 
yerinə yetirilməsi üçün öz təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə aşagıda 
göstərilən ünvana təqdim etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək və əsas 
şərtlər toplusunu almaq üçün iştirak-
çılar lot -1 üçün 150 manat məbləğdə 
iştirak haqqını qeyd olunan hesaba 
köçürdükdən sonra əsas şərtlər top-
lusunu  Tərcümə Mərkəzinin müha-
sibatlığından  (Bakı, Ə.Topçubaşov 
küçəsi, 74 nömrəli ünvanda,  tel. 
595-10-69 əlaqələndirici şəxs Gülzar 
Məmmədovadan) ala bilərlər.

Təşkilat- Tərcümə Mərkəzi
VÖEN -1701661661
Bank adı-ABB Nəqliyyat filialı
VÖEN-9900001881
Kod-   805711
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
H/h-AZ51 IBAZ 3806 0019 4461 

2660 9205
S.W.İ.F.T. BİK  İBAZAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı,hüquqi statusu, 
nizamnaməsi,qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 

mənşə  və uyğunluq sertifikatları;
-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 

2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarıcı dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə  
edilməlidir).

Tender proseduru ”Dövlət  
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti 
istisna olmaqla)  25  yanvar  2019-cu 
il  saat 10.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş  
ikiqat zərflərdə  4  fevral  2019-cu 
il saat 10.00-a qədər  ARNK ya-
nında Tərcümə Mərkəzinə Bakı,  
Ə.Topçubaşov küçəsi, 74 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Təklif zərfləri 5 fevral  2019-cu il 
saat 11.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Tender komissiyası

Beyləqan Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi 
2019-cu il üçün

AÇIQ  TENDER   ELAN  EDİR
Lot-1. Mexaniki və elektrik avadanlıq-

larının satınalınması.
Lot-2. Tikinti materiallarının satınalın-

ması.
Tender iştirakçılarına təklif  olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 
aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Beyləqan rayonu, 
1-ci Şahsevən kəndində yerləşən  Subar-
tezian Quyularının İstismarı İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Y.Səfərovdan, tele-
fon: 22-22-6-84) ala bilərlər.

Alan bank: Dövlət Xəzinədarlığı
 Agentliyi
Kod: 210005

 VÖEN: 1401555071
M\h: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT BİK: CTREAZ-22
Alan təşkilat:Beyləqan SQİİ Baş 

Dövlət Xəzinədarlığı H/H: 2354102
VÖEN:3900214101
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki  tender təklifləri  
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidirr).

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti istis-
na olmaqla) 11 yanvar 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 21 yanvar   2019-cu il saat 
18.00-a qədər Beyləqan rayonunun 1-ci 
Şahsevən kəndində yerləşən Subar-
tezian Quyularının İstismarı İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

İddiaçıların təklifləri 22  yanvar  
2019-cu  il saat 11.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
ELMİN İNKİŞAFI FONDU

Qalib qrant layihələri üzrə elmi cihazların, avadanlıqların, məmulatların, reagentlərin, 
informasiya-texnologiyaları avadanlıqlarının və azqiymətlilərin və elmi analizlərin 

aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması məqsədilə

AÇIQ  TENDER   ELAN  EDİR
Tender 12 lot üzrə keçirilir:
Lot-1. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması;
Lot-2. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması;
Lot-3. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 

reagentlərin satınalınması;
Lot-4. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 

reagentlərin satınalınması;
Lot-5. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihaza ehtiyat hissələrinin satınalınması;
Lot-6. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması;
Lot-7. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması;
Lot-8. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün infor-

masiya-texnologiyaları avadanlıqlarının və azqiymətlilərin 
satınalınması;

Lot-9. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün cihaz 
və avadanlıqların satınalınması;

Lot-10. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 
məmulatların satınalınması;

Lot-11. Qalib qrant layihəsi üzrə elmi analizlərin 
aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması;

Lot-12. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 
reagentlərin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun olaraq yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz tender 
təkliflərini yazılı surətdə, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
bağlamada təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyar-
lara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
ən qısa müddət ərzində çatdırılma, mallara maksimum 

zəmanət, analoji işlərdə təcrübəsi.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 

lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üçün aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-
lusunu Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 27, 9-cu mərtəbə 
(tender komissiyası, telefon 489-08-94, səlahiyyətli şəxs: 
Ədilə Babayeva) ala bilərlər.

İştirak haqqı: 1-ci və 2-ci lotun hər birinə - 50 manat; 
3-cü və 12-ci lotun hər birinə - 10 manat, 4-cü və 8-ci 
lotun hər birinə - 15 manat, 5-ci lot üçün - 35 manat, 6-cı 
lot üçün - 25 manat, 7-ci və 9-cu lotun hər birinə - 30 
manat; 10-cu lot üçün - 5 manat və 11-ci lot üçün isə - 20 
manatdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak haqqını bu hesaba 
köçürməlidirlər:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondu

VÖEN- 1701102761
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Bankın VÖEN-i - 1401555071
H/h- AZ29CTRE00000000000005428301
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944  
Bankın kodu- 210005
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (ərizə) 

(iştirak ediləcək satınalma predmeti dəqiq göstərilməklə);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən hüquqi 

sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamə və ya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən 
çıxarış) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, 
iddiaçının tam rəsmi adı və rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd; 

- iki nüsxə (əsli və surəti) tender təklifi (tender təklifi 
zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbarı ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması barədə 
müvafiq dövlət orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün təcrübəsi 
və potensial imkanları, tenderin əsas şərtlər toplusunda 
iddiaçının ixtisas uyğunluğuna dair tələb olunan digər 
məlumat;

- malların mənşə və keyfiyyət sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki olan tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada 
təsdiqlənməlidir). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 fevral 2019-cu il saat 11.00-a 
qədər, tender təklifi və tender təklifinin bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 14 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fonduna (Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 
27, 9-cu mərtəbə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaq və iddiaçı tenderə buraxıl-
mayacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 fevral 2019-cu il  saat 10.00-
da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. İddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



Məsul katib:  493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar:  493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.
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AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
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Rusiya 

Hasilat artıb
2018-ci ilin yan-

var-dekabr aylarında 
“Gazprom” təbii qaz 
istehsalını artırıb. 
Bildirilir ki, bu il ha-
silat keçən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 
5,7 faiz və ya 25,6 
milyard kubmetr ar-
taraq 473,5 milyard 
kubmetrə çatıb.

Hesabat dövründə “Gazprom”un Avropaya qaz ixracı 188,3 
milyard kubmetrə yüksəlib və keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 2 
faiz artıb. 

Xəbəri TASS verib.

Venesuela 

Ölkə defoltla üzləşə bilər
Venesuela 

hökuməti borcları-
na dair ödəmələri 
növbəti dəfə 
köçürmədiyinə görə 
5 sərmayə fondu 
tərəfindən bondları 
erkən bağlamaq 
və faizləri ödəmək 
tələbləri ilə üzləşib. 
Məlumata görə, 

müddəti 2034-cü ilədək olan 1,5 milyard dollar məbləğində avro-
bondlar üzrə 140 milyon dollarlıq ödəmələri gecikdirən hökumət 
qanuna əsasən, həmin tələbləri dərhal yerinə yetirməlidir. 
Ekspertlər iddia edirlər ki, bu, inandırıcı görünmədiyi üçün ölkə 
növbəti illərdə məhkəmə prosesləri ilə üz-üzə qalacaq.

Xəbəri “Bloomberg” verib.

Böyük Britaniya 

Salvador Dalinin əsəri satılıb
Məşhur 

sürrealist rəssam 
Salvador Dali-
nin hazırladığı 
xərçəng dəstəkli 
telefon hərracda 
853 min funt-
sterlinqə satılıb. 
Bildirilir ki, 
sənət əsəri 
Şotlandiya 
Milli Qalereyası 
tərəfindən alınıb. Qeyd edək ki, sənət əsəri bundan sonra Edin-
burqdakı Müasir İncəsənət Qalereyasında nümayiş olunacaq.

Xəbəri BBC verib.

Yaponiya 

Turistlərin sayı artıb

Bu il Yaponiyaya gələn əcnəbi turistlərin sayı 30 milyonu 
ötüb. Bildirilir ki, ölkəni ziyarət edən turistlər təqribən 40 milyard 
dollar xərcləyiblər. Yaponiyanın turizm naziri Keyiçi İşi deyib ki, 
bu, çox yaxşı göstəricidir. Lakin hökumət ölkəni turistlər üçün 
daha cazibədar etməyə çalışır.

Məlumatı “Jiji Press” yayıb.

İspaniya 

“Qızıl Buts”un beşqat sahibi 
“Barselo-

na” klubunun 
və Argentina 
millisinin 
ulduz futbolçusu 
Lionel Messi 
beşinci dəfə 
“Qızıl Buts” mü-
kafatının sahibi 
olub. O, 2017-
2018-ci illər, 
mövsümündə 
ölkə çempionat-

larında ən çox qol vuran futbolçuya verilən mükafata 36 oyunda 
34 dəfə fərqləndiyi üçün layiq görülüb.

Xatırladaq ki, Lionel Messi 2009-2010-cu (34 qol), 2011-
2012-ci (50 qol), 2012-2013-cü (46 qol) və 2016-2017-ci (37 qol) 
illərdə də “Qızıl Buts” mükafatına layiq görülüb.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â  Dekabrın 20-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

arabir yağış yağacağı , bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 
gündüz arabir güclənəcək. Gecə 5-7, gündüz 
8-10, Bakıda gecə 5-7, gündüz 8-10 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 773 mm civə sütunundan 768 mm 
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 85-95 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama 
doğru arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 
dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 
arabir güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşa-
ma doğru arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, arabir 

güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-3 dərəcə 
şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşama doğru arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı eh-
timalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
2-5, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 4-6, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə 
isti olacaq. 

20 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı12

Qax Suvarma Sistemləri İdarəsinin rəisi Soltan  
Camalov və idarənin kollektivi İldırım Əhmədova anası 

FƏRİDƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

 9 DƏDRX tərəfindən Kamalov Fuad Əhməd oğlunun adına 
verilmiş çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır. Xızı rayonu, Qarabulaq 
kəndi, 1 ha torpaq sahəsi.

 9 Bakı Slavyan Universiteti tərəfindən Şahbazova Guzel Fikrət 
qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“Azərkosmos” ASC poçt daşıma xidmətlərinin satınalın-
ması məqsədilə kotirovka sorğusu keçirir və bu sahə üzrə ix-
tisaslaşmış şirkətləri qeyd olunan sorğuda iştiraka dəvət edir. 
Qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə imzalanıb möhürlənərək 
Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 nömrəli ünvanda 
yerləşən “Azərkosmos” ASC-yə 2019-cu il yanvarın 4-ü Bakı 
vaxtı ilə saat 18.00-dək təqdim olunmalıdır. Bu müddətdən 
gec təqdim olunan zərflər qəbul edilməyəcəkdir. Təklif zərfləri 
2019-cu il yanvarın 7-si Bakı vaxtı ilə saat 11.00-da qeyd olu-
nan ünvanda açılacaqır. Zərflərin açılışı ilə bağlı iclasda iştirak 
etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər nümayəndələrinin adına 
etibarnamə təqdim etməlidirlər. Kotirovka təklifi zərflərin açılı-
şı günündən başlayaraq ən azı 30 bank günü ərzində qüvvədə 
olmalıdır. 

Hulusi AKAR: Səncərin yeni 
terror yuvasına çevrilməsinə 

imkan verməyəcəyik 
 � Türkiyənin milli müdafiə 

naziri Hulusi Akar Ankaranın 
bölgədə bundan sonra da terror 
təhdidlərinə qarşı qətiyyətlə 
mübarizə aparmaq əzmində 
olduğunu bildirib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat 
yayıb.

General Türkiyə Böyük Millət Məclisində 
çıxışı zamanı vurğulayıb ki, onun ölkəsi 
heç bir vəchlə İraqın şimalında yeni terror 
mərkəzinin yaradılmasına imkan verə bilməz. 
H.Akar bu barədə danışarkən deyib: “Türkiyə 
heç vaxt imkan verməz ki, İraqın Səncər 
bölgəsi yeni Qəndilə çevrilsin”. 

Türkiyəli nazir ölkə parlamentində 
çıxışı zamanı Suriyanın şimalındakı möv-
cud vəziyyət barədə də söz açıb. O, ABŞ 
hökumətini Münbiçlə bağlı öhdəliklərinə əməl 
etmədiyi üçün kəskin tənqid edib. 

H.Akar deyib ki, Pentaqon vəd etdiyi-
nin əksinə olaraq, Münbiçdə PKK terror 
təşkilatının Suriyadakı törəməsi olan YPG 
yaraqlılarını çıxarmaq əvəzinə, regionda 

yeni döyüşlər üçün səngər qazan terrorçuları 
himayə etməkdə davam edir. 

General bir daha vurğulayıb ki, Ankara 
Münbiçdə hər an terrorçulara qarşı qətiyyətlə 
mübarizə aparmağa hazırdır. H.Akar deyib: 
“Əgər ABŞ hökuməti öz üzərinə götürdüyü 
öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, həmin terrorçu-
lar öz əlləri ilə qazdıqları səngərlərdə məhv 
ediləcəklər”. 

M.HACIXANLI, 
 “Xalq qəzeti” 

Sergey Lavrov Gürcüstanla 
əlaqələrin kəsilməsini istəmir 
Salome Zurabişvili: Moskva beynəlxalq 

hüquq normalarını tanımalıdır
 � Rusiyanın 

xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov 
Gürcüstanla 
münasibətlərin 
tamamilə 
kəsilməsinin 
əleyhinədir. Bu 
barədə XİN başçısı 
“Komsomolskaya 
pravda” qəzetinə 
müsahibəsində 
bəyan edib. Məlumatı 
“Sputnik Qruziya” 
verib. 

Qəzet müxbirinin Gürcüs-
tanda ABŞ hərbi bazasının, 
eləcə də Luaqara bioloji 
laboratoriyasının yaradılma-
sına cavab olaraq bu ölkəyə 
qarşı sanksiyalar tətbiq 
edilməsi ilə bağlı təklifinə 
Lavrov belə reaksiya verib: 
“Mən belə bir siyasətin qəti 
şəkildə əleyhinəyəm ki, “bax, 
burada bizi incidiblər, gəlin 
münasibətləri qırıb ataq”. 
Onda gərək Amerika ilə də, 
İngiltərə ilə də münasibətləri 
qıraq”. 

Rusiya XİN rəhbərinin 
sözlərinə görə, son illərdə 
Rusiya və Gürcüstan bir 
neçə istiqamət üzrə hava 
əlaqəsini bərpa edib, turist 
axını kifayət qədər artıb, 
ticarət inkişaf edir: “Təsəvvür 

edin, biz bütün bu əlaqələri 
sizin dostlarınızın xətrinə 
qırırıq, amma baza onsuz da 
quruldu, batalyonlar onsuz 
da hazırlandı və biolabo-
ratoriya işə salındı. İndi nə 
olsun? Siz Gürcüstanın 
boğulmasını istəyirsiniz? 
Nəyə görə? Gürcüstan 
əhalisinin 40 faizi Rusiya 
ilə əlaqənin saxlanmasını 
istəyir. Siz əlaqələri kəsin və 
görəcəksiniz ki, bu 40 faiz  
2 faizə endi”. 

Bununla yanaşı, Lavrov 
bildirib ki, Rusiya özünə 
müttəfiq hesab etdiyi Abxa-
ziya və Cənubi Osetiyanı 
dəstəkləməkdə davam edir. 

Bir qədər əvvəl Gür-
cüstanın yeni seçilmiş 
Prezidenti Salome Zura-

bişvili isə bəyan etmişdi 
ki, əgər Moskva normal 
münasibətlərin bərpasını 
istəyirsə, o zaman həm 
sözdə, həm də əməldə 
beynəlxalq hüquq qayda-
larını tanımalıdır. Onun 
sözlərinə görə, bu, vacib 
şərtdir. Rusiyanın Abxaziya 
və Cənubi Osetiyaya qarşı 
münasibəti qəbuledilməzdir. 
Gürcüstan isə bu res-
publikaları “işğal etməyə” 
çalışmır.

Zurabişvili onu da deyib 
ki, ölkəsi Avropa İttifaqına 
daxil olmaq üçün səylərini ar-
tırmalı, NATO ilə əməkdaşlığı 
gücləndirməlidir. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Azərbaycan şahmatçıla-
rının da iştirak etdikləri “Şərc kuboku” turniri başa çatmaq 
üzrədir. Doqquz turdan ibarət yarışın yeddi turundan sonra 
Xəyalə Abdulla 5,5 xal toplamışdır. Həmyerlimiz ikinci yerdə 
olan Polşa şahmatçısından yarım xal geri qalır.

Xəyalə yeddinci turda hindistanlı rəqibinə qalib gəlmişdir. 
Azərbaycanın digər təmsilçisi Nərmin Söyünlünün 4,5 xalı 
var.

Turnir cədvəlinə isə 6,5 xalla Rumıniya şahmatçısı İrina 
Bulmaqa başçılıq edir.

Dünən axşam turnirdə səkkizincı turun görüşləri keçiril-
mişdir.

O. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan şahmatçıları 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində

ABŞ-da il ərzində 40 minə yaxın 
insan odlu silahdan həlak olub

 � ABŞ-da dərc edilmiş statistikaya 
əsasən, 2017-ci ildə odlu silahla 39 min 
773 nəfər qətlə yetirilib ki, bu da 2016-cı illə 
müqayisədə 1000 nəfər artıqdır.

Statistikaya görə, hər üç 
ölümdən ikisi özünəqəsdlə 
nəticələnib. 

“The New York Times” 

nəşrinin yazdığına görə, 
özlərinə qəsd edənlər nar-
kotik aludəçiləri olub. Nəşrin 
məlumatına görə, 2017-ci 

ildə ölkədə 70 min narkotika 
aludəçisi dünyasını dəyişib.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

İsrail-Fələstin münaqişəsi üzrə 
yeni barışıq planı hazırlanıb

 � ABŞ-ın BMT-dəki daimi 
nümayəndəsi Nikki Heyli 
BMT Təhlükəsizlik Şurasında 
sözügedən vəzifədə iştirak 
etdiyi son iclasda İsrail-
Fələstin münaqişəsinin həllinə 
dair əvvəlkilərdən fərqlənən 
yeni plan hazırlandığını 
bildirib. Bu barədə məlumatı 
TASS yayıb.

Nikki Heyli qeyd edib ki, yeni plan 
əvvəlkilərdən fərqli olacaq. “Artıq bir 

həqiqəti qəbul etməliyik. Sülh sazişi hər 
iki tərəf üçün sərfəli olmalıdır. Bir tərəfin 

daha çox qazanması, digər tərəfin 
isə əksinə, daha çox riskə getməsi 
yolverilməzdir. Məhz bunları 
düşünərək ABŞ Administrasiyası 
israillilərlə fələstinlilər arasında 
planını hazırlayıb. Bu, sadəcə, 
ümumi müddəalardan ibarət bir 
neçə səhifəlik yazı yox, daha ətraflı 
və böyük plandır, məhz buna görə 
də əvvəlkilərdən fərqlənir”, - deyə 
amerikalı diplomat vurğulayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Kastamonu 2018 – türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı”nın bağlanış mərasimi olub

 � Türkiyənin Kastamonu şəhərində 
“Kastamonu 2018 – türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı”nın bağlanışı 
münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib. 

Əvvəlcə “Kastamonu 
2018 – türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” ili 
çərçivəsində görülən işləri 
əks etdirən film nümayiş 
olunub.

Rəsmi hissədə 
TÜRKSOY-un baş katibi 
Düsen Kaseinov, Türkiyənin 
mədəniyyət və turizm nazi-
rinin müavini Əhməd Haluk 
Dursun, Kastamonu valisi 
Yaşar Qaradəniz və Kasta-

monu şəhər bələdiyyəsinin 
sədri Tahsin Babaşın çıxışları 
dinlənilib.

Çıxışlarda TÜRKSOY-
un 2018-ci ildəki fəaliyyəti, 
“Kastamonu 2018 – türk 
dünyasının mədəniyyət pay-
taxtı” ili çərçivəsində görülən 
işlər, o cümlədən Kastamo-
nu bölgəsinin Türkiyənin 
dövlətçilik tarixində və 
mədəni irsinin yaranmasın-
da, formalaşmasında və 

inkişafında roluna dair geniş 
məlumat verilib.

Diqqətə çatdırılıb ki,  
dekabrın 18-də Kastamonu-
da keçirilən TÜRKSOY-a  
üzv ölkələrin Mədəniyyət 
Nazirləri Daimi Şurasının  
36-cı iclasının qərarı ilə 
Qırğız Respublikasının Oş 
şəhəri “2019-cu ildə türk dün-
yasının mədəniyyət paytaxtı” 
seçilib, eləcə də 2019-cu 
il anadan olmasının 650-ci 
ildönümü şərəfinə böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsimi və anadan olmasının 
125-ci ildönümü münasibətilə 
türkiyəli görkəmli el sənətkarı 
Aşıq Veysəl ili elan olunub.

“Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı”nın 
rəmzini bildirən simvol 
Qırğızıstan tərəfinə təhvil 
verilib. Xoş sözlər və səmimi 
təbriklərlə Oş şəhərinə uğur-
lar ifadə olunub. 

Sonra mərasim zəngin 
bədii proqramla davam edib.

Azərbaycanı bədii proq-
ramda təmsil edən F.Əmirov 
adına Azərbaycan Dövlət 
Mahnı və Rəqs ansamblı-
nın “Nağara” və “Qaytağı” 
rəqslərinin ifası hərarətli 
alqışlarla qarşılanıb.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Kastamonu


