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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Cənab Prezident, Əziz Qardaşım!
Doğum gününüz münasibətilə zati-alinizi 

xalqım, hökumətim adından və şəxsən öz 
adımdan ən səmimi hisslərlə və arzularla təbrik 
edirəm.

Bir tərəfdən öz gücünü ortaq dil, tarix 
və mədəniyyətimizdən alan qardaşlıq 
əlaqələrimizin, digər tərəfdən də Azərbaycan 
Respublikasının qətiyyətli rəhbərliyinizlə 
gündən-günə inkişaf edərək gücləndiyini 
məmnunluqla müşahidə edirəm. Türkiyə 
Respublikası və Azərbaycan Respublikası hər 
keçən gün bir-birinə daha da yaxınlaşmaqda və 
əlaqələrimiz güclənməkdədir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, Azərbaycan 
Milli Məclisinin və Qafqaz İslam Ordusunun 
100-cü ildönümünü qeyd etdiyimiz bu ildə 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindən də daha 
yüksək səviyyəyə çatdırdığımız əlaqələrimizin 
rəmzi olan TANAP və “Star” neft emalı zavodu 
kimi böyük layihələri həyata keçirməyimizdə 
zati-alinizin uzaqgörən liderliyinin və mühüm 
töhfələrinin oynadığı rolu son dərəcə əhəmiyyətli 
hesab etdiyimi bildirmək istəyirəm.   

Zati-alinizə yeni yaşınızda cansağlığı və 
xoşbəxtlik diləyir, dost və qardaş Azərbaycan 
xalqına sülh, rifah və əmin-amanlıq arzulayıram.  

Hörmətlə, 

Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN 
Türkiyə Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Əzizim İlham!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən 

səmimi təbriklərimi çatdırır, cansağlığı, səadət, 
eləcə də xalqınıza və ölkənizə rifah və tərəqqi 
arzulayıram.

Sizinlə birlikdə qurduğumuz və ölkələrimizin 
qarşılıqlı maraqlarına xidmət edən Azərbaycan-
Monteneqro dostluq münasibətləri ilə fəxr edə 
bilərik. Bu xüsusda Sizin töhfələriniz misilsizdir. 
Sizinlə gələcək görüşlərimizdən və davamlı 
əməkdaşlığımızdan məmnunluq duyuram.

Ən dərin ehtiramımı və dost salamlarımı 
qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

Hörmətlə,  
Milo CUKANOVİÇ 

Monteneqronun Prezidenti

Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Polis 
Akademiyasında yeni tədris binasının açılışında iştirak edib

 � Dekabrın 25-də Daxili İşlər 
Nazirliyinin Polis Akademiyasında 
yeni tədris binasının açılışı olub. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev açılışda iştirak edib. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil 
Usubov dövlətimizin başçısına raport verdi. 

Prezident İlham Əliyev xalqımızın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin Polis Akademiya-
sının meydanında ucaldılan abidəsi önünə 
gül dəstəsi qoydu. 

Dövlətimizin başçısı yeni tədris binasının 
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi və burada 
yaradılan şəraitlə tanış oldu. 

Daxili işlər naziri, general-polkovnik 
Ramil Usubov tədris binasında yaradılan 
şərait barədə Prezident İlham Əliyevə 
məlumat verdi.

Bildirildi ki, yeni tədris binasının inşası 
2016-2018-ci illərdə aparılıb. Altımərtəbəli 
bina müasir səviyyədə və yüksək zövqlə 
inşa olunub. Yeddi min kvadratmetrə yaxın 
sahəsi olan binada təlim-tədris üçün hər cür 
şərait yaradılıb. Burada 138 nəfərlik oxu zalı 
və elektron kitabxana müdavimlərin ixtiya-
rına veriləcək. Bina liftlər, havalandırma, 
videomüşahidə, səs-anons sistemləri, eləcə 
də elektron lövhələr və tədris prosesi üçün 
zəruri olan digər ləvazimatla təchiz edilib. 

Burada müasir akustik sistemin qurulduğu 
252 nəfərlik iclas zalı yaradılıb. Zalda aka-
demiyanın həyatında baş verən əlamətdar 
hadisələri qeyd etmək üçün hər cür şərait 
mövcuddur.

Yeni binada ümumilikdə 1400 kursant 
yerlik 11 mühazirə zalı var. Burada elektron 
jurnal tətbiq edilir. Bütün kursantlar bu elekt-
ron jurnalda qeydiyyatdadır və onlar haq-
qında məlumat xidməti vəsiqələrin vasitəsilə 
burada əks olunur. Bütün tədris proqramının 
daxil olduğu jurnalda kursantlar imtahan 
vaxtları və digər mövzularla bağlı məlumat 
ala bilirlər. Eyni zamanda, müəllimlər kur-
santların dərsə davamiyyətinə bu jurnal 
vasitəsilə nəzarət edirlər. Elektron jurnal həm 
də ümumilikdə auditoriyaya nəzarət etməyə 
imkan verir.

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyinin Polis Akademiyası 1992-ci ildə 
yaradılıb və nazirliyin birbaşa tabeliyində 
olan dövlət ali təhsil-elm müəssisəsidir. Bu 
tədris müəssisəsi 1921-ci ildən milis nəfəri 
və komandir kadrları, 1957-ci ildən isə orta 
təhsilli hüquqşünas hazırlayan milis məktəbi 
kimi fəaliyyət göstərib. Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin 
birinci dövründə milis orqanlarına göstərdiyi 
qayğı və tələbkarlıq sayəsində Bakı 
Xüsusi Orta Milis Məktəbi və onun maddi-
texniki bazası inkişaf etdi, kadr cəhətdən 
möhkəmləndi və Akademiya səviyyəsinə 
qədər yüksəldi.

(ardı 2-ci səhifədə)

Dünya azərbaycanlılarına
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Milli birliyimizin rəmzi kimi hər il geniş qeyd etdiyi-

miz 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü münasibətilə sizi səmimi qəlbdən salamlayır, 
hamınıza xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq 
ideyalarını yaşadan müstəqil dövlətimiz milli 
həmrəyliyin gücləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir, 
dünya azərbaycanlılarının mədəni-mənəvi birliyinin 
daha da möhkəmləndirilməsi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər 
həyata keçirir. Biz xarici ölkələrdə məskunlaşmış 
həmvətənlərimizin doğma Azərbaycanla əlaqələrinin 
dərinləşdirilməsi və ümummilli məsələlərin həllində 
yaxından iştirakının təmin edilməsi istiqamətində irəli 
sürülən səmərəli təşəbbüslərə hər zaman dəstək 
veririk.   

2018-ci il xalqımızın  tarixində şərəfli yer tutan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin ge-
niş şəkildə keçirilməsi ilə yaddaşlarda qalacaqdır. 
Belə əlamətdar yubileyin təntənə ilə qeyd edilməsi 

həmvətənlərimizin qəlbində azadlıq və istiqlal duyğu-
larını, ölkəmizin zəngin  tarixi ilə haqlı iftixar hissini 
daha da gücləndirir. Bu gün əminliklə demək olar ki, 
100 il əvvəl mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuş 
Cümhuriyyət qurucularının və onların varislərinin 
Azərbaycanı müstəqil və qüdrətli dövlət kimi görmək 
arzuları artıq xoş gerçəkliyə çevrilmişdir. 

Dünyada gedən mürəkkəb geosiyasi proseslərə, 
müharibə və silahlı qarşıdurmalara, qaçqın və məcburi 
köçkün problemlərinə, qlobal iqtisadi çətinliklərə 
baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası qarşıya 
qoyduğu böyük məqsədlərə doğru inamla irəliləyir. 
Ölkəmizin sosial-iqtisadi sahədə əldə etdiyi uğurla-
rın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilməsi bunu bir daha əyani surətdə sübut 
edir. Dünya Bankının “Doing Business 2019” hesa-
batında Azərbaycan ötən illə müqayisədə 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmış, 
10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilmişdir. 
Ölkəmizin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə irimiqyaslı 
transmilli layihələr uğurla icra olunmuşdur. 2018-ci ildə 

Avrasiyanın enerji xəritəsinin zənginləşməsində mü-
hüm rol oynayan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin və onun tərkib 
hissəsi olan TANAP boru kəmərinin istifadəyə verilməsi, 
həmçinin Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun açılı-
şı ilə Azərbaycan ərazisində “Şimal-Cənub” beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi layihəsi üzrə bütün işlərin başa çat-
dırılması dövlətimizin iqtisadi potensialının artması, 
regionun tranzit və logistika mərkəzinə çevrilməsi, 
geoiqtisadi mövqeyinin güclənməsi baxımından xüsusi 
əhəmiyyət daşıyır. Cari ildə həm də növbəti telekom-
munikasiya peyki “Azerspace-2”nin orbitə buraxılması 
respublikamızın müasir rabitə və informasiya texno-
logiyaları sahəsində qazandığı nailiyyətlərin bariz 
təzahürüdür. 

Ölkəmiz inkişaf etdikcə, daha qlobal xarakter-
li  vəzifələri həll etmək imkanları da artır. Qarşımızda 
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş 
torpaqlarımızın azad olunması  kimi taleyüklü vəzifə 
dayanır. Azərbaycan pozulmuş ərazi bütövlüyünün 
bərpası yolunda ardıcıl və məqsədyönlü siyasət həyata 
keçirir. Soydaşlarımız da, öz növbəsində, yaşadıqları 

ölkələrin yüksək dairələrinin və nüfuzlu  beynəlxalq 
təşkilatların diqqətinin Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə 
yönəldilməsində, tarixi həqiqətlərin geniş ictimaiyyətə 
çatdırılmasında fəallıq nümayiş etdirməlidirlər. 
Azərbaycanın inkişafı və dünya birliyində mövqe-
yini möhkəmləndirməsi üçün hər bir həmvətənimiz 
ümummilli məqsədlər ətrafında sıx birləşməli, diaspor 
təşkilatlarının fəaliyyəti daha çevik əlaqələndirilməlidir. 
Əminəm ki, dünyanın hansı guşəsində yaşama-
sından asılı olmayaraq, bütün soydaşlarımız və 
həmvətənlərimiz bu prinsiplərə əsaslanaraq qarşı-
dakı illərdə də üzərlərinə düşən vəzifələrin  yerinə 
yetirilməsində qüvvə və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.  

Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə səadət, 
firavanlıq və işlərinizdə uğurlar diləyirəm!

Bayramınız mübarək olsun!
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25  dekabr 2018-ci il



26 dekabr 2018-ci il, çərşənbə2
Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Polis 

Akademiyasında yeni tədris binasının açılışında iştirak edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Maddi-texniki bazası nəzərə 

alınaraq, 1995-ci ildə Akademiyaya 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə birin-
ci kateqoriyalı ali təhsil müəssisəsi 
dərəcəsi verilib.

Yeni tədris binasındakı krimina-
listik təlim şəhərciyindəki müasir 
şərait müəllimlərə maddi sübutun 
götürülməsi, ayaq, əl və digər izlər 
barədə məlumatların toplanması, 
polis əməkdaşının davranış qay-
daları, əməliyyat və xidmət zamanı 
digər zəruri hərəkətlər haqqında 
kursantlara əyani surətdə məlumat 
vermək imkanı yaradır. Bura-
dakı şərait maksimal dərəcədə 
real vəziyyətə uyğunlaşdırılıb. 
Şəhərcikdə təlimlərin keçirilməsi 
üçün şərti olaraq mənzil, ofis, ma-
ğaza, bank, küçə və kafe yaradılıb.

Bu gün ölkədə qanunun ali-
liyinin təmin olunması, asayişin 
mühafizəsi istiqamətində Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
mühüm işlər görülür. Bu sahədə 

fəaliyyət göstərən dövlət qurum-
larının maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər ardıcıl 
xarakter alıb. Daxili İşlər Nazirli-
yinin Polis Akademiyasında yeni 
tədris binasının inşa olunması da 
bu sahədə görülən işlərdəndir. 
Bütün bunlarla yanaşı, hüquq-
mühafizə orqanlarında çalışan 
əməkdaşların peşəkarlığının artırıl-
ması, onların sosial məsələlərinin 
həlli də dövlətimizin daim diqqət 
mərkəzindədir.

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi. 
Daha sonra Prezident İlham 

Əliyev xidməti istifadə üçün alınan 
yeni avtomobillərə baxdı.

Məlumat verildi ki, Yol Patrul 
Xidməti üçün “Mersedes” markalı 
118 avtomobil alınıb. Onlardan 
75-i “Mersedes”in C-300, 4-ü 
E-450, 39-u isə E-350 modelidir. 
Bu avtomobillərin hamısında yeni 
i-Patrul sistemi quraşdırılıb. 

(ardı 4-cü səhifədə)



Prezident İlham Əliyevin  
“Rossiya-24” telekanalına müsahibəsi 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev “Rossiya-24” telekanalına müsahibə verib. 
AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.

- Cənab Prezident salam.
- Salam.
- 2018-ci il dünya üçün 

asan keçmədi. Amma bu, 
tarixi tərəfdaşlarla, qonşularla 
və dostlarla münasibətlərin 
əhəmiyyətini dərk etmək və 
qiymətləndirmək üçün yaxşı 
məqamdır. Buna görə də bizə 
çox xoşdur və Sizə xüsusilə 
minnətdarıq ki, sıx iş qrafikinə 
baxmayaraq, vaxt taparaq bu gün 
burada bizi qəbul edirsiniz.

- Sağ olun.
- Cənab Prezident, 2018-ci 

ilin Azərbaycan üçün siyasi-
iqtisadi yekunlarını necə 
qiymətləndirərdiniz?

- Bütövlükdə il ölkəmiz üçün 
uğurlu olub. Azərbaycan uğurla 
inkişaf edib. Biz beynəlxalq 
miqyasda əsas tərəfdaşlarımızla, ilk 
növbədə, qonşu ölkələrlə ənənəvi 
münasibətimizi möhkəmləndirmişik. 
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun 
nizamlanması haqqında Konvensiya 
imzalanıb. Hesab edirəm ki, bu, 
Xəzəryanı ölkələri bir-birinə daha da 
yaxınlaşdıran tarixi sənəddir.  

İl bizim üçün ikitərəfli formatda 
fəal keçdi. Biz xeyli ikitərəfli görüşlər 
keçirmişik, beynəlxalq təşkilatlar 
daxilində fəal iştirak etmişik. 
Qoşulmama Hərəkatının üzvü 
olan ölkələrin xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində Bakıda beynəlxalq 
forum keçirilib. Gələn il Sammit 
keçiriləcək və Azərbaycan gələn il 
bu iri beynəlxalq təşkilata rəhbərlik 
edəcək. 

Daxili-siyasi proseslər nöqteyi-
nəzərindən ölkə uğurla inkişaf 
edib. Azərbaycanın daxilində 
potensial risklər mövcud deyil. 
Xarici potensial risklərə gəlincə 
isə biz onlardan özümüzü qoruya 
bilirik. Əlbəttə ki, həmişəki kimi 
iqtisadi islahatlara böyük əhəmiyyət 
vermişik. Fikrimcə, 2018-ci il bu 
cəhətdən çox mühüm il olub. 
Demək kifayətdir ki, Dünya Bankının 
“Doing Business” hesablamalarına 
görə, bu il ərzində Azərbaycan 
32 pillə irəliləyərək dünyada 25-ci 
yeri tutub. Yəni, bu, o deməkdir 
ki, biznesin asanlaşdırılması, 
şəffaflıq, sahibkarlığa dəstək 
istiqamətində aparılan islahatlar 
yaxşı nəticələr verir. Bu, əlbəttə 
ki, investisiya reytinqimizi 
yüksəldir. Bu il biz 10 milyard 
dollar investisiya cəlb etmişik. Bu, 
sərmayədarlarda əminlik yaradır, 
bizim islahatlar siyasətini davam 
etdirməkdə qətiyyətimizi də nümayiş 
etdirir. İnflyasiya 2 faizdən bir qədər 
çox olub. Əhalinin gəlirləri 9 faizdən 
çox artıb. Biz valyuta ehtiyatlarımızı 
artırmışıq, ümumi daxili məhsulun 
20 faizi qədər olan xarici borcu 
məqbul səviyyədə saxlamışıq. 
Yaxın illər üçün xarici borcun ümumi 
daxili məhsulun 10 faizə qədəri 
səviyyəsində saxlanılması üçün 
strategiya hazırlanıb. Fikrimcə, bu, 
tamamilə realdır. Bununla əlaqədar 
onu da deməliyəm ki, bizim valyuta 
ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 
demək olar ki, 5 dəfə artıqdır. Yəni, 
əgər istəsək, bütün borclarımızı azı 
bir il ərzində ödəyə bilərik. Yəni, 
makroiqtisadi vəziyyət sabitdir. Biz 
xeyli sosial məsələləri həll etmişik. 
Bu il 6 minə qədər məcburi köçkün 
ailəsi yeni evlər və mənzillərlə təmin 
olunub. Təxminən 30 minə yaxın 
insan, yəni, bizim cəmiyyətimizin 
daha çox ehtiyacı olan hissəsinin 
nümayəndələri üçün bu il ərzində 
kiçik şəhər tikilib. Mən bu siyahını 
davam etdirə də bilərəm, amma 
düşünürəm ki, dediklərim bizim 
inkişafın əsas istiqamətlərini 
səciyyələndirir. 

- Güman edirəm ki, MDB 
məkanında iqtisadiyyatı inkişaf 
etməkdə olan ölkələr qarşısında 
olduğu kimi, Azərbaycanın, 
həmçinin Rusiyanın qarşısında 
iqtisadi tempi 1-3 faiz artırmaq 
vəzifəsi durur. Bu, 2018-
ci il ərzində ümumi daxili 
məhsulun artım göstəriciləri 
üçün gözlənilən haldır. Bu gün 
sıçrayış üçün hansı potensialı 
görürsünüz? Yəni, əgər dünya, 
orta dünya iqtisadi artım templəri 
3 və daha artıq təşkil edirsə, onda 
aydındır ki, bizim ölkələrimiz 
qlobal iqtisadiyyatda geri 
qalmamaq üçün bu göstəriciyə 
yaxınlaşmalıdırlar.

- Bəli, siz tamamilə haqlısınız. 
Biz bu istiqamətdə göstəricilərimizi 
qiymətləndirərək gələcək 
addımlarımızı planlaşdıranda 
həmişə qeyri-neft sektorunu neft 
sektorundan ayırırıq. Çünki neft 
sektoru həm qiymət dəyişikliklərinə, 
həm də neft hasilatının müəyyən 
artımına, yaxud azalmasına 
məruz qalır. Azərbaycan OPEK+ 
proqramının fəal iştirakçısıdır və 
biz bu yaxınlarda bütün ölkələrlə 
həmrəylik nümayiş etdirmək üçün 

hasilatın azaldılması üzrə üzərimizə 
əlavə öhdəliklər götürmüşük. Buna 
görə də həmin amillərə əsaslanaraq 
biz həmişə qeyri-neft iqtisadiyyatına 
və qeyri-neft sənayesinə daha çox 
diqqət yetiririk. Fikrimcə, bizim 
bu istiqamətdə də nəticələrimiz 
xeyli yaxşı olacaq. On bir ayın 
yekunlarına görə biz qeyri-neft 
sənayesinin artımını 9 faizdən çox 
həcmdə görürük. Bu, ilk növbədə, 
bizim qeyri-neft sektoru, kiçik və 
orta sahibkarlıq, fermerlər üçün 
sərfəli şərait yaradılması üzrə 
sənayeləşdirmə proqramımızın 
nəticələridir. Bizim fermerlər torpaq 
vergisindən başqa bütün 
vergilərdən azaddırlar. Dövlət 
güzəştli şərtlərlə gübrə, yanacaq 
və istehsalata böyük subsidiyalar 
ayırır ki, biz kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ixracı baxımından 
mühüm ölkəyə çevrilək. Buna 
görə də bizim iqtisadiyyatımızın 
gələcək inkişafı neft-qaz sektoru 
ilə dəstəklənəcək, lakin dayanıqlı 
inkişaf sənaye, kənd təsərrüfatı, 
yüksək texnologiyalarla bağlı 
olacaq. 

Mən bu ilin əlamətdar 
hadisələrindən biri kimi orbitə 
üçüncü peykin buraxılmasını 
qeyd edərdim. Azərbaycan artıq 
beynəlxalq kosmik klubun fəal 
üzvüdür. Bizim artıq üç peykimiz 
var. Bu da bizim niyyətlərimizdən və 
uğurlarımızdan xəbər verir.

- Burada birinci plana 
Rusiya ilə xüsusi münasibətlər 
çıxır. Qeyri-neft sektorunda 
əməkdaşlığımız prioritet 
olduğuna görə bu, uzunmüddətli 
perspektivdir. Siz bu il Rusiya 
lideri ilə altı dəfə görüşmüsünüz. 
Bu, onu göstərir ki, hər iki 
tərəf bu qarşılıqlı fəaliyyətin, 
bu əlaqələrin əhəmiyyətini 
başa düşür. Yaşıl dəhlizlərin 
yaradılması, o cümlədən, ilk 
növbədə, kiçik və orta biznes 
baxımından qarşılıqlı ticarət üçün 
məhdudiyyətlərin götürülməsi 
şərtləri müzakirə olunur. Əsas 
qərarları və zaman oriyentirlərini 
Siz indi nədə görürsünüz? 
Bu qərarlar nə vaxt qəbul 
olunmalıdır?

- Bəli, siz haqlısınız. Bu il 
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri 
çox sürətlə inkişaf edib. Bizim 
münasibətlərimiz prinsipcə çox 
dinamik inkişafla, sabitliklə, davamlı 
olması ilə səciyyələnir. Biz mehriban 
qonşu və etibarlı dostuq. Bu, 
dəfələrlə sübut olunub və budur, 
bu yüksək etimad səviyyəsi, ilk 
növbədə, həm də siyasi qarşılıqlı 
fəaliyyət bir çox layihələrin həyata 
keçirilməsinə kömək edir. Siz 
doğru qeyd etdiniz, mən Prezident 
Vladimir Vladimiroviç Putinlə altı 
dəfə, o cümlədən mənim Rusiyaya 
rəsmi səfərim çərçivəsində və onun 
Azərbaycana səfəri çərçivəsində, 
eləcə də beynəlxalq tədbirlərdə 
görüşmüşəm. Bu görüşlərdən 
hər biri nəticə verib. Biz əmtəə 
dövriyyəsinin artırılması məsələsinə 
çox ciddi yanaşmışıq. Qarşılıqlı 
fəaliyyətin müxtəlif istiqamətlərinin 
inkişafı üzrə yol xəritələri işlənib 
hazırlanıb. Mən şadam ki, bu gün 
həm Azərbaycan, həm də Rusiya 
sərmayədarları ölkələrimizin 
iqtisadiyyatına investisiya 
qoyurlar. Birgə istehsalatlar 
yaradılması, əmtəə dövriyyəsinin 
artırılması üçün çox güzəştli şərait 
yaradılır. Rusiya bankları böyük 
həcmdə, yüz milyon dollarla 
Azərbaycanın mühüm sənaye 
layihələrini maliyyələşdirir. 
Bu, bizim münasibətlərin, həm 
də Azərbaycanın məhz elə ölkə 
olmasının göstəricisidir ki, burada 
banklar pul itirməkdən qorxmur. 
Biz həmişə öz öhdəliklərimizə görə 
cavab veririk. 

Biz 2019-cu il üçün planları 
müəyyənləşdirmişik. Lap bu 
yaxınlarda Moskvada Rusiya-
Azərbaycan Hökumətlərarası 
Komissiyasının növbəti iclası 
keçirilib. Bu il həm də Rusiya və 
Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı 
ilə Bakıda Rusiya-Azərbaycan 
Regionlararası Forumu keçirilib. 
Yəni, bu da bizim əməkdaşlığımızın, 
Rusiyanın regionları ilə fəal qarşılıqlı 
fəaliyyətin və onlarla ticari-iqtisadi 
münasibətlərin qurulmasının 
mühüm istiqamətidir. Düşünürəm 
ki, ikitərəfli ticarətə bizim birgə 
nəqliyyat təşəbbüslərimiz ciddi 
təkan verəcək. Şimal-Cənub 
layihəsi artıq reallaşır. Təkcə 
bu il biz Azərbaycan vasitəsilə 
Rusiyadan və Rusiyaya tranzitin on 
dəfə artdığını görürük, o cümlədən 
bizim yükgöndərənlər bu nəqliyyat 
arteriyasından fəal istifadə edirlər. 
Yəni, biz öz münasibətlərimizə 
kompleks yanaşırıq. Təməl bizim 
tarixi dostluğumuzdur. Biz bu təməl 
üzərində siyasi münasibətlərin 

çox ciddi bazasını qurmuşuq və 
ticari-iqtisadi, nəqliyyat, energetika 
sahələrində, əlbəttə ki, humanitar 
sahədə əməkdaşlıq münasibətlərinin 
inkişafı üzrə dəqiq anlaşmamız 
var. Deməliyəm ki, rusiyalılar 
Azərbaycana gələn turistlərin sayına 
görə birinci yeri tutur.

- Onları da anlamaq olar.
- Bəli, bu il 800 mindən çox 

rusiyalı ölkəmizə gəlib və özlərini 
evdəki kimi çox rahat hiss edirlər. 
Belə ki, bizim münasibətlərimiz 
çox zəngindir və düşünürəm ki, 
qonşuların öz münasibətlərini necə 
qurması üçün yaxşı nümunədir.

- Cənab Prezident, Siz 
xatırlatdınız ki, gələn il 
Azərbaycan Qoşulmama 
Hərəkatına rəhbərlik edəcək. 
Amma axı bu imkandan Avrasiya 
İqtisadi İttifaqı ilə münasibətləri 
inkişaf etdirmək üçün də istifadə 
etmək olar. Bu da elə ərazidir ki, 
onsuz keçinmək olmur və burada 
münasibətləri, əlaqələri təkcə 
ikitərəfli əsasda deyil, həm də 
Avrasiya cəmiyyəti çərçivəsində 
möhkəmləndirmək imkanları var.

- Bəli, sözsüz, biz bu 
istiqamətdə işləyirik. Deməliyəm 
ki, bizim Avrasiya İttifaqının üzvü 
olan ölkələrin mütləq əksəriyyəti ilə 
çox sıx dostluq, o cümlədən ticari-
iqtisadi sahədə münasibətlərimiz 
var. Bizim həmin ölkələrlə azad 
ticarət haqqında müqaviləmiz 
mövcuddur. Əlbəttə, bizim əsas 
ticari-iqtisadi tərəfdaşımız Rusiya 
Federasiyasıdır. Bizdə azad ticarət 
formatı da mövcuddur. Buna görə 
də biz əlbəttə ki, əməkdaşlıq 
potensialını gücləndirəcəyik. İndiki 
mərhələdə bu əməkdaşlıq daha çox 
ikitərəfli xarakter daşıyır, bəzən də 
üçtərəfli, amma daha geniş deyil. 
Gələn il hadisələrin necə davam 
edəcəyini və konkret nəticələri 
zaman göstərəcək. Amma əlbəttə 
ki, Qoşulmama Hərəkatının sədr 
ölkəsi kimi biz beynəlxalq arenada 
öz rolumuzu artıracağıq. Əlbəttə, 
çalışacağıq ki, Azərbaycanın 
tərəfdaşları olan ölkələr bizə necə 
dəstək göstərirlərsə, onlar da bizim 
tərəfimizdən eyni dəstəyi alsınlar.

- Sizin enerji layihələrinizi 
və dünya bazarında enerji 
ambisiyalarınızı xatırlatmaya 
bilmərəm. Bu gün biz bir çoxları 
üçün nadir sayılan Rusiya-
Türkiyə-Azərbaycan birliyini və 
Rusiya ilə Azərbaycanın Türkiyə 
vasitəsilə Avropa İttifaqına qaz 
axınını necə yönəltmələrini 
müşahidə edirik. Bizi bu 
məqamda tez-tez toqquşdurmağa, 
rəqiblər kimi göstərməyə 
çalışırlar. Tamamilə aydındır ki, bu 
gün biz birlikdə öz dövlətlərimizin 
rifahı naminə Avropa İttifaqının 
enerji təhlükəsizliyini yaradırıq. 
Sizin üçün bu layihələr nə 
deməkdir? Cənub Qaz Dəhlizinin 
açılması Sizin üçün nə demək idi?

- Hesab edirəm ki, sizin 
səciyyələndirdiyiniz bugünkü 
vəziyyət məhz bu cür olmalı idi. Biz 
uzun müddət buna doğru getmişik. 
Bəlkə də müxtəlif istiqamətlərdən, 
müxtəlif sürətlərlə, amma nəticədə 
məhz sizin dediyinizə gəlib çatmışıq. 
Bu gün dünyanın enerji xəritəsində 
bir növ Rusiya-Türkiyə-Azərbaycan 
əməkdaşlıq formatı yaranıb. Bu 
əməkdaşlığın həm ikitərəfli, həm də 
üçtərəfli planda böyük perspektivləri 
var. 

Biz enerji layihələrimizi hələ 
2000-ci ilin əvvəllərində neft-qaz 
kəmərlərinin tikintisi ilə həyata 
keçirməyə başlamışıq. Çünki 
dünya bazarlarına çıxmaq üçün 
biz mütləq infrastruktur qurmalı 

idik. Bizim açıq okeana çıxmaq 
imkanımız yoxdur. Rusiya nisbətən 
yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə 
addımlar atıb. Hərçənd biz 
xatırlayırıq ki, xeyli illər əvvəl “mavi 
axın” layihəsi gerçəkləşdirilmişdi. 
Bu barədə indi bir az unudublar. 
Amma axı bu da Rusiyadan 
Türkiyəyə Qara dənizin dibi ilə qaz 
kəmərinin inşası layihəsi idi. Yəni, 
prinsipcə, bu il “Türk axını”nın 
dəniz fazasının açılmasında yeni 
heç nə yoxdur. Sadəcə, Rusiya 
ilə Türkiyənin yüksək səviyyədə 
qarşılıqlı siyasi fəaliyyəti bu 
layihənin reallaşmasına, yaxud da 
gerçəkləşməsini sürətləndirməyə 
imkan verib. Buna görə də biz 
Rusiya və Türkiyənin dostları kimi 
bu layihəni alqışladıq və həmin 
layihənin açılış mərasimində yüksək 
hökumət səviyyəsində iştirak etdik. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə 
gəlincə, bu ilin mayında həmin 
layihə rəsmən işə düşüb. Bu, 
özündə dörd mühüm müstəqil 
layihəni birləşdirən layihədir. Bu, iri 
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının 
işlənilməsi və inteqrasiya olunmuş 
üç qaz kəmərinin tikintisidir. Bu gün 
bu layihənin dörd seqmentindən üçü 
artıq reallaşıb və mayda Cənub Qaz 
Dəhlizinin rəsmi açılışından sonra 
iyunda TANAP layihəsinin açılışı 
oldu. Beləliklə, biz Türkiyə, daha 
sonra isə Avropa bazarlarına daha 
böyük həcmdə qaz nəql edəcəyik. 
Bu da bizim siyasətimizin davamıdır, 
çünki hələ 2007-ci ildə biz Bakıdan 
Türkiyənin Ərzurum şəhərinə qədər 
qaz kəməri açmışıq və Türkiyə 
bazarına qaz ixracatçısıyıq. Cənub 
Qaz Dəhlizi bizə Türkiyə bazarına 
qazın ixracını iki dəfə artırmağa, 
eləcə də Türkiyənin ətrafındakı 
ölkələrin bazarlarına, sonra isə 
Qərbi Avropaya çıxmağa imkan 
verəcək. Bu, bizə böyük qaz 
potensialımızı reallaşdırmaq imkanı 
verəcək, xəzinəmizə milyardlarla 
dollar gətirəcək. Bu, artıq on 
minlərlə iş yeri yaradıb və əlbəttə 
ki, Avrasiyanın tamamilə yeni enerji 
xəritəsini yaradır. Azərbaycanın, 
Rusiyanın və Türkiyənin bu 
istiqamətdə səylərini birləşdirməsi 
bizə nəinki planlarımızı tamamilə 
reallaşdırmağa, maraqlarımızı təmin 
etməyə imkan verəcək, həm də 
enerji ehtiyatlarımızın və nəqliyyatın 
inkişafı baxımından çox gözlənilən 
siyasət deməkdir.

- Mən dərhal rəqiblər 
tərəfindən gözlənilən siyasət 
haqqında bir neçə kəlmə deyə 
bilərəm. Ölkə nə qədər güclü 
olarsa, nə qədər böyük uğurlar 
qazanarsa, ona bir o qədər çox 
təzyiq göstərilir və burada enerji 
nüfuzu uğrunda mübarizə göz 
qabağındadır. Siz Qərb ölkələri, 
ilk növbədə, Birləşmiş Ştatlar 
tərəfindən Rusiyaya məhz 
Avropada öz enerji planlarımıza 
görə məruz qaldığımız təzyiqə 
baxa bilərsiniz. Siz qoşulmağa 
hazırsınız, yoxsa, bunun kənar 
fəsadları var?

- Məsələ ondadır ki, bizim enerji 
layihələrimizin inkişafı baxımından 
heç vaxt belə təzyiq hiss etməmişik. 
Mən hətta deyərdim, əksinə, 
Azərbaycan qazı Avropa ölkələrinin 
enerji təhlükəsizliyini müəyyən 
dərəcədə təmin edəcəyinə görə 
biz Avropa İttifaqı tərəfindən 
dəstək hiss etmişik. Hər il Bakıda 
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 
reallaşdırılması üzrə Məşvərət 
Şurası keçirilir. Bu layihədə Avropa 
İttifaqının üzvü olan bir neçə ölkə 
iştirak etdiyinə görə Avropa İttifaqı 
bu Məşvərət Şurası çərçivəsində 
hər zaman yüksək səviyyədə təmsil 

olunur. Biz öz enerji layihələrimizi 
reallaşdırırıq, çünki onlar bizə 
lazımdır. Çünki biz çox zəngin neft-
qaz ehtiyatlarına malik ölkəyik. Biz 
onları satmalı, pul qazanmalıyıq. 
Buna görə də biz investor şirkətlər 
cəlb etmişik. Buna görə biz bankları 
cəlb etmişik. Neft-qaz kəmərləri 
tikirik. Təkcə Cənub Qaz Dəhlizi 
təxminən 40 milyard dollara başa 
gəlir. Bu investisiyaların böyük 
hissəsi borc kapitallarıdır. Buna 
görə əlbəttə ki, beynəlxalq maliyyə 
təsisatları ilə fəal əməkdaşlıq həmin 
layihənin mühüm amili idi. 

Buna görə də həmin kontekstdə 
enerji layihələrinin icrası baxımından 
biz heç bir maneə hiss etmirik. Digər 
tərəfdən, tamamilə haqlısınız ki, 
Azərbaycanın əhəmiyyəti və rolu 
təkcə enerji bazarında deyil, həm 
də bütövlükdə geosiyasi planda 
artır. Ölkə daha da inkişaf edir və 
regionda özünü təsdiqləmək üçün 
daha çox planları var. Bizim inkişafa, 
apardığımız müstəqil siyasətə 
mütənasib olaraq bizə təzyiq də 
artır. Ancaq bu, enerji amilləri ilə 
əlaqədar deyil. Bu, bəzən bizi 
xalqımıza və ölkəmizə tamamilə 
yad olan hansısa avantüralara 
cəlb etmək cəhdləri ilə bağlıdır. 
Mən söhbətin əvvəlində dedim ki, 
bizim ölkədə - Azərbaycanda heç 
bir potensial risk, fiziki, ideoloji, 
sosial, siyasi təhdid yoxdur. Bizim 
vətəndaşların rahatlığını yalnız 
kənardan poza bilərlər. Ona görə 
də biz öz suverenliyimizlə bağlı 
məsələlərə, təhlükəsizliyimiz, 
vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi 
məsələlərinə çox həssaslıqla 
yanaşırıq. Ona görə də Azərbaycanı 
hansısa beynəlxalq avantüralara 
cəlb etmək cəhdləri həmişə fiaskoya 
uğrayıb. Yəqin ki, bu, kiminsə 
xoşuna gəlmir və arabir biz bunun 
nəticələrini görürük. Bir qayda 
olaraq bunlar bizim ümumiyyətlə 
iştirak etmədiyimiz beynəlxalq 
təşkilatların qəbul etdiyi hansısa 
qətnamələrdə ifadə olunur.

- İnsan hüquqlarının 
pozulmasında ittihamlar...

- Tamamilə doğrudur.
- Sevimli mövzudur.
- Bəli, elədir ki, var. Həm də 

qəribədir ki, bizim əleyhimizə olan 
qətnamələri üzvü olmadığımız və 
üzv olmağa hazırlaşmadığımız 
strukturlar qəbul edirlər. Bax, bu, 
necə deyərlər, daha çox təbəssüm 
doğurur. Həmçinin əlbəttə, 
mətbuata yalançı təbliğat tullantıları 
atılır. Bu, qarayaxma, şantaj və 
təzyiq göstərmək cəhdlərinin 
sevimli üsuludur. Amma bizdə 
buna qarşı immunitet yaranıb. 
Azərbaycan vətəndaşları çox yaxşı 
başa düşürlər ki, bu informasiya 
tullantıları cəhdlərinin arxasında nə 
durur. Azərbaycanın inamlı, davamlı, 
təhlükəsiz və sabit inkişafı bizə 
ziyan vurmaq istəyənlərə ən yaxşı 
cavabdır.

- Mədəniyyət və təhsil məkanı, 
o cümlədən ölkələrimiz arasında 
nə qədər geniş və dərin olarsa, 
vətəndaşlarımız nə qədər savadlı 
olarsa, onlar nəyin həqiqət 
və nəyin uydurma olduğunu 
bir o qədər tez və asanlıqla 
başa düşəcəklər. Burada mən 
bizim tarixi əlaqələrimizə, 
münasibətlərimizə toxunmaya 
bilmərəm. Azərbaycan o ölkədir 
ki, Sovet İttifaqının dağılmasından 
sonra artıq 27 ildir ki, rus dili 
özünü burada doğma hiss edir. 
Azərbaycana bu cür turist axını 
yəqin bununla izah olunmalıdır. 
Bu gün neçə məktəbdə rus dili 
tədris olunur? Bu gün Rusiyaya 
təhsil almağa gedirlər. Bizim üçün 

bu da çox vacibdir. Belə ki, bu, 
gələcək üçün, gələcək nəsillər 
üçün əlaqədir.

- Bu gün Azərbaycanda rus 
dilində təhsil verən 340-dan 
çox məktəb var. Üç mindən çox 
məktəbdə isə rus dili tədris olunur. 
Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, 
ölkədə cəmi 4,5 minə yaxın məktəb 
var. Yəni, bizim məktəblərimizin 
mütləq əksəriyyətində rus dili tədris 
olunur. 340-dan çox məktəbdə 
isə tədris rus dilində aparılır və bu 
məktəblərin sayı artır. Hazırda bizim 
rus dilini qorumaq üzrə siyasətimiz 
yaxşı nəticələr verir. Mən tez-tez, 
xüsusən yeni dərs ili ərəfəsində 
məktəblərdə oluram. Görürəm ki, 
rus dilində yeni şöbələr yaradılır və 
buna ehtiyac var. Əlbəttə, ölkənin 
hər bir vətəndaşı, ilk növbədə, öz 
dövlət dilini bilməlidir. Bu cəhətdən 
bizim Azərbaycanda problem 
yoxdur. Dövlət dili Azərbaycan 
dilidir və bütün kargüzarlıq işləri 
Azərbaycan dilində aparılır. Belə 
də olmalıdır. Amma rus dilini 
bilmək həm tələbatdır, həm də 
bizim tarixi əlaqələrimizə hörmət 
əlamətidir. Bu gün mən görürəm 
ki, buna cəmiyyətdə necə tələbat 
var. Çünki siz tamamilə haqlısınız, 
buraya gələn milyona yaxın 
rusiyalı, fikrimcə, ilk növbədə, 
ona görə buraya gəlir ki, özlərini 
rahat mühitdə hiss edirlər. Bu da 
çox vacibdir. Buna görə də bizim 
rus dilini qorumaq, onun inkişafı 
üçün daha yaxşı şərait yaratmaq 
siyasətimiz tamamilə düzgündür və 
bunun müsbət nəticələrini görürük. 
Rus dilinə hörmət etməklə biz öz 
dilimizə qətiyyən xələl gətirmirik. 
Bu, sadəcə, mümkün deyil. Hesab 
edirəm ki, Azərbaycanın bugünkü 
inkişafı dünyaya, ilk növbədə, öz 
qonşularına açıq olmaqla milli 
maraqlarını, identikliyini qorumağın 
nümunəsidir. Biz son illərdə 
Rusiyanın iki aparıcı ali məktəbinin 
- Lomonosov adına MDU-nun və 
Seçenov adına Tibb Universitetinin 
filiallarını da yaratmışıq. Həmin 
filiallarda da tədrisi Rusiyadan olan 
müəllimlər rus dilində aparırlar. 
Buna görə də mədəni-humanitar 
sahə, təhsil sahəsi elə bir sahədir ki, 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında 
əlaqələrin dəstəklənməsinə kömək 
edəcək. Siz qeyd etdiniz ki, Sovet 
İttifaqının dağılmasından 27 il ötüb 
və yeni nəsil yetişib. Biz istəyirik 
ki, Azərbaycan vətəndaşları rus 
dilini də, ingilis dilini də və əlbəttə, 
ilk növbədə, öz ana dilini bilsinlər. 
Mümkün qədər çox dil bilsinlər 
və tərcüməçisiz rahat söhbət edə 
bilsinlər.

-  Rus dili beynəlxalq 
ünsiyyət dilidir. Biz burada 
rus dili haqqında məhz bu 
kontekstdə danışırıq. Amma bir 
daha qeyd edim ki, əgər gələcək 
nəsillər əcdadları tərəfindən 
yaradılan tərəfdaşlığı bilsələr və 
qiymətləndirsələr, onda bu gün 
Sizinlə apardığımız müzakirələrin, 
gördüyümüz işlərin hədər 
olmadığı sübut ediləcək. Cənab 
Prezident, Siz 2019-cu ildən nə 
gözləyirsiniz? Hansı hadisələrin 
Azərbaycanın həyatında, bizim 
ölkələrin həyatında mühüm rol 
oynayacağını güman edirsiniz? 
Nəyi həll etmək istərdiniz?

-  Mən əminəm ki, 2019-
cu ildə ölkəmiz daha da inkişaf 
edəcək. Həyata keçirdiyimiz 
islahatların artıq xeyli hissəsi 
özünü 2019-cu ildə göstərəcək. 
Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının 
transformasiyası prosesini bitiririk. 
Buna görə də düşünürəm ki, iqtisadi 
inkişaf cəhətdən bütün planlar 

reallaşdırılacaq. Dövlət büdcəsi 
də artıq qəbul olunub. O, həmişəki 
kimi sosialyönümlüdür. Buna görə 
də bütün sosial proqramlar həyata 
keçiriləcək. Biz gələn il məcburi 
köçkünlər və qaçqınlar üçün 4 
mindən çox mənzil, Ermənistanla 
Azərbaycan arasında müharibə 
zamanı həlak olanların ailələri 
üçün 800-dən çox mənzil istifadəyə 
verməyi də nəzərdə tutmuşuq. 
Yəni, bizim iqtisadiyyatımızın sosial 
yönümü çox əhəmiyyətli olacaq. 

Düşünürəm ki, 2019-cu ildə 
Azərbaycanı beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzinə çevirmək üçün də 
mühüm addımlar atılacaq. Bu 
gün Şimal-Cənub və Şərq-Qərb 
layihələri Azərbaycandan keçir. Biz 
yeganə ölkəyik ki, bu layihələrin hər 
ikisində iştirak edirik. Bu layihələrə 
qoşulan ölkələrin sayı isə ildən-ilə 
artır. Biz Azərbaycanda ən müasir 
nəqliyyat infrastrukturu - dəmir yolu, 
dəniz daşımaları, aviadaşımalar, 
6 beynəlxalq aeroport, avtomobil 
yolları yaratmışıq. Deyə bilərəm 
ki, Davos İqtisadi Forumunun 
qiymətləndirməsinə görə, 
avtomobil yollarının keyfiyyəti üzrə 
Azərbaycan dünyada 34-cü yeri 
tutur. Bu kifayət qədər yüksək 
göstərici bizim həmin layihələrə 
necə diqqət göstərdiyimizdən xəbər 
verir. Əlbəttə, biz Qoşulmama 
Hərəkatının sədri kimi beynəlxalq 
arenada fəal iş aparacağıq və üzv 
ölkələrə dəstək verəcəyik. Ümid 
edirik ki, 2019-cu ildə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması 
işində də müsbət irəliləyişlər 
olacaq. Düşünürəm ki, bu ilin 
baharında Ermənistanda baş verən 
hadisələr Ermənistan tərəfindən 
status-kvonun saxlanılması 
siyasətinin perspektivsizliyinin əyani 
göstəricisidir. Biz bu illər ərzində 
çox böyük inkişaf yolu keçmişik 
və Azərbaycanla Ermənistan 
arasında iqtisadi potensialın və 
bütün digər komponentlərin balansı 
artıq çoxdan pozulub. Düşünürəm 
ki, bizim iqtisadiyyatımızı, enerji, 
nəqliyyat layihələrinin potensialını 
gücləndirmək üzrə siyasətimiz 
müəyyən dərəcədə Ermənistanda 
baş verənlərə səbəb olub. Erməni 
cəmiyyətini narahat edən bütün 
digər məsələlərlə yanaşı, bu ilin 
baharında baş vermiş hadisələrin 
amillərindən biri Ermənistanın 
düşdüyü və ya özünü yuvarlatdığı 
ağır sosial-iqtisadi vəziyyət olub. Bu 
isə mən qəti əminəm ki, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmamasının 
nəticəsində baş verib. Buna görə 
də düşünürəm ki, həm Ermənistan 
cəmiyyətində, həm də hakim 
strukturlarda daha yaxşı başa 
düşəcəklər ki, münaqişə yalnız 
ədalətli nizamlandıqdan, işğal 
olunmuş ərazilər azad olunduqdan 
sonra Ermənistan iqtisadiyyatı xeyli 
arta bilər. Əks təqdirdə, düşünürəm 
ki, Ermənistanda ciddi sosial-iqtisadi 
dəyişikliklərin nəticələrini gözləmək 
çətin olacaq. 

Yəni, biz öz siyasətimizin 
nəticələrini görürük. Biz 
münaqişəni həmişə danışıqlar 
yolu ilə nizamlamaq istəmişik və 
istəyirik. Lakin təbii ki, danışıqlar 
yolu ilə nizamlamaq üçün çox 
ciddi vasitələr lazımdır. Bizim 
apardığımız və aparacağımız 
siyasət sülhün regiona hansı 
üstünlüklər verəcəyini və sülh 
olmayacağı təqdirdə Ermənistanda 
hansı çətinliklər yaranacağını 
göstərməyə yönəlib. Mən qəti 
əminəm ki, Ermənistanın yeni 
rəhbərliyinin ölkəni dəyişmək üzrə 
bütün planlarını həyata keçirməsi 
üçün yeganə yol Azərbaycanla 
münaqişənin nizamlanması yoludur. 
Bunun üçün isə onlar özlərinə 
məxsus olmayan ərazilərdən çıxmalı 
və yüz minlərlə azərbaycanlının 
öz yurdlarına qayıtmasına imkan 
verməlidirlər. Buna görə də ümid var 
ki, bu baxımdan daha çox anlaşma 
olacaq. Amma dəqiq deyə bilmərəm. 
Necə deyərlər, vaxt göstərər. Amma 
biz də haqqında dediyim siyasəti 
ardıcıl olaraq yürüdəcəyik, xüsusən 
görəndə ki, o, nəticə verir.

- Strateji hövsələ, dözüm, 
səbir və öz inkişafına diqqət 
Azərbaycanın 2019-cu ildəki 
seçimidir.

- Tamamilə doğrudur. Siz bizim 
planlaşdırdıqlarımızı və etdiklərimizi 
çox dəqiq ifadə etdiniz.

- Mən Sizə uğurlar 
arzulayıram. Bu müsahibə 
üçün çox sağ olun. Sizə rifah 
arzulayıram.

- Sağ olun. Sizi görməyimə 
həmişə şadam. Yeni il ərəfəsində 
fürsətdən istifadə edərək, yeni 
ildə rusiyalılara ən xoş arzularımı 
çatdırıram, sülh, uğur və xoşbəxtlik 
diləyirəm.

- Sağ olun!

AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Polis 
Akademiyasında yeni tədris binasının açılışında iştirak edib

(əvvəli 2-ci səhifədə)
Bu sistem texniki xüsusiyyətlərinə görə 

əvvəlkilərdən xeyli fərqlənir. Yol Patrul Xidməti 
avtomobilinin dayandığı, eləcə də hərəkət 
etdiyi hallarda fasiləsiz qaydada fəaliyyət 
göstərmək imkanına malik olan sistem ətrafı 
360 dərəcə əhatə edən doqquz videonəzarət 
kamerası ilə təchiz olunub. Sistemin daxilində 
qarşıdakı beş zolaqda hərəkət edən nəqliyyat 
vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanlarını və 
sürətlərini avtomatik rejimdə qeydə alan “Ra-
dar” quraşdırılıb. Həmçinin avtomobillərdə yan 
istiqamətlərdə “Nömrətanıma”, gecə görüntü-
sü üçün 30 metrlik məsafəni əhatə edən “inf-
raqırmızı” görünməz işıqlandırma sistemləri 
və GPS modulu var. Sistemin dayanıqlı daxili 
kompüter qurğusu bütün proseslərin avtomat-
laşdırılmış rejimdə aparılmasına imkan verir. 

Eyni zamanda, Yol Patrul Xidməti 
avtomobilinə perpendikulyar istiqamətdə 
sağ və sol tərəflərdə dayanmış nəqliyyat 
vasitələrinin də nömrə nişanları oxunur. Bu 
sistem nömrəsi və sürəti oxunmuş nəqliyyat 
vasitələri barədə məlumatları cari tarix, saat 
və GPS koordinatı da əlavə etməklə mərkəzi 
serverdə arxivləşdirir. Sürət həddini aşmış 
nəqliyyat vasitələri barədə məlumatlar siste-
min mobil rabitə şəbəkəsi vasitəsilə dərhal 
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnfor-
masiya Sisteminə ötürülür. 

Məlumat verildi ki, Post Patrul Xidməti 
üçün isə “Mersedes Citan” markalı 60 avto-
mobil alınıb. Bu avtomobillər də zəruri texniki 
avadanlıqla təchiz olunub. Daxili İşlər Nazir-
liyinin müvafiq strukturlarında digər xidmətlər 
üçün Azərbaycan istehsalı olan “Khazar” LD 
avtomobilləri də alınıb.

Qeyd edək ki, yeni tədris korpusunun 
inşası zamanı ərazidə təntənəli mərasimlər 
üçün 140 nəfərlik tribuna yenidən qurulub, 
geniş abadlıq-quruculuq işləri görülüb. Burada 
görülən işlər bir daha sübut edir ki, Prezi-
dent, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daxili işlər orqan-
ları üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayan 
Polis Akademiyasının fəaliyyətinin daha da 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində son illərdə 
mühüm islahatlar aparılır və bu sahədə iş 
davamlı xarakter alıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli Prezident!
Əzizim İlham!
Doğum gününüz münasibətilə 

Sizi böyük məmnuniyyətlə təbrik 
edir, Sizə möhkəm cansağlığı 
və ali dövləti vəzifənizin yerinə 
yetirilməsində yeni-yeni uğurlar 
arzulayıram.

Dost Azərbaycanın tərəqqisinin 
təmin edilməsində və nüfuzunun 
artmasında xidmətləriniz əvəzsizdir 
və daim hörmətə layiqdir. Çox 
dəyərli atanızın yolunu davam 
etdirərək beynəlxalq aləmdə 
dövlətinizin nüfuzunun yüksəlməsi 
ilə və bir çox sahələrdə digərləri 

üçün örnək olacaq nailiyyətlərlə 
iftixar duya bilərsiniz.

Fürsətdən istifadə edərək, 
ölkələrimiz arasında çox sıx 
əlaqələrin yaradılmasındakı ciddi 
töhfələrinizə görə Sizə təşəkkür 
edirəm. Dövlətlərarası dostluğu-
muz naminə əməkdaşlıq etmək 
imkanından çox məmnunam. Bu 
əlaqələrin gələcəkdə daha da 
möhkəmlənəcəyinə və inkişaf 
edəcəyinə əminəm.

Yüksək ehtiramla,  

Filip VUYANOVİÇ 
2003-2018-ci illərdə 

Monteneqronun Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə 

Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Siz müdrik və məsuliyyətli, 

öz vətəndaşlarının firavanlığının 
qeydinə daim qalan, Xəzər regio-
nunda sabitliyin qarantı kimi çıxış 
edən, Rusiya Federasiyası ilə 
Azərbaycan Respublikası arasında 
ikitərəfli əlaqələrin strateji inkişafı-
nı hədəf seçmiş rəhbər kimi haqlı 

olaraq yüksək nüfuz və hörmət 
qazanmısınız.   

Sizə möhkəm cansağlığı, 
uğurlar, dost Azərbaycan xalqının 
firavanlığı naminə yeni zəfərlər 
arzulayıram.

Hörmətlə, 
Maqomedsalam MAQOMEDOV 
Rusiya Federasiyası Prezidenti 

Administrasiyası rəhbərinin 
müavini

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti zati-aliləri 
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Türkdilli 

Ölkələrin Parlament Assambleyasının Katibliyi 
və şəxsən öz adımdan Sizə səmimi təbriklərimi 
və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan böyük şərəf 
duyuram. Eləcə də qarşıdan gələn Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə təbriklərimi qəbul etməyinizi Zati-
alinizdən xahiş edirəm. Sizə möhkəm cansağlı-
ğı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, 
qardaş Azərbaycan xalqına sülh, tərəqqi və rifah 
arzulayıram. 

Sizin rəhbərliyinizlə məqsədyönlü, ardı-
cıl və düzgün qurulmuş fəaliyyət nəticəsində 
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu durmadan 
artmış, siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə 
möhtəşəm uğurlar qazanılmışdır. Ölkədə müxtəlif 
irimiqyaslı beynəlxalq layihələrin və tədbirlərin 
həyata keçirilməsi ənənə halını almış, dayanıqlı 
inkişafın nümunəvi Azərbaycan modeli formalaş-
mışdır. 

Bu il yaradılmasının 10-cu ildönümünü 
qeyd etdiyimiz Türkdilli Ölkələrin Parlament 
Assambleyasının Katibliyinə daim göstərdiyiniz 
hərtərəfli diqqət və dəstəyinizə görə Sizə 
dərin minnətdarlığımı ifadə edirəm. Əminliklə 
qeyd etmək istərdim ki, Sizin məqsədyönlü və 
çoxşaxəli fəaliyyətiniz türkdilli ölkələr arasında in-
kişaf etməkdə olan əməkdaşlığa mühüm töhfəsini 
verməkdə davam edəcəkdir. 

Yüksək hörmət və ehtiramla, 

Altınbek MAMAYUSUPOV 
Türkdilli Ölkələrin Parlament  
Assambleyasının Baş katibi

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Əziz İlham Heydər oğlu!
Sizi doğum gününüz 

münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Sizin dövlət başçısı vəzifəsində 

səmərəli fəaliyyətiniz ən yüksək 
qiymətə layiqdir. Siz öz işinizdə 
yalnız müstəqil Azərbaycanın 
mənafelərini əsas götürürsünüz. 
Siz dövlətçiliyi möhkəmləndirir, 
ölkənizdə iqtisadi artım üzərində 
çalışır, innovasiyalı inkişafı təmin 
edirsiniz. Sizin rəhbərliyinizlə 
Azərbaycan regionda sabitliyə və 
sülhün möhkəmlənməsinə sanballı 
töhfə verir. 

Ukrayna ilə Azərbaycan 
arasında çoxillik dostluğa və 
münasibətlərin möhkəmlənməsinə 
verdiyiniz şəxsi töhfəyə görə Sizə 
təşəkkür edirəm.

Hörmətli İlham Heydər oğlu, 
Sizə möhkəm cansağlığı, ailənizə 
firavanlıq, bütün işlərinizdə və 
təşəbbüslərinizdə yeni uğurlar 
arzulayıram. 

Hörmətlə,  

Leonid KUÇMA 
1994-2005-ci illərdə Ukrayna 

Prezidenti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul 

edin. 
Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan sosial-iqtisadi 

inkişaf yolunda durmadan irəliləyir, ən mühüm beynəlxalq və 
regional məsələlərin həllində getdikcə daha fəal rol oynayır. 
Siz dövlət başçısı kimi yüksək vəzifədə fəaliyyətiniz illərində 
ölkə vətəndaşlarının hörmətini və etimadını qazanmısınız.

İcazə verin, Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, 
firavanlıq, mənəvi harmoniya, nəzərdə tutduğunuz bütün 
planların reallaşmasını, səmərəli və məhsuldar işləməyinizi, 
Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi və Azərbaycan xal-
qının rifahı, habelə ölkələrimiz arasında mehriban qonşuluq 
münasibətlərinin möhkəmlənməsi naminə yeni layihələr və 
uğurlu təşəbbüslər diləyim.  

Qoy həmişə Sizi yaxınlarınızın sevgisi və qayğısı, 
sədaqətli dostlar və həmməsləkləriniz əhatə etsin.

Hörmətlə,  

Ruslan EDELGERİYEV 
Rusiya Federasiyası Prezidentinin müşaviri, RF 

Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidentinin 

Katibliyinin bəyanatı
 � Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Azərbaycan Respublikasının 

Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın adından saxta hesabların 
yaradılması, fotoşəkillərini paylaşaraq ona aid olmayan fikir, sitat və ölkə 
vətəndaşlarına müraciətlərin yayımlanması geniş yer alıb. Bu cür yalan 
yazıların artmasını nəzərə alaraq, onların yayılmasının qarşısını almaq 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyi 
bəyan edir ki, xanım Mehriban Əliyeva heç bir sosial şəbəkə istifadəçisi 
deyil və onun bütün müraciət və bəyanatları auditoriyaya yalnız rəsmi KİV 
vasitəsilə çatdırılır.

Media və sosial şəbəkələrdə ölkənin Bi-
rinci vitse-prezidenti adından dövlətimiz üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə, 
o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə dair saxta açıqlamala-
rın verilməsi çaşqınlıq doğurur. Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidentinin fəaliyyətinə dair 

dolğun, rəsmi və doğru informasiyaya sərbəst 
çıxış mövcud olduğu halda, həqiqətə uyğun 
olmayan məlumatların istifadəsi və paylaşılma-
sı yolverilməzdir.

Təkidlə hər kəsi məsuliyyətli olmağa və 
yoxlanılmamış, saxta və təxribat xarakterli 
məlumatları yaymaqdan çəkinməyə çağırırıq.

26 dekabr 2018-ci il, çərşənbə4

Kolumbiya parlamenti Azərbaycanın işğal olunmuş 
torpaqlarının qeyd-şərtsiz boşaldılmasını tələb edir

 � Kolumbiya 
parlamentinin xarici işlər, 
təhlükəsizlik və milli 
müdafiə üzrə İkinci Komitəsi 
Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair Azərbaycanın ədalətli 
mövqeyini dəstəkləyən 
qətnamə qəbul edib. Qətnamə 
Azərbaycan Respublikasının 
Boqotadakı səfirliyinin 
müvəqqəti işlər vəkili Həmid 
Zeynalova rəsmi olaraq təqdim 
edilib. 

Qətnamədə Kolumbiya ilə 
Azərbaycan arasındakı ikitərəfli 
münasibətlərin vacibliyi vurğula-
nır. Kolumbiya tərəfi Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü nəticəsində 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 
ətraf yeddi rayonunun işğalından, 
habelə Azərbaycan əhalisinin etnik 
təmizləməyə məruz qalmasından 
narahatlığını qeyd edir. Qətnamədə 
Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti 
pislənir və dünya ictimaiyyəti bu 
hadisələri insanlığa qarşı cinayət kimi 
qiymətləndirməyə çağırılır.

Həmçinin Azərbaycan torpaqları-
nın indiyədək işğal altında qaldığına 

və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini 
tapmadığına görə Kolumbiya tərəfinin 
dərin təəssüfü vurğulanır. Kolumbiya 
münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü 
və beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığı prinsipləri, qəbul olun-
muş beynəlxalq hüquqi sənədlər, o 
cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
məlum qətnamələri əsasında sülh yolu 
ilə həll edilməsinə çağırır.

Eyni zamanda, qətnamədə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılması 
və Azərbaycanın qaçqın və məcburi 
köçkünlərinin öz doğma torpaqlarına 
dərhal qayıtması üçün şəraitin yaradıl-
ması tələb edilir. 

Kolumbiya parlamentinin xarici işlər, 
təhlükəsizlik və milli müdafiə üzrə İkinci 
Komitəsi Azərbaycan Hökumətinin 
və xalqının ölkənin müdafiəsi üçün 
həyata keçirdiyi bütün səyləri tam 
dəstəkləyir və fürsətdən istifadə edərək 
Azərbaycan Respublikasının Kolum-
biyadakı səfirliyinin yüksək fəaliyyətini 
xüsusi vurğulayır.

Yusif  BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton
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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimizi 

qəbul edin. 
Siz müasir Azərbaycanın qurucususunuz. Bu gün 

Azərbaycan Sizin rəhbərliyinizlə dünyada daha layiqli və 
hörmətli yer tutur. Siz mədəniyyətin, elmin və təhsilin qo-
runub saxlanması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı nəzərdə 
tutulan planların həyata keçirilməsində böyük rol oynayır-
sınız. 

Sizə səmimi qəlbdən möhkəm cansağlığı, tükənməz 
nikbinlik, Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında qı-
rılmaz əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi, müasir 
Azərbaycanın tərəqqisi naminə düşündüyünüz bütün 
möhtəşəm planların uğurla həyata keçirilməsi üçün quru-
culuq enerjisi diləyirik.

Səmimi hörmətlə,  

Sergey MİXAYLOV 
İTAR-TASS-ın baş direktoru, 

Mixail QUSMAN 
İTAR-TASS-ın baş direktorunun birinci müavini

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm.
Siz görkəmli dövlət xadimi olaraq doğum gününüzü 

yaradıcı və mənəvi qüvvələrinizin çiçəkləndiyi dövrdə 
qarşılayırsınız. Sizin insanlar arasında sülhün və qarşı-
lıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə, cəmiyyətin mənəvi, 
sosial, mədəni və iqtisadi tərəqqisinə, elmə, təhsilə və 
səhiyyəyə töhfəniz həqiqətən heyranlıq doğurur.

Sizə uğurlar, cansağlığı və nəcib niyyətlərinizin 
həyata keçməsi üçün tükənməz enerji arzulayıram. Sizə 
və yaxınlarınıza, Sizin böyük ölkənizə xoşbəxtlik, əmin-
amanlıq və firavanlıq diləyirəm.

Hörmətlə, 

Pyotr QLIBOÇKO  
İ.M.Seçenov adına Birinci  

Moskva Dövlət Tibb Universitetinin rektoru

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
İcazə verin Sizi həyatınızda əlamətdar hadisə - do-

ğum gününüz münasibətilə Rusiya Müsəlmanları Ruhani 
Məclisi adından və şəxsən öz adımdan səmimi qəlbdən 
təbrik edim.

Siz respublikaya rəhbərlik edən gündən İslamın 
sülh, xeyirxahlıq və ədalət prinsiplərini əsas tutaraq, 
Azərbaycan xalqının rifahı naminə əzmlə çalışırsınız. 
Siz yorulmaq bilmədən işləyərək özünüzü Azərbaycanın 
taleyi üçün çox böyük məsuliyyət hiss edən müdrik, 
qətiyyətli, insanların qayğısına qalan dövlət xadimi kimi 
göstərə bilmisiniz.

Müasir Azərbaycan sosial-iqtisadi uğurun və 
millətlərarası sülhün nümunəsi olmaqla bərabər, həm də 
Sizin səyləriniz sayəsində öz qədim qaynaqlarına qayı-
dır və özünün əvvəlki tarixi möhtəşəmliyini dirçəldir. 

Sizin şərəfli əməyinizə, səxavətli və həssas qəlbinizə 
görə minnətdarlıq və təşəkkür sözlərimi qəbul edin. Qoy 
ömrünüzün hər günü sülh, harmoniya və məhəbbətlə 
dolu olsun!

Sizə çətin işinizdə güc, gümrahlıq, enerji, müdriklik 
və səbir diləyirik. Allah Sizin bütün xeyirxah işlərinizi, 
səmimi dualarınızı və ibadətinizi qəbul etsin! 

Dərin hörmətlə və ömrünüzə dualarla,  

Albir KRQANOV 
Rusiya Müsəlmanları Ruhani Məclisinin müftisi, 

Rusiya Federasiyası İctimai Palatasının üzvü

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi 

Beynəlxalq Rusdilli Vəkillər Assosiasi-
yası, Rusiya Vəkillər Gildiyası, Rusiya 
Vəkillik və Notariat Akademiyası adın-
dan və şəxsən öz adımdan ürəkdən 
təbrik edirəm.

Sizin bir vətənpərvər və vətəndaş 
kimi fəal həyat mövqeyiniz, dövlət 
əhəmiyyətli məsələləri qüsursuz yerinə 
yetirməyiniz Vətənə layiqli xidmət 
nümunəsidir. 

Azərbaycan xalqı Sizi dövlət 
başçısı vəzifəsinə seçməklə Sizə 
öz etimadını və ölkənin inkişaf 
etdirilməsi, cəmiyyətdə sabitlik və 
həmrəylik, xalqın firavanlığı və rifahı-
nın yüksəlməsi üzrə Sizin siyasətinizi 
hərtərəfli dəstəklədiyini nümayiş 
etdirib. Siz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
Azərbaycan Respublikasında islahatçı-

lıq yolunun layiqli davamçısısınız. 
Sizin səmərəli rəhbərliyinizlə 

Azərbaycan genişmiqyaslı siyasi, iqti-
sadi islahatlar və dəyişikliklər, əhalinin 
sosial rifahının yüksəldilməsi yolunda 
inamla irəliləyir, aktual beynəlxalq və 
regional problemlərin həllində fəal 
iştirak edir. 

Sizin müdrik siyasətiniz 
sayəsində Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında iqtisadi, mədəni, siyasi 
əlaqələr gündən-günə genişlənir və 
möhkəmlənir. Mən Sizin həmvətəniniz 
kimi öz tarixi Vətənimlə qürur du-
yur, onu əziz tuturam. Bakıda bir 
çox beynəlxalq tədbirlər keçirilməsi 
faktları da Azərbaycan Respublikası-
nın nailiyyətlərinin beynəlxalq aləmdə 
tanınmasına dəlalət edir. 

Bu gün Siz həyatınızın ən mühüm 
mərhələsindəsiniz – zəngin təcrübəniz 

müdriklik və həyat bilgisi ilə ahəngdar 
şəkildə əlaqələnir, çox iş görülüb, 
gələcək üçün çoxlu yeni planlar var. 

Qoy enerji, gümrahlıq və mənəvi 
güc Sizin etibarlı tərəfdaşlarınız olsun! 
Sizə cansağlığı, uzun ömür, ali dövləti 
fəaliyyətinizdə uğurlar, Azərbaycan 
xalqının rifahı naminə yeni zəfərlər 
arzulayıram.

Sizə, yaxınlarınıza və bütün 
Azərbaycan xalqına sülh və firavanlıq 
diləyirəm.

Hörmətlə, 

Həsən MİRZƏYEV 
Beynəlxalq Rusdilli Vəkillər 

Assosiasiyasının prezidenti, 
Rusiya Vəkillər Gildiyasının 

prezidenti, Rusiya Federasiyasının 
Əməkdar hüquqşünası, hüquq 

elmləri doktoru, professor 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri, cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən 

təbrik edir, Sizə cansağlığı, uzun ömür və ölkənizin, 
bütün dünyanın rifahı naminə məsul vəzifənizdə 
uğurlar diləyirik. 

Dərin hörmətlə, 
II İLİYA 

Bütün Gürcüstanın Katolikos-patriarxı, 
Mtsxeta və Tbilisi arxiyepiskopu, Pitsunda, 

Suxumi və Abxaziya mitropoliti

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar Sizi doğum 

gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Sizin 
uzun illər apardığınız uğurlu daxili və xarici siyasət 
nəinki Azərbaycanın iqtisadi, mədəni, mənəvi inkişa-
fında, eləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların 
həyatında müsbət səmərə vermişdir. Özbəkistanda 
fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatımız Azərbaycanla 
bağlı keçirdiyi tədbirlərə digər çoxsaylı xalqların 
nümayəndələrini dəvət edir və böyük məmnuniyyətlə 
tarixi Vətənimizdə apardığınız islahatlar haqqında geniş 
məlumatlar verir.

Dünya birliyinin ən nüfuzlu təşkilatlarına məlumdur 
ki, Sizin həyata keçirdiyiniz siyasət sayəsində 
Azərbaycanımız beynəlxalq miqyasda sülhsevər, 
xalqına əmin-amanlıq gətirən ölkə kimi qəbul edilir. Siz 
Azərbaycanı onunla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrə 
etibarlı dost və tərəfdaş kimi tanıtmısınız. Hətta MDB 
ölkələrinin bəzi rəhbərlərinin bunu açıq etiraf etməsi 
Sizə dərin hörmət və minnətdarlığın ifadəsidir.

Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar Sizin 
rəhbərliyinizlə həyata keçirilən uğurlu islahatları 
rəğbətlə qarşılayır, Azərbaycanla nəfəs alır, diaspor 
təşkilatlarına göstərdiyiniz diqqəti hər zaman hiss edir. 

Onu da xüsusi qeyd etmək istərdim ki, Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi dünyadakı diaspor təşkilatlarımızla 
çoxsaylı görüşlər keçirir və bu da bizi çox sevindirir.

Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin Sizi 
əmin edək ki, bütün dünya azərbaycanlıları kimi, 
Özbəkistanda yaşayan diaspor üzvləri də Sizi və Sizin 
rəhbərliyinizlə Azərbaycanın beynəlxalq miqyasdakı 
mövqeyini birmənalı şəkildə dəstəkləyəcək.

Sizi bir daha səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə 
cansağlığı, ailə səadəti, Azərbaycanın inkişafı, 
azərbaycanlıların rifahı naminə ali dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar diləyirik.

Firdovsi HÜSEYNOV 
Özbəkistandakı Respublika Azərbaycan Milli 

Mədəniyyət Mərkəzinin sədri 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi Rusiya Federasiyası-

nın Kursk vilayətində yaşayan həmvətənlərimiz adından və 
şəxsən öz adımdan təbrik edirəm.

Möhtərəm İlham Heydər oğlu, Siz dövlət başçısı 
vəzifəsində fəaliyyətinizə görə haqlı olaraq Azərbaycan 
xalqının hörmətini və beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuz 
qazanmısınız. Sizin ideyalar ardıcıl olaraq həyata keçirilir, 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına şərait yaradır. Siz 
bizim ürəkdən sevdiyimiz Heydər Əliyevin işinin sədaqətli 
davamçısı kimi ölkəni xoşbəxt gələcəyə aparırsınız. 

Sizə və yaxınlarınıza səmimi qəlbdən möhkəm cansağ-
lığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və yeni uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

Qasım KƏRİMOV 
Rusiyanın Kursk vilayəti  

Azərbaycanlılar Liqasının rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən 

təbrik edirəm. Sizə və bütün Azərbaycan xalqına 
möhkəm cansağlığı, işinizdə uğurlar və firavanlıq 
arzu edirəm. 

Dağıstan Respublikasında Azərbaycanın on 
minə yaxın vətəndaşı müvəqqəti yaşayır və işləyir. 
Dağıstan rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının 
rəhbərliyi ilə mehriban qonşuluq münasibətlərini 
qoruyub saxlayır və fəal dəstəkləyir. 

Biz, qonşu və qardaş Dağıstan Respublika-
sında müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respubli-
kası vətəndaşları öz vətənimizlə fəxr edirik. Sizin 
seçdiyiniz siyasi fəaliyyət xətti həm Azərbaycanda, 
həm də onun hüdudlarından kənarda bizim 
vətəndaşların həyatının daim yaxşılaşdırılmasına 
yönəlib. Qonşu dövlətin vətəndaşlarından bizim 
vətənimiz və onun rəhbərliyi barədə ən xoş və 
səmimi sözlər eşitmək bizim üçün çox xoşdur, bu 
sözlər bizi daha sıx birləşdirir. 

“Mahaçqala şəhəri azərbaycanlılarının yerli 
milli-mədəni muxtariyyəti” Dağıstan rəhbərliyinin 
dəstəyi ilə altı ildir ki, hər il Azərbaycanın dövlət və 
xalq bayramlarını, o cümlədən Novruz bayramını, 
Azərbaycan Respublikası Gününü, Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin doğum 
gününü qeyd edir.

Mahaçqala şəhəri azərbaycanlılarının yerli milli-
mədəni muxtariyyəti Azərbaycan vətəndaşlarının 
həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində, miqrasiya 
siyasəti məsələlərində onları dəstəkləyir, qonşu 
respublikanın ərazisində azərbaycanlıların rahat 
yaşamaları üçün onların milli mədəniyyətinin, 
ənənələrinin, adətlərinin qorunub saxlanmasına və 
inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər keçirir. 

Mahaçqala şəhəri azərbaycanlılarının yerli 
milli-mədəni muxtariyyəti iki qardaş respublika-
nın xalqları arasında millətlərarası və mədəni 
münasibətlərin inkişafına verdiyi böyük töhfəyə 
görə dəfələrlə Dağıstan rəhbərliyi tərəfindən fəxri 
fərmanlara və təşəkkürnamələrə layiq görülüb, 
2018-ci il martın 21-də Novruz bayramına həsr edil-
miş tədbirdə Dağıstan Respublikasının Milli Siyasət 
Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən “Millətlərarası 
sülhün və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə görə” 
Fəxri nişanı ilə təltif edilib. 

Səmərəli işinizə görə Sizə dərin 
minnətdarlığımızı ifadə edirik. Biz bilirik ki, Sizin 
sayənizdə bizim ümumi evimiz, bənzərsiz və 
sevimli Azərbaycan daha da inkişaf edəcək və 
çiçəklənəcək. 

Hörmətlə, 

Rakif ƏZİZOV 
Mahaçqala şəhəri Azərbaycanlılarının 

yerli milli-mədəni muxtariyyətinin sədri, 
Dağıstan Respublikasının rəhbəri yanında 
millətlərarası münasibətlər şurasının üzvü 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Avropa yəhudiləri icması adından Sizi doğum günü-

nüz münasibətilə təbrik edirik.
Yəhudilərin inancına görə, doğum günü elə bir 

gündür Tanrı həmin gündə qərara gəlir ki, dünya Sizsiz 
mövcud ola bilməz.  

Ölkəmizdə yaşayan bütün xalqlar kimi, biz - 
Azərbaycan yəhudiləri də respublikamızın yalnız Sizin 
müdrik rəhbərliyiniz sayəsində inkişaf və tərəqqi etdiyinin 
şahidiyik.  

Biz böyük sevinc hissi ilə Sizə möhkəm cansağlığı, 

uzun ömür və hamımıza doğma olan Azərbaycanın rifahı 
naminə səmərəli fəaliyyət arzu edirik. 

Tanrı Sizi qorusun!
Dərin hörmətlə, 

Aleksandr ŞAROVSKİ 
Avropa yəhudilərinin Bakı dini icmasının sədri 

Yevgeni BRENNEYSEN 
Avropa yəhudilərinin Bakı dini icması sədrinin 

müavini 
Şneor SEQAL 

Avropa yəhudilərinin Bakı dini icmasının baş ravvini

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan xalqının rifahı, xoşbəxt gələcəyi, torpaq-

larımızın işğaldan azad olunması, Vətənimizin bütövlü-
yü naminə apardığınız səmərəli müasir daxili və xarici 
siyasəti dəstəkləyir, Avropa-dünya məkanında təbliğ 
edirik. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi 
və sivil ölkələr sırasında inkişaf etməsi üçün gördüyü-
nüz işləri həmişə yüksək qiymətləndirmişik, bu gün də 
qiymətləndiririk. 

Çex Respublikasının nüfuzlu ziyalılarını, elm 
xadimlərini, soydaşlarımız olan tələbələri, iş adamla-
rını öz tərkibində birləşdirən Çexiya-Azərbaycan Elm 
və Mədəniyyət Mərkəzi adından zati-aliləri, Sizi doğum 
gününüz, qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə təbrik edir, Sizə 
ən xoş arzularımızı bildiririk.

Arzu edirik ki, həyatınızın hər anı Azərbaycan xalqı-
nın rifahı naminə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, 
ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni uğurlar gətirsin. Tanrı Sizi 
qorusun.  

Dərin hörmətlə,

Professor Azər KƏRİMOV  
Çexiya-Azərbaycan Elm və Mədəniyyət  

Mərkəzinin sədri,  
Professorlar İvan MEZNİK, Jirek VANEK,  
dosentlər Frantisek CAPKA, Jiri DUSEK,  

Jiri PODLUSKİ,  
Münasib QURBANOV, Tomas GERMAK,  

Oldriç SASİNKA və başqaları 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik 

edirəm. 
Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respublikası-

nın bundan sonra da uğurlu sosial-iqtisadi inkişa-
fını, nəzərdə tutulmuş investisiya və infrastruktur 
layihələrinin, o cümlədən Rusiya ilə ikitərəfli strateji 
tərəfdaşlığa və ölkələrimizin regionları arasında 
möhkəmlənən qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanmaqla, 
səmərəli reallaşmasını arzu edirəm.

Sizə möhkəm cansağlığı, əmin-amanlıq diləyirəm.
Hörmətlə, 

Andrey BOÇAROV 
Rusiya Federasiyasının  

Volqoqrad vilayətinin qubernatoru

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi 

təbriklərimi qəbul edin. 
Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, 

bütün planlarınızın həyata keçməsi üçün uzun ömür, 
tükənməz enerji, xoşbəxtlik, firavanlıq və ali dövləti 
fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm.

Hörmətlə, 

Aleksandr JİLKİN 
Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin 

sabiq qubernatoru

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
“Qazprom” Publik Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə 

Heyəti adından və şəxsən öz adımdan Sizi doğum 
gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə 
səmimi qəlbdən böyük nailiyyətlər, ölkənizin və bütün 
Azərbaycan xalqının rifahı naminə fəaliyyətinizdə yeni 
uğurlar diləyirəm.

Sizə və yaxınlarınıza möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, firavanlıq arzu edirik. 

Hörmətlə, 

Aleksey MİLLER 
Rusiyanın “Qazprom” Publik Səhmdar 

Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi 

təbriklərimi qəbul edin.
Siz, görkəmli siyasi xadim, haqlı olaraq dünya si-

yasi elitasının ən parlaq nümayəndələrindən birisiniz. 
Siz bütün enerjinizi geosiyasi məkanda dövlətinizin 
mənafelərinin qorunmasına, respublikanın bütün 
vətəndaşları üçün mənəviyyatın və sosial sabitliyin 
inkişafına sərf edirsiniz. 

Əminəm ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə 
Azərbaycan iqtisadi firavanlıq yolunu davam etdirəcək, 
vətəndaşların rifahının durmadan artmasını bütün 
dünyaya göstərəcək. 

Sizə səmimi qəlbdən Azərbaycanın və onun 
vətəndaşlarının rifahı naminə yeni zəfərlər, möhkəm 
cansağlığı, xoşbəxtlik və firavanlıq arzu edirəm. 

Hörmətlə,  

Mixail QUTSERİYEV 
“Russneft” Neft-Qaz Şirkəti Publik Səhmdar 

Cəmiyyətinin Direktorlar Şurasının sədri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Doğum gününüz münasibətilə Sizi bütün atıcılar 

adından təbrik edirəm. 
Bizim idman növünün inkişafına verdiyiniz diqqəti 

yüksək qiymətləndiririk. 2018-ci il yarışlarında 
Azərbaycan atıcılarının göstərdiyi nəticələr onların 
aşkar irəliləməsinə və 2020-ci ildə Tokioda keçiriləcək 
Olimpiya Oyunlarında iştirak etmək üçün lisenziyalar 
qazanmaqda yaxşı perspektivləri olduğuna dəlalət 
edir. 

İcazə verin, Sizə gözəl respublikanızın durmadan 
irəliləməsi üçün zəruri olan cansağlığı, qüvvət və 
enerji diləyim. 

Hörmətlə,  

Vladimir LİSİN 
Beynəlxalq İdman Atıcılığı  
Federasiyasının prezidenti
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident!
Nobel Ailəsi Cəmiyyətinin 

tərəfdaşları adından və şəxsən 
öz adımdan Sizi doğum gününüz 
münasibətilə təbrik edirəm. 

Son 15 ildə Azərbaycan Sizin 
müdrik rəhbərliyinizlə çox böyük 
nailiyyətlər əldə edib və həm 
regional, həm də beynəlxalq 
münasibətlər sistemində mühüm 
rol oynayan müasir, demokratik 
və güclü sivil dövlətə çevrilib. 
Azərbaycan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi sisteminin ayrılmaz 
bir hissəsi və dünyanın ən eti-
barlı enerji tədarükçülərindən biri 
hesab edilir. 

İstər dünyada, istərsə də 
Azərbaycanda həyata keçirilən 
Nobel layihələrinə göstərdiyiniz 
davamlı və tükənməz dəstəyə 
görə Sizə çox minnətdarıq. No-
bel qardaşlarının Azərbaycanda 
çox zəngin və böyük irsi var-
dır. Bu yaxınlarda Sizin böyük 
dəstəyinizlə “Emmanuel Nobel 
Neft Mükafatı”nın bərpa edilməsi 
ilə bağlı yeni layihənin həyata 
keçirilməsinə başladıq. Əminik 
ki, biz strateji tərəfdaşımız olan 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 
– SOCAR ilə birlikdə bu unikal 
beynəlxalq layihəni reallaşdıra-
caq və Azərbaycanın Avrasiyanın 

sürətlə inkişaf edən uğurlu ölkəsi 
kimi müsbət imicini dünyada daha 
da möhkəmləndirəcəyik. 

Cənab Prezident, Siz daim 
bizim yekdilliklə və səmimi qəlbdən 
dəstəklədiyimiz əziz Prezidenti-
mizsiniz. Sizə möhkəm cansağ-
lığı, xoşbəxtlik və daha böyük 
nailiyyətlər, Azərbaycan xalqına isə 
əmin-amanlıq və tərəqqi arzu edirik.   

Yaşasın möhtərəm cənab 
 Prezidentimiz!

Dərin hörmətlə,

Toğrul BAĞIROV 
Bakı Nobel İrsi Fondunun 

sədri, BMT-nin qlobal enerji 
üzrə aparıcı eksperti

E.Ə.Qasımzadənin “Şərəf” ordeni ilə  
təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Azərbaycan memarlıq sənətinin inkişafında  

böyük xidmətlərinə görə Elbay Ənvər oğlu Qasımzadə 

“Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin. 
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafında 
xidmətləri olan bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Kons-

titusiyasının 109-cu maddəsinin 
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

Azərbaycan Respublikasın-
da kənd təsərrüfatının inkişafında 
xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər 
təltif edilsinlər:

1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Hüseynov İsgəndər Rəşid oğlu
Nəbiyev Əlizamin Mirzəli oğlu
Şirəliyev Mübariz Məmmədəli oğlu
Vəliyev Fazil Adil oğlu

2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Abdullayev Fərman Muxtar oğlu
Aslanov Namiq Nəriman oğlu
Bağırova Ağgül Busad qızı
Cəfərov Sahib Calal oğlu
Dadaşov İlqar Fariq oğlu
Məlikov Soltanpaşa Əziz oğlu
Məmmədov Əhmədağa Astan oğlu
Mustafayev Əlövsət Əmir oğlu
Nərimanov Elman Əkbər oğlu
Orucov Babək Nəcəfqulu oğlu
Orucov Valeh Qəşəm oğlu
Vəliyev Bəydabə Eldar oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Abdullayev Tahar Vəzir oğlu
Cumayev İmran Ələkbər oğlu
Əzimov Sadıx Bəhlul oğlu
Hüseynov Taleh Nurəddin oğlu
Quliyev Elxan Piri oğlu
Məmmədov Fərhad Əli oğlu
Məmmədov Məmmədxan Saleh oğlu
Yusifov Anar Müzəffər oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Energetika sisteminin təkmilləşdirilməsi və elektrik enerjisi 
təchizatının yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, energetika 
sisteminin təkmilləşdirilməsi və elekt-
rik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərin dəstəklənməsi məqsədilə 
qərara alıram:

1. Energetika sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, əhalinin və iq-
tisadiyyatın elektrik enerjisi ilə 
təchizatının yaxşılaşdırılması 

məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Energetika Nazirliyi və 
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən birgə tərtib edilmiş Reabi-
litasiya Proqramında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin ehtiyat fondundan “Azərenerji” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə nizamnamə 
kapitalının artırılması üçün 40,0 (qırx) 

milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin əməkdaşlarına fəxri adların verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin yaradılmasının 100 
illiyi münasibətilə və sosial müdafiə 

sahəsinin inkişafında səmərəli 
fəaliyyət göstərdiklərinə görə na-
zirliyin aşağıdakı əməkdaşlarına 
Azərbaycan Respublikasının fəxri 
adları verilsin:

“Əməkdar mühəndis”
Bünyətov Yunis Heydər oğlu

“Əməkdar jurnalist”
Cəfərov Pərviz Əziz oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Kons-

titusiyasının 109-cu maddəsinin 
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alıram:

Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin yaradılmasının 100 
illiyi münasibətilə və sosial müdafiə 
sahəsinin inkişafında səmərəli 
fəaliyyət göstərdiklərinə görə nazirli-

yin aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilsinlər:

Abdullayeva Rəna Ramiz qızı
Əhmədov Nizami İbrahim oğlu
Əliyev Hidayət Məcid oğlu
Əsgərova Gülbahar Zəkəryə qızı
Əzizov Bəxtiyar Əskər oğlu
Həşimova Gülnarə İbrahim qızı
Xəlilova Minayə İbrahim qızı
İsgəndərova Xanım Kazım qızı

Məmmədov Məmməd Kərəm oğlu
Mirzəyeva Dürdanə Fərhad qızı
Nəcəfov Bayram Həsən oğlu
Nuriyeva Minayə Mikayıl qızı.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 19 yanvar tarixli  
179 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 

mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə 

kargüzarlığın aparılması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

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

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 19 yanvar 
tarixli 179 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 1, 
maddə 13; 2016, № 7, maddə 1262; 
2017, № 3, maddə 353) ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 

məxsus olan hüquqi şəxslərdə və 
büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə 
iş üzrə kargüzarlığın aparılması 
Qaydası”nın 24-cü bəndində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Üçüncü abzasdan “Dövlət 
sirri haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununa uyğun olaraq 
tərtib edilmiş dövlət sirri təşkil edən 
məlumatlar siyahısının müvafiq 
bəndinə istinadla birgə” sözləri çıxa-
rılsın.

2. Dördüncü abzasa “qara-

lamanın nömrəsi,” sözlərindən 
sonra “təşkilatda qüvvədə olan 
məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahı-
sının və ya dövlət sirrinə aid edilən 
məlumatlar siyahısının müvafiq 
bəndinə istinadla məxfiləşdirilməsinin 
əsası,” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə 

şirkətimizin hər bir əməkdaşı adın-
dan və şəxsən öz adımdan Sizi 
ürəkdən təbrik edirəm.

Sizə uzun ömür, möhkəm can-
sağlığı, sevinc və firavanlıq dolu 
həyat arzu edirəm. Azərbaycan Res-
publikasının rəhbəri olaraq həyata 
keçirdiyiniz uğurlu fəaliyyət, daxili və 

xarici siyasətdə əldə etdiyiniz misilsiz 
nailiyyətlər ölkənin hər bir vətəndaşı 
üçün fəxr mənbəyidir. Bu əlamətdar 
gündə Sizə və Sizin başçılığınız 
altında dövlətimizə yeni yüksəlişlər, 
yeni müvəffəqiyyətlər diləyirəm.

Bu xüsusi tarixin verdiyi 
fürsətdən istifadə edərək, ali dövləti 
vəzifədə xalqın etimadını layiqincə 
doğrultduğunuza, ölkədə sahibkar-

lığa, sosial rifaha, iqtisadi tərəqqiyə 
verdiyiniz əvəzsiz töhfələrə görə Sizə 
dərin minnətdarlığımı bildirir, Sizin 
şəxsinizə böyük hörmət və ehtiramı-
mı ifadə edirəm. 

Hörmətlə,  

Mübariz MƏNSİMOV 
“PALMALİ” Şirkətlər 
Qrupunun prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə 

30 dövlətin işgüzar dairələrinə aid 
təşkilatları birləşdirən Beynəlxalq 
Sənayeçilər və Sahibkarlar Konqresi, 
Moldova Milli Sənayeçilər və Sahib-
karlar Konqresi adından və şəxsən 
öz adımdan ən səmimi təbriklərimizi 
qəbul edin. 

Sizin üçün bu əlamətdar gündə 
Sizə səmimi qəlbdən firavanlıq, əla 

əhval-ruhiyyə və nikbinlik arzu edirik.
Siz öz insani və işgüzar 

keyfiyyətləriniz sayəsində haqlı olaraq 
Sizi tanıyan insanların hörmətini qazan-
mısınız. İşləriniz həmişə uğurlu olsun.

Sizə xoşbəxtlik, tükənməz yara-
dıcılıq qüvvəsi, möhkəm cansağlığı, 
firavanlıq, Azərbaycan xalqının rifahı 
və beynəlxalq birlik naminə çoxşaxəli 
fəaliyyətinizdə və təşəbbüslərinizdə 
yeni uğurlar arzulayırıq. 

Qoy dostlarınızın və doğmalarını-
zın dəstəyi bütün maneələri aradan 
qaldırmaqda Sizə kömək etsin, hər 
yeni gün Sizə sevinc gətirsin!

Dərin hörmətlə,  

Vasili TARLEV 
Beynəlxalq Sənayeçilər və 

Sahibkarlar Konqresi Şurasının 
sədri, Moldova Milli Sənayeçilər 

və Sahibkarlar Konqresinin 
prezidenti

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Yaxşı Prezident olmaq hər 

kəsə nəsib olmur, lakin qüdrətli 
Azərbaycanın Sizin sarıdan bəxti 
çox gətirib. Öz işinin peşəkarı 
olmaq əsl istedad tələb edir. 
Biz, Rusiyada yaşayan bütün 
azərbaycanlılar Sizi doğum gü-
nünüz münasibətilə təbrik edirik. 

Həmişə bu cür diqqətli, həyatsevər, 
kreativ, nəzakətli, məqsədyönlü, 
bütün vəziyyətlərdə iki addım 
irəlini görməyi bacaran insan kimi 
qalmağınızı arzu edirik. Biz Sizə 
quruculuq uğurları, ailə səadəti və 
adi insan xoşbəxtliyi arzu edirik. 
Qoy şəxsi həyatınız Sizi işinizdə 
yeni zəfərlərə ruhlandırsın, işiniz 

isə Azərbaycanda rifaha və rahat 
güzərana stimul yaratsın! 

Mən öz ölkəmlə və öz 
Prezidentimlə fəxr edirəm!

Dərin hörmətlə, 

Yaqub ZEYNALOV 
Kazan şəhərindən “Adalat Farm” 

MMC-nin baş direktoru

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Sizin sayənizdə Azərbaycan 

ilə Gürcüstan arasındakı siyasi, 
iqtisadi və mədəni münasibətlər 
elə bir həddə çatıb ki, bu, qonşu 
dövlət müstəvisindən çıxaraq iki 
dost dövlətin, iki qardaş xalqın 
rəmzinə çevrilib. Ulu öndərin 
apardığı uğurlu xarici siyasətin 
davamı kimi bu gün soydaşlarımı-
za göstərdiyiniz böyük diqqət və 
qayğı hər gün daha geniş vüsət 
almaqdadır. Biz inanırıq ki, bun-
dan sonra da ümummilli liderimi-
zin varisi olaraq bütün sahələrdə 
soydaşlarımıza məxsusi qayğı ilə 
yanaşacaq, iki dövlətin hərtərəfli 

inkişafında çəkdiyiniz zəhmətin 
bol-bol uğurlarının şahidi ola-
cağıq. Əminlik hissi ilə deyə 
bilərəm ki, Azərbaycan Sizin 
rəhbərliyinizlə beynəlxalq aləmdə 
nüfuzunun möhkəmləndirilməsi 
yolunda qətiyyətlə irəliləyir və 
yaxın zamanda ərazi bütövlüyünə 
nail olacaqdır. Böyük siyasi xadim 
Heydər Əliyev uzaqgörənliklə 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Gününü yaratdığı 
kimi, möhtərəm İlham Əliyev də 
işğal olunmuş torpaqları azad 
edib yeni səhifə açacaq və 
Azərbaycanın bütövlüyü gününü 
bizlərə yaşadacaqdır. 

Gürcüstanda yaşayan soydaş-
larımız adından Sizi doğum günü-
nüz münasibətilə ürəkdən təbrik 
edir və ən xoş arzularımı çatdı-
rıram. Qarşıdan gələn 31 De-
kabr - Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə də Sizə səmimi 
qəlbdən möhkəm cansağlığı, bü-
tün niyyət və istəklərinizin uğurla 
həyata keçməsini və xalqımıza 
firavanlıq diləyirəm.

Hörmətlə,

Azər SÜLEYMANOV 
Gürcüstan parlamentinin 

deputatı 

İndoneziya Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Coko Vidodoya

Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizdə baş vermiş sunami nəticəsində çox-

saylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni 
olduqca kədərləndirdi. 

Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların 
ailələrinə və yaxınlarına, bütün İndoneziya xalqına 
öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin 

hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara və xəsarət 
alanlara şəfa diləyirəm. 

Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il



726 dekabr 2018-ci il, çərşənbə

“Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və Zaman”  
əsəri Türkiyədə işıq üzü görüb

 � Bu günlərdə ulu öndər Heydər Əliyevlə 
bağlı daha bir möhtəşəm əsər qardaş Türkiyədə 
işıq üzü görüb.  

Milli Məclisin deputatı, 
Xalq yazıçısı Elmira Axun-
dovanın “Heydər Əliyev. 
Şəxsiyyət və Zaman” adlı 
üçcildlik roman-tədqiqatı ilk 
dəfə olaraq “TEAS Press 
Yayıncılıq” tərəfindən türk 
dilində nəşr olunub. Üçcildliyi 
türk dilinə tanınmış yazar 
Azad Ağaoğlu tərcümə edib. 

Elmira Axundova bununla 
bağlı AZƏRTAC-ın müxbirinə 
açıqlamasında deyib: 

– Bilirsiniz ki, 2014-cü 
ildə mənim “Heydər Əliyev. 
Şəxsiyyət və Zaman” adlı 
yeddicildliyim çox yüksək 
qiymətləndirilərək dövlət 
mükafatına layiq görülüb. 
Mükafat təqdim edilərkən 
mən şəxsən hörmətli 
Prezidentimizə və dövlət 
nümayəndələrinə demiş-
dim ki, bundan sonra əsas 
məqsədim kitabları xarici 
dillərə çevirərək onları 
dünyaya tanıtmaqdır. Mən 
yeddicildliyi yenidən işləyərək 
demək olar ki, üçcildlik təzə 
əsər yaratmışam. Sonra 

müxtəlif səfirliklərə, fondlara, 
tanınmış insanlarımıza üz 
tutmuşam. Artıq əsər Ru-
siyanın paytaxtı Moskvada 
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın sayəsində işıq 
üzü görüb. Macarıstanın 
paytaxtı Budapeşt şəhərində 
dostum, həmkarım, 
Azərbaycanın Macarıstan-
dakı səfiri Vilayət Quliyevin 
dəstəyi ilə macar dilində 
nəşr edilib. “TEAS Press” 
Nəşriyyat evi sayəsində 
ingilis dilində işıq üzü görmüş 
kitabları isə Londonda Brita-
niya parlamentində təqdim 
etmişik. İndi gördüyünüz 
kimi, yenə də “TEAS Press” 
Nəşriyyat evi tərəfindən 
bu kitablar Türkiyədə çox 
nəfis şəkildə türk dilində çap 
olunub. 

Bu hadisə məni artıq 
dərəcədə sevindirdi, çünki 
dahi Heydər Əliyev haqqında 
belə geniş formatda, belə 
dolğun məzmunda kitab qar-
daş Türkiyədə ilk dəfə olaraq 

nəşr edilib. İnanıram ki, bu 
kitablar sayəsində Türkiyə 
cəmiyyətinin tanınmış simala-
rı Heydər Əliyev kimi dahi 
siyasətçinin fəaliyyətini, 
müstəqil Azərbaycan uğrunda 
çoxillik gərgin mübarizəsini, 
onun heyrətamiz şəxsi 
keyfiyyətlərini və bir çox digər 
maraqlı məqamları dərindən 
öyrənməyə imkan tapa-
caqlar. İstərdim ki, bu kitab 
Türkiyədə geniş yayılsın. 
İnanıram ki, bu əsər çox 
geniş oxucu marağına səbəb 
olacaq. Çünki Heydər Əliyevi 
Türkiyədə yaxşı tanıyırlar, 
Azərbaycan–Türkiyə əbədi 

dostluğunun təməlini qoyan 
şəxs kimi onun xatirəsini 
həmişə uca tuturlar. 

Sonda “TEAS Press 
Yayıncılık” Nəşriyyat evinə və 
kitabın türkdilli versiyasının 
nəşrində zəhməti olan bütün 
insanlara dərin təşəkkürümü 
bildirirəm, onlara yeni-yeni 
uğurlar, möhtəşəm layihələr 
arzulayıram. Ümid edirəm 
ki, bu üçcildlik Heydər 
Əliyevi sevənlər sayəsində 
başqa xarici dillərdə də çap 
ediləcək. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 561                                                                                                              Bakı şəhəri, 22 dekabr 2018-ci il

“Dövlət peşə təhsili müəssisəsini 
maliyyələşdirmə normativləri”nin 
təsdiq edilməsi və “İlk peşə-ixtisas  
təhsili müəssisələrinin büdcə 
təminatı normativlərinin hesablan-
ması metodikası və tətbiq olunma 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 17 
avqust tarixli 150 nömrəli Qərarının 
ləğv edilməsi barədə

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 24 aprel 
tarixli 1071-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun 
tarixli 140 nömrəli Fərmanının 1.1.12-
ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

1. “Dövlət  peşə  təhsili müəssisəsini  
maliyyələşdirmə normativləri” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 
həmçinin tabeliyində dövlət peşə təhsili 
müəssisəsi olan orqanlar (qurumlar) 
bu Qərardan irəli gələn məsələləri həll 
etsinlər.

3. “İlk peşə-ixtisas təhsili 
müəssisələrinin büdcə təminatı 
normativlərinin hesablanması meto-
dikası və tətbiq olunma Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-
cu il 17 avqust tarixli 150 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2010, № 8, maddə 759) 
ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Milli Məclisin nümayəndə heyəti 
İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin sədri Oqtay 
Əsədovun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti İranda 
səfərdədir.

Dekabrın 25-də nümayəndə heyəti 
İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görü-
şüb.

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
səmimi salamlarını İran Prezidenti 
Həsən Ruhaniyə çatdırıb. 

Görüşdə ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlərin mövcud vəziyyəti və 
perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd 
edilib ki, İran ilə Azərbaycan arasındakı 
münasibətlər tarixi köklərə və ənənələrə 
söykənir. Xalqlarımızın tarixdə ya-
ratdıqları dövlətlər də bir-biri ilə dost 
münasibətdə, xoş qonşuluq əlaqələrində 
olublar. Sevindirici haldır ki, əsrlərboyu 
mövcud olan yaxşı münasibətlər bu gün 
də davam edir. Bu gün ölkələrimiz ara-
sında müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı 
əlaqələr inkişaf mərhələsini yaşayır.

Oqtay Əsədov bildirib ki, Azərbaycan 
və İran prezidentləri arasında 12 dəfə 
görüş baş tutub. Bu rəqəm özlüyündə 
münasibətlərimizin çatdığı yüksək 
səviyyənin göstəricisidir. Azərbaycan ilə 
İran arasında 2014-cü ildə imzalanmış 
dostluq və əməkdaşlıq haqqında Birgə 
Bəyannamə münasibətlərimizin inki-
şafına xüsusi töhfə verib. Azərbaycan, 
İran və Rusiya prezidentlərinin 2016-cı 
ildə Bakıda və 2017-ci ildə Tehranda 
üçtərəfli görüşləri regionda sabitliyin 
davamlı olmasında əhəmiyyətli rol 
oynayıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün qar-
şılıqlı əlaqələrimiz bütün sahələr üzrə 
uğurla inkişaf edir. İki ölkə arasında 186 
hüquqi sənəd imzalanıb, daha 9 sənəd 
üzərində iş aparılır. Ötən il ölkələrimiz 
arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 
257,7 milyon, cari ildə isə 395 mil-
yon ABŞ dolları həcminə yüksəlib. 
Ölkələrimizin iqtisadi potensialı 
ticarət dövriyyəsinin daha da artma-
sına imkan verir və bu potensialdan 
səmərəli istifadə etmək lazımdır. Son 
5 ildə Azərbaycanın və İranın müxtəlif 
şəhərlərində hər iki ölkənin iş adamları-
nın iştirakı ilə 24 biznes forum keçirilib. 
Bu gün Azərbaycanda 732 İran şirkəti 
qeydiyyatdan keçib və fəaliyyət göstərir. 
Bildirilib ki, ölkələrimiz arasında qar-
şılıqlı investisiya qoyuluşunun həcmi 
artmaqda davam edir. Bu günə qədər 

İrandan Azərbaycana təxminən 3,3 mil-
yard ABŞ dolları həcmində investisiya 
yatırılıb.

Spiker qeyd edib ki, ikitərəfli 
əlaqələrin inkişafında parlamentlərin 
də özünəməxsus rolu var. Hər iki 
parlamentdə yaradılan işçi qrupları 
intensiv görüşlər keçirərək əlaqələrin 
inkişafı haqqında müzakirələr aparır-
lar. Qanunverici orqanlar arasındakı 
əməkdaşlıqda dinamika hiss olunur. 
Tərəfləri maraqlandıran məsələlər 
ətrafında aparılan fikir mübadiləsi qa-
nunverici orqanlarımızı bir-birinə daha 
da yaxınlaşdırır.

Oqtay Əsədov bildirib ki, 
Azərbaycan ilə İran beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində də yaxından 
əməkdaşlıq edirlər. İranın beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində aparılan 
müzakirələrdə Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyinə 
görə təşəkkürünü bildirən Azərbaycan 
parlamentinin sədri iki dövlət arasındakı 
xoş münasibətlərin gələcəkdə də davam 
etməsini arzulayıb.

İran İslam Respublikasının Prezi-
denti Həsən Ruhani Azərbaycandan 
gələnlərin İranda həmişə əziz qonaq 
olduqlarını diqqətə çatdırıb. Qeyd olu-
nub ki, İran ilə Azərbaycan beynəlxalq 
iqtisadi layihələrin həyata keçməsində 
də birgə fəaliyyət göstərirlər. Şimal-
Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 
hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına böyük 
təkan verəcək. Həsən Ruhani bu işdə 
mühüm addımlar atan Azərbaycan 

Prezidentinin fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirib. Diqqətə çatdırılıb ki, 
bu dəhliz tam formalaşdıqdan sonra 
Azərbaycan Fars körfəzinə, İran isə 
Rusiya və Avropa dövlətlərinə çıxış 
əldə edəcək. Artıq İran ilə Azərbaycanın 
dəmir yollarını birləşdirən Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu 
istifadəyə verilib. Qəzvin-Rəşt-Astara 
yolunun Rəşt-Astara hissəsində isə 
işlər davam edir. Hər iki dövlətin birgə 
iqtisadi layihəsi olan Neftçala avtomobil 
zavodu da artıq işə düşüb və istehsal 
başlayıb. Bu layihələr xalqlarımızın 
mənafeyi nəzərə alınmaqla həyata keçi-
rilib. İran hər zaman yaxın qonşuları ilə 
əlaqələrinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət 
verir. Azərbaycan ilə İranı ortaq tarixi 
bağlar, mədəniyyət, din və xalqlarımızın 
adət-ənənələri sıx bağlayır.

Prezident Həsən Ruhani səmimi sa-
lamlarının Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə catdırılmasını xahiş edib. 

Qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında da geniş fikir 
mübadiləsinin aparıldığı görüşdə Milli 
Məclisin deputatları İsa Həbibbəyli, Hadi 
Rəcəbli, Şəmsəddin Hacıyev, Hüseyn-
bala Mirələmov, Eldar İbrahimov, Milli 
Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, 
Azərbaycanın İrandakı səfiri Bünyad 
Hüseynov və başqa rəsmi şəxslər iştirak 
ediblər. 

Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

Azərbaycan–İran parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub 

 � Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay 
Əsədovun rəhbərliyi ilə İranda səfərdə olan parlament nümayəndə 
heyəti dekabrın 25-də İran İslam Şurası Məclisinin (parlament) sədri 
Əli Laricani ilə görüşüb.

Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, 
parlamentlərarası əlaqələr, işçi qrupları-
nın fəaliyyəti və qanunvericilik sahəsində 
təcrübə mübadiləsi məsələləri müzakirə 
edilib. 

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan ilə İranı 
bir-birinə bağlayan coğrafiya, tarixi, 
mədəni və dini ortaq dəyərlərimiz var. 
Bu dəyərlər münasibətlərimizin qar-
şılıqlı anlaşma üzərində qurulmasına 
şərait yaradır. Bu gün əməkdaşlığımız 
müxtəlif istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf 
edir. Əlaqələrimizin inkişafında yüksək 
səviyyəli səfərlər və görüşlər xüsusi 
rol oynayır. Heç şübhəsiz ki, ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafında dövlət baş-
çılarının rolu və siyasi iradəsi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Son illərə nəzər 
salsaq görərik ki, qısa müddət ərzində 
hər iki ölkənin prezidenti qarşılıqlı 
səfərlər edib, eyni zamanda, beynəlxalq 
tədbirlər çərçivəsində dəfələrlə görüşüb, 
ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair geniş 
fikir mübadiləsi aparıblar.

Spiker deyib ki, Xəzər dənizinin 
hüquqi statusu haqqında Konvensi-
yanın imzalanması tərəflər arasında 
xoş münasibətlərin olduğunu göstərir. 
Bu Konvensiya həm ikitərəfli, həm də 

çoxtərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişafına 
böyük təkan verəcək. Son illər hökumət 
nümayəndələri arasında da qarşılıqlı 
səfərlərin sayı artıb. Məhz bu səfərlərin 
və aparılan danışıqların nəticəsidir ki, 
iki qonşu dövlət arasında münasibətlər 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.

Azərbaycan–İran hökumətlərarası 
müştərək iqtisadi komissiyasının işini 
yüksək qiymətləndirən Milli Məclisin 
sədri bildirib ki, birgə layihələrin həyata 
keçirilməsi məhz bu komissiyanın işinin 
nəticəsidir. Bu qəbildən Neftçala avtomo-
bil zavodunu qeyd etmək yerinə düşər. 
Eyni zamanda, Bakı şəhərinin ətrafında 
əczaçılıq fabrikinin də əsası qoyulub və 
işlər davam edir.

Vurğulanıb ki, cari ildə parlament 
nümayəndələrindən başqa, İranın xarici 
işlər, müdafiə, rabitə və informasiya tex-
nologiyaları, milli təhlükəsizlik nazirləri, 
sərhəd qoşunlarının komandanı, Prezi-
dent Administrasiyasının rəhbəri müxtəlif 
vaxtlarda Azərbaycana səfər ediblər. Bu 
səfərlər zamanı qarşılıqlı əlaqələrin inki-
şafı müzakirə olunub və bir sıra razılaş-
malar əldə edilib. İki dost ölkə arasında 
belə yüksək səviyyəli səfərlərin sayının 
artması sevindirici haldır. Azərbaycan 
parlamentinin nümayəndə heyətinin 

bugünkü səfəri də əlaqələrimizin inkişaf 
meylinin davamıdır. Qeyd olunub ki, 
Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin formalaşmasında İran ilə 
Azərbaycan əhəmiyyətli rol oynayır-
lar. Bu, beynəlxalq transmilli iqtisadi 
layihədir və bundan çox ölkə istifadə 
edəcək.

Parlamentlərarası işçi qruplarının 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Oqtay 
Əsədov bildirib ki, qanunverici orqan-
ların təcrübə mübadiləsi də faydalıdır. 
Parlamentlərarası əlaqələr xalqların 
mədəni münasibətlərinin inkişafına da 
böyük təkan verir.

Oqtay Əsədov İran parlamentinin 
sədri Əli Laricanini Azərbaycana rəsmi 
səfərə dəvət edib.

İran İslam Şurası Məclisinin sədri 
Əli Laricani ölkəsinin Azərbaycan ilə 
bütün sahələr üzrə əlaqələrini inkişaf 
etdirməkdə maraqlı olduğunu vurğula-
yıb. İki ölkə arasında qarşılıqlı və faydalı 
əməkdaşlıqda heç bir problem yoxdur. 
Dövlət başçılarının dostluq əlaqələri 
ölkələrimizin münasibətlərinə də təsir 
göstərir. Bu baxımdan Azərbaycan 
və İran prezidentlərinin dostluğu çox 
müsbət xarakter daşıyır.

İran parlamentinin sədri qeyd edib 
ki, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin həcmini 
2-3 milyard ABŞ dolları həcminə çatdır-
maq mümkündür. Buna hər iki dövlətin 
iqtisadi potensialı imkan verir.

Regional təhlükəsizlik məsələsinə 

toxunan Əli Laricani deyib ki, terror-
çuluq dünyada qlobal problemə çev-
rilib. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı 
mübarizədə səylərin birləşdirilməsi 
regionda sülhün və sabitliyin davamlı 
olmasını təmin edər.

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında geniş 
fikir mübadiləsi aparıblar.

Görüşdə Milli Məclisin deputatları İsa 
Həbibbəyli, Eldar İbrahimov, Hüseynbala 
Mirələmov, Şəmsəddin Hacıyev, Hadi 
Rəcəbli, Milli Məclis aparatının rəhbəri 
Səfa Mirzəyev, Azərbaycanın İrandakı 
səfiri Bünyad Hüseynov və digər rəsmi 
şəxslər iştirak ediblər.

Sonra Oqtay Əsədov və Əli Laricani 
mətbuat nümayəndələrinin suallarını 
cavablandırıblar.

* * *
Həmin gün Milli Məclisin sədri 

Oqtay Əsədov İranın xarici işlər na-
ziri Məhəmməd Cavad Zərif və Milli 
Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Şamxa-
ni ilə də görüşüb.

Görüşlərdə regional təhlükəsizlik, 
terrorçuluğa qarşı birgə mübarizə, 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  
www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.



 � Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov 2018-ci ilin yekunlarına dair kütləvi informasiya 
vasitələrinin suallarını cavablandırıb. AZƏRTAC müsahibəni təqdim 
edir.

– Ermənistan – Azərbaycan 
münaqişəsinin həlli üzrə aparılan da-
nışıqların cari il üzrə yekunları nədən 
ibarətdir? Münaqişənin həlli üzrə 
danışıqların, xüsusilə, son zamanlar 
səsləndirilən ümidverici bəyanatlar 
fonunda gələcək perspektivlərini necə 
görürsünüz? 

– Əvvəla qeyd etmək istərdim ki, 
ölkəmizin Ermənistan–Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı mövqeyi dəfələrlə ən yüksək 
səviyyədə bütün platformalarda 
səsləndirilib. Münaqişə Azərbaycanın 
beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyü 
və suverenliyi əsasında həll olunmalıdır. 
Münaqişənin həllinin hüquqi bazasına 
gəldikdə buraya, ilk növbədə, dünyada 
sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 
cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 1993-cü il tarixli 4 qətnaməsi, 
digər çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların, 
o cümlədən ATƏT, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı, GUAM, 
NATO, Avropa Parlamentinin qərar 
və qətnamələri, eləcə də ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda qəbul edilmiş birgə 
sənədlər daxildir.

Təəssüf ki, uzun illərdir münaqişənin 
həlli üzrə aparılan danışıqlar öz 
nəticəsini verməmişdir. Ermənistanda 
baş verən son hadisələr, eləcə də 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti ilə Ermənistan baş naziri arasında 
MDB-nin Düşənbə və Sankt-Peterburq 
zirvə görüşləri çərçivəsində baş tutan 
söhbətlər və mənimlə ermənistanlı 
həmkarım arasında keçirilmiş üç görüş 
danışıqlar prosesinin irəli aparılması 
baxımından müəyyən optimizm vəd 
edir. Bu il  dekabrın 6-da ATƏT-in 
Milanda keçirilmiş Nazirlər görüşü 
çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədr ölkələrinin nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərlərinin, Azərbaycan 
və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 
qəbul olunmuş birgə bəyanatında 
qeyd edilir ki, münaqişənin sülh yolu 
ilə ədalətli və davamlı həlli üzrə danı-
şıqların davam etdirilməsi razılaşdırı-
lıb. Bu isə o deməkdir ki, danışıqların 
formatı dəyişilməz olaraq qalır. Bu-
rada, həmçinin iki ölkənin rəhbərləri 
səviyyəsində Düşənbədə əldə olunan ra-
zılaşmaya riayət olunması və hər iki ölkə 
əhalisinin sülhə hazırlanması üçün konk-
ret addımların atılması çağırışı əks olu-
nur. Vacib məqamlardan digəri isə, birgə 
bəyanatda münaqişənin ədalətli və da-
vamlı həllinin təşviq edilməsi üçün yaxın 
gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistan 
rəhbərliyi səviyyəsində intensiv nəticəyə 
yönələn danışıqların keçirilməsi fikrinin 
əks olunmasıdır. Bildirmək istərdim ki, 
bu yanaşma ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri tərəfindən tam dəstəklənir.

Ümumiyyətlə, qeyd etmək 
istərdim ki, bu ilin dekabrında keçirilən 
seçkilərdən sonra Ermənistanın ha-
zırkı rəhbərliyi münaqişənin həlli 
istiqamətində siyasi iradəsini nüma-
yiş etdirməli və mehriban qonşuluq 
fəlsəfəsinə uyğun olaraq bölgədə sülh, 
sabitlik və davamlı inkişafın əldə olun-
ması istiqamətində çalışmalıdır. 

Ümid edirik ki, qarşıdan gələn 
2019-cu ildə Ermənistan silah-
lı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən çıxarılması və 
iki ölkə arasında münasibətlərin nor-
mallaşması baxımından müəyyən 
irəliləyiş əldə olunacaq. Münaqişənin 

həllində mümkün irəliləyiş bölgədə sülh, 
təhlükəsizlik və sabitliyə şərait yarat-
maqla, bütün regionda, ilk növbədə, 
Ermənistanın özündə davamlı iqtisadi 
inkişafa imkanlar açacaq. Ölkəmiz digər 
etnik mənsubiyyətə malik Azərbaycan 
vətəndaşları kimi, öz beynəlxalq 
öhdəliklərinə uyğun olaraq Dağlıq Qara-

bağdakı erməni əsilli vətəndaşlarının da 
təhlükəsizliyini təmin etməyə və onlara 
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
tanınmış sərhədləri çərçivəsində yüksək 
səviyyədə özünüidarəetmə hüququ 
verməyə hazırdır. Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması 
öz doğma yurd-yuvalarına geri qayıt-
mağa hazırdır və icmanın bu yaxınlarda 
verdiyi bəyanatda qeyd olunan məsələ 
növbəti dəfə səsləndirildi. Xatırlayırsınız-
sa, bir müddət əvvəl Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlı və erməni icmaları arasın-
da təmaslar mövcud idi, lakin əfsuslar 
olsun ki, Ermənistanın keçmiş siyasi 
rəhbərliyinin “xidmətləri” nəticəsində bu 
təmaslara son qoyuldu. Bilirsiniz, tor-
paqları götürüb başqa bir yerə köçmək 
mümkün deyil və münaqişənin həllindən 
sonra, əlbəttə, sözügedən iki icma birgə 
yaşamalı olacaq. Məhz bu baxımdan 
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və 
erməni icmaları arasında təmasların 
bərpa edilməsi vacibdir və bu, təşviq 
olunmalıdır.

– Azərbaycanın beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələrində hansı mü-
hüm uğurları qeyd edə bilərsiniz?

– 2018-ci il beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində əməkdaşlıq və fəal 
təmsilçilik xəttini yürüdən ölkəmizin əldə 
etdiyi bir sıra nailiyyətlərlə yadda qalır. 
Bu sırada həm BMT və onun ixtisaslaş-
mış təşkilatları, həm də digər regional 
təşkilatları qeyd etmək olar. Belə ki, bu 
ilin 25 sentyabr – 1 oktyabr tarixlərində 
keçirilmiş BMT Baş Assambleyası-
nın 73-cü sessiyası çərçivəsində baş 
tutan bir sıra tədbirlərdə və keçirilən 
görüşlərdə Azərbaycanı narahat edən 
məsələlərlə bağlı, eləcə də beynəlxalq 
gündəliyin aktual məsələlərinə dair 
ölkəmizin mövqeyinə dəstək və anlayış 
nümayiş etdirildi. Dekabrın 17-də BMT 

Baş Assambleyası Azərbaycanın təklif 
etdiyi, dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
beynəlxalq hüququn müddəalarına 
hörmət edilməsinə yönəldən və si-
lahlı münaqişələr zamanı itkin düşmə 
hallarının qarşısının alınması, itkin 
düşmüş şəxslərin axtarışı ilə bağlı bütün 
lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi, o 
cümlədən beynəlxalq öhdəliklərə uyğun 
olaraq itkin düşmüş şəxslərin taleyinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün əməkdaşlıq 
edilməsini nəzərdə tutan “İtkin düşmüş 
şəxslərə dair” qətnamə qəbul edildi. Bu 
mühüm təşəbbüs Azərbaycanın xarici 

siyasətinin humanist xarakterini, onun 
beynəlxalq hüquq və ondan irəli gələn 
öhdəliklərə sadiqliyini, eləcə də bu qay-
dalara BMT-nin üzv ölkələri tərəfindən 
riayət edilməsinə nail olmaq qətiyyətini 
bir daha qabartmış oldu.

Aprelin 3-5-də Bakıda 117 
ölkənin və 16 beynəlxalq təşkilatın 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi Qo-
şulmama Hərəkatının üzv ölkələrinin 
Nazirlər Konfransı keçirildi. Tədbir 
çərçivəsində qəbul edilmiş yekun 
sənəd və Bakı Bəyannaməsi ölkəmizin 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə 
mövqeyinə birmənalı dəstək ifadə etdi.

Həmçinin bu il dekabrın 12-də Avro-
pa Parlamentinin “Aİ-nin xarici siyasət 
və təhlükəsizlik sahəsində ümumi 
xarici siyasətinin həyata keçirilməsi” adlı 
qətnaməsinin qəbulunu vurğulamaq 
istərdim. Belə ki, bu qətnamə mövcud 
münaqişələrin ərazi bütövlüyü, suve-
renlik və beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri 
əsasında həllini təsdiq etdi.

Bu ilin 1 iyul - 31 dekabr tarixlərində 
ölkəmizin Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi çox 
faydalı oldu. Sədrliyimiz dövründə 
nazirlər səviyyəsində dörd görüş, te-
matik işçi qruplarının 20-dən çox iclası 
keçirildi, bizim təşəbbüsümüzlə müvafiq 
dəyərləndirmə sənədləri qəbul edildi.

İl ərzində beynəlxalq ictimaiyyətin 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllinə münasibətdə art-
maqda olan birmənalı dəstəyini xüsusilə 
vurğulamaq istərdim. Davamlı səylərimiz 
nəticəsində diplomatik leksikonumuz-
da beynəlxalq tanınmış sərhədlər 
çərçivəsində ərazi bütövlüyünə dəstək 
ifadəsi daha geniş istifadə olunmağa 
başladı. Keçirilmiş ikitərəfli və çoxtərəfli 
görüşlər nəticəsində qəbul olunmuş 
çoxsaylı sənəd və bəyanatlarda, o 
cümlədən Qoşulmama Hərəkatının 
nazirlər görüşünün yekun sənədində, 
NATO-nun zirvə görüşünün yekun 
bəyanatında, Avropa Parlamentinin 
sözügedən qətnaməsində, üçtərəfli 
formatlarda keçirilmiş görüşlərin 
birgə bəyannamələrində, eləcə də 
ikitərəfli əsasda qəbul edilmiş bir 
sıra birgə bəyanatlarda ölkəmizin 
suverenliyi və beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi 
bütövlüyünə dəstək münaqişənin 
həlli ilə bağlı onsuz da mövcud 

olan geniş hüquqi bazanın daha da 
möhkəmləndirilməsinə xidmət edib. 

Bu il ərzində, həmçinin ölkəmizin 
bir sıra beynəlxalq təşkilatların seçkili 
orqanlarına üzvlük müraciətləri də uğurlu 
olub. Məsələn, iyunun 6-da Azərbaycan 
UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi 
üzrə Komitəsinin üzvü seçilib, bir gün 
sonra isə Nyu-Yorkda BMT-nin qadın-
lara münasibətdə ayrı-seçkiliyin aradan 
qaldırılması üzrə Komitəsinə üzv olub, 
noyabr ayında Dubayda Beynəlxalq 
Telekommunikasiya İttifaqının Şurası-
na 2019–2022-ci illər üzrə üzv seçilib, 

həmçinin ölkəmizin nümayəndəsi BTİ-
nin Radio Tənzimləmə Komitəsinə üzv 
seçilib.

Göründüyü kimi, 2018-ci il ərzində 
Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində öz maraqlarını 
daha da irəli aparmaq səylərini davam 
etdirib.

– Bu il Xəzəryanı ölkələr arasında 
Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair 
imzalanmış Konvensiya yeni neft-qaz 
yataqlarının istismarı və TransXəzər 
qaz kəmərinin tikilməsi baxımından 
hansı perspektivlər açır? 

– Cari ilin avqustunda “Xəzəryanı 
beşliyin” liderləri tərəfindən Xəzər 
dənizinin hüquqi statusu haqqında 
imzalanan Konvensiya dövlətlərarası 
əməkdaşlıq üçün yeni, müstəsna im-
kanlar açdı. Konvensiya tərəflərin Xəzər 
dənizindən və onun zəngin təbii ehti-
yatlarından istifadəsi ilə bağlı hüquq və 
vəzifələrini tənzimləyir. Bu sənəd Xəzər 
dənizinin delimitasiya parametrlərini 
müəyyənləşdirir. 

Xəzər dənizinin hüquqi statusu 
haqqında Konvensiyanın imzalanması 
beş sahilyanı dövlətin xoş məramını 
bildirən əsl tarixi hadisə oldu. Bu 
sənədin ölkəmiz üçün əsas əhəmiyyəti 
sahilyanı ölkələrin dənizin zəngin təbii 
sərvətlərindən istifadə edilməsi üzrə 
suveren və müstəsna hüquqlarının 
müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 
Beləliklə, Konvensiya neft-qaz sənayesi 
sahəsində müxtəlif layihələrin, habelə 
dənizdə digər iqtisadi fəaliyyətlərin 
həyata keçirilməsinin davamlılığını 
və təhlükəsizliyini təmin edir. Xəzər 
dənizində ticarətin və ölkələrimizin iqti-
sadiyyatının inkişafı baxımından mühüm 
rol oynayan naviqasiya azadlığı və 
təhlükəsizliyi təmin olunur.

Ümumiyyətlə, Konvensiyanın 
müddəalarının yerinə yetirilməsi 
orada göstərilən məqsədə nail olun-
masını təmin edəcək, Xəzər dənizini 
sülh, mehriban qonşuluq, dostluq və 
əməkdaşlıq zonasına çevirəcək. Tarixən 
Xəzər dənizində nəhəng layihələrin 
həyata keçirilməsində fəallıq göstərən 
Azərbaycan gələcəkdə də sahilyanı 
ölkələrlə əməkdaşlığı davam etdirməyi 
və genişləndirməyi planlaşdırır.

Uğurlu enerji siyasəti sayəsində 
Azərbaycan özünün iqtisadi 
təhlükəsizliyini təmin edən, eləcə də 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə 
verən etibarlı tərəfdaş, istehsalçı və tran-

zit ölkə kimi nüfuz qazanmağa müvəffəq 
olub. Hazırda Azərbaycanın təşəbbüsü 
və iştirakı ilə Cənub Qaz Dəhlizi kimi 
nəhəng enerji layihəsinin reallaşdırıl-
ması davam etdirilir. Bu layihə Xəzər 
dənizindən təbii qazın Avropaya nəqli 
baxımından mühüm rol oynayır. Ölkəmiz 
enerji resurslarının dünya bazarları-
na çatdırılmasında yüksək potensiala 
malikdir və biz Azərbaycanın ərazisindən 
keçən tranzit marşrutlarından istifadə 
etmək istəyən qonşu dost ölkələrə 
imkanlarımızı təqdim etməyə həmişə 
hazırıq.

– Məlum olduğu kimi, gələn ildən 
etibarən Azərbaycan üç il ərzində Qo-
şulmama Hərəkatına sədrlik edəcək. 
Bu mühüm hadisə ölkəmizə nələr vəd 
edir? 

– Beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsini qarşıya məqsəd qoyan 
ölkəmiz, bildiyiniz kimi, 2011-ci ildə 
Qoşulmama Hərəkatına üzv oldu. 
Bu təşkilat öz sıralarında 120 üzv, 17 
müşahidəçi ölkəni və 10 müşahidəçi 
təşkilatı birləşdirən ən böyük beynəlxalq 
qurumlardan biridir. Qoşulmama 
Hərəkatı keçmişin çox tanınmış dövlət 
rəhbərləri olan İosip Broz Tito, Cəvahirləl 
Nehru, Fidel Kastro və digərlərinin iz 
qoyduğu kifayət qədər uzun tarixə malik 
bir qurumdur. Təqdirəlayiq haldır ki, çox 
qısa zaman ərzində ölkəmiz təşkilat 
çərçivəsində özünü tanıtmaqla yanaşı, 
Qoşulmama Hərəkatına 2019-2022-ci 
illər ərzində sədrlik etmək imkanına 
sahib oldu.

Məlum olduğu kimi, bu ilin aprelində 
Qoşulmama Hərəkatının üzv ölkələrinin 
Bakıda keçirilmiş Nazirlər görüşünün 
yekun sənədində Azərbaycanın bir sıra 
təşəbbüslərinə dəstək nümayiş etdiril-
di, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin BMT 
TŞ-nin 4 qətnaməsinə uyğun olaraq, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suveren-
liyi və beynəlxalq tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində həllinin vacibliyi vurğulandı.

Azərbaycanın Qoşulmama 
Hərəkatına sədrliyi təşkilatın beynəlxalq 
nüfuzunun daha da artırılması məqsədilə 
üç əsas prioritet üzərində qurulacaq 
və buraya Bandunq prinsiplərinin 
təşviqi, Hərəkat daxilində birliyin 
möhkəmləndirilməsi və Hərəkatın effek-
tivliyinin artırılması daxildir.

Əminliklə qeyd edə bilərəm ki, 
Qoşulmama Hərəkatında sədrliyimiz 
ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq 
səviyyədə çatdırılması baxımından 
bizim üçün əlavə imkanlar yaradacaq. 
Təşkilatın üzvü olan 120 ölkə BMT 
üzv dövlətlərinin üçdə ikisini təşkil edir, 
bu isə istənilən qərarın qəbuluna təsir 
imkanı deməkdir. Hərəkata sədrliyimiz, 
həmçinin ölkəmizin irəli sürdüyü 
təşəbbüslərin reallaşdırılması baxımın-
dan müvafiq imkanlar yaratmış olacaq. 
Bu təşəbbüslərin həyata keçirilməsi isə 
öz növbəsində, ölkəmizin beynəlxalq 
müstəvidə nüfuzunun daha da artması-
na xidmət edəcək.

– 2019-cu ildə Azərbaycan ilə 

Avropa İttifaqı arasında viza rejiminin 
sadələşdirilməsi də daxil olmaqla, 
yeni strateji tərəfdaşlıq haqqında 
sazişin imzalanması mümkündürmü? 
Bu, Azərbaycana hansı dividentlər 
gətirəcək? 

– Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə 
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı fayda-
lı tərəfdaşlıq münasibətlərini inkişaf 
etdirmək istəyir. Tərəfdaşlığımızın son 
ili Aİ ilə əməkdaşlıq gündəliyinin daha 
da irəli aparılması baxımından çox 
faydalı olub. Bu xüsusda, iyulun 11-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və Aİ Şurasının Preziden-
ti Donald Tusk tərəfindən Brüsseldə 
paraflanmış, oktyabrın 15-də isə Lük-
semburqda keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı 
ölkələrinin Nazirlər görüşü çərçivəsində 
qəbul edilməsi rəsmiləşdirilən 
Azərbaycan–Aİ Tərəfdaşlıq Prioritetləri 
sənədini vurğulamaq istərdim. İkitərəfli 
əməkdaşlığımızda mühüm mərhələ 
açacaq Aİ və Azərbaycan arasında 
yeni hərtərəfli sazişi və sənədlə bağlı 
aparılan danışıqları da qeyd etmək 
lazımdır. Danışıqlar prosesi hələ də 
davam edir və bunun vaxt tələb etdiyi 
təbiidir, çünki bizə və Aİ tərəfdaşlarımıza 
ciddi, keyfiyyətli saziş lazımdır. Bu 
saziş ikitərəfli münasibətlərin hüqu-
qi əsasını təşkil edəcək və qarşılıqlı 
sahəvi tərəfdaşlığımızı uzun müddətdə 
möhkəmləndirəcək. İnanırıq ki, bu saziş 
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq və birgə 
maraqlara əsaslanan strateji əhəmiyyətli 
sənəd olacaq. Bu saziş təkcə bizə deyil, 
eləcə də Aİ üzv ölkələrinə lazımdır.

Viza sadələşdirilməsi üzrə Saziş 
artıq bir neçə ildir ki, qüvvədədir. Bunun 
məntiqi davamı Aİ ilə viza rejiminin tam 
ləğvidir. Yəni viza rejiminin liberallaşdırıl-
ması anlamına gəlir. Amma bu müəyyən 
vaxt tələb edir.

 – Azərbaycanın 2019-cu il üzrə 
xarici siyasət prioritetləri nədən ibarət 
olacaq? 

– Cari ildə olduğu kimi, növbəti il 
ərzində də Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa 
rəhbərliyi ilə ölkəmizin milli maraqları-
na əsaslanan və milli mənafelərimizin 
beynəlxalq müstəvidə qorunmasına 
xidmət edən müstəqil, çoxşaxəli, ta-
razlaşdırılmış və fəal xarici siyasətimiz 
davam etdiriləcək. 

Bu gün Azərbaycan bölgədə qlobal 
layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısı 
qismində regional əməkdaşlığı inkişaf 
etdirən və beynəlxalq müstəvidə nüfuz 
sahibi olan dövlətdir. Bu gün etibarlı 
tərəfdaş kimi dəyərləndirilən ölkəmizin 
xarici siyasət sahəsindəki nailiyyətləri, 
əlbəttə ki, onun qonşu ölkələr və dün-
yanın digər dövlətləri ilə tarazlaşdırılmış 
əlaqələr qurmasına, qarşılıqlı maraq-
lara əsaslanan bərabərhüquqlu dialoq 
və əməkdaşlıq münasibətlərini həyata 
keçirməsinə əsaslanır.

2019-cu ildə xarici siyasət 
prioritetlərinə, ilk növbədə, ölkəmizin 
suverenliyi və müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
və beynəlxalq tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində ərazi bütövlüyümü-
zün bərpa edilməsi, eyni zamanda, 
Azərbaycanın təşəbbüskarı və işti-
rakçısı olduğu irimiqyaslı infrastruktur 
layihələrinin həyata keçirilməsinin 
davam etdirilməsi, bütün beynəlxalq 
aktorlar, o cümlədən dövlətlər, birliklər və 
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi 
daxildir.

AZƏRTAC

“İrəli” İctimai Birliyinin VI hesabat-seçki konfransı keçirilib
 � Dekabrın 25-də “İrəli” İctimai Birliyinin VI hesabat-seçki 

konfransı keçirilib. “İrəli”nin təşkilat kimi fəaliyyətinin 10, hərəkat 
kimi isə 15 illiyinə həsr edilən konfransa dövlət və hökumət 
nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, gənclər təşkilatlarının 
təmsilçiləri qatılıblar.

İctimai Birliyin üzvləri əvvəlcə Fəxri 
xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiram-
la yad edib, məzarı önünə əklil və gül 
dəstələri qoyublar.

Sonra Şəhidlər xiyabanında 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütöv-
lüyü uğrunda mübarizədə canlarından 
keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının 
məzarları üzərinə tər çiçəklər düzülüb, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil 
qoyulub.

Konfrans Azərbaycan Respublika-
sının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə 
başlayıb. 

“İrəli” İctimai Birliyinin sədr müavini 
Orxan Rüstəmov qurumun fəaliyyətinə 
dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək 
bildirib ki, iki il ərzində İctimai Birlik ölkə 
gənclərinin ictimai, siyasi, iqtisadi, ekoloji, 
mədəni və digər sahələrdə fəallıqlarının 
artırılması məqsədilə genişmiqyaslı 
layihələr həyata keçirib, Birliyə yeni 
üzvlər qəbul olunub. Bildirilib ki, “İrəli” 
İctimai Birliyi 2003-cü il avqustun 26-da 
gənclər hərəkatı kimi fəaliyyətə başlayıb. 
Qurumun əsas məqsədi Azərbaycanda 
gənclər siyasətinin həyata keçirilməsinə 
töhfə vermək və gənclərin inkişafına nail 

olmaqdır. Beş ildən sonra İctimai Birlik 
gənclər hərəkatı kimi fəaliyyətini dayan-
dırıb. Qurum 2008-ci il dekabrın 24-dən 
təşkilat kimi fəaliyyət göstərməyə başla-
yıb. İctimai Birliyin əsas məqsədi dövlət 
gənclər siyasətinin inkişafına dəstək ola 
biləcək gənclərin təşəbbüslərini stimullaş-
dırmaq və ölkəmizin maraqlarını qoruya 
bilən vətəndaş cəmiyyətinin formalaş-
masında iştirak etməkdir. Həmçinin bu 
sahədə çalışan dövlət orqanları, qeyri-
hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələri 
gücləndirmək və mövcud əməkdaşlığı 
gücləndirərək Azərbaycanın gənclər 
siyasətinin uğurla reallaşdırılmasına 
töhfə vermək də İctimai Birliyin əsas 
məqsədlərindəndir. 

İctimai Birliyin sədri Mirhəsən Seyidov 
tədbirdə çıxış edərək deyib: “İrəli” İctimai 
Birliyi olaraq daim ölkəmizin maraqlarını 
ön planda saxlamağa, gənclərə düzgün 
istiqamət göstərərək onların milli-mənəvi 
dəyərlər ruhunda yetişməsinə nail 
olmağa çalışmışıq. İnanıram ki, buna 
nail ola bilmişik. Prezident İlham Əliyevin 
“gənclərə dəstək ideologiyası” missiyasını 
əsas tutmuşuq və bunu özümüzə borc 
bilmişik. “İrəli” İctimai Birliyi olaraq daim 
öz üzərimizdə çalışırıq. Biz komanda 

olaraq ölkə gəncliyinin sağlam, intellektual 
yetişməsini əsas tutaraq dəstəkləyir, onla-
rın nümunəvi şəxsiyyət kimi formalaşma-
sına dəstək olmağa çalışırıq. “İrəli” İctimai 
Birliyi nəinki Azərbaycanda, ölkəmizin 
hüdudlarından kənarda da nailiyyətlər 
qazanıb. Onlarla gəncimiz xaricdə 
Azərbaycanı uğurla təmsil edib. Onlar 
beynəlxalq sahədə Azərbaycan gəncliyinin 
necə bilikli və istedadlı olduğunu təbliğ 
edərək ölkəmizlə bağlı həqiqətləri dünya 
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıblar”.

Sonra Birliyin 2014-2018-ci illərdəki 
fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat 
xarakterli videoçarx nümayiş etdirilib.

Milli Məclisin gənclər və idman 
komitəsinin sədri Ülvi Quliyev çıxış 
edərək ölkəmizin aparıcı gənclər 
təşkilatlarından olan “İrəli” İctimai 
Birliyinin fəaliyyəti dövründə bir sıra 
mühüm layihələr həyata keçirdiyini 
vurğulayıb. Bildirib ki, İctimai Birlik 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, eləcə də ekologiya, elm, 
təhsil, mədəniyyət, idman, vətənpərvərlik 
sahələrində yerli və beynəlxalq miq-
yaslı uğurlu layihələr reallaşdırıb. 
İctimai Birlik 10 illik fəaliyyəti dövründə 
Azərbaycanın gənclər təşkilatları arasın-
da özünəməxsus yer tutub”. 

Gənclər və idman nazirinin müavi-
ni İntiqam Babayev qurumun növbəti 
illərdə də böyük uğurlar qazanacağına 
əminliyini ifadə edib. Nazir müavini 
vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycanda 

gənclər hərəkatı dinamik inkişaf dövrü-
nü yaşayır. Ölkəmizdə aidiyyəti dövlət 
qurumları gənclər təşkilatlarının uğurlu 
fəaliyyəti üçün lazımi dəstək göstərirlər. 
Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə gənclər 
təşkilatının olduğunu deyən nazir mü-
avini “İrəli” İctimai Birliyinin fəallığı ilə 
seçildiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, 
regionun ən böyük və peşəkar gənclər 
təşkilatlarından biri olan “İrəli” İctimai 
Birliyinin təşkilat kimi 10, hərəkat kimi 
fəaliyyətinin 15 yaşı tamam olur. İctimai 
Birlik reallaşdırdığı layihələrlə ölkəmizin 
inkişafına töhfə vermək istəyən gənclərin 
təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinə 
şərait yaradır. Ulu öndər Heydər Əliyev 
daim Azərbaycanda yüksək intellekt-
li, vətənpərvər gənclərin yetişməsinə 
çalışırdı. Sevindirici haldır ki, 
Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının, o 
cümlədən “İrəli” İctimai Birliyinin üzvləri 
ölkəmizin inkişafında fəal iştirak edirlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının gənclər siyasəti 
və idman məsələləri şöbəsinin sektor 
müdiri İrfan Davudov dövlət gənclər 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
danışaraq bildirib ki, ulu öndər Heydər 
Əliyev hakimiyyətinin bütün dövrlərində 
gənclərə xüsusi diqqətlə yanaşıb. 
Ümummilli liderin parlamentdə gənclərlə 
görüşü, Gənclər və İdman Nazirliyi-
nin yaradılması ilə bağlı fərmanı dahi 
rəhbərin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və 
qayğının bariz göstəricisidir. Hazırda bu 

siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilir. “Prezident İlham 
Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı 
nəticəsində bu sahədə Dövlət proqram-
ları qəbul olunur, mühüm tədbirlər real-
laşdırılır. Məhz bu qayğının sayəsində 
bu gün Azərbaycan gəncləri istər yerli, 
istərsə də beynəlxalq səviyyədə mühüm 
uğurlar qazanırlar. Bu gün ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən QHT-lər arasın-
da gənclər təşkilatları fəallıqları ilə 
seçilirlər”, - deyə İ.Davudov qeyd edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Gənclər Fondunun icraçı 
direktoru Fərid Cəfərov, Yeni Azərbaycan 
Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Seymur 
Orucov, Azərbaycan Tələbə Gənclər 
Təşkilatları İttifaqının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Şahin İsmayılov əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
dövlət gənclər siyasətinin Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla reallaşdırıl-
ması nəticəsində müstəqil ölkəmizdə 
dinamik və vətənpərvər gəncliyin yetiş-

diyini qeyd ediblər. Bildirilib ki, təşkilatın 
müəyyənləşdirdiyi prioritet istiqamətlərə 
nəzər yetirdikdə birliyin öz üzərinə böyük 
məsuliyyət götürdüyünü görmək müm-
kündür. Əminliklə diqqətə çatdırılıb ki, 
“İrəli” İctimai Birliyi qarşıdakı dövrdə də 
bu istiqamətdə uğurlu layihələr həyata 
keçirəcək.

Çıxışlardan sonra səsvermə olub 
və Mirhəsən Seyidov yenidən “İrəli” 
İctimai Birliyinin sədri seçilib. Səsvermə 
nəticəsində qurumun idarə heyətinin 
tərkibi də formalaşdırılıb. 

Mirhəsən Seyidov çıxış edərək 
dövlət gənclər siyasətinin uğurla 
həyata keçirilməsi, gənclərin ideya 
və təşəbbüslərinin üzə çıxarılması və 
dəstəklənməsi işində bundan sonra 
səylə çalışacağını bildirib.

Konfransda İctimai Birliyin il ərzində 
fərqlənən gənc üzvləri, eləcə də 
təşkilatla səmərəli əməkdaşlıq edən 
qurumların təmsilçiləri təltif olunublar.

AZƏRTAC

Elmar MƏMMƏDYAROV: Azərbaycan 
müstəqil, çoxşaxəli, tarazlaşdırılmış və 
fəal xarici siyasətini davam etdirəcək
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 � Multikulturalizmin Azərbaycan modeli cəmiyyətdə mövcud 
olan etnik, dini və mədəni müxtəlifliyin və onların əsasını təşkil edən 
etnik-mədəni dəyərlərin qorunmasını təmin edən ən mükəmməl 
modellərdən biridir. Bu modelin əsasını ümummilli lider Heydər 
Əliyev qoymuşdur. Müasir dövrdə isə onun uğurla inkişaf etdirilməsi 
ulu öndərin layiqli davamçısı, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
Respublikası cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin düzgün 
tənzimlənməsi sahəsində örnək dövlətlərdən biri olmuş, bu sahədə 
böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətlər ölkəmizin həm daxili, 
həm xarici siyasətində özünü aydın şəkildə göstərir.   

Müasir dövrdə, xüsusilə də qloballaş-
ma şəraitində, etnik, irqi, dini və ya mədəni 
müxtəlifliyin mövcud olmadığı ölkəni tap-
maq müşkül məsələdir. Dünyanın hər bir 
ölkəsində qeyd olunan müxtəlifliyin ən azı 
birinə, yaxud bir neçəsinə və ya hətta ha-
mısına rast gəlinir. Bu müxtəlifliklər hər bir 
xalqın həyatında əhəmiyyətli yer tutur. Belə 
ki, bu, xalqların etnik-mədəni dəyərlərini, 
mədəniyyətlərini xarakterizə etməklə, 
onların dünyagörüşünün və fəaliyyətlərinin 
əsası kimi həyatlarında müsbət rol oy-
nayır. Bu müxtəlifliklər cəmiyyətdə olan 
çoxmədəniyyətliliyi əks etdirir. Sözün geniş 
mənasında işlədilən multikulturalizm ter-
mini çoxmədəniyyətlilik termininin sinonimi 
kimi çıxış edir. Buna görə də heç təsadüfi 
deyil ki, müxtəlif etnik, irqi, dini və mədəni 
qrupların nümayəndələrinin birgə yaşa-
dıqları ölkələri biz multikultural cəmiyyət 
adlandırırıq.

Multikultural cəmiyyətin formalaş-
masına müəyyən ərazidə uzun illərdən 
bəri müxtəlif xalqların birgə yaşamaları, 
miqrasiya prosesləri, xalqlar arasın-
da iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf 
etdirilməsi və bu kimi bir sıra digər 
mühüm faktorlar təsir göstərmişdir. Bu 
faktorların təsiri nəticəsində formala-
şan multikultural cəmiyyət daha sonra 
dövlət tərəfindən idarə olunmalıdır. 
Daha konkret desək, qeyd olunan fak-
torlar nəticəsində yaranan etnik-mədəni 
müxtəlifliklər tənzimlənməlidir. Belə ki, 
bu müxtəlifliklər dövlət tərəfindən düzgün 
tənzimlənmədikdə cəmiyyətin inkişafının 
müxtəlif sahələrində ciddi problemlər, hətta 
münaqişələr yaranır. Buna görə də bu 
müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi hər 
bir çoxmədəniyyətli ölkə üçün böyük prakti-
ki əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir.

Sözün geniş mənasında, multikultu-
ralizm termini çoxmədəniyyətlilik ter-
mininin sinonimi kimi işlədilirsə, sözün 
dar mənasında bu termin cəmiyyətdə 
mövcud olan etnik, irqi, dini və mədəni 
müxtəlifliklərə münasibətdə dövlətin apar-
dığı konkret siyasəti xarakterizə edir. Bu 
siyasətin əsasında cəmiyyətdəki etnik, irqi, 
dini və mədəni müxtəlifliklərin qorunması 
durur. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, multi-
kulturalizm cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini 
və mədəni müxtəlifliklərlə bağlı dövlətin 
üzləşdiyi problemlərin həll edilməsinin 
mümkün siyasət modellərindən biridir. Bir 
siyasət modeli kimi multikulturalizm ötən 
əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana 
gəlmişdir. Multikulturalizm siyasətinin 
meydana gəlməsindən əvvəl etnik, irqi, 
dini və mədəni müxtəlifliklərlə üzləşən 
Kanada və bu siyasət modelini qəbul edən 
digər dövlətlər etnik, irqi, dini və mədəni 
müxtəliflikləri əsasən iki siyasət modeli – 
assimilyasiya və ya izolyasiya siyasətləri 
vasitəsilə tənzimləməyə çalışıblar. Lakin 
tarixi hadisələrin sonrakı gedişatı etnik-
mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə 
yönələn assimilyasiya və izolyasiya siyasət 
modellərinin səmərəsizliyini göstərdi. Belə 
ki, müasir ictimai inkişafda mədəniyyətin 
aparıcı rol oynadığı bir dövrdə assimilya-
siya siyasətinin düzgün olmadığı kimi, qlo-
ballaşma, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir 
şəraitdə izolyasiya siyasətinin də yanlışlığı 
müəyyən olundu. Etnik, irqi, dini və mədəni 
müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönəlmiş 
assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərinin 
iflasa uğraması ötən əsrin 60-70-ci illərində 
əvvəlcə Kanadada, sonra isə Avropanın bir 
sıra çoxmədəniyyətli ölkələrində multikul-
turalizm siyasətinin meydana gəlməsinin 
başlıca səbəblərindən biri olmuşdur. 

Multikulturalizm etnik, irqi, dini və 
mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə 
yönələn bir siyasət kimi assimilyasiya 
siyasətindən fərqli olaraq, milli azlıqların 
etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv edilməsinin 
qarşısını almaqla, bu dəyərləri qorumaqla 
yanaşı, izolyasiya siyasətindən fərqli ola-
raq milli azlıqların etnik-mədəni dəyərləri 

ilə titul etnosun etnik-mədəni dəyərlərinin 
bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün 
lazımi şərait yaradır. Eyni zamanda, milli 
azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasi-
ya olmaları üçün əlverişli imkan təklif edir. 
Başqa sözlə desək, multikulturalizm milli 
azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini nə as-
similyasiyaya uğradır, nə də ki, onların bu 
dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafın-
dan təcrid edir. Multikulturalizm titul etnos 
ilə milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin 
inkişafına eyni şərait yaratmaqla onların 
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri üçün 
zəmin hazırlayır.

Azərbaycan Respublikası multikul-
turalizmi dövlət siyasəti kimi qəbul edən 
nadir dövlətlərdəndir. Multikulturaliz-
min ölkəmizdəki etnik, dini və mədəni 
müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn 
bir siyasət modeli kimi meydana gəlməsi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. 2003-cü ildən bəri Azərbaycan 
Respublikasının multikulturalizm siyasəti 
ulu öndərin layiqli davamçısı, ölkə 
 Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla həyata keçirilir. Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Res-
publikası cəmiyyətdəki etnik-mədəni 
müxtəlifliyin düzgün tənzimlənməsi 
sahəsində örnək dövlətlərdən biri olmuş, 
bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. 
Bu nailiyyətlər ölkəmizin həm daxili, həm 
də xarici siyasətində özünü aydın şəkildə 
göstərir. 

Multikulturalizmin Azərbaycan Res-
publikasının daxili siyasətinin tərkib 
hissəsi olmasının mühüm təzahürlərindən 
biri burada dövlət-din münasibətlərinin 
yüksək səviyyəsidir. Demokratik, hüqu-
qi və dünyəvi dövlət olan Azərbaycan 
Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. 
Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin 
yüksək səviyyədə olması özünü ölkəmizdə 
dini azadlıqların təmin edilməsində; bütün 
dinlərin, dini məzhəblərin qanun qarşı-
sında bərabər olmasında; dini icmaların 
fəaliyyətlərinə dövlət tərəfindən hər cür 
dəstəyin göstərilməsində; dinlərarası 
münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və 
əməkdaşlıq əsasında qurulmasında 
büruzə verir. Azərbaycandakı dövlət-
din münasibətlərinin sadalanan bu 
cəhətlərinin hər biri böyük nailiyyətdir. 
Dünya ölkələrinin əksəriyyətində, hətta 
inkişaf etmiş Avropa ölkələrində, ABŞ-
da bu cəhətlərə rast gəlmək mümkün 
deyil. Məsələn, bu nailiyyətlərdən birini – 
ölkəmizdə dinlərin və dini məzhəblərin qa-
nun qarşısında bərabər olmasını götürək. 
Azərbaycan Respublikasının əhalisinin 
96 faizi müsəlman olmasına baxmaya-
raq, dövlət dinlər arasında nəinki heç bir 
ayrı-seçkiliyə yol vermir, hətta dini qurum-
lara lazımi kömək, o cümlədən maliyyə 
dəstəyi göstərir. Rəsmi məlumata əsasən, 
2003-cü ildən bəri Azərbaycanda 250-yə 
yaxın məscid tikilmiş və ya təmir edilmişdir. 
Belə məscidlərdən Bibiheybət, Təzəpir, 
Əjdərbəy, Heydər məscidlərini, İmamzadə 
Dini tarixi Mədəni Mərkəzini və başqala-
rını göstərmək olar. Eynilə rus pravoslav, 
katolik, alban kilsələrinin, sinaqoqların 
tikintisi, təmiri işlərində dövlət öz lazımi 
köməyini göstərir. Son dövrdə Bakıda və 
ölkənin müxtəlif regionlarında çoxsaylı 
rus pravoslav, gürcü pravoslav, Alban-udi, 
alman lüteran kilsə və məbədləri, yəhudi 
sinaqoqları əsaslı təmir və bərpadan sonra 
dindarların istifadəsinə verilmişdir. 2008-
ci ildə Bakıda Roma-katolik kilsəsi inşa 
edilmişdir. Dövlətin maliyyə yardımı ilə 
2003-cü ildə Avropa yəhudiləri, 2011-ci ildə 
isə Dağ yəhudiləri üçün yeni sinaqoqlar 
inşa edil-mişdir. 

Və yaxud ölkəmizdəki dövlət-din 
münasibətlərinə xas olan digər bir 
nailiyyəti götürək: ölkə daxilində dinlərarası 
münasibətlərin qarşılıqlı hörmət və 
əməkdaşlığa əsaslanmasını. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
multikulturalizm siyasətinin mühüm 

nəticələrindən biri ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən dini icmaların bir-biri ilə sıx 
əməkdaşlıq etməsidir. Onlar bir-birinin 
ibadət evlərinin tikintisinə, bərpasına və 
təmirinə qarşılıqlı yardım edirlər. Məsələn, 
Avropa və Dağ yəhudiləri üçün yeni sina-
qoqların tikintisində Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi, Rus-Pravoslav kilsəsinin Bakı 
və Azərbaycan Yeparxiyası da yaxından 
iştirak etmişlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 
müxtəlif dini konfessiyalar tərəfindən 
ibadət evlərinin tikintisinə və bərpasına 
fərqli dini icmaların nümayəndələrinin 
maddi və mənəvi dəstək verməsi, ianələr 
toplaması tarixi keçmişimizdən qalan 
mütərəqqi ənənədir. Məsələn, XIX əsrin 
sonlarına yaxın Bakıda “Qızıllı kilsə” kimi 
tanınan “Aleksandr Nevski” kilsəsinin inşası 
zamanı toplanmış ianənin böyük hissəsini 
müsəlmanlar vermişdilər. Müasir dövrdə 
bu mütərəqqi ənənənin inkişaf etdirilməsi 
ölkə Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən multikulturalizm siyasətinin 
mühüm məqsədlərindən biridir. Bundan 
başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
dini icmaların nümayəndələri bir-birinin 
tədbirlərində iştirak edirlər. Azərbaycanda 
dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət 
və əməkdaşlıq əsasında qurulması bir çox 
ölkələrdə müşahidə olunan dini separa-
tizmin qarşısını alaraq cəmiyyətdə inteq-
rasiya proseslərini daha da gücləndirir. 
Azərbaycandakı dinlərarası münasibətlərin 
yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edən Pre-
zident İlham Əliyev deyir: “Azərbaycanda 
bütün xalqların, bütün konfessiyaların, 
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşa-
yırlar və yaşayacaqlar. Heç vaxt ölkəmizdə 
dini zəmində heç bir qarşıdurma olmamışdır 
və olmayacaqdır. Hətta heç bir anlaşılmaz-
lıq da olmamalıdır və yoxdur. Biz bu yolla 
gedirik və dünyaya bu yolu göstəririk” .

Prezident İlham Əliyevin uğurla 
həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti 
ölkədə dövlət-din münasibətlərini 
yüksək səviyyəyə qaldırmaqla yanaşı, 
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların 
və etnik qrupların etnik-mədəni dəyərlərinin 
qorunması və bunun nəticəsində onların 
cəmiyyət daxilində inteqrasiyasını təmin 
etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında yaşa-
yan milli azlıqların hüquq və azadlıqları 

ölkə Konstitusiyası və digər normativ 
hüquqi aktlarla qorunur. Bundan başqa, 
Azərbaycan Respublikası milli azlıqların 
müdafiəsi ilə bağlı bir çox beynəlxalq kon-
vensiyalara qoşulmuşdur. Prezident İlham 
Əliyevin imzaladığı bir sıra sərəncamlarla 
milli azlıqların sıx yaşadıqları bölgələrdə 
sosial-iqtisadi, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 
ekologiya və s. sahələrdə böyük layihələr 
həyata keçirilir.

Hazırda ölkədə milli azlıqların müxtəlif 
məsələləri ilə, o cümlədən onların etnik-
mədəni dəyərlərinin qorunması ilə məşğul 
olan 50-dək qeyri-hökumət təşkilatları 
(QHT), milli mədəniyyət mərkəzləri, ictimai 
birliklər və cəmiyyətlər fəaliyyət göstərir. 
Bu qurumlar və ölkədə fəaliyyət göstərən 
digər QHT-lər Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına 
müvafiq qrant layihələri ilə müraciət 
edərək maliyyə yardımları almaq imkanı-
na malikdir. Bundan başqa, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi 
Fondunun xətti ilə milli azlıqların dillərində 
nəşr edilən mətbuat orqanlarına maliyyə 
yardımları göstərilir.

Hazırda Azərbaycanda yaşayan 
milli azlıqların dillərində 15-dən çox 
qəzet və jurnal nəşr olunur. Azərbaycan 
radiosunda kürd, ləzgi, talış, gürcü, rus, 
erməni dillərində dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən müntəzəm radio verilişləri 
aparılır, milli azlıqların kompakt yaşadığı 
bölgələrdə 5 yerli teleradio kanalı fəaliyyət 
göstərir.

Azərbaycanda tədrisi rus dilində olan 
300-dən çox orta məktəb var. Dövlət və 

özəl ali məktəblərdə rus dilində təhsil al-
maq üçün bölmələr vardır. Bundan başqa, 
tədrisi ləzgi dilində olan 108 (I- IX siniflər), 
talış dilində olan 225 (I-IV siniflər) məktəb 
fəaliyyət göstərir.

Müasir dövrdə Azərbaycanda 
olan multikultural durumu daha da 
möhkəmləndirmək məqsədilə Prezident 
İlham Əliyevin göstərişi ilə bir sıra mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edən işlər həyata 
keçirilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Prezi-
dent İlham Əliyevin imzaladığı 28 fevral 
2014-cü il tarixli sərəncamla Azərbaycan 
Respublikasının millətlərarası, multikul-
turalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət 
müşavirliyi xidməti (indi Azərbaycan 
Respublikası  Prezidenti Administrasiyası-
nın millətlərarası, multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsi adlanır) təsis edilmiş, 
15 may 2014-cü il tarixli fərmanla isə 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 
yaradılmışdır. Prezidentin 11 yanvar 
2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 2016-cı il 
Azərbaycanda “Multikulturalizm ili”, 10 yan-
var 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə 2017-ci 
il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi ili” elan 
edilmişdir. Prezidentin 11 mart 2016-cı il ta-
rixli sərəncamı ilə “2016-cı ilin Azərbaycan 
Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan 
edilməsinə dair Tədbirlər Planı” təsdiq 
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası  rəhbərinin 
10 fevral 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə 
“2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasın-
da "İslam Həmrəyliyi ili" elan edilməsinə 
dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. 
Bu təsisatların və sərəncamların hər biri 
Azərbaycanın multikulturalizm siyasətinin 
uğurla həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.

Beləliklə, müasir dövrdə Azərbaycanda 
dövlət-din münasibətlərinin yüksək 
səviyyədə olması, ölkədə yaşayan 
müxtəlif xalqların və etnik qrupların 
etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması 
və bunun nəticəsində onların cəmiyyət 
daxilində inteqrasiya etməsi  multikul-
turalizmin Azərbaycan Respublikasının 
daxili siyasətinin tərkib hissəsi olmasını 
və ona təsir etməsini göstərir. Multikultu-
ralizm Azərbaycan Respublikasının daxili 
siyasətinin tərkib hissəsi kimi cəmiyyətdəki 
etnik-mədəni müxtəliflikləri tənzimləyərək 
inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsinə 

səbəb olur. Dərinləşən inteqrasiya 
prosesləri isə öz növbəsində etnik və dini 
zəmində baş verə biləcək münaqişələrin 
qarşısını alır.

Azərbaycanın daxili siyasətinin tərkib 
hissəsi olan multikulturalizm onun xarici 
siyasətinə təsir edir. Bu, bir növ qanuna-
uyğunluqdur. Bu qanunauyğunluq daxili və 
xarici siyasət arasında olan münasibətdən 
irəli gəlir. Bu münasibətdə daxili siyasət 
xarici siyasətə münasibətdə müəyyənedici 
rol oynayır. Ölkədaxili sabitlik dövlətin 
xarici siyasətinin sülhyönümlü, beynəlxalq 
hüququn prinsiplərinə uyğun olması 
üçün zəmin yaradır. Və əksinə, ölkədaxili 
vəziyyətin qeyri-sabit, böhranlı olması 
dövlətin xarici siyasətinin təcavüzkar olma-
sına, onun beynəlxalq hüquq normalarına 
məhəl qoymamasına şərait yaradan əsas 
səbəblərdən biridır.

Daxili siyasətin xarici siyasətə 
münasibətdə müəyyənedici rol oynaması 
ideyasına əsaslanaraq, Azərbaycanın 
daxili siyasətinin tərkib hissəsi olan mul-
tikulturalizmin ölkənin xarici siyasətinə 
müsbət təsir göstərdiyinin nəticəsində 
bu sahədə əldə etdiyi müəyyən uğurların 
səbəblərini anlamaq mümkündür. Əgər 
ölkə daxilində Azərbaycan Respublikası-
nın multikulturalizm siyasəti cəmiyyətdəki 
etnik, dini və mədəni müxtəlifliyin və 
onların əsasını təşkil edən dəyərlərin 
qorunmasına səbəb olursa, ölkələrarası 
münasibətlərdə bu siyasət etnik, dini, 
irqi və mədəni mənsubiyyətlərindən asılı 
olmayaraq, bütün ölkələrlə Azərbaycanın 
hərtərəfli əlaqələrinin inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaradır. Bu isə, öz növbəsində, 
dünya miqyasında mədəniyyətlərarası və 

sivilizasiyalararası dialoqun inkişafı üçün 
əlverişli şərait yaradır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri 
bütün dünyada mədəniyyətlərarası və 
sivilizasiyalararası dialoqun təşviq olunma-
sıdır. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə ölkəmiz 
böyük uğurlara imza atmışdır. Belə uğur-
lardan biri kimi son dövrdə siyasi leksikona 
daxil olmuş “Bakı prosesi” ni qeyd etmək 
olar.

“Bakı prosesi” müxtəlif mədəniyyətlər 
arasında dialoqun inkişaf etdirilməsini 
nəzərdə tutan bir təşəbbüsdür. “Bakı 
prosesi” təşəbbüsünü ilk dəfə  Prezident 
İlham Əliyev 2008-ci il 2-3 dekabr 
tarixində Bakıda Avropa və ona qon-
şu regionların mədəniyyət nazirlərinin 
“Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun 
qonşu regionlarında davamlı inkişafın və 
sülhün əsasıdır” mövzusunda keçirilmiş 
konfransında irəli sürmüşdür. Prezident 
İlham Əliyev “Bakı prosesi”nin tarixi və 
əhəmiyyəti haqqında 2015-ci ilin may 
ayında  Bakıda keçirilən III Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 
açılışında aşağıdakıları söyləmişdir: 
“2008-ci ildə də “Bakı prosesi” bizim 
təşəbbüsümüzlə başlamışdır. Bizim 
təşəbbüsümüz idi ki, Avropa Şurası-
nın mədəniyyət nazirlərinin iclasına 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nazirləri 
dəvət edilsin. Bu, ilk belə hal idi. Çünki 
Azərbaycan hər iki təşkilata üzv olan 
azsaylı ölkələrdəndir. Daha sonra - 
2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
mədəniyyət nazirlərinin iclasına Avropa 
Şurası mədəniyyət nazirləri dəvət edildi. 
Bunlar bizim təşəbbüslərimiz idi və artıq 
buna “Bakı prosesi” adı verilib. Bu gün 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası 
dialoq, multikulturalizmə aid məsələlər 
“Bakı prosesi”nə daxildir.”

“Bakı prosesi”nin əsas məqsədlərindən 
biri mədəniyyətlər arasında anlaşmanın, di-
aloqun və tolerantlığın inkişaf etdirilməsidir.

Regional təşəbbüs kimi yaranan“Bakı 
prosesi” 2010-cu ildən qlobal hərəkata 
çevrilməyə başladı. “Bakı prosesi”nin 
keyfiyyətcə yeni olan bu inkişaf mərhələsi 
də Prezident İlham Əliyevin adı ilə bağ-
lıdır. Belə ki, 2010-cu ildə BMT Baş 
Məclisinin 65-ci sessiyasında çıxış 

edərkən  Prezidenti İlham Əliyev növbəti il 
Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirilməsini elan etmiş-
dir: “Azərbaycan bütün dövrlərdə müxtəlif 
dinlər, etnik qruplar və fəlsəfələr arasın-
da birgə yaşama və dözümlülük məkanı 
olmuşdur. Sivilizasiyalar İttifaqının Dostlar 
Qrupunun fəal üzvü kimi Azərbaycan 
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviqinə qarşılıqlı hörmət və anlaşma 
əsasında töhfə verir. Azərbaycan bu ilin 
yazında 32 dövlətin dini rəhbərlərinin 
Ümumdünya Sammitini təşkil etmiş, 2011-
ci ilin aprelində Mədəniyyətlərarası Dialoq 
naminə Ümumdünya Forumunu keçirmək 
təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir”. 

Bu çıxışın ardınca cənab Prezident 
27 may 2011-ci il tarixində “Azərbaycan 
Respublikasında Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 
təşkili barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı”nı imzaladı. Həmin 
fərmana əsasən, Azərbaycan Respubli-
kasında 2011-ci ildən başlayaraq, hər iki 
ildən bir Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
2011-ci ildən indiyədək Bakıda keçirilmiş 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialo-
qun 4 forumu ilə yanaşı, “Bakı prosesi” 
çərçivəsində təşkil olunmuş digər mühüm 
tədbirlərdən ölkəmizdə 2010-cu ilin 26- 27 
aprel tarixlərində keçirilmiş Dünya Dini 
Liderlərinin Sammitini, 2011-ci, 2012-ci, 
2013-cü, 2014-cü, 2016-cı və 2018-ci 
illərdə keçirilmiş Beynəlxalq Humanitar fo-
rumları, 2016-cı ilin 25-27 aprel tarixlərində 
keçirilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivili-
zasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunu 
göstərmək olar.

Mütərəqqi dünya ictimaiyyəti 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun 
təşviq edilməsində “Bakı prosesi”nin rolunu 
yüksək qiymətləndirir. Məsələn, BMT-
nin Baş katibi Antonio Quterreş ötən ilin 
sentyabr ayında keçirilən bu təşkilatın Baş 
Assambleyasının 72-ci sessiyasında “Bakı 
prosesi”ni 2008-ci ildən bəri  mədəniyyətlər 
arasında dialoqu müdafiə edən ön 
təşəbbüs kimi dəyərləndirmişdir.

Müasir dövrdə beynəlxalq 
münasibətlər sistemində Azərbaycan 
Respublikasının uğurla apardığı xa-
rici siyasətin, o cümlədən ölkəmizin 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalarara-
sı dialoqun inkişafında həyata keçirdiyi 
böyük layihələr nəticəsində artdığı nüfuzun 
məntiqi nəticəsi olaraq 2011-ci il 24 okt-
yabr tarixində BMT Baş Assambleyasının 
plenar iclasında Azərbaycan bu təşkilatın 
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildi. 155 
ölkənin dəstəyi ilə Azərbaycan 2012-2013-
cü illərdə Şərqi Avropa bölgəsini BMT 
Təhlükəsizlik Şurasında təmsil etmək 
imkanı qazandı. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin sözləri ilə 
desək, ölkəmizin 155 ölkənin dəstəyi ilə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməsi 
“aydın göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin 
mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir, 
Azərbaycana etibar edir və belə bir vacib 
səsvermə prosesində öz mövqeyini ifadə 
edir.”

Beləliklə, multikulturalizmin Azərbaycan 
Respublikasının daxili siyasətinə təsiri 
cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni 
müxtəlifliklərin və onların əsasını təşkil 
edən etnik-mədəni dəyərlərin qorun-
masında özünü büruzə verirsə, onun 
ölkəmizin xarici siyasətinə təsiri özünü 
etnik-mədəni mənsubiyyətlərindən asılı 
olmayaraq bütün ölkələrlə respublikamızın 
hərtərəfli əlaqələrinin inkişafında göstərir. 
Bu isə öz növbəsində dünya miqyasında 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası 
dialoqun inkişafı üçün münbit zəmin yaradır.

Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçirilən 
multikulturalizmin siyasəti bu siyasətin 
ilk dəfə meydana gəldiyi bir sıra Qərb 
ölkələrində 2010-cu illərin əvvəllərindən 
bəri ciddi problemlərlə üzləşir. Akade-
mik Ramiz Mehdiyevin qeyd etdiyi kimi, 
Avropanın aparıcı ölkələrinin (Böyük 
Britaniya, Fransa, Almaniya) başçıları 
multikulturalizmə inamlarını itirərək, bəyan 
etdilər ki, bu layihə özünü doğrultmadı və 
uğursuzluğa düçar oldu. Onlar multikultu-
ralizm siyasətinin müasir dövrdə səmərəsiz 
olması səbəbindən iflasa uğradığını rəsmi 
olaraq bəyan etdilər. Onlar bu siyasətin 
səmərəsizliyini ölkələrində məskunlaşmış 
etnik və dini azlıqların cəmiyyətə in-
teqrasiya olunmaq istəmədikləri ilə 
əsaslandırırdılar. Bu dövlətlərin ümumi 
mövqelərini 5 fevral 2011-ci ildə 47-ci 
Münxen Təhlükəsizlik Konfransındakı 
çıxışında Böyük Britaniyanın sabiq Baş 
naziri Devid Kameron belə ifadə etmiş-
dir: “Dövlət multikulturalizmi” doktrinası 
müxtəlif mədəniyyətləri öz adət-ənənələri 
ilə yaşamalarına dəstək verməklə 
cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərinin 
qarşısını alır. Bunun nəticəsində müxtəlif 
icmalar, xüsusilə də, müsəlman icması 
cəmiyyətdəki liberal dəyərləri inkar edərək 
demokratik cəmiyyətimizin dəyərlərinə 
zidd olan dəyərləri təbliğ edirlər. Bu isə dini 
ekstremizmin baş qaldırması üçün şərait 
yaradır.” 

Azərbaycan Respublikası hətta 
multikulturalizm siyasətinin ilk dəfə 
meydana gəldiyi Qərb dövlətlərindən də 
səmərəli multikulturalizm modeli təklif 
edir. “Azərbaycan multikulturalizmi”, 
“multikulturalizmin Azərbaycan modeli” 
terminləri siyasi leksikonda geniş istifadə 
olunmaqdadır. Müasir dövrdə bir sıra 
ölkələr tərəfindən Azərbaycan Respubli-
kasının multikulturalizm sahəsində əldə 
etdiyi təcrübə öyrənilir. Bu təcrübənin 
əhəmiyyəti haqqında Prezident İlham 
Əliyev deyir: “Bizim təcrübəmiz öyrənilir. 
Əminəm ki, başqa ölkələrdə Azərbaycan 
təcrübəsi tətbiq olunduqda o ölkələrdə 
də dinlərarası, millətlərarası münasibətlər 
sağlam zəmində öz həllini tapacaqdır” . 

Etibar NƏCƏFOV, 
 Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının 
millətlərarası münasibətlər, 

multikulturalizm və dini məsələlər 
şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri 

doktoru, professor 

Prezident İlham Əliyev 
və multikulturalizmin 
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Azərbaycan Dillər Universitetində akademik 
Ramiz Mehdiyevin kitabının təqdimatı olub

 � Dekabrın 25-də Azərbaycan Dillər Universitetində 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, 
akademik Ramiz Mehdiyevin rus dilində işıq üzü görmüş “Qriqorian 
kilsəsi Səfəvilər dövlətinə qarşı casusluq aləti kimi. XVII əsr–XVIII 
əsrin ilk dörddəbiri” kitabının təqdimatı keçirilib.

Təqdimatda universitetin 
rəhbərliyi, professor-müəllim heyəti, 
AMEA-nın institutlarının əməkdaşları 
iştirak ediblər.

Tədbiri açan ADU-nun rektoru, 
akademik Kamal Abdulla bildirib 
ki, akademik Ramiz Mehdiyevin 
on illərlə apardığı tədqiqatların çox 
məntiqli davamı olan bu kitab elmimiz, 
cəmiyyətimiz üçün çox aktual olan 
bir mövzuya həsr edilib. Qeyd edib 
ki, akademikin Azərbaycanın tarixi, 
mədəniyyəti, bu günü və gələcəyi 
ilə bağlı düşüncələrini, ideyalarını 
əks etdirən tədqiqatlarını konseptual 
şəkildə götürsək, bu mənada onun 
əsərlərini azərbaycançılıq adlandır-
maq olar. 

Akademik Ramiz Mehdiyevin 
onlarla bu cür əsərinin olduğunu 
vurğulayan K.Abdulla bunların ha-
mısının bir sistem kimi bütövlükdə 
azərbaycançılığın, dövlətçiliyin 
fəlsəfəsinə həsr edildiyini deyib: 
“Bu əsərlər göstərir ki, bugünkü 
dövlətçiliyimiz qarşısında du-
ran problemləri, onun fəlsəfəsini 
dərindən dərk edən bir filosof 
kimi Ramiz müəllim Azərbaycanın 

gələcəyinin qurulması ilə bağlı dövlət 
təcrübəsindən istifadə edən son 
dərəcə müdrik dövlət xadimidir. Onun 
bu gün dövlət xadimi kimi formalaş-
masının ən əsas xüsusiyyətlərindən 
biri də on illərlə ulu öndər Heydər 
Əliyevin yaxın silahdaşı kimi fəaliyyət 
göstərməsidir. Ramiz müəllim bir 
filosof, alim, dövlət xadimi kimi 
Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf 
etdirməsində bu gün də çalışır, elmi, 
fəlsəfi fəaliyyətini davam etdirir. 
Azərbaycanşünaslıq problemləri istər 
qədim dövrdə, istər XVI əsrdə, istərsə 
də bu gün Azərbaycan və onun 
ətrafındakı dövlətlərin münasibətinin 
öyrənilməsində aktuallıq kəsb edir 
ki, bu baxımdan akademik Ramiz 
Mehdiyevin erməni dövlətinin, dininin, 
cəmiyyətinin formalaşması ilə bağlı 
fikirləri son dərəcə maraqlıdır və 
azərbaycanşünaslıq istiqamətində 
aparılan araşdırmalara işıq saçan bir 
tədqiqatdır. Əsər Qriqorian kilsəsinin 
Səfəvi dövlətinə qarşı apardığı 
casusluq, dağıdıcılıq işlərinin aşkar 
edilməsi istiqamətində elmi, ictimai 
və dövlətçilik baxımdan son dərəcə 
qiymətlidir”. 

Rektor müəllifin göstərdiyi xidmətin 
ən böyük məzmununun bu gün gənc 
nəslin bu kitablardan əsl Azərbaycan 
tarixini öyrənəcəklərindən ibarət oldu-
ğunu qeyd edib: “Onlar Ermənistan –

Azərbaycan münasibətlərinin təkcə bu 
günü ilə deyil, həmçinin dünəni ilə də 
tanış olacaqlar. Bu günün nəticələrini 
dünənki günlə əlaqələndirərək, 
gələcəyimiz üçün müəyyən nəticələr 
çıxaracaqlar”.

Tədbirdə çıxış edən ADU-nun 
azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat 
laboratoriyasının professorları Solmaz 
Rüstəmova-Tohidi, Niyazi Mehdi, “Ru-
siyaşünaslıq mərkəzi” elmi-tədqiqat 
laboratoriyasının müdiri, professor 
Məmməd Əliyev və başqaları aka-
demik Ramiz Mehdiyevin mötəbər 
elmi-tarixi mənbələr əsasında yazdığı 
yeni əsərinin çox maraqlı və aktual 
mövzuya həsr olunduğunu bildiriblər. 
Çıxışlarda qeyd edilib ki, bu əsərdə 
Qriqorian kilsəsinin Səfəvilər dövlətinə 
qarşı apardığı pozucu kəşfiyyat və 
siyasi-ideoloji fəaliyyət geniş işıqlan-
dırılır. Əsər, həmçinin Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin obyektiv araşdırılması 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Sonra kitabla bağlı müzakirələr 
aparılıb. 

AZƏRTAC

Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və 
Koordinasiyası Komissiyasının növbəti iclası keçirilib

 � Ölkə üzrə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası 
daxil olmaqla 2018-ci 
ilin 11 ayı ərzində Əmək 
Müqavilələri Bildirişi Elektron 
İnformasiya Sistemində əmək 
müqavilələrinin sayında 92 min 
750 artım müşahidə olunub. 
İlin sonunadək bu rəqəmin yüz 
mindən çox olması gözlənilir.

Bu barədə dekabrın 25-də 
Nazirlər Kabinetində keçirilən Əmək 
Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və 
Koordinasiyası Komissiyasının altıncı 
iclasında Baş nazirin müavini, komis-
siyanın sədri Əli Əhmədov deyib.

İclasda 2018-ci ildə reallaşdırılan 
tədbirlər, əldə edilən nəticələr və qar-
şıda duran vəzifələr müzakirə edilib.

Əli Əhmədov bildirib ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığı ilə qeyri-rəsmi məşğulluqla 
mübarizə bundan sonra da qətiyyətlə 
davam etdiriləcək. Komissiyanın 
səmərəli fəaliyyəti nəticəsində ölkə 

üzrə əmək müqavilələri bildirişlərinin 
və fiziki şəxs olan aktiv fərdi sahib-
karların sayında əhəmiyyətli artım 
müşahidə edilib. Ümumilikdə, ko-
missiyaya üzv olan aidiyyəti qu-
rumların fəaliyyəti nəticəsində və 
yerlərdə məşğulluğa kömək göstərən 
əlaqələndirmə komitələrinin dəstəyi 
ilə cari ildə qeyri-formal məşğul 
əhalinin sayında əhəmiyyətli azalma 
müşahidə olunub. Cari ilin 9 ayında, 

həmçinin fiziki şəxs olan fərdi sahib-
karların da sayında artım olub. Belə 
ki, ilin əvvəlindən fərdi sahibkarların 
sayı 23 min 63 artaraq 351 min 607 
təşkil edib. İlin sonuna qədər bu 
rəqəmin bir qədər də artması ehtimal 
olunur. 

Sonda aidiyyəti üzrə tapşırıqlar 
verilib.

AZƏRTAC

Məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
üzrə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir

 � Təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş məhkəmə-hüquq islahatları Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilərək məhkəmə 
sistemi müasirləşdirilir, qanunvericilik təkmilləşdirilir, məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqilliyi gücləndirilir və özünüidarə səlahiyyətləri 
ilbəil genişləndirilir.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Azərbaycan Prezidentinin dekabrın 21-
də imzaladığı sərəncamlarla 200-dən 
çox hakim barədə müvafiq təyinatlar 
aparılaraq hakim korpusu yeni nəsil 
hüquqşünaslarla möhkəmləndirilib. 
Mövcud vakansiyaların tam əksəriyyəti 
komplektləşdirilməklə hakimlərin iş yükü 
xeyli azaldılıb, işlərə daha keyfiyyətlə və 
vaxtında baxılmasına şərait yaranıb. 

Dekabrın 25-də ədliyyə naziri, 
Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri Fikrət 
Məmmədov Bakı və Sumqayıt apellya-
siya məhkəmələrinin yeni təyin edilmiş 
sədr müavinləri və kollegiya sədrlərinin, 
bu məhkəmələrin yurisdiksiyasına 
daxil olan və digər birinci instansiya 
məhkəmələri sədrlərinin, habelə Ədliyyə 
Nazirliyinin və Məhkəmə-Hüquq Şurası-
nın aidiyyəti məsul işçilərinin iştirakı ilə 
geniş müşavirə keçirib.

Müşavirədə çıxış edən nazir 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

son 15 ildə respublikamızın hərtərəfli 
sürətli tərəqqisini və əldə olunan yüksək 
nailiyyətləri qeyd edib, məhkəmə-hüquq 
islahatlarından və yeniliklərdən danışıb, 
bu ərəfədə dövlətimizin başçısının Bakı 
şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 
yeni inzibati binasının açılışını etməsinin 
məhkəmə hakimiyyətinə verilən böyük 
önəmin növbəti təzahürü olduğunu 
vurğulayıb.

Müşavirədə, həmçinin son illər 
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 
artırılması üzrə görülən məqsədyönlü 
tədbirlər diqqətə çatdırılıb, məhkəmə 
fəaliyyətində mövcud problemlər, yol 
verilən nöqsanlar və onları doğuran 
səbəblər, bununla əlaqədar qarşıda 
duran vəzifələr müzakirə olunub.

Eyni zamanda, dövlət başçısının 
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq 
məhkəmə qərarlarının ədalətliliyinin 
təmin olunması, məhkəmələrdə 
şəffaflığın artırılması, korrupsiyanın 
yolverilməzliyi vurğulanıb, ötən dövrdə 

Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən 
hakimlərin fəaliyyətinin prinsipial 
qiymətləndirildiyi qeyd olunub. Bildiri-
lib ki, kobud qanun pozuntularına yol 
verdiklərinə görə, 120-dən çox hakim 
məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb, 
korrupsiya hüquqpozmalarına görə 
34 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb 
edilib, o cümlədən onlardan 8 nəfərinin 
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam 
verilib, 11 nəfər aşağı vəzifəyə keçirilib 
və ya iş yeri dəyişdirilib.

Müşavirədə hakimlər tərəfindən 
bəzi hallarda süründürməçilik və digər 
nöqsanlara yol verilməsi, Hakimlərin 
Etik Davranış Kodeksinin tələblərinə 
etinasız yanaşılaraq vətəndaşlarla 
kobud rəftar edilməsi qeyd olunub, belə 
halların insanların haqlı narazılığına 
səbəb olduğu bildirilib. Bunların aradan 
qaldırılması ilə bağlı qarşıda duran 
vəzifələr, o cümlədən etik davranış 
qaydalarına dönmədən əməl edilməsi, 
qeyri-prosessual münasibətlərin 
qarşısının alınması, antikorrupsiya 
mədəniyyətinin yüksəldilməsi diqqətə 
çatdırılıb, apellyasiya məhkəmələrinin 
prinsipiallığı artırmasının, qanun pozun-
tularına ciddi reaksiya verilməsinin, ne-
qativ hallara qarşı barışmaz münasibət 
göstərilməsinin vacibliyi vurğulanıb. 

Əfsanəvi kəşfiyyatçı, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
Mehdi Hüseynzadənin 100 illik yubileyi qeyd olunub

 � Dekabrın 26-da AMEA-
nın Nizami Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin 
anadan olmasının 100 illik 
yubileyinə həsr olunan elmi 
konfrans keçirilib.

Tədbiri muzeyin direktoru, akade-
mik Rafael Hüseynov açaraq, konf-
ransın ölkə başçısı Prezident İlham 
Əliyevin “Mehdi Hüseynzadənin 100 
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 
23 iyun 2018-ci il tarixli sərəncamı 
çərçivəsində baş tutduğunu söyləyib. 
Qeyd edib ki, M.Hüseynzadə 
1941–1945-ci illərdə Böyük Vətən 
müharibəsində faşizmə qarşı 
mübarizədə apardığı çoxsaylı uğurlu 
kəşfiyyat əməliyyatları və nümayiş et-
dirdiyi hərbi şücaətləri ilə böyük şöhrət 
qazanıb.

O, daha sonra bəşəriyyətin faşizm 
əsarətindən xilas olmasında Mehdi 
Hüseynzadənin göstərdiyi misilsiz 
xidmətlərdən danışıb. Akademik 
M.Hüseynzadənin sovet kəşfiyyatı 
tərəfindən əvvəlcədən hazırlanaraq 
1942-ci ildə məqsədli şəkildə almanla-
ra əsir düşməsinə şərait yaradıldığını 
və Azərbaycan legionunda xidmət 
keçən zaman SSRİ-yə zəruri informa-
siyalar göndərdiyini bildirib. Qeyd edib 
ki, M.Hüseynzadə daha sonra alman-
ların əsirliyindən qaçaraq İtaliya və 
Yuqoslaviya partizanlarına qoşulub, 
burada göstərdiyi qəhrəmanlıqlarına 
görə, “Mixaylo” ləqəbi ilə tanınıb.

Muzeyin direktoru “Mixaylo”nun 
hərbi şücaətinin sovet cəmiyyətinə 
ölümündən 13 il sonra məlum olduğu-
nu və 1957-ci ildə ona Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adı verildiyini söyləyib. O, 
həmin illərdə Mehdi Hüseynzadənin 
adının əbədiləşdirilməsində ümum-
milli lider Heydər Əliyevin misilsiz 
xidmətləri olduğunu diqqətə çatdırıb.

R.Hüseynov 2011-ci ildə özü-
nün təşəbbüsü ilə Sloveniyanın 
Nova Qoritsa regionundakı Şempas 

qəsəbəsində Mehdi Hüseynzadənin 
xatirəsinə muzeyin yaradıldığını və 
açılış mərasimində ölkə başçısı cənab 
İlham Əliyevin də iştirak etdiyini xatır-
ladıb. Akademik sözügedən muzeydə 
Mehdi Hüseynzadənin döyüş yoldaş-
larının təqdim etdikləri qiymətli ekspo-
natların, qəhrəmanın müəllifi olduğu 
rəsm əsərlərinin sərgiləndiyini bildirib.

Rafael Hüseynov “Mixaylo”nun 
Azərbaycan xalqının yaddaşın-
da İmran Qasımov və Həsən 
Seyidbəylinin ssenarisi əsasında 
çəkilmiş “Uzaq sahillərdə” bədii filmi ilə 
əbədiləşdirildiyini, qəhrəmanlıqlarına 
kitablar yazıldığını, musiqilər 
bəstələndiyini deyib. Akademik diqqətə 
çatdırıb ki, Mehdi Hüseynzadə rəssam, 
kəşfiyyatçı olmaqla yanaşı, həm də 
gözəl şeirlər yazıb. Natiq bu şeirlərin, 
ümumilikdə, Azərbaycan legion 
ədəbiyyatının daha dərindən tədqiq 
edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

O, bu gün Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin tarixinə, İkinci 
Dünya müharibəsində Azərbaycan 
neftçilərinin fədakarlıqlarına, həmçinin 
Mehdi Hüseynzadənin şücaətini əks 
etdirən yeni filmlərin çəkilməsinə bö-
yük ehtiyac olduğunu söyləyib.

Konfrans daha sonra muzeyin 
“Mehdi Hüseynzadə guşəsi”ndə 
davam etdirilib. Burada iştirakçılar 

M.Hüseynzadənin müəllifi olduğu 
rəsm əsərləri və xatirə əşyalarından 
ibarət sərgi ilə tanış olublar.

Yazıçı-publisist, filoloq Azər 
Hacıbəyli Mehdi Hüseynzadənin 
qəhrəmanlıq yoluna həsr etdi-
yi “Fədəkarlıq məktəbi. Mehdi 
Hüseynzadə” kitabından bəhs edib, 
“Bu il 100 ilidir bizim Mehdinin” şeirini 
söyləyib. Sloveniyanın Nova Qoritsa 
şəhərində M.Hüseynzadənin şərəfinə 
ucaldılmış abidənin müəllifi, Xalq 
rəssamı Akif Əsgərov, Sloveniyada 
həmin abidəni ziyarət etdiyi zaman 
yerli əhalinin Azərbaycanın igid oğluna 
nə qədər böyük hörmət və ehtiramı-
nı gördüyünün şahidi olan Tamilla 
Şahbazova və digərləri çıxış edərək 
“Mixaylo”nun qəhrəmanlıqlarından, 
Azərbaycan tarixindəki rolundan 
danışıblar.

Sonda Mehdi Hüseynzadənin 
bacısı oğlanları Hənifə Əlizadə və 
Mehdi Əzizbəyov çıxış edərək ailələri 
adından tədbirin təşkilatçılarına və 
iştirakçılarına öz minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. Çıxışlarda vurğulandı ki, 
xalq öz qəhrəmanlarını heç vaxt unut-
mamalı, onların göstərdikləri sücaət 
və igidliklər gələcək nəsillərə örnək 
olmalıdır.

Qabil YUSİFOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Yaponiya səfiri İsmayıllıya yeni layihə ilə gəlib

 � 2004-cü ildən başlayaraq, İsmayıllıda 
Yaponiya səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə 
sosialyönümlü layihələrin həyata keçirilməsinə 
başlanılıb. Qafqazda ilk dəfə yaradılan “Yapon 
bağı” daxil olmaqla, burada artıq 15 layihə 
istifadəyə verilib. Bunların sırasında təhsil, 
səhiyyə və içməli su təchizatı layihələri əsas yer 
tutur.

Növbəti qrant 
müqaviləsinin imzalan-
ması məqsədilə Yaponiya 
dövlətinin Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Teruyuki Katori baş-
da olmaqla nümayəndə 
heyəti İsmayıllıya gəlib. 
Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mirdaməd Sadıqov 
nümayəndə heyəti ilə görü-
şüb.

Mirdaməd Sadıqov səfiri, 
onun xanımı Noriko Katorini 
və digər qonaqları salamla-
yıb, İsmayıllıya səfərlərindən 
məmnun qaldığını bildirib. 
Deyib ki, İsmayıllı Yaponiya-
nın İto şəhəri ilə qardaşlaşma 
müqaviləsi bağlayıb.

İsmayıllıdan şagirdlər 
həmin şəhərə gedir, yapon 
şagirdlər isə İsmayıllıya 
gəlirlər. Distant yolla qarşılıqlı 

surətdə yaponlar Azərbaycan 
dilini, azərbaycanlı şagirdlər 
isə yapon dilini öyrənirlər. 
Yaponiya səfirliyinin həyata 
keçirdiyi layihələr İsmayıllı-
da təhsilin, səhiyyənin, xalq 
sənətkarlığının inkişafına, 
içməli su təchizatının yax-
şılaşmasına xidmət edir. 
Buna görə də səfirin tim-
salında Yaponiya dövlətinə 
təşəkkürümüzü bildiririk.

RİH başçısı daha sonra 
İsmayıllının tarixi, iqtisadiy-
yatı, turizm imkanları, kənd 
təsərrüfatı, multikultural 
bir bölgə olduğu barədə 
müfəssəl  məlumat verib.

Yaponiya səfiri mehriban-
lıqla qarşılandıqlarına görə 
rayon icra hakimiyyətinin 
rəhbərliyinə təşəkkür 
edib. Daha sonra deyib ki, 
müstəqilliyinə qovuşduqdan 
sonra Azərbaycanda Yapo-
niya səfirliyinin dəstəyi ilə 
230 layihə həyata keçirilib. 
Bunların 15-i İsmayıllının 
payına düşür.

Həmin layihələri həyata 
keçirəndə daha çox ucqar 
ərazilərdə yaşayanların 
ehtiyaclarını nəzərə almışıq. 
Sosial xarakterli layihələrə 
daha çox üstünlük vermişik. 
Azərbaycanla Yaponiya 

arasında əlaqələrin yaran-
masının 26 illik tarixi var. 
Bu əlaqələrin yarandığı 
ilk vaxtlardan İsmayıllının 
xüsusi yeri olub. Ona görə 
də burada daha çox layihə 
reallaşıb. İsmayıllıya səfərə 
gələn yaponiyalı şagirdlər 
geri qayıdarkən səfirlikdə 
qonaq edilirlər. Onlar bura-
da göstərilən qayğıya görə 
İsmayıllıdan böyük razılıq  və 
hörmətlə danışırlar.

İcra başçısının və səfirin 
çıxışlarından sonra səfir 
Teruyuki Katori ilə tərəfdaş 
təşkilat olan “Gənclər İnkişaf 
Naminə” İctimai Birliyinin 
sədri Rasim Allazov arasında 
rayonun Sulut və Sumağallı 
kəndlərində tibb məntəqəsi 
tikintisi barədə qrant 
müqaviləsi imzalanıb.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı qonaqlara xalq 
sənətkarlığını əks etdirən 
hədiyyələr bağışlayıb.

Qonaqlar “Yapon 
bağı”nda, velosiped zavo-
dunda olub, sonra Lahıc 
qəsəbəsinə gediblər.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri
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 � “Əziz dostlar, bu gün məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli işində növbəti önəmli addım atılır. 
Biz min mənzildən ibarət yeni şəhərciyin istifadəyə 
verilməsini birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi 
ürəkdən təbrik edirəm” – Bu sözləri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunda məcburi 
köçkün ailələri üçün salınmış yaşayış kompleksinin 
istifadəyə verilməsi mərasimində demişdir. 

Dövlət başçısı yeni ev alanların 
sevincinə şərik olduğunu  bildirmiş, 
onların məişət şəraitlərinin yaxşı-
laşdırılması istiqamətində görülən 
işlərdən söz açmışdır: “Çox gözəl 
şəhərcikdir, böyük ərazidə yerləşir. 
Burada iyirmidən artıq çoxmərtəbəli 
yaşayış binası inşa edilib. Uşaq 
bağçası, tibb məntəqəsi, icma 
mərkəzi, təxminən 800 şagirdlik 
gözəl məktəb, yəni burada normal 
yaşamaq üçün bütün imkanlar, bütün 

şərait var. Bu şəhərciyin istifadəyə 
verilməsi bir daha onu göstərir ki, 
köçkünlərin problemləri daim diqqət 
mərkəzindədir. Bizim üçün bu, priori-
tet məsələdir”. 

Cənab Prezident son illərdə 
məcburi köçkünlərin problemlərinin 
həlli işində çox böyük addımlar atıl-
dığını, üç yüz minə yaxın köçkünün 
yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin 
edildiyini, bu məqsədlər üçün dövlətin 
çox böyük vəsait xərclədiyini diqqətə 
çatdıraraq əlavə etmişdir ki, məcburi 
köçkünlərin problemləri sosial 
məsələlər arasında ön plandadır. 

 Qeyd edək ki, bu il 5800 köçkün 
ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib 
və istifadəyə verilib. Hər il minlərlə 
köçkün ailəsi yeni evlərlə, mənzillərlə 
təmin edilir.  Dövlət başçısı istəyir ki, 
bütün köçkün ailələri normal şəraitlə 
təmin olunsunlar. Bu istiqamətdə həm 
Bakıda, Abşeron rayonunda, Sumqa-
yıtda, həm də digər şəhər və rayon-
larımızda geniş işlər görülür. Son 
illərdə yüzdən çox köçkün şəhərciyi 
tikilib istifadəyə verilib. Cənab Prezi-
dent mərasimdə bildirmişdir: “Ancaq 
o da həqiqətdir ki, hələ də çətin 
vəziyyətdə yaşayan köçkünlərimiz 
var. Onların problemləri də öz həllini 
tapacaq. Hazırda Dövlətqaçqınkom 
bu istiqamətdə öz işini davam etdirir, 

siyahılar dəqiqləşdirilir və növbəti 
ildə görüləcək işlərlə bağlı indi 
hazırlıq tədbirləri aparılır. Gələn ilin 
dövlət xərclərimizdə köçkünlərin 
problemlərinin həlli üçün kifayət 
qədər böyük vəsait nəzərdə tutulub”. 

 Diqqət çəkən cəhət odur ki, 
son illər həm dövlət, həm də özəl 
sektor tərəfindən köçkünlərin 
mənzil problemləri həll edilir. Bu,  
problemlərin həllində bir yenilikdir. 
Çünki özəl sektor da köçkünlər üçün 

mənzillərin tikintisinə başlamışdır. 
Bu il açılan “Qobu Park” köçkün 
şəhərciyində mindən çox ailə üçün 
yeni binalar, evlər tikilib, bütün 
infrastruktur yaradılıb. Layihə özəl 
sektor tərəfindən təmin edilib, tikilib 
və maliyyələşdirilib. Əsas işi dövlət 
öz üzərinə götürsə də Prezident ümid 
edir ki, növbəti illərdə böyük biznes 
strukturları bu işlərdə köçkünlərə 
kömək göstərəcəklər: “Dövlət 
tərəfindən köçkünlərin problemlərinin 
həlli, onların məşğulluğunun artırıl-
ması üçün son illərdə milyardlarla 
manat vəsait xərclənmişdir. Ancaq 
imkanı olan şirkətlər əlbəttə ki, bu 
sahədə öz sözünü deməlidirlər və biz 
bunu görürük”. 

Köçkünlər üçün salınan 
şəhərciklərdən danışarkən, iki layihə 
– bu il Cocuq Mərcanlıda açılan köç-
kün qəsəbəsi və  Tərtər rayonunun 
Şıxarx qəsəbəsində tikilmiş şəhərcik 
barədə də danışmasaq olmaz. İşğal-
dan azad edilən Cocuq Mərcanlıda 
öncə 50, sonra isə 100 evin tikintisi 
başa çatdırıldı, bütün infrastruktur ya-
radıldı, yollar, elektrik xətləri, məktəb, 
ermənilər tərəfindən dağıdılmış Şuşa 
məscidinin bənzəri olan məscid tikildi. 
Biznes üçün də çox gözəl şərait ya-
radıldı. Hər bir köçkün bir arzu ilə, bir 
amalla yaşayır ki, tezliklə öz doğma 

torpağına qayıtsın. Cocuq Mərcanlı 
qəsəbəsində yenidən həyatın canlan-
ması buna misaldır. Tərtərin Şıxarx 
qəsəbəsində tikilmiş şəhərcik isə 
1200 ailənin mənzil problemini həll 
etdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2011-ci ildə imzaladı-
ğı sərəncama əsasən, Sumqayıt 
şəhəri ərazisindəki yataqxana-

larda müvəqqəti məskunlaşmış 
2900 məcburi köçkün ailəsi üçün 
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni 
yaşayış məhəlləsinin tikilməsi qərara 
alınmışdı. Birinci mərhələdə 1000 
ailənin yerləşdirilməsi üçün  salı-
nacaq məhəlləyə ayrılan 50 hektar 
torpaq sahəsinin 17,5 hektarından 
istifadə edilib. Kompleksin inşasına 
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf 
Fondu tərəfindən bu ilin martında 
başlanılıb və layihə üzrə 23-ü 42, 
biri isə 35 mənzilli olan 7 mərtəbəli 
yaşayış binası inşa olunub. Məktəb 
və uşaq bağçasının daxil olduğu 
yeni yaşayış kompleksində digər 
zəruri infrastruktur obyektləri, həkim 
məntəqəsi, ATS binası tikilib, istirahət 
parkı salınıb, uşaq meydançaları 
yaradılıb. Ərazidə geniş abadlıq və 
yaşıllaşdırma işləri görülüb. Komp-
leks salınarkən elektrik, su, qaz, 
istilik təchizatı və suvarma sisteminin, 
rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurul-
masına xüsusi diqqət göstərilib. 

Rekord göstərici kimi deyə bilərik 
ki, bu yaşayış kompleksi ölkə üzrə 
məcburi köçkünlər üçün salınan 
sayca 101-ci şəhərcikdir.  Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu şəhərcikdəki 
mənzillərin ümumi sahəsi 76 min 
kvadratmetr olmaqla, 77-si biro-
taqlı, 420-si ikiotaqlı, 406-sı üço-
taqlı, 96-sı isə dördotaqlıdır. Bütün 
mənzillər təmir edilib və mətbəx 
mebeli ilə təchiz olunub. Yeni yaşa-
yış kompleksində hazırda Sumqayıt 
şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində 
yataqxanalarda və digər inzibati 
binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 
məcburi köçkün ailələri mənzillə 
təmin olunacaq. 

Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
təmin olunması istiqamətində 
həyata keçirdiyi tədbirlər, qaçqın 
və məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
görülən işlər bu kateqoriyadan olan 

soydaşlarımızın hər zaman diqqət 
və qayğı ilə əhatə olunduğunu 
göstərir. Bu istiqamətdə atılan 
mühüm addımlardan biri də 2017-ci 
il martın 9-da Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin 
yataqxanalarında müvəqqəti 
məskunlaşmış qaçqın və məcburi 
köçkün ailələrinin köçürülməsinə 

həsr edilən müşavirənin keçirilməsi 
oldu. Mehriban xanım Əliyeva 
müşavirədəki çıxışında ağır 
vəziyyətdə, qəzalı və yararsız 
binalarda məskunlaşan məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
tapşırıqlarını verdi. 2017-ci ilin 
may ayında Qaradağ rayonunda 
1026 məcburi köçkün ailəsi üçün 
inşa edilən yaşayış kompleksinin 
təməli qoyuldu. Abşeron rayonunun 
Masazır, Mehdiabad, həmçinin 
Sabunçu rayonunun Ramana 
qəsəbələrində 470 mənzil məcburi 
köçkünlərə təqdim edildi. Bununla 
yanaşı, Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən alınan 465 mənzilə 
Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon 
ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım 
Stansiyasının yarımçıq binasından 
məcburi köçkün ailələrinin 
köçürülməsi başa çatdı. 

Son olaraq deyə bilərik ki, 
ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin 
ləğv edilməsi ilə başlanan proses 
nəticəsində qaçqın və məcburi 
köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon 
kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 
müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli bi-
nalardan ibarət yaşayış kompleksləri 
salınıb. İlin sonuna qədər evlərlə, 
mənzillərlə təmin edilmiş məcburi 
köçkünlərin sayı 300 minə çatacaq. 
Bu da 53 min 500 ailə və ya 300 min 
qaçqın və məcburi köçkün deməkdir. 
Ümumilikdə, bu kateqoriyadan olan 
insanların sosial problemlərinin həlli 
üçün indiyədək 7,1 milyard ma-
nat vəsait xərclənib. Ötən dövrdə 
200 min məcburi köçkün büdcə 
təşkilatlarında və digər sahələrdə 
daimi işlə təmin edilib. Bununla da 
məcburi köçkünlər arasında yoxsul-
luq həddi son 15 ildə 75 faizdən 12 
faizədək azalıb. 

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

101-ci şəhərcik istifadəyə verildi  

“Məcburi köçkünlərin 
problemləri ön plandadır”

 � Bu sözləri ölkə Prezidenti İlham Əliyev Abşeron rayonunda 
məcburi köçkün ailələri üçün salınmış yaşayış kompleksinin 
istifadəyə verilməsi ilə bağlı keçirilən mərasimdə dedi. 

Doğrudan da, məcburi 
köçkünlərin mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması, sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi bu gün 
dövlətimizin diqqət 
mərkəzindədir. Son illər 
bir-birinin ardınca istifadəyə 
verilən, məcburi köçkünlər 
üçün inşa edilən yaşayış 
kompleksləri və onların açılış 
mərasimlərində Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı bir 

daha sübut edir ki, məcburi 
köçkünlərə qayğı və diqqət 
durmadan artır. 

Bu günlərdə cənab 
Prezident və Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva 
məcburi köçkünlər ücün 
daha bir yeni yaşayış komp-
leksinin açılışında iştirak 
etdilər. Mən bu mərasimi 
televiziya vasitəsilə izlədim. 
Cənab Prezidentin öz ad 
gününü məcburi köçkünlərlə 
bir yerdə keçirməsi hər biri-
miz üçün qürurverici hadisə 
idi.

Cənab Prezident 
mərasimdəki çıxışında 
dedi: “Son illərdə məcburi 
köçkünlərin problemlərinin 
həlli işində çox böyük 
addımlar atılmışdır. Üç yüz 

minə yaxın məcburi köçkün 
yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə 
təmin edilib. Bu məqsədlər 
üçün dövlət çox böyük vəsait 
xərcləyib və bu da təbiidir. 
Çünki mən həmişə demişəm 
ki, məcburi köçkünlərin 
problemləri sosial məsələlər 
arasında ön plandadır”.

Qubadlılılar həmişə Pre-
zidentimizin diqqət və qay-
ğısı ilə əhatə olunmuşlar. Bu 
gün məktəblərimizdə uşaqlar 

yüksək səviyyədə təhsil alır, 
əhalinin  sağlamlığı üçün la-
zım olan şərait yaradılır, yeni 
iş yerləri açılır. Bunlar hamısı 
dövlətimizin həyata keçirdiyi 
siyasətin nəticəsidir.

Cənab Prezident də bu il  
görülən işlərdən danışarkən 
dedi: “Bu il 5800 köçkün 
ailəsi üçün fərdi evlər, 
mənzillər tikilib və istifadəyə 
verilib. Artıq köçkünlərin bu 
evlərə, mənzillərə yerləşməsi 
prosesinə start verilmişdir. 
Bu, rekord göstəricidir. Biz 
hər il minlərlə köçkün ailəsini 
yeni evlərlə, mənzillərlə 
təmin edirik. Bir daha demək 
istəyirəm ki, bu il bu, ən 
yüksək səviyyədə öz həllini 
tapıb. Bizim vəzifəmiz ondan 
ibarətdir ki, bütün köçkün 
ailələri normal şəraitlə təmin 

olunsunlar.”
Prezident qeyd edib ki, 

gələn ilin dövlət xərclərimizdə 
köçkünlərin problemlərinin 
həlli üçün kifayət qədər bö-
yük vəsait nəzərdə tutulub. 

 Mərasimdə Qubadlının 
şərəfini ucaldan, Lələtəpə 
uğrunda döyüşlərdə  
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə 
Prezident fərmanı ilə Milli 
Qəhrəman adını almış Şükür 
Həmidovun atası Nəriman 
Həmidov qubadlılılar adın-
dan Prezidentimizi ad günü 
münasibətilə təbrik etdi, 
ona Azərbaycanın  daha da  
çiçəklənməsi yolunda uğurlar 
arzuladı.

Azad HACIYEV, 
  Qubadlı rayonundan  

məcburi köçkün

“Dövlət başçısına minnətdarıq”
 � Abşeron rayonunun ərazisində 

məcburi köçkünlər üçün salınan yeni yaşayış 
kompleksinin istifadəyə verilməsi mühüm 
hadisədir. Azərbaycanda son illər ərzində 
onlarla yeni bu cür kompleks salınıb, on minlərlə 
köçkün yeni evlərə köçürülüb. Bütün evlərdə, 
mənzillərdə hər cür şərait yaradılıb. 

Bütün bunlar 
Azərbaycanın ildən-ilə 
güclənməsi, qüdrətlənməsi 
hesabına gerçəkləşir. 2003-
cü ildən başlayaraq, res-
publikamızda gedən tikinti-
quruculuq, abadlıq işləri, 
sənaye, kənd təsərrüfatı, 
elm, mədəniyyət, sosial-iqti-
sadi sahələrdəki nailiyyətlər, 
siyasi sabitlik Azərbaycanı  
bütün dünyada inkişaf etmiş 
respublikalar sırasına çıxa-
rıb, maliyyə sarıdan güclü 
potensial yaranıb. Əlbəttə, 
bu, möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin gərgin 
əməyi nəticəsində reallaşıb.  

Abşeron rayonunun 
ərazisində məcburi köçkünlər 
üçün salınan yeni yaşayış 
kompleksində mənzil sahibi 
olanlardan biri də mənim 
ailəmdir. Erməni işğalçı-
larının yer-yurdumuzdan 
didərgin saldıqları biz insan-
lara göstərilən bu qayğını 
heç zaman unutmayacağıq. 
Ulu öndərimiz, son 15 ildə 
isə möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev bizə böyük 
diqqət göstəriblər.  

Dövlətimizin başçısı 
məcburi köçkünlərlə vaxtaşırı 
görüşür, problemlərimizlə, 
sosial şəraitimizlə dərindən 
maraqlanır,  güzəranımızın, 
maddi rifahımızın yaxşılaş-
ması üçün müvafiq struk-
turlara konkret  tapşırıqlar 
verir. Biz bu qayğıkeşliyi 
yüksək dəyərləndirir, ulu 
öndərimizin siyasi xəttini 
cəsarətlə davam etdirdiyinə 
görə ona minnətdarlıq 
edir, dövlətçiliyimiz naminə 
əlimizdən gələn səyləri heç 

zaman əsirgəməməyimizi 
bildirirəm.   

Cənab İlham Əliyev ad 
günündə bizə mənzil sevinci 
yaşatdığına görə, ona “Çox 
sağ olun, çox var olun”, – 
deyirəm, Birinci vitse-pre-
zident hörmətli Mehriban 

xanıma qaçqınların, məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına hər za-
man diqqət yetirdiyinə görə 
minnətdarlığımı bildirirəm. 
Azərbaycan Prezidentinin 
rəhbərliyi, müdrik siyasəti 
ilə torpaqlarımızın tezliklə 
işğaldan azad olunacağına, 
öz ata-baba torpaqlarımıza 
qayıdacağımıza  inanıram.   

Qasım ASLANOV,  
Qubadlı rayonundan  

məcburi köçkün 

Atəşkəs rejimi 29 dəfə pozulub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 

cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı 
pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 29 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Ermənistan Respublikasının Noyemberyan 
rayonunun Voskevan, Voskepar kəndlərində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Azərbaycan Respublikasının Qazax rayo-

nunun Fərəhli, Gədəbəy rayonunun Göyəli 
kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Baş 
Qərvənd, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayo-
nunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığın-
da, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.

 � Cari ilin başa çatmasına sayılı 
günlər qalır. Bu il Azərbaycan iqtisadiyyatı 
hansı uğurlara nail oldu?  Aparılan islahatlar 
iqtisadiyyatın real sektorunda vəd olunan inkişaf 
sürətini təmin edə bildimi? Gələn ilin büdcəsi 
iqtisadi islahatların dərinləşməsinə necə təsir 
edəcək?  İlin yekunlarından danışarkən, ilk 
növbədə, bu suallara cavab vermək lazımdır.

Bir neçə gün əvvəl Dövlət 
Statistika Komitəsi cari ilin 11 
ayı üzrə ölkənin iqtisadiyya-
tında əldə olunmuş nəticələri 
açıqladı. On bir ay ərzində 
ölkə üzrə 72,4 milyard ma-
natlıq ümumi daxili məhsul 
istehsal olunub. Bu, ötən ilin 
eyni dövründəkindən 1 faiz 

çoxdur. İqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektorunda isə  artım 1,3 faiz 
təşkil edib.

Hesabata əsasən, yan-
var-noyabr aylarında əsas 
kapitala ötən ilin müvafiq 
dövründəkindən 8,8 faiz az 
– 12,9 milyard manat vəsait 
yönəldilib.  Bu azalma yal-
nız neft sektoruna yatırılan 
investisiyaların həcminin aşağı 
düşməsi ilə bağlıdır. Bəs ötən 
dövrdə iqtisadiyyatın qeyri-
neft sektoruna yatırımların 
həcmində hansı dəyişikliklər 
baş verib? On bir ayda qeyri-
neft sektoruna qoyulmuş 
investisiyaların həcmi 21,2 
faiz, o cümlədən qeyri-neft 
sənayesində 22,6 faiz artıb. 
Ölkə üzrə qeyri-neft sektoruna 
yatırılan vəsaitin məbləği 7,6 
milyard manat olub  ki, bunun 
da 1,5 milyard manatı qeyri-
neft sənayesinin payına düşür.

Cari ilin 11 ayı ərzində 

iqtisadiyyatın durumunu 
və onun real sektorunun 
vəziyyətini xarakterizə edən 
ümumi göstəricilər ilk baxışda 
ölkə iqtisadiyyatının sürətli 
inkişaf illərində qeydə alınmış 
rəqəmlərdən xeyli aşağı olduğu 
təsəvvürü yaradır. Lakin bu 
göstəricilərə qiymət verərkən 

məsələyə bir qədər başqa priz-
madan yanaşmaq doğru olardı. 
Daha doğrusu, unutmaq olmaz 
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı da 
2018-ci ilə qədər son iki ildə 
dünya iqtisadiyyatının üzləşdiyi 
iqtisadi böhranın təsirlərini  
yaşamışdı. Bu baxımdan, cari 
ildə ümumi iqtisadiyyatda və 
onun real sektorunda əldə 
olunan və ilk baxışda  o qədər 
də böyük görünməyən bu 
rəqəmlər əslində kifayət qədər 
normal göstəricilərdir.

 İqtisadiyyatda 1-1,3 
faiz artım o deməkdir ki, bu 
irəliləyiş əldə edilməmişdən 
öncə  son iki ildə,  xüsusilə 
də 2016-cı ildə ölkə iqtisadiy-
yatında yaranmış geriləmələr 
aradan qaldırılıb. Deməli, bu 
məntiqlə bizdə ümumi iqtisadi 
artım 1-1,3 faiz yox,  bun-
dan bir neçə dəfə çoxdur. Bu 
səbəbdən də ölkə iqtisadiy-
yatında 11 ayda əldə olunan 

nəticələrin uğurlu olduğunu 
israrla təsdiq etmək olar.

Gələn il iqtisadi islahatların 
daha da dərinləşməsi nəzərdə 
tutulur. Növbəti ildə azad sa-
hibkarlığın inkişafına geniş və 
daha münbit fəaliyyət meydanı 
vəd edən vergi islahatları ölkə 
iqtisadiyyatının cari ildəkindən 
daha sürətlə inkişaf edəcəyinə 
yaxşı zəmin yaradır. Bu islahat-
lar iqtisadiyyatın real sektoru-
nun daha üstün inkişafını tam 
təmin edəcək.

Cari ilin ötən dövrü ərzində 
əhalinin gəlirlərinin artması və  
ölkədə sosial durumun  yaxşı-
laşdırılması istiqamətində də 
yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. 
Belə ki, 11 ay ərzində əhalinin 
nominal gəlirlərinin həcmi 9,2 
faiz  artıb. Ölkədə inflyasiya-
nın cəmi 2,3 faiz olduğunu 
nəzərə alsaq, bu o deməkdir ki, 
əhalinin gəlirlərinin real artımı 
bundan 4 dəfə çox olmuşdur.

Gələn ilin büdcəsində 
dövlət əsaslı kapital qoylu-
şu həcminin 33,4 faiz, kənd 
təsərrüfatına ayrılan vəsaitlərin 
həcminin  isə 35,7 faiz  artırıl-
ması nəzərdə tutulur. Növbəti 
ildə dövlətin özəl sektorda 
sahibkarlığa dəstək məqsədilə 
ayırdığı vəsaitlərin həcmi 72,5 
faiz artacaq.

 Dövlət iqtisadi məsələlərin 
uğurlu həllinə nail olduqca 
əhalinin sosial müdafiəsi 
daha da güclənir. Növbəti ildə 
büdcədə sosial müdafiə və 
sosial təminat xərclərinin 20 
faizə qədər artırılması nəzərdə 
tutulub. Ölkə ərazisində tibbi 
sığortanın 2020-ci ildən tam 
tətbiq edilməsi məqsədilə 
gələn il dövlət büdcəsindən 
əlavə olaraq 200 milyon manat 
vəsait ayrılacaq. Bu, növbəti 
ildə bütövlükdə, səhiyyə 
xərclərinin 42,2 faiz artırılması 
deməkdir.

Növbəti ildə ölkə iqti-
sadiyyatının və onun real 
sektorunun sürətli inkişafını 
təmin edəcək amillər sırasın-
da təkcə büdcədən iqtisadi 
islahatlarla bağlı ayrılan 
vəsaitlər deyil, həm də vergi 
sistemində aparılan islahat-
ların  böyük rolu olacaq. 
Sahibkarlıq fəaliyyətinin 
vergi yükünün əsaslı şəkildə 
azaldılmasını nəzərdə tutan 
bu islahatlar, eyni zamanda, 
daxili və xarici investisiyaların 
həcminin artırılmasına ciddi 
təkan verəcək.

Bir sözlə, biz növbəti 
ildə iqtisadi lokomotivimi-
zin yeni sürət templəri ilə 
irəliləyəcəyinin canlı  şahidi 
olacağıq.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Iqtisadiyyatımız daha sürətlə inkişaf  edəcək 
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Peşəkarlıqla hazırlanmış 
mühüm maliyyə sənədi

 � Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 
üçün dövlət büdcəsini təsdiq edib. Sənədin Milli Məclisdə müzakirələri 
zamanı qeyd edildiyi kimi, gələn ilin büdcəsi daha sosialyönümlü 
olması ilə fərqlənir. Büdcə xərclərinin 32 faizini sosialyönümlü xərclər 
təşkil edir. 

Yeni büdcədə diqqətçəkən 
məqamlardan biri əhalinin sağlamlığının 
qorunması üçün ayrılan vəsaitlə bağlıdır. 
2019-cu ildə səhiyyə sahəsinə ayrılan 
xərclər cari ilin xərclərindən 309 milyon 
manat, yəni, 32 faiz çoxdur. Bundan əlavə, 
icbari tibbi sığorta üçün 223 milyon manat 
vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu, onu 
göstərir ki, əhalinin sağlamlığının qorunma-
sı dövlətin prioritetlərindən biridir. 

Ölkə üçün strateji sahələrdən biri hesab 
olunan təhsillə bağlı xərclərin də 2018-ci ilə 
nisbətən 11 faiz artırılması nəzərdə tutulur 
və 2019-cu ildə bu sahəyə 2 milyard 275 
milyon manat vəsait xərclənəcək. 

Bundan əlavə, 2019-cu ildə 
Azərbaycanın vergi sistemində köklü isla-
hatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 
Məqsəd iqtisadi fəallığı stimullaşdırmaq, 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına daha 
geniş meydan açmaqdır. Nəzərdə tutulan 
islahatlar, şübhəsiz ki, ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafına öz töhfəsini verəcək.

Əmək bazarını sağlamlaşdırmaq, qeyri-
rəsmi məşğulluğu aradan qaldırmaq və 
əməkhaqlarını leqallaşdırmaq məqsədilə 
nəzərdə tutulan tədbirlər də böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Neft-qaz sahəsində 
fəaliyyəti olmayan özəl sektorda 7 il 
müddətinə güzəştlər tətbiq ediləcək. 

Gələn il kənd təsərrüfatının 
dəstəklənməsi üçün də maliyyə vəsaitinin 
10,5 faiz artırılaraq 835 milyon manata 
çatdırılması qərara alınıb. Bütün bunlardan 
əlavə, növbəti ilin dövlət büdcəsində kiçik 
və orta biznesin inkişafına 30 milyon ma-
nat, özəlləşdirmədən qabaq müəssisələrin 
sağlamlaşdırılması tədbirləri üçün 20 mil-
yon manat, bir sıra dövlət müəssisələrində 
islahatların aparılması ilə bağlı texniki-
iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanmasına 
5 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə 
tutulub.

Təbii ki, 2019-cu ilin büdcəsi Prezi-
dent İlham Əliyevin müəyyən etdiyi stra-
teji inkişaf prioritetləri nəzərə alınmaqla 
formalaşdırılıb və mövcud reallıqları əks 
etdirən mükəmməl sənəddir. İnanırıq ki, 
yüksək peşəkarlıqla hazırlanmış bu mühüm 
maliyyə sənədi növbəti ildə iqtisadiyyatın 
inkişafına və əhalinin sosial müdafiəsinin 
təmin edilməsinə, eyni zamanda, 
ölkənin müdafiə qüdrətinin artırılmasına, 
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın müsbət 
imicinin daha da möhkəmləndirilməsinə 
imkan verəcək.

Vaqif ABBASOV,  
Azərbaycan Jurnalistlər 

Birliyinin üzvü, Şirvan şəhəri

Uğurların əsasında 
düzgün idarəçilik dayanır 

 � Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 
Əliyevin fərmanı ilə  2019-cu il üçün ölkəmizin 
dövlət büdcəsi təsdiq edilmişdir. Azərbaycanın 
dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafını təcəssüm 
etdirən bu mühüm sənədin sosialyönümlü səciyyə 
daşıması ölkə ictimaiyyətində dərin razılıq 
doğurub. Bu barədə söz düşəndə Bakı Dövlət 
Universitetinin tarix fakültəsinin müəllimi, tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Atamoğlan Məmmədli dedi: 

– Mən Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu 
il üçün dövlət büdcəsi ilə 
“Xalq qəzeti”nin həftəsonu 
nömrəsində tanış oldum. 
Qeyd etmək istəyirəm ki, 
dövlət büdcəsinin, əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, bu 
dəfə də sosialyönümlü 
olması məni çox sevindirdi.

Bəli, Azərbaycan 
dövləti son illər sürətlə 
inkişaf və tərəqqi edir. Bir 
Çin xalq məsəlində deyilir 
ki, insan o vaxt tam xoşbəxt 
olur ki, o, özünü şərəfli və 
ləyaqətli bir Vətənin sakini 
hesab edir. Mən də bu gün 
azad, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin vətəndaşı, ziyalı-
sı olaraq, özümü tamamilə 

xoşbəxt sayıram. Ona görə 
xoşbəxt sayıram ki, hər yerdə 
inkişaf və tərəqqi görürəm. 
İnsan üçün bundan böyük 
səadət ola bilərmi?!

Son illər doğma Bakıya 
xarici ölkələrdən çox say-
da nüfuzlu qonaqlar təşrif 
buyurur. Onların, demək olar 

ki, hər biri buradakı sürətli in-
kişafdan, tərəqqidən heyrətə 
gəlir. Danılmaz həqiqətdir 
ki, Vətənimizin paytaxtı bu 
gün dünyanın ən gözəl və 
yaraşıqlı şəhərlərindən biridir. 
Bundan böyük qürur duyu-
ram. 

Son vaxtlar yolum tez-tez 
bölgələrə düşür. Doğulub 
boya-başa çatdığım Beyləqan 
rayonuna tez-tez gedirəm. 
Ölkəmizin hər bir bölgəsi 
kimi, son illər Beyləqan da 
çox tərəqqi edib. Ən başlıca-
sı, rayon sakinlərinin maddi 
rifahı, güzəranı çox yaxşılaşıb. 

Hesab edirəm ki, 
Azərbaycanın uğurlarının 
kökündə, ilk növbədə, düz-
gün idarəçilik, xalqla iqtida-
rın sarsılmaz birliyi dayanır. 
Əminəm ki, Prezident İlham 
Əliyevin müdrik liderliyi ilə 
qarşıdan gələn 2019-cu il 
Azərbaycan xalqı üçün yeni 
uğurlarla yadda qalacaq.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”

Gələn ilin büdcəsi 
daha çox sosialyönümlüdür

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı fərman və 
sərəncamlar, qəbul edilən proqramlar və ardıcıl olaraq aparılan islahatların 
uğurlu nəticələri ölkənin sosial sahədəki müsbət dinamikasını əks etdirir. 
Təqdirəlayiq haldır ki, 2019-cu ilin büdcə layihəsi müzakirə edilməzdən öncə 
ekspertlər gələn ilin büdcəsinin əsasən sosialyönümlü olacağını bildirirdilər. 
Çünki dövlət tərəfindən gələn il üçün birmənalı şəkildə əhalinin rifahının daha 
da yüksəlməsinə istiqamətlənən genişmiqyaslı işlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulub. 

Milli Məclisdə büdcə layihəsinin 
müzakirəsi zamanı sosial sahəyə daha çox 
diqqət ayrıldığını müşahidə etdik. Bu gün 
təsdiq edilmiş büdcəni əks etdirən cədvələ 
nəzər salsaq, həqiqətən də, əhalinin sosial 
müdafiəsi və səhiyyə məsələlərinə ötən ilə 
nisbətən xeyli artıq vəsait ayrıldığını görərik.

2019-cu ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 23 
milyard 168 milyon manat, xərcləri 25 mil-
yard 190 milyon manat təsdiq edilib. Sosial 
müdafiə və sosial təminat sahələrinə dövlət 
büdcəsindən 2 milyard 620 milyon 387 min 
16 manat vəsait ayrılıb ki, bunun 2 milyard 
577 milyon 355 min 340 manatı ancaq sosial 
müdafiə xərcləri üçün nəzərdə tutulub. Sosial 
təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin ba-
lanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 
öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsinə 1 mil-
yard 502 milyon 732 min 410 manat vəsait 
təsdiqlənib. Gələn il, həmçinin sosial təminat 
xərclərinə 42 milyon 971 min 676 manat, sosial 
müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi 
tədqiqatlara 60000 manat vəsait veriləcək. 

Sosial sahənin bir qolu olan səhiyyə 
xərcləri üçün büdcədən ayrılan vəsaitin 
həcmi artırılaraq 1 milyard 42 milyon 
488 min 474 manat olub. Bu, 2018-ci illə 
müqayisədə təqribən 41 faiz çoxdur. Səhiyyə 
xərcləri üzrə təsdiqlənən vəsaitin 374 milyon 
57 min 416 manatı xəstəxanaların, 117 
milyon 655 min 553 manatı poliklinikala-
rın və ambulatoriyaların saxlanılmasına, 6 
milyon 816 min 380 manatı səhiyyə sahəsinə 
aid edilən digər xidmətlər üzrə xərclərə 
yönəldiləcək. Səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar və digər xidmətlər üzrə xərclərə, 
eyni zamanda, məqsədli proqram və 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə sərf oluna-
caq vəsaitin həcmi də ötən illə müqayisədə 
artırılıb.

Gələn ilin dövlət büdcəsindən də gö-
ründüyü kimi, Azərbaycan Cənubi Qafqaz 
regionunda ən güclü iqtisadi potensiala və ən 
böyük büdcəyə malik olan ölkədir.

 Flora ƏLƏSGƏROVA, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

 � Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 
sürətli inkişafı, bu istiqamətdə baş verən 
yeni keyfiyyət dəyişiklikləri ölkəmizin 
müdafiə potensialının qüdrətlənməsinə, 
Silahlı Qüvvələrimizin güclənməsinə və 
modernləşməsinə səbəb olub. Dünyada baş 
verən hadisələr də təsdiqləyir ki, iqtisadiyyatı 
güclü olan dövlətin ordusunun da güclü olması 
qaçılmaz zərurətdir. Bu inkişaf hərbi imkanların 
artırılması üçün əlverişli şərait yaradır. Maddi-
texniki bazası durmadan təkmilləşdirilən 
ordumuzun peşəkarlığı artır. Son illərdə 
respublikamızda 20-dən çox hərbi zavod 
yaradılmışdır. Bu zavodlarda 1200 adda hərbi 
təyinatlı məhsul istehsal olunur.

Hazırda respublikamızda 
ordu quruculuğu ən prioritet 
sahələrdən biridir. Təbii ki, 
müharibə şəraitində yaşa-
yan ölkə üçün bu, xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Son 
illərdə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri əsaslı inkişaf yolu 
keçmiş, ordumuzun mad-
di-texniki bazası hərtərəfli 
müasirləşdirilmiş, döyüş 
qabiliyyəti artmışdır. Gələn ilin 

dövlət büdcəsində müdafiə 
və təhlükəsizlik məsələlərinə 
ayrılan vəsaitin artırılması bu 
məsələləri ölkə başçısının 
daim diqqət mərkəzində sax-
lamasından xəbər verir.

Milli Məclisin  deputatı 
Flora QASIMOVA 
söhbətində bunları dedi:

– Azərbaycan  Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı cənab İlham Əliyev 

ölkəmizin müdafiəsinin 
və təhlükəsizliyinin təmin 
olunmasını ən zəruri vəzifə 
kimi qarşıya qoyub. Hər il 
dövlət büdcəsindən hərbi 
məqsədlər üçün böyük 
məbləğdə vəsait ayrılma-
sında da məqsəd budur 
. Dövlət büdcəsindən ən 

böyük xərclərin ordu quru-
culuğuna sərf olunmasının 
nəticəsidir ki, son illər Silahlı 
Qüvvələrimiz ən müasir 
silah-sursatla təchiz olunub. 
Bu vəsaitlər hesabına əldə 
edilmiş döyüş təyyarələri, 
zirehli maşınlar, ən müasir 
tanklar, artilleriya qurğuları 
və digər texnikalar düşmənin 
istənilən hədəfini məhv 
etməyə qadirdir. 

Dövlətimizin başçısı 
dəfələrlə vurğulayıb ki, hərbi 
xərclər ümumi büdcəmizdə 
bundan sonra da üstünlük 
təşkil edəcək. Bunu 2019-cu 
ilin dövlət büdcəsindən hərbi 
xərclərə ayrılan vəsait də 
təsdiqlədi. Diqqətə çatdı-

rım ki, 2019-cu 
ildə müdafiə və 
təhlükəsizlik xərcləri 
üçün 3,037 milyard 
manat vəsait ayrılıb. 
Bu da 2018-ci illə 
müqayisədə 132,4 
milyon manat 
çoxdur. Hazırda 
müharibə şəraitində 
olan bir ölkə üçün 
hərbi xərclərin 
artırılması çox 
vacibdir. Bundan 
başqa, dövlətimizin 
başçısı hərbi qulluq-

çuların sosial müdaifəsinin 
gücləndirilməsinə, onların 
əməkhaqlarının artırılması-
na, mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına xüsusi 
diqqət ayırır. Bütün bun-
ların nəticəsidir ki, son 
illərdə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri əsaslı inkişaf yolu 
keçmiş, ordumuzun mad-
di-texniki bazası tamamilə 
müasirləşdirilmişdir. Hazırda 
Azərbaycan Ordusu dünya 
miqyasında 50 ən güclü ordu 
sırasındadır.

Söhbəti qələmə aldı: 
Ə. BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

diqqət  mərkəzindədir

Ordu daim xüsusi 

 � Dünyanı maliyyə böhranının bürüdüyü 
bir vaxtda  ölkəmizdə əhalinin rifahının 
yaxşılaşdırılması,  iqtisadiyyatın getdikcə 
gücləndirilməsi, nəzərdə tutulan sosial 
layihələrin reallaşdırılması uğurlu siyasi kursun 
bariz nümunəsidir.  Gələn ilin  dövlət büdcəsi də  
bunu təsdiqləyir. 

2019-cu il dövlət 
büdcəsinin  2018-ci illə 
müqayisədə 3,5 faiz  artıq ol-
ması  növbəti ildə əmək haq-
larının, sosial müavinətlərin, 
pensiyaların  artırılacağın-
dan xəbər verir. Təbii ki, 
bu nailiyyətlər hər birimizi 
sevindirir və gələcəyə olan 
inamımızı daha da artırır.

Ümumiyyətlə, son 15 
il ərzində möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyev sosial 
siyasət və sosial müdafiə 
sistemində ardıcıl və sistem-
li yeniliklər həyata keçirib. 
Proqramlarla idarəetmə, 
regional inkişaf, qabaqlayı-
cı tədbirlər və  şəffaflıq bu 
fəaliyyətin təməl prinsiplərini 
təşkil edib.

2008-ci ildən başlaya-
raq,  dünyada  baş verən 
xoşagəlməz insidentlərə, 
böhranlara, miqrant axını-
na, bütün iqtisadi və sosial 
kataklizmlərə baxmayaraq, 
ölkəmizdə davamlı sabitlik 
hökm sürüb. Ötən müddətdə 
ölkəmizin dövlət büdcəsi 
həmişə sosialyönümlü və in-
vestisiyatutumlu olub.  2019-
cu ilin  büdcə xərclərinin 33,4 
faizinin sırf sosial məqsədlərə 
yönəldilməsi də bunu 
təsdiqləyir.

Milli Məclisin deputatı, 
Yeni Azərbaycan Partiyası 
Siyasi Şurasının üzvü 
Mirkazım KAZIMOVLA 
söhbətimiz bu barədə oldu. 

Gələn ilin dövlət 
büdcəsində sosial sahəyə 
ayrılan vəsaitin həcminin 
artması, əhalinin rifahının 
yaxşılaşdırılmasına xidmət 
edən maraqlı məsələlərin 
ortaya qoyulması, sosial 
müdafiə sistemində yeni insti-
tutun  formalaşması və digər 
məsələlərlə bağlı suallarımızı 
cavablandıran M. Kazımov 
dedi:

– 2019-cu ilin  büdcəsi 
də əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, sosialyönümlüdür. Hər 
şeydən əvvəl, bu, Konstitu-
siyanın tələbindən irəli gəlir. 
Onu da qeyd edim ki, dövlət 
büdcəsinə daxil olan qanun 
layihələrinin müzakirəsi 
çox fəal keçdi və nəticədə 
mükəmməl dövlət büdcəsi 
haqında qanun qəbul edildi. 

Müzakirələr zamanı bir daha 
bəlli oldu ki, iqtisadi baxım-
dan qloballaşan dünyada  və 
risklərin artdığı  bir şəraitdə 
ölkəmizin iqtisadi qüdrəti 
getdikcə artır, dayanıqlılığını 
saxlayır və özünün yeni inki-
şaf mərhələsinə keçir. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, dövlət 
büdcəsinin strukturu və 
göstəriciləri ildən-ilə inkişaf 
edir.

Təsdiqlənən büdcə 
sənədlərindən də görün-
düyü kimi, növbəti ilin 
dövlət büdcəsinin gəlirləri 
23 milyard manatdan çox-
dur. Bu isə ilkin proqnoza 
nisbətən 251 milyon manat 
artım  deməkdir. Gəlirlərin 
40 faizi qeyri-neft sektoru 
üzrə daxilolmaların payına 
düşür. 2019-cu ilin dövlət 
büdcəsi də sosialyönüm-
lüdür.  Məlum olduğu kimi, 
növbəti ildə sosial tədbirlərə 
6,4 milyard  manat vəsait ay-
rılması  cari illə müqayisədə  
14 faiz çox deməkdir. Bütün 
bunlar  dövlətimizin başçı-
sının rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi 
siyasətin bariz nümunəsidir. 
Qarşıya qoyulan vəzifələrin 
uğurlu icrası  nəticəsində 
2019- cu ildə əmək haqları, 
pensiyalar, sosial müavinətlər 
artırılacaq. Bu da möhtərəm 
Prezidentimizin həyata ke-
çirdiyi sosial siyasətin əsas 
qayəsini təşkil edir. 

Qeyri-neft sektorunun 
mühüm sahələrindən biri 
olan aqrar bölmənin inki-
şafı dövlətin daim diqqət 
mərkəzində saxladığı 
sahələrdəndir. Ölkədə həyata 
keçirilən genişmiqyaslı 
aqrar islahatlar hesabına 
kənd təsərrüfatının,  ölkəyə 
daha çox valyuta gətirən 
məhsulların inkişafı artıq 
geniş vüsət alıb.  2003-2017-
ci illərdə kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının 1,7 
dəfə artması da bundan 
xəbər verir. Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin mütəmadi olaraq 
həyata keçirdiyi islahatlar 
və məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində bu vacib sahənin  
inkişaf tempi saxlanmaq-
dadır. Bunu faktlar da 
təsdiqləyir. Belə ki, bu ilin 9 
ayı ərzində kənd təsərrüfatı 
istehsalı əvvəlki ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 4,3 
faiz , o cümlədən bitkiçilik 
məhsullarının istehsalı 5,8 
faiz artmışdır. Növbəti ildə bu 
sahəyə diqqət daha da artı-
rılacaq.  2019-cu ilin dövlət 
büdcəsində kənd təsərrüfatı 
tədbirləri üçün 477,5 milyon 
manat vəsait ayırılması da 
bunu təsdiqləyir.

Bu gün Vergilər 
Nazirliyində, Əmlak 
Məsələləri Dövlət 
Komitəsində və digər 
sahələrdə aparılan  zəruri 
islahatlar vergi yükünün azal-
dılmasına xidmət etməklə ya-
naşı, büdcəyə daxilolmaların 
daha da artmasına, sahibkar-
lıq üçün əlverişli şəraitin yara-
dılmasına imkan verəcək. 
Bu islahatlar, ilk növbədə, 
100 minlərlə insanın pensiya  
və sosial  müdafiə hüquq-
larının bərpa olunmasına  
yönəldilib.  Bütün bunlar bir 
daha təsdiqləyir ki, insan ami-
linin önə çəkilməsi, əhalinin 
həyat səviyyəsinin getdikcə 
yaxşılaşdırılması, sosial 
layihələrin reallaşdırılması 
istiqamətində atılan addımlar 
dövlət siyasətinin prioritetini 
təşkil edir. Mənim bir  deputat 
kimi təmsil etdiyim regiona 
səfərim, seçicilərlə görüşlərim 
zamanı əhalinin dövlət  
başçısına inandığının və 
güvəndiyinin şahidi oluram.

Bəzi hakimiyyət 
hərislərinin, bu inkişafı 
gözü götürməyənlərin 

ölkədə çaşqınlıq yaratmaq 
üçün min bir fitnə-fəsada 
əl atması, aldıqları qrantlar 
hesabına ermənipərəst 
və antiazərbaycan 
dairələrin sifarişlərini 
yerinə yetirməklə əhalini 
mitinqlərə, kütləvi aksiya-
lara çağıranlara münasibət 
bildirən M.Kazımov son 
vaxtlar belələrinin tamamilə 
azaldığını dedi:

– Artıq onlara inanan 
yoxdur. Belə ünsürləri 
ölkəmizin inkişafından, dövlət 
büdcəsinin artmasından, 
əhalinin rifahının yaxşılaşdı-
rılmasından çox, bu inki-
şafı gözü götürməyənlərin  
sifarişlərini yerinə yetirmək 
maraqlandırır. Bu işin əsas 
təşkilatçılarından biri AXCP 
sədri Əli Kərimli və adı olub, 
özü olmayan “Milli Şura” 
deyilən qondarma qurum-
dur. Onlar bütün vasitələrlə  
ölkəmizin inkişafını ört-
basdır etməklə, yetişən gənc 
nəslin beynini zəhərləməklə 
məşğuldurlar . Xatırladım 
ki, ölkəmizdə hər kəsə, o 
cümlədən müxalifətə  öz 
fikrini sərbəst, sivil qaydada 
ifadə etmək üçün demokartik 
şərait yaradılıb. Hətta bun-
dan ötrü müvafiq yerlər də 
ayrılıb. Təəssüf ki, Əli Kərimli 
kimi xəyanətkarlar  icazəsiz 
aksiyalar keçirməyə cəhd 
edir və bu yolla beynəlxalq 
aləmdə ölkəmiz haqqında 
mənfi rəy formalaşdırmağa 
çalışırlar. Həm də yenidən 
yaddaşlara qayıtmaq 
istəyirlər. Milli Dirçəliş Gü-
nünü bəhanə edərək, guya, 
mitinq keçirmək istəyənlərin  
Şəhidlər xiyabanında asayişi 
pozmağa cəhd göstərmələri, 
ən azı, şəhidlərimizin ruhuna 
hörmətsizlikdir. Məgər mitinq 
keçirmək üçün yer  azdır?

Sözsüz ki, Əli Kərimli və 
onun 5–10 nəfərdən ibarət 

satqın ətrafının məqsədi 
hər kəsə aydındır. Adlarını 
müxalifət qoyan belələri 
zaman-zaman  icazəsiz 
aksiyalar  keçirməyə cəhd 
edərək, ölkədəki sabitliyi 
pozmağa çalışıblar. Artıq  so-
sial dayaqlarının olmadığını  
dərk edənlər  bu vaxta qədər 
“Bəlkə də qaytardılar” xülyası 
ilə yaşayırlar. Hələ də anla-
mırlar ki, Azərbaycan hüquqi, 
sivil, demokartik dövlətdir. Bu 
ölkədə  qanunların aliliyi hər 
şeydən üstündür. Ona görə 
də qanunazidd  atılan hər 
bir addımın  qarşısı qanun 
çərçivəsində  alınmalıdır.

Bir məqamı unutmaq 
olmaz ki, dünyanın heç bir 
ölkəsində  icazəsiz mitinq 
keçirməyə imkan  verilmir.
Bu, ən çox  inkişaf etmiş 
dövlətlərdə də  belədir. Uzun 
illər demokratiya yoluna 
qədəm qoyan  ölkələrdə 
qanunsuz aksiyalar  çirkli, 
qaynar su, rezin güllələr, 
gözyaşardıcı qaz vasitəsilə 
dağıdılır. Bir neçə il bundan 
əvvəl  Ermənistanda prezi-
dent seçkilərinin saxtalaşdı-
rılmasına etiraz edən aksiya 
iştirakçılarının gülləbaran 
edilməsi, 10 nəfərin qətlə 
yetirilməsi hər birimizin 
xatirindədir.  Azərbaycanda 
isə belə hallara heç vaxt 
rast gəlinməyib. Ölkəmizdə  
icazəsiz aksiyaların qar-
şısı qanunun aliliyi əsas 
götürülərək alınır. Çünki 
insan amili, vətəndaşların 
hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsi, əhalinin sosial ri-
fahının yüksəldilməsi  dövlət 
siyasətinin əsasını təşkil edir. 
2019-cu ilin Dövlət büdcəsi 
də  bunu təsdiqləyir.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Gələcəyə böyük inamla
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Zərdаb, ilk növbədə, iri kənd 
təsərrüfаtı rаyоnudur və onun 
dinаmik inkişаfı da dаhа çох 
bu sаhədə nəzərə çаrpır. Aq-
rar bölmə üçün səciyyəvi fakt 
və rəqəmlərə diqqət yetirək. 
2018-ci ilin məhsulu üçün 12,9 
min hеktаrdа buğdа, 5,7 min 
hеktаrdа аrpа оlmаqlа, 18,6 
min hеktаrda tахıl əkilmiş, 60 
min tоndan çox məhsul istеhsаl 
оlunmuşdur. Bu, rаyоnun 
tаrixində ən yüksək göstərici 
оlmаqlа, kеçən ildəkindən 
1328 tоn çохdur. Ümumi 
məhsuldаrlıq 32,2 sеntnеr, 
аdаmbаşınа düşən tахıl isə 
1 tоn 29 kilоqrаm оlmuşdur. 
Hаzırdа rayonda tахılçılıq 
üzrə 3 tохumçuluq təsərrüfаtı 
fəаliyyət göstərir. Bu mövsümdə 
206 hеktаr sаhədən 799 tоn 
tохumluq аrpа və buğdа 
istеhsаl еdilmiş, məhsuldаrlıq 
38,7 sеntnеr təşkil еtmişdir.

Ölkə Prеzidеnti İlhаm 
Əliyеvin 26 mаrt 2018-
ci il tаriхdə pаmbıqçılığın 
inkişаfı məsələsinə dаir Bərdə 
rаyоnundа kеçirilən rеspublikа 
müşаvirəsində vеrdiyi tövsiyə 
və tаpşırıqlаr rаyondа Prеzidеnt 
Аdministrаsiyаsının məsul 
işçilərinin, yеrli icrа və bələdiyyə 
оrqаnlаrı rəhbərlərinin, fеrmеr 

və fərdi təsərrüfаtçılаrın iştirаkı 
ilə geniş müzakirə olunmuş-
dur. Zərdabda pаmbıqçılığın 
inkişаf еtdirilməsi ilə bаğlı 
yеni tехnikа аlınmаsı, 
tохumlаrın kеyfiyyətinin artı-
rılması, pаmbıqçılığın intеnsiv 
üsullаrlа inkişаf еtdirilməsi, 
sаhələrin normal suvаrılmаsı, 
pаmbığın vахtındа yığılma-

sı, qəbul məntəqələrinin və 
pаmbıqtəmizləmə zаvоdlаrının 
fаsiləsiz işləməsi, kаdr hаzırlığı 
ilə bаğlı müvаfiq təhlillər 
аpаrılmış, bu istiqаmətlərdə 
işin dаhа yахşı təşkili 
üçün kоnkrеt tаpşırıqlаr 
vеrilmişdir. Müşаvirənin 
yеkunu оlаrаq müvаfiq 
təkliflər pаkеti hаzırlаnаrаq 
Prеzidеnt Аdministrаsiyаsınа 
göndərilmişdir.

Pаmbıqçılığın inkişаfınа 
dаir ölkə bаşçısının vеrdiyi 
tаpşırıqlаrın icrаsını təmin еtmək 
üçün cаri ildə хеyli iş görülmüş-
dür. 3 min 232 hеktаrdа pаmbıq 
əkini аpаrmаq məqsədilə 
“MKT İK” MMC-nin Zərdаb 
filiаlı və “Zərdаb Pаmbıq” 
MMC 702 tоrpаq mülkiyyətçisi 
ilə müqаvilə bаğlаmışdır. Bol 
məhsul yetişdirilmiş, onun 
itkisiz toplanması üçün tədbirlər 
müəyyənləşdirilmişdir. Аrtıq 
sahələrin son məhsulu tоplаnır. 
Bu günə kimi 5 min tоna yaxın 
pаmbıq tədаrük еdilmişdir. 
Əlаmətdаr hаldır ki, mövsümün 
əvvəlindən nəzərdə tutulmuş 
proqnoz аrtıqlаmаsı ilə yеrinə 
yеtirilmiş, məhsuldаrlıq yüksək 
оlmuşdur. Cаri pаmbıq möv-
sümü kənd əməkçiləri üçün 
dаhа bir hаdisə ilə yаddаqаlаn 

оlmuşdur. Çаllı kəndi ərаzisində 
4 min tоnluq yеni pаmbıq 
qəbulu məntəqəsi tikilib 
istifаdəyə vеrilmişdir.

İpəkçiliyin inkişаf 
еtdirilməsi ilə bаğlı 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti İlhаm Əliyеvin Qах 
rаyоnundа kеçirilən rеspublikа 
müşаvirəsində qаrşıyа qоyduğu 

vəzifələrin icrаsı istiqаmətində 
də kоnkrеt tədbirlər həyаtа 
kеçirilmişdir. Bölgü üzrə 2018-
ci ildə kümçülərə 1300 qutu 
bаrаmа toxumu paylanmış, 
nоrmаl bəsləmə аpаrılmış, 
nəticədə 53 tоn 880 kiloqram 
bаrаmа tədаrük еdilmişdir. Bu, 
rеspublikаdа аrtıq ikinci dəfə 
ən yüksək göstərici оlmuşdur. 
Rаyоn üzrə prоqnоz tаpşırığа 

103,6 fаiz əməl еdilmişdir. 2 
min nəfərdən çох rаyоn sаkini 
bu sаhədə mövsümi işlə təmin 
оlunmuşdur.

Kеçən ilin еyni dövrü ilə 
müqаyisədə kаrtоf istеhsаlı 555 
tоn, tərəvəz 148 tоn, bоstаn 
məhsulu 249 tоn, qаrğıdаlı 1508 
tоn, çuğundur 151 tоn, çəltik 
131 tоn аrtmışdır.

Hеyvаndаrlıq məhsullаrı 

istеhsаlı sahəsində də 
məhsuldаrlıq yüksəlmişdir. 
Əhаlinin ərzаq məhsullаrı ilə 
təminаtının yахşılаşdırlımаsı 
məqsədilə Zərdаb şəhərinin 
“dördyоl” аdlаnаn ərаzisində 
bаzаr qiymətindən 15--20 fаiz 
аşаğı оlmаqlа kənd təsərrüfаtı 
məhsullаrının sаtış yаrmаrkаsı 
təşkil оlunmuşdur.

Rаyоndа аqrоpаrkın 
yаrаdılmаsı məqsədilə Zərdаbın 
inzibаti ərаzisinə dахil оlаn 
Dövlət Tоrpаq Fоndundаn 
“Аqrоbаz” MMC-yə 3 min 
hеktаr tоrpаq sаhəsi vеrilmişdir. 
Cəmiyyət 13 trаktоr, 7 səpin 
аqrеqаtı, ümumilikdə, 86 
аddа müхtəlif təyinаtlı tехnikа 
аlmış, 250 hektarda tахıl, 1500 
hеktаrdа yоncа, 60 hеktаrdа 

pаmbıq, 155 hеktаrdа qаrğıdаlı 
əkmişdir.

“Аqrоlizinq” АSC-
nin Аğcаbədi rеgiоnаl 
nümаyəndəliyinin Zərdаb 
bölməsi fеrmеrlərə güzəştli 
şərtlərlə müхtəlif kənd 
təsərrüfаtı tехnikаsı аlmışdır.

İnsаn аmili, оnlаrın 
vаcib sоsiаl еhtiyаclаrının 
vахtındа və həssаslıqlа yеrinə 

yеtirilməsi, о cümlədən еlеktrik 
və qаz təsərrüfatının inkişаf 
еtdirilməsi, içməli su təminаtının 
yахşılаşdırılmаsı istiqаmətində 
də хеyli iş görülmüşdür.

Hаzırdа Zərdаb 
yаrımstаnsiyаsındаn çıхаn 
hаvа хətlərinin yеnidən 
qurulmаsı işləri yеkunlаşmаq 
üzrədir. Rаyon mərkəzində, 

Məlikumudlu, Dəkkəоbа, 
Dəli Quşçu, İsаqbаğı, Çаllı 
kəndlərinin ərаzisində yеni 
müаsir tipli trаnsfоrmаtоr 
məntəqələri yaradılmış, аçıq 
tipli еlеktrik hаvа хətləri SIP 
kаbеl хətləri ilə əvəz оlunmuş, 
sаyğаclаr qurаşdırılmışdır.

Ümumiyyətlə, Аsiyа İnkişаf 
Bаnkının vəsаiti hеsаbınа 
еlеktrik təsərrüfаtının yеnidən 

qurulmаsı istiqamətində 
 görülmüş işlər nəticəsində 3 min 
266 yеni dəmir-bеtоn dаyаq 
basdırılmış, 148 kilоmеtrdə 
hаvа хətti yеnilənmiş, 88 
müхtəlif güclü trаnsfоrmаtоr 
qurаşdırılmışdır. Əhаli istеhlаk 
оlunmuş еlеktrik еnеrjisinin 
dəyərini 100 fаiz ödəmişdir. 

Rаyоnun Şıхbаğı və 
Nəzərаlılı kəndlərinə 
mаvi yanacaq vеrilmişdir. 
Bеləliklə, rаyоnun 37 yаşаyış 
məntəqəsinin qаzlаşdırılmаsı 
bаşа çаtdırılmışdır.

Zərdab şəhərinin 15 və 27-ci 
məhəlləsində, Təzəkənddə su 
хətlərindəki nаsаzlıqlаr аrаdаn 
qаldırılmış, аbоnеntlərə smаrt 
tipli su sаyğаcı qurаşdırılmışdır. 
İstеhlаk оlunmuş suyun dəyəri 
106 fаiz ödənilmişdir. Əhаlinin 
içməli su ilə təminаtının 
yахşılаşdırılmаsınа dаir əlаvə 
tədbirlər hаqqındа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Prеzidеntinin 
2017-ci il 17 mаrt tаriхli 
sərəncаmınа əsаsən, Gəlmə 
kəndində 7, Sаlаhlı kəndində 
5, Dəkkəоbа kəndində 5 bulаq 
tikilib istifаdəyə vеrilmişdir. 
Bundаn bаşqа, rаyоnun Şıхbаğı, 
Аğаbаğı, Nəzərаlılı, Lələаğаcı, 
Sаrıqаyа, Şəftəhаl, Оtmаnоbа, 
Siləyli, Kəndəbil, Hüsеynхаnlı, 
Burunlu, Аllаhqulubаğı 
və Əlibəyli kəndlərində 
mоdul tipli sutəmizləyici 
qurğulаrın qurаşdırılmаsı bаşа 

çаtdırılmışdır.
Rаyоnun “32 hеktаr” аdlаnаn 

ərаzisində Hеydər Əliyеv 
Fоndunun təşəbbüsü ilə inşа 
оlunаn 50 yеrlik körpələr еvi-uşаq 
bаğçаsının tikintisi bаşа çаtmış 
və hаzırdа obyekt invеntаr və 
аvаdаnlıqlаrlа təchiz еdilir. Zərdab 
şəhərində 4 çохmənzilli binаnın 
dаm örtüyü və fаsаdı təmir 
оlunmuş, bir sıra küçədə, pаrk 

və mеydаndа аbаdlıq-quruculuq 
işləri dаvаm еtdirilmişdir.

Təhsil, səhiyyə və 
mədəniyyət müəssislərinin 
fəаliyyəti gücləndirilmiş, intizаm 
və tələbkаrlıq аrtırılmışdır. 

Sаhənin mаddi-tехniki bаzаsı 
dаhа dа möhkəmləndirilmişdir. 
Təsаdüfi dеyil ki, sоn illər 
təhsildə əldə еdilmiş nəticələr 
xeyli аrtmışdır. 

Zərdаbın iqtisаdi, sоsiаl və 
mədəni həyаtındаn gətirdiyimiz 
аyrı-аyrı misаllаr, fаkt, rəqəm və 

göstəricilər bir dаhа sübut еdir 
ki, sоn illər inkişаf və yüksəliş 
аrtаn хətlə gеtmiş, аrdıcıl 
və sistеmli хаrаktеr аlmışdır. 
Burаdа diqqəti cəlb еdən 
bir cəhət də оndаn ibаrətdir 
ki, rаyоndа həmin sаhələrin 
pаrаlеl inkişаfı üçün kоmplеks 
münаsibət fоrmаlаşmış, ciddi 
icrа intizаmı yаrаdılmışdır.

Bu günlərdə Zərdаb 
Rаyоn İcrа Hаkimiyyətində 
kənd təsərrüfаtı işlərinin 
gеdişi, əldə еdilmiş nəticələrə 
və qаrşıdа durаn vəzifələrə 
həsr еdilmiş gеniş müşаvirə 
kеçirilmişdir. Müzakirədə 
qаbаqcıl pаmbıqçılаr, tахılçılаr, 
bаrаmаçılаr, əlаqədаr idаrə, 
müəssisə və təşkilаt rəhbərləri 
iştirаk еtmişlər. İlin yekunlarının 
ilkin təhlilindən belə məlum 
olmuşdur ki, Zərdаb 2018-ci 
ili kənd təsərrüfаtının bütün 
sаhələrində uğurla başa vurur. 
Hаzırdа gələn ilin bоl məhsulu 
üçün möhkəm bünövrə yаrаdılır. 
Dеməli, 2019-cu ildə də rayon 
əməkçiləri dаhа böyük uğurlаrа 
imzа аtаcаqlаr. 

İllərin qovşağında zərdаblılаr 
daha nikbin əhvaldadırlar. Onlar 
əldə еdilmiş bütün bu uğurlаrа, 
inkişаf və yüksəlişə, rаhаt və 
firаvаn gün-güzərаnа, gündəlik 

diqqət və qаyğıyа görə ölkə 
Prеzidеnti İlhаm Əliyеvə dərin 
minnətdаrlıqlarını bildirirlər.

Ziyəddin SULTАNОV, 
“Хаlq qəzеti”nin  

bölgə müхbiri

Yola salmağa hazırlaşdığımız 2018-ci il ölkəmizdə 
оlduğu kimi, Zərdаb rаyоnunun sоsiаl-iqtisаdi və 
mədəni həyаtındа dа əlаmətdаr və yаddаqаlаndır. 
İlin ilkin yekunları göstərir ki, bütün sаhələrdə əvvəlki 
illərlə müqаyisədə irəliləyiş əldə еdilmiş, tikinti-quru-
culuq və аbаdlıq işləri dаhа sistеmli və аrdıcıl хаrаktеr 
аlmışdır. Biz bu günlərdə rаyоndа оlаrkən аyrı-аyrı 
idаrə və müəssisələrə baş çəkdik, kollektivlərlə görüş-
dük, аğsаqqаllаrlа, ziyаlılаrlа, gənclərlə söhbət еtdik. 
Hər yеrdə yüksək əhvаl-ruhiyyənin, işgüzаr və sаğlаm 
аb-hаvаnın, аdаmlаrın sаbаhа dərin inаmının və böyük 
ümidlərinin şаhidi оlduq.

Zərdаb: dinаmik inkişаf,  
uğurlu nəticələr, 
dаhа böyük hədəflər

 � Şəkildə gördüyünüz bu qadının üzündəki həyəcanı, 
çaşqınlığı və bir qədər də inamsızlığı hiss edirsinizmi? O, evinə 
gələn təbii qazı yandırıb və hələ də gözlərinə inana bilmir. Çünki 
heç zaman olmayıb. İlk dəfədir bu xoşbəxtliyə qovuşub. Bəli, məhz 
həmin gün Gədəbəyin Motudərə, Dördlər, Qasımağalı, Qaravəlilər, 
Məmmədcəfərli, Əyridərə, Səbətkeçməz və Çaldaş kəndlərində ilk 
dəfə olaraq 699 abonentə qaz verilib. 

Düşmənlə üzbəüz dayanan 
Şınıx bölgəsinin kəndləridir. Bəzi 
ağzıgöyçəklər deyirdilər ki, bu 
kəndlərə qaz çəkilməyəcək, adamları 
aldadırlar və sair. Amma ölkə Pre-
zidenti İlham Əliyev bir daha sübut 
etdi ki, əhalinin həyat və məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, onun 
rahatlığının təmin edilməsi ən ümdə 
vəzifəsidir. Özü də bu işlər nəinki 
Azərbaycanın hər bir kəndində, 
qəsəbəsində, o cümlədən ən ucqar 
sərhəd kəndlərində həyata keçiriləcək 
və tezliklə ölkəmizdə qazlaşdırılmayan 
bir yaşayış məntəqəsi qalmayacaq. 

Elə bu münasibətlə keçirilən toplan-
tıda rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
İbrahim Mustafayev də kəndlərin 
sakinləri qarşısında çıxış edərkən 
dedi ki, bugünkü mühüm hadisə ölkə 
başçısı cənab İlham Əliyevin hər bir 
Azərbaycan vətəndaşına, o cümlədən 
Gədəbəy sakinlərinə göstərdiyi diqqət 
və qayğının bariz nümunəsidir.

Rayon rəhbəri onu da qeyd etdi ki, 
son illər respublikamızda, eləcə də ra-
yonumuzda dövlət qayğısının nəticəsi 
olaraq əhalinin həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılması baxımından problemlərin 
aradan qaldırılması üçün xeyli işlər 

görülmüşdür. İcra hakimiyyətinin 
başçısı kənd və qəsəbələrin qaz-
laşdırılması istiqamətində görülmüş 
məqsədyönlü tədbirlərdən danışaraq  
qeyd etmişdir ki, təbii qaz olmayan 
yaşayış məntəqələrinin sürətlə mavi 
yanacaqla təmin olunması xalqımızın 
rifahının daha da yaxşılaşmasına 
xidmət edir. Yaşayış məntəqələrinin 
qazlaşdırılması sahəsində həyata 
keçirilən işlər bundan sonra da davam 
etdiriləcəkdir. İbrahim Mustafayev 
gədəbəylilər adından Azərbaycan 
Prezidentinə diqqət və qayğıya görə 
minnətdarlığını bildirdi. 

Tədbirdə kənd ağsaqqalları və 
ziyalılar, qonaqlar da çıxış edərək 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevə minnətdarlıq 
etdilər. Sonra rəmzi məşəl alovlandırıl-
dı və kəndlərə təbii qaz verildi.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Gədəbəyin 8 sərhəd kəndinə təbii qaz verildi Ilk dəfə Masallıda...     

 � Masallıda modern elektron ensiklopediya olan 
"Masallilar.az" saytının təqdimat mərasimi keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov 
qeyd edib ki, ölkəmizin bütün bölgələri 
sürətlə inkişaf edir, yüksək media-
texnologiyalar həyata vəsiqə qazanır. 
Prezident İlham Əliyevin informasiya 
texnologiyalarına aparan iqtisadiyyatın 
formalaşması siyasəti ucqarlarda da 
öz bəhrələrini verməkdədir. Harada 
yaşamasından asılı olmayaraq, doğulub 
boya-başa çatdığı yurdun qədrini bilən 
həmvətənlərimiz, o cümlədən masallılar 
üçün böyük elektron ensiklopediyanın 
yaradılması daha sıx və geniş ünsiyyət 
baxımından önəmlidir. Rayon rəhbəri 
yeni elektron ünvanın hər kəs üçün 
maraqlı “görüş yeri” olacağına əminliyini 
ifadə edib.    

 Masallı RİH-in informasiya təminatı 

və təhlili sektorunun müdiri Elvin 
Fəttayev bildirib ki, "Masallilar.az" saytı 
soydaşlarımızın elektron texnologi-
yalar vasitəsilə doğma yurdla bağlı 
ətraflı informasiyaya malik olmasına, 
o cümlədən Masallının müxtəlif peşə 
sahiblərinin rayonumuzdan, həmçinin 
ölkəmizə və rayonumuza verdikləri 
töhfələrin öyrənilməsinə təminat yara-
dacaq. Saytın ideya müəllifi, "Cənub 
xəbərləri" qəzetinin baş redaktoru Zahir 
Əmənov yeni internet resursu haqqında 
geniş məlumat verib.     

Təqdimat mərasimində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanın-
da Dövlət İdarəçilik Akademiyasının   
professoru, Əməkdar müəllim Musa 
Quluzadə, Azərbaycan Yazıçılar Birli-
yinin Hərbi Vətənpərvərlik Komissiya-

sının sədri, MDB Beynəlxalq Yazıçılar 
Birliyinin, Dünya Tibbi Araşdırmalar 
Texnik və Etik Bilimlər Akademiyası 
(WAMBES) idarə heyətinin üzvü Şahin 
Musaoğlu, " Regional Hüquqi və İqtisadi 
Maarifləndirmə" İctimai Birliyinin sədri 
Arzu Bağırova, "Masallı zıyalıları" İcti-
mai Birliyinin sədri Qardaş Fətullayev və 
başqaları çıxış edərək fikirlərini bölüşüb, 
maraqlı təkliflər veriblər.

Tədbir birbaşa yayımlanıb, 
həmvətənlərimizdən ABŞ-da yaşayan 
riyaziyyat elmləri doktoru, 32 yaşlı Tural 
Sadıqov, RF Norilsk Sənaye İnstitutunun 
dosenti, regional Azərbaycan diaspo-
runun sədri, "Fundament" Elmi İstehsal 
Birliyinin direktoru Əli Kərimov və Sankt-
Peterburqda Azərbaycan Milli Mədəni 
Muxtariyyəti Cəmiyyəti sədrinin birinci 
müavini, “Viləş” şirkətlər qrupunun prezi-
denti, Rusiya Federasiyasının əməkdar 
məşqçisi, RF Güləş Federasiyasının 
Şimal-Qərb regionu üzrə prezidenti, Ru-
siya Güləş Federasiyasının vitse-prezi-
denti Məşkur Qasımovla videobağlantılar 
olub. Onlar qarşıdan gələn 31 Dekabr 
– Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il münasibətilə təbriklərini 
çatdırıb, yeni internet resursunun yara-
dılmasını təqdir ediblər.      

Sonda nümayiş olunan videoçarx-
da ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycan və həmvətənlərimiz haq-
qında dediyi sözlər, görüntülər tədbir 
iştirakçıları və izləyicilərdə xoş duyğular 
yaradıb. İncəsənət ustalarının ifasında 
gözəl musiqilər səslənib.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri



Ağdam Mexaniki Suvarma İdarəsi 2019-cu il üçün
AÇIQ   TENDER  ELAN  EDİR

 Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cari və əsaslı təmir 

işləri üçün mal-material və ehtiyat  
hissələrinin satınalınması.

Lot -2. Mexanizm və nəqliyyat 
vasitələrinə ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər bir lot üçün 70  manat məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən  hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Ağdam rayonunun  Xındırıstan 
kəndində yerləşən Ağdam Mexaniki 
Suvarma İdarəsindən (əlaqləndirici 
şəxs- Elşən Hüseynovdan, tel.050-246-
69-39 ) ala bilərlər.
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VÖEN- 3200675831
Ağdam YXO
H/h- AZ81Aİ-

İB32051019448600201186
VÖEN- 3200025931
“Kapital Bank” ASC-nin Ağdam filialı
  Kod-200866
VÖEN-  9900003611
M/h-

AZ37NABZ01350100000000001944

S.W.İ.F.T.  BIK  AIIBAZ2X
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 
gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 fai-
zi həcmində (təklifin təminatı) bank 
zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən ən 
azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
borcun olub-olmaması barədə müvafiq 
arayışlar;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstəribsə 
bütün fəaliyyət dövrü üçün);

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddi-
açıların potensial imkanları haqqında 
məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 21 yanvar  2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
28 yanvar  2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Ağdam rayonunun  Xındırıstan 
kəndində yerləşən Ağdam Mexaniki 
Suvarma İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklif zərfləri 29 yan-
var 2019-cu il saat 15.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət  
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımaların Təşkili” MMC 
  2019-cu il üçün  AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 6 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Şəhərlərarası (rayonlararası) və 

şəhərdaxili (rayondaxili) müntəzəm avtobus 
marşrutlarında müvafiq elektron bilet sistemləri 
layihəsinin (bundan sonra E-Bilet) konsepsi-
yası və layihə sənədlərinin hazırlanması üçün 
məsləhət xidmətinin satınalınması.

Lot-2. Yük daşımalarında  elektron əmtəə-
nəqliyyat qaimə sistemi layihəsinin (bundan sonra 
E-Qaimə) konsepsiyası və layihə sənədlərinin 
hazırlanması üçün məsləhət xidmətinin satınalın-
ması.

Lot-3. Taksi əməliyyatları proqram təminatı 
layihəsinin (bundan sonra E-Taksi)  konsepsi-
yası və layihə sənədlərinin hazırlanması üçün 
məsləhət xidmətinin satınalınması.

Lot-4. Taksi əməliyyatları proqram 
təminatının hazırlanmasının satınalınması.

Lot-5. Avtomobil  nəqliyyatı  informasiya  
sistemi (bundan sonra – ANİS) layihəsinin kon-
sepsiyası və layihə sənədlərinin hazırlanması 
üçün məsləhət xidmətinin satınalınması.

Lot-6. E-Bilet, E-Qaimə və E-Taksi 
sistemlərinin ANİS-ə inteqrasiya edilməsi 
layihəsinin konsepsiyası və layihə sənədlərinin 
hazırlanması üçün məsləhət xidmətinin satınalın-
ması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
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 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 Bakı şəhəri, 
Ağasadıq Gəraybəyli  küçəsi 29 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs- Hikmət Cəfərovdan, telefon- 
012-561-76-03) ala bilərlər.

Alan bank-  “Azərpoçt” MMC 6 saylı PF
Kod-691066
 VÖEN-  9900037711
M/h-  AZ76NABZ01350100000000094944
SWİFT:  AZPOAZ 22
Alan təşkilat - “Avtomobil Nəqliyyatı ilə 

Daşımaların Təşkili” MMC
VÖEN - 9900080021
H/h - AZ21AZPO91065461200420100012
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşa-

ğıdakı 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 (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;

- 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 satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla)  1 fevral  
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə  
11 fevral   2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Ağasadıq Gəraybəyli  küçəsi  29 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan  
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 12  fevral   2019-cu  
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərikard” MMC 
AÇIQ   TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
“İki Protect Server 2 External 

pl220 PTK 5.5” markalı  avadanlığın   
satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

İştirak haqqı 200 manatdır.
VÖEN-1400318341
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı” ASC
Müştəri Xidməti Departamenti
Kod-805250
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT-IBAZAZ2X
H/h-

AZ79IBAZ40060019449311555120 
AZN

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İştirakçılar Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 
54 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 

şəxs- ümumi işlər şöbəsi  hüquq və 
sənədləşmə bölməsinin hüquqşüna-
sı  Azər Qarayevdən (012 505 21 51 
(8064)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim 
ediləcək sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) 
faizi həcmində bank təminatı (tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətinin 
sonuncu günündən  azı 30 bank 
günü çox olmalıdır);

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

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

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

- müvafiq xidmətlərin təqdim 

edilməsinə rəsmi hüququ olduğunu 
təsdiqləyən sənəd;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 

1 nüsxədə (əsli) tərtib olunmalı-
dır (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 təminatı istis-
na olmaqla) 6 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a  qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 20 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər Bakı şəhəri, Bülbül 
prospekti  54 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan  zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 21 fevral 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Bülbül prospekti 54 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Cəlilabad Suvarma Sistemləri İdarəsi  2019-cu il üçün
AÇIQ   TENDER  ELAN  EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Maşın -mexanizmlərin  (eksko-

vator və buldozerlərin) cari təmiri,  nasos, 
dizel və elektrik mühərriklərinin əsaslı 
təmiri üçün ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

 Lot-2. Hidrotexniki qurğuların, mülki 
və istehsalat binalarının, beton və latok 
kanallarının, nasosların cari təmiri üçün 
mal-materialların və ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Lot-3. İstehsalat bazası və hidrotex-
niki qurğuların əsaslı təmiri üçün mal-
materialların satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif  olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 40 manat  məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Cəlilabad şəhəri, 
Mehdi Hüseyn küçəsi, 1 nömrəli ünvan-
dan ala bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Rahib 
Şahbazov.Telefon:  02524 -5-54-01).

Təşkilat- Cəlilabad SSİ

VÖEN- 8300124331
H\h- AZ 79 CTRE 

00000000000002352501
Fond 7, təsnifat kodu: 142340
Bank-D X A
M\h: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
VÖEN-1401555071
Kod -210005
SWİFT.BİK.CTRE AZ 22
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 təklifinin dəyərinin 1 fai-
zi həcmində (təklifin təminatı) bankın 
zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən 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 il ərzində 
fəaliyyəti  haqqında vergi  orqanları 
tərəfindən  təsdiq olunmuş maliyyə hesa-
batının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən arayış;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları.

Tenderdə iştirak etmək üçün id-
diaçılar yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank zəmanəti istis-
na olmaqla)  1fevral  2019-cu  il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş və imzalan-
mış ikiqat zərflərdə 11 fevral  2019-cu   il 
saat 17.00-a qədər Cəlilabad Suvarma 
Sistemləri İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

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

Tender zərfləri 12 fevral   2019-cu  il saat 
15.00-da Cəlilabad Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin binasında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 9 və 22 noyabr 2018-ci il tarixli 

nömrələrində   “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” Pub-
lik Hüquqi Şəxsin mebel avadanlıqlarının   satınalınması üçün 
dərc edilmiş  tender təkliflərinin sayı  3-dən az olduğundan 
“Dövlət  satınalmaları haqqında” Qanunun 11.1-ci maddəsinə 
uyğun  açıq tender prosedurunun davamından imtina edilmişdir. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 9 və 22 noyabr 2018-ci il tarixli 

nömrələrində   “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 
Publik Hüquqi Şəxsin İKT mallarının   satınalınması üçün 
dərc edilmiş  tender təkliflərinin sayı  3-dən az olduğun-
dan “Dövlət  satınalmaları haqqında” Qanunun 11.1-ci 
maddəsinə uyğun  açıq tender prosedurunun davamından 
imtina edilmişdir. 

Tender komissiyası

 � Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti, rayon Gənclər və İdman İdarəsi, 
Xəzər Universitetinin “Dünya məktəbi” və “Zəka adası” tədris mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə əlil və qəyyumluqda olan uşaqların bayram sevinclərini 
bölüşmək, onları əyləndirmək məqsədilə Yeni il şənliyi keçirilib. 

Tədbirdə rayon icra 
hakimiyyəti (RİH) baş-
çısının müavini Aygün 
Əliyeva, RİH-in   şöbə 
müdiri Nicat Allahverdi-
yev, rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin rəisi 
Elvin Aslanov, “Dünya 
məktəbi”nin təsisçisi Nailə 
İsayeva, Əlil Uşaqlarla İş 
Mərkəzinin rəhbəri Esmiral-
da Rəhimova və valideynlər 
iştirak ediblər.   

RİH başçısının müavini 
Aygün Əliyeva tədbirdə 
çıxış edərək uşaqları 
bayram münasibətilə təbrik 
edib, gənc nəslə dövlət 
tərəfindən göstərilən qayğı-
dan danışaraq, ölkə rəhbəri 
cənab İlham Əliyevin və Bi-
rinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın əqli və 

fiziki məhdudiyyətli uşaqları 
daim diqqət mərkəzində 
saxladıqlarını vurğulayıb.  

Maraqlı proqramla 
çıxış edən Şaxta baba və 
Qar qız uşaqları bayram 
sovqatı ilə sevindirib, “Dün-
ya məktəbi” və 6 nömrəli 
Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi 
tərəfindən  hazırlanan bədii-

musiqili proqram iştirakçı-
larda xoş ovqat yaradıb.  

Şənliyin sonunda uşaq-
ların hər birinə hədiyyələr 
təqdim olunub, aztəminatlı 
ailələrə bayram sovqatları 
verilib.

“Xalq qəzeti”

Uşaqların Yeni il sevinci...
Etna vulkanı aktivləşdi və  

150 dəfə püskürdü
 � İtaliyanın Siciliya adasında Etna vulkanı 

aktivləşib.

Trend-in məlumatına görə, vulkan 24 saat ərzində 150 
dəfə püskürüb.

Püskürmə ilə əlaqədar Messina-Sirakuza dəmir yolu 
bağlanıb.

Bundan başqa, qatı toz və kül dumanı ilə əlaqədar 
Kataniya şəhərinin aeroportu müvəqqəti olaraq fəaliyyətini 
dayandırıb.

Hava limanının bu gün açılacağı sual altındadır.
Etna vulkanında aktivliyin davam etdiyi deyilir. Sutka 

ərzində ən şiddətli püskürmə 4 bal gücündə qeydə alınıb.

Yararsız məhsullar 
yandırılaraq məhv edilib

 �  Dekabrın 25-də Dövlət Gömrük Komitəsinin müvafiq 
qurumları tərəfindən istifadəyə yararsız, mənşəyi bilinməyən, 
həmçinin dövriyyəsi məhdudlaşdırılan və qadağan olunan malların 
məhvetmə prosesi həyata keçirilib.

 Ümumilikdə, 2929 ədəd  
alkoqollu və sərinləşdirici 
içkilər, 10 793 360 ədəd 
tütün və tütün məmulatı, 
3861 ədəd mobil telefonlar,  
1312 ədəd müxtəlif aksesu-

arlar, 58242 ədəd istifadə 
müddəti bitmiş dərman pre-
paratları,  9 611 630 ədəd 
pirotexniki vasitələr  məhv 
edilib.

 Xatırladaq ki, prosesdə 

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
"Azterminalkompleks" 
birliyinin direktoru, gömrük 
xidməti general-mayoru 
Ehtiram Xəlilov, Əməliyyat-
İstintaq Baş İdarəsi rəisinin 
müavini Fikrət Ələsgərli, 
komitənin aidiyyəti qurumla-
rının əməkdaşları və media 
nümayəndələri iştirak edib.

 Mallar müvafiq eks-
pert rəyi və məhkəmə 
qərarına əsasən məhvetmə 
prosesinə cəlb olunub.

 DGK Mətbuat və 
İctimaiyyətlə Əlaqələr 

İdarəsi

 � Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin yanvar ayında müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə göndərilən çağırışçılar təyin olunduqları xidmət yerləri 
barədə dekabrın 25-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti tərəfindən (SHXÇDX) SMS vasitəsilə məlumatlandırılıb. 

Bununla yanaşı, vətəndaşlar dekabrın 
26-dan xidmət edəcəkləri hərbi hissə və 
qoşun növü barədə məlumatı SHXÇDX-nin 
rəsmi internet saytının “Elektron xidmət” 
bölməsində özləri haqqında tələb olu-
nan məlumatları müvafiq qaydada daxil 
etməklə dəqiqləşdirə bilərlər. Müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə göndərilənlər mo-
bil telefonlardan şəxsiyyət vəsiqələrinin 
nömrələrini 9100 nömrəsinə qısa mesaj 
şəklində göndərməklə də hansı  

qoşun növünə və ya hansı hərbi hissəyə 
düşdükləri barədə məlumat ala bilərlər. 
Bu xidmətdən bütün mobil operatorlara 
məxsus nömrələri olan şəxslərin istifadəsi 
mümkündür.

Qeyd edək ki, SHXÇDX-nin internet 
saytında çağırışçıların məlumatlandırılması 
xidməti hər il çağırış başlamazdan öncə 
– dekabr, mart, iyun, sentyabr aylarının 
sonunda aktivləşir.

Çağırışçılar SMS vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar
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Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi 2019-cu il üçün 
sementin, tikinti materiallarının, maşın və mexanizmlərə 

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Sementin satınalınması.
Lot-2. Tikinti materiallarının satınalınması.
Lot -3. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat 

hissələrinin 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 vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Zaqatala şəhəri, F.Əmirov küçəsi 
46 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
S.Alqayevdən, telefon: -02422-4-00-49) ala 
bilərlər

Təşkilat- Zaqatala SSİ
H\h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944

VÖEN- 5100135161
D X A Kod- 210005
VÖEN- 90000000001
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
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 olmalı-
dır);

- tender təklifi dəyərinin 1 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 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 uyğunluq 
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) 1 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Zaqatala 
şəhəri, F.Əmirov küçəsi, 46 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 12 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Təmizlik üçün kimyəvi vasitələrin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-iddiaçının maddi-texniki bazası (illik 
dövriyə, müştəri sayı və s.), siyahıda qeyd 
olunan malların anbarda mövcudluğu (faiz nis-
bi), iddiaçının təcrübəsi (illər üzrə), iddiaçının 
tender təklifinin şərtlər toplusunda göstərilən 
tələblərə uyğunluğu (təqdim olunmuş sənədlər 
üzrə) və iddiaçının qiymət təklifi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
sahib olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 
2-ci döngə, 2B nömrəli ünvandan ala bilərlər. 
Əlaqələndirici şəxs -Tural Quluzadə, telefon- 
(+99 412) 465 09 45; (+99 477) 277 32 60.

İştirak haqqı 500 manatdır. 
H/h- AZ53AİİB33010019444805754148
VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

rayon filialı 

Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
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 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 5 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

- iddiaçının maddi-texniki bazası.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidi.).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 5 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 12 fevral 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 
2-ci döngə, 2B nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs Tural 
Quluzadə, əlaqə telefonu -(+99 412) 465 09 
45; (+99 477) 277 32 60.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-da Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağsu Suvarma Sistemləri İdarəsi  
2019-cu  il  üçün  AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Lot-1. Tikinti materiallarının satınalın-
ması.

Lot-2. Maşın və mexanizmlər üçün 
ehtiyat hissələrinin və sürtkü yağlarının 
satınalınması.

Lot-3. Beton qarışıqlarının satınalın-
ması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 80 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Ağsu şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda yerləşən Suvar-
ma Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici 
şəxs- Ş.Abdullayevdən, telefon- 02022 
6-53-68) ala bilərlər.

Təşkilat: Ağsu SSİ
H/h- AZ 22 AİİB 

32051019445400201154

VÖEN: 3500052631
Bank- “Kapital Bank”ın Ağsu filialı
 Kod- 200543
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
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 ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi 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 orqanın-
dan 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 olmaq-
la) 16 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 24 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər Ağsu şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda 
yerləşən Suvarma Sistemləri İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 25 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. 2019-cu ildə “Vətəndaş Cəmiyyəti” 

jurnalının nəşr üçün hazırlanması ilə bağlı 
xidmətlərin satınalınması.

Lot -2 . 2019-cu ildə www.qhtxeber.az in-
ternet saytının fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı xidmətlərin satınalınması.

Lot -3. Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı elektron 
xidmətlərin satınalınması.

Lot -4 . Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı texniki 
avadanlıqların satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 

hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Sevinc İsgəndərovadan, 
telefon: 012 493 1780 (daxili 240) ünvandan 
ala bilərlər.

İştirak haqqı lot -1 və lot-2 üçün hər birinə 
100 manat, lot -3 və lot-4-ün hər birinə 150 
manatdır. 

H\h- AZ78CTRE00000000000005418301
VÖEN- 1301696511
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
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 qüvvədə olmalı-
dır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 bank günü çox 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 haqqın-
da 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 (analoji sahədə iş 
təcrübələri barədə 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” Azərbaycan Respublikasının 
 Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 31 yan-
var 2019-cu il saat 18.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 8 fevral 2019-cu il saat 18.00-dək Bakı 
şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 fevral 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

Qobustan Qış Otlaqlarının Su Təminatı Sistemləri İstismarı İdarəsi
2019-cu  il  üçün  AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Lot-1. Maşın və mexanizmlər üçün ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

Lot-2. Cari təmir işlərinin yerinə 
yetirilməsi üçün tikinti materiallarının, müxtəlif 
diametrli metal, plastik və azbest - sement 
boruların satınalınması.

Lot-3. Əsaslı təmir işlərinin yerinə 
yetirilməsi üçün tikinti materiallarının, müxtəlif 
diametrli metal, plastik və azbest - sement 
boruların 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 vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 30 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Binəqədi-Xırdalan 
şosesi 3 nömrəli ünvanda yerləşən Qobus-
tan Qış Otlaqlarının Su Təminatı Sistemləri 
İstismarı İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
F.Gözəlovdan, telefon: 012-341-95-95) ala 
bilərlər.

Təşkilat: Qobustan Qış Otlaqlarının Su 
Təminatı Sistemləri İstismarı İdarəsi 

VÖEN- 3100188551
H/h- AZ 88 CTRE 

00000000000002356801
DXA
VÖEN- 3100188551
Kod-210005
Təsnifat kodu-142340
Fond 7
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. CTRE AZ 22
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 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi 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 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) 17 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Binəqədi-Xırdalan şosesi 
3 nömrəli ünvanda yerləşən Qobustan Qış 
Otlaqlarının Su Təminatı Sistemləri İstismarı 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Peşəkar işçi qüvvəsinin təmin 

edilməsi xidmətinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-iddiaçının maddi-texniki bazası (illik 
dövriyə, müştəri sayı və s.), siyahıda qeyd 
olunan malların anbarda mövcudluğu (faiz 
nisbi), iddiaçının təcrübəsi (illər üzrə), 
iddiaçının tender təklifinin şərtlər toplusun-
da göstərilən tələblərə uyğunluğu (təqdim 
olunmuş sənədlər üzrə) və iddiaçının qiymət 
təklifi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
sahib olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvandan ala 
bilərlər. Əlaqələndirici şəxs -Tural Quluzadə, 
telefon- (+99 412) 465 09 45; (+99 477) 277 
32 60.

İştirak haqqı 300 manatdır. 
H/h- AZ53AİİB33010019444805754148
VÖEN- 4700664781

Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 
rayon filialı 

Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AIIBAZ2X
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 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 5 % -i həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 (altmış) 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; 

- iddiaçının maddi-texniki bazası.
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 təminatı istisna olmaqla) 16 yanvar 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
25 yanvar 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 2-ci 
döngə, 2B nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, əlaqə 
telefonu -(+99 412) 465 09 45;  
(+99 477) 277 32 60.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 28 yanvar 2019-cu il 
saat 17.00-da Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi 2-ci döngə, 2B nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Cəmiyyətin balansında olan 

nəqliyyat vasitələrinin servis xidmətlərinin 
satınalınması.

Lot-2. Cəmiyyətin balansında 
olan nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 
hissələrinin satınalınması . 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 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 aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-
lusunu Bakı şəhəri, M. Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Çingiz 
Fərziyevdən, telefon- 537-03-02) ünvan-
dan ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 200 manat, Lot-2 
isə 150 manatdır.

 Bank rekviziti
H\h- AZ33CTRE 

00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005

VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
 D-3 Büdcə təsnifatı kodu 142340
 D-4 Fond-7
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 sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 % -i 
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 orqanın-
dan 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 satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 31 yanvar 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 fevral 2019-cu il saat  
17.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 fevral 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi1 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

 Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Pentaqona müvəqqəti olaraq 
Patrik Şanahan rəhbərlik edəcək
ABŞ müdafiə nazirinin birinci 

müavini Patrik Şanahan 2019-cu 
il yanvar ayının 1-dən müvəqqəti 
olaraq Pentaqon rəhbərinin 
səlahiyyətlərini icra edəcək.

Bu barədə ABŞ  Prezidenti 
 Donald Tramp öz "Twitter" 
səhifəsində yazıb. D.Tramp bildirib: 
"ABŞ müdafiə nazirinin birinci 
müavini, istedadlı Patrik Şanahanın 
2019-cu il yanvar ayının 1-dən Pen-
taqon rəhbərinin səlahiyyətlərinin 
müvəqqəti icraçısı vəzifəsini tutaca-
ğını bəyan etməkdən şadam. Patrik 
nazir müavini və "Boeing" şirkətində 
işlədiyi zaman çox şeyə nail olub".

Qeyd edək ki, Patrik Şanahan 
Vaşinqton universitetini bitirmiş, 
Massaçusets Texnologiya İnstitu-
tunda mühəndislik üzrə magistr 
təhsili almışdır. 1986-cı ildən sonra 
Boeing korporasiyasında “Boeing 
767”, “Boeing 757” təyyarələrinin 
istehsalına kuratorluq etmişdir. 
Şanahan daha sonra Filadelfiyada 
döyüş vertolyotları bölməsində 

çalışmış, 2004-cü ildən ballistik 
raketlər sahəsində işlərə rəhbərlik 
etmişdir. 2007-ci ildən yenidən 
mülki aviasiya sahəsinə qayıdan 
Şanahan 2008-ci ildən korporasi-
yada baş vitse-prezident vəzifəsini 
tutaraq bütün sərnişin təyyarələrinin 
istehsalı proqramı üzrə məsul şəxs 
olmuşdur. 2017-ci il iyulun 19-dan 
ABŞ müdafiə nazirinin müavini təyin 
edilmişdir. 

1526 dekabr 2018-ci il, çərşənbə
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ABŞ

Ən uğurlu və uğursuz milyarderlər
“Forbes” jurnalı 

2018-ci ilin ən uğur-
lu və ən uğursuz 
milyarderlərinin rey-
tinqini tərtib edib. Ən 
uğurlu milyarderlərin 
siyahısında birinci yeri 
“Amazon” şirkətinin 
təsisçisi Ceff Bezos 
tutub. İl ərzində onun 
sərvəti 27,9 milyard 
dollar artaraq 126,2 mil-

yard dollar olub. Ən uğursuz milyarderlərin reytinqində isə 
“Facebook” şirkətinin təsisçisi Mark Zukerberq qərarlaşıb. 
Onun sərvəti il ərzində 18,7 milyard dollar azalaraq  52,5 
milyard dollar təşkil edib.

Xəbəri BBC verib.

Rusiya 

Səhmlər ucuzlaşıb
Dünən Moskva 

birjasında Ru-
siyanın nəhəng 
şirkətlərinin 
səhmləri ucuzlaşıb. 
Bildirilir ki, “Rusal”  
4,6, “En+” 5,4, “Mo-
senerqo” 4,5, VTB 
4, “Maqnit” 3,6, 
MMK 3,6, “Meçel” 
3,3, “Lukoyl” 3,2, 
“Novatek” 3 faiz dəyər itirib. 

Qeyd edək ki, ən böyük itkiyə “Detskiy mir” mağazalar 
şəbəkəsi məruz qalıb. Belə ki, şirkətin səhmləri 5,1 faiz 
ucuzlaşıb.

Məlumatı “Biznes Online” yayıb.

Cənubi Koreya 

Reytinq aşağı düşüb
Cənubi Kore-

ya Prezidenti Mun 
Çje-İnin reytinqi 
ən aşağı həddə 
düşüb. Bu, “Real-
meter” təşkilatının 
2 min 500-dən 
çox ölkə sakini 
arasında keçir-
diyi rəy sorğusu 
nəticəsində bəlli 

olub. Sorğuda iştirak edənlərin 47,1 faizi İnin prezident-
lik fəaliyyətini dəstəklədiyini bildirib. Mütəxəssislər qeyd 
edirlər ki, bu, 2017-ci ilin mayında dövlət başçısı seçilən 
Mun Çje-İnin prezidentlik fəaliyyəti ərzində ən aşağı 
göstəricidir.

Məlumatı “Yonhap”  yayıb.

Çin

Ən çox vəsait köçürən ikinci ölkə
Çin 2019-

cu ildən dünya 
ölkələri arasında 
BMT büdcəsinə 
ən çox maliyyə 
vəsaiti köçürən 
2-ci ölkə olacaq. 
Məlumata görə, 
növbəti 3 ildə 
rəsmi Pekinin 
qurumun büdcəsinə maliyyə töhfəsi hazırkı 7,92 faizdən 
12,01 faizə qalxacaq. Çinin təşkilatın sülhməramlı fəaliyyət 
büdcəsindəki payı isə 10,24 faizdən qarşıdakı üç ildə 15,22 
faizə çatacaq.

Qeyd edək ki, dünya ölkələri arasında BMT  büdcəsinə 
ən çox vəsait köçürən ölkə ABŞ-dır.

Xəbəri “Sinxua” verib.

İspaniya 

“Barselona”  Mbappe ilə maraqlanır

“Barselo-
na” klubu PSJ-
nin futbolçusu 
Kilian Mbap-
peni transfer 
etmək istəyir. 
Kataloniya 
klubu fransalı 
hücumçunun 
keçidi üçün 

Paris təmsilçisinə 150 milyon avro və Filipp Koutinyonu 
təklif edib. Bildirilir ki, “Barselona”nın Koutinyodan istifadə 
etməsi bu transferin gerçəkləşməsi şansını artırır.

Qeyd edək ki, Mbappe bu mövsümdə Fransa çempiona-
tında 12 matçda 13 qol vurub, 8 məhsuldar ötürmə edib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Dekabrın  26-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında  

dəyişkən buludlu olacaq.  Əsasən yağmursuz 
keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir 
güclənən  cənub-qərb   küləyi əsəcək, axşam 
mülayim  şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. 
Gecə 5-7,  gündüz   10-14,    Bakıda gecə 
5-7,  gündüz  11-13   dərəcə isti olacaq. At-
mosfer təzyiqi   761  mm civə sütunundan 757  
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət  gecə 
70-80, gündüz 55-60   faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında  
əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi  yerlərdə  
arabir  duman olacaq. Qərb   küləyi əsəcək,  
arabir güclənəcək.  Gecə 0-4  dərəcə isti, 
dağlıq ərazilərdə 3-5  dərəcə şaxta, gündüz 

7-12  dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında   əsasən yağmur-

suz keçəcək. Bəzi  yerlərdə arabir   duman 
olacaq. Qərb  küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək.  Gecə 3  dərəcə şaxtadan 
2  dərəcəyədək isti , gündüz 5-9  dərəcə  isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər  bəzi  
yerlərdə duman  olacaq.  Qərb  küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.  Gecə 
1-4, gündüz  9-14  dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında   əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi  

yerlərdə arabir   duman  olacaq. Qərb  küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.  
Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti,  
gündüz 9-14  dərəcə isti ,  dağlarda gecə 
5-10  dərəcə şaxta , gündüz  5-9  dərəcə  isti  
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında  əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə arabir  duman  olacaq. Qərb  küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.  
Gecə 1-6, gündüz 10-15   dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında  əsasən yağmursuz keçəcək. 
Dağlarda   duman olacaq. Qərb  küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə  arabir güclənəcək.  
Gecə 6-8, gündüz  10-14 , dağlarda gecə 1-4, 
gündüz 8-13  dərəcə isti olacaq. 
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Bakı şəhərinin Nizami rayonundan Arif Qasımov 
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş 
Cinayət Axtarışı İdarəsinin rəisi Arzu Daşdəmirova anası 

SEVİL  XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                                                         

Mübariz Səfərov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 
rəisinin müavini, general-mayor Səhlab Bağırova anası

HƏLİMƏ  XANIMIN

vəfatından  kədərləndiyini  bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                                                         

ADPU-nun Azərbaycan dili və onun tədrisi  
metodikası kafedrasının əməkdaşları iş yoldaşları 

ŞƏLALƏ  NƏBİYEVANIN 
vəfatından kədərləndiklərini   bildirir, mərhumun 

ailəsinə  və yaxınlarına  dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti
Şəhərin Aşıq Məmmədağa  küçəsində  5 mərtəbəli  

çoxmənzilli yaşayış binasının tikintisinin satınalınması üçün 
TƏKLIFLƏR  SORĞUSU  ELAN  EDIR

Təklif  zərfləri    27 dekabr  2018-ci il 
saat  17.00-a kimi qəbul edilir.

Zərflər  28  dekabr  2018-ci il saat 
11.00-da açılacaqdır.

Əlavə məlumat almaq üçün (02026) 

5-12-00 nömrəli  telefonla  əlaqə  saxlamaq 
olar.

Əlaqələndirici  şəxs-Əslan  Əzimov .
Ünvan: Şamaxı  şəhəri, Heydər Əliyev  

prospekti  27.

 9 İsmayılova Xəyalə 
İsmayıl qızının adına verilmiş 
Abşeron rayonunun Saray 
qəsəbəsində, Nəsibə Zeynalova 
küçəsi 29 nömrəli ünvanda 
yerləşən 0,05 ha torpaq sahəsinin 
JN-1084 A nömrəli şəhadətnaməsi 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Ərdoğan Trampı  
Türkiyəyə dəvət edib

 � Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan amerikalı həmkarı Donald Trampı 
2019-cu ildə ölkəsini ziyarət etməyə çağırıb.  
Bu barədə Ağ evin rəsmisinə istinadən  
“Amerikanın səsi” radiosu məlumat yayıb. 

Mənbə qeyd edib ki, 
hazırda bu məsələ ilə bağlı 
konkret heç nə planlaşdırıl-
masa da, Birləşmiş Ştatla-
rın dövlət başçısı belə bir 
mümkün görüşə hazırdır. 

Xatırladaq ki, həftəsonu 
Trampla Ərdoğan ara-
sında telefon bağlantısı 
olub. Prezident Tramp öz 
“twitter” səhifəsində qeyd 
edib ki, o, ABŞ qoşunları-
nın Suriyadan “tədricən və 
nizamlı şəkildə çıxarılması” 
məsələsini cənab Ərdoğan 

ilə  müzakirə edib.  Yeri 
gəlmişkən, Trampın bu 
qərarı bir çox amerikalı 
qanunvericilərin, eləcə də 
bu ölkənin yüksək hərbi 
dairələrinin narazılığına 
səbəb olub.

Dünən “Anadolu” 
agentliyi, həmçinin məlumat 
yayıb ki, yaxın günlərdə 
R.T.Ərdoğan Rusiyaya səfər 
edərək həmkarı Vladimir 
Putinlə təkbətək görüş 
keçirəcək. 

Bu barədə Ərdoğan 

Türkiyə parlamentindəki çı-
xışından sonra jurnalistlərə 
açıqlamasında deyib. 
Rusiyaya səfərinin dəqiq ta-
rixini açıqlamayan Ərdoğan 
Putinlə yaxın günlərdə 
görüşəcəyini bildirib. 

“Bu gün-sabah Türkiyə 
nümayəndə heyəti (xarici 
işlər naziri Çavuşoğlunun 
rəhbərlik etdiyi heyət-
müəllif) Moskvaya səfər 
edəcək. Bundan sonra, 
mən də səfər edərək 
Putinlə təkbətək danışıqlar 
aparacağam. Biz ABŞ-ın 
öz qoşunlarını Suriya-
dan  çıxarmasını müzakirə 
edəcəyik”, – deyə Ərdoğan 
bəyan edib. 

M.HACIXANLI, 
 “Xalq qəzeti” 

“Şimal axını-2” qaz kəmərinin 
tikintisi davam etdirilir 

 � Rusiyanı Qərbi Avropa ilə 
birləşdirən “Şimal axını-2” qaz kəmərinin 
inşaatçıları Baltik dənizinin Isveçin iqtisadi 
zonasına aid olan hissəsində dənizin dibi ilə 
boruların birləşdirilməsi işinə başlayıblar. 
Bu barədə məlumatı Isveç mətbuatına 
istinadən “Lenta.ru” verib. 

İşlərin 2019-cu ilin ya-
yına qədər davam edəcəyi 
gözlənilir. Kəmərin özünü 
isə həmin ilin sonlarında 
istifadəyə vermək nəzərdə 
tutulur. Dənizin dibində 
əsas işlər “Solitarie” gəmisi 
vasitəsilə yerinə yetirilir, an-
caq tikinti işlərinə Karlsxamn 
limanının yüzə qədər fəhləsi 
də cəlb olunub. 

Baltik dənizinin İsveç 
hissəsinin uzunluğu 510 
kilometrdir. Hazırda bu hissə 
ilə yanaşı, dekabrın 23-dən 
etibarən Finlandiya suların-
da da boruların çəkilməsinə 
başlanılıb. 

“Şimal axını-2” 
layihəsinin icraçıları kəmərin 
çəkilməsi üçün beş ölkədən 
dördünün razılığını alıblar. 
Yalnız Danimarka layihənin 
əleyhinə çıxış edir. Bu günə 
qədər 370 kilometr məsafədə 

boru çəkilişi işləri başa çat-
dırılıb. 

Xatırladaq ki, “Şimal 
axını-2”nin əleyhinə olan-
lardan biri də ABŞ Prezi-
denti Donald Trampdır. O, 
dəfələrlə Avropa ölkələrini 
layihənin icrasından imtina 
etməyə çağırıb və ABŞ-ın 

“köhnə qitə”ni yanacaqla tam 
təmin edəcəyini bildirib. 

Hazırda qaz kəmərinin 
operatoru İsveçrədə qeydiy-
yatdan keçmiş “Nord Stream 
2 AG” şirkətidir. Kəmərin 
yeganə səhmdarı isə 
Rusiyanın “Qazprom”udur. 

Tərəfdaşlar qismində Fran-
sanın “Engie”,  Avstriyanın 
OMV, Britaniyanın “Şell”, 
Almaniyanın “Uniper” və 
“Wintershall” şirkətləri çıxış 
edir. 

Paşa ƏMIRCANOV,  
 “Xalq qəzeti”

Mikroelektronika sahəsinin 
inkişafına dəstək

 � Avropa Ittifaqı mikro elektronika sahəsini  inkişaf  
etdirmək üçün Fransa, Almaniya, Italiya və Böyük Britaniyanın 
birgə layihəsinə 1,75 milyard avro ayıracaq. Avropa Komissiyası 
dövlət dəstəyi nəticəsində iş adamlarının 6 milyard avro 
məbləğində investisiya yatıracağına ümid edir. Bu barədə  
“hitech.vesti.ru” saytı məlumat yayıb.

Mənbə qeyd edir ki, 
sözügedən layihə 2024-cü 
ilədək yekunlaşacaq. Layihədə 
“Robert Bosch”, “Infineon”, 
“STMicroelectronics”, “Osram”, 
“Carl Zeiss”, “GlobalFoundries” və 
“Murata” daxil olmaqla, 29 şirkət 
və elmi tədqiqat təşkilatı iştirak 
edəcək.

Qeyd edək ki, layihə 
iştirakçıları enerji-səmərəli çiplər, 
“ağıllı” sensorlar, qabaqcıl optik 
avadanlıq və kompozit materialların 
hazırlanmasına önəm verəcəklər.

Rövşən ATAKIŞIYEV, 
 “Xalq qəzeti”

 � Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə terror aktı baş verib. Hökumət 
binalarına hücum edən terrorçuların atəşi nəticəsində 43 nəfər həlak 
olub, 10 nəfər xəsarət alıb.

Yaraqlılar bir neçə hökumət maşınını 
da yandırıblar. Əfqanıstanın güc qüvvələri 
üç terrorçunu zərərsizləşdiriblər. Yaraqlılar 
hökumət binalarını partlatmaq istəsələr də, 
buna nail olmayıblar.

Hələlik, terror aktına cavabdehliyi heç bir 
terrorçu təşkilat öz üzərinə götürməyib.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq  qəzeti” 

Kabildə terror aktı

 � Bu gün Sankt-
Peterburqda başlanacaq 
kişi və qadın şahmatçılar 
arasında rapid və blits 
üzrə dünya çempionatında 
iştirak edəcək Azərbaycan 
təmsilçılərinin sıraları bir qədər də genişlənmişdir. Şəhriyar 
Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Qədir Hüseynov, Zeynəb və Türkan 
Məmmədyarovalar, Günay Məmmədzadə ilə yanaşı, çempionatın 
medalları uğrunda Gülnar Məmmədova da mübarizə aparacaq. 

Dünya çempionatı rapid turniri ilə start 
götürəcək. Bu yarışın 204 iştirakçısı, o 
cümlədən 144 qrossmeyster qalib və mü-
kafatçıları üç gün ərzində keçiriləcək 15 
turun görüşlərində müəyyənləşdirəcəklər. 

Qadınların isə rapid turnirində 123 rəqib (70-i 
qrossmeysterdir) yarışacaq. 

Oqtay BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Daha  bir  şahmatçımız  
dünya  çempionatında


