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Prezident İlham Əliyev zəlzələnin 
baş verdiyi Şamaxı rayonunda olub 

 � Fevralın 7-də 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
zəlzələnin baş verdiyi Şamaxı 
rayonunda olub. 

Dövlətimizin başçısı zəlzələdən 
zərər çəkən tikililərə baxıb, sakinlərlə 
söhbət edib.

Xəbər verildiyi kimi, fevralın 5-6-da 
Azərbaycan ərazisində yeraltı təkanlar 
qeydə alınıb. Fevralın 5-də yerli vaxtla 
saat 23:31-də Pirqulu stansiyasından 
11 kilometr cənub-qərbdə İsmayıllı 
ərazisində zəlzələ olub. Respubli-
ka Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin 
məlumatına görə, zəlzələ episentrdə 
6 bal, ətraf rayonlarda 5-3 bala qədər 
hiss edilib. Əsasən dağıntılar Şamaxı 
rayonunda qeydə alınıb. Fevralın 6-da 
yerli vaxtla saat 02:34-də Pirqulu stansi-
yasından 8 kilometr cənub-qərbdə - İs-
mayıllı rayonu ərazisində 3 bal gücündə 
zəlzələ baş verib. Daha bir yeraltı təkan 

yerli vaxtla saat 04:25-də qeydə alınıb. 
Hadisə nəticəsində xəsarət alanlara 
təcili tibbi yardım göstərilib və onlar evə 
buraxılıb, insan tələfatı qeydə alınma-
yıb.

Fövqəladə hallar naziri, general-
polkovnik Kəmaləddin Heydərov və 
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Tahir Məmmədov dövlətimizin 
başçısına fevralın 5-də və 6-da təbii 
fəlakətin törətdiyi fəsadlar barədə 
yerində məlumat verdilər. 

Şamaxı şəhərinin Salman Mümtaz 
küçəsində Rasim Həsənova məxsus 33 
nömrəli evə baş çəkən Prezident İlham 
Əliyevə məlumat verildi ki, ikimərtəbəli, 
beş otaqlı evin iki otağı tamamilə dağı-
lıb, ev qəzalı vəziyyətə düşüb. 

Evin ağbirçəyi: Xoş gəlmisiniz, 
Allah Sizi var eləsin. Çox sağ olun, 
Sizdən çox razıyıq.

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 
Yeni ev tikiləcək, narahat olmayın.

Qadın sakin: Başına dönərəm, 
Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin, 
ailənizlə xoşbəxt olasınız. Allah o bir oğ-
lunuzu gözünüzə çıraq eləsin. Nə yaxşı 
ki varsınız. Biz Sizinlə qürur duyuruq.

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox 
sağ olun. Biz evləri bərpa edəcəyik, 
yenidən tikəcəyik, müvafiq göstəriş 
verilmişdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
əməkdaşları dünəndən Şamaxıdadır-
lar, yaxşı işləyirlər. Bütün müraciətlər 
nəzərə alınır, evlərə baxış keçirilir. 
Harada ki, bərpa etmək mümkündür, 
bərpa olunacaq. Harada ki, mümkün 
deyil, yeni ev tikiləcək. Dövlət bu işi öz 
üzərinə götürür. Əlbəttə, məncə bu evin 
bərpası mümkün deyil. Ev tikilənə qədər 
hansı kömək göstəriləcək?

Fövqəladə hallar naziri 
Kəmaləddin HEYDƏROV: Cənab 
Prezident, kimin imkanı, həyətində 
başqa bir yeri var orada məskunlaşıb, 
qalanlarını rayon icra hakimiyyəti ilə 

birgə müvəqqəti yerləşdiririk. Sizin 
tapşırığınızla, cənab Prezident, artıq 
dünəndən 73 evə baxış keçirilib. Bun-
lardan hələlik 26-sının qəzalı olduğu 
müəyyənləşdirilib, amma müraciətlərin 
sayı çoxdur, 750 müraciət olunub. On 
komissiya Şamaxı rayonunda, iki ko-
missiya Ağsu rayonunda, iki komissiya 
isə İsmayıllı rayonunda işləyir. Komis-
siyaların sayını artıracağıq ki, Sizin 
tapşırığınızı daha tez icra edək. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Tezliklə 
bu ev yenidən tikiləcək. Müvəqqəti ola-
raq bütün lazımi kömək göstərilməlidir, 
tapşırıqlar verilib. Yəni, siz narahat 
olmayın. 

Qadın sakin: Allah işinizi avand 
eləsin. Sağ olun.

Sonra Prezident İlham Əliyev Vidadi 
Məmmədov küçəsində Mailə Quliyevaya 
məxsus 7 nömrəli evdə oldu. Bu evin bir 
otağının divarı zəlzələ nəticəsində tam 
dağılıb və ev qəzalı vəziyyətə düşüb. 

Qəzalı evlərdən biri də Səttar 
Bəhlulzadə küçəsində Vüqar Teyfurova 
məxsus 10 nömrəli evdir. Birmərtəbəli 
kürsülü evin otaqlarından biri tamamilə 
dağılıb. Evə dəymiş ziyanla tanış olan  
Prezident İlham Əliyev sakinlərlə söhbət 
etdi. 

Sakinlər: Xoş gəlmisiniz, cənab 
Prezident. Dar gündə dadımıza çatdı-
nız. Allah canınızı sağ eləsin. 

Sakin Xatirə RƏHİMZADƏ: Cənab 
Prezident, bir daha xoş gəlmisiniz. Biz 
Sizin gələcəyinizə inanırdıq. Çünki 
həmişə xalqının ağır günündə onun 
yanında olan, xalqına dəstək olan 
Prezidentin bu təbii fəlakət zamanı 
şamaxılıların yanında olacağına çox-
çox inanırdıq. Nə yaxşı ki, varsınız. 
Xalqa göstərdiyiniz dəstəyə, köməyə 
görə Sizə həmişə minnətdarıq, “Çox 
sağ olun!” deyirik. Nə yaxşı ki, bizim 
Prezidentimizsiniz. Biz Sizinlə fəxr 
edirik. Həmişə Sizin yanınızdayıq. 
Həmişə Sizə inanırıq. Azərbaycanın 
gələcəyinin etibarlı əldə olduğuna ina-
nırıq və biz bunu görürük. Bu gün bir 
daha bunun sübutudur. Çox sağ olun 
ki, gəlmisiniz. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev zəlzələnin 

baş verdiyi Şamaxı rayonunda olub

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun, 
təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz ki, mən 
Şamaxıda tez-tez oluram. Dəfələrlə 
olmuşam. Burada yaxşı tədbirlərdə 
bərabər iştirak etmişik, infrastruktur 
layihələrinin, sosial obyektlərin, kənd 
təsərrüfatı obyektlərinin açılışlarında 
olmuşuq. Şamaxının inkişafı daim diqqət 
mərkəzindədir. Təbii ki, belə hadisə baş 
verəndə mən mütləq burada, yanınızda 
olmalı idim ki, ilk növbədə, sizə öz 
dəstəyimi göstərim, digər tərəfdən, 
vəziyyətlə tanış olum. Dağıntılar var, 
xoşbəxtlikdən insan ölümü olmayıb. Onu 
da bildirməliyəm ki, bütün qəzalı evlər 
qısa müddət ərzində ya bərpa ediləcək, 
ya da yenidən tikiləcək. Komissiya 
işləyir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
əməkdaşları dünəndən buradadır, 
yerli icra hakimiyyəti də işləyir. Hələ 
ki, bu vəziyyətdən əziyyət çəkən 
vətəndaşların məskunlaşması ilə bağlı 
məşğuldurlar. Eyni zamanda, tezliklə 
bu evlərin bərpası, yenidən tikilməsi 

nəzərdə tutulur. Müvafiq Sərəncam 
imzalanacaq, Prezidentin ehtiyat 
fondundan vəsait ayrılacaq. İndi yüzlərlə 

müraciət var. Mənə verilən məlumata 
görə, hələ ki, 70-dən çox müraciətə 
baxılıb və müvafiq aktlar tərtib edilib. 

Bu aktlar əsasında bütün təmir-bərpa 
işləri aparılacaq. Vətəndaşlar narahat 
olmasınlar. Azərbaycan dövləti həmişə 

öz vətəndaşının yanındadır. 
Sakinlər: Çox sağ olun. Biz də 

Sizi dəstəkləyirik, hamımız Sizin 
arxanızdayıq, Sizə güvənirik. 

Xatirə RƏHİMZADƏ: Biz bu 
dəstəyi gördük. Bu dəstəyi Sizdən və 
Mehriban xanımdan gördük. Bizim 
minnətdarlığımızı Mehriban xanıma 
çatdırmağı xahiş edirik. Könüllüləri 

göndərdi, çox böyük dəstək oldu. Nazir 
də, rayon rəhbəri də bütün gecəni 
burada idilər. Çox sağ olsunlar. 

Xanlar RƏHİMZADƏ: Ona görə də 
əhali tam sakit oldu, cənab Prezident. 
Yerli hakimiyyətin nümayəndələri 
gecəyarısı bütün evləri gəzirdilər. Hamısı 
yanımızda idi. Ona görə də heç bir 
narahatlıq yoxdur. 

Xatirə RƏHİMZADƏ: Sağ olun ki, 
varsınız. Biz Sizə arxalanırıq. Xalqı bu 
qədər sevirsiniz. Sağ olun ki, xalqa bu 
qədər dəstəksiniz. Dəstəyinizə görə 
minnətdarıq. Sizinlə qürur duyuruq. 
Prezidentimizin belə qayğıkeşliyi, 
xalqa xidməti ilə çox qürur duyuruq. 
Azərbaycan etibarlı əllərdədir.

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox 
sağ olun. Mən də sizinlə qürur 
duyuram ki, hətta belə ağır günlərdə 
nikbinliklə yaşayırsınız və inanırsınız 
ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan 
hakimiyyəti həmişə sizin arxanızdadır. 
Bütün dövrlərdə belə olub, bundan sonra 
da belə olacaq. Həm könüllülərin, həm 
yerli icra orqanlarının, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin əməkdaşlarının - bunların bir 
amalı var: vətəndaşlara kömək etmək. 
Mən hesab edirəm ki, bərpa işləri tezliklə 
başlamalıdır. Vəsait də ayrılacaq.   

Kəmaləddin HEYDƏROV: Cənab 
Prezident, artıq layihələr var. Həm 
Zaqatala zonasındakı zəlzələdən, həm 
də Kür-Araz bölgəsindəki daşqından 
hazır layihələrimiz var. Ona görə də 
Sizin tapşırığınızla təcili olaraq bu işlərə 
başlanacaq. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, təbii 
fəlakət olur. Bir neçə il bundan əvvəl 
Zaqatala, Qax rayonlarında zəlzələ 
oldu, orada minlərlə ev dağılmışdı. Biz o 
zəlzələnin fəsadlarını aradan qaldırdıq. 
Bir neçə il bundan əvvəl daşqın 
olmuşdu, minlərlə evi su basmışdı. 
Orada da lazımi tədbirlər görülmüşdü. 
Bütün evlər dövlət vəsaiti hesabına 
yenidən tikildi, bərpa edildi. Ona görə 
biz bu zəlzələnin fəsadlarını da tezliklə 
aradan qaldıracağıq. Mən gəlmişəm 
bunu sizə şəxsən deyim ki, vətəndaşlar 
tam əmin olsunlar, bütün lazımi işlər 
görüləcək.

Sakinlər: Çox sağ olun. 
Minnətdarıq. Sizə cansağlığı, işlərinizdə 
müvəffəqiyyətlər arzulayırıq, cənab 
Prezident, Allah Sizi qorusun.

Prezident İlham ƏLİYEV: Çox 
sağ olun. Sizə də cansağlığı, uğurlar 
arzulayıram. Bizim hələ görüşlərimiz 
çox olacaq. Çünki Şamaxı rayonunda 
bundan sonra da gözəl işlər görüləcək. 

Xanlar RƏHİMZADƏ: İnşallah. Sizə 
inanırıq. Sizin siyasətiniz sayəsində 
gələcəyimiz daha yaxşı, nurlu olacaq. 
Təşəkkür edirik. 

Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Şamaxı, İsmayıllı 
və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin 

nəticələrinin aradan qaldırılması tədbirləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu il fevralın 5-də episentri Ağsu 
və İsmayıllı rayonlarının ərazisində olan 
zəlzələlər nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və 
Ağsu rayonlarında onlarla fərdi yaşayış evi 
qəzalı vəziyyətə düşmüş, sosial və infrastruk-
tur obyektlərinə ziyan dəymişdir.

Təbii fəlakətdən dərhal sonra görülən 
təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində adıçəkilən 
rayonlarda mühəndis-kommunikasiya təminatı 
sistemləri tam bərpa edilmiş, zərər çəkmiş 
əhaliyə ilkin yardım göstərilmişdir. Zəlzələnin 
törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması 
istiqamətində hazırda zəruri tədbirlər görülür.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, təbii fəlakətin nəticələrinin aradan 
qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram:

1. Baş vermiş zəlzələlər nəticəsində Şa-
maxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında yaşayış 

evlərinə, sosial və infrastruktur obyektlərinə 
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinə ilkin olaraq 2,0 (iki) milyon manat 
ayrılsın.

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

Əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin 
indeksləşdirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublika-
sı Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respub-
likasında pensiyaçıların sosi-
al müdafiəsini gücləndirmək 
məqsədilə “Əmək pensiyaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 29.1-ci maddəsinə 
uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublika-
sının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılsın ki, 
2018-ci il üzrə orta aylıq nomi-
nal əməkhaqqının Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən müəyyən 
edilən illik artım tempinə uyğun 

olaraq 2019-cu ilin 1 yanvar 
tarixinə:

1.1. bütün növ əmək pensiya-
larının sığorta hissəsinin artırılma-
sını təmin etsin;

1.2. fərdi uçot sistemində fərdi 
hesabların sığorta hissəsində 
toplanmış pensiya kapitalı 
məbləğlərinin indeksləşdirilməsini 
həyata keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

“ADA” Universitetinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2014-cü il 13 yanvar 
tarixli 216 nömrəli Sərəncamında 

dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. “ADA” Universitetinin yara-
dılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-
cü il 13 yanvar tarixli 216 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2014, № 1, maddə 29) 1-ci 

hissəsinə “səviyyələri” sözündən 
sonra “və orta ixtisas təhsili” sözləri, 
ikinci halda “ali” sözündən sonra “, 
orta ixtisas”  sözləri əlavə edilsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il
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“Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma 
tullantılarının ətraf mühitə mənfi təsirinin 
azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər üçün 

Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasında plastik 
qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi 
təsirinin azaldılmasına dair 2019–2020-ci illər 
üçün Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi:

2.1. bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq 
edilən Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin icrasını əlaqələndirsin;

2.2. Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin.
3. Tədbirlər Planında nəzərdə tutul-

muş tədbirlərin icrasının monitorinqini və 
qiymətləndirilməsini Azərbaycan Respubli-
kası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
sifarişi əsasında İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

Əli HƏSƏNOV: Azərbaycan dövləti İstanbulda keçirilən Avrasiya 
İqtisadi Zirvə toplantısına hər zaman xüsusi diqqət ayırıb

 � Azərbaycan dövləti İstanbulda keçirilən 
Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısına hər zaman 
xüsusi diqqət ayırıb. Azərbaycan 22 ildir ki, bu 
toplantıda geniş tərkibli nümayəndə heyəti ilə 
fəal şəkildə iştirak edir. Tədbirin təşkilatçıları, 
o cümlədən Türkiyə hökumətini təmsil edən 
nümayəndələr bunu yüksək qiymətləndirirlər. 
Əvvəllər Zirvə toplantısında ulu öndərimiz 
Heydər Əliyevin, son 15 ildə isə Prezident İlham 
Əliyevin müraciətləri oxunub. 

Bu fikirləri İstanbul-
da keçirilən XXII Avrasiya 
İqtisadi Zirvə toplantısında 
iştirak edən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi Əli Həsənov deyib. 

Əli Həsənov qeyd edib ki, 
Avrasiya qitəsi Azərbaycanın 
siyasi, iqtisadi, sosial, 
geosiyasi, enerji, nəqliyyat, 
kommunikasiya maraqlarının 
kifayət qədər təmsil olunduğu 
bir qitədir. Azərbaycan da bu 
maraqların həyata keçirilməsi 
üçün fəal siyasət yürüdür. 
Bir neçə layihəni qeyd 
etmək olar. Toplantıda da 

bildirildiyi kimi, Azərbaycan 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən 
böyük İpək Yolunun qurucu 
dövlətlərindən biridir. Təkcə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun istifadəyə verilməsi 
onu göstərdi ki, Türkiyə və 
Azərbaycan bu iki qitənin 
birləşdirilməsində önəmli rol 
oynayan lider dövlətlərdir. 
Eyni zamanda, Gürcüsta-
nı da buraya əlavə etmək 
lazımdır. Bundan başqa, 
Azərbaycan İran və Rusiya 
ilə birlikdə Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizinin yaradıl-
masında, eləcə də Avropanı 
Asiya ilə birləşdirən alternativ 

nəqliyyat-kommunikasiya 
layihələrinin qurulmasın-
da yaxından iştirak edir. 
Həmçinin Xəzər dənizinin 
karbohidrogen ehtiyatlarının 
dünya bazarlarına çıxarıl-
ması siyasətini qeyd etmək 

olar. Bu işdə də Azərbaycan 
həmişə öncül mövqeyini 
qoruyub saxlayıb. Həmçinin 
Cənub Qaz Dəhlizinin 
çəkilməsi, vaxtilə Avropa-
nın reallaşdıra bilmədiyi 
“Nabucco” layihəsinin yeni 

şəraitdə həyata keçirilməsi 
Azərbaycanın Avrasiya-
ya verdiyi töhfənin bariz 
göstəricisidir. Bir sözlə, 
Azərbaycanı Avropa ilə həm 
nəqliyyat, enerji dəhlizləri, 
həm iqtisadi, siyasi, sosi-
al layihələr bağlayır. Ona 
görə də hesab edirik ki, bu 
Zirvə toplantısında bizim 
deməyə sözümüz kifayət 
qədər çoxdur. Biz, həmçinin 
bu Sammitdə iştirak edən 
dövlətlərin rəsmilərinin, 
müxtəlif ölkələri təmsil edən 
QHT-lərin nümayəndələrinin, 
jurnalistlərin diqqətinə 
Azərbaycan həqiqətlərini, 
o cümlədən torpaqlarımı-
zın işğal olunması faktını, 
Ermənistanın dünyada 
təhlükəsizliyə törətdiyi 
təhdidləri çatdırırıq. 

Günel MƏLİKOVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
İstanbul

“Könüllülər” prokurorluq orqanlarında
 � Ali təhsil müəssisələrində 

hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr 
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə ictimai 
köməkçi qismində cəlb ediləcəklər.

Ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş in-
kişaf strategiyasını yeni 
mərhələdə uğurla davam 
etdirən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin siyasi 
iradəsinə uyğun olaraq ötən 
illər ərzində həyata keçirilmiş 
ardıcıl və sistemli tədbirlər 
nəticəsində Azərbaycan 
gəncliyinin hərtərəfli inkişafı 
istiqamətində mühüm addım-
lar atılmış, gənclərin ictimai 
həyatın bütün sahələrində 
fəal iştirakına geniş imkanlar 
yaradılmışdır. 

Ölkədə reallaşdırılan 
dövlət gənclər siyasətinin 

prokurorluq orqanlarında 
da davam etdirilməklə ali 
hüquq təhsilli gənc kadrların 
müsabiqə yolu ilə işə qəbulu 
prokurorluğun kadr tərkibinin 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər 
hesabına yenidən forma-
laşmasını təmin etmişdir. 
Məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 19 iyun 2001-ci il 
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edil-
miş “Prokurorluğa işə qəbul 
olunmaq üçün namizədlərlə 
müsabiqə keçirilməsi qayda-
ları haqqında Əsasnamə”nin 
icrası ilə bağlı görülən 
tədbirlər nəticəsində mənəvi 
saflığı, yüksək nəzəri bilikləri 
və peşə hazırlığı səviyyəsi ilə 
seçilən, xarici dil biliklərinə 

mükəmməl yiyələnmiş 
gənclərin prokurorluqda qul-
luğa qəbuluna şərait yaradıl-
mışdır. 

Prokurorluq orqanlarına 
2018-ci ildə müsabiqə yolu 
ilə 85, ümumilikdə isə 2002-ci 
ildən başlayaraq keçirilən 
19 müsabiqə üzrə qulluğa 
qəbul edilmiş 873 gənc 
hüquqşünas hazırda proku-
rorluğun kadr korpusunun 67 
faizini təşkil etməklə, onlar-
dan bir çoxu yuxarı təsnifat 
vəzifələrə irəli çəkilmiş, o 
cümlədən 21 nəfəri ilk dəfə 
olaraq müstəqil rayon, şəhər 
və ərazi hərbi prokuroru 
vəzifələrinə təyin edilmişlər. 
Son dövrlər Azərbaycan 
gənclərinin potensialını müa-
sir dövrün tələblərinə uyğun 
inkişaf etdirməsi, könüllülər 
hərəkatının ölkəmizin ictimai-
siyasi həyatında yaxından 
iştirakı istiqamətində apa-

rılan islahatların prokuror-
luqda da davamlılığının 
təmin olunması məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 
Baş prokuroru tərəfindən 
6 fevral 2019-cu il tarixdə 
“Azərbaycan Respublikası-
nın prokurorluq orqanlarında 
ictimai köməkçilərin fəaliyyəti 
haqqında” Təlimat təsdiq 
edilmişdir. 

Həmin təlimata əsasən 
hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 
ali təhsil müəssisələrində 
təhsil alan gənclərin ins-
titusional bacarıqlarının 
artırılması, intellektual və 
mənəvi inkişafı, asudə 
vaxtının səmərəli təşkili üçün 
prokurorluq orqanlarının 
fəaliyyətinə ictimai köməkçi 
qismində könüllü olaraq cəlb 
edilmələri nəzərdə tutulmuş-
dur. Prokurorluq orqanlarında 
ictimai köməkçi qismində 
fəaliyyət prokurorluqda kadr 

siyasətinin həyata keçirilməsi 
üçün ictimaiyyətlə qarşı-
lıqlı əlaqələrin qurulması, 
yüksək peşə hazırlıqlı kadr 
ehtiyatının formalaşdırılma-
sı, prokurorluqda işləmək 
arzusunda olan gənclərə bu 
dövlət orqanının fəaliyyətinin 
məzmunu və iş şəraiti ilə 
tanışlıq imkanının yaradıl-
ması, onların bilik, bacarıq 
və peşə vərdişlərinin ar-
tırılması məqsədi daşıyır. 
Müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil 
müəssisələrində bakalavriat 
(ikinci kursu bitirmiş), habelə 
magistratura səviyyələrində 
təhsil alan tələbə gənclər 
ictimai köməkçi qismində 
fəaliyyətlə əlaqədar 437-28-
56, 492-06-82, 492-74-32 
nömrəli telefonlar vasitəsi ilə 
Kadrlar idarəsinə müraciət 
edə və Baş Prokurorluğun 
internet saytından (www.
prokurorluq.gov.az, www.
genprosecutor.gov.az) əlavə 
məlumat ala bilərlər.

XXII Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı çərçivəsində  
əməkdaşlıq memorandumları imzalanıb

 � İstanbul şəhərində keçirilən XXII 
Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı çərçivəsində 
fevralın 7-də əməkdaşlıq memorandumları 
imzalanıb. 

Sənədlər Azərbaycan 
Diasporuna Dəstək Fondu, 
İtaliyanın Avrasiya Dialo-
qu üçün Avropa İnstitutu 
və Rumıniyanın Levanten 
İncəsənət və Mədəniyyət 
İşləri İnstitutu ilə Mərmərə 
Qrupu Strateji və Sosial 
Araşdırmalar Fondu arasın-
da imzalanıb. 

Zirvə toplantısı ikinci 
iş gününü “Texnologiyanın 
inkişafı və insanlığı gözləyən 
gələcək”, “Su və köç”, “Qlo-
ballaşmanın yeni ölçüləri, 
populizm, sağlamlıq üçün 
əməkdaşlıq”, “Ağıllı insanla-
rın iclası” mövzularında pa-
nel iclaslarla davam etdirib. 
Türkiyənin kənd təsərrüfatı 
və meşəçilik nazirinin müavi-
ni Akif Özkaldı, İstanbul Bilgi 
Universitetinin professoru 
İlter Turan, Avrasiya Dialoqu 

üçün Avropa İnstitutunun 
direktoru Leonardo Manzari 
və başqaları iclaslarda çıxış 
ediblər.

Qeyd edək ki, Mərmərə 
Qrupu Strateji və Sosi-
al Araşdırmalar Vəqfinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirdə Azərbaycan hər il 
olduğu kimi, geniş tərkibli 
nümayəndə heyəti ilə 
təmsil olunub. Nümayəndə 
heyətinə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov, 
Milli Məclis sədrinin müavini 
Valeh Ələsgərov, energeti-
ka naziri Pərviz Şahbazov, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri, media 
təmsilçiləri daxil idi. 

Toplantıda texnologiya-
ların inkişafı və insanların 

gələcəyi, süni zəkanın iqtisa-
diyyatda və enerji sahəsində 
rolu, qloballaşmanın yeni 
səviyyələri, su və enerji 
ilə bağlı mövzular diqqət 
mərkəzində olub.

Mərmərə Qrupu Stra-
teji və Sosial Araşdırmalar 
Vəqfi 22 ildir ki, Avrasiya 
İqtisadi Zirvəsini sülh və 
dialoq layihəsi olaraq həyata 
keçirir. Bu toplantılar aktual 
problemlərin müzakirə 
edildiyi mühüm platforma 
olmaqla bərabər, regionun 
inkişafına və əməkdaşlıq 
əlaqələrinin genişlənməsinə 
töhfə verir.

Günel MƏLİKOVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
İstanbul

Londonda Avropa xəbər agentliklərinin gələcəyi 
barədə müzakirələrdə AZƏRTAC da iştirak edib

 � Londonda Avropa Xəbər Agentlikləri 
Alyansı (EANA) tərəfindən həyata keçirilən 
“Avropada xəbər agentliklərinin gələcəyi” 
mövzusunda məruzənin müzakirələrində 
AZƏRTAC da iştirak edib.

Layihə Avropa Xəbər 
Agentlikləri Alyansı, “London 
School of Economics” (LSE), 
Jyllands-Posten Fondu, LSE-
nin media və kommunikasiya 
departamenti, Finlandiyanın 
Media Araşdırma Fondu, Hel-
sinki Universiteti tərəfindən 
maliyyələşdirilib. 

Təqdimat mərasimində 
çıxış edən Böyük Britaniya-
nın Press Association xəbər 
agentliyinin baş icraçı direkto-
ru Klayv Marşal rəhbəri oldu-
ğu qurumun yeni innovasiya-
ları haqqında məlumat verib. 
Agentliyin ictimai qurumlara 
multimedia məhsulları təqdim 
etdiyini bildirən Klayv Marşal 
xəbər mediasının Google və 
Facebook internet nəhəngləri 

ilə rəqabəti, yeni texnologiya-
lar, az büdcə ilə daha geniş 
məzmunun əhatə edilməsi, 
çap dövriyyəsinin sona 
çatması və digər məsələlərlə 
bağlı danışıb. 

Daha sonra “LSE”nin 
informasiya sistemləri və 
innovasiyalar üzrə professoru 
Karsten Sorenson “Media və 
xəbər agentlikləri platforma-
sında imkanlar” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edib. 

Panel müzakirələrlə 
davam edən tədbirdə Vyana 
Universitetinin professoru 
Volfqanq Vislozilin “Dəyişən 
media sistemlərinin Avropa 
xəbər agentliklərinin biznes 
və innovasiya siyasətinə 
təsiri” mövzusunda məruzəsi 

dinlənilib. Milli xəbər 
agentliklərinin öz ölkələri ilə 
yanaşı, beynəlxalq arena-
da fəaliyyət göstərdiklərini 
söyləyən V.Vislozil onların, 
eyni zamanda, AP, Reuters, 
TASS və Sinxua kimi qu-
rumlarla rəqabətə girdiklərini 
bildirib. 

Konfransda AZƏRTAC-
ın fəaliyyəti, həyata ke-

çirdiyi layihələr, tətbiq 
etdiyi yeniliklər barədə də 
məlumat verilib. Agentliyin 
nümayəndəsi Anar Rzayev 
qeyd edib ki, AZƏRTAC regi-
onun aparıcı agentliklərindən 
biri olmaqla 8 dildə informa-
siya, 5 dildə videoxəbərlər 
yayır. Bildirilib ki, AZƏRTAC 
artıq ispan dilində də 
xəbər yayımına başlayıb. 

Bunun Latın Amerikası 
ölkələrinin auditoriyasına 
birbaşa çıxış əldə etmək, 
ispandilli media qurumları 
ilə informasiya mübadiləsi 
aparmaq, Azərbaycanla 
bağlı məlumatları daha 
geniş auditoriyaya çatdırmaq 
üçün yaxşı əsas yaradacağı 
diqqətə çatdırılıb. 

Daha sonra “Xəbər 
agentlikləri ilə dövlət arasında 
dəyişən münasibətlər”, “Baltik 
ölkələrində xəbər agentlikləri: 
kiçik bazarda xəbər 
agentlikləri üçün çətinliklər”, 
“Media sahibləri: milli xəbər 
agentliklərinin biznes model 
innovasiyaları” mövzularında 
araşdırmaların nəticələri işti-
rakçılara təqdim olunub.  

Aynurə TAĞIYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri 
London

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 8 iyul tarixli 
211 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “ADA” Universitetinin 

Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

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

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 8 iyul tarixli 211 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2014, № 7, maddə 793; 2017, № 
5, maddələr 788, 802, № 7, maddə 1364) 
ilə təsdiq edilmiş “ADA” Universitetinin 
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. 1.3-cü bəndə “səviyyələri” sözündən 
sonra “və orta ixtisas təhsili” sözləri, ikinci 
halda “ali” sözündən sonra “, orta ixtisas”  
sözləri əlavə edilsin;

1.2.  2.1-ci bəndin ikinci cümləsinə 
“institutlar” sözündən sonra “, kolleclər“ sözü 
əlavə edilsin;

1.3. 5.1.2-ci yarımbəndə “ali” sözündən 
sonra “və orta ixtisas”  sözləri əlavə edilsin;

1.4. 5.2.1-ci yarımbənddən “üzrə üç 
səviyyədən ibarət” sözləri çıxarılsın və həmin 
bəndə “doktorantura”  sözündən sonra “, 
habelə orta ixtisas təhsili üzrə”  sözləri əlavə 
edilsin;

1.5. 5.5-ci bəndin birinci cümləsinə 
“magistratura” sözündən sonra “, habelə orta 
ixtisas”  sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan 
Hökuməti arasında 2019−2021-ci illər üçün elm, təhsil, 

mədəniyyət və incəsənət sahəsində Əməkdaşlıq 
Proqramının təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkmənistan Hökuməti arasın-
da 2019−2021-ci illər üçün elm, təhsil, 
mədəniyyət və incəsənət sahəsində 2018-ci il 
noyabrın 22-də Aşqabad şəhərində imzalan-
mış Əməkdaşlıq Proqramı təsdiq edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Fərmanın 1-ci hissəsində 
göstərilən Əməkdaşlıq Proqramının 
müddəalarının həyata keçirilməsini təmin 
etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 1 fevral tarixli 1466-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 dekabr tarixli 345 

nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “İnzibati icraat 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 1 
fevral tarixli 1466-VQD nömrəli Qanununun 
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanu-
nun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanun-
larının və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin aktlarının “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3.  mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının həmin Qanu-
na uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın 
və bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

1.4.  həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Administrasiyası “İnzibati icraat haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

4.3-cü maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun 
olaraq inzibati orqanlar arasında aidiyyət və 
səlahiyyətlə bağlı mübahisələrin həlli qayda-
sının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 3 fevral tarixli 761 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası 
haqqında Əsasnamə”də müəyyən edilməsinə 
dair təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların “İnzibati icraat haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılma-
sını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

4. “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2005-ci il 28 dekabr tarixli 345 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 
1114; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2019-cu il 25 yanvar tarixli 484 nömrəli 
Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1.  1.5-ci bənd ləğv edilsin;
4.2.  2.1-ci bənddə “cümləsində” sözü “və 

ikinci cümlələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il



8 fevral 2019-cu il, cümə4
(əvvəli qəzetin 7 fevral tarixli 

nömrəsində)

Təkliflər vətəndaş 
istəyindən yaranır

Vətəndaş müraciətlərinin əsas devizi: 
“Sizə inanırıq, cənab Prezident!”

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev 
ölkə vətəndaşlarının gündəlik 

qayğı və problemlərinin həlli, insanların 
həyat şəraitinin, güzəranının yaxşılaş-
dırılması, onların daha yaxşı yaşama-
sına imkan verən sosial infrastrukturun 
yaradılması, yeni enerji mənbələrinin 
istifadəyə verilməsi, bir sözlə, enerji, 
ərzaq və müdafiə təhlükəsizliyinin daha 
da gücləndirilməsi, ekoloji problemlərin 
aradan qaldırılması üçün dövlətdən asılı 
olan bütün işləri görməklə yanaşı, dövlət 
orqanlarından və bu orqanlarda çalışan 
hər bir vəzifəli şəxsdən vətəndaşların 
müraciətlərinə diqqətlə yanaşılmasını 
tələb edir, bu sahədə özü onlara nümunə 
göstərir, respublikanın bütün bölgələrində, 
eləcə də Bakı şəhərində keçirilən 
tədbirlərdə vətəndaşların problemlərini 
öyrənir, onların həlli üçün konkret tapşı-
rıqlar verir. 

Vətəndaşların müraciətlərinə 
baxılmasının əsas prinsipləri,  müvafiq 
Qanunda göstərildiyi kimi, qanunçu-

luğun tətbiqi, vətəndaşların müraciət 
hüququnun sərbəst və könüllü həyata 
keçirilməsinə şərait yaradılması, 
müraciətlərə dair tələblərin vahidliyi, 
fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının 
və qanuni mənafelərinin qorunması, 
müraciətlərə baxılmasında ayrı-seçkiliyə 
və süründürməçiliyə yol verilməməsi, 
müraciətə baxan subyektlərin və on-
ların vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində 
şəffaflığın təmin edilməsi, vətəndaşların 
müraciət etmək hüququ ilə dövlət ma-
raqlarının uzlaşdırılmasıdır. Ölkə Prezi-
dentinin bütün dövlət qurumlarından və 
vəzifəli şəxslərdən tələbi budur ki, həmin 
prinsiplər daim rəhbər tutulsun.

2018-ci ildə Prezident Administ-
rasiyasına daxil olmuş müraciətlərin 
69 faizi ərizə, 30,7 faizi şikayət, 0,3 
faizi təklifdir. 2017-ci illə müqayisədə 
şikayətlərin faizi azalmışdır. 

2018-ci ilin ictimai hadisələrlə zəngin 
olması, ən başlıcası, növbədənkənar 
prezident seçkiləri nəticəsində 
vətəndaşların ictimai-siyasi fəallığının 

artması müraciətlərin sayında da özünü 
göstərmişdir. Vətəndaşlar Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinə və onun 
Administrasiyasına müraciət edərkən 
bu müraciətlərə mütləq baxılacağına və 
qanuna uyğun tədbirlər görüləcəyinə 
əmindirlər. Müraciətlərin hansı möv-
zuda, nədən yazılmasından asılı olma-
yaraq, onların hamısının əsas devizi 
ölkə Prezidentinə inamın ifadəsidir 
və vətəndaşların yekdil rəyini belə 
ifadə etmək olar: “Sizə inanırıq, cənab 
 Prezident!”.

Cənab Prezidentin yerlərdə 
keçirdiyi görüşləri izləyərkən 
onun vətəndaşların 

problemlərinə göstərdiyi həssas 
münasibət və həmin problemlərin 
vaxtında həll edilməsi barədə verdiyi 
tapşırıq və tövsiyələr diqqəti cəlb edir. 
Yeni ilin ilk günlərindən ölkə Preziden-
tinin regionlara səfərləri davam etmiş və 
bu səfərlərin hər biri məhz vətəndaşların 
qaldırdıqları problemlərin həllinə xidmət 
etmişdir. Dövlət başçısı bu il yanvarın 
14-də Qaradağ rayonunun Qobustan 
qəsəbəsində Mərkəzi Xəstəxananın 
açılışı mərasimində iştirak edərkən bu 
xəstəxananın bir neçə il əvvəl qəsəbədə 
olarkən ona edilən müraciət əsasında 
plana salındığını, bu məqsədlə vəsait 
ayırdığını, indi isə onun açılışında iştirak 
etdiyini və bundan məmnunluq duydu-
ğunu vurğulayaraq demişdir: “Bu gün 
bu gözəl xəstəxana, ilk növbədə, bizim 
siyasətimizi əks etdirir. Onu göstərir 
ki, insan sağlamlığı bizim üçün ən 
başlıca məsələlərdən biridir, digər 
tərəfdən onu göstərir ki, yerlərdən, 
vətəndaşlardan gələn hər bir təklifə 
baxılır və imkan daxilində bu təkliflər 
təmin edilir, onlar yerinə yetirilir. Bu 
canlı təmas, hesab edirəm ki, bizim 
uğurlarımızın təməlində dayanan ən 
vacib amillərdən biridir və mənim 
vətəndaşlarla müntəzəm görüşlərim, 
rayonlara səfərlərim, - təkcə keçən 
il 24 rayona səfər etmişəm, - Bakı 
qəsəbələrinin problemlərinin həlli ilə 
bağlı atılan addımlar və yerlərdən 
gələn təkliflərə müsbət yanaşılması 
bizim uğurlu inkişafımızı təmin edir”. 

Cənab Prezident ölkənin dinamik 
inkişafından danışaraq qeyd edir ki, bu 
gün Azərbaycan dünya miqyasında seçilən 
o ölkələrdəndir ki, burada iqtisadi, sosial 
və bütün başqa məsələlər uğurla öz həllini 
tapır, o cümlədən səhiyyəyə göstərilən 
diqqət sayəsində son 15 ildə ölkəmizdə 
600-dən çox xəstəxana və tibb müəssisəsi 
tikilmiş, yaxud təmir edilmişdir. Yaxın 
gələcəkdə Azərbaycanda elə bir şəhər ol-
mayacaq ki, orada ən müasir tibb mərkəzi 
olmasın. 

Prezident Administrasiyasına daxil 
olan müraciətlərin coğrafiyasının təhlili 

göstərir ki, onların sayı əvvəlki illə 
müqayisədə Bakı şəhərinin bəzi rayon-
larından, Gəncə, Mingəçevir, Naftalan, 
Şəki, Yevlax, Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, 
Ağstafa, Ağsu, Beyləqan, Bərdə, Cəbrayıl, 
Gədəbəy, Hacıqabul, Xızı, İmişli, 
Kəlbəcər, Kürdəmir, Laçın, Neftçala, 
Oğuz, Saatlı, Şamaxı, Şəmkir, Zəngilan, 
digər şəhər və rayonlardan artmışdır. 

Vətəndaşların müraciətlərinin coğ-
rafiyası, mövzusu, növləri ilə yanaşı, hər 
1000 nəfərə düşən müraciətlərin sayı 
da böyük önəm daşıyır və bu göstərici 
yerlərdə vətəndaş müraciətlərinin dinami-
kası və ümumi vəziyyəti barədə daha ay-
dın təsəvvür yaradır. 2018-ci ildə əhalinin 
hər 1000 nəfərinə düşən müraciətlərin 
sayı Bakının Xətai, Xəzər və Sabunçu 
rayonları, Mingəçevir, Naftalan, Ağcabədi, 
Ağdam, Ağsu, Astara, Beyləqan, Bərdə, 
Cəbrayıl, Gədəbəy, Göygöl, İmişli, 
Kəlbəcər, Laçın, Saatlı, digər şəhər və 
rayonlarda daha yüksək olmuşdur.

Müraciətlərin ümumi sayının bir qədər 
artmasını həm də onunla izah etmək olar 
ki, indi internet şəbəkəsinin gündən-günə 
genişlənməsi Prezidentin rəsmi saytı, 
həmçinin bütün mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarının saytları vasitəsilə 
vətəndaşların eyni vaxtda eyni məzmunlu 
müraciətlərlə bir neçə ünvana elektron 
formada müraciət etməsinə imkan verir 
və onlar bu imkandan daha geniş yararla-
nırlar. 

Müraciətlərin mövzularına nəzər sal-
dıqda isə daha çox sosial müdafiə, dövlət 
qulluğu, hüquq mühafizə orqanlarının 
fəaliyyəti, o cümlədən əfv məsələləri, 
habelə mənzil, şəhərsalma və tikinti, 
nəqliyyat, maliyyə və bank, bələdiyyələrin 
fəaliyyəti və digər məsələlər üstünlük 
təşkil edir. 

Ümumiyyətlə, 2018-ci ildə 
daxil olan müraciətlərin 
ümumi sayının vətəndaşlar 

üçün vacib olan bir çox mövzular üzrə 
azaldığını xüsusi qeyd etməliyik. Bunlar 
dövlət quruculuğu və qanunvericilik, 
sənaye, iqtisadiyyat və sahibkarlığın 
inkişafı, korrupsiya ilə bağlı məsələlər, 
şəhər, rayon İHB aparatlarının fəaliyyəti, 
kənd təsərrüfatı məsələləri, o cümlədən 
kənd təsərrüfatı üçün kreditlərin və torpaq 
sahələrinin ayrılması, subsidiyaların 
verilməsi, məhsulların tədarükü, emalı 
və satışı, meliorasiya və su təsərrüfatı 
məsələləri, habelə ipoteka və fərdi 
kreditlərin verilməsi, xaricdə təhsil, test 
imtahanları, təhsil haqqı və köçürmələr, 
diplomların verilməsi və tanınması, 
gənclik və idman, informasiya resursla-
rı və onların təhlükəsizliyi, ekologiya, 
yaşıllıqların və meşələrin mühafizəsi, 
müdafiə, orduya çağırış, hərbi qulluqçu-
ların sosial müdafiəsi, əmək mübahisələri 

və işdən çıxarılma, əməkhaqqı, işlə təmin 
olunma, istilik təchizatı, elektrik sayğac-
larının  quraşdırılması, sosial mənzillə 
təmin olunma, fərdi yaşayış evlərinin 
qiymətləndirilməsi və kompensasiya-
ların verilməsi, qaçqınlar və məcburi 
köçkünlərlə bağlı məsələlər, yerli orqan-
larda vətəndaşların qəbulu və müraciətlərə 
baxılması, miqrasiya və sair məsələlərdir. 

Əvvəlki ilə nisbətən 
şikayətlərin az daxil ol-
duğu sahələrdən biri 

vətəndaşlarımız üçün çox aktual olan 
təhsil məsələləridir və bunun üzərində 
bir qədər ətraflı dayanmaq lazım gəlir. 
Son illər bu sahədə aparılan ciddi struk-
tur islahatları və təhsilin keyfiyyətini 
yüksəltmək üçün həyata keçirilən 
dəyişikliklər nəticəsində bu mövzuda 
müraciətlərin artımı müşahidə olunurdusa, 
islahatların tədricən başa çatması artıq 
öz bəhrəsini verməkdə və bununla bağlı 
müraciətlər azalmaqdadır.

Təhsili gənc nəsil üçün əsas istiqamət 
kimi müəyyən edən cənab Prezident 2019-
cu il fevralın 1-də Azərbaycan Gəncləri 

Günü münasibətilə keçirilən respublika 
toplantısında demişdir: “...bugünkü 
dünyada bilik, savad ön plandadır. Bu 
gün dünya o qədər sürətlə inkişaf edir, 
texnologiyalar o qədər sürətlə qabağa 
gedir ki, bilik, savad olmadan həyatda 
öz layiqli yerini tapmaq çox çətindir”. 

2018-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
bir sıra vacib tədbirlər həyata keçiril-
miş, ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə 
43 regionda 8120 şagird yerlik 140-dan 
çox modul tipli məktəb quraşdırılmış 
və qəzalı vəziyyətdə olan bir çox kənd 
məktəblərinin problemləri həll edilmiş-
dir. Bu il 100-dən çox məktəbin tikintisi 
nəzərdə tutulub. 

Ölkə Prezidentinin sərəncamına əsasən 
2014-2018-ci illərdə 142 mindən çox 
müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi 
yekunlaşdırılmışdır. Bu sınaqdan uğurla 
keçən müəllimlərin vəzifə maaşı 2 dəfə 
artırılmışdır. Son 5 ildə işə qəbul edilən 18 
min 136 müəllimdən kənd məktəblərində 
fəaliyyətə başlayan 11 min 600 nəfərə 
həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilmişdir. 
Təsadüfi deyildir ki, 2018-ci ildə 500 və 
daha çox bal toplayan məzunlar arasında 
müəllim ixtisası seçənlərin sayı 2017-ci 
ilə nisbətən 53,6 faiz artmışdır. Bu sahədə 
müəyyən edilmiş prioritetlər, xüsusilə peşə 
təhsili istiqamətində işlər ardıcıl həyata 
keçirilir və Prezident İlham Əliyevin bu 
il yanvarın 16-da Sumqayıtda “SOCAR 
Karbamid” zavodunun açılışında qeyd 
etdiyi kimi, artıq “...Azərbaycanda çox 
güclü kadr potensialı yaradılmışdır, 
həm fəhlə kadrları, həm mütəxəssislər. 
Bu, son illər ərzində təhsil sahəsinə ayrı-

lan diqqətin bariz nümuməsidir”. Təhsil 
sahəsində mövcud olan problemlərin 
həlli ardıcıl davam edir və bu sahədə 
şəffaflıq artdıqca müraciətlərin, xüsusilə 
şikayətlərin sayı ildən-ilə azalır.

Prezident Administrasiyasına daxil 
olan müraciətlərin azaldığı sahələrdən 
biri də əhalinin sosial müdafiəsinin əsas 
istiqamətlərindən olan məşğulluq və 
işlə təmin olunma məsələləridir. Son 
illərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsini 
yüksəltmək üçün ölkə Prezidentinin 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən düşünülmüş 
tədbirlər sayəsində əhalinin məşğulluğu 
xeyli artmışdır, yeni iş yerlərinin yara-
dılması nəticəsində bu sahədə böyük 
irəliləyiş nəzərə çarpır. Bu irəliləyiş 
ölkə Prezidentinin 2018-ci il 30 okt-
yabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq olun-
muş Məşğulluq Strategiyasının və 
“Məşğulluq haqqında” yeni Qanunun 
qəbul edilməsi, ənənəvi kənd təsərrüfatı 
və xalq sənəti sahələrinin inkişafına 
göstərilən qayğı nəticəsində əldə olun-
muşdur. Ötən il 2017-ci ilə nisbətən bu 
mövzuda müraciətlərin sayı 10 faizədək 
azalmışdır. Təkcə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq 
mərkəzləri vasitəsilə 2018-ci ildə 51774 
nəfər işlə təmin edilmiş, 2914 nəfər peşə 
hazırlığı kurslarına cəlb olunmuş, 120 
minə yaxın vətəndaşa peşə yönümü barədə 
məsləhətlər verilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti 2019-cu il 
yanvarın 29-da keçirilən konfransda 
məşğulluq məsələləri üzərində xüsusi 
dayanaraq demişdir: “Dövlət qurumla-
rında aparılan struktur islahatları... 
iş yerlərinin ixtisarına gətirib çıxar-
mamalıdır. Bu struktur islahatları, 
sadəcə olaraq, idarəetmə mexanizminin 
təkmilləşməsinə yönəlib. Əlbəttə, dövlət 
müəssisələrində işləyən vətəndaşlar 
öz işlərində qalacaqlar. Özəl sektor da 
heç bir ixtisar aparmamalıdır, əksinə, 
dövlətin bu qədər dəstəyi müqabilində 
daha çox iş yeri açmalıdır”. 

Ötən illə müqayisədə Prezident Admi-
nistrasiyasına daxil olan müraciətlərin 
sayının azaldığı mövzulardan biri də 
kənd təsərrüfatı məsələləridir. Kənd 
təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, emalı, 
saxlanması və satışına dəstək verilməsi, 
subsidiyaların ayrılması, aqrolizinq 
məsələlərinə nəzarətin artırılması bu möv-
zuda daha az müraciət edilməsinə səbəb 
olmuşdur. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi 
kimi, strateji sahə olan aqrar sahə həm 
iqtisadi, həm də sosial sahədir. Əhalinin 
47 faizinin kənd yerlərində yaşadığı 

nəzərə alınaraq son illərdə bu sahəyə 
göstərilən diqqət xeyli artırılmış, bununla 
da əhalinin məşğulluq probleminin həllinə 
ciddi yardım göstərilmişdir. Görülən 
tədbirlər nəticəsində Azərbaycan həm öz 
ərzaq təhlükəsizliyini təmin edir, həm də 
ixrac potensialını gündən-günə artırır. Bu 
sahədə innovasiyaların tətbiqi də diqqət 
mərkəzindədir. Ölkə Prezidenti 2019-
cu il yanvarın 24-də Tərəvəzçilik Elmi 
Tədqiqat İnstitutunun açılışında Elektron 
Kənd Təsərrüfatı layihəsinin təqdimatını 
müsbət qiymətləndirərək bir daha 
qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatının inkişafına çox böyük 
dövlət dəstəyi var və hazırda bu sahədə 
islahatlar uğurla davam etdirilir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafında 
əsas amillərdən biri olan meliorasi-
ya və su təsərrüfatı məsələlərinə aid 
müraciətlərin sayının ötən il 6,2 faiz 
azalması da dövlət başçısının bu sahəyə 
müstəsna diqqətinin nəticəsidir. Son 
15 ildə tikilən və tutumu 470 milyon 
kubmetr olan Taxtakörpü, Tovuzçay, 
Şəmkirçay, Göytəpə su anbarlarının, 
suvarma kanallarının və subartezian 
quyularının istifadəyə verilməsi həm yeni 
yaradılan aqroparkların, həm də fərdi fer-
mer təsərrüfatlarının su təchizatında olan 
problemlərin həllinə imkan vermişdir. 

2018-ci il 100 illiyini qeyd etdiyimiz 
Azərbaycan ədliyyəsi üçün də uğurlu 
il olmuşdur. Təməli ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
məhkəmə-hüquq islahatları Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla 
davam etdirilir. Son illər ədliyyə siste-
minin müasirləşdirilməsinə xidmət edən 
mühüm qərarlar qəbul olunmuş, bir çox 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin 
münasibəti bütün məmurlara 

Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır,  
davam etdirilir, zənginləşir və ölkəmiz uğurla  
inkişaf edir.

İlham ƏLİYEV 

Bizim siyasətimizin  mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı, onun problemləri, onun qayğıları, 
onun rifahı dayanır.

İlham ƏLİYEV 

Vətəndaşların cəmiyyət qar-
şısında məsuliyyətinin və 
vətəndaşlıq mövqeyinin 

göstəricisi olan təkliflər həmişə böyük 
maraq doğurduğundan onlar ətraflı təhlil 
edilir, öyrənilir və məqsədəuyğun hesab 
edildikdə, aidiyyəti qurumlarla birlikdə 
baxılır. 

Təkliflərin müxtəlif mövzuları əhatə 
etməsi vətəndaşların fəallığını, respublika-
da baş verən proseslərə, tarixi keçmişimizə 
və gələcəyimizə biganə qalmadıqlarını, bu 
proseslərdə yaxından iştirak etmək arzula-
rını əks etdirir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, keçən 
il də daxil olan təkliflərin xeyli hissəsi 
ulu öndər Heydər Əliyevin adının daha 
geniş əbədiləşdirilməsi barədə olmuşdur 
və bu təkliflər ona olan tükənməz xalq 
məhəbbətinin bariz nümunəsidir. Belə 
müraciətlər Ümummilli Liderimizin adına 
yeni parkların salınması, müxtəlif müka-
fatların təsis edilməsi və sair məsələlər 
barədədir. 

Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi 
sayəsində UNESCO-nun qərarı ilə 
Bəşəriyyətin Qorunan Maddi Mədəni İrs 
üzrə Siyahısına salınmış kamança ifaçı-
lığı sənətinin təbliği, həmçinin kamança 
alətinin istehsalının genişləndirilməsi, 
vaxtilə Azərbaycandan aparılmış və hazır-
da dünyanın müxtəlif yerlərində saxlanı-
lan maddi mədəniyyət nümunələrinin və 
sənədlərin tapılıb Vətənimizə qaytarılması 
üçün görülən xeyirxah işlərin davam 
etdirilməsi barədə yazılanlar maraq doğu-
ran təkliflərdəndir. 

İctimai-siyasi məsələlərə də öz 
münasibətini bildirən vətəndaşlar 
Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə yol 
verilən, ölkənin, xalqın imicinə xələl 
gətirən, bəzən bütün etik və siyasi davra-
nış qaydalarını pozan şəxslərə qarşı sərt 
tədbirlər görülməsini tələb edir, televiziya 
proqramlarında xalqımızın milli-mənəvi 
dəyərlərinə uyğun gəlməyən verilişlərin 
qarşısının alınmasına dair təklif, fikir və 
düşüncələrini bildirirlər. Bu məzmunda 
olan çoxsaylı müraciətlər ölkə Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin hüquq mühafizə 
orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə 2018-ci 
il iyulun 13-də keçirdiyi iclasda dediyi 
fikirləri bir daha təsdiq edir: “Bizə qarşı 
çirkin kampaniyalar aparılır, qara-
yaxma, şər-böhtan kampaniyaları. 
Yalan, iftira üzərində qurulmuş bu 
kampaniyaların heç bir səmərəsi olmur. 
Azərbaycan xalqı bu yalanlara, bu 
böhtanlara inanmır. Azərbaycan xalqı 
öz rəhbərliyinə inanır”.

Təhsil, səhiyyə və sosial məsələlərlə 
bağlı təkliflərdə vətəndaşlar bu sahələrin 
inkişafı barədə öz mülahizələrini və 
arzularını bildirir, o cümlədən ölkə üzrə 
“Yeni məktəb modeli necə olmalıdır” 
adlı müsabiqə elan edilməsini, orta təhsil 
sistemində aparılan islahatların davam 
etdirilməsini, həmçinin müəyyən kənd 
məktəblərinin təmiri və daha müa-
sir avadanlıqlarla təmin olunmasını, 
icbari tibbi sığorta hesabına müalicə 
ediləcək xəstəliklərin siyahısının və 
proqramın tətbiq dairəsinin daha da 
genişləndirilməsini təklif edirlər.

Vətəndaşlar ölkədə aparılan 
quruculuq işlərinə uyğun olaraq 
təkliflərinin yaşadıqları əraziləri daha da 
gözəlləşdirəcəyinə əmindirlər. “Sovetski” 
adlanan ərazidə aparılan yenidənqurma 
işləri hər bir Bakı sakininin ürəyincədir. 
Vətəndaşlar burada müasir parkların, 
geniş yolların salınmasına sevindiklərini, 
belə abadlıq işlərinin başqa yerlərdə də 
aparılmasını arzuladıqlarını bildirirlər. 
Nərimanov rayonunun Təbriz küçəsində, 

Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində 
və başqa yerlərdə aparılan abadlıq və 
yenidənqurma işlərində milli arxitektura 
ənənələrindən istifadə edilməsi barədə 
fikirlər də maraq doğurur. 

Bundan başqa, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda canından keçən Milli 
qəhrəmanların və şəhidlərin, görkəmli 
şəxslərin və mədəniyyət xadimlərinin 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, müxtəlif 
şəhər və rayonlarda yeni salınmış küçə 
və massivlərə onların adlarının verilməsi 
barədə fikirlər və təkliflər də az deyil. 

Kənd təsərrüfatına aid 
müraciətlərdə arıçılığın inki-
şafı, bal və bal məhsullarının 

satışı yarmarkalarının ilboyu təşkili, 
həmin məhsulların xarici bazarlara 
çıxarılması üçün müvafiq tədarük və 
satış mərkəzlərinin yaradılması, kənd 
təsərrüfatında müasir texnologiyala-
rın tətbiqinin davam etdirilməsi, emal 
müəssisələrinin sayının daha da artırılması 
barədə təkliflər diqqəti cəlb edir. 

Ekologiya məsələlərinə aid 
müraciətlərdə şoranlaşmış torpaq-
ların bərpasının, ekoloji mühitin 
tənzimlənməsinin, Xəzər dənizində 
çirklənmənin qarşısının alınmasının, 
dənizin fauna və florasının qorunma-
sının davam etdirilməsi barədə fikir və 
mülahizələr bildirilir. 

Cənab Prezidentin idman sahəsində 
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində 
qazanılan nailiyyətlərdən bəhs edilən 
müraciətlərdə məcburi köçkünlər üçün 
salınan şəhərciklərdə idman məktəblərinin 
və idman zallarının fəaliyyəti barədə 
fikirlər yer alır. 

Vətəndaşlar bəzi ucqar kəndlərdə 
gənclərin asudə vaxtını daha səmərəli 
keçirmələri üçün əlavə istirahət yerlərinin 
açılması, mədəniyyət ocaqlarının, tibb 
məntəqələrinin səmərəli fəaliyyəti üçün 
daha yaxşı şərait yaradılması barədə 
yazırlar. 

Təkliflərin bir qismində “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətinin 
daha da genişləndirilməsi barədə fikirlər 
səsləndirilir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
qurulmasında və fəaliyyətində yaxından 
iştirak etmiş görkəmli siyasi xadimlərin, bu 
işdə xüsusi xidmətləri olan ziyalılarımızın 
xalqa daha yaxşı tanıdılması, xatirələrinin 
yaşadılması da verilən təkliflər sırasındadır.

Vətəndaşlarımız əmin ola bilərlər ki, 
cəmiyyətin inkişafına xidmət edən təkliflər 
bundan sonra da diqqət mərkəzində 
 olacaqdır.



58 fevral 2019-cu il, cümə

Ədliyyə sahəsində islahatların 
davamlılığının təmin olunması 
məqsədilə dövlət başçısının 

sərəncamı ilə ötən il təsdiq olunmuş 
“Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafına dair 
2019-2023-cü illər üçün Dövlət Proqra-
mı” müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Mülki 
Prosessual Məcəllədə və “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında” Qanunda edilmiş 
əsaslı dəyişikliklər məhkəmələrə müraciət 
imkanlarının genişləndirilməsini, məhkəmə 
icraatının elektron qaydada aparılmasını, 
vətəndaşların mənafelərinin təmin edilməsi 
və ədalət mühakiməsinin tezləşdirilməsi 
məqsədilə məhkəmə prosedurlarının 
elektronlaşdırılmasını şərtləndirib. Bunlar 
vətəndaşların hüquqlarının daha etibarlı 
müdafiəsinə xidmət edəcəkdir. 

Lakin məhkəmə orqanlarının 
qəbul etdikləri qərarların icrası barədə 
müraciətlər hələ də az deyildir. 2018-ci 
ildə icrası təmin edilən işlərin sayı 450 
mindən çox olub, dövlət büdcəsinə 1,1 
milyard manatdan çox vəsait ödətdirilib. 
İcra sənədlərinin icrasından qərəzli 
boyun qaçıran, icra məmurlarının qa-
nuni tələblərini yerinə yetirməyən 6775 
nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib, 
o cümlədən 2913 şəxs məhkəmələr 
tərəfindən inzibati qaydada həbs olunub, 
inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaya dair 
məhkəmə qərarından nəticə çıxarmayan 
446 şəxs barəsində cinayət işi başlanı-
lıb. Eyni zamanda, 4885-ə yaxın şəxsin 

məhdudiyyəti məhkəmə qərarını icra 
etdiyinə görə götürülüb.

Məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinin 
yaxşılaşdırılması, bu sahədə şəffaflığın 
artırılması üçün görülən tədbirlər 2018-
ci ildə də davam etdirilmişdir. Bununla 
belə, ötən il Prezident Administrasiya-
sına məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə 
dair daxil olan müraciətlərin sayı art-
mışdır. Müraciətlərin sayının artmasını 
vətəndaşlarımızın öz problemlərini hüquqi 
müstəvidə həll etməyə üstünlük verməsi ilə 
əlaqələndirmək olar. Prezident Administ-
rasiyasına Bakı şəhərinin Binəqədi, Xəzər, 
Qaradağ, Nərimanov, Nizami, Səbail, 
Suraxanı, Yasamal rayonlarının, həmçinin 
Sumqayıt, Şirvan, Abşeron, Balakən, 
Daşkəsən, Füzuli, Gədəbəy, Goranboy, 
Xaçmaz, İmişli, Quba, Masallı, digər şəhər 
və rayon məhkəmələrinin fəaliyyətinə dair 
müraciətlər nisbətən çox daxil olmuşdur. 
Həmçinin apellyasiya, inzibati-iqtisadi 
və hərbi məhkəmələrin fəaliyyəti barədə 
müraciətlər də az deyildir. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının 
fəaliyyətinə dair müraciətlərin arasın-
da prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti 
ilə bağlı müraciətlər xüsusi yer tutur. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
yaradılmış prokurorluq orqanlarımızın 
fəaliyyəti ölkədə qanunların icrasına nəzarət 
funksiyasının, o cümlədən vətəndaşların 
hüquqlarının qorunmasına dair qanunverici-
liyin həyata keçirilməsində həmişə mühüm 
rol oynamışdır. Dövlət başçısının ölkədə 
ədalətin bərqərar olması, xüsusilə korrupsi-
ya hallarının kökünün kəsilməsi sahəsində 
qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində bu orqanların fəaliyyəti 
getdikcə yaxşılaşır və bu, vətəndaşların 
müraciətlərində də özünü göstərir. 

Ötən il prokurorluq orqanlarında 29 
mindən artıq vətəndaş qəbul edilmiş, 
onların müraciətləri əsasında 6400-dən çox 
vətəndaşın pozulmuş hüquqları bərpa olun-
muş, prokurorluq orqanlarının digər hüquq 
mühafizə orqanları ilə birlikdə ölkədə qa-
nun pozuntularına qarşı səmərəli fəaliyyəti 
davam etdirilmişdir. Daxili işlər orqanları 
ilə keçirilmiş birgə əməliyyatlar nəticəsində 
əvvəlki illərdə bağlı qalmış 330-dan artıq 
cinayətin açılması təmin edilmişdir. 

Dövlət başçısının güclü siyasi 
iradəsi ilə ölkəmizdə kor-
rupsiyaya qarşı çox ciddi 

mübarizə aparılır. Ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
həsr olunmuş iclasında bütün sahələrdə 
şəffaflığın və dürüstlüyün təmin olunması, 
əsassız tələblərə, sui-istifadə hallarına son 
qoyulması ilə bağlı qəti tapşırıqlar vermiş-
dir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrup-
siyaya qarşı mübarizə sahəsində görülən 
tədbirlər həm respublika əhalisi, həm də 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət 
qiymətləndirilir. Müxtəlif dövlət orqanların-
dan, o cümlədən vətəndaşların müraciətləri 
əsasında təqdim edilən materiallar üzrə 
görülən tədbirlər nəticəsində bir çox 
qanunsuz tikililər və obyektlər sökülmüş, 
bəzi vəzifəli şəxslərə rəsmi xəbərdarlıq 
edilmişdir. 

Prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarına 
qarşı tələbkarlıq ildən-ilə artırılır. Ötən il 

31 prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə 
cəlb edilmiş, o cümlədən 6 nəfər orqan-
dan xaric olunmuş, 8 nəfər vəzifədən azad 
edilmiş, 16 nəfərə töhmət verilmiş, 1 nəfər 
aşağı vəzifəyə keçirilmişdir.  

Eyni zamanda, prokurorluq 
orqanlarının fəaliyyəti barədə 
Prezident Administrasiyasına 

Bakı şəhərinin Xətai, Qaradağ, Nəsimi, 
Nizami, Səbail, Suraxanı rayonlarından, 
həmçinin Gəncə, Lənkəran, Sumqayıt, Şəki, 
Abşeron, Biləsuvar, Cəlilabad, Daşkəsən, 
Xaçmaz, Kürdəmir, Quba, Laçın, Lerik, 
Masallı, Şəmkir, digər şəhər və rayonlardan 
daxil olan müraciətlərin sayı az olmamışdır.

2018-ci il Azərbay canın daxili işlər 
orqanları üçün də əlamətdar il olmuşdur. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə yaşıd 
olan polis orqanları 100 il boyunca tarixin 
keşməkeşli dövrlərində daim ölkəmizdə 
dövlətçiliyin, ictimai təhlükəsizliyin, 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qo-
runmasına, sabitliyin təmin olunmasına 
xidmət etmişdir. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
dövrlərdə böyük inkişaf yolu keçərək 
möhkəmlənmiş daxili işlər orqanları bu 
gün Prezident İlham Əliyevin xüsusi 
diqqət və qayğısı sayəsində fəaliyyətini 
daha da təkmilləşdirmişdir. 

İctimai asayişin, təhlükəsiz həyatın, 
qanunçuluğun əsas təminatçılarından 
olan, sabitliyin qorunub saxlanılmasında, 
cinayətkarlıq hallarının qarşısının alın-
masında müstəsna rolu olan daxili işlər 
orqanlarının fəaliyyəti nəticəsində bu gün 
vətəndaşlar tam rahat və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayırlar. Məhz bu orqanların 
qətiyyəti sayəsində ölkədə xaos, anarxiya 
yaratmaq istəyən pozucu qüvvələrin qarşısı-
na güclü sipər çəkilmişdir. 

Daxili İşlər Nazirliyində vətəndaşların 
müraciətlərinə baxılması müntəzəm olaraq 
nəzarətdə saxlanılır. Keçən il nazirliyə 
daxil olan müraciətlərin 31,8 faizi müsbət, 
2,7 faizi qismən həll edilmiş, qalanları 
barədə isə müvafiq tədbirlər görülmüş, 
bu işdə nöqsanlara yol verdiklərinə görə 
467 polis əməkdaşı intizam qaydasında 
cəzalandırılmış, o cümlədən 31 nəfər 
xidmətdən xaric edilmiş, bütövlükdə 
isə polis əməkdaşlarının qanunsuz 
hərəkətlərindən şikayətlər 11 faiz 
 azalmışdır.

Əbəs deyil ki, Azərbaycan ötən il 
MDB və Avropa məkanında ən təhlükəsiz 
və sabit dövlətlərdən biri kimi tanın-
mış, cinayətlərin, o cümlədən mülkiyyət 
əleyhinə olan dələduzluqların, xuliqanlıq 
və digər cinayətlərin açılması yaxşılaş-
mış, vətəndaşlara dəyən maddi ziyanın 
ödətdirilməsi faizi artmış, yol-nəqliyyat 
hadisələrində ölənlərin sayı 3,7 faiz, xəsarət 
alanların sayı 0,5 faiz azalmış, “Təhlükəsiz 
şəhər” sisteminin texniki imkanları 
vasitəsilə 3300-dən çox cinayət işi açılmış, 

10 minə yaxın hüquqazidd əməlin qarşısı 
alınmışdır. 

Buna baxmayaraq, polis orqanlarının 
fəaliyyəti ilə əlaqədar daxil olan müraciətlər 
az deyildir. Bunlar istintaqın aparılma-
sı, dələduzluq, böhtan və şantaj, məişət 
zorakılığı və sair məsələlərlə bağlıdır. Qeyd 
etməliyik ki, polisin fəaliyyəti ilə bağlı 
müraciətlərin 27 faizi ayrı-ayrı şəxslərin 
yol verdiyi dələduzluq faktlarının araş-
dırılması barədədir. Bütövlükdə polisin 
fəaliyyətinə dair daxil olan müraciətlərin 
sayı Bakı şəhərinin Binəqədi, Xətai, Xəzər, 
Nərimanov, Nəsimi, Yasamal rayonların-
dan, Şirvan, Cəlilabad, Goranboy, Göyçay, 
Göygöl, İsmayıllı, Qazax, Neftçala, Saatlı, 
Salyan, Siyəzən, Şabran, Şəmkir, Tərtər, 
Yardımlı, Zaqatala, digər şəhər və rayonlar-
dan nisbətən çox olmuşdur.

Azərbaycan iqtisadiyyatının 
qüdrətinin güclü sahibkarlar-
dan asılı olduğunu bildirən 

cənab Prezident öz çıxışlarında vergi 
orqanlarının vəzifəsinin sahibkarların 
biznes fəaliyyəti üçün əngəl yaratmaqdan 
deyil, əksinə onların fəaliyyətini stimul-
laşdırmaqdan, rahat işləmələrini təmin 
etməkdən ibarət olduğunu vurğulayır.

Ötən il vergi sistemində idarəetmə 
prinsipləri yenidən təşkil edilib və 
təkmilləşdirilib, müasir innovativ texno-
logiyalar tətbiq olunub, şəffaflığın təmin 
edilməsi, vergiödəyiciləri ilə vergi orqanları 
arasında qarşılıqlı etimadın yüksəldilməsi 
ilə bağlı əhatəli tədbirlər həyata keçirilib. 
2018-ci ildə Vergilər Nazirliyinin xətti 
ilə daxilolmalar 7 milyard 418 milyon 
manat və yaxud 100,5 faiz olub, 2017-ci 
ilə nisbətən 444 milyon manat və ya 6,4 
faiz çox icra edilib. 

Vergi uçotunun və mal dövriyyəsinin 
şəffaflaşdırılması bu sahədə vətəndaş 
müraciətlərinin sayına da öz təsirini 
göstərmiş, ötən il vergi orqanlarının 
fəaliyyəti ilə bağlı müraciətlər 2017-ci illə 
müqayisədə 11,2 faiz azalmışdır. Bununla 
belə, bu mövzu üzrə müraciətlərin sayı 
2019-cu ildə görüləsi işlərin hələ çox oldu-
ğunu göstərir. 

Azərbaycanda vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi, biznes fəaliyyətinin 
yaxşılaşmasına şərait yaradan islahatların 
aparılması nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
hesabatlarında da yüksək qiymətləndirilib. 
Dünya Bankının hazırladığı biznes mühiti-
nin əlverişliliyi üzrə qiymətləndirməni əks 
etdirən “Doing Business 2019” hesabatında 
birbaşa vergi məsələlərinə aid iki indikator 
üzrə Azərbaycanın mövqeyi əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşaraq, “Biznesə başlama” 
indikatoru üzrə son bir ildə 18-ci yerdən 
9-cu yerə, “Vergilərin ödənilməsi” indikato-
ru üzrə isə 35-ci yerdən 28-ci yerə yüksəlib 
və həmin göstəricilər üzrə respublikamız 
MDB məkanında ilk yerlərdən birini tutur. 

Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə respublikada 
həyata keçirilən sosial-iqti-

sadi siyasətin tərkib hissəsi olan göm-
rük siyasəti də iqtisadiyyatın bugünkü 
tələblərinə uyğun  olaraq təkmilləşdirilir. 
Dövlət başçısının “Ölkədə idxal-ix-
rac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqın-
da” 2018-ci il 20 aprel tarixli Sərəncamı id-
xal-ixraca nəzarət sistemini Vergilər Nazir-
liyi ilə Dövlət Gömrük Komitəsinin birlikdə 
həyata keçirməsinə şərait yaradıb. Qarşılıqlı 
nəzarət sisteminin tətbiqi vergidən yayın-
manın qarşısını almaqla yanaşı, sahibkarlıq 
subyektlərində yüksək vergi mədəniyyətinin 
və könüllü riayət sisteminin formalaşdırıl-
ması istiqamətində görüləcək ən mühüm 
tədbirlərdən biri olacaq.

2018-ci ildə ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafında və büdcənin gəlirlər hissəsinin 
formalaşmasında xüsusi rolu olan Dövlət 
Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət 
büdcəsinə 3 milyard 434 milyon manat və 
ya proqnoza nisbətən 244 milyon manat 
çox vəsait daxil olub. Bu, 2017-ci illə 
müqayisədə 825 milyon manat və ya 31,6 
faiz çoxdur.

Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu il yanvarın 11-də keçirilən 
iclasında bütün sahələrdə, o cümlədən 
vergi və gömrük sahəsində şəffaflığın daha 
da artırılmasını tələb edərək demişdir: 
“Mən tam əminəm ki, aparılan islahat-
lar nəticəsində həm bizim gəlirlərimiz 
artacaq, – artıq artıb, gömrük 1 mil-
yard manat əlavə vəsait toplayıb, – eyni 
zamanda, biz kölgə iqtisadiyyatına böyük 
zərbə vurmuş olarıq... Hər kəs başa 
düşməlidir ki, Azərbaycanda bütün işlər 
qanun çərçivəsində aparılmalıdır... Ona 
görə bu il də islahatların dərinləşməsi 
istiqamətində çox ciddi addımlar atıla-
caq”. 

İslahatlar nəticəsində artıq ixracın 
tamamilə elektron idarəetmə sistemi 
vasitəsilə həyata keçirilməsi təmin edil-
miş, idxal-ixrac, tranzit əməliyyatlarına 
sərf edilən vaxt azalmış, sərhəd-buraxılış 
məntəqələrində əməliyyat və prosedurlar 
daha da sürətlənmişdir. Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuriya 
ölkəmizə səfərində Azərbaycanda gömrük 
sahəsində atılan addımları təqdirəlayiq 
hesab etmiş, ölkəmizdə bu yöndə görülən 
işlərin digər dövlətlər üçün də faydalı 
olacağını və Azərbaycan təcrübəsinin 
öyrənilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir. 

Gömrük sahəsində aparılan islahatlar 
və sağlamlaşdırma prosesinin nəticələri 
vətəndaş müraciətlərində də əksini tapmış-
dır. Bu mövzu üzrə şikayətlər faiz etibarilə 
azalmışdır. Buna baxmayaraq, 2018-ci 
ildə bəzi gömrük-keçid məntəqələrinin 
fəaliyyəti barədə şikayətlər daxil olmuş-
dur. Gömrük sahəsində aparılan islahatlar, 
innovasiya layihələrinin həyata keçirilməsi 
2019-cu ildə vətəndaş məmnunluğunun 
təmin edilməsinə və bu qəbildən olan 
müraciətlərin azalmasına xidmət edəcəkdir. 

Bir daha vurğulamalıyıq ki, Prezident 
Administrasiyasına daxil olan müraciətlərin 
hər biri diqqətlə baxılıb araşdırılır, lazımi 
tədbirlər görülür, əsaslı müraciətlər həll 
edilir və nəticəsi barədə vətəndaşlara cavab 
verilir. 

Təhlil və nəzarət bir-birini tamamlayanda

Vətəndaşların müraciətlərinə 
baxılmasını yaxşılaşdırmaq, 
müraciətlərdə qaldırılan 

məsələlərin həllini təmin etmək üçün 
onların təhlili çox vacib məsələlərdən 
biridir. Müraciətlərin dinamikası, onların 
növ və xarakter etibarilə tərkibi müntəzəm 
təhlil edilərək respublikada vətəndaş 
müraciətlərinə necə baxılması barədə 
dolğun təsəvvür əldə olunur və bu işi daha 
da yaxşılaşdırmaq üçün lazımi tədbirlər 
görülür.

Qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş 
müraciətlərinin təhlili təkcə statis-
tik rəqəmlərdən ibarət deyildir. Təhlil 
prosesində müraciətlərin coğrafi bölgü-
sü, şəhərlər və rayonlar üzrə dinamikası 
öyrənilməklə bərabər, həm də onların 
dövlət orqanlarında necə araşdırıldığı, 
hansı tədbirlər görüldüyü, onların yaranma 
səbəbləri öyrənilir, müraciətlərdə qal-
dırılan problemlərin həlli və gələcəkdə 
təkrarlanmaması üçün hansı qabaqla-
yıcı tədbirlərin görülməsinin vacibliyi 
müəyyən edilir.

Bu məqsədlə il ərzində istər mərkəzi, 
istərsə də yerli icra hakimiyyəti orqan-
larında vətəndaş müraciətlərinə baxıl-
ma vəziyyəti müxtəlif formalarda, o 
cümlədən kameral nəzarət qaydasında 
daim diqqətdə saxlanılmış, müraciətlərə 
baxılması işinin “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununa uyğun qurulmasını 
təmin etmək məqsədilə dövlət orqanla-
rına zəruri tövsiyə və tapşırıqlar veril-
miş, onların yerinə yetirilməsi vəziyyəti 
öyrənilmişdir. 

Vətəndaşların müraciətlərinə ba-
xılması işinin təkmilləşdirilməsi və 
səmərəliliyin artırılması məqsədilə 2018-ci 
ildə bu və ya digər şəhər və rayonlar-
dan daxil olan müraciətlərdə qaldırılan 
məsələlərin qısa icmalı hazırlanaraq 

müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanlarına 
göndərilmiş, həmin qurumların şura iclas-
larında və müşavirələrində geniş müzakirə 
edilmişdir. Alınmış məlumatlardan 
görünür ki, əksər şəhər və rayonlarda, o 
cümlədən Şəki, Ağcabədi, Ağstafa, Ağsu, 
Astara, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Masallı, 
Şabran, Şəmkir, Yardımlı və Zərdabda ic-
mallarda göstərilən nöqsan və çatışmazlıq-
lar aradan qaldırılmış, analoji nöqsanların 
bir daha təkrarlanmaması üçün müvafiq 
tədbirlər görülmüşdür. 

Ümumilikdə, icmallarda qaldırılan 
məsələlərin 41 faizi öz həllini tapmış, 
20 faizi üzrə izahat verilmiş, 14 faizinin 
əsassız olduğu müəyyən edilmiş, 25 faizi 
isə icra olunmaqdadır.

Ümumiləşdirilmiş məlumatlar 
əsasında qəti demək olar ki, vətəndaş 
müraciətləri həm mərkəzi, həm də yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarının daim diqqət 
mərkəzində olmuşdur. 

2018-ci il ərzində mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının 315 kolle-
giya iclasında, yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarının isə 379 şura iclasında, 
həmçinin bu orqanlarda keçirilən digər 
2693 tədbirdə vətəndaş müraciətlərinə 
baxılması işi müzakirə olunmuşdur. 
Bu iclaslarda vətəndaş müraciətlərində 
qaldırılan ayrı-ayrı məsələlərin müzakirəsi 
ilə yanaşı, bir çox hallarda müraciətlərə 
baxılmasında nöqsanlara yol ver-
miş, yaxud vətəndaşları narahat edən 
problemlərin həllinə laqeyd yanaşmış, 
vəzifə öhdəliklərini vicdanla yerinə 
yetirməmiş vəzifəli şəxslər barədə intizam 
tənbehi tədbirləri də görülmüşdür. Belə ki, 
2018-ci ildə mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının vəzifəli şəxslərindən 860 

nəfərinə töhmət və ya şiddətli töhmət 
verilmiş, 79 nəfərin əmək müqaviləsinə 
xitam verilmiş, 53 nəfər barəsində digər 
intizam tənbehi tədbiri görülmüş, 632 
nəfərə xəbərdarlıq edilmişdir.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına 
gəlincə, ötən il burada 70 vəzifəli şəxs 
barəsində intizam tənbehi tədbiri görül-
müşdür. Onların 57 nəfərinə töhmət və ya 
şiddətli töhmət verilmiş, 13 nəfərin əmək 
müqaviləsinə xitam verilmiş, həmçinin 
270 nəfərə xəbərdarlıq edilmişdir.

Yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarının Prezident 
Administrasiyasına təqdim 

etdikləri hesabatların təhlili göstərir 
ki, ötən il həmin orqanlara daxil 
olmuş müraciətlərin sayında artım 
vardır. Ən çox artım Bakının Binəqədi, 
Xəzər, Qaradağ rayonlarında, Gəncə, 
Yevlax şəhərlərində, Ağcabədi, Ağdam, 
Balakən, Beyləqan, Biləsuvar, Cəlilabad, 
Gədəbəy, Xızı, Qazax, Qəbələ, Qobus-
tan, Lerik, Saatlı, Şabran, Şuşa, Tovuz, 
Yardımlı, Zaqatala, Zəngilan, digər 
şəhər və rayonlarda qeydə alınmışdır. 
Bununla belə, bəzi şəhər və rayon 
icra hakimiyyətlərinə daxil olan 
müraciətlərin sayı azalmışdır. Azalma 
daha çox Bakı şəhəri və onun Nizami, 
Pirallahı, Suraxanı, Yasamal rayonların-
da, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
rayonlarında, Lənkəran, Mingəçevir, 
Sumqayıt, Şəki, Şirvan, Füzuli, Göyçay, 
Göygöl, Hacıqabul, Xocavənd, İmişli, 
Kəlbəcər, Kürdəmir, Qax, Quba, Qubad-
lı, Laçın, Masallı, Sabirabad, Samux, 
Ucar, Zərdab, digər şəhər və rayonlarda 
nəzərə çarpır.

 2018-ci ildə mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarına  ünvanlanmış 
vətəndaş müraciətlərinin 72,3 faizi 
bilavasitə vətəndaşlardan, 27,7 faizi 
isə yuxarı və ya digər dövlət orqan-

larından daxil olmuşdur. Yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında isə bilavasitə 
vətəndaşlardan və yuxarı dövlət orqanla-
rından daxil olmuş müraciətlərin nisbəti 
51,6 faiz və 48,4 faiz təşkil etmişdir.

Təhlillər göstərir ki, bəzi şəhər və 
rayonlardan olan vətəndaşlar yaşa-
dıqları ərazinin yerli icra hakimiyyəti 
orqanları ilə müqayisədə yuxarı 
dövlət orqanlarına daha çox müraciət 
edirlər. Məsələn, Bakı şəhərinin bəzi 
rayonları, Mingəçevir, Naftalan, Yev-
lax, Ağdam, Ağsu, Astara, Beyləqan, 
Bərdə, Cəbrayıl, Göyçay, Göygöl, İmişli, 
Kəlbəcər, Kürdəmir, Qəbələ, Qobustan, 
Laçın, Neftçala, Samux, Siyəzən, Şamaxı, 
Yardımlı, digər şəhər və rayonların icra 
hakimiyyətlərinə bilavasitə daxil olan 
müraciətlərin sayı həmin rayonlardan 
yuxarı orqanlara göndərilən müraciətlərə 
nisbətən daha az olmuşdur. 

Bu cür hallara mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarında da rast 
gəlmək olur. Belə ki, bəzi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının və digər qurum-
ların fəaliyyət istiqamətinə aid məsələlərlə 
bağlı bilavasitə onların özlərindən daha 
çox yuxarı orqanlara müraciət edilmişdir. 
Buna misal olaraq, İcbari Tibbi Sığorta və 
Dövlət Turizm agentliklərini, Milli Arxiv 
İdarəsini, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
və Auditorlar palatalarını, Ali Attestasiya 
Komissiyasını, İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunu, Dövlət Sığorta Kommersiya 
Şirkətini, “Azneftkimyamaş” və “Aqrark-
redit” səhmdar cəmiyyətlərini, Sumqayıt 
və Gəncə apellyasiya məhkəmələrini 
göstərmək olar. 

(ardı 6-cı səhifədə)

vətəndaş müraciətlərinə 
örnəkdir

2018-ci ildə Prezident Administrasiyasına daxil 
olmuş müraciətlərin 69 faizi ərizə, 30,7 faizi 
şikayət, 0,3 faizi təklifdir. 

İlham ƏLİYEV 

Yerli icra orqanları vətəndaşlara daim diqqət və qayğı 
göstərməlidirlər. Yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar 
vətəndaşlar üçün çalışırlar, yaddan çıxarmamalıdırlar ki, 
onlar vətəndaşlara xidmət edirlər.

İlham ƏLİYEV 
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Prezident Administrasiyasına daxil 
olan müraciətlərin növlər üzrə 
öyrənilməsi onların daha ətraflı 

təhlilinə, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanlarında, digər qurumlarda mövcud 
olan problemlər barədə dəqiq və düzgün 
məlumat əldə etməyə, həmin qurumla-
rın üzərinə düşən vəzifələri necə yerinə 
yetirdiyini təhlil etməyə, müvafiq nəticələr 
çıxarmağa imkan verir. Bu baxımdan 
daxil olan şikayətlərin ətraflı təhlili hər bir 
şəhər və rayon, hər bir sahə üzrə araşdırı-
lır. Şikayətlərin təhlili göstərir ki, bunlar 
əsasən biganəliyin, süründürməçiliyin 
nəticəsidir və vətəndaşların yerlərdə həll 
olunmalı problemlərinə laqeyd yanaşıldıq-
da, onlar, təbiidir ki, yuxarı dövlət orqanla-
rına, o cümlədən Prezident Administrasiya-
sına müraciət etməli olurlar. 

Ümumiyyətlə, 2017-ci illə 
müqayisədə 2018-ci ildə şikayətlərin 
sayı faiz etibarilə azalmışdır. Bunun-
la belə araşdırma göstərir ki, hüquq 
mühafizə orqanlarının və məhkəmələrin, 
İHB nümayəndələrinin və bələdiyyələrin 
fəaliyyəti, müalicə və dərmanlarla təminat, 
səhiyyə müəssisələrinin və tibbi personalın 
fəaliyyəti, şəhərsalma, çoxmərtəbəli binala-
rın və kommersiya-istehsalat obyektlərinin 
tikintisi, söküntüsü və kompensasiyaların 
verilməsi, sığorta, aqrolizinq, yaşayış bi-
nalarının təmiri, qaz sayğaclarının quraşdı-
rılması məsələləri üzrə şikayətlər üstünlük 
təşkil etmişdir. Bu da həmin məsələlərin 
vətəndaşlar üçün çox aktual olmasından, 
bəzi hallarda isə onların əsassız şikayətlər 
etməsindən, yaxud öz hüquqlarını kifayət 
qədər dərindən bilməməsindən, hər vasitə 
ilə özünün haqlı olduğunu sübut etmək 
istəyindən irəli gəlir. 

Şəhər, rayon İHB aparatlarının 
fəaliyyəti, yerli hakimiyyət orqanların-
da vətəndaşların qəbulu və müraciətlərə 
baxılması, fərdi evlərin tikintisi, kənd 
təsərrüfatı üçün torpaq sahələrinin ayrıl-
ması, subsidiyaların verilməsi, məhsulların 
emalı, saxlanılması və satışı, meliorasiya 
və su təsərrüfatı, orta təhsil, diplomların 
verilməsi və tanınması, bank əməliyyatları, 
kreditlərin verilməsi, rabitə və informa-
siya texnologiyaları, sosial yardım və 
müavinətlər, əmək mübahisələri, işdən 

çıxarılma, əməkhaqqı, işlə təmin olunma, 
qaz, istilik, enerji təchizatı, təhlükəsizlik və 
ictimai asayişin qorunması, qaçqınlarla və 
məcburi köçkünlərlə bağlı məsələlər üzrə 
şikayətlərin sayı azalmışdır.

2017-ci illə müqayisədə şikayətlərin 
sayı Bakı şəhərinin Xəzər, Sabunçu rayon-
larından, Mingəçevir, Naftalan, Ağcabədi, 
Ağdam, Ağstafa, Ağsu, Astara, Beyləqan, 
Cəbrayıl, Gədəbəy, İmişli, Kürdəmir, Qo-
bustan, Neftçala, Salyan, Şamaxı, Şəmkir, 
digər şəhər və rayonlardan artmışdır. 

Bununla yanaşı, Bakı şəhərinin 
Qaradağ, Nərimanov, Nizami, Pirallahı, 
Suraxanı, Yasamal rayonlarından, Naxçı-
van Muxtar Respublikasının rayonlarından, 
Sumqayıt, Abşeron, Balakən, Biləsuvar, 
Daşkəsən, Göygöl, Xaçmaz, Xocalı, 
Qubadlı, Lerik, Saatlı, Sabirabad, Samux, 
Siyəzən, Tərtər, Tovuz, Ucar, Zərdab, digər 
şəhər və rayonlardan şikayətlərin sayı 
azalmışdır. 

Şəhər, rayon icra hakimiyyətlərinin, 
İHB nümayəndələrinin və bələdiyyələ-
rin fəaliyyətinə dair müraciətlər həmişə 
böyük əhəmiyyət daşıyır və onların təhlili 
vətəndaşların öz yerli hakimiyyət orqan-
ları ilə münasibətlərini əks etdirir. Bu 
mövzuda daha çox şikayət Bakı şəhərinin 
bəzi rayonlarından, həmçinin Lənkəran, 
Mingəçevir, Yevlax, Ağcabədi, Ağdaş, Ağs-
tafa, Beyləqan, Bərdə, Cəbrayıl, Gədəbəy, 
Xızı, Kəlbəcər, Qazax, Qobustan, Laçın, 
Lerik, Masallı, Neftçala, Sabirabad, Salyan, 
Siyəzən, Şabran, Şamaxı, Şəmkir, Tovuz, 
Yardımlı, Zərdab, digər şəhər və rayonlar-
dan daxil olmuşdur.

Ötən il bəzi bələdiyyələrin fəaliyyətində 
ciddi qanun pozuntuları aşkar edilmiş, 
həmin faktlar əsasında hüquq mühafizə 
orqanları tərəfindən cinayət işləri açılmış, 
görülmüş tədbirlər nəticəsində 5921 hektar 
torpaq sahəsinin qanunsuz verilməsinin 
qarşısı alınmış, bələdiyyə mülkiyyətinə vu-
rulan ziyanın ödənilməsi təmin edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev 2019-cu il yanvarın 
29-da Regionların 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 
Proqramının icrasının yekunlarına həsr 
olunan konfransda demişdir: “Yerli icra 
orqanları vətəndaşlara daim diqqət və 

qayğı göstərməlidirlər. Yaddan çıxar-
mamalıdırlar ki, onlar vətəndaşlar üçün 
çalışırlar, yaddan çıxarmamalıdırlar 
ki, onlar vətəndaşlara xidmət edirlər. 
Bütün dövlət məmurları – Prezidentdən 
başlayaraq lap aşağı səviyyəli məmura 
qədər hər kəs bilməlidir ki, bizim əsas 
vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir. Yerli 
icra orqanları diqqətli olmalıdırlar, 
problemləri həll etməlidirlər”. 

2018-ci ildə Prezident Administrasiya-
sına vətəndaşlar 100-dən çox tikinti şirkəti 
tərəfindən çoxmərtəbəli yaşayış binaları-
nın inşasında müvafiq norma və qayda-
lara, həmçinin müqavilə şərtlərinə riayət 
edilməməsindən, bəzi şirkətlərin mənzilləri 
2 və daha artıq şəxsə satmasından, razılığa 
gəlinmədən, kompensasiyalar verilmədən 
söküntü işlərinə başlanılmasından, bina-
ların təhlükə törədəcək dərəcədə yaxın 
məsafədə tikilməsindən şikayət etmişlər. 
Bunlardan “Hermes-S”, “Murad M.S.”, 
“İnteks”, “Grand Plaza”, “Elite City”, “N 
Turan”, “Pearl Construction”, “TFM Smart 
Project”, “Fədək”, “Sizin mənzil”, “NV 
Construction”, “Dönüş-1”, “MVVL Verus 
Praedium”, “Azadlıq Residence”, “Pi-

lot-1”, “FVS İnşaat”, “Rahatlığın məkanı”, 
“Poleks”, “Park Bayil”, “İnşaat Konstruk-
siyaları”, “Draft Construction”, “Qlobal-
SF”, “Malibo”, “Avrasiya Construction”, 
“İnkişaf-S”, “SKY Residence”, “Xəmsə-
İnşaat”, “Buta Qroup”, “Cavid 2016”, 
“Rahat Həyat”, “Qismət-M Construction”, 
“Archico” MMC-lər, “Sabah Residence”, 
“Best Construction”, “Regal Residence”, 
“Orbita”, “Merkuri”, “Pilot İnşaat A”, 
“Yeni ev-19”, “Məkan”, “EDİF”, “Mahal”, 
“Teymuroğlu”, “Olympus Park”, “Bəhrə”, 
“İqtisadçı-2005” və digər MTK-lar barədə 
şikayətlər daha çox olmuşdur. 

Eyni zamanda, vətəndaşlar 
“Belıy lebed”, “Rahatlığın 
məkanı”, “Burhan”, “Altes 

Park”, “AAAF” yaşayış komplekslərində 
idarəetmədə illərdən bəri mövcud olan 
problemlərin həll olunmadığından şikayət 
etmişlər. 

İnanırıq ki, mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında, eləcə də digər 
qurumlarda vətəndaşların müraciətlərinə, 
xüsusilə şikayətlərinə daha çox diqqət 
yetiriləcək və şikayətlərin sayı getdikcə 
azalacaqdır.

Qəbul dövlətin vətəndaşla canlı ünsiyyət vasitəsidir

Prezident İlham Əliyevin dövlət 
orqanları rəhbərlərinin qarşısında 
qoyduğu əsas vəzifələrdən biri 

də vətəndaşların yerlərdə qəbul olunması 
və onların müraciətlərinin yerindəcə həll 
edilməsi istiqamətində tədbir görülməsidir. 
Bəzi hallarda mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında və digər dövlət 
qurumlarında vətəndaşların müraciətləri öz 
həllini tapmadığına görə onlar yuxarı dövlət 
orqanlarına, o cümlədən Prezident Admi-
nistrasiyasına üz tuturlar. 

Bu müraciətlərin təhlilindən aydın olur 
ki, vətəndaşları daha çox narahat edən 
məsələlərdən biri bəzi mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında, habelə digər qu-
rumlarda qarşılaşdıqları bürokratik əngəllər, 
onların problemlərinə laqeyd yanaşılması, 
müraciətlərinə cavab verilməməsi hallarıdır. 

Prezident Administrasiyasının 
Qəbul otağına il ərzində 15 minədək 
vətəndaş müraciət etmişdir. Təsdiq 
olunmuş cədvələ uyğun olaraq keçirilmiş 
qəbullarda hər bir vətəndaş diqqətlə 
dinlənilmiş, Administrasiyanın müva-
fiq struktur bölmələri onların qanuni 
tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün lazı-
mi tədbirlər görmüşlər. 

2018-ci ildə “President.az” saytının 
“Qəbula yazılmaq” bölməsi vasitəsilə 
Qəbul otağının kompüter bazasına daxil 
olmuş 2 minə yaxın müraciətin müəllifinə 
izahat verilmiş, bir çoxu isə müvafiq qay-
dada qeydiyyata alınaraq qəbulda iştirak 
etmişdir.

Qəbul otağına ən çox Bakı şəhərinin ra-
yonlarının, Mingəçevir, Yevlax şəhərlərinin, 
Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Ağstafa, 
Ağsu, Astara, Beyləqan, Bərdə, Cəbrayıl, 
Gədəbəy, Göygöl, İmişli, Kürdəmir, Laçın, 
Lerik, Neftçala, Salyan, Şamaxı, Şəmkir, 
Zəngilan, digər şəhər və rayonların sakinləri 
müraciət etmişlər. 

Vətəndaşlar Qəbul otağına daha 
çox sosial müdafiə, işlə təmin olunma, 
əmək mübahisələri, hüquq mühafizə və 

məhkəmə orqanlarının, şəhər, rayon icra 
hakimiyyətlərinin, bələdiyyələrin, yerli 
idarə, müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti, 
xaricdə müalicə və dərman təminatına 
kömək göstərilməsi, təhsil haqqını 
ödəməkdən azad olunma, xaricdə alınmış 
diplomların tanınması və sair məsələlər 
barədə müraciət etmişlər. 

Ötən il ərzində respublikanın mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında 828 
mindən çox vətəndaş qəbul edilmişdir. 
Onların 56,7 faizi mərkəzi, 43,3 faizi yerli 
icra hakimiyyəti orqanlarında qəbul olun-
muşdur. 

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin tapşırığına əsasən 2013-
cü ildən başlayaraq mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri 
təsdiq olunmuş qrafikə uyğun olaraq 
vətəndaşların bölgələrdə mütəmadi 
qəbullarını keçirirlər. 

2018-ci ildə respublikanın müxtəlif 
bölgələrində keçirilən qəbullarda əmək 
və əhalinin sosial müdafiəsi naziri – 565, 
kənd təsərrüfatı naziri – 487, təhsil naziri 
– 314, daxili işlər naziri – 303, ekologiya 
və təbii sərvətlər naziri – 302, mədəniyyət 
naziri – 236, ədliyyə naziri – 226, gənclər 
və idman naziri – 182, nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri – 172, səhiyyə 
naziri – 140, iqtisadiyyat naziri – 126, 
fövqəladə hallar naziri – 114, vergilər naziri 
– 30, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri – 747, 
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri – 260, 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
sədri – 228, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri – 227, Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri – 99, Baş prokuror – 296, Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəisi – 245, Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri – 
111 vətəndaşı qəbul etmişdir.

Vətəndaşa əsaslı və konkret cavab verilərsə...
Vətəndaşların müraciətlərinin təhlili, 

onların yaranma səbəblərinin öyrənilməsi 
bir danılmaz həqiqəti üzə çıxarır ki, 
vətəndaş öz problemi ilə əlaqədar müraciət 
etdiyi ilk instansiyada əsaslı və konkret ca-
vab alarsa, heç vaxt yuxarı orqanlara yazılı 
müraciət etməz və uzun məsafəni qət edərək 
müxtəlif idarələrin qapısını döyməz. Unut-
maq olmaz ki, vətəndaşların müraciətlərinə 
diqqətlə yanaşılması hər bir dövlət qurumu-
nun ən mühüm vəzifələrindən biridir. 

Lakin vətəndaşlara əsaslı cavab 
verilməyəndə onlar öz problemlərini həll 
etmək üçün aidiyyəti qurumlara növbəti 
müraciət göndərir ki, bu da təkrar və çox-
saylı müraciətlərin yaranmasına səbəb olur. 
Təkrar müraciətlər Bakı şəhəri rayonları-
nın, Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Ağcabədi, 
Ağsu, Astara, Bərdə, Biləsuvar, Cəbrayıl, 
Cəlilabad, Gədəbəy, Göygöl, İmişli, 
Kürdəmir, Laçın, Neftçala, Salyan, Samux, 
Siyəzən, Şamaxı, Şəmkir, Tovuz, Ucar, 
Zəngilan, digər şəhər və rayonların payına 
düşür. 

Araşdırmalar göstərir ki, mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarına edilən 
təkrar müraciətlərin bir qismi laqeydliyin, 
biganə münasibətin nəticəsidirsə, xeyli 
hissəsi də subyektiv səbəblərdən yaranır. 
Bəzi vətəndaşlar haqsız olsalar da, hər 
il çoxsaylı müraciətlər göndərməklə öz 
əsassız iddialarının həyata keçirilməsində 
israr edir, hüquqlarından sui-istifadə etməyə 
çalışırlar. Yazdıqları müraciətlərlə bağlı on-
lara dəfələrlə əsaslandırılmış cavab verilsə 
də, yazmaqda davam edir və hər dəfə yeni 
mövzular tapırlar. 

Abşerondan Sakit Xankişiyev, 
Ağcabədidən Elçin Cəlilov, Ağdamdan 
Şakir Məhərrəmov və Vidadi Sadıqov, 
Bərdədən Zahid Mikayılov, Beyləqandan 
Gürşad Ramazanov və Vüqar Əliyev, 
Biləsuvardan Eldar Hüseynov və Elvin 
Quluzadə, Binəqədidən Həmid Axundov, 
Zərbani Ağayeva, Cəlilabaddan Emil 
Bayramov, Sadıq Yarıyev, Göyçaydan 
Təşəkkür Şirinov, İmişlidən Nahidə 
Şirinova, Laçından Xanlar Tarverdiyev, 

Lənkərandan Nazim Məmmədov, Ma-
sallıdan Nərgiz Əmirova, Naftalandan 
Ruqiyyə Qarayeva, Nərimanovdan Kamran 
Rəcəbov, Rəşad Səlimli, Ülviyyə Baxşiye-
va, Nəsimidən Fatma Piriyeva, Nizamidən 
Veronika Rufullayeva, Saatlıdan Qismət 
Səmədov, Sabunçudan Olqa və Aleksandra 
Smolyaninovalar, Gülsəfa Musayeva, Bahar 
Əhmədova, Suraxanıdan Rəşid Rzayev, 
Aygün Əmiraslanova, Xətaidən Svetlana 
Quliyeva, Yasamaldan Şövqi Həsənov, Ye-
lena Yusupova, Sevil Səfərova, Zərdabdan 
Mehman Məmmədov, digər şəhər və rayon-
lardan başqaları ilboyu müxtəlif mövzular-
da çoxsaylı müraciətlər göndərmişlər.

“Vətəndaşların müraciətləri haq-
qında” Qanunun əsas maddələrindən 
biri də bu qanunun pozulmasına 
görə məsuliyyəti müəyyən edən 16-cı 
maddədir və həmin maddədə konkret 
olaraq göstərilir ki, qanunun tələblərini 
pozan şəxslər Azərbaycan Respublika-
sının Mülki, İnzibati Xətalar və Cinayət 
məcəllələrinə uyğun olaraq məsuliyyət 
daşıyırlar. Həmin məcəllələrin müvafiq 
maddələri bu məsuliyyətin nədən ibarət 
olduğunu əks etdirir.

Burada “Vətəndaşların müraciətləri 
haqqında” Qanunun “Müraciətin baxıl-
mamış saxlanması” maddəsinə bir daha 
nəzər salmaq yerinə düşər. Həmin maddədə 
həm vətəndaşları, həm də müraciətə baxan 
subyektləri daim narahat edən bir məsələ 
konkretləşdirilib. Müəyyən olunur ki, 
vətəndaşın təkrar müraciətlərinə 1 il ərzində 
3 dəfə mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış cavab 
verildikdə və təkrar müraciətdə məsələnin 
həlli üçün yeni məlumatlar olmadıqda, 
müraciət baxılmamış saxlanılır. Lakin bu 
barədə yazılı müraciət edənə 5 iş günündən 
gec olmayaraq, şifahi müraciət edənə isə 
dərhal məlumat verilməlidir. Müraciətlərə 
baxan vəzifəli şəxslər Qanunun verdiyi 
bu imkandan sui-istifadə etməməlidirlər. 
Əsaslandırılmış cavab ümumi, başdansovdu 
sözlərdən ibarət olmamalı, hüquqi cəhətdən 
qanunlara tam uyğun hazırlanmalı, haqlı 
olub-olmaması vətəndaşa sübut edilməlidir. 

Prezident İlham Əliyevin 
münasibəti bütün məmurlara 

(əvvəli 5-ci səhifədə)

Ümumilikdə, ötən il ərzində dövlət 
hakimiyyəti orqanlarına daxil olmuş 
vətəndaş müraciətlərinin 85 faizinə 
mərkəzi, 15 faizinə isə yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında baxılmış-
dır. Bu müraciətlərin növ etibarilə təhlili 
göstərir ki, onların 72,3 faizi ərizə, 27,2 
faizi şikayət, 0,5 faizi isə təkliflərdən 
ibarətdir. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarında və digər 
qurumlarda baxılmış 

müraciətlərin 32,3 faizi müsbət həll olun-
muş, 3,1 faizi qismən təmin edilmiş, 10 fai-
zi əsassız sayılmış, 36,6 faizində qaldırılan 
məsələlərə dair vətəndaşlara müvafiq izahat 
verilmişdir. Müraciətlərin 12,7 faizi baxıl-
maq üçün aidiyyəti qurumlara göndərilmiş, 
5,3 faizi icradadır. 

Yerli icra hakimiyyətlərində 
müraciətlərin 32 faizi müsbət həll 
olunmuş, 2,8 faizi qismən təmin edilmiş, 
4 faizi əsassız sayılmış, 49,2 faizi barədə 
müvafiq izahat verilmişdir. Müraciətlərin 
8,6 faizi baxılmaq üçün aidiyyəti qurumlara 
göndərilmiş və 3,4 faizi icradadır.

Vətəndaş müraciətlərinin bilavasitə 
tematik təhlilinə nəzər saldıqda görürük ki, 
vətəndaşlar dövlət orqanlarına ən müxtəlif 
mövzularda müraciətlər ünvanlamışlar. 
Bəzi hallarda mövcud dövlət xidmətlərinin 
tədricən yeni formada, daha müasir tərzdə 
göstərilməsi, yaxud innovativ yanaşmaya 
əsaslanan, təmassız, onlayn rejimdə yeni 
xidmətlərin təqdim olunması mahiyyətcə 
müraciətlərin yeni formalarının yaranma-
sına, nəticə etibarilə müraciətlərin sayının 
çox olmasına gətirib çıxarır. 

Misal üçün, əlillik dərəcələrinin təyin 
edilməsi və tibbi-sosial ekspert komissiya-
larının fəaliyyəti mövzusunda müraciətlərin 
sayı 2018-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 
xeyli artmışdır. Ötən il Prezident Admi-
nistrasiyasına bu mövzuda 2017-ci ilə 
nisbətən 52 faiz çox müraciət daxil olmuş-
dur. Artımın səbəbi araşdırıldıqda aydın 
olmuşdur ki, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyində aparılan struktur 
dəyişikliklərindən sonra əlillik təyinatına 
bilavasitə məsul olan bu nazirlikdə və 
Səhiyyə Nazirliyində yaradılmış işçi qruplar 
tərəfindən 2018-ci il ərzində verilən əlillik 
təyinatları təhlil edilmiş və ilin əvvəlindən 
təyin olunmuş əlillik dərəcələrinin əsaslılığı 
araşdırılmışdır. Araşdırmanın nəticələrinə 
əsasən, 1000-dən artıq təyinat ləğv olunmuş, 
həmin şəxslərə aylıq pensiya, müavinət və 
təqaüdlər üzrə ödənişlərin aparılması dayan-
dırılmış, ödənilmiş vəsaitin dövlət büdcəsinə 
bərpası istiqamətində tədbirlərə başlanılmış-
dır. Təbii ki, bu cür tədbirlər öz növbəsində 

TSEK-lərlə bağlı vətəndaş müraciətlərinin 
sayının artmasında müəyyən rol oynamışdır. 

Əlillik təyinatı və ya əlillik təyinatından 
imtina zamanı vəzifə öhdəliklərinin icra-
sında yol verdikləri nöqsanlara görə Dövlət 
Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya 
Xidmətinin TSEK sədrlərindən 8-i işdən 
azad olunmuş, 2-sinə isə töhmət verilmiş-
dir. 

Prezident İlham Əliyevin “İcra inti-
zamının möhkəmləndirilməsi və icraya 
nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri haqqında” 2006-cı il 26 okt-
yabr tarixli Fərmanının tələblərinə uy-
ğun olaraq, dövlət hakimiyyəti orqanla-
rında icra intizamına riayət olunması işi 
daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Prezident Administrasiyasına daxil 
olan müraciətlərə baxılmasında nəzarət 
işinin təşkili həmişə vacib məqamlardan 
biri olmuşdur və bu gün də mühüm məsələ 
olaraq qalır. Çünki məhz nəzarət qaydasın-
da dövlət orqanlarından alınmış cavabların 
müqayisəli təhlili müraciətlərdə qaldırılan 
problemlərin əsl səbəblərini müəyyən 
etməyə və cavabdeh şəxslərin məsuliyyətə 
cəlb edilməsinə imkan verir. Bu baxımdan 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 23 iyun tarixli fərmanları ilə 
təsdiq edilmiş kargüzarlığın aparılması və 
bu işə nəzarətin həyata keçirilməsi qayda-
larına riayət olunması xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. 

Dövlət başçısı nəzarət işinə daim xü-
susi diqqət yetirir və öz çıxışlarında bunu 
müntəzəm vurğulayır: “...ictimai nəzarətin 
gücləndirilməsi çox önəmli məsələdir. 
Mən öz çıxışlarımda dəfələrlə demişəm 
ki, mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. 
Çünki ictimai nəzarət olan yerdə işlər 
daha yaxşı gedir”.

Bütövlükdə, müraciətlərdə qaldırılan 
məsələlərin öz həllini tapmasında onlara 
nəzarət qaydasında baxılmasının böyük 
rolu olmuşdur. Prezident Administrasi-
yasında nəzarətə götürülmüş vətəndaş 
müraciətlərinin statistik təhlili göstərir ki, 
2018-ci ildə belə müraciətlərin 31,3 faizi 
müsbət həll olunmuş, 14,6 faizi qismən 
təmin edilmiş, 35,9 faizi ilə bağlı müvafiq 
izahat verilmiş, 12,7 faizi əsassız hesab 
edilmiş, 1,3 faizinin icrası dövlət proq-
ramlarında nəzərdə tutulmuş, 4,2 faizi isə 
icradadır.

Göründüyü kimi, təhlil və nəzarət işini 
bir-birindən ayrı təsəvvür etmək çətindir. 
Belə olduqda dövlət orqanına müraciət 
ünvanlayan, ona ümid bağlayan hər bir 
vətəndaş hiss edir ki, dövlət daim ona 
dayaq duracaq, onun qanuni tələbini təmin 
edəcəkdir.

Biz islahat naminə islahat aparmırıq.  
Biz məqsədyönlü, düşünülmüş addımlar atırıq ki, 
ölkəmizin inkişafına yeni təkan verək.

İlham ƏLİYEV 

Mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Çünki ictimai 
nəzarət olan yerdə işlər daha yaxşı gedir.

İlham ƏLİYEV 

Şikayətlərin bir səbəbi də biganəlikdir
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Bütövlükdə 2018-ci ildə mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 62 
şəhər və rayonda keçirdikləri qəbullarda 
iştirak etmiş 5410 vətəndaş 5201 müraciət 
təqdim etmişdir. Qəbullarda vətəndaşlar 
tərəfindən qaldırılan məsələlərin 39,8 
faizi müsbət həll olunmuş, 42,9 faizi ilə 
bağlı onlara izahat və tövsiyələr verilmiş, 
digərləri icrada saxlanılmış və ya aidiyyəti 
üzrə dövlət orqanlarına istiqamətləndirilmiş, 
bir qismi isə əsassız sayılmışdır.

Araşdırmalar göstərir ki, bəzi 
qurumlarda vətəndaşların qəbulu daha 
səmərəli təşkil olunmuş, onların qəbul 
cədvəlləri digərlərinə nisbətən daha yaxşı 
tərtib edilmişdir. Həmin cədvəllərdə qəbul 
vaxtı məhdudlaşdırılmamış, həftənin bütün 
iş günlərində vətəndaşların qəbulu təşkil 
edilmiş, qəbulun yeri və qəbula yazılma 
qaydaları haqqında KİV vasitəsilə məlumat 
verilmiş, məlumatlarda qəbulun təşkilini 
həyata keçirən səlahiyyətli şəxslərin əlaqə 
nömrələri əks olunmuş və qəbul otaqla-
rında müvafiq şərait yaradılmışdır. Bun-
lardan İqtisadiyyat, Maliyyə, Fövqəladə 

Hallar, Mədəniyyət, Gənclər və İdman, 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar nazirlikləri, Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyi, Naftalan, Şirvan, Balakən, 

Biləsuvar, Cəlilabad, Daşkəsən, Xocavənd, 
İsmayıllı, Qax, Qazax, Qəbələ, Oğuz, Sabi-
rabad, Samux, Siyəzən, Yardımlı, Zaqatala, 
digər şəhər və rayon icra hakimiyyətlərini 
və başqa qurumları göstərmək olar. 

Bununla yanaşı, bəzi dövlət qu-
rumlarında yuxarıda göstərilən 
tələblərə tam əməl olunmur, 

qəbulun təşkilində müəyyən nöqsanlara 
yol verilir. Buna misal olaraq, Xarici İşlər, 
Energetika nazirlikləri, “Bakı Metropolite-
ni” QSC, Milli Arxiv, “İçərişəhər” Tarix-
Memarlıq Qoruğu idarələri, Bakı və Şirvan 
Apellyasiya Məhkəmələri, Ərazilərin 
Bərpası və Yenidən Qurulması, Beynəlxalq 
Bank, Auditorlar Palatası, Bakı şəhərinin 
Xətai, Səbail rayonlarının, Ağdam, Astara, 
Göyçay, Kəlbəcər, Şabran, Ucar, Zəngilan, 
digər şəhər və rayon icra hakimiyyətləri və 
başqa qurumlar göstərilə bilər.

Dövlət hakimiyyəti orqanlarının sayt-
larının monitorinqi göstərir ki, bəzi yerli 
icra hakimiyyətlərinin saytlarında qəbul 
cədvəlləri mütəmadi yenilənmir, yaxud 
məlumatlar dəqiq göstərilmir. Məsələn, 

Xəzər, Sabunçu, Göyçay, Qobustan, 
Qubadlı, Saatlı, Salyan, Ucar, digər şəhər 
və rayon icra hakimiyyətlərini belələrinə 
misal göstərmək olar. 

Elektron sənəd dövriyyəsi müasir 
idarəetmə sisteminə açılan qapıdır

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin respublikamızın qeyri-neft sek-
torunun inkişafına verdiyi önəm, elektron 
xidmətlərin daha da genişləndirilməsi və 
keyfiyyətinin artırılması məsələsini daim 
nəzarətdə saxlaması, innovasiyaların tətbiqi 
sahəsində həyata keçirilən iri layihələrə 
kifayət qədər maliyyə vəsaiti ayırması öz 
bəhrəsini verməkdədir.

Prezident İlham Əliyev müasir 
dünyanın və zamanın nəbzini tutmağı 
bacaran uzaqgörən siyasətçi və dövlət 
xadimi kimi gələcək inkişafımızın əsas 
istiqamətlərindən bəhs edərkən deyir: 
“Ölkələri inkişafa doğru aparan əsas 
amillər savad, bilik, texnologiyalar, 
innovasiyalar, yeniliklərdir... İnforma-
siya-kommunikasiya texnologiyalarının 
inkişafı olmadan müasir cəmiyyətlər 
uğurlu fəaliyyət göstərə bilməz”. 

2018-ci il rəqəmsal idarəçiliyin arteri-
yası olan elektron sənəd dövriyyəsinin in-
kişafı sahəsində də önəmli qərarların qəbul 
edilməsi ilə yadda qalmışdır. Onlardan biri 
“Dövlət orqanlarında (qurumlarında) 
daxili idarəetmə proseslərinin elekt-
ronlaşdırılması tədbirləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 27 oktyabr tarixli Fərmanıdır. 
Bu Fərmanın əsas məqsədi rəqəmsal 
hökumətə keçid çərçivəsində dövlət or-
qanlarında daxili idarəetmə proseslərinin 
optimallaşdırılması və elektronlaşdırılması, 
bu sahədə çevik və effektiv idarəetmənin 
təmin edilməsidir. Fərmana əsasən mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, 
dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərin və dövlət adından 
yaradılan publik hüquqi şəxslərin 2020-ci il 
dekabrın 31-dək elektron sənəd dövriyyəsi 
altsisteminə qoşulması ilə vahid şəbəkə 
yaradılacaq, sənədlərin daha operativ 
çatdırılması, icra olunması və bu proseslərə 
nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
təmin ediləcəkdir.

Ölkə başçısının imzaladığı 
digər bir mühüm normativ 
hüquqi akt “Dövlət informa-

siya ehtiyatları və sistemlərinin forma-
laşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və 
arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” 2018-ci il 12 sentyabr 
tarixli Fərmandır. Bu Fərmanın qəbul 
edilməsi yuxarıda qeyd olunan proseslərin 
mərkəzləşdirilməsinə, vahid prinsip və 
tələblər əsasında formalaşdırılıb aparılması-
na və dövlət strukturları arasında inteqrasi-
yanın asanlaşdırılmasına xidmət edəcəkdir.

Ötən il İdarələrarası Elektron Sənəd 
Dövriyyəsi Sisteminin təkmilləşdirilməsi 
ilə əlaqədar sistem iştirakçılarından 
daxil olan təkliflər təhlil olunmuş, 

ümumiləşdirilmiş və nəticədə sistemə bir 
sıra yeni funksiyalar daxil edilmiş, siste-
min imkanları daha da genişləndirilmişdir. 
Əminliklə deyə bilərik ki, ölkə başçısı 
cənab İlham Əliyevin bu təşəbbüsü uğurla 
həyata keçirilir və həm operativlik, həm 
də qənaət prinsipi baxımından dövlət 
idarəçiliyi sisteminə böyük fayda verir.

Cənab Prezidentin təşəbbüsü 
ilə yaradılan digər bir irimiq-
yaslı layihə olan “Yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların 
müraciətləri üzrə vahid elektron in-
formasiya sistemi”də uğurla fəaliyyət 
göstərir, orada yerləşdirilən məlumatlar 
mütəmadi öyrənilir və sistemin administra-
toru kimi şöbəmiz tərəfindən daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır.

2018-ci il ərzində bu sistemə respub-
likanın yerli icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən 120 mindən artıq müraciət daxil 
edilmişdir. Şöbə tərəfindən aparılmış təhlil 
göstərir ki, məlumatlar ildən-ilə daha dəqiq, 
dolğun və ətraflı doldurulur, istifadəçilərin 
sistemlə işləmə peşəkarlığı və məsuliyyəti 
artır. Bakı şəhəri və onun Binəqədi, 
Qaradağ, Nərimanov, Nizami, Pirallahı, 
Səbail, Suraxanı və Yasamal rayonlarında, 
Gəncə, Lənkəran, Naftalan, Sumqayıt və 
Ağdam, Ağsu, Biləsuvar, Göyçay, İmişli, 
İsmayıllı, Kəlbəcər, Kürdəmir, Qobus-
tan, Şəmkir, digər şəhər və rayonlarda bu 
sahədə fəallıq nəzərə çarpır və inanırıq ki, 
respublikanın digər bölgələrində də bu işlər 
sürətləndiriləcəkdir.

Dövlət orqanlarında, idarə və 
təşkilatlarda sənədləşmə işinin, o 
cümlədən yazışmaların və vətəndaş 
müraciətlərinin müasir informasi-
ya vasitələrinin köməyi ilə qəbulu və 
göndərilməsi getdikcə daha geniş vüsət 
alır. “Qaynar xətt”, “Çağrı mərkəzi”, 
“Şikayət və təkliflər”, səyyar poçt qu-
tuları, bütün dövlət orqanlarının rəsmi 
saytlarında yerləşdirilən “Müraciət 
etmək” xanaları və elektron poçt vasitəsilə 
müraciətlərin göndərilməsi getdikcə artır. 
2018-ci ildə mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarına və digər qurumlara daxil 
olan elektron məktubların sayı əvvəlki 
ilə nisbətən 7,9 faiz artmışdır. Bu barədə 
danışarkən daha operativ müraciət etmək 
üçün istifadə olunan çağrı mərkəzlərini 
xüsusi qeyd etməliyik. Çağrı mərkəzləri 
və ya “Qaynar xətt” vasitəsilə daxil 
olan şifahi müraciətlərin sayı Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində 
160, Təhsil Nazirliyində 85, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyində 43, Səhiyyə Nazirliyində 
33, İqtisadiyyat Nazirliyində 20, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyində 11, Dövlət Göm-
rük Komitəsində 30, Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsində 13, Dövlət Miqrasiya 
Xidmətində 103 mindən çox olmuşdur.

Bizim yolumuz inkişaf yoludur... Bundan sonra 
da Azərbaycan yalnız uğurlar, qələbələr yolu ilə 
gedəcək. 

İlham ƏLİYEV 

Davamlı islahatlar davamlı 
qələbələrə aparan yoldur

Böyük tarixi hadisələr və dərin 
islahatlar ili kimi yadda qalan 2018-ci 
il artıq geridə qalmış, xalqımız böyük 
gözləntilər və ümidlərlə 2019-cu ilə qədəm 
qoymuşdur. Ötən ilin ən böyük siyasi 
hadisəsi olan prezident seçkilərindən sonra 
daha da sürətləndirilən, düşünülmüş və 
gələcəyə hesablanan davamlı islahatlar 
Azərbaycanın tərəqqisinə etibarlı zəmin 
yaratmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Nazirlər Kabinetinin ötən ilin sosial-iqti-
sadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş 
iclasında, 2014-2018-ci illər üçün regionla-
rın sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-
mının icrasına dair konfransda, Azərbaycan 

Gəncləri Gününə həsr olunmuş toplantıda, 
digər mühüm beynəlxalq və respublika 
əhəmiyyətli tədbirlərdə ölkəmizin 2018-ci 
ildə əldə etdiyi göstəricilər haqqında böyük 
iftixar hissi ilə ətraflı hesabat vermiş və bu 
nailiyyətlərin nəyin sayəsində qazanıldı-
ğını aydın şərh etmişdir. Xüsusilə mötəbər 
məclislərdən biri olan Davos Dünya İqtisa-
di Forumundakı çıxış və müsahibələrində, 
keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Azərbaycanın 
bütün qələbələrinin təməlində Heydər 
Əliyev siyasətinin, xalqla iqtidar birli-
yinin dayandığını bildirmişdir. Dövlət 
başçısı, ilk növbədə, onu qeyd etmişdir 
ki, Azərbaycanda Prezident öz xalqı-
na, xalq isə öz Prezidentinə inanır və 

ölkə rəhbərliyi hər bir addımını xalqın 
mənafeyinə uyğun olaraq atır. 

Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərlə, 
əldə etdiyi iqtisadi göstəricilərlə dünyanın 
istənilən ölkəsi fəxr edə və bunu böyük 
qəhrəmanlıq kimi təqdim edə bilər. Lakin 
Azərbaycan Prezidenti bunu özünün 
vəzifəsi, düşünülmüş siyasətin bəhrəsi 
hesab edir və daim irəliyə baxaraq deyir: 
“Mən əldə edilmiş uğurlar haqqında 
həmişə danışmağa hazıram və fəxr 
ediləsi məsələlər kifayət qədər çoxdur. 
Ancaq mən həmişə, necə deyərlər, 
narazı oluram. Çünki mən istəyirəm 
ki, daha yaxşı olsun”. Məhz bu istəklə 
Azərbaycanı yeni-yeni uğurlara aparan 
Prezident İlham Əliyev Vətənimizə və 
paytaxtımız Bakıya dünya şöhrəti qazan-
dırmışdır. 

Azərbaycana və onun Prezidentinə ina-
mın, ölkədə hökm sürən əmin-amanlığın, 
yaradılan infrastrukturun sayəsində paytax-
tımız Bakı şəhəri ən mötəbər beynəlxalq 
forumların, mühüm idman yarışlarının, 
dünya və Avropa çempionatlarının keçiril-

diyi bir məkana çevrilmişdir. 2019-cu ildə 
“OPEC+” formatında zirvə toplantısının, 
V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun, futbol üzrə UEFA Avropa 
Liqası finalının, Aerobika və Bədii gimnas-
tika üzrə Avropa çempionatlarının, Avropa 
Gənclər Olimpiya Festivalının, Formula 
1 yarışının və sair beynəlxalq tədbirlərin 
Bakıda keçiriləcəyi buna əyani sübutdur.

Son 15 ildə həyata keçirilən düşü-
nülmüş sosial-iqtisadi siyasətin 
nəticələri Azərbaycanı güclü bir 

dövlət kimi tanıtmış, Azərbaycan xalqının 
daha yaxşı yaşamasına, ölkədə güclü hərbi 
sənaye potensialının və qüdrətli ordunun 
yaradılmasına imkan vermişdir. Bu illər 
ərzində bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin 
sosial ədalət prinsipləri ilə uğurla uzlaş-
dırılması, ölkədə sabitliyin tam bərqərar 
edilməsi, Azərbaycanı ən təhlükəsiz 
məkana çevirmişdir. 

Ölkə Prezidenti qarşıdakı dövrdə 
ölkənin inkişaf perspektivlərini və 
istiqamətlərini çox aydın görür və bunu 
xalqa bəyan edir. Bu gün Azərbaycan 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının, xari-
ci investorların həvəslə vəsait yatırdığı 
bir ölkədir və geniş maliyyə imkanları 
hesabına qlobal layihələri cəsarətlə həyata 
keçirməkdədir. Cənab Prezidentin səyləri 
ilə ölkənin enerji gücü qat-qat artırılır 
və regionların inkişafına həsr olunmuş 
konfransda onun dediyi kimi, yaxın 
vaxtlarda ölkəmizdə əlavə 1500 meqa-
vat elektrik enerjisi istehsal ediləcək, 
yeni sənaye parkları yaradılacaq, müasir 
aqroparkların sayı 51-ə çatdırılacaq, ən 
yeni texnologiyaların ölkəyə gətirilməsi 
davam etdiriləcək, ölkənin ixrac im-
kanları daha da genişləndiriləcəkdir. 
Ölkəmizdən son məhsul şəklində mal ixra-
cı gücləndiriləcək, ölkəyə daha çox valyuta 
gətiriləcəkdir. Əhalinin güzəranını daha 
da yaxşılaşdırmaq üçün müasir sənaye 
və emal müəssisələrinin yaradılmasına, 
məşğulluğun artırılmasına xüsusi diqqət 
yetiriləcəkdir. 

Azərbaycan Prezidenti ölkədə həyata 
keçirilən islahatların mahiyyətini şərh 
edərkən demişdir: “İslahatlar davam 
etdiriləcək. Bu islahatlar nəticə verir. 
Biz islahat naminə islahat aparmırıq. 
Biz məqsədyönlü, düşünülmüş ad-
dımlar atırıq ki, ölkəmizin inkişafına 
yeni təkan verək, hələ də həll olun-
mamış problemləri həll edək, nöqsan-
ları, xoşagəlməz halları, çatışmayan 

məqamları aradan götürək və bunu 
edirik”. Bəli, Azərbaycan tərəqqi, inki-
şaf yolu ilə irəliləyir və növbəti illərdə 
də bunun qarşısını heç bir qüvvə ala 
bilməyəcəkdir.

Dövlət başçısı iqtisadi inkişaf 
məsələləri ilə yanaşı, xalqın 
milli-mənəvi dəyərlərinin 

qorunması və yaşadılması məsələlərinə 
də xüsusi diqqət yetirir və deyir: “Bizi 
bir xalq kimi, millət kimi qoruyan... 
məhz bizim dəyərlərimiz, ana dili-
miz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, 
incəsənətimiz olub. Azərbaycan gəncləri 
mütləq milli ruhda tərbiyə almalıdır-
lar ki, gələcəkdə dövlət maraqlarını, 
xalqımızın milli maraqlarını layiqincə 
qoruya bilsinlər”.

Azərbaycan xalqının ən böyük arzusu 
və məqsədi işğal altında olan torpaqlarımı-
zın azad edilməsidir. Azərbaycan xalqının 
torpaqlarımızın işğalı ilə heç vaxt barış-
mayacağını, müharibənin hələ bitmədiyini 
vurğulayan cənab Prezident gənclərimizi 
hər an torpaqlarımızın işğalçılardan 
təmizlənməsinə hazır olmağa çağırır. 

Ölkə Prezidenti qarşıda duran 
vəzifələrdən inamla danışaraq bildirir: “Bu 
gün Azərbaycan dünyada çox sürətlə in-
kişaf edən ölkə kimi tanınır. Biz isə əldə 
edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik, 
daim irəliyə baxmalıyıq və ilk növbədə, 
bu gün həll edə bilmədiyimiz məsələləri 
həll etməliyik, nöqsanları, problemləri 
aradan qaldırmalıyıq”. 

Azərbaycan xalqı gələcəyinə və daha 
işıqlı sabahına əmin ola bilər. Təkcə 
Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2019-2023-cü illər üçün sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramında nəzərdə 
tutulmuş işlərin icrasına əvvəlki proqram-
dan da çox – 17,4 milyard manat vəsait 
qoyulacaqdır. İnvestisiya təşviqi proqramı 
üzrə 332 layihənin həyata keçirilməsi, 
buna 2,8 milyard manat vəsait qoyulması, 
bu layihələr çərçivəsində 12 min yeni iş 
yerinin açılması nəzərdə tutulur ki, bu da 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına böyük 
kömək göstərəcəkdir və ölkə Prezidenti-
nin dediyi kimi: “Azərbaycan bundan 
sonra da uğurla, inamla inkişaf edəcək, 
ölkəmiz ancaq inkişaf, tərəqqi və 
qələbələr yolu ilə gedəcəkdir”.

Süleyman İSMAYILOV, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Sənədlərlə və 
vətəndaşların müraciətləri ilə iş 

şöbəsinin müdiri

vətəndaş müraciətlərinə 
örnəkdir

Yaradılan tarix yaşadılmalıdır

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
sözləri ilə desək, “Arxiv 
işlərinə gərək çox ciddi fikir 

verək. Bir tərəfdən ona görə ki, bu, 
xalqımızın tarixini əks etdirən yeganə 
mənbədir. İkincisi də ona görə ki, tari-
ximizi təhrif edənlərin qarşısını almaq 
üçün çox mühüm amildir”. Ulu Öndərin 
bu müdrik sözlərini unutmağa heç birimi-
zin haqqı yoxdur və müstəqillik illərimizin 
salnaməsi olan sənədlərin qorunması 
və gələcək nəsillərə çatdırılması hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən 
dövlət məmurunun şərəf işidir. Bu gün 
dünyanın müxtəlif ölkələrindəki muzey 
və arxivlərdə xalqımızın tarixinə dair 
saxlanılan çoxlu qiymətli sənədlərin 
və nadir əlyazmaların tapılıb ölkəmizə 
gətirilməsi üçün Azərbaycanın Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın dəstəyi ilə görülən işlər 
dediklərimizə əyani sübutdur.

Hazırda arxiv məlumatlarının müa-
sir texnologiyalardan istifadə olunmaqla 
mərkəzləşdirilməsi və bu işin dövlət 
orqanlarında tətbiq olunan elektron sənəd 
dövriyyəsi sisteminin köməyi ilə həyata 
keçirilməsindən ötrü tədbirlər görülür. 

“Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Administrasiyasında Sənədlərin 
Ekspertizası və Arxiv İşi üzrə Mərkəzi 
Ekspert Komissiyasının yaradıl-
ması haqqında” ölkə Prezidentinin 
Sərəncamına əsasən şəhər və rayon icra 
hakimiyyəti başçılarının aparatlarında 
görülmüş işlər bu sahədə vəziyyətin xeyli 
yaxşılaşmasına kömək etmişdir. Hazırda 
bütün şəhər və rayon İHB aparatlarında 
həmin sərəncama uyğun olaraq yerlərdə ya-
radılmış sənədlərin ekspertizası və arxiv işi 
üzrə ekspert komissiyaları daimi fəaliyyət 
göstərir. 

Şəhər və rayon icra hakimiyyəti apa-
ratlarının sənədlərinin dövlət mühafizəsi 
işinin öyrənilməsindən belə məlum olur 
ki, 2018-ci il yanvarın 1-dək şəhər və 
rayon İHB-lərinin böyük əksəriyyəti mü-
vafiq qaydalara uyğun olaraq 2012-2013-
cü illərə aid sənədləri dövlət arxivlərinə 

təhvil vermişlər. 
Təhlillər göstərir ki, arxiv işi əksər 

şəhər və rayonda yaxşı təşkil olunmuş-
dur. Buna misal olaraq, Bakı şəhərinin 
Binəqədi, Xəzər, Nizami, Sabunçu, Su-
raxanı və Yasamal rayonlarını, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasını, Gəncə, Lənkəran, 
Mingəçevir, Şəki və Şirvan şəhərlərini, 
habelə Ağcabədi, Ağdam, Ağdaş, Ağsu, 
Astara, Balakən, Beyləqan, Biləsuvar, 
Cəbrayıl, Cəlilabad, Daşkəsən, Gədəbəy, 
Göygöl, Hacıqabul, Xocavənd, İmişli, 
İsmayıllı, Qax, Qazax, Qəbələ, Qobustan, 
Quba, Laçın, Lerik, Masallı, Neftçala, 
Oğuz, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Siyəzən, 
Şabran, Şamaxı, Şəmkir, Tərtər, Tovuz, 
Ucar, Zaqatala, Zəngilan, digər şəhər və 
rayonları göstərmək olar. 

Bəzi rayon icra hakimiyyətləri 2012-
2013-cü illərə aid sənədləri təhvil versələr 
də, təqdim etdikləri hesabatlarda mövcud 
vəziyyəti aydın əks etdirmirlər. Bakı 
şəhərinin bəzi rayonlarının, Naftalan və 
Yevlax şəhərləri, həmçinin Bərdə, Fü-
zuli, Göyçay, Xızı, Kəlbəcər, Kürdəmir, 
Samux, digər şəhər və rayon icra 
hakimiyyətlərində bu işin icrasına nəzarət 
artırılmalıdır. 

2018-ci il ərzində arxiv məsələləri 
ilə bağlı Prezident Administrasiyasına 
onlarla vətəndaş müraciəti daxil olmuşdur. 
Vətəndaşların Prezident Administrasi-
yasına müraciət etməsinin əsas səbəbi 
lazımi arxiv sənədlərini əldə etməkdə 
üzləşdikləri çətinliklərdir. Yerlərdə daimi 
mühafizə olunan arxiv fondlarından düz-
gün istifadəyə laqeyd yanaşılması, struktur 
dəyişikliyi və ya özəlləşdirmə nəticəsində 
ləğv olunmuş idarə və təşkilatların 
sənədlərinin dövlət arxivinə verilməməsi 
və sair səbəblərə görə vətəndaşların dövlət 
arxivlərinə müraciətləri bəzən nəticəsiz 
qalır. 

Belə halların olmaması, görülən 
bugünkü əzəmətli işlərin güzgüsü olan 
sənədlərin qorunması, bir sözlə, yaradılan 
tarixin yaşadılması üçün arxiv işinə diqqət 
daim artırılmalıdır.

Mənim bir amalım var: güclü Azərbaycan dövləti 
qurmaq və xalqa ləyaqətlə xidmət etmək.

İlham ƏLİYEV 



ABŞ-dakı “Freedom House” beynəlxalq hüquq-müdafiə 
təşkilatı qeyri-obyektiv və qeyri-müəyyən metodologiya ilə 

qiymətləndirmə aparan çirkin qurumdur
 � Azərbaycan gündən-günə sosial-iqtisadi baxımdan 

inkişaf etdikcə, beynəlxalq nüfuzunu artırdıqca, dünya 
birliyindəki mövqeyini gücləndirdikcə, uğurlarımızı görmək 
istəməyənlər ortaya çıxır və hər fürsətdə ölkəmizi, xalqımızı 
gözdən salmağa çalışırlar. 

Xüsusilə bəzi xarici dairələr və 
təşkilatlar ölkəmizdəki reallıqları 
təhrif etmək, beynəlxalq aləmdə 
yanlış rəy formalaşdırmaq cəhdlərini 
davam etdirirlər. Bu cür məkrli 
əməllərin hansı mənbədən qaynaq-
landığı məlumdur: erməni lobbisi və 
bütövlükdə antiazərbaycan şəbəkə 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpa edildiyi ilk gündən ölkəmizə 
qarşı “qara piar” aparmaqla 
məşğuldurlar. ABŞ-dakı “Freedom 
House” beynəlxalq hüquq-müdafiə 
təşkilatının 2019-cu il hesabatında 
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda 
yeganə “azad olmayan” ölkə kimi 
qiymətləndirməsi gülünc səslənməklə 
yanaşı, bu təşkilatın qeyri-obyektiv 
və qeyri-müəyyən metodologiya ilə 
qiymətləndirmə aparan çirkli qurum 
olmasının sübutudur.

– Görəsən  “azad olmayan” ölkəni 
müəyyənləşdirmək üçün göstəriciləri 
kim və hansı beynəlxalq təşkilat 
“kəşf” edib?

– Əgər hansısa təşkilat özündən 
müəyyən göstəricilər uydurubsa, ona 
bu səlahiyyəti kim verib?

– Ümumiyyətlə, belə təşkilatları 
kim yaradır, maliyyələşdirir və 
niyyətləri nədir?

– Onlara kim ixtiyar verib ki, 
müstəqil dövlətin daxili işinə müdaxilə 

etsinlər?
Belə sualları çox sadalamaq olar, 

ancaq sizə elə gəlmirmi ki, hansısa 
bir dövlət özünü dünyanın külli-ixtiyar 
sahibi hesab edir?

Mənim üçün çox maraqlıdır!
Görəsən bəzi ölkələrdə 

vətəndaşlar öz dövlətinin siyasətinə  
etiraz olaraq küçələrdə qarşılarına 
çıxan hər şeyi dağıdanda, ma-
şınları yandıranda, binaların 1-ci 
mərtəbələrindəki obyektləri talan 
edəndə, iş rejimini kobud şəkildə 
pozanda, insanların istirahətinə xələl 
gətirəndə bunun adı nə olur? “Azad 
ölkə”mi?

Bəzi ölkələrdə o, cümlədən ABŞ-
da, Avropada polis işçiləri etirazçılara 
hücum edib onlara ciddi xəsarət 
yetirəndə, hətta göslərini çıxaranda 
və ya etirazçıların gözü qarşısında 
döyərək ölümcül vəziyyətə salanda 
bunun adı nədir? “Azad ölkə”mi?

“Freedom House” təşkilatı öz 
çirkin əməlini gizlədə bilmir. Erməni 
xalqı özu Ermənistanı azad olma-
yan ölkə kimi qiymətləndirəndə və 
ya ölkə parlamentində spiker və bir 
neçə deputat güllələnib öldürüləndə, 
prezident seçkisində saxtakarlıq edən 
rəhbərliyə xalq etiraz edən zaman 
10 nəfər erməni öldürüləndə, onlarca 
insan yaralananda  necə olur ki, belə 

ölkə “qismən azad” hesab edilir? Elə 
buradan görünür ki, “Freedom House” 
sifarişlə işləyən təşkilatdır. 

“Freedom House” və bu kimi 
beynəlxalq təşkilatlar bilməlidilər ki, 
ölkəmizdə mətbuat tamamilə azad-
dır, 80 faiz əhalinin internetə çıxışı  
vardır, bütün sosial şəbəkələrdən 
istifadə sərbəstdir və heç bir senzura 
yoxdur. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
titanik səyi nəticəsində ölkəmizdə 
sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf 
yüksək mərhələdədir. Azərbaycan 
bu gün dünyada sabitlik adası kimi 
tanınır. Regionda və dünyada baş 
verən qanlı münaqişələr, toqquşma-
lar, müharibələr, risklər və təhdidlər 
fonunda ölkəmizdə yüksək həyat 
səviyyəsi, sabitlik mühiti bizim 
tarixi nailiyyətimiz və sərvətimizdir. 
Sabitlik və təhlükəsizliyimizin 
təminatçısı Azərbaycan xalqı və 
onun hakimiyyətlə monolit birliyi-
dir, səfərbər olunmuş cəmiyyət və 
vətəndaş həmrəyliyidir. Bu birliyin 

kökündə dayanan əsas amil xalqın 
cənab İlham Əliyevə olan inamı, 
etimadı və etibarıdır. 

Bu cür qərəzli hesabatlarla nə 
ölkəmizə təzyiq etmək, nə də onun 
nüfuzunun  artmasının qarşısını 
almaq mümkündür. Bu təşkilatlar 
insan hüquq və azadlıqlarının qo-
runmasından danışırsa, ilk növbədə, 
Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu 
bəyan etməlidirlər. Bütün bunları 
görməzliyə vuraraq Azərbaycana 
qarşı sifarişlə qərəzli mövqe tutmaq 
nəticə etibarilə onların riyakar mövqe-
yini ortaya qoyur.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyası-
nın Sənədlərlə və vətəndaşların 
müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri 
Süleyman İsmayılovun “Prezident 
İlham Əliyevin vətəndaş müraciətlərinə 
münasibəti bütün məmurlara örnəkdir” 
sərlövhəli böyük həcmli məqaləsi  
“Freedom House” təşkilatının ölkəmiz 
barədə ABŞ-da fəaliyyət göstərən 
erməni diasporundan aldığı vəsait he-
sabına hazırladığı qərəzli hesabatına 
tutarlı cavabdır.

  Bu akademik materialı tərcümə 
edərək həmin təşkilata göndərmək 
yaxşı olar. Qoy görsünlər ki, onların 
yaşadığı ölkədə və ümumiyyətlə dün-
yanın hansı ölkəsində vətəndaşlara 
belə münasibət var?! 

Əli HƏSƏNOV, 
Azərbaycan Respublikası Baş 

nazirinin müavini, 
Yeni Azərbaycan Partiyasının 

sədr müavini

Akademik Ramiz Mehdiyevin yeni əsərinin müzakirəsi keçirilib

 � Fevralın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin bu 
günlərdə mətbuatda dərc olunmuş “Qeyri-sabit qlobal proseslər 
şəraitində ikiqütblülükdən sonrakı dünya” adlı yeni əsərinin 
müzakirəsi keçirilib.

Əsər dövlət idarəçiliyi sahəsində 
mütəxəssislərin hazırlanması 
üçün olduqca əhəmiyyətlidir
Tədbirdə DİA-nın rektoru, akademik 

Urxan Ələkbərov akademik Ramiz Meh-
diyevin müasir şəraitdə dövlət idarəetmə 
məsələləri ilə bağlı yeni əsərinin 
ölkəmizin son 15 ildə iqtisadi, sosial, 
siyasi, humanitar sahələrdə qazandığı 
yüksək nailiyyətlərin əsasında duran 
idarəetmə mexanizmlərinin təhlilinə həsr 
olunduğunu qeyd edib. 

Rektor vurğulayıb ki, müəllif 
Azərbaycan Respublikasının davamlı 
və inklüziv inkişaf sahəsində qazan-
dığı uğurları təkzibolunmaz dəlil-
sübutlarla əsaslandırıb, onları fəlsəfi 
fikir süzgəcindən keçirərək elmi kon-
septual şəkildə ifadə edib. Əsər dövlət 
idarəçiliyi sahəsində mütəxəssislərin 
hazırlanması üçün çox faydalıdır və bu 
səbəbdən müzakirənin növbəti tədris 
sessiyası ərəfəsində keçirilməsi olduqca 
əhəmiyyətlidir.  

Akademik Urxan Ələkbərov Heydər 

Əliyev siyasətinin uğurlu nəticələrindən 
danışaraq, ulu öndərin ideyalarının 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən əzmlə 
həyata keçirildiyini bildirib və bu gün 
Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini 
konkret faktlarla diqqətə çatdırıb. Qeyd 
olunub ki, bir sıra iqtisadi və sosial 
göstəricilərinə görə müasir Azərbaycan 
Respublikası hazırda yüzillik tarixi olan 
və dünya liderləri sayılan ölkələrlə 
rəqabət aparmaq durumundadır.  

Zaman elə liderləri irəli 
çıxarmalıdır ki, onlar dünyanı  

bu çətin vəziyyətdən  
xilas edə bilsinlər

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
I prorektoru, professor Əlikram Ab-
dullayev bildirib ki, “Qeyri-sabit qlobal 
proseslər şəraitində ikiqütblülükdən 
sonrakı dünya” əsəri çətin və mürəkkəb 

bir mövzuda yazılmasına baxmayaraq, 
çox asan oxunur. “Əsər çox da rəvan 
olmayan, ziddiyyətli, mübarizələrlə dolu, 
böyük həyat yolu keçmiş, zəngin dövlət 
idarəçiliyi təcrübəsinə malik, görkəmli 
bir cəmiyyətşünasın dünya, ölkə, dövlət, 
lider haqqında təkcə tədqiqatı deyil, 
həm də düşüncələridir. Bu mənada 
biz hər səhifədə yeni müddəalarla, 
məlum məsələlərin yeni çalarları ilə 
rastlaşırıq və bu da təbiidir. Əsər, 
həmçinin bəşəriyyəti narahat edən qeyri-
müəyyənlikdən çıxış yolları axtarışının, 
ədalətli dünya nizamı haqqında qayğı-
ların əks olunduğu fikirlərdən ibrətdir. 
Biz, ictimai elm nümayəndələri adətən 
öyrənmişik ki, liderləri zaman yetişdirir. 
Amma əsərdə belə bir fikir vurğulanır 
ki, zamanı liderlər formalaşdırmalıdır, 
başqa yol yoxdur. Zaman  elə liderləri 
irəli çıxarmalıdır ki, onlarda bəşəriyyətin 
və təmsil etdiyi millətin taleyi üçün 
məsuliyyət hissi olsun və onlar dünyanın 
bu çətin vəziyyətdən xilasını təmin edə 
bilsinlər”, - deyə Əlikram Abdullayev 
qeyd edib.

İndiki təhlükələr soyuq müharibə 
dövründə olduğundan  

daha ciddidir
Milli Məclisin deputatı, “Siyasi araş-

dırmalar institutunun” direktoru, profes-
sor Elman Nəsirov çıxışında deyib ki, 
akademik Ramiz Mehdiyev hər zaman 
əsərlərində böyük narahatlıq doğuran 
məsələləri qaldırır: “Bu əsər isə təkcə 
azərbaycanlıları deyil, bütövlükdə, 
dünyamızı narahat edən ən mürəkkəb 
məsələlərin müzakirəsi və onlardan 
çıxış yollarının tapılması ilə bağlı bir 
tədqiqat işidir”. Bu gün qarşıda çox ciddi 
təhlükələrin, hətta böyük müharibələrin 
olması reallığından bəhs edərkən 

akademik Ramiz Mehdiyev soyuq 
müharibə dövrü ilə bugünkü müharibə 
dövrünü müqayisə edib, onlardan 
hansının daha təhlükəli olması sualını 
qoyub və cavabını da əsaslandırıb. 
Müəllifin fikrincə, indiki təhlükələr soyuq 
müharibə dövründəkindən daha ciddidir. 
Belə ki, 60-80-ci illərdə SSRİ və ABŞ 
arasında bağlanmış müqavilələr əslində 
müharibənin qarşısını alan müqavilələr 
idi. Bu gün həmin sənədlərin heç biri 
işləmir. Digər tərəfdən isə dünyada 
güc mərkəzləri formalaşır. Bu güc 
mərkəzlərinin maraqları toqquşanda 
müharibə baş verir. 

Qeyri-sabit qlobal proseslər 
şəraitində baş verən  

hadisələrin geniş təhlili
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının si-

yasi idarəetmə fakültəsinin dekanı, siyasi 
elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov 
bildirib ki, əsərdə ikiqütblü dünyadan 
sonra qeyri-sabit qlobal proseslər 
şəraitində baş verən hadisələr geniş 
təhlil olunur. “Akademik öz kitabına Pre-
zident İlham Əliyevin Nazirlər Kabineti-
nin 2017-ci ilin yekunlarına həsr olunan 
iclasındakı nitqindən sitatla başlayıb. 
Həmin sitatda bu gün dünyanın müxtəlif 
yerlərində risklərin, təhlükələrin, qanlı 
münaqişələrin, qarşıdurmaların artması, 
bütün bunlardan dünya ictimaiyyətinin 
narahatlıq hissi keçirməsi, Azərbaycanda 
isə sabitliyin, təhlükəsizliyin, normal 
həyatın təmin edildiyi qeyd olunur”, - 
deyən Elçin Əhmədov diqqətə çatdırıb 
ki, əsərdə dünya nizamının pozulduğu 
hərtərəfli təhlil edilib. 

Siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı 
xatırladıb ki, SSRİ dağılandan sonra 
ABŞ nə qədər superdövlətə çevrilmiş 
olsa da, onun 2001-ci il 11 sentyabr 

hadisələrindən sonra “İslam dövləti 
ideyasının qarşısının almaq üçün” ərəb 
ölkələrinə hücumu dünya nizamını 
bir qədər də pozdu. “İndi ABŞ bunun 
nəticələrini bumeranq şəkilində görür. 
Bu gün miqrant adı qoyulan qaçqınlar 
ərəb ölkələrindən Avropaya axışırsa, bu 
artıq dünya nizamının pozulmasından, 
beynəlxalq hüququn işləməməsindən 
xəbər verir. Əsərdə, həmçinin güc 
mərkəzlərinin formalaşması, hibrid 
müharibələri, ABŞ-ın hegemonluğunun 
qarşısını alan amillər kifayət qədər 
zəngin mənbələr əsasında göstərilir. 
Akademik Ramiz Mehdiyev son 15 ildə 
Azərbaycanın dinamik inkişafına diqqət 
yetirir. Bu dinamik inkişafın əsasını 
xalq-iqtidar birliyində, eyni zamanda, 
Azərbaycanın müstəqil, çoxvektor-
lu, balanslaşdırılmış, milli maraqlara 
söykənən xarici siyasətində görür 
və bu, son 15 ildə Prezident İlham 
Əliyevin müdrik siyasətinin nəticəsi kimi 
qiymətləndirilir”, - deyə Elçin Əhmədov 
qeyd edib.  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tarix 
kafedrasının müdiri, dosent Firdovsiyyə 
Əhmədova bildirib ki, əsərdə müəllifin 
fikirləri ilə yanaşı, aparıcı analitiklərin, 
Avropa İttifaqı ölkələrində, ABŞ və 
Rusiyada olan beyin mərkəzlərinin re-
gional və ölkələr üzrə mütəxəssislərinin 
fikirləri də verilir. Bu da qeyri-sabit qlobal 
proseslər şəraitində ikiqütblülükdən 
sonrakı dünyanın daha obyektiv və real 
mənzərəsini ortaya qoyub. 

Tədbirdə çıxış edənlər akademik 
dairələrin müraciət edəcəyi önəmli 
mənbələrdən biri olacaq əsərin 
əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

AZƏRTAC

Zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün təcili tədbirlər görülür  
 � Artıq məlumat verildiyi kimi, yanvarın 5-də gecə 

saatlarında Azərbaycan ərazisində 6 ballıq zəlzələ baş 
verib. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin yaydığı 
məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 23.31-də 
Pirqulu stansiyasından 11 kilometr cənub-qərbdə qeydə 
alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5.3 bala 
qədər hiss olunub. 

Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin 
baş direktoru Qurban Yetirmişlinin 
dediyinə görə, 6 ballıq zəlzələ 
orta güclü hesab olunur. Şama-
xı-İsmayıllı zonasında iki güclü 
təkan qeydə alınıb, birinci təkan 
5, ikinci 6 bal gücündə olub. 
İkinci təkan insanları təşvişə salıb, 
bir neçə kənddə evlərdə çatlar 
əmələ gəlib. Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin Şamaxıdakı stansiya-
sında da çatlar yaranıb. Zəlzələ 
nəticəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax 
magistral yolunun Şamaxı şəhəri 
ərazisinə düşən hissəsində 4-5 
yerdə çat əmələ gəlib. 

Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin 
baş direktoru  deyib ki, hazırda 

ərazidə tədqiqatlar davam etdirilir. 
Zəlzələnin gücü 6 baldan 2 bala 
qədər enənədək tədqiqatlar 
davam edəcək. “Biz ocaqda 
sönməni gözləyirik. Bu da enerji 
boşalması ilə bağlıdır. Litosferdə 
gedən parçalanma vasitəsilə 
enerji boşalır. Amma daha 6 
baldan güclü zəlzələnin olması 
gözlənilmir”, – seysmoloq qeyd 
edib.

Dünəndən başlayaraq, təbii 
fəlakətin nəticələrinin aradan 
qaldırılması üçün tədbirlər 
görülməsinə başlanıb. Fevra-
lın 6-da fövqəladə hallar naziri, 
general-polkovnik Kəmaləddin 
Heydərov, Respublika Seysmo-

loji Xidmət Mərkəzinin direktoru 
Qurban Yetirmişli, Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov və digər rəhbər 
şəxslər zəlzələnin nəticələri ilə 
yaxından tanış olmaq üçün həmin 
ərazilərdə olublar.

Kəmaləddin Heydərov zərər 
çəkmiş binaların vəziyyəti ilə tanış 
olub, yerli sakinlərlə söhbət edib. 
Nazir bildirib ki, Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, vəziyyət tam nəzarətə 
götürülüb və rayon fövqəladə hal-
lar komissiyaları ilə birgə Şamaxı, 
İsmayıllı və Ağsu rayonlarında 
zəlzələnin nəticələrinin aradan 
qaldırılması üçün bütün zəruri ad-
dımlar atılır. Mütəxəssislər ziyan 
dəymiş binaların dayanıqlığını və 
ümumi vəziyyətini araşdırırlar. 

Nazirin sözlərinə görə, 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın 
göstərişinə əsasən, Heydər Əliyev 
Fondunun könüllüləri də bu işdə 

yaxından iştirak edirlər. 
Heydər Əliyev Fondundan 

verilən məlumatda isə bildi-
rilir ki, fond Birinci vitse-pre-
zidentin tapşırığı əsasında 
zəlzələ nəticəsində yaranmış 
problemlərin qısa zamanda 
həllinə səy göstərməyə çalışır. 
Dünən Heydər Əliyev Fondu-
nun “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyinin nümayəndələri gün 
ərzində zəlzələdən zərər çəkmiş 
ərazilərdə olub, yeraltı təkanların 
vurduğu fəsadları araşdıra-
raq sakinlərin müraciətlərini 
qeydə alıblar. İctimai Birliyin 
nümayəndələri Şamaxı, İsmayıllı 
və Ağsu rayonlarında topladıqları 
məlumatları fondun rəhbərliyinə 
təqdim ediblər.

Heydər Əliyev Fondu qarşıda-
kı günlərdə də zəlzələ nəticəsində 
yaranmış problemlərin 
həllində dövlət qurumları ilə 
birlikdə sıx işləyərək sakinlərin 
məskunlaşmasına və qısa 

zamanda rahatlıqlarının təmin 
edilməsinə səy göstərəcək. Eyni 
zamanda, təbii fəlakət nəticəsində 
evlərini tərk etməyə məcbur qal-
mış vətəndaşlarla daim əlaqədə 
olaraq onların qayğılarının aradan 
qaldırılması istiqamətində işlər 

aparılacaq.
Xatırladaq ki, hadisə 

nəticəsində gecə saatlarında 
Şamaxıda təcili tibbi yardıma 30 
müraciət daxil olub. 3 nəfər trav-
matologiya şöbəsinə çatdırılıb. 
Onlardan bir nəfərə qol sınığı, iki 

nəfərə ayaqların əzilməsi diaq-
nozu qoyulub. Xəsarət alanlara 
lazımi yardım göstərilib. Səhiyyə 
Nazirliyinin məlumatına görə, 
digər çağırışlar həyəcandan 
təzyiqi qalxanlar tərəfindən olub: 
“Onlara da xəstəxananın terapiya 
şöbəsində lazımi yardım edilib. Bir 
cavan oğlanın qorxudan dili tutu-
lub. Göstərilən yardım nəticəsində 
səhərə yaxın onun dili açılıb və 
evinə buraxılıb. Təzyiqi qalxan-
lardan 58 yaşlı kişinin vəziyyəti 
ağırdır. Yüksək təzyiq nəticəsində 
onun beyninə qan sızıb, hazırda 
reanimasiya şöbəsindədir”.

Nazirlikdən verilən son 
məlumatlara görə, artıq müraciət 
edənlərin hamısı evə buraxılıb-
lar. Həyəcandan beyninə qan 
sızmış 58 yaşlı Şamaxı sakininin 
vəziyyəti də sabitləşib və yaxşı-
laşma müşahidə olunur.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Nazirlər Kabinetində Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 

Şurasının yeddinci iclası keçirilib

 � Fevralın 7-də Nazirlər Kabinetində Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli 
Əlaqələndirmə Şurasının yeddinci iclası keçirilib.

Baş nazirin müavini, Dayanıqlı İnkişaf 
üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri 
Əli Əhmədov iclasın gündəliyində du-
ran məsələlərdən danışıb. O, iclasın əsas 
məqsədinin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
(DİM) həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il ərzində 
görülən işlər, qarşıda duran vəzifələr, bu-
nunla bağlı Azərbaycan Prezidentinə təqdim 
ediləcək hesabatın təqdimatı və təsdiq edilməsi, 
həmçinin DİM-lər üzrə Azərbaycan üçün priori-
tet hesab edilən məqsəd, hədəf və göstəricilərin 
yekun layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi olduğu-
nu deyib. 

İclasda bu ilin iyul ayında Yüksək Səviyyəli 
Siyasi Forumunda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri 

üzrə Azərbaycan Respublikasının ikinci Könüllü 
Milli Hesabatının hazırlanmasının cari vəziyyəti 
də müzakirə edilib. Gündəlikdə duran digər 
məsələ isə DİM-lərin həyata keçirilməsində özəl 
sektorun rolu mövzusunda aidiyyəti qurumlarla 
birgə panel müzakirənin keçirilməsi təşəbbüsü 
olub.  

Sonra gündəliyə uyğun təqdimatlar keçirilib.
Sonda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 

həyata keçirilməsi üzrə 2018-ci il ərzində 
görülən işlər, qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 
hesabat təsdiq olunub və onun Azərbaycan 
Prezidentinə təqdim edilməsi qərara alınıb.
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 � Fevralın 7-də Azərbaycan Respublikası Baş 
Prokurorluğunda mərkəzi aparatın, Respublika Hərbi, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi və Bakı 
Şəhər prokurorluqlarının rəhbər heyətinin, rayon (şəhər) və ərazi 
hərbi prokurorlarının iştirakı ilə prokurorluq orqanları tərəfindən 
2018-ci ildə görülmüş işlərin vəziyyətinə və qarşıda duran vəzifələrin 
müzakirəsinə həsr olunan geniş kollegiya iclası keçirilib.

İclasda çıxış edən baş prokuror 
Zakir Qaralov 2018-ci ildə dünyada 
mövcud siyasi, iqtisadi və maliyyə böh-
ranlarına baxmayaraq, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi 
kursa sadiq qalan Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi hərtərəfli düşünülmüş 
müdrik dövlətçilik siyasəti və səriştəli 
idarəetmə qabiliyyəti nəticəsində ölkə 
həyatının bütün sahələrində böyük 
irəliləyişlərə, müstəqil dövlətimizin daha 
da möhkəmləndirilməsinə, vətənimizin 
iqtisadi qüdrətinin artırılması ilə 
nəticələnən möhtəşəm sosial-iqtisadi 
inkişaf göstəricilərinə nail olunduğunu, 
hüquqi və demokratik dövlət, vətəndaş 
cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində 
görülən işlərin yeni müstəviyə qaldırıldı-
ğını diqqətə çatdırıb.

Kollegiya iclasında 2018-ci ildə 
ölkədə sənaye istehsalının, qeyri-neft 
sektorunun, əhalinin pul gəlirlərinin 
artması, ölkə iqtisadiyyatına 17,2 
milyard manat sərmayə qoyulmaqla 
118 min daimi iş yerlərinin yaradıl-
ması xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub 
ki, ölkəmizin Davos Dünya İqtisadi 
Forumunun hesablamalarına əsasən 
qlobal rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 
35-ci, inklüziv inkişaf indeksinə görə isə 
inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında 
3-cü yeri tutması, həmçinin “Doing Busi-
ness 2019” hesabatında yeni rekorda 
imza ataraq dünyanın 10 islahatçı 
dövləti siyahısına daxil edilərək ən çox 
islahat aparan ölkə elan edilməsi, 190 
ölkə sırasında 25-ci yerdə qərarlaşması 
ölkəmizin keçdiyi inkişaf yolunun əyani 
göstəricisidir.

Uğurla yola saldığımız 2018-ci ilin 
mühüm əhəmiyyətə malik olan icti-
mai-siyasi tədbirin - növbədənkənar 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
seçkilərinin nəticələrinin xalqla dövlətin 
vəhdətinin və birliyinin əyani təsdiqi və 
bariz nümunəsi olmasını diqqətə çatdı-
ran baş prokuror demokratik prinsiplərə 
və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
keçirilmiş seçkidə xalqımızın yekdilliklə 
ölkədə mövcud əmin-amanlığın və 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin 
davamlılığına, xalqın rifahının və 
gələcəyinin təmin olunmasına, insan 
hüquq və azadlıqlarının sistemli və ar-
dıcıl şəkildə qorunmasına səs verdiyini 
qeyd edib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinin geniş qeyd 
olunması, regionda sabitliyə, xalqları-
mızın firavanlığına, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə töhfə verəcək Cənub 
Qaz Dəhlizinin, onun tərkib hissəsi olan 
TANAP layihəsinin, həmçinin Türkiyənin 
İzmir şəhərində inşa edilmiş STAR neft 
emalı zavodunun istifadəyə verilməsi, 
ölkəmizin qlobal nəqliyyat-logistika qov-
şağına çevrilməsi istiqamətində Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Komp-
leksinin açılışı, üçüncü peykimizin orbitə 
çıxarılması ilə əlaqədar Azərbaycanın 
kosmik sənaye ölkələri arasında möv-
qeyini daha da möhkəmləndirməsi, 
ölkəmizin mötəbər beynəlxalq tədbirlərə 
və idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi 
dünyada Azərbaycanın geostrateji möv-
qeyini daha da gücləndirməkdədir.

Xüsusi vurğulanıb ki, əldə olunan 
uğurların qazanılmasında Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın müstəsna xidmətləri olub. 
Ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-mədəni 
həyatında Mehriban xanım Əliyevanın 
gördüyü mötəbər işlər və həyata 
keçirdiyi layihələr xalqımız tərəfindən 
dəstəklənməklə hər zaman yüksək 
qiymətləndirilib.

Ötən il dövlətimizin başçısı, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
həlli istiqamətində məqsədyönlü xarici 
siyasət tədbirləri davam etdirilməklə 
yanaşı, Milli Ordunun gücləndirilməsi, 
müasir ordu quruculuğu məqsədlərinə 
xidmət edən zəruri infrastrukturların 
yaradılması istiqamətində böyük işlər 
görülüb.

Silahlı Qüvvələrimizin təmas 
xəttində ərazilərimizin bir hissəsini 
erməni qəsbkarlarından azad 
etməsi, vətəndaşlarımızın düşmən 
təhdidlərindən qorunması üçün həyata 
keçirilmiş uğurlu Naxçıvan (Günnüt) 
əməliyyatı nəticəsində 11 min hek-
tara yaxın ərazinin işğaldan azad 
olunması və strateji xarakter daşıyan 
yüksəkliklərin ələ keçirilməklə ordu-
muza Ermənistanı Dağlıq Qarabağla 
birləşdirən yola tam nəzarət etmə imka-
nı yaratması xüsusi vurğulanıb.

Baş prokuror diqqətə çatdırıb ki, son 
zamanlar antimilli destruktiv qüvvələrin 
fəallaşmaqla möhkəm özüllər üzərində 
təməli qoyulan ictimai-siyasi sabitlik 
və əmin-amanlığı pozmağa yönəlmiş 
hərəkətlərinin, icazəli mitinq keçirmək 
adı ilə vətəndaşların istirahət hüquqları-
nı, həmçinin Ümumxalq Hüzn Günündə 
şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik 
edərək ictimai asayişi kobud şəkildə 
pozmaq cəhdlərinin, sosial şəbəkələr 

üzərindən etdikləri təhqir və böhtanla-
rının, ekstremist çağırışlarının qarşısı 
polis orqanları tərəfindən qətiyyətlə 
alınıb.

Xalqın dəstəyindən məhrum olan, 
nüfuzunu, sosial dayaqlarını tamamilə 
itirmiş, ölkəmizdə İslam dövləti yarat-
maq xəyalında olan radikal-terrorçu 
qüvvələrlə işbirliyi quran, ermənipərəst 
xarici dairələr tərəfindən idarə olun-
maqla qanunsuz maliyyələşən AXCP 
və digər radikal müxalifət partiyaların 
ənənəvi inkarçı və qərəzli mövqedən 
çıxış edərək varlıqlarını sübut etmək 

naminə diqqəti özlərinə cəlb etməklə 
gündəmdə qalmaq üçün müxtəlif üsul 
və vasitələrdən istifadə etməyə çalış-
maları diqqətə çatdırılıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizin sürətli inkişafı, xalqımızın 
rifah halının gündən-günə yaxşılaşması, 
xalq-iqtidar birliyinin sarsılmazlığından 
məyus və narahat olan, dövlətçiliyimizə 
qənim kəsilən, hakimiyyətə yiyələnmək 
üçün istənilən yola baş vurmağa, 
təxribatlar törətməyə hazır olan bu 
insanlar öz fəaliyyətlərini dağıdıcılıq 
planları üzərində quraraq ictimai-siyasi 
vəziyyəti süni şəkildə gərginləşdirməyə 
çalışmaları qeyd edilib. Həmçinin anti-
milli müxalifət düşərgəsinin təmsilçiləri 
və onların xaricdəki havadarlarının 
xalqımızı yenidən daxili çəkişmələrə, 
parçalanmaya və böhrana sürükləməklə 
ölkəmizdə mövcud ictimai-siyasi sabitlik 
və əmin-amanlığı pozmağa yönələn 
cəhdlərinin qarşısının bundan sonra 
da xalqımız və dövlətimiz tərəfindən 
qətiyyətlə alınacağı vurğulanıb.

Hesabat məruzəsində qeyd edilib 
ki, 2018-ci il Azərbaycan Respublikası 
Prokurorluğu orqanları üçün də uğurlu 
olub. Ölkədə ictimai-siyasi sabitli-
yin qorunması, cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi, insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
sahəsində daxili işlər və digər hüquq-
mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə 
zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi 
təmin olunub. Hesabat dövründə pro-
kurorluq orqanlarının bütün səyləri, ilk 
növbədə dövlətimizin başçısının rəhbər 
göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrin 
yerinə yetirilməsinə, müasir məzmunlu 
islahat tədbirlərinin eyni intensivliklə da-
vam etdirilməsinə, fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə işin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 
yeni iş metodlarını tətbiq etməyə qadir 
olan kadr korpusunun formalaşdırılma-
sına, möhkəm nizam-intizam yaradıl-
maqla neqativ təzahürlərin vaxtında 
aradan qaldırılmasını təmin edən işlək 
nəzarət mexanizminin yaradılmasına 
istiqamətləndirilib.

Prokurorluq orqanlarının 
fəaliyyətinin dövlət səviyyəsində yüksək 
qiymətləndirildiyi, yaranmasının 100 illik 
yubileyi münasibətilə Prezident İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə qanunçuluğun 
təmin edilməsində, ağır və xüsusilə 
ağır cinayətlərin istintaqının aparılma-
sında, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, 
məhkəmədə dövlət ittihamının müdafiə 
olunmasında yüksək peşəkarlıq 
göstərdiklərinə, xidməti vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə 
görə prokurorluq orqanlarının 43 
əməkdaşının yüksək dövlət mükafatları 
ilə təltif edilməsi, həmçinin oktyab-
rın 1-də prokurorluq əməkdaşlarına 
və veteranlara ünvanladığı təbrik 
müraciətinin kollektivin böyük sevincinə 
səbəb olduğu qeyd edilib.

Bildirilib ki, yubileylə əlaqədar 
dövlətimizin başçısının göstərişi ilə 
Gəncə və Sumqayıt şəhər prokurorluq-
larının ən müasir standartlara cavab 
verən yeni inzibati binaları tikilərək 

istifadəyə verilib, prokurorluğun keçdiyi 
inkişaf yoluna nəzər salınmaqla aparı-
lan islahatlardan, görülən işlərdən bəhs 
olunan “Azərbaycan Prokurorluğu - bir 
əsrlik inkişaf tarixi” kitabının təqdimatı 
keçirilib, həmçinin “Azərbaycan Proku-
rorluğu” jurnalının xüsusi buraxılışı dərc 
edilib. 

Kollegiya iclasında qeyd edilib 
ki, Prezident İlham Əliyevin siyasi 
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən 
olan korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı 
barışmaz mübarizə ötən dövrlərdə oldu-
ğu kimi 2018-ci ildə də davam etdirilib. 
Bu sahədə həyata keçirilmiş kompleks 
tədbirlər ölkəmizə “dünyada ən islahat-
çı” ölkə imicini qazandırmaqla yanaşı, 
davamlı və tarazlaşdırılmış iqtisadi 
inkişafı təmin etməyə imkan verib. 

Hesabat dövründə korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə ixtisaslaşmış cinayət 
təqibi orqanı olan Baş Prokuror yanın-
da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsi tərəfindən yüksək göstəricilərə 
nail olunmaqla 431 vəzifəli şəxs 
barəsində 278 cinayət işinin ibtidai 
istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün 
məhkəmələrə göndərilib. Həmin işlər 
üzrə 53,3 milyon manat məbləğində 
maddi ziyanın ödənilməsi təmin 
edilməklə 34,2 milyon manat dəyərində 
əmlak üzərinə həbs qoyulub.

Bildirilib ki, Baş Prokuror yanın-
da Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsi fəaliyyətində respubli-
kanın dövlət qurumları ilə qarşılıqlı 
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına 
xüsusi önəm verib. Hesabat dövründə 
Baş İdarə ilə Dövlət Gömrük, Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura komitələri, 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, eləcə də 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
arasında aidiyyəti sahələrdə korrup-
siyaya qarşı birgə mübarizənin daha 
səmərəli təmin edilməsi məqsədilə 
anlaşma memorandumları imzalanıb. 
Eyni zamanda, korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış 
beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin 
ixtisaslaşmış antikorrupsiya qurumları 
ilə əməkdaşlıq inkişaf etdirilib. Baş 
İdarənin səmərəli fəaliyyəti nəticəsində 
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qar-
şı Mübarizə Aparan Dövlətlər Qrupu 
(GRECO), İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı (OECD) kimi mötəbər 
beynəlxalq təsisatlar tərəfindən verilmiş 
tövsiyələrin böyük əksəriyyəti uğurla 
icra edilib. 

Bundan başqa, dünya prokurorları-
nı bir qurumda birləşdirən Beynəlxalq 
Prokurorlar Assosiasiyasının işində 
respublikamızın fəal iştirakı və səmərəli 
təmsilçiliyi nəzərə alınaraq, Cənubi 
Afrika Respublikasının Yohannesburq 
şəhərində keçirilmiş qurumun 23-cü 
illik konfransı və ümumi yığıncağında 
Azərbaycan Respublikasının Prokuror-
luğu xüsusi mükafatla - Assosiasiyanın 
fəxri sertifikatı ilə təltif edilib. Bununla 
yanaşı, prokurorluq orqanlarının Asso-
siasiyanın fəaliyyətinə vermiş olduğu 
töhfələr və yüksək səviyyəli işgüzar 
əlaqələr əsas götürələrək baş prokuro-
run müavini təşkilatın vitse-prezidenti 
vəzifəsinə seçilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, hesabat 
dövründə Baş Prokurorluğun Daxili 
İşlər Nazirliyi və digər əməliyyat qurum-
ları ilə həyata keçirdiyi birgə səmərəli 
istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində 
qeydə alınmış 159 qəsdən adam 
öldürmə cinayətlərindən 153 hadisənin, 
o cümlədən qeyri-aşkar şəraitdə 
törədilmiş və əksəriyyəti xüsusilə ağır 
cinayətlər olan, iki və daha çox şəxsin 
ölümü ilə nəticələnmiş 69 hadisənin isti 
izlərlə açılması təmin olunub. Qeydə 
alınmış 71 qəsdən adam öldürməyə 
cəhd cinayətlərindən 70 hadisənin 
açılması təmin olunmaqla, həmin 
cinayətlərin açılması 98,6 faiz təşkil 
edib.

Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə 
dair işlər üzrə istintaq idarəsində 
respublikada böyük ictimai rezonansa 
səbəb olan bir sıra cinayət işlərinin 
istintaqı müvəffəqiyyətlə aparılması 

diqqətə çatdırılıb. Bu işlər sırasın-
da Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısına qarşı törədilmiş terror aktı, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitu-
siya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi, 
terrorçuluq və sair xüsusilə ağır cinayət 
əməlləri törətdiklərinə görə istintaq 
edilən iş üzrə ümumilikdə 29 nəfərin 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb 
olunaraq barələrində həbs qətimkan 
tədbirləri seçilib. Həmin şəxslərdən 
11-i barəsində beynəlxalq axtarış elan 
olunmaqla hazırda istintaq-əməliyyat 
tədbirləri davam etdirilir.

Bundan başqa, radikal dini yönümlü 
bir qrup şəxs tərəfindən Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının 
qarşısında zorakılıq aktları, hakimiyyət 
nümayəndələrinə silahlı müqavimət 
göstərilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi 
iğtişaş törədilməsi, 2 polis əməkdaşının 
qəsdən öldürülməsi və sair faktlar 
üzrə ibtidai istintaqı aparılan cinayət 

işi üzrə 59 nəfər təqsirləndirilən şəxs 
qismində cəlb olunmaqla barələrində 
həbs qətimkan tədbiri seçilib, 1 nəfər 
barəsində isə həbsli axtarış elan edilib. 
Həmin cinayət işinin materiallarından 
51 şəxs barəsində 6 cinayət işi ayrıca 
icraata ayrılaraq aidiyyəti üzrə baxıl-
maları üçün Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinə göndərilib.

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
ordu quruculuğu sahəsində tapşırıq-
larının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının Hərbi Prokurorluğu 
tərəfindən Müdafiə Nazirliyi, Dövlət 
Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar və 
digər qurumlarla əlaqəli şəkildə Silahlı 
Qüvvələrdə cinayətkarlığa və digər 
hüquq pozuntularına qarşı mübarizə 
sahəsində səmərəli tədbirlərin həyata 
keçirildiyini diqqətə çatdıran baş 
prokuror bildirib ki, qanunçuluq və 
hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində görülən işlər daha 
səmərəli olub, 2017-ci illə müqayisədə 
ötən il törədilmiş hərbi xidmət əleyhinə 
cinayətlər və qeyri-hərbi cinayətlər 
əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.

Xüsusi olaraq, Ermənistan Silahlı 
Qüvvələrinin kəşfiyyat və xüsusi xidmət 
orqanları ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb 
olunmuş bir qrup hərbi qulluqçu və 
mülki şəxs barədə Cinayət Məcəlləsinin 
dövlətə xəyanət və digər maddələri 
ilə ibtidai istintaqı aparılmış cinayət 
işi qeyd edilməklə, uğurla həyata 
keçirilmiş istintaq-əməliyyat tədbirləri 
nəticəsində düşmənin kəşfiyyat və 
xüsusi xidmət orqanlarının təxribat və 
terror fəaliyyətinin qarşısının alındığı, 
cinayət işi üzrə ibtidai istintaqın tamam-
lanaraq baxılması üçün müvafiq hərbi 
məhkəməyə göndərildiyi və həmin işlər 
üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş 
bütün şəxslərin təqsirli bilinərək layiqli 
cəzalara məhkum edilmələri diqqətə 
çatdırılıb.

Bildirilib ki, 2018-ci ildə Bakı Şəhər 
Prokurorluğu tərəfindən cinayətkarlığa 
və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə 
sahəsində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 
və digər hüquq-mühafizə orqanları 
ilə əlaqəli şəkildə səmərəli fəaliyyət 
nəticəsində müsbət göstəricilər əldə 
edilib, istintaq, təhqiqat və əməliyyat-
axtarış fəaliyyətinə nəzarət artırılıb, 
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, 
onların problemlərinin həll olunması 
istiqamətində müəyyən irəliləyişlər əldə 
olunub.

Prezident İlham Əliyevin huma-
nist siyasətinin növbəti təzahürü olan 
2017-ci il 10 fevral tarixli “Penitensiar 
sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, 
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi 
və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar 
olmayan alternativ cəza və prosessu-
al məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin 
genişləndirilməsi barədə” Sərəncamın 
tələblərinin icrası istiqamətində ədliyyə 
və məhkəmə orqanları ilə birlikdə 
kompleks tədbirlər davam etdirilib, ötən 
illə müqayisədə respublika üzrə həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsində azal-
ma müşahidə olunub.

Kollegiya iclasında Baş Proku-

rorluğun dövlət ittihamının müdafiəsi 
üzrə idarəsi tərəfindən məhkumların 
və təqsirləndirilən şəxslərin hü-
quqlarının qorunmasının, insanla-
rın azadlıq hüququnun lüzumsuz 
məhdudlaşdırılmamasının təmin 
edilməsi, pozuntulara yol vermiş proku-
ror, müstəntiq və təhqiqatçılar barədə 
xüsusi qərarların çıxarılmasında prinsi-
piallıq nümayiş etdirilməsi əsas vəzifə 
kimi müəyyənləşdirilməklə qısa za-
manda bütün mənfi təzahürlərin qarşısı 
alınması barədə tapşırıq verilib.

Prezident İlham Əliyevin dövlət 
gənclər siyasəti çərçivəsində ölkəmizdə 
həyata keçirilən mütərəqqi tədbirləri 
diqqətə çatdıran baş prokuror 2002-ci 
ildən başlayaraq prokurorluq orqan-
larının vakant vəzifələrinin obyek-
tiv meyarlarla və şəffaf prosedurlar 
əsasında gənc hüquqşünaslarla 
komplektləşdirilməsinin təmin edilməsi 
məqsədilə sağlam mənəviyyatlı, 

dövlətçiliyə sadiq, qanunun aliliyinə 
və milli dəyərlərə hörmətlə yana-
şan, müasir dünyagörüşlü işçilərlə 
komplektləşdirildiyini qeyd edib. 
İndiyədək keçirilmiş 19 müsabiqə üzrə 
873 namizədin, o cümlədən 2018-ci 
ildə 85 nəfərin qulluğa qəbul edilməklə 
onların prokurorluğun kadr tərkibinin 67 
faizini təşkil etdiyi diqqətə çatdırılıb.

Eyni zamanda, Baş Prokuror-
luq üzrə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının prokurorluq orqan-
larında ictimai köməkçilərin fəaliyyəti 
haqqında” Təlimata əsasən ali təhsil 
müəssisələrinin hüquqşünaslıq ix-
tisası üzrə təhsilini davam etdirən 
tələbələrinin könüllü ictimai əsaslarla 
prokurorluqda işə cəlb edilməsi 
istiqamətində kadrlar idarəsi, tabe 
rayon (şəhər) və ərazi hərbi prokurorları 
tərəfindən müvafiq tədbirlərin görülməsi 
istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verilib. 

Vurğulanıb ki, ötən il prokurorluq or-
qanlarının beynəlxalq nüfuzunun artma-
sı istiqamətində xarici ölkələrin müvafiq 
orqanları və beynəlxalq təşkilatlarla 
əlaqələr genişlənib, dövlət  başçıları-
nın səfərləri çərçivəsində Belarus və 
Tacikistan Respublikalarının prokuror-
luq orqanları ilə Əməkdaşlıq haqqında 
sazişlər imzalanmış, bir sıra dövlətlərin 
nümayəndə heyətləri ölkəmizdə səfərdə 
olublar.

Baş Prokurorluğun beynəlxalq 
əlaqələr idarəsinin xarici ölkələrin mü-
vafiq qurumları ilə səmərəli əməkdaşlığı 
nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyi ilə 
birlikdə ağır və xüsusilə ağır cinayətlər 
törətməkdə təqsirləndirilən və ədalət 
mühakiməsindən yayınmaqla xaricdə 
gizlənən 30 şəxsin tutularaq ölkəmizə 
ekstradisiyası həyata keçirilib, istinta-
qı aparılan cinayət işləri üzrə hüquqi 
yardım haqqında istintaq tapşırıqlarının 
icrası təmin edilib.

Dövlətin həyata keçirdiyi sosialyö-
nümlü siyasətin prioritetlərinə uyğun 
olaraq prokurorluq orqanlarında əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, 2018-ci ildə də 
vətəndaşların müraciətlərinə və qəbulu 
məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşılıb.

Xüsusi vurğulanıb ki, vətəndaşları 
narahat edən məsələlərin həllinə diqqət 
və həssaslıqla yanaşılmasının hər 
bir dövlət orqanının və məmurunun 
mühüm vəzifələrindən olması barədə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
tələbi rəhbər tutularaq müraciətlərin 
obyektiv araşdırılması, vətəndaşların 
mütəmadi olaraq qəbullarının 
keçirilməsi daim diqqət mərkəzində sax-
lanılıb, şikayətləri doğuran səbəblərin 
aradan qaldırılmasına, qanunauyğun, 
ədalətli qərarların qəbul edilməsinə 
nəzarət və tələbkarlıq gücləndirilib.

Vətəndaş müraciətləri üzrə na-
tamam və qeyri-obyektiv yoxlamalar 
aparılması, süründürməçilik hallarına 
yol verilməsi, əsassız qərarlar qəbul 
edilməsi, vətəndaşlara müraciətləri üzrə 
formal və səthi cavabların verilməsi, 
qəbullarının keçirilməsi qaydalarının 
pozulması kimi çatışmazlıqların hələ 
də mövcud olduğu nəzərə alınmaqla, 
bütün struktur qurumların rəhbərləri 

və tabe prokurorlardan “Azərbaycan 
Respublikası Prokurorluğu orqanlarında 
müraciətlərə baxılması və vətəndaşların 
qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması 
haqqında” əmrin qeyd-şərtsiz icrası, 
müraciətlərə baxılması və vətəndaşların 
qəbulu işinin daha da təkmilləşdirilməsi, 
bu sahədə bütün neqativ halların 
təxirəsalınmadan aradan qaldırılması, 
yeni informasiya texnologiyalarının 
imkanlarından daha geniş istifadə 
edilməsi tələb olunub.

Dövlətimizin başçısının tapşırıq və 
tövsiyələrinə müvafiq olaraq baş pro-
kuror tərəfindən respublikanın müxtəlif 
bölgələrində prokurorluğun rəhbər 
işçilərinin iştirakı ilə vətəndaşların 
qəbulu keçirilməklə, qaldırılan 
məsələlərin yerində həll edilməsi və 
əsaslı müraciətlərin təmin olunması 
istiqamətində hərtərəfli tədbirlər həyata 
keçirilib. Qeyd edilib ki, çox ciddi 
tələbkarlıq və prinsipiallıq şəraitinin 
yaradılmasına baxmayaraq, hesabat 
dövründə prokurorluq orqanlarında apa-
rılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində 31 
prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə 
cəlb edilib, onlardan 16-na töhmət və 
şiddətli töhmət elan edilib, 1 nəfər aşağı 
vəzifəyə keçirilib, 8 nəfər vəzifədən 
azad edilib, 6 nəfər isə prokurorluq 
orqanlarından xaric olunub.  

Uzun illər ərzində aparılan isla-
hatlar nəticəsində prokurorluq or-
qanlarında şəffaflığın təmin edilməsi, 
neqativ hallara yol vermiş şəxslərin 
ifşa edilməsi istiqamətində çox mü-
hüm işlər görülməklə prokurorluğun 
demokratik və hüquqi cəmiyyətdəki 
rolunun möhkəmləndiyini qeyd edən 
baş prokuror bu işlərin davamı olaraq 
ötən il prokurorluq işçisinin adına ya-
raşmayan hərəkətlərə yol verdiklərinə, 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
səlahiyyətləri çərçivəsindən kənar  
fəaliyyətlə məşğul olduqlarına, həmçinin 
formalaşmış nizam-intizam qaydalarının 
tələblərinə riayət etmədiklərinə görə 
bir sıra prokurorluq işçiləri barəsində 
ciddi tədbirlər görüldüyünü, o cümlədən 
İsmayıllı rayonunun sabiq prokuroru 
Ü.Abbasov və rayon prokurorunun sa-
biq böyük köməkçisi F.Quliyevin qabaq-
cadan əlbir olmaqla 2 sahibkardan külli 
miqdarda rüşvət alması ilə əlaqədar 
sonuncuların həbs olunmalarını və 
müvafiq məhkəmə hökmü ilə azadlıq-
dan məhrumetmə cəzalarına məhkum 
edildiklərini bildirib.

Eyni zamanda, hesabat dövründə 
prokurorluq orqanlarında dövlət qulluq-
çusu kimi işləyən bəzi şəxslərin onlara 
həvalə olunmuş vəzifələri layiqincə 
yerinə yetirməməklə səlahiyyət hüdud-
larından kənara çıxmaları və  proku-
rorluğun nüfuzunu aşağı salan qeyri-
prosessual münasibətlərə yol vermələri 
aşkarlanaraq barələrində müvafiq 
məsuliyyət tədbirləri görülüb.

Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur 
qurumları və bütün tabe prokuror-
lardan möhkəm nizam-intizam yara-
dılması məsələlərində prinsipiallığın 
daha da artırılması tələb olunmaqla, 
prokurorluq orqanlarında xidməti, 
icra və əmək intizamının daha da 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində ciddi 
tədbirlərin görülməsi, bütün struktur 
qurumlarda möhkəm nizam-intizam 
şəraitinin yaradılması, aşkarlanan hər 
hansı nöqsan və çatışmazlıqlara qarşı 
prinsipiallıq mövqeyindən yanaşılmaqla 
müvafiq nəticələrin çıxarılması hesabat 
ilinin əsas vəzifələrindən biri kimi qeyd 
edilib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının prokuroru Səbuhi 
Şahverdiyev, baş prokurorun müavi-
ni-respublika hərbi prokuroru Xanlar 
Vəliyev, baş prokurorun müavini-Baş 
Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı 
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kam-
ran Əliyev, Bakı şəhər prokuroru İlqar 
Abbasov, Gəncə şəhər prokuroru Fazil 
Həsənəliyev və Xocalı rayon prokuroru 
Kamran Məmmədovun çıxışlarında 
2018-ci il ərzində cinayətkarlığa qar-
şı mübarizə, vətəndaşların hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində mü-
vafiq tabe struktur qurumlar tərəfindən 
görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar 
verilməklə, “Prokurorluq haqqında” 
Qanunda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər 
üzrə fəaliyyətin səmərəliliyinin daha 
da artırılması, işin müasir məzmunda 
təkmilləşdirilməsi və mövcud çatış-
mazlıqların aradan qaldırılmasına 
yönəldilmiş konkret təkliflər irəli sürülüb.

Kollegiya iclasına yekun vuran 
baş prokuror Zakir Qaralov proku-
rorluq orqanlarının kollektivi adın-
dan əminliklə bildirib ki, Azərbaycan 
Respublikası Prokurorluğunun kol-
lektivi öz qüvvələrini səfərbərliyə 
almaqla, bundan sonra da digər 
əlaqədar dövlət təsisatları ilə əlaqəli 
şəkildə dövlətçiliyimizin maraqlarının, 
ölkəmizdə bərqərar olmuş dayanıqlı 
ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlığın 
qorunması, cinayətkarlığın bütün 
təzahürlərinə və hər cür qanunsuzluq-
lara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, 
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqla-
rının etibarlı müdafiəsi üçün səlahiyyət 
hədləri daxilində zəruri tədbirlərin 
görülməsini təmin edəcək, dövlət 
müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi 
yolunda öz xidmətlərini göstərəcək.

AZƏRTAC

Prokurorluq orqanları cinayətkarlığa 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 
sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirib
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 � “SOCAR-ın xarici bazarlarda əldə etdiyi gəlirlər ölkə 
daxilində əldə olunan gəliri üstələyir. Şirkət mayeləşdirilmiş təbii 
qaz (LNG) üzrə qlobal ticarət dövriyyəsini 4 dəfədən çox artırıb. 
“SOCAR karbamid” zavodu məhsulunun 70 faizdən çoxunu xarici 
bazarlara ixrac edərək ölkəyə hər il yüz milyonlarla əlavə gəlir 
gətirəcək. “Heydər Əliyev” adına yeni yarımdalma üzən qazma 
qurğusu “Abşeron” yatağındakı ilk quyunu bu ilin üçüncü rübündə 
tamamlayaraq “Şəfəq-Asiman” layihəsi çərçivəsində axtarış 
quyusunu qazmağa başlayacaq. “Qarabağ” yatağında inşa edilən 
yeni dəniz özülünün dayaq blokunda işlərin 60 faizi tamamlanıb. 
“Abşeron” və “Qarabağ” yataqlarından ilk məhsulun 2020–2021-ci 
illərdə əldə olunması proqnozlaşdırılır. “Ümid-2” platformasının 
tikilməsi və 2020-ci ilin sonlarında həmin platformadan ilk quyunun 
qazılması nəzərdə tutulur. SOCAR xaricdən qaz idxalından 
bütövlüklə imtina edib”, – bu faktları AZƏRTAC-a eksklüziv 
müsahibəsində SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib.

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq 
Abdullayev şirkətin ötənilki nailiyyətləri 
və gələcək hədəfləri, “Cənub Qaz 
Dəhlizi” layihəsinin uğurları, istifadəyə 
verilən yeni zavodların əhəmiyyəti, 
yeni kəşfiyyat-hasilat planları barədə 
AZƏRTAC-ın müxbirinin suallarını ca-
vablandırıb. Həmin müsahibəni təqdim 
edirik.

– 2018-ci il SOCAR-ın iri 
layihələrinin tamamlanması, 
Azərbaycanda və xaricdə bir çox 
yeni strateji müəssisələrin açılışı 
ilə yadda qaldı. Rəhbərlik etdiyiniz 
şirkət üçün ötən ilin yekunlarını 
necə qiymətləndirirsiniz? 

– Keçən il şirkətimiz üçün uğurlu 
oldu. İllər əvvəl başladığımız ən böyük 
və strateji layihələr məhz 2018-ci ildə 
tamamlandı və Azərbaycan neftçiləri 
çəkilən zəhmətin bəhrəsini görməyə 
nail oldular. Cənub Qaz Dəhlizi kimi 
qlobal əhəmiyyətli meqalayihənin üç 
seqmenti – “Şahdəniz-2”, Cənubi Qaf-
qaz Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi 
(CQBKG) və TANAP-ın Əskişəhərə 
qədər olan hissəsi istismara başladı. 
Dəhliz vasitəsilə ilk qaz – 1,1 milyard 
kubmetrdən çox həcmdə Türkiyə ba-
zarına nəql edildi. Əlbəttə ki, qarşıdakı 
illərdə bu rəqəm daha da yüksələcək və 
ildə 6 milyard kubmetrə çatacaq. 

“SOCAR Polymer” kompleksinin 
polipropilen zavodu, Türkiyənin Əliağa 
yarımadasında “Star” neft emalı zavodu, 
Egey dənizinin ən böyük konteyner lima-
nı olan “Petlim” istifadəyə verildi. Heydər 
Əliyev adına neft emalı zavodunun 

(NEZ) modernləşdirilməsi layihəsinin 
birinci mərhələsi başa çatdırıldı. Yüksək 
texnoloji tələblər səviyyəsində daha bir 
dəniz özülünü öz daxili imkanlarımızla 
inşa edərək “Bulla dəniz” yatağında 
quraşdırıb istismara verdik. 

Müxtəlif sahələrdə geniş vüsət 
alan bu layihələrin təməlini hələ illər 
əvvəl Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
qoyulmuşdu. Ölkə başçısının göstərdiyi 
strateji kursu rəhbər tutaraq SOCAR 
ötən 10 il ərzində idarəetmə, maliyyə, 
kadr siyasəti, təchizat – bir sözlə bütün 
sahələrdə islahatlar keçirib, əməliyyat 
effektivliyini yüksəldib. Dövlət başçısının 
qarşımızda qoyduğu əsas hədəflərdən 
biri də tək bir əmtəə növündən asılılı-
ğı azaltmaq idi. SOCAR bu məqsədlə 
biznes portfelini əhəmiyyətli dərəcədə 
şaxələndirərək, yeni biznes sahələrinə 
və yeni ölkələrə sərmayələr yatırdı, 

qlobal bazarları kəşf etməyə baş-
ladı. Nəticədə bu gün dünya üzrə 
aparıcı enerji şirkətlərindən birinə və 
Azərbaycanın qlobal brendinə çevrildi. 

İndi, SOCAR demək olar ki, bütün 
qitələrdə əməliyyatlar həyata keçirir. 
Xarici bazarlarda əldə etdiyimiz gəlirlər 
artıq ölkə daxilində əldə edilən gəliri 
üstələyir. Hər il yeni sahələrə və yeni 
bazarlara qədəm qoyur, biznesimizi 
genişləndiririk. Mayeləşdirilmiş təbii 
qaz (LNG) kimi bizim üçün yeni olan bir 

əmtəə bazarına 2017-ci ildə daxil olma-
ğımıza baxmayaraq, cəmi bir il ərzində 
bu yanacaq növü üzrə qlobal ticarət 
dövriyyəmizi 4 dəfədən çox artırmağa 
nail olmuşuq. 

Ötən ilin uğurlu nəticələrini bu ilin 
əvvəlində də davam etdirdik. Daha bir 
yeni müəssisəmiz – Karbamid zavodu 
istismara verildi. Yüksək azot tutumuna 
malik olan karbamid gübrəsi əvvəllər 
Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə 
bu zavod daxili tələbatı tam təmin 
edəcək, üstəlik məhsulunun 70 faizdən 
çoxunu xarici bazarlara ixrac edərək 
ölkəyə hər il yüz milyonlarla əlavə gəlir 
gətirəcək. 

“SOCAR Polymer” kompleksində 
istehsal olunan polipropilen məhsulu bu 
gün Türkiyə və Ukraynaya ixrac edilir. 
Gələcəkdə məhsulun MDB və Avropa 
ölkələrinə də ixrac edilməsi nəzərdə 
tutulur. Kompleksin ümumi istehsal 
həcmi cari ildə 220 min ton təşkil 
edəcək, sonrakı illərdə isə 300 min tona 
çatdırılacaq. Hazırda, əsasən, avtomo-
bil və dəmir yolu vasitəsilə nəql olunan 
polimer məhsullarının gələcəkdə, həm 
də dəniz yolu ilə ixrac edilməsi nəzərdə 
tutulur. 

– Ötən il SOCAR üçün bir çox 
yeni zavodların açılışı ilə yadda 
qaldı. Lakin şirkətin ənənəvi 
əməliyyat sahələri olan kəşfiyyat 
və hasilatda da böyük işlər görülür. 
Siz bu istiqamətdə şirkətin inkişaf 
perspektivlərini və ümumiyyətlə, 
gələcək biznes portfelinizdə 
kəşfiyyat və hasilatın yerini necə 
görürsünüz? 

– Son illərdə yeni istehsalat 
sahələrinin yaradılması, neft və kimya 

məhsullarının istehsalı, nəqli, satışı 
kimi yeni sahələr üzrə fəaliyyətimiz 
inkişafın dayanıqlılığını təmin edib, 
əməliyyatlarımızın sabitliyinə töhfə 
verib. Əgər bir məqamda bir əmtəənin 
qiyməti düşərsə, portfelimizdə olan 
digər əmtəə və xidmət növlərindən 
daxil olan gəlirin artması həmin itkiləri 
kompensasiya edərək yekun nəticəni 
müəyyən qədər tarazlaşdıracaq. Lakin 
bunu da nəzərə almaq vacibdir ki, bizim 
biznes neft və qaz sahəsinin dəyər 
zənciri ilə bağlıdır. Yeni zavodların 
davamlı fəaliyyəti onların xammalla 
fasiləsiz təchizatından asılıdır. Məhz 
buna görə neft və qaz yataqlarının 
işlənməsinə sərmayə qoyuluşları da-
vam etdirilir və biz bütün istiqamətlərdə 
olduğu kimi bu istiqamətdə də dövlət 
dəstəyini daim hiss edirik. 

Dünyanın ən böyük qaz-kondensat 
yataqlarından biri olan “Şahdəniz” ya-
tağının işlənməsi artıq ikinci mərhələyə 
keçib, bu da qarşıdakı illərdə ölkəmizin 
qaz hasilatına ildə əlavə 16 milyard 
kubmetr gətirəcək. “Abşeron”, “Ümid” 
və “Qarabağ” kimi yeni yataqlarımız 
Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatla-
rının əvvəl gözlənildiyindən daha böyük 
olduğunu göstərir. SOCAR-ın “Heydər 

Əliyev” adına yeni yarımdalma üzən 
qazma qurğusu artıq ötən ildən “Abşe-
ron” yatağındakı ilk quyuda qazma işinə 
başlayıb. Bu quyunun dərinliyi 7400 
metrdən çox olacaq. Qazma işləri bu ilin 
üçüncü rübündə tamamlanacaq. Daha 
sonra həmin qurğu “Şəfəq-Asiman” 
layihəsi çərçivəsində axtarış quyusunda 
qazmaya başlayacaq. 

“Qarabağ” yatağının neft və qaz eh-
tiyatları ilə bağlı gözləntilər böyükdür. Bu 
yataqda hasilat və qazma işlərinin apa-

rılması üçün yeni dəniz özülü inşa edilir. 
Özülün dayaq blokunda işlərin 60 faizi 
artıq tamamlanıb. Eyni zamanda, layihə 
üzrə yekun mühəndisi layihələndirmə 
işləri aparılır. “Abşeron” və “Qarabağ” 
yataqlarından ilk məhsulun 2020–2021-ci 
illərdə əldə olunması proqnozlaşdırılır. 

BP şirkəti ilə müştərək işlənilən “D-
230” layihəsi üzrə cari ildə qrafikə uyğun 
olaraq ilkin seysmik kəşfiyyat işləri 
aparılmalıdır. Həmçinin BP ilə Abşeron 
yarımadasının dayazsulu hissəsində 
qazma işlərinin aparılması üçün süni 
adanın salınması məsələsi də nəzərdən 
keçirilir. 

Azərbaycan neftçilərinin müstəqillik 
dövründə kəşf etdiyi “Ümid” yatağında 
hasilat artırılır. Yatağın tammiqyaslı 
işlənilməsi üçün əlavə olaraq, “Ümid-2” 
platformasının tikilməsi, 2020-ci ilin 
sonlarında isə həmin platformadan 
ilk quyunun qazılması planlaşdırılır. 
“Babək” perspektiv strukturunda 2020-ci 
ildə qazılması nəzərdə tutulan axtarış 
quyusunun yeri artıq müəyyənləşdirilib. 
Bundan başqa, “Aypara” kimi perspek-
tivli sahələrdə də axtarış qazması üçün 
hazırlıq işləri görülür. 

Son 2 il ərzində SOCAR qazma 
işlərinin ümumi həcmini 66 faiz artırıb. 

Bizim qazmaçılar və hasilatçılar Xəzər 
dənizinin geoloji baxımdan ən mürəkkəb 
yataqlarında işlədiklərinə baxmaya-
raq, 2015-ci ildən bəri “Bulla Dəniz” və 
“Ümid“ yataqlarında 1000 atmosferə 
yaxın təzyiq altında 6000 metrdən çox 
dərinlikdə 4 quyu qazaraq, təhvil veriblər. 
“Ümid” yatağında qazılan yeni quyunun 
dərinliyi isə artıq 6810 metrə çatdırılıb, 
onun qazılması yaxın zamanda tamam-
lanacaq. 

Sadaladığım bütün bu yeni yataq 

və perspektivli strukturların işlənilməsi 
qarşıdakı illərdə və onilliklərdə 
Azərbaycanda təbii qaz hasilatı-
nı qat-qat artırmağa, neft hasilatını 
stabilləşdirməyə imkan yaradacaq. 
Gələcək illərdə strateji hədəflərimiz 
ölkəmizin daxili tələbatını tam ödəmək, 
enerji təhlükəsizliyini davamlı olaraq 
təmin etmək,  Azərbaycanda və xa-
rici ölkələrdə yeni investisiya imkan-
larını araşdırmaq, dəyər zəncirimizi 
təkmilləşdirərək, gəlirləri daha da 
artırmaqdır. 

2018-ci ildə respublikamızda təbii 
qaz hasilatının önəmli dərəcədə artı-
rılması nəticəsində biz xaricdən qaz 
idxalından bütövlüklə imtina etdik. 
Qarşıdakı illərdə həyata keçiriləcək 
layihələr ölkənin enerji təhlükəsizliyini 
təmin etməklə yanaşı, Azərbaycanın iki 
qitənin arasında strateji enerji mərkəzinə 
çevrilməsinə imkan verəcək. Müxtəlif 
ölkələrdə geniş vüsət alan beynəlxalq 
iqtisadi əməliyyatlarımız ölkəmizin iqtisa-
di və siyasi müstəqilliyinə güc qatacaq, 
onun beynəlxalq mövqelərini daha da 
möhkəmləndirəcək. 

– Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür 
edirik.

Külli miqdarda dərman preparatını qanunsuz 
yolla keçirmək istəyərkən yaxalandı

 � Bakı Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən 
qida təhlükəsizliyi və insan sağlamlığına mənfi 
təsir edən digər amillərin aradan qaldırılması ilə 
əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 
külli miqdarda dərman preparatları müsadirə 
edilib.

Belə ki, Bakı Baş Göm-
rük İdarəsi tərəfindən “City 
Farm” MMC-nin ünvanına 
99LC081/99ZC081 nömrə 
nişanlı nəqliyyat vasitəsində 
daxil olan 10 000 kq,  12500 
ABŞ dolları dəyərində “Yodex 
S Povidon” adlı dərman 
preparatları Bakı Baş Göm-
rük idarəsinin əməkdaşları  
tərəfindən normativ 
sənədlərə uyğun olmadığı 
üçün saxlanılıb.

Daha sonra gömrük 
əməkdaşının sayıqlığı 
və peşəkarlığı sayəsində 
məlum olub ki, Səhiyyə 
Nazirliyi “Analitik Ekspertiza 

Mərkəzi” MMC-nin  verdiyi 
məktubu (sənədi) etibarnamə 
əsasında həmin şirkətin göm-
rük işlərini həyata keçirən 
Həsənov Pərviz Telman oğlu  
saxtalaşdırıb və  yenidən 
Bakı Baş Gömrük İdarəsinə 
təqdim edib. Məktubun 
(sənədin) saxtalaşdırılması 
ilə bağlı toplanılan sənədlər 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Əməliyyat-İstintaq Baş 
İdarəsinə göndərilib.

Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı Həsənov 
Pərviz Telman oğluna 
Azərbaycan Respublikası 
CM-nin 206.1- ci  maddəsi 

ilə cinayət işi başlanıb və 
həmin maddə ilə ittiham 
elan edilərək barəsində 
məhkəmənin qərarı ilə həbs 
qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, adıçəkilən 
dərman preparatları Bakı Baş 
Gömrük İdarəsi tərəfindən 

ekoloji poliqonda məhv 
ediləcək.

Faktla bağlı araşdırma 
aparılır.

DGK Mətbuat və 
İctimaiyyətlə Əlaqələr 

İdarəsi

Dövlət Sərhəd Xidməti Mətbuat Mərkəzinin məlumatı
 � Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Sərhəd Xidməti tərəfindən dövlət sərhədinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində 
əməliyyat-axtarış və sərhəd mühafizə tədbirləri 
davam etdirilir.

DSX əməkdaşlarının 
sayıqlığı və peşəkarlığı 
sayəsində son günlərdə 
dövlət sərhədini pozmağa 
cəhd edərkən 2 Şri-Lanka, 
1 Özbəkistan, 1 Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşları, 
həmçinin dövlət sərhədinin 
pozulması ilə əlaqədar cina-
yətlərin iştirakçısı olan 1 
Şri-Lanka və 3 Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşları 
saxlanılmışdır. Belə ki: 15 
yanvar tarixində Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aero-
portunda “Bakı-London” 
reysi ilə uçmağa hazırla-
şan Şri-lanka vətəndaşları 
1972-ci il təvəllüdlü Sub-
ramaniyam Rasenthiram 
və 1999-cu il təvəllüdlü 

Siththirasekaram Panusam 
sənədlərin rəsmiləşdirilməsi 
zamanı təqdim etdikləri 
Böyük Britaniyaya məxsus 
vizaları saxta olduğundan 
saxlanılmışlar. Keçirilmiş 
əməliyyat-axtarış tədbirləri 
nəticəsində saxta sənədlərin 
əldə olunması, düzəldilməsi, 
istifadəsində şübhəli bilinən 
Şri-Lanka vətəndaşı 1982-ci 
il təvəllüdlü Sivangnanam 
Kirusanthan və onunla əlbir 
olan Azərbaycan vətəndaşları 
1986-cı il təvəllüdlü Mövlayev 
İlqar Dilqəm oğlu, 1983-cü il 
təvəllüdlü Ağalarov Rama-
zan Mirtalıb oğlu və 1993-cü 
il təvəllüdlü Piriyev Şahin 
Əhmədağa oğlu saxlanıl-
mışlar.

18 yanvar tarixində 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Sərhəd Qoşunlarının “Xu-
dat” sərhəd dəstəsinin 
xidməti ərazisində Qu-
sar rayonunun Samur 

qəsəbəsinin ərazisindəki 
sərhəd zastavasının xidməti 
sahəsində Azərbaycandan 
Rusiya istiqamətində dövlət 
sərhədini pozmağa cəhd 
edərkən Şəmkir rayon sakini 
1990-cı il təvəllüdlü Alıoğlu 
Orxan Famil oğlu sərhəd 
pozucusu qismində saxlanıl-
mışdır. 20 yanvar tarixində 
eyni ərazisindən və eyni 
istiqamətdə dövlət sərhədini 
pozmağa cəhd edərkən 
Özbəkistan vətəndaşı 1951-
ci il təvəllüdlü Nurmakham-
madov Ramazon Nurmaham-
mad oğlu sərhəd pozucusu 
qismində saxlanılmışdır. Hər 
iki şəxsin üzərində Rüsiya 
Federasiyasından deportasi-
ya olunması barədə arayışlar 
aşkarlanmışdır. 

Saxlanılan şəxslər 
barəsində cinayət işi başla-
nılmışdır, müvafiq əməliyyat-
istintaq tədbirləri davam 
etdirilir. 

Sabitliyi pozmaq istəyənlərin qanunazidd hərəkətləri xalqı hiddətləndirir
 � Azərbaycan hazırda dünya miqyasında sabitlik adası 

kimi tanınan müstəqil dövlətdir. Bu gün beynəlxalq münasibətlər 
sistemində baş verən dağıdıcı proseslər, qarşıdurmalar  və ölkənin 
ictimai-siyasi sabitliyini  pozmağa yönəldilmiş hadisələrə verilən 
cavablar Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi müstəqil siyasət 
kursunun əhəmiyyətini bir daha ortaya qoyur.

Hazırda dünyanın müxtəlif region və 
ölkələrində dini-etnik müstəvidə qar-
şıdurmalar, xaos və anarxiya getdikcə 
daha geniş vüsət alır. Buna baxmayaraq, 
Azərbaycanda tam sabitlik hokm sürür, 
əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsi, məşğulluğunun artırılması, 
aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin 
gücləndilirməsi istiqamətində qətiyyətli 
addımlar atılır, sosail layihələr uğurla icra 
olunur. Azərbaycan bu baxımdan dünya-
ya mütərəqqi bir model, nümunə təqdim 
edir. 

Respublikamız  beynəlxalq aləmdə 
tolerant ölkə kimi tanınıb. Müxtəlif 
millətlərin nümayəndələrinin sülh, 
əmin-amanlıq, mehribanlıq şəraitində 
yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb.  
Dövlət başçısı tərəfindən düşünülmüş 
şəkildə  həyata keçirilən siyasi kurs 
Azərbaycanın beynəlxalq arenada 
müstəqil dövlət, söz və nüfuz sahibi 
kimi çıxışını təmin etməklə yanaşı, 
həm də  ölkəmizin ikitərəfli və çoxtərəfli 
münasibətlərinin inkişafına zəmin ya-
radıb. Təbii ki, 28 illik  müstəqillik tarixi 
olan bir ölkənin  dünya miqyasında rey-
tinq qazanması, söz sahibinə çevrilməsi, 
köklü islahatlar aparılması, xüsusən, 

hüquq islahatlarına önəm verilməsi  
antiazərbaycan qüvvələri narahat 
etməyə bilməzdi. Onlar xəbis niyyətlərini 
həyata keçirmək üçün adlarını müxalifət 
qoyan, antimilli əməlləri ilə müxalifət 
adına ləkə gətirən “sapı özümüzdən olan 
baltalardan” alət kimi istifadə edirlər. 

Hər bir ölkədə müxalifət partiyaları 
mövcuddur və onların fəaliyyəti qa-
nunla tənzimlənir. Sağlam, demokratik 
müxalifətçilik vətəndaş cəmiyyətinin 
ayrılmaz atributudur. Prezident Ad-
ministrasiyasının rəhbəri, akademik 
Ramiz Mehdiyev müxalifətin fəaliyyətini 
dəyərləndirərərkən çox haqlı olaraq 
göstərir ki, Azərbaycanda müxalifət 
siyasi spektrin bütün tərkibilə təmsil 
olunsa da, pozucu, dağıdıcı, destruktiv 
müxalifət bütövlükdə, müxalifət adın-
dan danışmağa, onun funksiyasını 
təkbaşına mənimsəməyə çalışır. Halbu-
ki, əsl müxalifət dövlətçilik, istiqlalçılıq 
prinsiplərini müdafiə etməli, milli maraq-
lar naminə heç bir pozucu fəaliyyətə yol 
verməməlidir. Təəssüf ki, müxalifət iqti-
darla əməkdaşlıq, konsensus əvəzinə, 
bəzən aqressiv davranış tərzi nümayiş 
etdirir.

Dağıdıcı yol seçmiş, hakimiyyətə 

qeyri-sivil yollarla gəlmək istəyən radikal 
müxalifət unutmamalıdır ki, qarşıdur-
malar, gərginliklər ölkədə nə qədər 
şiddətlənərsə, bir o qədər təhlükəli 
olar.  Təbii ki, düşmənlərimiz də bunu 
arzulayırlar.  Son vaxtlar keçirilən  
aksiyalar zamanı baş verən hadisələr, 
səsləndirilən şüarlar bir daha təsdiqləyir 
ki, belə aksiyaların təşkilatçılarının əsas 
məqsədi ölkədə qarşıdurma, xaos yarat-
maq, ictimai-siyasi sabitliyi pozmaqdır. 
Məgər mitinq keçirməyə yer tapılmırmı? 
Şəhidlər xiyabanında aksiya keçirməyə 
cəhd edənlər unutmamlıdırlar ki, belə 
hərəkətlər insanlığa sığmayan addımdır. 
Xalq Vətən yolunda canını qurban verən 
mərd oğul və qızlarımızı ziyarət etdiyi, 
onların ruhu qarşısında baş əydiyi, ehti-
ram göstərdiyi bir vaxtda, bir qrup adam 

yersiz  şüarlar səsləndirməklə diqqəti 
özlünə cəlb etmək istəyir, şəhidlərimizin 
ruhuna hörmətszilik göstərirlər.

Mitinq, aksiya keçirmək üçün şəhərin 
mərkəzində, əlverişli yerdə meydan 
ayrılıb. Hətta aksiya iştirakçılarının 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasını da 
dövlət öz üzərinə götürüb. Heç kəsə 
sirr deyil ki, sonuncu  mitinq yalnız yerli 
çağırışlarla başa gəlməyib. Xaricdəki 
antiazərbaycan dairələr, ölkəmizin 
inkişafını gözü götürməyən qüvvələr 
tərərfindən idarə olunan radikal, dağı-
dıcı müxalifət nümayəndələri  mitinqə 
çağırış ediblər. Baş verən hadisələr də 
təsdiqləyir ki, radikal müxalifət başçıları 
öz iddialarını reallaşdırmaq və xarici 
havadarlarından aldıqları sifarişi yerinə 
yetirmək üçün  min oyundan çıxır, hətta 
Azərbaycanın  hazırda vətəndaş qar-
şıdurması gedən ölkələrin vəziyyətinə 
düşməsinə  cəhd edirlər. 

Müxalifət adına ləkə gətirən 
belələrinin  çıxışları, irəli sürdükləri 
iddialar bir daha təsdiqləyir ki, onlar  
dağıdıcılıq, sabitliyin pozulması yolu ilə 
hakimiyyəti zəbt etmək niyyətindədirlər. 
Halbuki, demokratik, sivil dövlətlərdə  
müxalifət hakimiyyətə qanuni yollar-
la, seçkilərlə, xalqın dəstəyi ilə gəlir. 
Ölkəmizdə isə xarici havadarlarından 
dəstək alan radikal müxalifət hakimiyyəti 
zorla ələ keçirməyə cəhd edir. Ona 
görə də  Azərbaycan ictimaiyyətinin 
ən geniş təbəqələrinin nümayəndələri, 
vətənpərvər insanlar, ziyalılar  ölkəmizdə 

ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq 
istəyənlərin qanunazidd hərəkətlərindən  
haqlı olaraq hiddətlənir və qətiyyətlə 
etirazlarını bildirirlər. 

Nə vaxta qədər eyni şüar-
lar səsləndiriləcək, yalan vədlər 
veriləcək,  populist və mənasız çağı-
rışlar eşidiləcək, əsassız ittihamlar irəli 
sürüləcək? Aksiyada heç bir ziyalının, 
cəmiyyətdə tanınan şəxsin iştirakının 
nəzərə çarpmaması da təsdiqləyir ki, 
xalq artıq belə əhəmiyyətsiz, mahiyyətini 
itirmiş mitinqlərdən bezib. 

Prezident İlham Əliyev rüşvət və 
korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirdikcə, 
əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə yönəlmiş islahatların 
miqyasını genişləndirdikcə, xüsusən, 
hüquq islahatları dərinləşdikcə, dövlət öz 
idarəetmə fəlsəfəsini modernləşdirdikcə, 
özlərini ona opponent hesab edənlər 
daha da aqressivləşirlər. Təəssüf ki, 
yanılırlar. Çünki xalq artıq kimin kim 
olduğunu çox yaxşı bilir. 

Son illər dövlət başçısının yeni 
idarəetmə sisteminə keçməsi, ölkədə 
struktur islahatlarının aparılması  
idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi 
məqsədini daşıyır.  Bu islahatlar əhalinin 
sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına artıq 
öz müsbət təsirini göstərib. Əhalini na-
rahat edən problemlərin aradan qaldırıl-
ması istiqamətində qətiyyətli addımların 
atıldığı bir zamanda belə aksiyaların və 
mitinqlərin keçirilmsinə  heç bir ehtiyac 
qalmır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

tənzimlənməsi istiqamətində aparılan 
xarici siyasətin uğurları da özünü büruzə 
verir.  Problemin aradan qaldırılmasında 
danışıqların yeni intensiv mərhələyə 
daxil olması ərəfəsində güclü mövqedən 
çıxış edən Azərbaycanın daxilində qar-
şıdurma yaratmağa çalışan radikalların 
məqsədi aydındır. Onlar xarici havadar-
larından belə tapşırıqlar alır və canla-
başla onu icra etməyə çalışırlar.

Belə antimilli ruhlu radikallara Prezi-
dent İlham Əliyevin sözləri layiqli cavab-
dır: “Vaxtilə iqtidarda olmuş və bu gün də 
iqtidar arzusu ilə heç bir əsası olmadan 
yaşayan antimilli xəyanətkar, satqın 
qruplaşmalardır ki, onlar öz fəaliyyətlərini 
tamamilə başqa istiqamətdə görürlər. 
Onların siyasi fəaliyyəti, – əgər buna 
siyasi fəaliyyət demək mümkündürsə, 
– tamamilə başqa istiqamətdə gedir. 
Onların siyasi mübarizə üsulu söz deyil, 
fikir deyil, “Molotov kokteyli”dir. Onla-
rın dayaqları xalq deyil, xalqın iradəsi 
deyil, xaricdən verilən qrantlardır, 
pullardır. Onların söz azadlığı donos 
yazmaqdır, Azərbaycanı ləkələməkdir, 
beynəlxalq təşkilatlara uydurmalar, ifti-
ralar göndərməkdir, yaymaqdır. Onların 
davranış qaydaları ermənilərlə birləşib 
Azərbaycanı ləkələmək və Azərbaycan 
haqqında mənfi rəy formalaşdırmaqdır”.

Çingiz QƏNİZADƏ,  
Demokratiya və İnsan Hüquqları 
Komitəsinin sədri, Milli Məclisin 

deputatı, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru   

Rövnəq ABDULLAYEV: 
SOCAR-ın xarici bazarlardakı gəlirləri 
ölkə daxilində əldə edilən gəliri üstələyir
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 � Müasir dövrdə Azərbaycanda  dövlət-din 
münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini konfessiyalar 
arasında dözümlülük mühitinin dövlət səviyyəsində 
qorunub saxlanması ümummilli liderimiz  Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi rəhbərimizin xalqın təkidli 
tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra 
tolerantlıq mühiti dövlət-din konsepsiyasına uyğun daha 
da möhkəmləndi, bu sahə dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən birinə çevrildi. Tarixən müxtəlif dinlərin 
və mədəniyyətlərin qovşağı olmuş Azərbaycan bu gün də 
eyni vəzifəni uğurla yerinə yetirir. 

Azərbaycanın azadlığı və ərazi 
bütövlüyü uğrunda vuruşmuş, bu yolda 
canından keçmiş müxtəlif dini konfes-
siyalara mənsub vətəndaşlarımızın 
da uyuduqları Şəhidlər xiyabanı 
hazırda təkcə and yerimiz yox, 
həmçinin qardaşlığımızın və tole-
rantlığımızın rəmzidir. Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı, milliyyətcə rus Viktor 

Seryogin, yəhudi Albert Aqarunov və 
başqaları xalqımızın fəxridir. 

Ulu öndərimiz  Heydər Əliyev 
xalqımızın bu xarakterik xüsusiyyətini  
gözəl ifadə etmişdir: “Hesab edirəm ki, 
Azərbaycan xalqı özlüyündə, təbiətinə 
görə, öz xarakterinə uyğun yüksək to-
lerantlıq hissinə malikdir. Azərbaycan 
əhalisinin çox hissəsinin etiqad etdiyi 
müsəlman dinində, onun kökündə də 
tolerantlıq vardır”.

Bu gün ölkəmizdə dini etiqad azad-
lığının təmin olunması üçün hüquqi 
baza yaradılıb. Soydaşlarımızın vicdan 
azadlığı hüququ birbaşa Konstitu-
siyamızda, ətraflı şəkildə isə “Dini 
etiqad azadlığı haqqında” Qanunda 
təsbit olunub. Konstitusiyamızın 48-ci 
maddəsinə görə, hər bir vətəndaş 
vicdan azadlığını, dinə münasibətini 
müstəqil müəyyənləşdirmək, dini 
əqidəsini sərbəst ifadə etmək və yay-
maq, dini mərasimləri sərbəst yerinə 
yetirmək hüququna malikdir. Bundan 
başqa, ölkədə tolerantlığı, dini dözüm-
lülüyü möhkəmləndirmək məqsədilə 
insan hüquq və azadlıqları, o 
cümlədən, vicdan və dini etiqad azad-
lığı ilə bağlı qanunvericilik beynəlxalq 
hüququn  normalarına uyğunlaşdırılıb.

2001-ci ildə dövlət-din 
münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini 
etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik 
aktlarına riayət olunmasına nəzarət 
edilməsi məqsədilə Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 
barədə fərman imzalanıb. 

Ümummilli liderin müəyyən etdiyi 
siyasi kursu uğurla yerinə yetirən 
Azərbaycan Prezidenti cənab  
İlham Əliyev ölkəmizdə dövlət-din 
münasibətlərinin ən yüksək səviyyədə 
tənzimlənməsinə nail olub.

Bu gün Azərbaycanda yalnız 
kilsə və sinaqoqlar deyil, eyni za-
manda, bir çox xristian, yəhudi dini 
tədris müəssisələri sərbəst, heç bir 
maneə olmadan fəaliyyət göstərir 
və onlara dövlət tərəfindən lazımi 
dəstək verilir. Dinlərə və dini fəlsəfi 
cərəyanlara münasibətdə tolerantlığı 
ilə seçilən Azərbaycan xalqı bu spe-
sifik keyfiyyətinə görə nəinki Şərqdə, 
hətta bütün dünyada fərqlənir. Müxtəlif 
dini konfessiyalar tərəfindən ibadət 
evlərinin tikintisinə və bərpasına fərqli 
dini icmaların nümayəndələrinin maddi 
və mənəvi dəstək verməsi, ianələr top-
laması tarixi keçmişimizdən miras qa-
lan mütərəqqi ənənədir. Tolerantlığın 
Azərbaycan xalqının spesifik keyfiyyəti 
olması bütün dünyanın qəbul etdiyi və 
alqışladığı həqiqətdir.

Qeyd etmək vacibdir ki, 
dövlətimizin apardığı din siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri məhz to-
lerantlıqla bağlıdır. Belə ki, xalqımızın 
yüzilliklər boyu formalaşmış tolerantlıq 
ənənələrini qoruyub saxlamaq, inkişaf 
etdirmək,  beynəlxalq səviyyədə 
təşviq və təbliğ etmək dövlətin din 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
biridir. Dövlətin tolerantlıq prinsiplərinə 
yanaşmasını həm dini konfessiyalara, 
müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə, 
tarixi-dini abidələrin bərpasına, həm 
bu istiqamətdə təşkil etdiyi beynəlxalq 
konfranslara münasibətdə, həm də 
qanunvericiliyin mahiyyətində aydın 
görmək mümkündür.

Azərbaycan əhalisinin, təxminən, 
96 faizini müsəlmanlar, 4 faizini 
xristianlar, yəhudilər, bəhailər, kriş-
nalar və digər dinlərin mənsubları 
təşkil edir. Xristianlığın bütün 
cərəyanları ölkəmizdə təmsil olunur. 
Azərbaycanda pravoslav, katolik, 
lüteran və protestant təriqətlərinin, 
həmçinin tarixi Alban kilsəsinin 

mənsubları olan xristianlar yaşayır-
lar. Ölkənin xristian əhalisi, əsasən, 
Bakı, Sumqayıt, Gəncə şəhərlərində, 
həmçinin Qax (gürcü pravoslavlar), İs-
mayıllı, Gədəbəy, Qobustan (molokan-
lar), Qəbələ və Oğuz (Nic qəsəbəsində 

və Oğuz şəhərində alban-udilər) 
rayonlarında məskunlaşıblar. Katoliklər 
və lüteranlar daha çox Bakı şəhərində 
yaşayırlar.

Hazırda Prezident İlham Əliyev 
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kon-
fessiyaların dini bayramlarında və 
əlamətdar günlərində ayri-seçkilik 
qoymadan müsəlmanlara, xristianlara 
və yəhudilərə təbriklər ünvanlayır, dini 
və milli bayramlarda insanlar arasın-
da olur, tolerantlıq mühitinin daha da 
möhkəmləndirilməsi üçün bütün zəruri 
tədbirləri həyata keçirir. Həmçinin 
böyük tarixə malik dini məbədlərimizin 
bərpası və xalqımızın istifadəsinə 
verilməsi sahəsində ardıcıl tədbirləri 
davam etdirir.

Azərbaycan “tolerant ölkədən 
tolerant dünyaya doğru” məqsədini 
reallaşdırmasını özünün hədəfi ola-
raq müəyyənləşdirib. Mənəvi haqqı 
olması, beynəlxalq nüfuzu, gələcəyə 
istiqamətlənmiş planları baxımından 
ölkəmizin qarşısına belə bir məqsəd 
qoyması təbiidir. Azərbaycan hökuməti 
tolerantlıq, multikulturalizm, dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində 
kifayət qədər tədbirlər həyata keçirib. 

Ölkəmiz son on ildə bu sahədə on-
larca beynəlxalq və regional konfrans, 
forum və simpoziumlara ev sahibliyi 
edib. Fəxrlə deyə bilərik ki, Bakı şəhəri 
mədəniyyətlərarası dialoqun və multi-
kulturalizmin mərkəzi sayılır.

Bunlardan əlavə, ölkəmiz tolerant-
lıq və multikulturalizm sahəsində öz 
təcrübəsini  bölüşmək, həmçinin bu 
dəyərləri beynəlxalq aləmdə təşviq 
etmək məqsədilə nüfuzlu təşkilatlarla, 
o cümlədən BMT, UNESCO, İSESCO, 
ATƏT və digər qurumlarla yaxından 
əməkdaşlıq edir. Azərbaycanda din 
sahəsində aparılan dövlət siyasətinin, 
ölkəmizin dinlər və mədəniyyətlərarası 
dialoqa dəstək verməsinin beynəlxalq 
aləmdə təbliğ edilməsi, həmçinin tole-
rantlıq təcrübəsinin yayılması baxımın-
dan əhəmiyyətli tədbirlərdən biri 26-27 
aprel 2010-cu il tarixdə keçirilmiş 
Dünya Dini Liderlərinin Bakı Sammiti 
olub. Sammitdə dünyanın nüfuzlu 

dini mərkəzlərinin nümayəndələri, 
o cümlədən Rus Pravoslav, Gürcü 
Pravoslav, erməni qriqorian kilsələrinin 
rəhbərləri, Vatikanın, Konstantinopol 
Patriarxlığının, İslam dünyasının nü-
fuzlu din xadimləri iştirak ediblər.

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın 

təşkilatçı kimi ev sa-
hibliyi etdiyi mötəbər 
tədbirlərdən biri Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumudur. İndiyədək Ba-
kıda üç dəfə Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu təşkil olunub və hər 
dəfə ölkəmizə uğurlu nəticələr 
gətirib.

Milli-mənəvi dəyərlərimizin 
qorunmasında Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın və Heydər Əliyev 
Fondunun xidmətləri də bö-
yükdür. Fondun xətti ilə son 
illər həm ölkə daxilində, həm 
də xaricdə bir cox dini abidə 
təmir və bərpa olunub.

Ötən il Prezident İlham 
Əliyevin 2018-ci il fevralın 
9-da böyük uzaqgörənliklə imzala-
dığı sərəncamla Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yaradıl-
dı.

Sərəncamda qeyd olunduğu kimi, 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yara-
dılmasında əsas məqsəd Azərbaycan 
xalqının tarixi ənənələrinə söykənən 
və dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsi 
olan yüksək dini-mənəvi mühitin qoru-
nub saxlanılması və inkişafı, həmçinin 
dini fəaliyyət sahəsində peşəkar kadr-
ların hazırlanmasını təmin etməkdir. 

Bu gün Azərbaycan İlahiyyat İnsti-
tutu ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə 
dini fəaliyyətin təşkili sahəsində kadr 
hazırlığının təşkili, ali və əlavə təhsil 
proqramlarının həyata keçirilməsi 
və elmi tədqiqatların aparılması 
istiqamətində səmərəli fəaliyyət 
göstərir. 

İnstituta 2018–2019-cu tədris ili 
üzrə ilk tələbə qəbulu Dövlət İmta-
han Mərkəzinin xətti ilə, ödənişsiz 
əsaslarla həyata keçirilib. Ali tədris 
müəssisəsinə III ixtisas qrupu üzrə iki 
istiqamətdə – islamşünaslıq və din-
şünaslıq ixtisaslarına 60 tələbə qəbul 
olunub.

Bu gün Azərbaycan Respubli-
kası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin tabeliyində yaradılan 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu işi-
ni günün tələbləri səviyyəsində 
qurur. İnstitut fəaliyyətə başladığı 
gündən təlim, tərbiyə və tədris işi-
nin təşkili və həyata keçirilməsi ilə 
yanaşı, maarifləndirmə və təbliğat 
tədbirlərinə də xüsusi önəm verir. 
Hazırkı dövrədək institutda 99 müxtəlif 
mövzuda – 39 seminar və “dəyirmi 
masa”, ölkədəki əlamətdar hadisələrlə 
bağlı 6 tədbir, tələbələrin fərdi in-
kişafı, intellektual səviyyəsinin və 
mənəvi dünyasının zənginləşdirilməsi 
məqsədilə 6 təlim, beynəlxalq günlərə 
həsr olunmuş 8 tədbir, elm xadimləri 
ilə 2, “Səfir saatı” layihəsi çərçivəsində 
4 səfirlə görüş, Heydər Əliyev İrsini 
Araşdırma Mərkəzi ilə birgə ümummili 
lider Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr 
olunmuş 12 diskussiya, xarici ölkələrin 

təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın 
yaradılması məqsədilə 14, mətbuat 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 5 görüş, 
tələbələrin iştirakı ilə 3 səfər təşkil 
edilmişdir.

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutun-
da ölkədə fəaliyyət göstərən ilahiy-
yatçı alimlərin, tədqiqatçıların və 
mütəxəssislərin iştirakı ilə davamlı 
görüş, seminar, “dəyirmi masa” və 
konfranslar təşkil edilir. Bu görüşlər 
və tədbirlər arasında “Dindarlıq 
və vətənpərvərlik”, “Radikalizmlə 
mübarizənin metodoloji əsasları”, 
“İslam və incəsənət”, “Mediada dini 
mövzuların işıqlandırılması”, “Müasir 
insan və ekzistensial təbəddülatlar”, 
“Azərbaycanda yəhudilərin həyat 
tərzi”, “Çoxmilli və çoxkonfessiyalı 
Azərbaycan xalqının milli birlik ide-
yalarının formalaşmasında ənənəvi 
inancların rolu” və digər mövzularda 
keçirilən görüş və müzakirələr yadda-
qalan olub.

Azərbaycan İlahiyyat İnstitu-
tu tələbələrdə nitq və polemika 
qabiliyyətinin, özünüifadə bacarığının, 
tənqidi təfəkkürün formalaşmasına 
da xüsusi önəm verir. Bu baxımdan, 
“Tələbə seminarları” layihəsi xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. 
Aİİ Heydər Əliyev İrsini Araş-

dırma Mərkəzi, Azərbaycanda 
Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına 
Yardım Assosiasiyası ilə birgə 
layihə çərçivəsində ümummili lider 
Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr 
olunmuş diskussiyalar həyata 
keçirib. “Azərbaycanda dini təhsil: 
reallıqlar və perspektivlər”, “Heydər 
Əliyev və multikultural dəyərlər”, 
“Heydər Əliyev və dövlət-din 
münasibətləri”, “Heydər Əliyev 
və milli-mənəvi dəyərlərin qo-
runması”, “Azərbaycanın İslam 
həmrəyliyindəki rolu” mövzularında 
təşkil edilmiş “dəyirmi masa”lar və 
müzakirələr mövzu rəngarəngliyi və 
maraqlı olması ilə yadda qalıb.

Eyni zamanda, tələbələrin dün-
yagörüşünün zənginləşdirilməsi, 
elmi axtarışlara sövq edilməsi 
üçün ölkənin tanınmış simaları – 

elm xadimləri, ziyalıları ilə görüşlər 
təşkil edilib. Bu məqsədlə Xalq 
yazıçısı Çingiz Abdullayevlə, BDU-
nun professoru Şahlar Əsgərovla, 
eləcə də institutda ənənəvi şəkildə 
keçirilməsi nəzərdə tutulan “Səfir 
saatı” layihəsi çərçivəsində Fələstinin 
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Nasir Əbdül Kərim, Türkiyənin 
Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Erkan Özoral, İtali-
yanın Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Auqusto Massari və 
İndoneziyanın ölkəmizdəki fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Hüsnan Bay 
Fanani ilə keçirilən görüşləri tələbələr 
maraqla qarşılayıblar. 

Ölkədə fəaliyyət göstərən 
dini konfessiya rəhbərləri – Dağ 
Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri Milix 
Yevdayev, Alban-Udi Xristian Dini 
İcmasının sədri Robert Mobili Aİİ-
nin təşkilatçılığı ilə keçirilən “dəyirmi 
masa”larda müvafiq mövzularda 
məruzələr ediblər. 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri, 
Milli Məclisin deputatı Əflatun Amaşov 
və  Şura üzvləri, aparıcı media qurum-
larının rəhbərləri jurnalistlərin iştirakı 
ilə mətbuat konfransı keçirilib. Top-
lantıda KİV nümayəndələri institutun 
yarandığı gündən gördüyü işlər barədə  
məlumatlandırılıb. 

İnstitutumuz  vaxtaşırı  olaraq 
tələbələrin dünyagörüşünün forma-
laşması, zəngin təcrübə toplama-
sı,  bilik dairəsini genişləndirilməsi, 
bölgələrdəki tarixi abidələr və dövlətin 
din sahəsinə göstərdiyi qayğı ilə tanış 
olması üçün bölgələrə ekskursiyalar 
təşkil edir. Bu səfərlər zamanı gənclər 
tarixi abidələri, məbədləri, müqəddəs 
yerləri, türbələri ziyarət edirlər. Bayraq 
Gününün Cocuq Mərcanlıda qeyd 
edilməsi, klassik Alban məbədlərini 
ziyarət etmək üçün Qəbələ rayonunun 

Nic qəsəbəsinə  və Şamaxı rayonuna 
səfərlər tələbələrimizin düşüncəsində 
dərin izlər buraxıb.  

Azərbaycan İlahiyyat İnsti-
tutu gənclərin sağlam və milli 
vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi, 
ləyaqətli vətəndaş kimi yetişməsi 
istiqamətində də ardıcıl və 
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçi-
rir. Bu məqsədlə 10 dekabr 2018-ci 
il tarixdə Azərbaycan İlahiyyat İns-
titutu  və Azərbaycan Respublikası 
Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürül-
müş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət 
Komissiyası ilə birlikdə  Ümumdünya 
İnsan Hüquqları Günü münasibətilə 
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı 
ermənilərin Azərbaycan xalqına və 
onun maddi-mədəniyyət abidələrinə 
qarşı cinayət əməlləri” mövzusuna 
həsr olunan konfrans bu qəbildəndir. 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 
xaricdə fəaliyyət göstərən ali təhsil 
müəssisələri ilə əlaqələrin qurulma-
sına, əməkdaşlığın gücləndirilməsinə 
və beynəlxalq konfranslarda iştira-
ka da xüsusi önəm verir. İnstitutun 
nümayəndə heyəti 21-23 noyabr 2018-
ci il tarixdə Rusiyanın Perm vilayətində 

"Miqrantların adaptasiya proble-
mi və ekstremist ideologiyalara 
qarşı mübarizə" mövzusunda 
keçirilən konfrans çərçivəsində 
Moskva İslam İnstitutunun və 
Permdə fəaliyyət göstərən 
ali təhsil müəssisələrinin 
rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə 
ölkələrimiz arasında ikitərəfli 
münasibətlərin yüksək 
səviyyəsindən məmnunluq ifadə 
olunub. Həmçinin görüşlərdə 
tərəflər arasında təhsil və elm 
sahəsində qarşılıqlı münasibət, 
tədris prosesində əldə olunmuş 
nailiyyətlərin tətbiqi barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb. Məruzə 
və görüşlərdə ermənilərin 

Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 
vəhşiliklərdən geniş bəhs olunub. 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun 
nümayəndə heyəti 16-22 dekabr 
2018-ci il tarixdə Türkiyə Respubli-
kasında işgüzar səfərdə oldu. Səfər 
çərçivəsində Ankara Universiteti, 
Türkiyə Diyanət Vəqfi, Türkiyə Diyanət 
İşləri Başqanlığı və Təhsil Nazirliyində 
bir sıra görüşlər keçirildi, Ankara 
Universiteti ilə əməkdaşlıq protokolu 
imzalandı. Tərəflər arasında tədris 
prosesindəki təcrübələrlə əyani şəkildə 
tanış olmaq və mövcud yeniliklərin 
öyrənilməsi, mədəni əlaqələrin qu-
rulması və möhkəmləndirilməsi ilə 
bağlı geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 

Türkiyənin İstanbul şəhərində 
İstanbul Müftiliyi, İstanbul, İs-
tanbul Mərmərə və “29 Mayıs” 
universitetləri, IRCICA və İSAM 
rəhbərliyi; Ankarada isə Ankara 
Universiteti, Türkiyə Diyanət 
Vəqfi, Türkiyə Diyanət İşləri 
Başqanlığı, Təhsil Nazirliyi ilə 
görüşlər təşkil olundu.

Nümayəndə heyətimiz 
Ankara, İstanbul Mərmərə 
və “29 Mayıs” universitetləri 
ilə əməkdaşlıq protokolları 
imzaladı, tərəflər arasın-
da təhsil və elm sahəsində 
qarşılıqlı münasibət, 
uzunmüddətli əməkdaşlıq, 
tədris prosesindəki təcrübə 
ilə əyani şəkildə tanış olmaq 
və bu sahə üzrə mövcud 
yeniliklərin öyrənilməsi, mədəni 
əlaqələrin qurulması və 
möhkəmləndirilməsi haqqında 
geniş fikir mübadiləsi aparıldı. 
Həmçinin tədris metodu üzrə 
elmi məlumatların qarşılıqlı 
ötürülməsi, təcrübə və araşdır-
ma, tədris prosesinin təşkili ilə 

bağlı bilikərin bölüşdürülməsi, elmi-
tədqiqat proqramlarının, layihələrin 
birgə təşkili, tələbə mübadiləsi və digər 
məsələlər müzakirə olundu.

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ona 
göstərilən inamı, etimadı və dəstəyi 
doğrultmaq, əsası ulu öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla və böyük uzaqgörənliklə davam 
etdirilən dövlət-din siyasətinə töhfə 
vermək üçün bütün gücünü səfərbər 
edərək səylə çalışır. Əsas hədəf 
və məqsədlərdən biri də bu təhsil 
müəssisəsini bölgənin ən güclü ali 
məktəblərindən birinə çevirməkdir. 

Hazırda Azərbaycan İlahiyyat İnsti-
tutu dövlətin diqqət və qayğısı ilə tam 
əhatə olunub. Bu şəraiti yaratdığına 
və göstədiyi yüksək diqqət və qayğıya 
görə kollektivimiz adından Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevə dərin təşəkkürümüzü 
bildiririk. 

Ceyhun MƏMMƏDOV,  
Azərbaycan İlahiyyat 
 İnstitutunun rektoru

Sağlam dini-mənəvi mühit birliyimizi 
gücləndirir, uğurlarımızı artırır
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yaranmasının 1 ili tamam olur



Füzuli: Keçən il qarşıya qoyulmuş 
vəzifələr bütünlüklə reallaşdırılmışdır

 � Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı yanında Şuranın 
geniş iclasında Prezident İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin illik 
iclasında nitqindən irəli gələn önəmli məsələlər diqqət mərkəzində 
oldu, rayonun ötən ilki sosial-iqtisadi inkişafına yekun vuruldu, cari 
ilin başlıca hədəfləri geniş müzakirə edildi.

Toplantını giriş sözü ilə açan Füzuli 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı 
Alıyev hökumətin ölkədə 2018-ci ilin so-
sial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş 
iclasında dövlət başçısı İlham Əliyevin 
çıxışında səslənmiş proqram səciyyəlıi 
mülahizələrdən irəli gələn vəzifələri 
geniş şərh etdi, respublikanın ötən ilki 
uğurlarında füzulililərin də layiqli payı 
olduğunu vurğuladı.

Sonra Füzuli RİH başçısının rayon-
da 2018-ci ilin yekunlarına və 2019-
cu ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş hesabat məruzəsi dinlənildi və 
ətraflı müzakirə olundu.

Hesabatda göstərildi ki, əvvəlki 
illərin uğurlu davamı kimi, ötən il də 
iqtisadiyyatda, kənd təsərrüfatında, 
mədəniyyətdə, təhsildə, abadlıq-quru-
culuq işlərində uğurlu nəticələr qaza-
nılmışdır.  RİH-in rəhbərliyi ilə bütün 
sahələrdə inkişaf, tərəqqi, iqtisadi 
artım təmin edilmiş, qarşıya qoyulmuş 
məqsədlərə nail olunmuşdur.  2018-ci 
ildə rayonun makroiqtisadi göstəriciləri 
dinamik inkişaf etmiş, ayrı-ayrı sahələr 
üzrə istehsalın və xidmətin həcmi 
artmış, əhalinin həyat səviyyəsi 
yüksəlmişdir.

Rayon rəhbəri bildirdi ki, keçən 
ilin ən mühüm hadisəsi aprelin 11-də 
keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin seçkiləri olmuşdur. Pre-
zident seçkiləri bütün respublikamız-
da olduğu kimi, Füzuli rayonunda da 
yüksək fəallıq, mütəşəkkillik, demokra-

tik şəraitdə keçdi və füzulililər bir daha 
sübut etdilər ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin strateji kursunun ən layiqli 
davamçısı, Yeni Azərbaycan Partiya-
sının sədri İlham Əliyevi cəmiyyətin 
alternativsiz lideri kimi qəbul edir və 
onun siyasətinin davam etdirilməsinə 
səs verirlər. 

Hesabat dövründə rayon iqtisa-
diyyatında məhsul istehsalının ümumi 
həcmi 168,4 milyon manat təşkil edir. 
Bunun 109 milyon manatı (64,8 faiz) 
istehsal, 59,1 milyon manatı (35,2 
faiz) xidmət sahələrinin payına dü-
şür. Sənayedə 16,4 milyon manatlıq 
(ümumi məhsulun 9,8 faizi), kənd 
təsərrüfatında 73,3 milyon manat-
lıq (43,7  faiz), tikintidə  18,9 milyon 
manatlıq  (11,3 faiz), nəqliyyat və 
rabitədə 400 min manatlıq  (0,2 faiz), 
ticarətdə 58,7 milyon manatlıq (35 faiz 
qədər) əlavə dəyər yaradılmışdır. Əmək 
ehtiyatlarınin sayı 88 min 760 nəfər, 
iqtisadi fəal əhali 60 min 700 nəfər, 
məşğul əhalinin sayı 58 min 200 nəfər 
olmuşdur ki, bu da rayon əhalisinin 
67,3 faizini təşkil edir. 

İlin sonuna əhalinin sayı 131,8 
min nəfər olmuş və yaxud əvvəlki ilin 
müvafiq dövründəkindən 1,6 min nəfər 
və ya 1,3 faiz artmışdır. Ötən il rayon-
da 6615 yeni iş yeri açılmışdır. Dövlət 
müəssisələrində orta aylıq əmək haqqı  
325,4  manat, özəl müəssisələrdə isə 
266,3 manat təşkil etmişdir.

Mərüzəçi daha sonra qeyd etdi ki, 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə 
bağlı üçüncü dövlət proqramında Füzuli 
rayonu üzrə nəzərdə tutulan bütün 
işlər icra edilmişdir. 2018-ci ildə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalında 
yüksək nəticələr əldə etmişdir. Artıq 
yeddinci ildir ki, Füzuli taxıl istehsalına 
görə respublikanın 100 min tondan 
artıq taxıl istehsal edən rayonları sıra-
sında öz yerini qoruyub saxlayır. Ötən 
il 37 min hektardan 108 min 217 ton 
məhsul əldə edilmişdir. Buğdanın orta 
məhsuldarlığı 30,2, arpanınkı isə 28,2 
sentner olmuşdur. 

Ölkə başçısının respublikada 
ənənəvi təsərrüfat sahələri olan 
pambıqçılığın və baramaçılığın inkişaf 
etdirilməsi, əhalinin bu sahələrin hesa-
bına məşğulluğunun təmin olunması 
barədə tapşırıq və göstərişlərinə uyğun 
olaraq 2018-ci ildə Füzuli rayonunda 
2100 haktardan 2 min 220 tondan artıq 
pambıq yığılmışdır. Kümçülər ötən 
il 37,5 tondan artıq barama istehsal 
etmişlər. 3991,3 ton tərəvəz, 2985 
ton bostan, 1832,7 ton kartof, 1308,9 
ton meyvə toplanmış, 915 ton üzüm,  
2776,8 ton ət, 27738 ton süd, 250,7 ton 
yun, 14 milyon 560 min ədəd yumurta 
istehsal olunmuşdur. İri mal 36 min 
210, davar 137 min, ev quşları 370 min 
başa çatmışdır.

RİH başçısının məruzəsində 
əhalinin gündəlik ehtiyaclarının 
ödənilməsi, xidmət sahələrinin 
fəaliyyəti də əksini tapdı. Qeyd edildi 
ki, RİH-in diqqət və nəzarəti ilə bütün 
zəruri ehtiyacların ödənilməsi, humani-
tar sahələrin ahəngdar fəaliyyəti təmin 
edilmişdir. 2018-ci ildə RİH başçısı 3 
min 179 nəfər vətəndaşı qəbul etmiş, 
qaldırılan məsələlərə qanunamüvafiq 
qaydada baxılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti Administrasiyasının məsul 
işçisi Əflatun Rufiyev yığıncaqda 
çıxış edərək Prezident İlham Əliyevin 
regional inkişaf strategiyasının 
gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı Füzuli 
rayonunda qarşıda duran vəzifələrdən 
danışdı.

Toplantıda qəbul edilmiş qərarda 
göstərildi ki, cari ildə qarşıda  daha  
önəmli vəzifələr, həlli vacib məsələlər 
dayanır. 

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

 � Ölkəmizin  subtropik “paytaxt”ı sayılan Lənkəran  əlverişli 
fiziki coğrafi şəraitə malikdir. Bu gözəl diyar dövlət qayğısıyla 
gündən-günə inkişaf edir. Müasir infrastruktur yaradılır, əhalinin 
həyat şəraiti daha da yaxşılaşır. İndi artıq Lənkəranın yazı-yayı da 
gözəl olur, payızı-qışı da.   

Ötən ilin yekunlarına həsr edilən 
hesabat yığıncağı görülmüş işlərə nəzər 
salınması  və qarşıda duran vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsi baxımından önəmli  
olub. Tədbirdən əvvəl Heydər Əliyev 
Mərkəzinin foyesində rayonda istehsal 
olunmuş kənd təsərrüfatı və sənaye 

məhsullarından ibarət sərgiyə baxış 
keçirilib. İclasda Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Taleh Qaraşov 
hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Natiq 
2018-ci ildə ölkənin hər yerində olduğu 
kimi, Lənkəran rayonunda da sosial-
iqtisadi inkişafın uğurla davam etdiyini, 
gələcək tərəqqi üçün yeni imkanların 
yarandığını diqqətə çatdırıb.

Məruzədə ötən ilki prezident 
seçkiləri və İlham Əliyevin bu yüksək 
vəzifədə fəaliyyətinin 15 ilinin tamamında 
Lənkərana növbəti səfəri 2018-ci ilin ən 
əlamətdar hadisələri kimi dəyərləndirilib. 
Bildirilib ki, dövlətimizin başçısının açı-
lışını etdiyi Olimpiya İdman Kompleksi, 
Xalça fabriki, Hirkan-Daşdatük-Biləsər 
avtomobil yolu, baxış keçirdiyi Lənkəran 
İstisu Sağlamlıq Mərkəzi, yeni istifadəyə 
verilmiş Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 
Lənkəran Regional Sınaq laboratoriyası, 
Lənkəran Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, 
Lənkəran-2 Elektrik Yarımstansiyası 
ötən 15 il ərzində rayonun sürətlə artan 

iqtisadi potensialına növbəti töhfələr 
olub.

Hesabat ilində rayonda əvvəlki ildən 
2,6 faiz çox sənaye məhsulu istehsal 
edilib. Sənayedə çalışanların orta aylıq 
əməkhaqqı 306 manat təşkil edib. 
Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmiş investisiyanın həcminin 129,8 
milyon manat olub, bu dövrdə əhalinin 
şəxsi vəsaiti hesabına rayonda ümumi 
sahəsi 31,4 min kvadratmetr olan yeni 
yaşayış evləri tikilib. Rayona ümumi 
layihə dəyəri  115 milyon 755 manat 
məbləğində özəl investisiya cəlb olunub, 
60 milyon manat məbləğində sərmayə 
sərf edilib, bunun da 3 milyon manatını 
xarici investisiyalar təşkil edib.

İcra başçısı ötən il rayonda, 
ümumilikdə, 3360 yeni iş yerinin açıldı-
ğını, onlardan 2754-nün daimi  xarakterli 
olduğunu diqqətə çatdırıb. Məruzədə 
yaşayış məntəqələrinin kütləvi qaz-
laşdırılması, elektik təsərrüfatının 
müasirləşdirilməsi, yeni su xətlərinin 
çəkilməsi hesabına əhalinin fasiləsiz 
elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə 
təchizatının xeyli yaxşılaşdığı bildirilib.

Ötən il Lənkəranda aqrar sahənin də 
uğurları artıb. Ümumilikdə, 105,1 milyon 
manatlıq  kənd təsərrüfatı məhsulu 
istehsal olunub. Rayonda çəltikçiliyin 

inkişafına göstərilən dövlət qayğısı 
torpaq sahiblərində bu sahəyə marağı 
daha da gücləndirib. Bütövlükdə, 826 
hektarda çəltik əkilib ki, bu da 2017-
ci illə müqayisədə 300 hektar çoxdur. 
Cari ildə çəltik sahələri genişləndirilərək 
1000 hektara çatdırılacaq. Artıq yığıla-
caq məhsulun emalı üçün müasir tipli 
3-cü çəltik zavodu da  istifadəyə verilib. 
Qeyd olunub ki,  Separadi kəndində 
92 min ağacın əkildiyi yeni sitrus bağı, 
Osakücə kəndiində 50 hektara çatdı-
rılmış çay plantasiyası aqrar sahədə 

işi genişləndirməklə yanaşı, əlavə iş 
yerlərinin də açılmasına səbəb olub.

Məruzədə ənənəvi təsərrüfat 
sahələrinin dirçəldilməsi ilə bağlı 
ölkə Prezidentinin qarşıya qoyduğu 
vəzifələrin icrası ilə əlaqədar olaraq, 
uzun fasilədən sonra ötən ildən rayonda 
barama istehsalına başlanıldığı və 3,7 
ton yüksək keyfiyyətli barama istehsal 
edildiyi də əksini tapıb.

Taleh Qaraşov ötən ilin sonların-
da çoxlu qonaqların, xarici ölkələrin 
diplomatik korpusu nümayəndələrinin və 
turistlərin iştirak ilə keçirilən 2-ci ənənəvi 
“Çay, çəltik, sitrus festivalı”nın gələcək 
uğurlara çağırış kimi lənkəranlıları yeni 
zəfərlərə ruhlandırdığını söyləyib. 2019–
2023-cü illər üçün regionların sosial-
iqtisadi inkişafına dair yeni, 4-cü dövlət 
proqramına əsasən, Lənkəran rayonun-
da da sosial yönümlü yeni layihələrin 
icra olunacağını, tikinti-abadlıq işlərinin 
geniş vüsət alacağını diqqətə çatdırıb.

Məruzə ətrafında çıxış edən natiqlər 
ötən il qazanılan uğurları sadalamaq-
la rayonun sosial-iqtisadi inkişafına 
göstərdikləri davamlı diqqət və qayğı-
ya görə Prezident  İlham Əliyevə və 
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevaya dərin minnətdarlıqlarını ifadə 
ediblər.

Şura iclasında müzakirə olunan 
məsələ ilə əlaqədar müvafiq qərar qəbul 
olunub və Prezident İlham Əliyevə 
müraciət ünvanlanıb.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Astara cari ildə daha böyük 
uğurlar qazanmaq əzmindədir

 � Qış olsa da, Astara üzə gülür. Təbəssüm saçan dənizkənarı 
park-bulvar kompleksi, xiyaban və meydanlar, binalar xoş təəssürat 
doğurur. Rayonun zəhmət adamlarının onun hüsnünə yeni naxışlar 
vurmaları, səliqə-sahman yaratmaları yurdun gözəlliklərini daha da 
artırır.  

Ötən ilin yekunları və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan hesabat yığın-
cağında bu barədə ətraflı danışılıb. İcra 
hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağa-
yevin məruzəsi dinlənilib. Natiq qeyd 
edib ki, 2018-ci il ərzində rayonda bütün 
sahələr üzrə nailiyyətlər qazanılıb.  

İlin ən əlamətdar hadisəsi  Prezi-
dent İlham Əliyevin Astaraya növbəti 
səfəri olub. Dövlət başçısı səfər  za-
manı Xanbulançaydan Astara şəhərinə 
çəkilən içməli su xəttinin açılışını edib, 
müasir memarlıq üslubunda tikilmiş 
dənizkənarı park-bulvar kompleksində 
yaradılan şəraitlə tanış olub və görülən 
işlərə yüksək qiymət verib. İctimaiyyət 
nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşdə Pre-
zidentin Astara və astaralılar haqqında 
söylədiyi xoş sözlər hər kəsin qəlbini 
sonsuz fərəh hissilə doldurub. 

Prezidentin müvafiq sərəncamına 
əsasən, Taxtanəkəran–Toradi, 
Taxtanəkəran–Miki və  Ojakəran–
Təngərüd avtomobil yolu tikilərək 
istismara verilib. Astara şəhərində istis-
mar müddəti başa çatmış çoxmənzilli 
binaların sakinləri üçün 48 mənzilli 
yaşayış binasının tikintisinə, Astaraçay 
və Pensərçayda sahilbərkitmə işlərinə 
başlanıb, hazırda bu istiqamətdə 
tədbirlər davam etdirilir. 

Ölkə rəhbərinin səfərdən sonra 
Astarada sel və daşqın təhlükəli çay-
ların zərərli təsirinə qarşı mübarizə və 
qəza vəziyyətinin aradan qaldırılması, 
Astara şəhərində əhalinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və 
Ələt–Astara–İran İslam Respublikası 
ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 
204–207-ci kilometrlik hissəsinin və 
Astara çayı üzərində körpünün tikintisi 
məqsədilə müvafiq sərəncamlar imzala-
ması rayona böyük diqqət və qayğının 
təzahürüdür.    

Hesabat ilində park-bulvar komp-
leksinin ərazisi genişləndirilərək 18 
hektara çatdırılıb, Astara şəhərinə 29 
kilometr məsafədən çəkilən magistral 
su kəmərindən gələcəkdə qəsəbə və 
kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə çıxışlar verilib. Layihə 
üzrə bütün evlər içməli su şəbəkəsinə 
qoşulub və  4300 ədəd su sayğacı 
quraşdırılıb, su-kanal sahəsi üçün yeni 

bina tikilib.
İl ərzində rayonda 1900 yeni iş 

yeri açılıb. Məşğulluq Mərkəzində 
1360 nəfər işaxtaran qeydiyyata alınıb 
və onların 820 nəfəri müxtəlif idarə 
və müəssisələrdə işlə təmin olunub, 
2 nəfərə işsizlik statusu verilib. Eyni 
zamanda, ailə biznesini genişləndirmək 
məqsədilə aztəminatlı ailələrdən olan 93 
nəfər özünüməşğulluq layihəsinə cəlb 
edilib. 

Astara rayonunun  təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət, turizm, gənclər və idman 
qurumlarında da müəyyən uğurlar qaza-
nılıb. Bala Şahağac kənd orta, Siyatük 
kənd ibtidai məktəbinin, Səncərədi kənd 
uşaq bağçasının tikintisi başa çatdırılıb, 
360 şagird yerlik Burzubənd kənd tam 
orta məktəbi üçün yeni bina inşa edilir, 
Şəmətük kənd ibtidai məktəbi üçün 
20 şagird yerlik modul tipli məktəbin 
tikintisinə başlanıb. Bir neçə tibb 
müəssisəsi cari təmir olunub, Pensər 
kənd sahə xəstəxanasında əsaslı təmir 
işləri davam edir. İlk dəfə olaraq  Zərifə 
Əliyeva adına Milli Oftalmologiya İns-
titutunun yüksək ixtisaslı həkim briqa-
dası rayonda olub və 700 vətəndaşı 
müayinədən keçirib. 

Ələt–Astara magistral avtomobil 
yolunun istifadəyə verilməsi ilə həm 
böyük rahatlıq yaradıb, həm də turist 
axınını gücləndirib. Ötən il rayona gələn 
turistlərin sayı  iki dəfə artıb. Yaşıllıq 

aksiyası çərçivəsində şəhərin küçə 
və parklarında, qəsəbə və kəndlərdə 
minlərlə meyvə və dekorativ ağaclar 
əkilərək yaşıllıqlar xeyli artırılıb. 

Astarada aqrar sahənin inkişafı üçün 

əlverişli şərait var və bundan səmərəli 
istifadə olunur. Çəltikçilik, çayçılıq və 
sitrus meyvəçiliyinin inkişafına dair 
dövlət proqramları camaatın kənd 
təsərrüfatında fəaliyyət imkanlarını daha 
da artırıb. Ötən il   450 hektar sahədən 
1660 ton çəltik yığılıb, məhsuldarlıq 
37 sentner olub. Ərçivan qəsəbəsində 
gündəlik istehsal gücü 40 ton olan çəltik 
emalı zavodunun tikintisinə başlanıb. 
192 hektarlıq məhsuldar çay plantasiya-
larından 530 ton yaşıl çay yarpağı yığı-
laraq emal üçün təhvil verilib. Sevindirici 
haldır ki, indi Astara çayı xarici bazar-
larda da yerini tapmaqdadır. Rayonda 
son illər 715 hektarda sitrus ağacları 
əkilib və meyvə bağlarının ümumi 
sahəsi 3830 hektara çatdırılıb. Bu işlərin 
görülməsinə 3400 nəfərdən çox işçi 
qüvvəsi cəlb olunub. Subtropik meyvə 
bağlarından 41 min ton məhsul tədarük 
edilib. İl ərzində 350 tona yaxın bal və 
digər arıçılıq məhsulu istehsal edilərək 
bazar və yarmarkalara göndərilib. Bara-
maçılıq və rayon üçün ənənəvi olmayan 
fındıqçılıq sahələri də genişlənir.   

Hesabat məruzəsindən sonra 
müzakirələr aparılıb. Milli Məclisin de-
putatı Rəşad Mahmudov, Prezident Ad-
ministrasiyasının məsul işçisi Dəyanət 
Abdullayev də  yığıncaqda çıxış ediblər. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � Xəzər sahilinin gənclik və gözəllik şəhəri Sumqayıtda 
aparılan abadlıq-quruculuq işlərinin əzəmətini onun qonaqları 
ilk baxışdan görüb bəyənirlər. Noyabr ayında 70 illik yubileyini 
keçirməyə hazırlaşan şəhərdə sərgilənən möhtəşəm mənzərələr 
hamını heyran qalır.    

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına   həsr olunmuş 
hesabat yığıncağında bu barədə ətraflı 
danışdı və cari ildə daha böyük işlərin 
görüləcəyini vurğuladı. O bildirdi ki, son 
15 ildə 21 dəfə Sumqayıta səfər edən 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
neçə-neçə müasir istehsal sahəsinin, 
sosial-mədəni obyektin açılışında iştirak 
edib və şəhərin inkişafının daha da 
sürətləndirilməsi məqsədilə milyon-
larca manat vəsait ayrılması barədə 

sərəncamlar imzalayıb. Təkcə son üç ildə 
dövlət başçısının Sumqayıtla bağlı 23 
sərəncamı olub ki, bunun da 6-sı məhz 
ötən ilin payına düşüb. Bunlar Sumqayıt 
teatrının 50 illik yubileyinin keçirilməsi, 
aktyorlara fəxri adların verilməsi və 
onların bir qrupunun medallarla təltif 
edilməsi, həmçinin çoxmənzilli binaların 
lift təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi və abadlıq-quru-
culuq işlərinin davam etdirilməsi, yeni 
ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi, 
avtomobil yollarının əsaslı təmiri işlərinin 
davam etdirilməsi ilə əlaqədardır.

Artıq tarixə çevrilmiş 2018-ci ildə 
şəhərə üç dəfə səfər edərək zavod və 
fabriklərin,  dəmiryol vağzalı komplek-
sinin və məcburi köçkün ailələri üçün 
yeni yaşayış binaları komplekslərinin 
açılışında iştirak edib. Yeni il ərəfəsində 
bu, Sumqayıtda məskunlaşmış 2000-dən 
çox qaçqın və köçkün ailələri üçün böyük 
hədiyyə olub. 

Prezident İlham Əliyev bu il yanva-
rın 16-da da Sumqayıta səfər edib və 
Kimya Sənaye Parkının ərazisində inşa 
olunmuş “SOCAR karbamid” zavodu-
nun açılışında iştirak edib. Dövlətimizin 
başçısı mərasimdə Sumqayıtın inkişaf 
sürətindən razılığını bildirib: “Mən çox 
şadam ki, bu gözəl müəssisə Sumqayıt 
şəhərində yaradılıb. Sumqayıt nəinki 
Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci 
böyük sənaye şəhəridir. Sumqayıtın 
sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi 
üçün çox böyük işlər görülüb...   Sum-

qayıt bu gün parklar, bağlar, xiyabanlar 
şəhəridir, gözəl bulvar salınıb, binaların 
dam örtükləri təmir olunur. Ümumiyyətlə, 
indi Sumqayıtın müasir görkəmi çox 
müsbətdir. Bu zavod da ekoloji baxımdan 
çox təmiz bir zavoddur”. Zavodda 500 
nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Bu, Sum-
qayıtın müstəqillik tarixində ən böyük 
layihədir. Ümumiyətlə, Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında mövcud 18 rezident 
üzrə layihələrin investisiya dəyəri 3,5 
milyard ABŞ dolları təşkil edir. Bunlardan 
3 milyard dolları artıq layihələrə yatırılıb. 

Fəaliyyətdə olan müəssisələrin sayı 11-ə 
çatıb. İstehsalat və tikinti-quraşdırma 
işlərində 3 mindən çox işçi çalışır.

Hesabat yığıncağında diqqətə 
çatdırıldı ki, ötən il ümumdaxili məhsul 
istehsalı 2017-ci illə müqayisədə 35 faiz 
artaraq 2 milyard manatı ötmüşdür. İl 
ərzində hamısı daimi olmaqla 7000 yeni 
iş yeri yaradılmış, muzdla işləyən işçilərin 
orta aylıq əmək haqqı 500 manat həddini 
ötmüşdür.

Qeyd edildi ki, Regionların Sosial 
İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramının 
icrası dövründə, yəni son 5 ildə şəhərdə 
ümumdaxili məhsul istehsalı 2,6; sənaye 
məhsulu istehsalı 2,9; investisiya qoyu-
luşu 3,5 dəfə artmış, 32819 yeni iş yeri 
yaradılmışdır. 2955 yeni istehsal sahəsi 
fəaliyyətə başlamışdır.

Yol infrastrukturunun yaxşılaşdırıl-
ması, sərnişinlər üçün lazımi şəraitin 
yaradılması məqsədilə Sumqayıt 

şəhərində dəmiryol vağzalının binası 
yenidən inşa edilmişdir. Əksər küçə 
və prospektlər, məhəllədaxili yollar 
yenidən asfaltlaşdırılmışdır. Şəhərdə 
müvəqqəti məskunlaşmış məcburi 
köçkünlərin mənzillə təmin olunma-
sı üçün 12-ci mikrorayon ərazisində 
1005, “Stansiya Sumqayıt” massivi 
yaxınlığında 1000 mənzildən ibarət 
yeni yaşayış komplekslərinin açılışı 
olmuşdur. Şəhər Prokurorluğunun yeni 
inzibati binasının tikintisi başa çatdırıl-
mış, “Nizami” kinoteatrının sökülərək 
yenidən layihələndirilməsinə və Corat 
qəsəbəsində yeni 120 yerlik uşaq bağça-
sının tikintisinə başlanılmışdır. Məhkəmə 
kompleksində işlər davam etdirilir.

Şəhər icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə 
Məşğulluq mərkəzi əhalinin işlə təmin 
olunması sahəsində müvafiq tədbirlər 

həyata keçirmişdir. Mərkəzə müraciət 
edənlərin sayı əvvəlki illə müqayisədə 
xeyli azalmış, 4952 nəfər işaxtaran kimi 
qeydiyyata alınmış, onlardan 2520 nəfəri 
işlə təmin olunmuşdur. Mövsümi işlərə 
1590 nəfər cəlb edilmişdir.

Daha sonra məruzə ətrafında 
geniş fikir mübadiləsi aparıldı, çıxışlar 
dinlənildi. Çıxışlarda 2017-ci ildə görülən 
işlər təhlil edildi, uğurlarla yanaşı, 
problemlər də sadalandı, onların həlli 
ilə bağlı təkliflər irəli sürüldü. Prezident 
Administrasiyasının məsul işçisi Vəfadar 
Bağırov ölkənin inkişafını konkret fakt-
larla əsaslandırdı, Sumqayıtda görülən 
işləri dəyərləndirdi və qarşıda duran 
vəzifələri diqqətə çatdırdı.

Sonda yığıncaq iştirakçıları adından 
Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul 
olundu.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Lənkəranda 2018-ci ilin 
yekunları müzakirə olunubSumqayıt: Daha bir uğurlu 

ilə yekun vuruldu



Girovluqdan azad olunanların 
SAYI  AÇIQLANIB

Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi zamanı girovluqda saxlanılaraq sonradan 
azad olunan şəxslərin sayını açıqlayıb.

1992-ci ildən bəri təqribən 700 nəfər Azərbaycan və 
Ermənistan tərəflərinə qaytarılıb.

Girovluqdan azad edilənlər arasında hərbçilərlə yanaşı, 
mülki şəxslər də olub.

2019-cu il fevralın 5-də Ağsu və İsmayıllı rayonla-
rında baş verən zəlzələ ilə bağlı bölgəyə ezam  edilmiş 
AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin əməkdaşları ərazidə kompleks seysmoloji 
tədqiqatları davam etdirirlər. 

Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, zəlzələnin episentrinə yaxın ərazilərdə RSXM 
əməkdaşları tərəfindən əlavə mobil stansiyalar quraşdı-
rılıb. Hazırda əsas tədqiqatlar Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu 
rayonlarının ərazisində aparılır. 

Aparılan araşdırmaların nəticəsi ilə bağlı ictimaiyyətə 
əlavə məlumat veriləcək. 

“Xalq qəzeti”

Ali məktəblər arasında 
müqavilə imzalanıb

BANM-dan aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, görüşdə 
tərəflər arasında tələbə 
mübadiləsi, müəllim-professor 
heyətinin mübadiləsi, elmi 
materialların mübadiləsi, birgə 
tədqiqat və təhsil layihələri 
üzrə əməkdaşlıq etmək üzrə 
razılığa gəlinib. Nəticə ola-
raq tərəflər bu istiqamətlər 
üzrə əməkdaşlığı özündə əks 
etdirən ikitərəfli əməkdaşlıq 
haqqında razılaşma imzala-
yıblar.

Hər iki universitet, 
həmçinin magistratura pilləsi üzrə 
əməkdaşlıq etmək qərarına gəlib. Belə 
ki, Ali Məktəbin WSB Universitetilə ikili 
diplom proqramı nəticəsində BANM-ın 
Biznesin idarə edilməsi (MBA) ixtisası 
üzrə təhsil alan magistr tələbələrinin hər 
iki universitetin diplomlarını əldə etmək 
şansı olacaqdır. Bu münasibətlə də 

tərəflər arasında əməkdaşlıq müqaviləsi 
imzalanıb. Müqavilə özündə, həmçinin 
bu istiqamət üzrə təhsil planlarını və 
proqramlarını yaratmaq üçün aparıcı 
mütəxəssislərdən ibarət elmi və metodiki 
şuranın təşkil olunmasını, distant təhsil 
proqramının tətbiq olunmasını, müasir 
interaktiv texnologiyaların (elektron plat-
formaların) layihə iştirakçıları tərəfindən 
istifadə olunması və digər istiqamətləri 
özündə ehtiva edir.

WSB Universitetinin nümayəndələri, 
həmçinin ali məktəbin laboratoriyaları, 
idman kompleksi, kitabxanası, mühazirə 
otaqları və zallarını gəzərək kampus ilə ya-
xından tanış olub və tələbələr üçün yaradıl-
mış şəraitdən heyrətləndiklərini bildiriblər. 

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Koçaryan həbsdə qaldı
 � Ermənistan Apelyasiya Məhkəməsi 

sabiq prezident Robert Koçaryanın həbsdən 
azad olunması ilə bağlı apelyasiya şikayətini 
təmin etməyib.

Fevralın 4-də Cinayət 
Apelyasiya Məhkəməsi 
Ermənistanın ikinci prezi-
denti R.Koçaryanın həbsi 
ilə bağlı vəkillərinin apel-
yasiya şikayətinə baxmış-
dır. Bu barədə jurnalistlərə 
dövlət ittihamçısı məlumat 
vermişdir. Məhkəmə “1 
mart” işi üzrə sabiq prezi-
dentin həbsdə saxlanma 
müddətinin iki ay uzadıl-
ması barədə ümumi yu-
risdiksiya məhkəməsinin 
18 yanvar tarixli qərarını 
qüvvədə saxlayıb.

Xatırladaq ki, Xüsusi 
İstintaq Xidməti iyulun 
26-da R.Koçaryana 
qarşı Konstitusiya quru-
luşunun devrilməsində 
iştiraka dair ittiham irəli 
sürmüş, bir gün sonra 
isə o, 2 ay müddətinə 
həbs edilmişdi. Lakin 
Ermənistan Apelyasiya 
Məhkəməsi R.Koçaryanın 
sabiq prezident toxunul-
mazlığna əsaslanaraq 
avqustun 13-də onun 
həbsdən azad edilməsi 
barədə qərar qəbul 

etmişdi. Noyabrın 15-də 
Kassasiya Məhkəməsi 
işi yenidən araşdırıl-
ması üçün Apelyasiya 
Məhkəməsinə qay-
tarmışdır. Apelyasiya 
Məhkəməsi dekabrın 7-də 
sabiq prezidentin həbsinə 
dair qərar çıxarmışdır.

 “Xalq qəzeti”

Trend-in məlumatına görə, 
ekspertlər bu sahədə tətbiq edilə 
biləcək Aİ qanunvericiliyin icmalını 
və standartları təqdim edəcəklər, 
azərbaycanlı həmkarlarına onların 
tətbiqi ilə bağlı kömək edəcəklər.

Seminar Avropa Komissiya-
sının Texniki Yardım və İnforma-
siya Mübadiləsi Aləti (TAIEX) və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
tərəfindən təşkil olunacaq.

Bunu Türkiyə hökumətindəki 
mənbə Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makronun 1915-ci il hadisələri ilə 
bağlı açıqlamalarını şərh edərkən 
deyib.

Müsahibin sözlərinə görə, 

 Fransanın bu cür açıqlamaları Türkiyə 
üçün siyasi əhəmiyyət kəsb etməsə 
də, Ankara bu təxribatçı addıma sərt 
cavab verəcək.

Mənbə onu da qeyd edib ki, bu 
cür açıqlamalarla Fransa tərəfi tarixi 

reallığı saxtalaşdırır, ədalətsiz mövqe 
tutur: “Əsassız iddiaları inkarolunmaz 
fakt kimi qəbul etməklə, Paris demok-
ratik dəyərlərə zidd olan ikili standart-
lara sadiqliyini göstərir”.

MÖVLUD  ÇAVUŞOĞLU:

 � Türkiyənin olmadığı yerdə Ankaranı 
Prezident Ilham Əliyev başda olmaqla 
Azərbaycan xalqı təmsil edir.

Bunu Vaşinqtonda 
azərbaycanlı və türkiyəli 
tələbələrlə görüşü zamanı 
Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu deyib. 
O bildirib ki, bir millət, iki 
dövlət olaraq Türkiyə və 
Azərbaycan çox vaxt eyni 
mövqedən çıxış edir.

M.Çavuşoğlu qeyd edib 
ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın 
münasibətləri ən yüksək 
səviyyədədir və bu 
əməkdaşlıq regionun 

 rifahına yönəlib: “Bu gün 
Türkiyə və Azərbaycan 
TANAP və Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolu kimi bir sıra 
vacib layihəni reallaşdırır”.

Türkiyə, İran və 
Azərbaycan arasında 
üçtərəfli əməkdaşlıq 
formatını şərh edən nazir 
deyib ki, bu format Cənubi 
Qafqazda sabitliyin təmin 
olunması üçün çox vacibdir.

 “Xalq qəzeti”

Trend-in məlumatına görə, 
bu barədə “Hi-Tech” nəşrinin 
məqaləsində deyilir.

Qeyd olunur ki, Azərbaycanın əsas 
hava limanı həm də MDB-nin ən iri 
aeroportlarından biridir və öz qeyri-adi 
forması ilə qanadları xatırladır.

Məqalədə bildirilir ki, bu ilin mayın-
da Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava 
limanı “Skytrax World Airport Awards” 
tərəfindən beş ulduza layiq görülüb.

Həmin reytinqdə birinci yerdə 
Sinqapurun Çanqi aeroportu, ikinci 
yerdə isə BƏƏ-nin Dubay aeroportu 
qərarlaşıb.

Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə nazirinin müavini – 
Hərbi Hava Qüvvələrinin ko-
mandanı, general-leytenant 
Ramiz Tahirov ölkəmizdə 
səfərdə olan Nigeriya Fede-
rativ Respublikasının Hərbi 

Hava Qüvvələrinin komandanı, aviasiya 
marşalı Sadiq Baba Abubakarın rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bildirilir 
ki, görüşdə Azərbaycanın 
və Nigeriyanın Hərbi 
Hava Qüvvələri arasında 
əməkdaşlıq imkanları və qar-
şılıqlı maraq doğuran bir sıra 
məsələlər müzakirə olunub.

Nigeriyanın nümayəndə 
heyəti Azərbaycanın Hərbi 
Hava Qüvvələrinin aviaba-

zasında da olub. Qonaqlara aviabazanın 
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib.

“Xalq qəzeti”
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 Bakı Ali Neft Məktəbində 
(BANM) Polşanın WSB 
Universitetinin rəhbərliyi 
ilə görüş keçirilib. Görüşdə 
BANM-ın rektoru Elmar 
 Qasımov, WSB Universiteti-
nin Beynəlxalq əməkdaşlıq 
üzrə prorektoru Rafal Re-
bilas, Beynəlxalq əlaqələr 
üzrə direktoru Pavel Urgacz 
və BANM-ın əməkdaşları 
iştirak ediblər.

Avropa İttifaqından 
Azərbaycana dəstək

Avstriyalı və litvalı ekspertlər 
11-13 fevralda milli qanunve-
ricilik, ərazi, məkan və şəhər 
planlaşdırılması standartla-
rının hazırlanmasına dəstək 
vermək üçün Azərbaycana səfər 
edəcəklər.

Ən qeyri-adi 
aeroportlar 
sırasında

Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava limanı dünya-
nın 3 ən qeyri-adi aeroporu sırasına daxil olub.

“Erməni soyqırımı” 
ilə bağlı bəyanatlar 
məsuliyyətsizlikdir 

Fransanın qondarma 
“erməni soyqırımı” ilə bağlı 
bəyanatları məsuliyyətsizlikdir 
və bu, cavabsız qalmayacaq.

Türkiyə və Azərbaycan 
çox vaxt vahid dövlət 
mövqeyindən çıxış edir

Zəlzələ bölgəsində 
tədqiqatlar davam etdirilir

Əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub



Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi  
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün tikinti materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Dəhnə beton kanalında təmir- 

bərpa işləri üçün tikinti materiallarının 
satınalınması . 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 110 manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Şəki şəhəri, S.Rəhman 
küçəsi 25 nömrəli ünvanda yerləşən 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- A.Səmədovdan, tele-
fon-02424-4-33-84) ala bilərlər.

Təşkilat- Şəki SSİ
Şəki YXO
H/h- AZ 03 AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011

(Şəki SSİ 3000103891)
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37 NABZ 

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

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

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

- iddiaçının son bir 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 
dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 14 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin  
Elmi – Mədəni Mərkəzi

Bakı Xanları muzeyinə inventarların, digər maşın və 
avadanlıqların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 (iki)lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Bakı Xanları muzeyinə inventarla-

rın satınalınması .
Lot-2.Bakı Xanları muzeyinə digər ma-

şın və avadanlıqların satınalınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun ten-
der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 150 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Bakı 
şəhəri, Vəli Məmmədov küçəsi 16 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Şəhriyar İmanovdan, 
, telefon- (012) 497-64-81) ünvandan ala 
bilərlər. 

VÖEN- 1700852341
H\h- AZ72CTRE0000000002728502
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq 

Bank”nın Mərkəz filialı
Kod- 805722
VÖEN (bank)- 9900001881
M/h- AZ03NABZ 

01350100000000002944
S.W.I.F.T. -IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı 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 olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 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; 

- digər sənədlər: analoji işlərin yerinə 
yetirilməsinə dair iddiaçının potensial im-
kanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna borcun olub- olmamasına 
dair arayış.

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) 27 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 mart 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Elmi – Mədəni Mərkəzi, 
Bakı şəhəri, Vəli Məmmədov küçəsi 
16 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da, Bakı şəhəri, Vəli Məmmədov 
küçəsi 16 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC 
aşağıdakı obyektlərin tikintisinin satınalınması üçün

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
1. Qazax rayonunun Xanlıqlar, Kəmərli, 

Aslanbəyli, Qaymaqlı və İkinci Şıxlı 
kəndlərinin əkin sahələrini su ilə təmin etmək 
məqsədilə su nasos stansiyalarının və yeraltı 
suvarma şəbəkələrinin bərpasının satınalın-
ması.

2. Şəmkir maşın kanalının II növbəsinin 
zonasında təsərrüfatlararası paylayıcı ka-
nalların layihələndirilməsi və tikintisi işlərinin 
satınalınması.

3. Araz çayının yeni qolundan təzə 
suvarılacaq torpaq sahələrinə suyun verilməsi 
üçün paylayıcı kanalların tikintisi işlərinin  
(II mərhələ) satınalınması. 

4. Zərdab rayonunun Əlvənd və Otmano-
ba kəndlərinin əkin sahələrinin su təminatının 
yaxşılaşdırılmasının satınalınması.

5. Şəki rayonunun əkin sahələrinin su 
təminatının yaxşılaşdırılması üçün Cəyirli su 
anbarının yenidən qurulmasının satınalınma-
sı.

6. Ağcabədi rayonunun Şənlik təsərrüfatı 
və ona bitişik ərazilərdə toplanan qrunt 
sularının kənarlaşdırılması üçün mövcud 
drenaj nasos stansiyasının qurğularla birlikdə 
bərpasının satınalınması. 

7. Balakən rayonunun Şərif, Yeni Şərif, 
Qaysa və Meşəşambul kəndlərinin əkin 

sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması-
nın satınalınması. 

8. Biləsuvar rayonunun sərhəd 
ərazilərində suyığıcı kollektorun tikilməsi və 
Əzizbəyov kollektorunun yenidən qurulması-
nın satınalınması.

9. Bərdə rayonunun Məmmədli kəndinin 
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırıl-
masının satınalınması. 

10. Yevlax rayonunda R-2 kanalının 
yenidən qurulmasının satınalınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən tender predmeti üzrə təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış və ikiqat bağlamaq-
la yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, iddi-
açıların analoji obyektlərin tikintisində böyük 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti və bu sahə üzrə 
təcrübəli mütəxəssislərin olması.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderlə əlaqədar 
məlumat almaq üçün maraqlananlar aşağıda-

kı ünvana müraciət edə bilərlər:
Ünvan: Bakı şəhəri, Moskva prospekti 

69a, Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti, telefon – 
431-08-64, faks 430-79-57.

Potensial imkanları olan iddiaçılar tende-
rin əsas şərtlər toplusunun tam dəstini yuxarı-
da qeyd olunan ünvandan ala bilərlər. İştirak 
haqqı hər bir obyekt üçün 250 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər: 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711 
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın 

Yasamal filialı
M/h - AZ03NABZ 

01350100000000002944
VÖEN - 9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 
ASC-nin tender komissiyasına yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının son beş ildəki maliyyə 
vəziyyəti barədə bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqı statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və bank rekvizitləri;

- işləri yerinə yetirmək üçün tələb olunan 
potensial imkanları və maşın-mexanizmləri 
haqqında məlumat;

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank 
günüdür;

- tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 
1 faizi həcmində olmalıdır və zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında 
tələb olunan sənədləri 20 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini isə tenderin əsas 
şərtlər toplusunun tələbinə uyğun olaraq ha-
zırlayıb 2 nüsxədə (əsli və surəti ) imzalanmış, 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 11 mart 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər yuxarıda göstərilən ünva-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 12 mart 2019-cu il saat 
15.00-dа Bakı şəhəri, Hökumət evi, V 
mərtəbə, 514 nömrəli otaqda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafa Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 2019-cu ildə aşağıdakı 

malların və xidmətlərin satınalınması üçün 
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

1. Dəftərxana və təsərrüfat xərclərinin satınalınması. 
2. Yumşaq inventarın satınalınması. 
3. Digər maşın və avadanlıqların satınalınması. 
4. Əsaslı təmir işlərinin satınalınması.
Təkliflər 27 fevral 2019-cu il saat 17.00 -dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 28 fevral 2019-cu il saat 12.00-da açılacaqdır.
Ünvan- Ağstafa şəhəri, R.Alıcanov küçəsi 64. 
Əlaqə telefonu – 02222 5-24-21.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının 
Tovuz Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 

Nümayəndəliyi 2019-cu il üçün
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

1. Elektrik avadanlıqlarının və ləvazimatların satınalınması.
Təklif zərfləri 21 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunacaqdır.
Təklif zərflərinin açılışı 22 fevral 2019-cu il saat 11.00-da olacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs- Əsgərov Vəfalı Cəfər oğlu, telefon- 5-45-61.
Ünvan- Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3.

Ağstafa Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi  
2019-cu ildə şəhərdə kommunal yaşayış binalarının 
təmiri və abadlıq işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ağstafa şəhərində kommunal 

yaşayış binalarının təmiri işlərinin satınalın-
ması.

Lot-2. Ağstafa şəhərində abadlıq işlərinin 
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 hər bir 
lot üçün 80 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Agstafa şəhəri, R.Alıcanov 
küçəsi 64 nömrəli ünvandan, Ağstafa Şəhər 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəlikdən,  
əlaqələndirici şəxs - Şükür Əkbərzadədən-
(telefon- 055 539-03-11) ala bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Şəhər İƏD üzrə 
nümayəndəliyi

Ağstafa Rayon YXO
VÖEN- 3600068011
H/h- AZ 85 AIIB 32051019445200201152

“Kapital Bank”ın Ağstafa filialı
Kod- 200521
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

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

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 27 

fevral 2019-cu il saat 18.00-a kimi aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü müddətində 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.

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 
zəmanətlərini 11 mart 2019-cu il saat 17.00-
dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 12 mart 2019-cu 
il saat 10.00-da Agstafa şəhəri, R.Alıcanov 
küçəsi 64 nömrəli ünvanda yerləşən Ağstafa 
ŞİƏD üzrə nümayəndəliyində açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti  
2019-cu ildə rayonda yolların təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ağstafa rayonunun yollarının 

təmiri işlərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyətindən, Ağstafa şəhəri, Hüseyn 
Arif küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs- Sənan 
Mustafayevdən (telefon 5-12-05) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyəti

Ağstafa Rayon YXO
H\h- 32051019445200201152
VÖEN-3600068011
Bank-“Kapital Bank”ın Ağstafa filialı
Kod- 200521
VÖEN- 9900003611

M\h -0137010001944
S.W.İ.F.T.BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

27 fevral 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri.

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 
zəmanətlərini 11 mart 2019-cu il saat 
17.00-dək tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Ağstafa 
rayonu, Hüseyn Arif küçəsi 3 nömrəli 
ünvanda yerləşən Ağstafa Rayon İcra 
Hakimiyyətində 12 mart 2019-cu il saat 
10.00-da açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət 
satın¬almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

8 fevral 2019-cu il, cümə14

 � Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirədə 
İslam Ölkələrinin Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı keçirilir. 
Tədbirə mədəniyyət nazirinin müşaviri Aydın İsmiyevin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti də qatılıb. Nümayəndə 
heyətinin tərkibinə Xalq artisti Simarə İmanova və Fikrət 
Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı 
daxildir.

Fevralın 5-də Qahirə Opera Teatrın-
da “Bir millət, mədəniyyətlərin müxtəlifliyi” 
şüarı altında festivalın təntənəli açı-
lış mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə 
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs An-
samblı və Xalq artisti Simarə İmanovanın 
çıxışları tamaşaçılar tərəfindən xüsusi 
maraqla qarşılanmışdır.

Məlumat üçün bildiririk ki, festival-
da Azərbaycan musiqiçiləri ilə yanaşı, 
23-dək İslam ölkəsinin folklor musiqi 
kollektivləri çıxış edirlər.

Qeyd edək ki, fevralın 9-dək da-
vam edəcək Beynəlxalq Mədəniyyət 
Festivalı çərçivəsində müxtəlif mədəni 
və bədii tədbirlər, elmi seminar-
lar və müxtəlif İslam təşkilatlarının 
təqdimatları keçiriləcək. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan festivalda 
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Sahibkarların “Azərişıq” ASC-yə 
müraciətlərinin sayı artıb

 � Yanvar ayında sahibkarlıq 
obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə 
qoşulması üçün “ASAN xidmət”, “ASAN 
kommunal” və KOB evləri vasitəsi ilə 
“Azərişıq” ASC-yə 239 müraciət daxil 
olub. Sahibkarların elektrik şəbəkəsinə 
qoşulmaqla bağlı müraciətlərinin sayının 
artması heç də səbəbsiz deyil.

Belə ki, ötən il dekabr ayının 25-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən  “Sahibkarların mövcud və ya inşa 
ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi 
ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi 
haqqında” növbəti fərman imzalanıb və 
fərmana əsasən, şəbəkəyə qoşulma 
müddəti 24 gündən 20 günə, prosedurlar isə 
3-dən 2-yə endirilib. 

Bununla yanaşı, yanvar ayında 3280 
vətəndaş evinə, bağına və ya həyətinə işıq 
çəkdirmək üçün müraciət edib. Sənədlərdə 
uyğunsuzluq və bu kimi hallar istisna olmaq-
la həm sahibkarların, həm də vətəndaşların 
müraciətləri yerinə yetirilib. Bundan başqa, 
yanvar ayında “Azərişıq” ASC-nin “ASAN 

xidmət” və “ASAN kommunal” vasitəsi ilə 
göstərdiyi xidmətlər sırasına əlavə iki xidmət 
də artırılıb. “Çoxmənzilli binalarda yaşa-
yış mənzillərinin qeydiyyata alınması” və 
“Elektrik təchizatının layihələndirilməsi və 
qurlaşdırılması” xidmətləri də əlavə olun-
maqla “Azərişıq” ASC-nin  “ASAN xidmət” 
və “ASAN kommunal” vasitəsi ilə göstərdiyi 
xidmətlərin sayı 15-ə çatdırılıb. Ümumilikdə 
isə yanvar ayı ərzində “Azərişıq” ASC-
yə  “ASAN xidmət” və “ASAN kommunal” 
vasitəsi ilə 20766 müraciət daxil olub.

“Xalq qəzeti”

Milli Qəhrəman  
Mübariz İbrahimovun 

anım tədbirləri keçirilib
 Müdafiə naziri general-polkovnik 

Zakir Həsənovun tapşırığına əsasən, 
fevralın 7-də  Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum 
günü münasibətilə hərbi hissələrdə və 
xüsusi təyinatlı tədris müəssisələrində 
anım mərasimləri keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hərbi qulluqçular Mübariz 
İbrahimovun II Fəxri Xiyabandakı məzarını ziyarət 
edərək önünə gül dəstələri qoyublar.

Vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını qurban 
vermiş şəhidlərin xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib, məzarları üzərinə tər güllər düzülüb.

Tədbirlərdə çıxış edənlər Milli Qəhrəmanın 
həyat yolundan danışıb, onun göstərdiyi şücaət və 
qəhrəmanlıqdan bəhs ediblər. Qeyd olunub ki, Müba-
riz qısa ömür yaşasa da, canını Vətən yolunda fəda 
etməsi ilə özündən sonrakı gənclərə örnək olacaq 
şanlı bir yol və ad-san qoyub gedib.

    Tədbir çərçivəsində məktəblilər Mil-
li Qəhrəmanın xidmət etdiyi hərbi hissədə olub, 
Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları isə  Mübariz 
İbrahimovun ailəsinə baş çəkərək valideynləri ilə 
görüşüblər.



“Azərsu” ASC 
“Kaeser” markalı kompressorların Omega 83P və 63P rotor tipli 

bloklarının və ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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 toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs- İntiqam Həziyevdən, telefon 431 47 
67/3322) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X

H/h - AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

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

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 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 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.
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) 5 mart 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
13 mart 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Satınalmaların Təşkili və İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 14 mart 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsi 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Cari təmir işlərinin görülməsi üçün 

mal-materialların satınalınması.
Lot -2. Mexanizmlər üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 60 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Oğuz şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 5 
nömrəli (əlaqələndirici şəxs- :Əzizov Teymur 
Rüstəm oğlundan, telefon -0242153256) 
ünvandan ala bilərlər .

Təşkilat-Oğuz SSİ
H/h- AZ66 AİİB 32051019446800201168
VÖEN- 6600073211
Bank- “Kapital Bank”ın Oğuz rayon filialı 

Kod- 200684
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T: BİK=AİİBAZ2X1
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 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.
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) 27 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
11 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər Oğuz 
şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 5 nömrəli ünvana, 
Oğuz Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da Oğuz şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 
5 nömrəli ünvanda, Oğuz Suvarma Sistemləri 
İdarəsində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
Tibbi avadanlıqlar və ləvazimatların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tibbi avadanlıqlar və ləvazimatların 

satınalınması. Mallarla təchiz olunma müddəti 
– 2019-cu il ərzindədir.

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 aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
Nərimanov rayonu, C.Hacıbəyli küçəsi 16 və 
18 nömrəli ünvanda yerləşən Ədliyyə Nazir-
liyinin Tibb Baş İdarəsindən (əlaqələndirici 
şəxs – Əliyev Emin İman oğlundan, tele-
fon-493-36-32 ) ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Təşkilat- 9 saylı Xəzinə İdarəsi 
H\h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN- 1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ85NABZ01360100000003003944
S.W.I.F.T- CTREAZ22
Büdcə təsnifatı kodu- 142340, büdcə 

səviyyəsinin kodu- 7 
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 (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır). 

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-ol-
maması 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;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 4 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Ceyhun Hacıbəyli kücəsi 16 və 
18 nömrəli ünvanda yerləşən ƏN Tibb Baş 
İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

DİN-in Tibb İdarəsinə bilavasitə tabe olan 
A.Heydərov adına Respublika Hospitalı

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Yumşaq inventarların və xüsusi tibbi 

geyimlərin satınalınması.
Lot-2. Təsərrüfat mallarının və yuyucu 

vasitələrin satınalınması.
Lot-3. Dəftərxana ləvazimatlarının  

satınalınması.
Lot-4.Cari təmir işlərinin satınalınması. 
Lot-5. Bərk inventarların 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.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nərimanov 
rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 36 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs – Xəyyam 
Qəhrəmanovdan, telefon – (012) 5906626) 
DİN-in Tibb İdarəsinə bilavasitə tabe olan 
A.Heydərov adına Respublika Hospitalının 
nümayəndəliyindən ala bilərlər.

Adı- DİN-in Respublika Hospitalı
VÖEN- 1500395041
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BIK. CTREAZ22
İBAN- AZ95CTRE 

00000000000002077703
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;

- 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.
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) 14 mart 
2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 mart 2019-cu il saat 15.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bün-
yadov prospekti 36 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 1 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
Ziya Bünyadov prospekti 36 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

polad təbəqələrin satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az 

səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və 
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu 
il fevralın 15-i saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü 
mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 

nəqliyyat vasitəsinin satınalınması məqsədilə keçirilən açıq tenderdə 
iştirak etmiş iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilmişdir. Tenderin 
nəticələri haqqında tender komissiyasının 14 yanvar 2019-cu il tarixli 
yekun protokoluna əsasən “LPN” MMC qalib elan edilmiş və həmin 
təşkilatla 2019-cu il fevralın 5- də müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdir. 

 Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin qablaşdı-

rılmış içməli suyun satınalınması məqsədilə keçirilmiş kotirovka sorğu-
su prosedurunda iştirak edən iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilmişdir. 
Kotirovka sorğusu prosedurunun nəticələri haqqında tender komissi-
yasının 30 yanvar 2019-cu il tarixli yekun protokoluna əsasən, “Kristal 
LTD” MMC qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla 2019-cu il fevralın 
5-də müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdir. 

 Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

qaynaq çubuqlarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az 

səhifəsinə daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və 
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu 
il fevralın 15-i saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152,”Çinar plaza”, 24-cü 
mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

Yasamal Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyi aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 7 (yeddi) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Mənzil fondunun əsaslı təmirinin 

satınalınması.
 Lot-2. İşçilərin geyim və s.geyim material-

ları ilə təmin olunmasının satınalınması.
 Lot-3.Müxtəlif növ avtoehtiyat hissələrinin 

satınalınması.
 Lot-4. Süpürgələrin satınalınması.
Lot-5.Park və həyətyanı sahələrin abadlaş-

dırılması üçün tələb olunan malların satınalın-
ması. 

Lot-6. Təsərrüfat materiallarının satınalın-
ması. 

Lot-7. Məhəllə daxili yollara asfalt örtüyü-
nün salınması.

Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 
hər bir lot üçün 200 manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən bank hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
Ələsgər Ələkbərov küçəsi 535-ci məhəllədə 
yerləşən Yasamal Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyindən ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- X. Məmmədova, əlaqə 
telefonu- (050) 445-77-38.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı hesa-

ba köçürməlidirlər.
Təşkilat-Yasamal rayon MKTB
H\h- AZ34RBTA02330401009440045134 
VÖEN- 1300454321 
Bank-“Rabitəbank “ASC-nin Yasamal filialı
Kod- 508193 
VÖEN- 9900001061 
M\h- AZ61NABZ01350100000000006944 
S.W.I.F.T. RBTAAZ22 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır); 

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti haqqın-

da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyannaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatının , tikinti-quraşdırma 
və xüsusi torpaq işləri ilə bağlı lisenziyasının 
vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir (www.
tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 1 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 8 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı, Ələsgər 
Ələkbərov küçəsi, 535-ci məhəllədə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2019-cu il saat 
16.00-da Bakı, Ələsgər Ələkbərov küçəsi, 535-
ci məhəllədə yerləşən Yasamal Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
Türk dilində “Qarabağ – əcdadlarımızın mirası” sənədli filminin, Azərbaycan və ingilis dillərində  

“Zəngilan – virtual səyahət” 3D qrafik təsvirli filminin və Xocalı mövzusunda filmin istehsalının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4656443 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə 
bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Abdullayev 
Elnur Şahin oğlu). İddiaçılar 100 (yüz)manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə, tələbə və tələbə təşkilatları ilə 
iş sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22

Alan müştəri–Azərbaycan Respublikası-
nın Gənclər və İdman Nazirliyi

H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı barədə arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyəti 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra 
ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) yerinə yetirdiyi analoji işlər haq-
qında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 14 mart 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğində bank təminatını 27 mart 2019-
cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə 
iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 28 
mart 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
“YOUTHVİSİON” IV Beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun öz tender 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4656443 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Abdullayev Elnur Şahin 
oğlu). İddiaçılar 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş sektorun-
dan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071

SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri–Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı barədə arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət barədə 
bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalı-
dır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı 
gündən sonra azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə)yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqın-
da məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 28 fevral 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğində bank təminatını 11 mart 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə 
iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 12 
mart 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

 Tender komissiyası

158 fevral 2019-cu il, cümə
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.
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AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
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ABŞ

“Apple” yenidən birinci oldu
“Apple” 

yenidən dünya-
nın ən bahalı 
şirkəti ünva-
nını qazanıb. 
Bu, şirkətin 
səhmlərinin 
birjada 1,7 faiz 
yüksəlməsi 

sayəsində mümkün olub. Qeyd edək ki, hazırda dün-
yanın ən bahalı şirkətlərinin reytinqində ikinci pillədə 
“Microsoft” qərarlaşıb. İlk üçlüyü isə “Amazon” kampa-
niyası tamamlayır.

Xəbəri “Life.ru” verib. 

Almaniya 

BMW-də qüsurlar aşkarlanıb
BMW şirkəti 

Rusiya bazarında 
satılmış 28 min 
631 avtomobili geri 
çağırır. Buna səbəb 
işlənmiş qazların 
təkrar dövretmə sis-
teminin radiatorun-
da yarana biləcək 
problemlərdir. 
Sözügedən radia-
torun hermetik olmaması yağ qalıqlarının alovlanma-
sına gətirib çıxara bilər. Qeyd edək ki, geri çağırılma 
2011–2015-ci illərdə və 2014–2016-cı illərdə satılan “F” 
seriyalı modellərə şamil edilir. 

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

Yaponiya

Super kompüter yenisi ilə əvəzlənəcək
Yaponiya dün-

yanın ən sürətli 
kompüterlərindən 
olan “K” 
superkompüterindən 
istifadəni avqustda 
dayandıracaq. Buna 
səbəb onun daha 
müasir kompüterlə 
əvəz edilməsidir.

Xatırladaq ki, 
“K” superkompüteri 

2012-ci ildə hazırlanıb. Ondan dərman preparatlarının 
hazırlanmasından tutmuş zəlzələlərin və hava proq-
nozunun öyrənilməsinədək müxtəlif sahələrdə istifadə 
edilib.

Xəbəri NHK verib.

Səudiyyə Ərəbistanı 

İlk rabitə peyki 
Səudiyyə Ərəbistanı orbitə 

ilk rabitə peykini buraxıb. Peyk 
Fransa Qvianasında Kuru kos-
modromundan “Ariane-5” raket 
daşıyıcısı ilə qaldırılıb. Bildirilir 
ki, xidmət müddəti 20 il ola-
caq SGS-1 adlı peykin idarəsi, 
istismarı və nəzarəti krallığın milli 
mütəxəssisləri tərəfindən həyata 
keçiriləcək.

Məlumatı “İnterfax.ru” yayıb.

İtaliya 

Mourinyo “İnter”i çalışdıra bilər
“Mançester 

Yunayted”in 
sabiq baş 
məşqçisi Joze 
Mourinyo “İnter” 
klubunu çalışdıra 
bilər. Bildirilir ki, 
Mourinyo yaxın 
günlərdə “İnter”in 
icraçı direktoru 
Cüzeppe Marotta 
ilə görüşəcək. 
Əgər tərəflər 
razılığa gələrsə, 
o, bu postda 

Luçano Spalettini əvəzləyəcək.
Xatırladaq ki, 2008–2010-cu illərdə “İnter”i çalış-

dıran Mourinyo “A” Seriyası təmsilçisi ilə Çempionlar 
Liqasının qalibi olub. 

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 8-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecəyə doğru bəzi yerlərdə çiskinli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Arabir güclənən mülayim 
şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 
7-9, Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunun-
dan 766 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi 
rütubət gecə 70-80, gündüz 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama 
doğru bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6, 
dağlıq ərazilərdə 9-12 dərəcə şaxta, gündüz 

5-10 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1 
dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-12 dərəcə isti olacaq.

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

axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 5-10 dərəcə isti , dağlarda gecə 3-8 
dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şir-
van, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonların-
da əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Asta-
ra rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Lakin axşama 
doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
3-6, gündüz 9-12, dağlarda gecə 1-4, gündüz 
6-9 dərəcə isti olacaq. 

8 fevral 2019-cu il, cümə16

Tarix Məmmədov, Adil, Telman və Rəfiqə 
Əsgərovlar ailələri ilə birlikdə əzizləri kontr-admiral 
Rafiq Əsgərova həyat yoldaşı

LYUDMİLA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Mənbə yazır ki, bu sözləri Prezident 
Donald Tramp İŞİD terror qruplaşma-
sı ilə mübarizə üzrə ABŞ-ın başçılıq 
etdiyi beynəlxalq koalisiya üzvlərinin 
toplantısında deyib. D.Tramp, həmçinin 
xəbərdarlıq edib ki, bunun üçün rəsmi 
məlumat veriləcək.

ABŞ hərbçiləri və kəşfiyyatçıları 
bəyan ediblər ki, İŞİD antiterror 
əməliyyatları başlamamışdan qabaq da 
zəbt etdiyi ərazilərdən çıxa bilər.

Donald Tramp İŞİD-in 
təbliğat mexanizmindən, 
bu terror qruplaşmasına Avropadan 
və digər regionlardan terrorçuların 
cəlb edilməsindən də danışıb. “Uzun 
müddətdir ki, onlar internetdən bizdən 
yaxşı istifadə ediblər. Lakin bu, artıq 
belə deyil”, - deyə D.Tramp əlavə edib.

ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo, 
öz növbəsində deyib ki, ölkəsi ordunu 

Suriyadan çıxarsa da, İŞİD-ə qarşı 
mübarizəni davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, 2014-cü ildə yaradıl-
mış İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə 
üzrə beynəlxalq koalisiyaya 80-nə yaxın 
dövlət daxildir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

 � İŞİD terror qruplaşmasının 
Suriyada və İraqda zəbt etdiyi ərazilər 
gələn həftə 100 faiz azad oluna bilər. Çox 
güman ki, biz bu barədə gələn həftə bəyan 
edəcəyik. Bu bəyanatı ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp səsləndirib. Məlumatı 
“Reuters” yayıb.

Donald Tramp: Ərazilər 
gələn həftə azad oluna bilər

 � Rusiya xarici işlər nazirinin müavini 
Sergey Ryabkov bildirib ki, Moskva ABŞ-ın 
Baltikyanı ölkələrdə raket yerləşdirməsinə yol 
verməyəcək: “Biz hər şeyi edəcəyik ki, bu, 
baş verməsin”. Bu barədə Ryabkov dünən 
keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib. 
Məlumatı RİA “Novosti” verib. 
Nazir müavini əmin olduğunu bildirib ki, Rusiya 

tərəfindən xarici siyasi, hərbi və təhlükəsizliyin təminatı 
sahələrinə cəlb olunmuş hər kəs onilliklər boyu “Avropa 
təhlükəsizliyi” anlayışının mahiyyətini təşkil edən hər şeyin 
dağıdılması kimi bir vəziyyətə yol verməyəcək.  

Ryabkovun sözlərinə görə, Rusiya ABŞ-ın öz qoşunla-
rını Suriyadan çıxarmaq barədəki qərarını düzgün addım 
hesab edir, ancaq proses uzana bilər. “Biz ABŞ-ın Suri-
yadan getməklə bağlı qərarını düzgün hesab edirik, çünki 
onun Suriyada mövcudluğu qeyri-qanuni və hüquqa ziddir. 
Düşünürəm ki, proses uzana bilər, ona görə ki, bir çox 
qüvvə, faktor və mənbə Vaşinqtonda qəbul edilmiş qərarın 
həyata keçməsinə mane olur. Ancaq ABŞ Suriyadan nə 
qədər tez gedərsə, o qədər yaxşıdır”. 

XİN başçısının müavini deyib ki, Suriyanın suve-
renlyi və ərazi bütövlüyünün bərpası işləri başa çatmaq 
üzrədir. “Biz Astana prosesi çərçivəsində qarant ölkələr 
kimi İranla effektiv əməkdaşlıq edirik. Suriyada vəziyyət 
xeyli sabitləşib. Rusiyanın İranla, eləcə də Türkiyə ilə 
əməkdaşlığı sayəsində bu ölkənin ərazi bütövlüyünün və 
suverenliyinin bərpası ilə bağlı əsas vəzifələr də yerinə 
yetirilmək üzrədir”.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Rusiya Baltikyanı ölkələrdə 
raket yerləşdirilməsinə yol 
verməyəcək 

Mövlud ÇAVUŞOĞLU: Bəzi ölkələr İdlib 
üzrə razılaşmanı pozmağa çalışırlar
 � “Bir sıra ölkələr 

İdlibdə radikal qruplaşmaları 
maliyyələşdirərək Suriyanın 
şimal-qərbində deeskalasiya 
zonasının yaradılması üzrə 
razılaşmanın pozulmasına 
cəhd edirlər”. 

“Anadolu” agentliyi yazır ki, bu 
bəyanatla Türkiyənin xarici işlər naziri 
Mövlud Çavuşoğlu Vaşinqtonda keçir-
diyi mətbuat konfransında çıxış edib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin xarici 
siyasət idarəsinin rəhbəri ABŞ paytax-
tına İŞİD əleyhinə beynəlxalq antiterror 
koalisiyasına  daxil olan ölkələrin xarici 
işlər nazirlərinin iclasında içtirak etmək 
üçün gəlib.  

M.Çavuşoğlu jurnalistlərə deyib: 
“Suriyada pozitiv planları olmayan 
müəyyən qrup ölkələr İdlibdəki radikal 
qüvvələrə pul verirlər ki, razılaşma-
nın şərtləri yerinə yetirilməsin. Həmin 
dövlətlər Suriya konstitusiyasının hazır-

lanması üzrə komitənin formalaşdırıl-
masına da mane olmağa çalışırlar”.

Türkiyənin xarici işlər na-
ziri, həmçinin Birləşmiş Ştatlar 
hərbçilərinin Suriyadan çıxarılması 
prosesinə nəzarət edəcək Türkiyə–
ABŞ hərbi kontingentinin yaradılması 
planları barədə də danışıb. Onun 
sözlərinə görə, ABŞ qoşunlarının 
Suriyadan çıxarılması bu ərazidə  
təhlükəsizlik sahəsində boşluq yarat-
mamalıdır. 

M.Çavuşoğlu vurğulayıb ki, ABŞ 
hərbçilərinin tərk etdikləri ərazini nə 
terrorçular, nə də Bəşər Əsəd rejiminin 
tərəfdarları tutmalıdırlar. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

 � “UNEC-100” İnkişaf Strategiyasında 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 
(UNEC) tədqiqat universitetinə transformasiyası 
ilə bağlı strateji məqsəd, hədəflər və fəaliyyət 
istiqamətləri  müəyyən olunub.
Strategiyaya əsasən, 

tədqiqat universitetinə 
çevrilmək istiqamətində 
UNEC magistratura və dok-
torantura təhsilini mütərəqqi 
dünya təcrübəsinə uyğunlaş-
dırmağı, milli və beynəlxalq 

səviyyədə yüksək reytinq 
qazanmış “beyin mərkəzi” 
yaratmağı, sifariş və qrant-
lar əsasında yerinə yetirilən 
tədqiqat layihələrinin sayını 
ilbəil artıraraq universitetin 
büdcəsinin 20 faizinə çatdır-

mağı əsas hədəfə çevirib. 
Bununla yanaşı, UNEC-

də 2030-cu ilə qədər “Web 
of Science” və “Scopus” elmi 
platformalarına daxil olan 
ən nüfuzlu nəşrlərdə çap 
edilən məqalələrin sayını 
ilbəil artırmaq, həmin baza-
lara daxil olan 3 elmi jurnala 
sahib olmaq, elmi məruzələri 
nüfuzlu bazalara daxil edilən 
beynəlxalq elmi tədbirlər təsis 
və təşkil etmək, o cümlədən 
hər il iqtisadçı tələbələrin 
beynəlxalq tələbə elmi konf-
ransını təşkil etmək İnkişaf 
Strategiyasında hədəf kimi 
müəyyən olunub. 

Hazırda isə UNEC-də 
konkret və spesifık tədqiqat 
istiqamətləri üzrə 17 tədqiqat-
araşdırma mərkəzi, İqtisadi 
Klinika, Sığorta məktəbi və 

İnkişaf iqtisadiyyatı laborato-
riyası fəaliyyət göstərir. Elmi 
tədqiqatların stimullaşdırıl-
ması məqsədilə  isə UNEC 
Tədqiqat Fondu, Differensial 
Əmək Haqqı Sistemi və 
nüfuzlu jurnallarda məqalə 
nəşrinə görə mükafatlandır-
ma mexanizmi mövcuddur. 
UNEC-də ali təhsilin magist-
ratura və doktorantura təhsil 
pilləsi üzrə beynəlxalq stan-
dartlara cavab verən müasir 
tədris və təlim metodlarının 
tətbiq olunduğu, “İqtisadiyyat 
və idarəetmə” ixtisas qrupuna 
daxil olan 11 ixtisas və 39 ix-
tisaslaşma üzrə 4 dildə tədris 
aparan Beynəlxalq Magistra-
tura və Doktorantura Mərkəzi 
də fəaliyyət göstərir. 

Elnarə ÖMƏROVA

“UNEC-100” İnkişaf  
Strategiyası  –   Tədqiqat Universiteti 

 � 500 illik mübarizənin yekunu 
olaraq Filippindəki müsəlman Moro xalqı 
muxtariyyət əldə edib. Bu barədə Filippində 
Moroda dinc prosesin monitorinqi üzrə 
beynəlxalq komissiyanın Türkiyədən olan 
təmsilçisi Hüseyn Oruc “Anadolu” agentliyinə 
açıqlamasında bildirib.

H.Oruc bildirib ki,  Filippinin cənubunda müsəlman moro 
xalqına genişləndirilmiş muxtariyyətin verilməsi ilə bağlı 
keçirilən referendumun nəticələrini rəsmi Manila da tanıyıb. 
“Moro İslam Azadlıq Cəbhəsi Filippin hərbçiləri və polis 
əməkdaşlarına hücum etməyəcəyinə dair öhdəlik götürüb”,  
– deyə məlumatda bildirilib.

Cari il yanvarın 21-dən fevralın 6-dək moro xalqına 
genişləndirilmiş muxtariyyətin verilməsinə dair 2 mərhələli  
səsvermə keçirilib. Bildirilib ki, Moro xalqının yaşadığı Min-
danao adasında 3 milyon nəfərin səsvermə hüququ var.

Qeyd edək ki, “Banqsamoro (Moro xalqı) rayonuna 
muxtariyyətin verilməsi haqqında” qanun üzrə danışıqlar 
1997-ci ildən davam edirdi. Rodriqo Duterte Filippin Prezi-
denti seçiləndən sonra bu istiqamətdə danışıqlar fəallaşıb.

2016-cı ildə çərçivə razılığına nail olunub, 2017-ci ildə 
isə yekun sənəd imzalanıb. Razılaşmada Moro İslam Azad-
lıq Cəbhəsinin tərksilah edilməsi də nəzərdə tutulub. Onların 
sayının 12 000-50 000-dək olduğu bildirilib. 2018-ci ilin ma-
yında Mindanao əyalətinin bir sıra rayonlarına muxtariyyət 
verilib. Ötən ilin iyulunda isə Rodriqo Duterte 2019-cu ildə 
referendumun keçirilməsinə dair hazırlıq işlərinin görülməsi 
barədə razılaşmanı təsdiqləyib. Əldə edilən razılaşmaya 
əsasən, Banqsamoroda hökumət və Şəriət Məhkəməsi for-
malaşacaq. Moro İslam Azadlıq Cəbhəsinin döyüşçüləri isə 
Filippinin güc strukturlarına daxil olacaqlar. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Filippində müsəlmanlar 
muxtariyyət qazanıblar 

Rusiyada saxta 
pullar aşkarlanıb

 � Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin və Federal 
Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının apardıqları 
axtarış-əməliyat nəticəsində ölkədə saxta pullar 
hazırlayan 30 nəfərlik cinayətkar dəstə yaxalanıb. 
Saxta pullar Rusiyanın sənaye cəhətdən inkişaf 
etmiş 20 regionuna yayılıb. 

“İnterfaks”ın məlumatına görə, saxta pullar yüksək 
keyfiyyətlə hazırlanıb. Cinayətkar dəstənin hazırladığı saxta 
pulların avadanlıqları da tapılıb.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
Qəzənfər  QASIMOV, 

“Xalq  qəzeti”


