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Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla 
əlaqədar Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçirilib

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

 � Bakının Nizami rayonundakı ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar martın 
28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçirilib.

Dövlətimizin başçısı 
müşavirədə çıxış etdi. 

– Martın 26-da ticarət 
mərkəzlərinin birində yanğın baş 
vermişdir. Xoşbəxtlikdən insan 
itkisi olmamışdır. Ancaq o ticarət 
mərkəzində çalışan insanlara 
maddi ziyan dəymişdir. Yanğı-
nın səbəbləri araşdırılır, bu gün 
ilkin məlumat veriləcəkdir və 
əminəm ki, tam araşdırılacaqdır. 
Eyni zamanda, biz sahibkarla-
rın problemlərini həll etməliyik. 

Onlar öz iş yerlərini, öz əmlakını 
itiriblər. Onlara maddi ziyan 
dəyib. Bəziləri borc alıb və orada 
malları satışa çıxarıblar. Ona 
görə, əlbəttə ki, biz bu insanla-
ra dövlət olaraq öz dəstəyimizi 
göstərəcəyik.

Dünən Nizami Rayon İcra 
Hakimiyyətində sahibkarlarla gö-
rüş keçirilib. Bu gün səhər ikinci 
görüş keçirilib və onlara deyilib ki, 
dövlət onlara dəstək və yardım 
göstərəcəkdir. Belə hadisələr baş 

verir. Əlbəttə ki, səbəblər tam 
araşdırılmalıdır və operativ olaraq 
dövlət sahibkarlara öz maddi 
yardımını göstərməlidir. İqtisadiy-
yat Nazirliyi ticarət mərkəzində 
çalışan sahibkarlarla bir-bir 
görüşməlidir, onların problemlərini 
dinləməlidir və onlara dəstək 
göstərməlidir. Maliyyə Nazirliyi 
operativ olaraq, ilkin maliyyə 
vəsaiti ayırmalıdır ki, sahibkarlara 
bu vəsaitin verilməsi təmin edil-
sin. Bununla bərabər, İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Dövlət 
Gömrük Komitəsi yanmış malların 
qiymətini sahibkarlarla birlikdə 
araşdırmalıdır, aydınlaşdırmalı-
dır və bizdə bu məsələ ilə bağlı 

dəqiq məlumat olmalıdır. 
Adətən inkişaf etmiş ölkələrdə 

belə hadisələr baş verdikdə 
burada bütün maliyyə yükünü 
sığorta şirkətləri öz üzərinə 
götürür, bütün mallar sığorta-
lanır. Ancaq əfsuslar olsun ki, 
Azərbaycanda sığorta sahəsində 
boşluqlar var və bir çox hal-
larda biz bunu görürük. Misal 
üçün, bu yaxınlarda Şamaxı, 
İsmayıllı, Ağsu rayonlarında 
baş vermiş zəlzələ nəticəsində 
minlərlə evə ziyan dəyib və heç 
bir ev sığortalanmayıb. Təbii ki, 
dövlət öz dəstəyini göstərir və 
göstərməlidir. Artıq evlərin tikintisi 
başlamışdır və bu ayın əvvəlində 

birinci evlərin vətəndaşlara 
təqdimetmə mərasimi keçiril-
mişdir. Bütövlükdə, sahibkarlara 
məsləhət görülür ki, onlar öz 
əmlakını sığortalatsınlar. Belə 
olan halda tam əmin ola bilərlər 
ki, bədbəxt hadisə baş verdikdə 
onların əmlakı batmayacaq. 

Azərbaycan çox güclü sosial 
siyasət aparır. Bu siyasət özünü 
müxtəlif sahələrdə büruzə verir. 
Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində 
çox ciddi və böyük sosial paket 
təsdiqləndi. Sosial təşəbbüslər 
nəticəsində 3 milyondan çox 
insan bu proqramla əhatə olunur. 
Deyə bilərəm ki, dünyada belə 
bir təşəbbüsün bənzəri yoxdur. 

Təbii fəlakət - zəlzələ, daşqın 
vaxtı hər zaman vətəndaşın 
yanında ilk olan dövlətdir. Bu, 
bizim siyasətimizdir, biz bu 
siyasətə sadiqik və bunu bütün 
sahələrdə aparacağıq. Ona 
görə, baş vermiş yanğınla bağlı, 
əlbəttə ki, ilk növbədə, biz burada 
əziyyət çəkən, maddi ziyan 
dəyən sahibkarların vəziyyətini 
başa düşməliyik, onlara kömək 
göstərməliyik və göstərəcəyik. 

Məsələni tam araşdırıb 
təklifləri vermək üçün komis-
siya yaradılacaq. Əlbəttə ki, 
komissiya bir müddət işləyəcək. 
Ancaq biz operativ olaraq sahib-
karlara ilkin mərhələdə maddi 

dəstək göstərməliyik ki, onlar 
bu vəziyyətdən çıxa bilsinlər. 
Gələcəkdə onları işlə təmin 
etmək üçün müvafiq addım-
lar atılacaq. O ki qaldı, ticarət 
mərkəzinin sahibkarlarının 
fəaliyyətinə, əlbəttə ki, onlar 
dövlət tərəfindən sahibkarlara 
veriləcək məbləğin ödənilməsini 
tam təmin etməlidirlər və 
edəcəklər. Ancaq nəzərə alsaq 
ki, biz istəyirik məsələ tezliklə öz 
həllini tapsın, bu məqsədlə, yenə 
də dediyim kimi, dövlət dərhal öz 
dəstəyini göstərməlidir.  

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev 
Avstriyanın vitse-kansleri ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
28-də Vyanada Avstriya Respublikasının vitse-kansleri Haynts-
Kristian Ştraxe ilə görüşüb.

Avstriyanın vitse-kansleri ilə Ba-
kıda keçirdiyi görüşü məmnuniyyətlə 
xatırladan dövlətimizin başçısı 
həmin görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığa 
dair geniş fikir mübadiləsi aparıl-
dığını dedi. Azərbaycan–Avstriya 
münasibətlərinin, o cümlədən siyasi 
və iqtisadi əlaqələrin uğurla inkişaf 
etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev 
bu ölkəyə səfərinin, həmçinin vitse-

kanslerlə görüşünün əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi baxımından xüsusi 
əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı.

Avstriya Respublikasının vit-
se-kansleri Haynts-Kristian Ştraxe 
ölkəmizə səfəri çərçivəsində Prezident 
İlham Əliyev ilə görüşünün və apardı-
ğı səmərəli müzakirələrin ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin inkişafına təkan 
verdiyini ifadə etdi. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə 
Avstriya arasında iqtisadi-ticarət 
münasibətlərinin genişləndirilməsi 
məqsədilə əməkdaşlıq formatlarının 
yaradılması təşəbbüslərinə toxunuldu, 
bu çərçivədə iki ölkənin dövlət qu-
rumları və işgüzar dairələri arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsinin önəmi 
vurğulandı.

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu-
ran məsələlərə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Avstriyaya işgüzar səfərə gəlib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 28-də Avstriya 
Respublikasına işgüzar səfərə gəlib.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi və 
Xarici Kəşfiyyat xidmətlərinin şəxsi heyətinə

Hörmətli Dövlət Təhlükəsizliyi 
və Xarici Kəşfiyyat xidmətlərinin 
əməkdaşları və veteranları! 

Sizi Azərbaycanda təhlükəsizlik və 
kəşfiyyat orqanlarının yaradılmasının 
100 illik yubileyi münasibətilə səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm.

1919-cu il martın 28-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat qurumu 
kimi fəaliyyətə başlamış xüsusi xidmət 
orqanlarımız mürəkkəb inkişaf yolu 
keçmişlər. 

Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyev ölkəmizin təhlükəsizlik orqan-
larının xalqımızın maraqlarına xidmət 
göstərməsini təmin etmiş və peşəkar 
milli kadrların yetişməsinə əvəzsiz 
töhfə vermişdir. 

1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa et-
miş Azərbaycan çox ciddi təhlükələrlə 
– ilk növbədə, Ermənistanın təcavüzü 
ilə, habelə terrorçuluq, separatçılıq, 
dərin siyasi və sosial-iqtisadi böhranla 
üzləşmişdir. Dövlətçiliyimizin təhlükə 
altında olduğu belə bir vəziyyətdə 
Azərbaycan xalqı müdrik qərar qəbul 
edərək, ölkəyə rəhbərliyi ümummilli 
lider Heydər Əliyevə etibar etdi. 

Müasir Azərbaycan dövlətinin ba-
nisi Heydər Əliyev ölkəmizi parçalan-
maq və müstəqilliyini yenidən itirmək 
təhlükəsindən qurtardı, ictimai-siyasi 
sabitliyi təmin etdi. Məhz ümummilli 

liderin səyləri nəticəsində zəngin 
dövlətçilik ənənələrimiz bərpa olun-
du, dünyəvi, demokratik və hüquqi 
dövlətin təməli qoyuldu, ölkəmiz dün-
ya arenasında bərabərhüquqlu etibarlı 
tərəfdaş kimi tanındı.

Bu dövrdə ulu öndər 
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinin başlıca 
istiqamətlərini müəyyən etdi, dövləti 
xarici və daxili təhdidlərdən qoruma-
ğa qadir olan xüsusi xidmət orqanları 
sistemini formalaşdırdı. 

Xüsusi xidmət orqanlarının müasir 
dövrün çağırışlarına uyğun inki-
şafını təmin etmək və fəaliyyətinin 
səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə 
2015-ci ildə mühüm islahatlar apa-
rılmış, Azərbaycan Respublikası-
nın Dövlət Təhlükəsizliyi və Xarici 
Kəşfiyyat xidmətləri yaradılmışdır. 
Xidmətlər yüksək peşəkarlığı ilə 
seçilən kadrlarla komplektləşdirilmiş, 
müasir informasiya texnologiyaları 
ilə təchiz edilmiş, onların maddi-tex-
niki bazası və əməkdaşlarının sosial 
müdafiəsi gücləndirilmişdir. 

Bu gün xüsusi xidmət orqanları 
Azərbaycanın milli maraqlarının təmin 
olunması, konstitusiya quruluşunun 
qorunması, dövlət qərarlarının infor-
masiya təminatının həyata keçirilməsi, 
habelə terrorçuluğa, separatçılığa, 
dini ekstremizmə, transmilli mütəşəkkil 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə və digər 

sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərirlər. 
Dünyada və regionda gedən 

proseslərin sülh və təhlükəsizlik 
üçün yaratdığı təhdidlər beynəlxalq 
əməkdaşlığın əhəmiyyətini daha da 
artırır. Xüsusi xidmət orqanlarımız 
bir çox xarici dövlətlərin tərəfdaş 
qurumları ilə strateji xarakter daşıyan 
əlaqələr qurmuşdur və bu səmərəli 
əməkdaşlıq nəticəsində regional 
və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin 
edilməsinə dəyərli töhfə verirlər. Biz 
bu tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndiririk 
və onun daha da dərinləşməsində 
maraqlıyıq. 

Əminəm ki, xüsusi xidmət orqan-
larımız qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 
öhdəsindən bundan sonra da 
layiqincə gələcək, bu orqanların 
hər bir əməkdaşı ölkəmizin mil-
li təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
yolunda qətiyyət və əzm nümayiş 
etdirəcəkdir.

100 illik yubileyiniz münasibətilə 
sizi bir daha ürəkdən təbrik edir, 
Azərbaycanın təhlükəsizliyinin eti-
barlı təmin olunması naminə şərəfli 
xidmətinizdə müvəffəqiyyətlər arzula-
yıram.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Ş.H.Xanbabayevin 1-ci dərəcəli  
“Əmək” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında 

fəal iştirakına görə  Şəmsəddin Hüseynqulu oğlu  

Xanbabayev 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Bakı şəhərinin Nizami rayonu ərazisində 
“Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla 

əlaqədar Komissiyanın yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2019-cu ilin mart ayının 26-da Bakı şəhərinin Nizami rayo-
nu ərazisində “Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın 
nəticəsində sahibkarlara külli miqdarda ziyan dəymişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, baş vermiş 
hadisənin səbəblərini araşdırmaq və nəticələrini aradan qal-
dırmaq məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Bakı şəhərinin Nizami rayonu ərazisində “Diqlas” 

ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla əlaqədar Komissiya 
yaratsın.

1.2. görülmüş işlər haqqında mütəmadi olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

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

saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu ərazisində  
avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin  

davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu ərazisində avtomo-
bil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə 
avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə 
tutulmuş vəsaitin 6,3 milyon (altı milyon üç yüz min) manatı 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi 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, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan hökuməti ilə UNESCO  
arasında müqavilə imzalanıb

 � Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayevin UNESCO-da görüşləri 
çərçivəsində Azərbaycan hökuməti ilə 
təşkilat arasında bu ilin 30 iyun–10 iyul 
tarixində Ümumdünya İrs Komitəsinin  
43-cü sessiyasının Bakıda təşkil edilməsi 
ilə bağlı müqavilə imzalanıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, müqaviləni Azərbaycan 
hökuməti tərəfdən nazir Əbülfəs Qarayev, UNESCO 
tərəfdən isə baş direktorun müavini Ernesto Ottone 
Ramirez imzalayıb.

Sənəddə tədbirin təşkili ilə bağlı həm 
Azərbaycanın, həm də UNESCO-nun vəzifə 
öhdəlikləri əks olunub. Bununla yanaşı, müqavilədə 
komitədən əvvəl keçiriləcək Gənc Peşəkarlar Foru-
mu və Abidə Menecerlərinin Forumunun təşkili ilə 
bağlı məsələlər göstərilib.

AZƏRTAC

“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və 
xərclər smetaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı il 30 dekabr tarixli 534 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzası-
nı rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və xərclər 
smetaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 
30 dekabr tarixli 534 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2016, № 12, maddə 2249; 
2017, № 7, maddə 1497; 2018, № 1, 
maddə 124, № 7 (II kitab), maddə 1621; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2018-ci il 26 dekabr tarixli 567 nömrəli 
Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“4. İri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və 
xərclər smetaları üzrə aşağıdakı tərkibdə 
Komissiya yaradılsın:

Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

birinci müavini

Komissiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiy-

yat naziri 
Azərbaycan Respublikasının maliyyə 

naziri 
Azərbaycan Respublikasının vergilər 

naziri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankının sədri.”. 
2. 6.1-ci bəndə “layihələrini” sözündən 

sonra “və hər bir proqnozlaşdırılan 
göstəricisinə dair açıqlamaları” sözləri 
əlavə edilsin.

3. Aşağıdakı məzmunda 6.1-1-ci və 
6.1-2-ci bəndlər əlavə edilsin:

“6.1-1. Komissiyanın Katibliyi smeta-
ların ilkin layihələrini və bu Qərarın 6.1-ci 
bəndində nəzərdə tutulan məlumatları 
elektron və kağız daşıyıcılarda rəy və 
təkliflər bildirilməsi üçün Komissiyanın 
üzvlərinə təqdim edir;

6.1-2. Komissiyanın üzvləri bu Qərarın 
6.1-1-ci bəndinə əsasən təqdim olunmuş 
layihələrə dair rəy və təkliflərini 15 gün 
müddətində Komissiyanın Katibliyinə 
təqdim edir;”.

4. 6.2-ci bənddə “Komissiya təqdim 

olunmuş layihələrin müzakirəsini və” 
sözləri “Komissiyanın Katibliyi təqdim olun-
muş rəy və təkliflər əsasında layihələrin” 
sözləri ilə, “15” rəqəmi isə “25” rəqəmi ilə 
əvəz edilsin.

5. 6.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“6.3. iri dövlət şirkətləri, bu Qərarın 
6.2-ci bəndinə əsasən aparılmış 
qiymətləndirmənin nəticələrinə dair mü-
vafiq rəylər nəzərə alınmaqla düzəlişlər 
edilmiş gəlirlər və xərclər smetasının 
layihəsini oktyabr ayının 15-dək Komissi-
yanın Katibliyinə təqdim edir;”.

6. Aşağıdakı məzmunda 6.3-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“6.3-1. Komissiyanın Katibliyi iri dövlət 
şirkətlərinin növbəti ilin gəlirlər və xərclər 
smetalarının yekun layihələrini elektron və 
kağız daşıyıcılarda Komissiyaya təqdim 
edərək, onların Komissiyada müzakirəsini 
təşkil edir;”.

7. 6.4-cü bənddə “20” rəqəmi “25” 
rəqəmi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı 
məzmunda 6.4-1-ci bənd əlavə edilsin:

“6.4-1. Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşlarında (investisiya xərclərində) 

iri dövlət şirkətlərinə investisiya vəsaiti 
nəzərdə tutulduğu halda, həmin inves-
tisiya məbləğləri Komissiyanın Katibliyi 
tərəfindən iri dövlət şirkətlərinin gəlirlər 
və xərclər smetalarının “Maliyyələşdirmə 
fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti” və 
“İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin 
hərəkəti” bölmələrinin müvafiq bəndlərində 
əks etdirilməklə, smetalar Komissiyanın 
sədri tərəfindən yenidən təsdiq edilir.”. 

8. 6.5-1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“6.5-1. iri dövlət şirkətləri gəlirlər və 
xərclər smetalarının rüblük icrasında 
proqnozlaşdırılan göstəricilərdən 10 
faizdən yuxarı kənarlaşmaya yol verdikdə, 
Komissiyanın Katibliyinə kənarlaşmanın 
səbəbləri və onları əks etdirən göstəricilər 
barədə müvafiq izahat təqdim edir.”.

9. Aşağıdakı məzmunda 6.5-2-ci, 6.5-3-
cü və 6.5-4-cü bəndlər əlavə edilsin:

“6.5-2. Komissiyanın Katibliyi iri dövlət 
şirkətlərinin təsdiq olunmuş smetalarının 
rüblük icrasına dair müvafiq arayış hazır-
layaraq elektron və kağız daşıyıcılarda 
Komissiyanın üzvlərinə təqdim edir;

6.5-3. Komissiyanın üzvləri bu Qərarın 
6.5-2-ci bəndinə əsasən təqdim olunmuş 

arayış barədə rəy və təkliflərini, habelə 
smetasının rüblük icra vəziyyətinin Ko-
missiyada müzakirəsi zəruri hesab edilən 
iri dövlət şirkətlərinə dair təkliflərini 7 iş 
günü müddətində Komissiyanın Katibliyinə 
təqdim edir;

6.5-4. Komissiyanın Katibliyi siyahı-
sı Komissiya üzvlərinin rəy və təklifləri 
əsasında müəyyən edilmiş və Komissi-
yanın sədri ilə razılaşdırılmış iri dövlət 
şirkətlərinin gəlirlər və xərclər smetalarının 
rüblük icra vəziyyətinin hər rübdən sonrakı 
ayın 30-dək Komissiyada müzakirəsini 
təşkil edir. Komissiyada müzakirəsi 
zəruri hesab edilməyən iri dövlət 
şirkətlərinin smetalarının rüblük icrasında 
kənarlaşmaların aradan qaldırılmasına 
dair Komissiyanın Katibliyi Komissiyanın 
üzvlərinin təmsil olunduğu qurumların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirələr 
aparmaqla Komissiyaya təkliflər verir;”.

10. 6.6-cı bənddə “bu Qərarın 6.5-ci 
bəndinə əsasən təqdim olunmuş gəlir 
və xərclər smetalarının illik icrası barədə 
hesabatların təhlilini, qiymətləndirilməsini 
və monitorinqini” sözləri “gəlirlər və xərclər 
smetalarının illik icra vəziyyətinin monito-
rinqini, təhlil və qiymətləndirilməsini” sözləri 
ilə əvəz edilsin və “aparır,” sözündən sonra 
“həmin müddətdən sonrakı ay ərzində” 
sözləri əlavə edilsin.

11. Aşağıdakı məzmunda 6.7-1-ci bənd 

əlavə edilsin:
“6.7-1. iri dövlət şirkətlərinin gəlirlər və 

xərclər smetalarının hesabat ilinin birinci 
yarımilliyi üzrə icra vəziyyətinin nəticələrinə 
əsasən əməliyyat fəaliyyətindən cəmi 
daxilolmalarda proqnoz göstəricisindən 20 
faizdən yuxarı kənarlaşma olduğu təqdirdə, 
həmin şirkətlərin gəlirlər və xərclər smeta-
larına yenidən baxılır.”.

12. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 
nömrəli əlavə - “Gəlirlər və xərclər smeta-
ları hazırlanmalı, təsdiq edilməli və icrası 
üzrə monitorinq aparılmalı olan iri dövlət 
şirkətlərinin Siyahısı” üzrə:

12.1. 10-cu hissə çıxarılsın;
12.2. 11-ci hissəyə “Aztelekom” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti,” 
sözlərindən sonra “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti,” sözləri əlavə edilsin.

13. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 
nömrəli əlavə - “İri dövlət şirkətlərinin 
gəlirlər və xərclər smetalarının icrası üzrə 
monitorinqin aparılması Qaydası” yeni 
redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
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Bakının Nizami rayonundakı ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğınla 

əlaqədar Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə müşavirə keçirilib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Sonra fövqəladə hallar naziri 

Kəmaləddin HEYDƏROV yanğının 
başvermə səbəbləri, əhatə dairəsi və 
həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər 
barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat 
verdi. Nazir bildirdi ki, hadisədən dərhal 
sonra operativ olaraq yanğınsöndürənlər 
hadisə yerinə yaxınlaşıb və ilkin tədbirlər 
həyata keçirilib. 

Yanğının mənbəyinin ticarət 
mərkəzindən kənarda yerləşən və qanun-
suz inşa olunan dönərxanadan başladığını 
deyən Kəmaləddin Heydərov qeyd etdi 
ki, yanğının başvermə anı Daxili İşlər 
Nazirliyinin müşahidə kameralarında da 
əks olunub. Yanğının söndürülməsinə 35 
yanğınsöndürən maşının və 3 helikopterin 
cəlb olunduğunu deyən nazir bildirdi ki, 
ticarət mərkəzində yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarına indiyədək əməl olunmayıb. 
Kəmaləddin Heydərov dedi ki, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi tərəfindən 2015-ci ildən 
başlayaraq ticarət mərkəzinə və rayon 
icra hakimiyyətinə müvafiq müraciətlərin 
olunmasına baxmayaraq, burada yan-
ğın təhlükəsizliyi və digər təhlükəsizlik 
tədbirləri görülməyib və bu məqsədlə tələb 
olunan hidrantlar qoyulmayıb. Malların 
anbarlarda düzgün yerləşdirilməməsi və 
binanın alkaponla üzlənməsi yanğının 
daha da şiddətlənməsinə səbəb olub. 

Nazir hadisənin fəsadlarının aradan 
qaldırılması və yanğının ətraf binalara 
keçməməsi üçün bütün lazımi tədbirlərin 
operativ görüldüyünü vurğuladı. O, 
hadisənin başvermə səbəblərinin araşdı-
rılması məqsədilə qanunvericiliyə uyğun 
olaraq zəruri tədbirlərin görüləcəyini və 
əldə edilən ilkin materialların komissiyaya 
təqdim ediləcəyini bildirdi. 

Baş prokuror Zakir  
QARALOV hadisə baş verən andan mü-
vafiq qurumların birgə səyləri nəticəsində 
vəziyyətin nəzarətə alındığını, insanların 
həmin ərazidən təxliyə edildiyini bildir-
di. Baş prokuror hadisə ilə bağlı Cinayət 
Məcəlləsinin 225-ci maddəsi üzrə cinayət 
işinin qaldırıldığını, yanğın-texniki, tikin-
ti-texniki, fiziki-kimyəvi və əmtəəşünaslıq 
ekspertizalarının təyin olunduğunu dedi, 
qısa vaxtda yaranmış istintaq-əməliyyat 
qrupu tərəfindən bu ekspertizaların həyata 
keçiriləcəyini vurğuladı. Zakir Qaralov 
hadisə ilə bağlı sahibkarların dindirilməsi 
və ilkin ifadələrinin alınması istiqamətində 

işlərin görüləcəyini qeyd etdi, istintaqın 
gedişi ilə bağlı vaxtaşırı dövlətimizin baş-
çısına məlumat veriləcəyini bildirdi. 

Daxili işlər naziri Ramil  
USUBOV məlumat verərək dedi ki, 
yanğın baş verdikdən dərhal sonra Daxili 
İşlər Nazirliyinin və Baş Polis İdarəsinin 
rəhbərliyi və şəxsi heyəti hadisə yerinə 
gedib və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 
operativ tədbirlər görüblər. Belə ki, yol 
polisi əməkdaşları yanğınsöndürənlərin 
hadisə yerinə vaxtında və maneəsiz 
çatmaları üçün lazımi şərait yaradıb, 
400 nəfərdən çox polis əməkdaşı hadisə 
yerində təhlükəsizlik tədbirlərinin təmin 
olunmasına cəlb edilib, əhalinin oradan 
uzaqlaşdırılması, nəqliyyatın hərəkətinin 
məhdudlaşdırılması ilə bağlı zəruri 
tədbirlər görülüb. Ramil Usubov yanğının 
baş verməsi ilə bağlı müşahidə kamera-
larının qeydlərinin müvafiq qurumlara 
təqdim olunduğunu bildirdi. Dövlətimizin 
başçısının tapşırığı ilə yaradılan komis-
siyanın tərkibində Daxili İşlər Nazirliyi 
əməkdaşlarının da təmsil olunacağını 
vurğulayan nazir tapşırıqların yüksək 
səviyyədə həyata keçiriləcəyini qeyd etdi.

İqtisadiyyat naziri Şahin  
MUSTAFAYEV dövlətimizin başçısının 
tapşırıqlarına uyğun olaraq bir sıra ad-
dımların atılacağını bildirdi. Nazir ticarət 
mərkəzində icarədə olan sahibkarlara 
dəyən ziyanın müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı görüşlərin keçirildiyini və ziyanla 
əlaqədar ilkin məlumatların alındığı-
nı diqqətə çatdırdı. O, sahibkarlara bir 
neçə istiqamətdə ilkin dövlət dəstəyinin 
göstəriləcəyini, müəyyən halda güzəştli 
kreditlərdən istifadə ilə bağlı mexanizm 
üzərində də işlənildiyini, sahibkarların 
yeni ticarət mərkəzi tikilənə qədər digər 
ticarət mərkəzlərində yerləşdirilməsi 
istiqamətində işlərin aparıldığını vurğu-
ladı. 

Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Arif QASIMOV yanğınla 
əlaqədar yerli icra hakimiyyəti tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat 
verdi. O, dünən və bu gün sahibkarlarla 
operativ görüşdüklərini, dəyən ziyanın 
aradan qaldırılması məqsədilə dövlət 
tərəfindən ilkin maliyyə dəstəyinin 
göstərilməsi ilə bağlı Prezidentin tapşı-
rıqlarını onlara çatdırdıqlarını dedi və sa-
hibkarların bu xəbəri yüksək minnətdarlıq 
hissi ilə qarşıladıqlarını vurğuladı.  

* * *
Müşavirəyə yekun vuran Prezident 

İlham ƏLİYEV dedi:
– Bir daha demək istəyirəm ki, 

ilk növbədə, yanğının səbəbləri tam 
araşdırılmalıdır. İlkin versiyalar var. 
Kamera müşahidəsi də deməyə əsas 
verir ki, yanğın haradan başlayıb. Bunu 
nəzərə alaraq yekun rəy əlbəttə ki, 
təqdim olunacaq. Eyni zamanda, bütün 
ticarət mərkəzlərində ciddi təftiş işləri 
aparılmalıdır, təhlükəsizlik tədbirləri 
gücləndirilməlidir. Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlar, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti, rayon, şəhər icra 
hakimiyyətləri bu işlərlə çox ciddi məşğul 
olmalıdırlar. Təhlükəsizliklə bağlı olan 
bütün məsələlər ən yüksək standartlarda 
təmin edilməlidir. 

Sahibkarlara gəldikdə, bir daha 
demək istəyirəm ki, dövlət onların ya-
nında olacaq. Onlara artıq bu məlumat 
verildi. Maliyyə dəstəyinin göstərilməsi 
operativ qaydada təşkil edilməlidir və 
müvafiq göstəriş verilib. Eyni zamanda, 
burada da qeyd olunduğu kimi, onlara 
güzəştli şərtlərlə kreditlər verilməlidir, 
dəymiş ziyan dəqiq hesablanmalıdır. 
Onların bu gün fəaliyyətdə olan digər 
ticarət mərkəzlərində yerləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər görülməlidir ki, işsiz 
qalmasınlar.

Beləliklə, hesab edirəm, görülmüş və 
görüləcək tədbirlər nəticəsində sahibkarlar 
bir daha görəcəklər ki, dövlət hər zaman 
onları dəstəkləyir. Azərbaycanda sahibkar-
lığın inkişafı geniş vüsət alıb və ölkəmizin 
gələcək, uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı 
böyük dərəcədə sahibkarların fəaliyyəti 
ilə bağlıdır. Azərbaycanda indi sahibkar-
lar sinfi yaradılıb. Sahibkarlar müxtəlif 
sahələrdə - həm istehsalda, xidmət və 
ticarət sektorlarında çox fəal işləyirlər. 
Əlbəttə ki, dövlət onlara həm siyasi 
dəstək, həm də maliyyə dəstəyi verir. Bil-
diyiniz kimi, güzəştli şərtlərlə 2 milyard 
manatdan çox kreditlər verilmişdir. Ağır 
günlərdə, bədbəxt hadisə baş verdikdə 
dövlət hər zaman onların yanındadır və 
onların yanında olacaqdır.  

Qeyd etdiyim kimi, komissiya 
tezliklə fəaliyyətə başlamalıdır, bütün bu 
məsələləri araşdırmalıdır və yekun rəy 
təqdim etməlidir. Sağ olun.

AZƏRTAC



29 mart 2019-cu il, cümə 3
“Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş 

yanğın Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 
xüsusi nəzarətə götürülüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
xüsusi nəzarətə götürülmüş paytaxtın Nizami rayonu ərazisində “Diqlas” 
ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə 
Baş Prokurorluğun, Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər və Vergilər nazirliklərinin 
əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat qrupu yaradılıb.

Bu barədə AZƏRTAC-a Baş Prokurorlu-
ğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

Cinayət işinin icraatı Azərbaycan Res-
publikası baş prokurorunun qərarı ilə Baş 
Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
İstintaq İdarəsinə tapşırılıb.

Hazırda Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci 
(Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma ağır 
nəticələrə səbəb olduqda) və 308.2-ci (Vəzifə 
səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə 
səbəb olduqda) maddələri ilə istintaqı apa-
rılan cinayət işi üzrə hadisənin başvermə 
səbəblərinin, sahibkarlara dəymiş ziyanın, 

eləcə də cinayəti törətməkdə təqsirli şəxslərin 
müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb olun-
maları istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz 
istintaq-əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Yanğın nəticəsində zərərçəkmiş 
vətəndaşlardan, eləcə də hadisə ilə bağlı 
məlumatlı şəxslərdən Nizami Rayon Proku-
rorluğunda yaradılmış Qərargahın 421-10-
02 və Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə 
Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin 440-78-13 
nömrəli telefonlarına zəng etmələri xahiş 
olunur.

FHN “Diqlas” ticarət mərkəzində 
baş vermiş yanğınla bağlı 
RƏSMİ  MƏLUMAT  YAYIB

 � Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi (FHN) martın 
   26-da paytaxtın Nizami rayonu 
ərazisində “Diqlas” ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğınla 
bağlı rəsmi məlumat yayıb. 

FHN-in mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, martın 26-da saat 8:13-də nazirliyin 
112 – “qaynar telefon” xəttinə Bakının Nizami 
rayonu, Qara Qarayev prospekti - 81 ünvanında 
yerləşən “Diqlas” ticarət mərkəzinin yaxınlığında 
yerləşən iaşə obyektində (dönərxana) yanğının 
baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Yanğının 
söndürülməsinə cəlb olunan nazirliyin Dövlət 
Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürmə 
bölmələri saat 8:21-də çağırış ünvanına çatıb. 
Yanğının sürətlə yayılması, yanğın hidrantları-
nın və su hovuzlarının uzaq məsafədə olması, 
ərazidəki ticarət obyektlərinin sıx yerləşməsi və 
həmin obyektlərin yanğının sürətlə yayılmasına 
səbəb ola biləcək materiallarla üzlənməsi nəzərə 
alınaraq saat 8:28-də yanğının söndürülməsi üçün 
“3 saylı çağırış” elan edilib.

Yanğınsöndürmə işlərinin sürətləndirilməsi 
və digər təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üçün yanğın yerinə nazirliyin Xüsusi 
Riskli Xilasetmə Xidməti və Mülki Müdafiə 
Qoşunlarının şəxsi heyəti, Aviasiya dəstəsinin 3 
yanğınsöndürmə helikopteri cəlb olunub.

Yanğın nəticəsində dörd mərtəbədən və 
mansardadan, eləcə də üçmərtəbəli zirzəmidən 
ibarət ticarət mərkəzinin zirzəmisinin mənfi 
birinci mərtəbəsindən binanın mansardasına 
kimi içərisində təsərrüfat, geyim və s. mallar 
olan müxtəlif növ mağazalar, habelə ticarət 
mərkəzinə bitişik köşklər 2600 kvadratmetr 
sahədə, ticarət mərkəzinin yaxınlığında yerləşən 
təsərrüfat malları bazarında müxtəlif növ ticarət 
obyektlərinin üzlük hissələri və qismən plastik 
pəncərə çərçivələri və dam örtükləri 200 kvadrat-
metr sahədə (ümumilikdə 16 min 500 kvadratmetr 
sahədə) yanıb.

Saat 12:30-da yanğının ətraf ərazilərə yayıl-
masının və açıq alovun qarşısı alınıb. Sonrakı 
mərhələdə kəşfiyyat, soyutma, ticarət mərkəzinin 

zirzəmisində gizli yanğın və tüstülənmə 
mənbələrinin aşkarlanması üçün söküntü və 
söndürmə işləri aparılıb. Yanğın saat 23:45-də tam 
söndürülüb.

“Diqlas” ticarət mərkəzinin zirzəmisinin 
mənfi 2-ci və 3-cü mərtəbələri (zirzəmi) içərisində 
olan mallarla birlikdə 5 min kvadratmetr sahədə, 
yaxınlıqda olan təsərrüfat malları bazarı 2, 
meyvə-tərəvəz bazarı 2,5 hektar ərazidə və 
üçmərtəbəli “Lotos” ticarət mərkəzi yanğından 
mühafizə olunub.

Hadisə ilə əlaqədar FHN-in Əməliyyat-istintaq 
idarəsində cinayət işinin başlanılması ilə bağlı 
qərar qəbul edilib və istintaq qrupu yaradılıb.

“Bəzi kütləvi informasiya vasitələri və sosial 
şəbəkələrdə, guya, yanğın tam söndürülmədən 
yanğınsöndürmə bölmələrinin ərazini tərk etməsi 
ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar ya-
yılıb. Qəti şəkildə bəyan edirik ki, bu məlumatlar 
kökündən yanlış olmaqla reallığı əks etdirmir və 
görülən işlərin üzərinə kölgə salmaq məqsədilə 
qərəzli şəkildə yayılır.

Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində 
“Diqlas” ticarət mərkəzində yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarının pozulması və bu pozuntuların 
aradan qaldırılmasının zəruriliyi ilə bağlı ticarət 
mərkəzinin rəhbərliyini və digər aidiyyəti şəxsləri 
dəfələrlə rəsmi şəkildə xəbərdar edib.

Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, əməliyyat 
barədə məlumatların nazirliyin rəsmi internet 
informasiya portalında mütəmadi yenilənməsinə 
baxmayaraq, bəzi xəbər saytları həqiqəti əks 
etdirməyən məlumatlar yayır. Kütləvi informa-
siya vasitələrinə, ictimaiyyət nümayəndələrinə, 
sosial şəbəkə istifadəçilərinə bir daha müraciət 
edərək nazirliyin fəaliyyəti, xüsusilə də 
baş verən hadisələrlə bağlı rəsmi olmayan, 
dəqiqləşdirilməmiş məlumatlardan istifadə 
etməməyə çağırır, hadisələrə həssaslıq və anlayış-
la yanaşmağı tövsiyə edirik.

Bir daha xatırladırıq ki, Fövqəladə Hallar Na-
zirliyinin fəaliyyəti barədə məlumatlar nazirliyin 
rəsmi internet informasiya portalında (www.fhn.
gov.az) mütəmadi dərc olunur”, – deyə FHN-in 
məlumatında qeyd olunub.

“The Washington Times”: 
Ermənistan Qarabağı qaytarmalı və 

vassal dövlət olmağa son qoymalıdır
 � “The Washington Times” qəzetində “Jewish News Syndicate” 

nəşrinin sabiq baş redaktoru Ceykob Kamarasın “Ermənistanda 
“məxməri inqilabın” hüdudlarından kənarda” sərlövhəli məqaləsi dərc 
olunmuşdur.  

Müəllif Ermənistanda baş vermiş 
“məxməri inqilaba” və onun nəticələrinə toxu-
naraq xatırladır ki, tezliklə həmin hadisənin 
bir ili tamam olacaq. Ötən ilin aprelində Nikol 
Paşinyan hakiməyyətə nəzarəti ələ alaraq 
hərbi komandirlərdən ibarət “köhnə qvardi-
yanı”,  keçmiş SSRİ-yə və Rusiyaya yaxın 
məmurları kənarlaşdırdı.

Avropa ölkələrindəki və  ABŞ 
Konqresindəki ermənipərəstlər Paşinyanın 
ünvanına mədhiyyələr yağdırdılar. Lakin milli 
təhlükəsizlik üzrə müşavir Con Boltonun 
bu yaxınlarda regiona səfərindən sonra Ağ 
ev də, Dövlət Departamenti də çox skeptik 
əhval-ruhiyyədədirlər. 

ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə müşaviri Con Bolton 
Ermənistana səfərdən sonra belə bir 
mövqedədir: Cənubi Qafqaz Birləşmiş Ştatlar 
üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. 
Azərbaycan və Gürcüstan ABŞ-ın sabit və 
etibarlı müttəfiqləridir, Ermənistan isə öz 
suverenliyini əvvəllər olduğu kimi Rusiyaya 
həvalə etdiyindən bu “mötəbər kluba” daxil 
ola bilmir. 

Bolton inanır ki, uğur qazanmağın açarı 
Dağlıq Qarabağ probleminin həllindədir, yal-
nız bu münaqişənin həlli Ermənistanı trans-
formasiya edərək müstəqillik, modernləşmə 
və çiçəklənmə yoluna çıxara bilər. Yeri 
gəlmişkən, elə Nikol Paşinyanın da baş nazir 

olmaq üçün verdiyi əsas vədi bu idi.
Müəllif yazır: “Ekspertlər belə hesab 

edirlər ki, Cənubi Qafqaz regionu özünün 
bütün potensialını bu üç ölkənin birgə işti-
rakı sayəsində reallaşdıra bilər. Beləliklə, 
Ermənistan Qarabağda müharibəni dayan-
dırmalı və vassal dövlət olmağa son qoyma-
lıdır”.  Kamaras qeyd edir ki, Ermənistanın 
inkişafdan geri qalmasının, dərinləşmiş 
səfalətin, beyin axınının, ölkənin Rusiya və 
İrandan asılılığının bilavasitə səbəbi də Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsidir.

Çoxları Ermənistanın Rusiya və İranla 
alyansdan çıxmaq perspektivini, Cənubi Qaf-
qazdakı qərbyönümlü qonşuları kimi iqtisadi 
islahatlar yoluna qədəm qoymasını yüksək 
dəyərləndirərdi. 

Müəllif yazır: “Ermənistan öz qonşuları-
na -- neft və qazla zəngin Azərbaycana və 
təşəbbüskar Gürcüstana bənzəməklə böyük 
iqtisadi inkişafdan faydalana bilərdi. “Məxməri 
inqilabdan” bir il ötür, lakin Paşinyanın erməni 
xalqına, beynəlxalq ictimaiyyətə verdiyi 
vədlərin yerinə yetirilməsi istiqamətində han-
sısa cüzi irəliləyiş belə əldə olunmayıb”.   

Məqalənin sonunda Kamaras 
Ermənistanın energetika sektorunun Rusiya 
oliqarxlarının əlində olmasını və Paşinya-
nın baş nazir kimi dəfələrlə Rusiyaya səfər 
etməsini ciddi tənqid edir.  

“Xalq qəzeti”

Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğından zərərçəkən sahibkarlarla görüş keçirilib

 � Nizami rayonundakı “Diqlas” 
ticarət mərkəzində baş vermiş yanğından 
zərərçəkən sahibkarlarla Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığı ilə martın 28-də görüş keçirilib. Bu 
barədə Nizami Rayon İcra Hakimiyyətindən 
məlumat verilib. 

Rayon icra hakimiyyətində 
keçirilən görüşdə Azərbaycan 
Respublikası  Prezidenti 
 Administrasiyasının  ərazi-
təşkilat məsələləri şöbəsinin 
müdir müavini  Hüseyn 

Mövsümov, sektor müdiri 
Tağı Tağıyev, Nizami Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Arif Qasımov, iqtisadiyyat 
nazirinin müavini Sahib 
Məmmədov, Fövqəladə 

Hallar Nazirliyinin Dövlət 
Yanğın Nəzarəti Xidmətinin 
rəisi İsrail Əliyev, vergilər 
nazirinin müşaviri Elçin 
Məmmədov, Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
sədrinin birinci müavini Natiq 
Həsənov, Nizami rayon 
prokuroru Pərviz İbayev 
və rayon Polis İdarəsinin 
rəisi Ədalət Abbasov iştirak 
ediblər.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Arif Qasımov 
məlum hadisə ilə bağlı 

dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin aidiyyəti qurumlara 
tapşırıqlarını zərərçəkən 
sahibkarlara çatdırmaq 
üçün sözü Prezident 
Administrasiyasının ərazi-
təşkilat məsələləri şöbəsinin 
müdir müavini Hüseyn 
Mövsümova verib. 

Hüseyn Mövsümov 
“Diqlas” ticarət mərkəzində 
yanğın başlanan andan 
hadisənin Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevin və birinci 

xanım Mehriban Əliyevanın 
ciddi nəzarəti altında oldu-
ğunu bildirib. Şöbə müdirinin 
müavini dövlətimizin başçı-
sının tapşırıqlarını diqqətə 
çatdıraraq qeyd edib ki, 
baş vermiş hadisə ilə bağ-
lı aidiyyəti qurumların və 
zərərçəkən sahibkarların 
nümayəndələrindən ibarət 
komissiya təşkil ediləcək. 
Ədalətli araşdırma aparılaraq 
zərərçəkən hər bir sahibka-
ra dövlət tərəfindən yardım 
göstəriləcək.

Görüşdə iştirak edən 
sahibkarlar Prezident 
İlham Əliyevin siyasətini 
dəstəklədiklərini və 
dövlətimizin başçısına 
göstərdiyi qayğıya görə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Qeyd edək ki, zərərçəkən 
sahibkarlar martın  
27-də də Nizami Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Arif 
Qasımov tərəfindən qəbul 
edilib və onların fikirləri 
dinlənilib. 

AZƏRTAC

Azərbaycandakı dini icmaların rəhbərləri 
31 mart soyqırımı ilə əlaqədar dünya 
ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayıblar

 � Azərbaycandakı dini 
icmaların rəhbərləri dünya 
dini liderlərinə, parlamentlərə, 
beynəlxalq təşkilatlara 
müraciət ünvanlayıblar. Bu 
barədə AZƏRTAC-a Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin 
mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib. Müraciətdə deyilir: 

“O Bir Olan Yaradanın adı ilə!
Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları və milyonlarla dün-
ya azərbaycanlılarının dilək və 
hisslərini ifadə edərək, Müraciətimizi 
Azərbaycan xalqına qarşı məkrli və 
ağlasığmaz cinayətlərlə müşayiət 
olunmuş bəşəri cinayətin – soyqırı-
mının növbəti ildönümü ərəfəsində 
bütün dünya ictimaiyyətinin, dini 
liderlərin, parlamentlər və beynəlxalq 
təşkilatların diqqətinə çatdırırıq.

Dünya tarixində milli, irqi, dini 
mənsubiyyətinə görə törədilmiş 
soyqırımı faktları bəşəriyyətin qan 
yaddaşında “qara ləkələr” kimi qalır 
və insanlığa qarşı ən böyük günah-
lardan hesab olunur. Belə faciəvi 
soyqırımı cinayətlərinə məruz qalan 
xalqlardan biri də azərbaycanlılardır 
və bu dəhşətli fəlakətlərin mütəmadi 
xarakter alması bütün Azərbaycan 
cəmiyyətini, o cümlədən dini 
ictimaiyyəti daim narahat edir.

Erməni millətçilərinin xalqımı-
za qarşı ardıcıl təcavüz və etnik 
təmizləmə siyasətinin əsas məqsədi 
azərbaycanlıları öz əzəli torpaqla-
rından qovmaq, erməni tarixçilərinin 
və ideoloqlarının uydurduğu “böyük 
Ermənistan” dövlətini bu ərazilərdə 
yaratmaqdır. Tarixi faktlar sübut edir 
ki, keçən əsrin xəritələrində 114 min 
kvadrat kilometr olan Azərbaycan 
ərazisi erməni işğalı və yerli əhalinin 
zorla çıxarılması nəticəsində 86,6 
min kvadrat kilometrə qədər azal-
mış, Qarabağ və ətraf rayonların 
işğalından sonra isə ərazilərimizin 
daha 20 faizi zəbt olunmuşdur. XIX 
əsrin birinci rübündə bölgəmizdə 
gedən müharibələrin nəticəsi kimi 
Azərbaycan torpaqları ikiyə bölün-
dü, Qarabağ, Zəngəzur və digər 
ərazilərimizə ermənilərin məqsədli 
şəkildə kütləvi köçürülməsi başladı, 
burada etnik vəziyyət süni surətdə 

və zorla dəyişdirildi. 1905-ci və 
1918-ci illərdə erməni ekstremistləri 
tərəfindən Bakıda, Naxçıvanda, 
Qarabağda, Şamaxıda, Qubada və 
digər bölgələrdə azərbaycanlılara 
qarşı kütləvi qırğınlar törədildi, on 
minlərlə dinc insan qətlə yetiril-
di, yaşayış məntəqələri, tarix və 
mədəniyyət abidələri, məscidlər, 
kilsələr və sinaqoqlar dağıdıldı. 
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və 
deportasiya siyasəti sovet hakimiyyəti 
dövründə erməni şovinistlərinin və 
lobbisinin dəstəyi ilə məkrli metodlarla 
davam etdirildi. 1920-ci illərdə tarixi 
Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur 
heç bir əsas olmadan Ermənistana 
verildi, Dağlıq Qarabağda erməni 
muxtariyyəti yaradıldı. 1948-1953-
cü illərdə yüz minlərlə azərbaycanlı 
öz ata-baba yurdlarından depor-
tasiya edildi və faktiki olaraq əzəli 
Azərbaycan ərazilərində yaradılmış 
Ermənistan Respublikasının monoet-
nikliyi təmin olundu.

Ötən əsrin 80-ci illərinin ikinci 
yarısında SSRİ-nin rəhbər dairələrinə 
erməni lobbisinin təzyiqi və təhriki 
ilə erməni millətçilərinin xalqımıza 
qarşı təcavüz və etnik təmizləmə 
siyasətinin yeni dalğası başlandı. 
Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin Siyasi Büro 
rəhbərliyindən uzaqlaşdırlmasından 
istifadə edən erməni şovinistləri 
250 mindən artıq azərbaycanlının 
Ermənistandan amansızlıqla qovul-
masına nail oldular. Ərazilərimizin 
20 faizi – Dağlıq Qarabağ və onun 
ətrafındakı yeddi rayon genişmiq-
yaslı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 
işğala məruz qaldı, bir milyondan 
artıq azərbaycanlı doğma yurdla-

rından didərgin salındı. Ermənilər 
qəsb etdikləri Qarabağ torpaqlarında 
vandalizm aktları həyata keçirərək 
tarixi, dini və mədəniyyət abidələrimizi 
məhv etdilər. 1992-ci ildə erməni 
ekstremistlərinin qədim Xocalıda 
həyata keçirdikləri soyqırımı aktı isə 
onların törətdikləri vəhşiliklərin kulmi-
nasiya nöqtəsi oldu.

  Soyqırımı və deportasiya 
siyasəti xalqımıza ağır maddi və 
mənəvi zərbələr vurmuş, onun tarixi 
yaddaşında silinməz izlər burax-
mışdır. Erməni millətçilərinin illərlə 
reallaşdırdıqları soyqırımı və depor-
tasiya siyasətinin mahiyyəti yalnız 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda ali hakimiyyətə qayı-
dışından sonra dünya ictimaiyyətinə 
açıqlanmışdır. Azərbaycan Prezi-
denti Heydər Əliyevin 1998-ci il 26 
mart tarixli fərmanı ilə 31 martın 
azərbaycanlıların soyqırımı günü 
elan edilməsi, soyqırımı qurbanla-
rını anma tədbirlərinin keçirilməsi 
beynəlxalq miqyasda Azərbaycan 
həqiqətlərinin daha geniş yayılması 
ilə səciyyələnmişdir.

  Bu gün Azərbaycanın rəsmi 
və ictimai dairələri Azərbaycan 
ərazisində erməni ekstremistlərinin 
törətdikləri etnik təmizləmə və soyqırı-
mı əməllərinə dair təkzibolunmaz 
faktları beynəlxalq təşkilatların və 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqda-
dır. Özlərini soyqırımı qurbanı kimi 
təqdim edən erməni ekstremistləri, 
digər xalqa qarşı həyata keçirdikləri 
gerçək soyqırımı cinayətlərinin 
layiqincə cavabını verməyənlər və 
onlara havadarlıq edənlər bilməlidirlər 
ki, həqiqət gec-tez qalib gələcək, 
ədalət öz yerini tutacaqdır!

Layiqli qiymətini alma-
yan qətliamlar yeni-yeni bəşəri 
cinayətlərə yol açır, dünyanın 
müxtəlif bölgələrində soyqırımlarının 
təkrarlanmasına, miqrant köçkünlər 
ordusunun fəlakətlərinə zəmin ya-
radır. Beynəlxalq terrorizmin tüğyan 
etməsi, həyata keçirilən silsilə terror 
əməlləri, tarixi və dini abidələrə 
qarşı vandalizm aktları bu növ bəşəri 
fəlakətlərə zamanında layiqli hüquqi-
siyasi qiymətin verilməməsinin acı 
fəsadlarıdır. 

Biz dövlətlərarası və xalqlararası 
münasibətlərdə beynəlxalq hüququn 
qəbul edilmiş prinsiplərinin, sivil 
birgə yaşayış normalarının tətbiq 
olunmasının tərəfdarıyıq. Lakin 
təəssüflər olsun ki, erməni terrorçu-
ları törətdikləri cinayətlərə görə hələ 
də cəza almamış, işğal etdikləri Qa-
rabağ və ətraf rayonların ərazilərinin 
qeyd-şərtsiz və dərhal boşaldıl-
masına dair Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatınin Təhlükəsizlik Şurasının 
4 məlum qətnaməsinin tələblərini 
bugünədək yerinə yetirməmişlər. 
Azərbaycanın illərdir beynəlxalq 
təşkilatlara etdiyi müraciətlərə 
rəğmən, Xocalı soyqırımı faktı hələ 
də lazımi səviyyədə siyasi, hüquqi 
qiymətini almamışdır. Baxmayaraq 
ki, Xocalı faciəsi  Holokost, Hernika, 
Xatın soyqırımları kimi insanlığa 
qarşı törədilmiş qətliamlarla bir 
sırada dayanır. Müqəddəs kitablarda 
əksini tapan həqiqət budur ki, Allahın 
yaratdığı bir insanı qətlə yetirmək – 
bütün bəşəriyyəti qətl etmək qədər 
ağır cinayətdir!

Biz, din xadimləri, dini 
icma rəhbərləri bir daha dünya 
ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara 
müraciət edir, erməni işğalçılarının 
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 
soyqırımı cinayətlərinə siyasi-hüquqi 
qiymət verməyə çağırırıq. Qoy 
Uca Yaradan hamımıza doğrunu 
yanlışdan seçməkdə və ədalətli 
olmaqda yardımçı olsun! AMİN!”. 

Müraciəti Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə, Bakı və 
Azərbaycan arxiyepiskopu 
Aleksandr, Azərbaycandakı Dağ 
yəhudiləri icmasının rəhbəri Melih 
Yevdayev imzalayıblar. 

İqtisadiyyat Nazirliyi ticarət mərkəzindəki yanğından 
zərər çəkmiş sahibkarlara müraciət edib

 � İqtisadiyyat Nazirliyi ticarət mərkəzindəki yanğından zərər çəkmiş sahibkarlara 
müraciət edib. 

Nazirliyin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, martın 26-da Bakının Nizami rayonu 
ərazisində "Diqlas" ticarət mərkəzində baş ver-
miş yanğınla əlaqədar zərərçəkmiş sahibkarlarla 
operativ əlaqələrin qurulması və onlara dəstək 

göstərilməsi işlərinin koordinasiyalı təşkili üçün 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına 
əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyində İşçi Qrup yaradı-
lıb. Bununla bağlı, "Diqlas" ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğınla əlaqədar ziyan dəymiş sahibkar-

ların problemlərinin öyrənilməsi məqsədilə İşçi 
Qrup tərəfindən martın 29-31-də onların hər biri ilə 
qabaqcadan razılaşdırılmaqla müəyyən olunmuş 
vaxtlarda fərdi qaydada qəbul edilərək dinlənilməsi 
həyata keçiriləcək. 

Qəbul İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin inzibati 
binasında (Ünvan: Atatürk prospekti134, telefon: 
012-404-04-01) təşkil olunacaq.
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Deputat dedi ki, mən dövlət baş-
çısının bu hadisə ilə bağlı ciddi tədbir 
görəcəyinə, həmişə olduğu kimi, bu 
dəfə də zərər çəkən insanlara arxa – 
dayaq olacağına, onlara maddi yar-
dım göstərəcəyinə əmin idim: “Çünki 
bundan əvvəl baş vermiş zəlzələ və 
digər hadisələr zamanı ölkə başçı-
sının dərhal zərər çəkən insanlarla 
görüşməsinin, onlara hər cür kömək 
göstəriləcəyi barədə vəd verməsinin 
və həmin vədlərin yerinə yetirildiyi-
nin şahidi olmuşdum. Tək mən yox, 
bütövlükdə xalqımız bunun şahididir. 
Martın 28-də Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Bakının Nizami rayonundakı 
ticarət mərkəzində baş vermiş yanğınla 
əlaqədar müşavirə keçirilməsi bir daha 
təsdiqlədi ki, bu hadisə ilk gündən ölkə 
başçısının nəzarətində olub. Bu, bir 
daha onu göstərir ki, Prezident hər bir 

Azərbaycan vətəndaşının və sahibkarın 
yanındadır”.

Prezidentin sədrliyi ilə keçirilən 
müşavirədə dövlət başçısının atdığı 
addımın dünyada analoqu olmadığını 
vurğulayan Ç.Qənizadə bunu huma-
nizm prinsiplərinə sadiqliyin nümunəsi 
kimi dəyərləndirdi. Dedi ki, xalqımız 
belə dövlət başçısı ilə fəxr etməli, 
qürur duymalıdır: “Mən dünyada elə bir 

dövlət başçısı tanımıram ki, 
dövlətin məsuliyyət daşı-
madığı bir halda insanlara 
dəymiş zərərin bu cür opera-
tiv şəkildə ödənilməsinə görə 
hər hansı bir tapşırıq versin 
və dərhal icrasına başlanıl-
sın. Biz bu gün sahibkarlara 
dəymiş ziyana görə maddi 
yardım verilməsi ilə bağlı 
ölkə başçısının tapşırığının 
şahidi olduq. Sığortalanma-

yan alış-verişin predmeti olan əşyaların 
yanması, sahibkarlara dəymiş ziyana 
görə maddi yardım verilməsi ilə bağlı 
dövlət başçısı tərəfindən belə bir huma-
nist addımın atılması alqışalayiqdir”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Dövlət başçısının  
növbəti humanist addımı

– Ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğın təkcə burada işləyən adam-
ların deyil, onların yaxınlarının və 
ailələrinin də narahatlığına səbəb 
oldu. Çünki yüzlərlə insan burada 
çalışaraq ailələrini dolandırırdı. Baş 
vermiş yanğın bir çoxları kimi mənə 
də ziyan vurdu. Bizim hər birimiz üçün 
belə çətin məqamda dövlətimizin baş 
vermiş hadisə ilə bağlı dərhal reaksiya 
verməsi, Prezidentimizin bu məsələ ilə 
əlaqədar müşavirə keçirməsi inamımı-
zı daha da artırdı. Axı biz dövlətimizin 
sahibkarlığa olan diqqət və qayğısının 
dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bu dəfə də 
ölkə başçımız sahibkarların yanında 
olduğunu və onlara bir daha dəstək 
göstərdiyini əyani şəkildə sübut 
etdi. Prezident Administrasiyasının 
nümayəndəsi başda olmaqla əlaqədar 

qurumların səlahiyyətli şəxslərinin 
zərərçəkmiş sahibkarlarla gö-
rüşü və onları narahat edən 
problemlərlə bağlı məsələlərə 
aydınlıq gətirilməsi narahatlığımı-
za son qoydu. 

Möhtərəm Prezidentimizin 
“Bakı şəhərinin Nizami rayo-
nu ərazisində “Diqlas” Ticarət 
Mərkəzində baş vermiş yanğınla 
əlaqədar komissiyanın yara-
dılması haqqında” sərəncamı 
ümidlərimizi daha da artırdı. Bun-
dan sonra komissiya araşdırmalar 
aparıb, hər bir sahibkara dəymiş 
ziyanı müəyyənləşdirəcək. Biz 
Prezidentimizdən belə humanist 
addımı gözləyirdik. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Biz tələbələr yüksək qayğıya biliklərə 
dərindən yiyələnməklə cavab verəcəyik 

– Dövlətimizin başçısının tələbələrin 
təqaüdlərinin artırılması ilə əlaqədar qərarı bütün 
tələbə yoldaşlarım kimi, mənim də ürəyimdən 
oldu. Biz tələbələr bu qayğıya, əlbəttə, yüksək 
biliklərə sahib olmaqla cavab verməyə çalışaca-
ğıq. Mən ölkəmizin ən qocaman ali təhsil ocağı 
olan Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində 
təhsil alıram. Məqsədim xalqımızın tarixini 
dərindən öyrənərək gələcəkdə öz biliklərimi son-
rakı nəsillərə ötürməkdir. 

Tarixə dərindən bələd olduqca başa düşürəm 
ki, zamanın yaddaşında o tarixi şəxsiyyətlər qalır 
ki, onlar təmsil olunduqları xalqların inkişaf və 
tərəqqisinə nail ola biliblər. Tərəqqinin yolu isə 
yalnız elm və biliklərdən keçir. Elmə, təhsilə 
xüsusi diqqət və qayğı göstərən dövlət başçı-
larından biri dahi siyasətçi Heydər Əliyev idi. 
Xoşbəxtlikdən, ümummili liderin xalqımızın 

parlaq gələcəyinə xidmət edən müdrik siyasəti bu 
gün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən böyük uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycan dövləti son illər davamlı olaraq 
inkişaf edir. Xalqımızın həyat səviyyəsi daim 
yaxşılaşır. Görünən budur ki, ölkəmiz varlandıq-
ca, dövlətimizin qüdrəti artdıqca, əhalinin həssas 
təbəqəsi olan imkansız vətəndaşların, eləcə də 
əlil və şəhid ailələrinin pensiya və müavinətləri 
mütəmadi olaraq artırlır. 

Möhtərəm Prezidentimizin biz tələbələri də 
daim diqqət mərkəzində saxlaması, əlbəttə, hər bi-
rimizi ruhlandırır, Vətənə daha çox fayda vermək 
naminə daha yaxşı oxumağa sövq edir. 

Söhbəti yazdı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”

Vətəndaşlara göstərilən 
qayğının parlaq təzahürü  
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə xalqa təbrikində bildirib ki, 

Azərbaycan hərtərəfli islahatların yeni mərhələsinə qədəm qoyub. İqtisadi isla-
hatlar isə əlavə gəlirlərin əldə edilməsinə və büdcə gəlirlərinin artmasına imkan 

verir. Cari ilin yanvar–fevral aylarında büdcə daxilolmaları 150 milyon manat artıb. Bu, 
həmin vəsaitin sosial layihələrə yönəldilməsinə şərait yaradır.  

Ciddi islahatların keçən il prezident 
seçkilərindən sonra başlandığını vurğulayan 
dövlətimizin başçısı daha sonra deyib: “Bu gün 
isə çox ciddi sosial paket təsdiqləndi və bu sosial 
təşəbbüslər nəticəsində 3 milyondan çox insan öz 
maddi vəziyyətini, maliyyə vəziyyətini yaxşılaş-
dırmış olur. Bildiyiniz kimi, minimum əməkhaqqı 
və minimum pensiya, təxminən, 40 faiz art-
mışdır. Sosial müavinətlər orta hesabla iki dəfə 
artmışdır. Köçkünlərə verilən müavinət 50 faiz 
artmışdır. Tələbələrin təqaüdləri, şəhid ailələrinə 
verilən müavinətlər, digər sosial ödənişlər artıb. 
Çoxmənzilli binaların sənədləşdirilməsi ilə bağlı 
müvafiq fərman imzalanıb. Problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı çox ciddi fərman imzalanıb. Onu 
deyə bilərəm ki, bu fərmanın dünyada bənzəri 
yoxdur və bu fərman 800 min insanı əhatə edir. 
Yəni, Azərbaycan dövləti bir daha göstərir ki, öz 
vətəndaşının yanındadır”.

Bu sözlərdən aydın görünür ki, əhalinin sosial 
rifahının yüksəldilməsi Prezident İlham Əliyevin 
apardığı siyasətin prioritetlərindən biri olub. Dövlət 
başçısının birbaşa rəhbərliyi altında pensiya, ünvanlı 
yardım, əlilliyə görə müavinətlərin verilməsi və 
məşğulluq sahələrində şəffaflığın və sosial ədalətin 
təmin olunması, bürokratiya, süründürməçilik və 
korrupsiya hallarının aradan qaldırılması, məmur–
vətəndaş təmasının minimuma endirilməsi ilə bağlı 
önəmli addımlar atılıb. Gömrük və vergi sisteminin 
şəffaflaşması, idxal-ixrac əməliyyatları üzrə statistik 
uçotun düzgün qurulması və xarici ticarət fəaliyyəti 
ilə məşğul olan şəxslərlə məmur təmasının mini-
muma endirilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət qurum-
ları qarşısında konkret vəzifələr qoyulub. Həmin 
vəzifələrin gerçəkləşdirilməsi isə vətəndaşların rifah 

halının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Yeri gəlmişkən, vurğulamaq istərdim ki, 

Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə göstərişləri ilə 
reallaşdırılan islahatların nəticələri iqtisadiyyatımı-
zın bütün sahələrində nəzərə çarpır. Ölkəmizdə kadr 
potensialına düzgün yanaşılma, mütəxəssislərin 
yerləşdirilməsi, müvafiq sahələrdə nəzarətin 
gücləndirilməsi müsbət dəyişikliklərə səbəb olub. 
Əminliklə bildirirəm ki, bu gün   İqtisadiyyat, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Vergilər, Kənd 
Təsərrüfatı nazirliklərinin, Gömrük Komitəsinin 
vasitəsilə həyata keçirilən islahatlar ölkə iqtisadiy-
yatının inkişafına geniş imkanlar açıb. Məhz həmin 
sahələrin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın 
maliyyə imkanları daha da genişlənib, vətəndaşların 
sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn 
qərarların qəbuluna  əlverişli şərait yaranıb. Yeni 
sağlamlıq komplekslərinin, müəssisələrin, infrast-
ruktur obyektlərinin yaradılması isə  iş yerlərinin 
açılmasına, büdcəyə vergi, gömrük daxilolmala-
rının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına müsbət təsir 
göstərib.  

Burada diqqəti bir mühüm məqama da 
yönəltməyi vacib bilirəm. Belə ki, Azərbaycanda so-
sial siyasətin davamlı şəkildə reallaşdırılması cənab 
Prezident İlham Əliyevlə cəmiyyətimiz arasında 
etimad mühitini formalaşdıran ən önəmli amildir. 
Hakimiyyətlə xalq arasında anlaşma və etimad 
məsələsində Azərbaycanın, hətta inkişaf etmiş 
ölkələrin reytinqlərində ən yüksək pillələri tutması 
məhz sosial siyasətin əhatəliliyi hesabına əldə olu-
nan uğurlu nəticədir. 

Səbuhi ABBASOV,  
Azərbaycan-Slavyan Gəncləri 

Assosiasiyasının sədri 

Amma Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin başlandığı 1988-
ci ildən 31 il, BMT qətnamələrinin 
qəbul edildiyi 1993-cü ildən isə 
26 il keçsə də, hələ Azərbaycan 
ərazilərinin işğalına son qoyulma-
yıb. Bu fikir Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən, demək olar 
ki, bütün beynəlxalq tribunalardan 
səsləndirilib. Üstəlik, Azərbaycan 
dövlətinin başçısı aparıcı beynəlxalq 
təşkilatları məsələlərə ikili standartlar-
la yanaşmaqda ittiham edib. Bildirib 
ki, bəzi ölkələrə qarşı qəbul edilmiş 
qətnamələr saatlar ərzində həyata 
keçsə də, Azərbaycana münasibətdə 
illərlə yerinə yetirilmir. 

Biz hələ də dünyadan ədalət 
gözləyirik, problemin qan tökülmədən 
həllinə ümidlə baxırıq.  Azərbaycan 
ərazilərinin işğalında əsas rolu 
Ermənistanın sabiq dövlət başçıları 
Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan 
oynasa da, ölkənin hazırkı baş naziri 
Nikol Paşinyan da münaqişənin həllini 
uzatmağa çalışır. O, xeyli müddətdir ki, 
danışıqlara Dağlıq Qarabağin erməni 
icmasını qoşmağa çalışır. Bildirir ki, 

Ermənistan Qarabağın adından danışa 
bilməz. Amma Ermənistan baş nazirinin 
oğlu Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət 
keçə və baş nazir Paşinyan həftə 
səkkiz, mən doqquz oğlunu yoxlamaq 
üçün Qarabağa gələ bilər. Belə çıxır ki, 
Nikol Paşinyan öz gözündə tiri görmür, 
amma başqasının gözündə tük axtarır. 

İndi vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, 
Ermənistanın hazırkı rəhbərliyi keçmiş 
rəhbərləri məhkəməyə çəkir, indiyədək 
tökdükləri qanların hesabını sorur. 
Əlbəttə, söhbət Qarabağın müdafiəsi 
uğrunda həlak olmuş 10 minlərlə 
azərbaycanlının deyil, 2008-ci il martın 
1-də o vaxtkı prezident Robert Ko-
çaryanın tökdüyü 10 nəfər erməninin 
qanından gedir. 

Hazırda Yerevan Şəhər 
Məhkəməsində Robert Koçaryanın 

mühakiməsi davam edir. Sabiq dövlət 
başçısı 2008-ci ilin 1 martında İrəvanda 
keçirilmiş etiraz aksiyasının zorakılıqla 
dağıdılması haqqında əmr verməkdə 
ittiham edilir. Həmin ildə baş tutmuş 
prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz 
edən kütləyə ordu tərəfindən atəş açıl-
mış, 10 nəfər həlak olmuşdu. 

Bu il martın 15-də Yerevan Şəhər 
Məhkəməsi R.Koçaryanın həbs 
müddətini iki ay uzatmaq barədə qərar 
qəbul edib. Bu isə onun müdafiəçiləri 
tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. 
Vəkillər bəyan ediblər ki, qərar 
əsassızdır və siyasi motivlidir. Eyni 
fikirləri sabiq dövlət başçısının özü də 
səsləndirib. O deyib ki, irəli sürülmüş 
ittihamlar Ermənistanın baş naziri Ni-
kol Paşinyan tərəfindən quraşdırılıb. 

Məsələ bundadır ki, 2008-ci 

il prezident seçkilərindən sonra 
Ermənistan paytaxtında baş qaldır-
mış etiraz aksiyasında hazırkı baş 
nazir N.Paşinyan da iştirak etmiş və 
buna görə 2 il həbsxana həyatı yaşa-
mağa məcbur olmuşdu. 

R.Koçaryanın vəkili Yerevan 
Məhkəməsinin qərarından protest 
vermiş və qərara izahat verilməsini 
tələb etmişdi. Lakin məhkəmə bu 
günlərdə keçirilmiş prosesdə sabiq 
prezidentin vəkillərinin şikayətini 
qəbul etməyib. Bu barədə Koçarya-
nın vəkillər komandasının mətbuat 

katibi Elen Arakelyan məlumat verib. 
Arakelyan bəyan edib ki, Koçaryanın 
müdafəçiləri Xüsusi İstintaq Xidmətinə 
də müraciət edərək, ittihamın 
dəqiqləşdirilməsini istəyiblər. Lakin 
tələb orada da rədd edilib. 

Vəkil Ayk Alumyan isə deyib ki, Ko-
çaryanın həbsi ilə bağlı artıq 5-ci dəfə 
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 
müraciət ediblər. Tələbləri Koçaryanın 
həbsi barədə qərarın ləğv edilməsidir. 

Amma görünən budur ki, 
R.Koçaryan da, vəkilləri də hələ 
çox gözləməli olcaqlar. Çünki 
süründürməçilik xroniki erməni 
xəstəliyidir...

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Siyasi şərhçi, keçmiş hərbçi Eduard 
Melikyan bildirib ki, əsası Serj Sar-
kisyan tərəfindən qoyulan bu ənənə, 
yəni əsgərlərin alçaldılması, zabitlər 
tərəfindən döyülməsi, təhqir edilməsi 
bu gün də davam etdirilir. Bu da orduda 
intihar və özünəqəsd hallarının getdikcə 
çoxalmasına rəvac verir. Onun dediyinə 
görə, müdafiə naziri Vigen Sarkisyanla 
baş qərargah rəisi Movses Hakopyan 
arasında getdikcə dərinləşən qarşıdurma 
ordunu çökdürüb. Bir neçə gün bundan 
əvvəl cəbhə bölgəsində əsgərlər arasında 
baş verən silahlı qarşıdurma birinci 
hal deyil. Siyasi şərhçi bildirib ki, son 
vaxtlar orduda əsgərlərin bir-birini odlu 
silahla öldürməsi halları tez-tez baş 
verir. Təəssüf ki, bütün bunlar xalqdan 
gizlədilir, ölənlərin və intihar edənlərin 
sayı barədə məlumat verilmir.

Son vaxtlar əsgərlərdən birinin 
digərinə atəş açması nəticəsində baş 
verən ölüm və ağır yaralanma hallarını 
ört-basdır etməyə çalışan Ermənistanın 
Müdafiə Nazirliyi bütün bunların, əsgər 
ölümünün guya atəşkəsin pozulması 
nəticəsində baş verdiyi barədə məlumat 
yayıb. Keçmiş hərbçi müsahibəsində 
bildirib ki, əslində, ölüm faktları silahlı 
qüvvələrdəki intizamsızlığın və özba-
şınalığın nəticəsidir: “Əgər bir əsgər öz 
canına qıyırsa, deməli, bunun arxasında 
kifayət qədər müəmmalı, şübhəli hallar 
var. Bu müəmmalar heç vaxt araşdırılma-
yıb və baş verən ölüm hallarına görə bu 
vaxta qədər heç kəs cəzalandırılmayıb. 
Eyni zamanda, bunun kökündə əsgər-
komandir inamsızlığı, etimadsızlığı və 
nizamnamədənkənar halların baş verdiyi, 

əsgərlərin yüksək rütbəli zabitlərin bağ 
evlərində qul kimi işlədilmələri dayanır. 
Ona görə də gənclər kütləvi surətdə hərbi 
xidmətdən yayınmağa çalışırlar”.

“News.am” saytının məlumatında bil-
dirilir ki, aparılan araşdırmalardan sonra 
məlum olub ki, 2018-ci ildə Ermənistan 
ordusunda 23 əsgər intihar edib. 
Ümumilikdə isə orduda ölən əsgərlərin 
sayı 80-ə çatıb. Hüquq müdafiəçisi Janna 
Aleksanyan da bu faktları təsdiqləyib. 
Onun dediyinə görə, qeyri-döyüş 
şəraitində əsgər ölümü ilə bağlı qaldırı-
lan cinayət işlərinin hamısında bir səbəb 
göstərilir: xidməti vəzifəsini yerinə 
yetirərkən silahla düzgün davranma qay-
dalarını pozub. Bunlar hamısı Müdafiə 
Nazirliyinin əsgər ölümlərini ört-basdır 
etmək üçün uydurmalarıdır.

J.Aleksanyan bildirib ki, Nikol 
Paşinyanın ölkəyə rəhbərliyindən sonra 
orduda heç nə dəyişməyib. Əksinə, 
vəziyyət getdikcə pisləşir. Onun dediyinə 

görə, gənc əsgərlərin özünəqəsd hal-
larının əksəriyyəti Nikol Paşinyanın 
ölkəyə rəhbərliyindən sonra baş verib. 
Hüquq müdafiəçisi deyib ki, valideynlər 
tərəfindən daxil olan şikayətlərin 
əksəriyyətini komandirlərin sıravi heyət 
üzərində zorakılıq hallarının olması, 
əsgərlərin alçaldılması və döyülməsi 
faktları təşkil edir. Bu səbəblərə görə də 
valideynlər bütün vasitələrlə övladlarını 
hərbi xidmətdən yayındırır, müxtəlif 
bəhanələrlə ölkədən çıxarırlar. Statistik 
məlumatlar da təsdiqləyir ki, son illər 
ölkəni tərk edənlər arasında gənclər çox-
luq təşkil edir. Onların əksəriyyəti hərbi 
xidmətdən açıq şəkildə imtina edir.

“Aravot” qəzetinin yazdığına görə, 
hərbi xidmətə aparılan gənclərin sağlam-
lığı yetərincə yoxlanılmır. Gənc əsgərlər 
arasında psixi problemi, sudurğa və 
digər xəstəliyi olanlar müəyyənləşdirilib. 
Lakin həmin xəstələri hərbi xidmətə 
göndərənlər cəzalandırılmayıb. Qəzet, 

həmçinin orduda baş alıb gedən korrup-
siya faktları barədə də məlumatlar yayıb. 
Həmin məlumatlarda bildirilir ki, müdafiə 
naziri Vigen Sarkisyan özünün korrupsi-
yaya qarşı mübarizə apardığı təəssuratını 
yaratmaqla baş verənlərdən yaxasını 
kənara çəkir, bunları baş qərargahın 
səhlənkarlığı və vəzifə səlahiyyətlərindən 
sui-istifadəsi ilə əlaqələndirir. Əslində, 
bütün bunlar müdafiə nazirinin gözü 
qarşısında baş verir.

Ordudakı özbaşınalıq, müəmmalı 
əsgər ölümləri Ermənistanda ictimai-
siyasi vəziyyəti getdikcə gərginləşdirir. 
Artıq işğalçı ölkədə etiraz aksiyaları 
baş qaldırır və vətəndaş qarşıdurması 
gözlənilir. Valideynlər bildirirlər ki, 
Paşinyan bu barədə dərindən düşünməli, 
orduda nizam-intizam yaratmalı, qul-
durluq hallarına son qoymalıdır. Bu isə 
mümkün deyil.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident bir daha sübut 
etdi ki, xalqın yanındadır

Bakının Nizami rayonu ərazisində 
yerləşən “Diqlas” Ticarət Mərkəzində 
yanğının baş verməsinə görə 

təəssüflənirəm. Hesab edirəm ki, bu yan-
ğın nəticəsində kiçik sahibkarlıqla məşğul 
olanlara böyük zərər dəyib. Yanğından 
sonra bəzi mətbuat orqanlarında “Heç 
kəs yanan mallarına görə sığorta pulu 
ala bilmir” və digər araqarışdıran başlıq-
lar altında yayımlanan məqalələrə rast 
gəldim. Müəyyən şəxslər bunun üzərində 
sanki siyasi gedişlər etməklə öz maraq-
larını, nüfuzlarını artırmaq üçün qanuna-
zidd fikirlər səsləndirməklə cəmiyyətdə 
çaşqınlıq yaratmaq istəyirdilər. Ancaq bu 
dəfə də belələrinin xəbis niyyətləri alt-üst 
oldu. Bu fikirləri bizimlə söhbətində Milli 
Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quru-
culuğu komitəsinin üzvü, Demokratiya və 
İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz 
Qənizadə səsləndirdi.

 � Martın 26-da Bakının Nizami rayonunda yerləşən 
“Diqlas” Tcarət Mərkəzində baş vermiş yanğında 
zərərçəkmiş vətəndaşlarla görüşün keçirilməsi, 
Prezidentin dəymiş ziyanla bağlı maddi yardımın verilməsi 
barədə tapşırığı bir daha göstərdi ki, dövlətimiz həmişə 
öz vətəndaşının yanındadır. Baş vermiş hadisədən 
zərərçəkmiş vətəndaşlardan biri, kiçik sahibkar Zeynəb 
Cəfərova bizimlə söhbətində məlum hadisə ilə bağlı 
fikirlərini belə ifadə etdi:

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli on illərlə, 
Robert Koçaryanın həbsi isə aylarla uzanır

Bu gün Ermənistan beynəlxalq aləmdə təcavüzkar, işğalçı, terroçu 
dövlət kimi tanınır. Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi (Dağlıq Qara-
bağ bölgəsi və daha 7 rayonumuz) bu ölkə tərəfindən işğal olunub. 
Bununla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul edərək 
Ermənistanın öz qoşunlarını Azərbaycan ərazilərindən qeyd-şərtsiz 
çıxarmasını tələb edib. Başqa beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən, 
ATƏT, AŞ, eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı 
və digərləri Ermənistanın işğalını pisləyən qərar və qətnamələr qəbul 
ediblər. 

Ermənistan ordusunda özbaşınalıq davam edir
“News.am” saytı son illər, xüsuslə, Nikol Paşinyanın ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi dövrdə hərbi hissələrdə qeyri-döyüş şəraitində 
ölən əsgərlərin sayında artım müşahidə olunduğu barədə məlumat 
yayıb. Ermənistanın aparıcı kütləvi informasiya portalı bu 
istiqamətdəki araşdırmanın və hüquq müdafiəçisi Janna Aleksan-
yanın səsləndirdiyi faktlara istinadən bildirib ki, bu ölkənin silahlı 
qüvvələrində baş verən ölüm halları xalqdan gizli saxlanılır. İşğalçı 
ölkənin parlamentinin müdafiə məsələləri üzrə komitəsinin sədri 
Andranik Koçaryan da silahlı qüvvələrdə baş verən müəmmalı ölüm 
hadisələrindən narahatlığını ifadə edib.



DTX-nın kollektivi Fəxri xiyabanda 
ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyi 
qədim və şərəfli tarixi dərin köklərə, 
yüz illər boyu nəsillərdən-nəsillərə 
ötürülən ənənələrə bağlıdır. 
“Biz nadir irsin varisiyik. Hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı bu irsə layiq 
olmağa çalışaraq böyük bir tarixi 
keçmişi, zəngin mədəniyyəti, yüksək 
mənəviyyatı olan ölkəmizin həm 
dünəninə, həm bu gününə, həm də 
gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi 
ilə yanaşmalıdır”, - deyən ulu öndər 
Heydər Əliyevin mənalı ömrü və 
möhtəşəm dövlətçilik fəaliyyəti məhz 
xalqımızın tarixi ənənələrinə sadiqli-
yinin ən bariz nümunəsidir.

Ümummilli lider bu tarixi 
ənənələrə nəinki əsl vətəndaş və 
rəhbər məsuliyyəti ilə yanaşıb, 
həm də özü Azərbaycanın yeni, 
müasir dövlətçilik tarixini yaradıb, 
daha mükəmməl dövlət idarəçiliyi 
ənənələrinin əsasını qoyub. Müstəqil 

və suveren dövlətin simvolu, 
siyasət dahisi, doğma Vətəni hədsiz 
məhəbbətlə sevən, qətiyyətli və 
fədakar bir insan kimi xalqımızın 
yaddaşında əbədi yaşayan Heydər 
Əliyevin uca şəxsiyyəti və həyat yolu 
onun davamçıları, Azərbaycanın 
indiki və gələcək nəsilləri üçün ən 
dəyərli örnəkdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
çox gənc yaşlarından dövlət 
hakimiyyətinin mühüm strukturların-
dan birində – təhlükəsizlik orqanında 
xidmətə başlaması, burada çalışdığı 
25 il ərzində yüksək peşəkarlığa və 
təşkilatçılıq bacarığına yiyələnməsi 
onun həyat yolunu müəyyənləşdirən 
mühüm amil idi. Sovet hakimiyyəti 
dövründə özünün nadir istedadı və 
fenomenal bacarığı sayəsində bu 
orqanda sıravi əməkdaşdan komitə 
sədri və general rütbəsinədək 
yüksəlmiş ilk azərbaycanlı kimi 

adını tarixə yazdıran Heydər Əliyev, 
həm də müstəqil Azərbaycanın milli 
təhlükəsizlik konsepsiyasının müəllifi 
və onun gerçəkləşməsini təmin 
edən səmərəli idarəçilik sisteminin 
yaradıcısıdır.

Dahi rəhbər Heydər Əliyev 
deyib: “Dövlətimizin, xalqımızın 
təhlükəsizliyini təmin etmək peşəsinə 
sahib olmaq hər bir vətəndaş üçün 
şərəfli vəzifədir. Çünki təhlükəsizlik 
təşkilatının əməkdaşları cəmiyyətdə 
yüksək etimada, eyni zamanda, 
yüksək səlahiyyətə malikdirlər. 
Gərək hər bir əməkdaş bunların 
müqabilində öz məsuliyyətini dərk 
edə bilsin və üzərinə düşən vəzifəni 
yerinə yetirə bilsin”. Müasir dövrdə 
xüsusi xidmət orqanlarının əsas 
vəzifəsi vətəndaşın, cəmiyyətin 
və dövlətin ən ümdə maraqlarını 
qorumaq, ölkənin sabit inkişafı 
və mənafeləri əleyhinə yönəlmiş 
təhlükə və təhdidlərə qarşı mübarizə 
aparmaqdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
milli inkişaf strategiyasını uğurla 
davam etdirən Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi alternativi olmayan 
məqsədyönlü, ardıcıl və qətiyyətli 
daxili və xarici siyasət sayəsində 
bu gün heyrətamiz tərəqqi yolun-
da inamla addımlayan müstəqil 
Azərbaycan regionun lider dövləti 
kimi beynəlxalq münasibətlər və 
təhlükəsizlik sistemində öz layiqli 

yerini tutur, xalqımız milli həmrəylik, 
rifah və sabitlik şəraitində yaşayır.

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin müdrik 
rəhbərliyi ilə dövlət müstəqilliyinin, 
maraqlarının və təhlükəsizliyinin, 
ölkənin ərazi bütövlüyünün, 
vətəndaşların hüquq və azadlıqla-
rının, cəmiyyətin maddi və mənəvi 
dəyərlərinin qorunması sahəsində 
üzərinə düşən məsul vəzifələri 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
şəxsi heyəti bundan sonra da 
yüksək səviyyədə, şərəflə və vicdan-
la yerinə yetirəcək.

Əlamətdar yubiley münasibətilə 
martın 28-də Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin rəisi, Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı, general-polkov-
nik Mədət Quliyev və DTX-nın 
əməkdaşları Fəxri xiyabana gələrək 
ulu öndər Heydər Əliyevin əziz 
xatirəsini yad edib, məzarı önünə 
əklil qoyublar. 

Görkəmli oftalmoloq-alim, 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
da xatirəsi ehtiramla anılıb, məzarı 
üzərinə gül dəstəsi düzülüb.

Sonra Şəhidlər xiyabanında 
ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütöv-
lüyü uğrunda mübarizədə canların-
dan keçmiş qəhrəman Vətən övlad-
larının unudulmaz xatirəsi yad edilib, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil 
qoyulub.

AZƏRTAC

Xarici ölkələrin xüsusi xidmət 
orqanlarının rəhbərləri İçərişəhər və 

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olublar
 � Azərbaycan təhlükəsizlik 

orqanlarının yaranmasının 100 illiyi, dövlət 
təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat orqanlarının 
əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə 
ölkəmizdə səfərdə olan xarici ölkələrin 
xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və 
onların rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətləri 
martın 28-də İçərişəhər və Heydər Əliyev 
Mərkəzi ilə tanış olublar.

Əvvəlcə İçərişəhərdə 
olan qonaqlara UNESCO-
nun Dünya İrsi Siyahısına 
daxil edilmiş “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu, burada aparılan 
təmir, abadlıq və bərpa 
işləri barədə məlumat ve-
rilib. Bildirilib ki, İçərişəhər 
ərazisində müxtəlif əsrlərə 
aid nadir tarixi-memarlıq 
abidələri qorunub saxlanılır. 

İçərişəhərlə tanışlıq orta 
əsr Şərq memarlığının şah 
əsəri, dünya əhəmiyyətli 
tarix-memarlıq abidəsi olan 
“Şirvanşahlar” saray komp-
leksini ziyarətlə başlayıb. 
Məlumat verilib ki, XV əsrin 
əvvəllərində inşa olun-
muş tarixi abidənin tikililəri 
İçərişəhərin təpələrindən 
birinin ən hündür nöqtəsində 
yerləşir. O, Xəzər dənizindən 
və şəhərin ətrafındakı 
yüksəkliklərdən aydın görü-
nür. Kompleks bu günədək 
tarixi-memarlıq üstünlüyünü 
saxlamaqdadır.

Gəzinti zamanı qonaq-
lara paytaxt Bakının qədim 

tarixi rəmzlərindən biri Qız 
qalasının özünəməxsus 
memarlıq xüsusiyyətləri 
barədə də məlumat verilib. 
Bildirilib ki, eramızdan əvvəl 
VII-VI əsrlərdə inşa olunan 
Qız qalası XII əsrdə bərpa 
edilib. Hündürlüyü 28 metr, 
diametri 16-16,5 metr olan 
abidə silindr formalı əsl 
qaladan və cənub tərəfdən 
ona bitişən iri dayaq tikilidən 
ibarətdir. Dünya əhəmiyyətli 
bu abidənin qorunub 
saxlanması və mövcud 
görkəmdə gələcək nəsillərə 
çatdırılması üçün Prezident 
İlham Əliyevin tapşırıqları 
əsasında 2009-2013-cü 
illərdə burada konservasiya 
işləri aparılıb.

Qonaqlar İçərişəhərdəki 
Miniatür Kitab Muzeyi ilə də 
tanış olublar. Məlumat verilib 
ki, 2002-ci ildə fəaliyyətə 
başlayan muzeyin yaradı-
cısı və təsisçisi, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Zərifə Sa-
lahovadır. Hazırda muzeydə 
39 rəfdə 5700 nüsxədən 
artıq kitab nümayiş etdirilir. 

Yetmişdən çox ölkədə çap 
olunmuş bu kitabların ən kiçi-
yinin ölçüləri 0,75x0,75 milli-
metrdir. Üç kitab isə 2x2 milli-
metr formatındadır. Fəaliyyət 
göstərdiyi illərdə 160-dan 
çox miniatür kitab buraxan, 
dünyada unikallığı ilə seçilən 
muzeyin fəaliyyətinə 600-dən 
artıq məqalə həsr edilib. Bu-
rada, eyni zamanda, 100-dən 
çox kitabın təqdimatı keçirilib.

Sonra qonaqlar dün-
ya memarlığının nadir 
incilərindən sayılan Heydər 
Əliyev Mərkəzində olublar.

Onlara bildirilib ki, 
mərkəzin fəaliyyəti 
Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin 
dövlətçilik fəlsəfəsinin, 
azərbaycançılıq ideologiya-
sının və ulu öndərin irsinin 
dərindən öyrənilməsinə və 
tədqiqinə yönəlib. Mərkəzin 
həyata keçirdiyi layihələr 
Azərbaycan tarixinin, dilinin, 
mədəniyyətinin və digər 
milli sərvətlərin beynəlxalq 
aləmdə təbliğinə, elmin, 
təhsilin, mədəniyyətin, 
səhiyyənin, idmanın, eko-
logiyanın və iqtisadiyya-
tın müxtəlif sahələrinin 
dəstəklənməsinə və inkişafı-
na xidmət edib.

Mərkəzin ən cəlbedici 
hissələrindən biri olan 
Heydər Əliyev Muzeyi ilə ta-
nışlıq qonaqların böyük ma-
rağına səbəb olub. Ümummil-
li lider Heydər Əliyevin 90 illik 

yubileyi ərəfəsində açılmış 
bu muzeydə ulu öndərin həm 
sovet dövründə, həm də 
ölkəmizin müstəqilliyi illərində 
fəaliyyət konsepsiyasının 
müxtəlif aspektləri ilə virtual 
şəkildə məlumatlandırılıb. 
Qonaqlar Heydər Əliyevin 
xüsusi xidmət orqanların-
dakı 25 illik fəaliyyətini əks 
etdirən sənədlər, fotolar, dahi 
şəxsiyyətin çalışdığı illərdə 
hərbi və mülki geyimləri, 
iş masası, şəxsi əşyaları, 
müxtəlif illərdə layiq görül-
düyü orden və medallar, 
dünya ölkələrinin rəhbərləri 
tərəfindən aldığı hədiyyələrə 
baxıblar.

Heydər Əliyev Mərkəzinin 
birinci mərtəbəsində fəaliyyət 
göstərən “Azərbaycan 
inciləri: tarixin axarında” adlı 
sərgidə qonaqlar Azərbaycan 
tarixinin bütün dövrlərini, 
həmçinin mədəniyyətinin 
müxtəlif sahələrini özündə 
əks etdirən eksponatlarla 
tanış olublar.

Mərkəzin “Mini 
Azərbaycan” sərgisində Bakı-
da və eləcə də Azərbaycanın 
digər bölgələrində 
yerləşən və tarixi-memarlıq 
əhəmiyyətinə malik 45 bina-
nın maketi sərgilənir. 

Qədim İçərişəhər və 
əzəmətli Heydər Əliyev 
Mərkəzi ilə tanışlıq qonaqlar-
da böyük təəssürat oyadıb.

AZƏRTAC

Ədliyyə Akademiyasında 
Ukrayna Milli Hakimlər Məktəbi 
ilə birgə videokonfrans keçirilib

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı tapşırıqları çərçivəsində hakimlərin və 
digər hüquqşünasların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Ədliyyə Akademiyasında müxtəlif aktual mövzularda davamlı 
tədris tədbirləri, o cümlədən distant treninq formaları tətbiq olunmaqla 
videokonfrans vasitəsilə təlimlər təşkil olunur. Bu sahədə, həmçinin bir çox 
dövlətlərlə faydalı əməkdaşlıq edilərək təcrübə mübadiləsi aparılır.

“Ədliyyə Akademiyası ilə Ukray-
na Hakimlərinin Milli Məktəbi arasında 
əməkdaşlıq” haqqında Memorandumun 
implementasiyası çərçivəsində Ədliyyə 
Akademiyasında “Məhkəmə psixologiyasının 
aktual məsələləri” mövzusunda videokonf-
rans vasitəsilə təlim keçirilib.

Ədliyyə Akademiyasından bildiriblər ki, 
hakimlərin, məhkəmə aparatı işçilərinin, 
nazirliyin və Akademiyanın əməkdaşlarının, 
habelə tədris prosesinə cəlb olunan psi-
xoloqların iştirak etdikləri tədbirdə Ədliyyə 
Akademiyasının rektoru vəzifəsini icra edən 
Elçin Xələfov və Ukrayna Hakimləri Milli 
Məktəbinin rektoru Nikolay Onişuk açılış nitqi 
ilə çıxış edib, səmərəli əməkdaşlıq şəraitində 
keçirilən distant təlimin yaxşı təcrübələrin 
öyrənilməsi, təlim materiallarının daha çevik 
çatdırılması baxımından əhəmiyyətini qeyd 

edib, müasir dövrdə məhkəmə psixologiyası-
na dair məsələlərin aktuallığını vurğulayıblar.

Videokonfransda Ukrayna Hakimlərinin 
Milli Məktəbinin və Azərbaycan Ədliyyə 
Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin 
aidiyyəti mütəxəssislərinin hakimlərin psi-
xoloji hazırlığı, onların emosional tükənmə 
məsələləri, məhkəmə prosesi iştirakçıları ilə 
ünsiyyətin psixoloji xüsusiyyətləri mövzusun-
da mühazirələri dinlənilib, maraqlı diskus-
siyalar keçirilərək fikir mübadiləsi aparılıb, 
dinləyiciləri maraqlandıran suallara aydınlıq 
gətirilib.

Tədbir iştirakçıları bu cür aktual mövzula-
ra dair distant təlimlərin təşkilinin onların bilik 
və bacarıqlarının artırılmasında səmərəsini 
qeyd ediblər.

AZƏRTAC

ATƏT-in səhra köməkçiləri Ermənistan hərbçilərinin 
yaşayış məntəqələrimizi daim atəş altında 

saxlaması barədə məlumatlandırılıb
 � ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra 

köməkçiləri Oqnyen Yoviç və Gennadi Petrika martın 28-də Tərtər rayonunda 
olublar. 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətində 
keçirilən görüşdə ermənilərin yaşayış 
məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində yara-
nan problemlər, cəbhə xəttində yaşayan dinc 
əhalinin üzləşdiyi çətinliklər barədə məlumat 
verilib. Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Müstəqim Məmmədov bildirib ki, 
Ermənistan silahlı birləşmələri rayonun təmas 
xəttinə yaxın olan yaşayış məntəqələrini daim 
atəş altında saxlayır, dinc əhalinin təsərrüfat 
işləri ilə məşğul olmasına mane olur.

Diqqətə çatdırılıb ki, sonuncu monito-
rinqin keçirildiyi 2019-cu il yanvarın 15-dən 
indiyədək atəşkəs 86 dəfə pozulub. Əsasən 
rayonun Həsənqaya, Qapanlı və Qazyan 
kəndləri mütəmadi olaraq iriçaplı silahlardan 
atəşə tutulub. 

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsinin səhra köməkçiləri səmimi 
qəbul və ətraflı məlumat üçün təşəkkür 
ediblər. 

AZƏRTAC

“EurActiv” portalı: Şərq ilə Qərb 
Azərbaycanda qovuşur 

 � Azərbaycanda mövcud olan 
təhlükəsizlik və gender bərabərliyi amili ölkənin 
müasir müsəlman demokratiyasının parlaq 
nümunəsi kimi beynəlxalq arenadakı mövqeyini 
daha da möhkəmləndirir. 

Bu fikir ABŞ-ın Merilend 
və Boston universitetlərinin 
məzunu olan Vadim Qus-
manisin Avropada geniş 
oxucu auditoriyasına malik 
“EurActiv” xəbər portalın-
da yayılmış “Şərqlə Qərb 
Azərbaycanda qovuşur” adlı 
məqaləsində yer alıb. 

Müəllif qeyd edir ki, bu 
bahar İsraildən minlərlə 
yəhudi, o cümlədən Avropa-
dan olan xristianlar Pasxanı 
qeyd etmək üçün bir həftəlik 
Azərbaycanın paytax-
tı Bakıya üz tutacaqlar. 
Yəhudilərin və xristianların 
ən çox səyahət edəcəkləri 
ölkə kimi Azərbaycanı 
seçmələri əbəs yerə de-
yil. Belə ki, əhalisi əsasən 
müsəlmanlardan ibarət olan 
Azərbaycanda əsrlərboyu 
mövcud olan dini tolerantlıq, 
dünyəvilik, multikulturalizm 
ənənələri sayəsində yəhudi 
və xristian icmaları həmişə 
əmin-amanlıq şəraitində 
yaşayıblar.

Məqalədə Böyük İpək 
yolunun kəsişməsində 
yerləşən Azərbaycanın coğ-
rafi mövqeyinin onu müxtəlif 
mədəniyyətlərin bir araya 
gəlməsinə və birlikdə inkişaf 
etdiyi məkana çevrilməsinə 
şərait yaratdığı qeyd 
olunur. Müəllif XIX əsrin 
sonu, XX əsrin əvvəlində 
Azərbaycanın neft bumu 

yaşadığını, neft və qaz 
sənayesini inkişaf etdirməyə 
təkan verən bu prosesin 
dünyanın hər yerindən 
investorları və işçiləri ölkəyə 
cəlb etdiyini diqqətə çatdırır.  

Yazıda, həmçinin 
Azərbaycanda qadınla-
rın ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında fəal şəkildə 
rol oynamalarına diqqət 
yetirilir. Müəllif müsəlman 
Şərqində ilk demokratik 
respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 
1918-ci ildə yarandığı-
nı vurğulayaraq, müasir 
Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyasında 
da təsbit olunmuş bir çox 
dəyərlərin, ən başlıcası, 
vətəndaşın əsas hüquq 
və azadlıqlarını təşkil 
edən qanunların məhz 
Cümhuriyyətin dövlətçilik 
ənənələrinə söykəndiyini 
bildirir. O, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 1918-ci 
ildə qadınlara səsvermə 
hüququ verən öncül 
dövlətlərdən biri olmasının, 
həmçinin müsəlman dün-
yasında ilk opera teatrının 
vətəni kimi zəngin mədəni 
irsə sahib olmasının ölkə 
vətəndaşlarının qürur 
mənbəyi olduğunu bildirir. 

Müəllif son dövrlərlə 
Azərbaycanda həyata 
keçirilən mütərəqqi siya-

si və iqtisadi islahatlar 
nəticəsində baş verən 
inkişaf proseslərindən bəhs 
edir, bunun yeni sərmayə 
və texnologiyaların ölkəyə 
gəlməsinə təkan verdiyini 
vurğulayır. O, ölkədə ümumi 
daxili məhsulun dəfələrlə 
artdığını diqqətə çatdırır.

Məqalədə, həmçinin 
“ASAN xidmət” 
mərkəzlərinin fəaliyyətindən 
də söhbət açılır. Bildirilir ki, 
“ASAN xidmət” vətəndaşlara 
vaxt itirmədən, heç bir bü-
rokratik əngəllə üzləşmədən 
müxtəlif xidmətlərdən 
istifadə etməyə imkan ya-
radır. Müəllif Azərbaycanda 

biznes mühitinin daha da 
yaxşılaşdırılması, iş adam-
ları üçün daha yaxşı şəraitin 
yaradılması, ölkənin iqtisadi 
və maliyyə sisteminin daha 
da şəffaflaşdırılması və 
bürokratik əngəllərin aradan 
qaldırılması ilə bağlı fikirləri 
də diqqətə çatdırır. 

Sonda qeyd edilir ki, 
bu gün Şərqlə Qərb ara-
sında körpü rolunu oyna-
yan Azərbaycan müxtəlif 
mədəniyyətlərin, konfessi-
yaların və ideyaların qovuş-
duğu bir məkana çevrilib və 
ölkə vətəndaşları da bundan 
qürur duyurlar. 
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Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) şəxsi heyəti 
Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının fəxri rəhbəri ümum-
milli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin, 

Vətənə, xalqa, dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət irsinin və yüksək 
peşəkarlıq məktəbinin şərəfli davamçıları olmaqdan qürur duyur. 
Ulu öndər Heydər Əliyev 23 mart 1997-ci il tarixli sərəncamı 
ilə Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanları 
əməkdaşlarının peşə bayramı gününü təsis edib, bu orqanların 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı tarixi varisliyinin təmin 
olunmasına qərar verib.



Soyqırımına qədərki 
şəraitə qısa baxış

Birinci dünya müharibəsinin sonla-
rına yaxın, 1918-ci ilin martında yaran-
mış mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın 
müxtəlif yerlərində erməni-daşnak və 
bolşevik dəstələri azərbaycanlı əhaliyə 
qarşı kütləvi qırğınlar törətdilər. Anadolu-
da törətdikləri soyqırımları üçün cəzasız 
qalmayacaqlarından qorxan erməni-
daşnak dəstələri rus Qafqaz cəbhəsi 
dağıldıqdan sonra ordu hissələri ilə 
birlikdə Cənubi Qafqaza gəldilər. Bu 
zaman regionda anarxiya hökm sürürdü. 
Qafqaz cəbhəsindən qayıdaraq Bakı-
dan keçib Rusiyaya getməli olan rus 
əsgərləri yolboyu Azərbaycan kəndlərini 
talan edir, aclıq və səfalət içərisində 
olduqlarından Bakı Sovetinin xidmətində 
qalmağı vətənə dönməkdən üstün tutur-
dular. Ordu silah və sursatını ermənilərə 
və Bakı bolşeviklərinə vermişdi. 1917-ci 
ilin payızından etibarən onlar Cənubi 
Qafqazda – tarixi Azərbaycan torpa-
ğı olan İrəvan quberniyasında (indiki 
Ermənistan Respublikasında), Cənubi 
Azərbaycanda, Borçalıda və indiki 
Azərbaycan Respublikası ərazisində 
qırğınlar törətdilər. Erməni silahlı 
qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilən kütləvi qırğınların 
zirvə nöqtəsi 1918-ci ilin martında oldu. 
Martın 30-da axşamüstü S.Şaumyan 
başda olmaqla, Bakı Soveti və erməni-
daşnak dəstələri tərəfindən dinc türk və 
müsəlman əhaliyə qarşı kütləvi soyqırı-
mına başlandı.

Faciənin səbəbləri

Soyqırımının törədilməsinin bir 
sıra səbəbləri vardı. Hər şeydən 
əvvəl, hələ I Pyotr zamanından baş-
layaraq Rusiya imperiyası Xəzərin 
şimal sahillərini, həmçinin Bakını 
işğal edib öz tərkibinə qatmaq üçün, 
guya, Bakının və Azərbaycanın digər 
yerlərinin fərqli mədəniyyət olduğunu 
bildirirdi. Hətta “Bakı və Azərbaycan” 
ifadələri dövriyyəyə buraxılmışdı. İsti 
dənizlərə çıxmaq üçün apardığı işğalçı 
müharibələr nəticəsində Azərbaycanı 
bölüşdürdükdən sonra Cənubi Qafqaza 
ermənilərin yerləşməsi ilə təkcə demoq-
rafik vəziyyət dəyişmədi, eyni zamanda, 
onlar çarizmin Şərq siyasətində bir 
vasitəyə çevrildilər. Bu siyasəti çarizm 
devrildikdən sonra qurulan Müvəqqəti 
hökumət, ondan sonra isə bolşevik 
Rusiyası da davam etdirdi. 1917-ci ilin 
noyabrında Bakıda S.Şaumyan baş-
da olmaqla sovet hakimiyyəti quruldu. 
Bu, azərbaycanlıların əleyhinə olan 
bir qurum idi. Lenin həmin ilin dekab-
rında S.Şaumyanı Qafqazda xüsusi 
səlahiyyətli komissar təyin etdi.

İqtisadi baxımdan Bakı bolşe-
vik Rusiyası üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edirdi. Dünya müharibəsinin son 
mərhələsində Yaxın, Orta Şərq və 
Cənubi Qafqazda iki əsas neft mənbəyi 
uğrunda hərbi əməliyyatlar aparılırdı. 
Bunlardan biri Mosul, digəri isə Bakı neft 
mənbəyi idi. Təsadüfi deyildi ki, 1918-ci 
il mart ayının ikinci yarısında V.İ.Lenin 
ABŞ-ın Qırmızı Xaç nümayəndəliyinin 
rəhbəri polkovnik R.Robinsonun “Ru-
siya Sovet Respublikası üçün Bakının 
iqtisadi əhəmiyyəti nədədir” sualına “Bu 
– neft, işıq və enerjidir”, – deyə cavab 
vermişdi.

Mühüm coğrafi-siyasi mövqedə 
yerləşən Bakıda bütün Cənubi Qaf-
qazın taleyi həll olunurdu. O zaman 
Cənubi Qafqazda faktiki olaraq üç 
güc – Müvəqqəti hökumətin orqan-
ları, sovetlər və milli şuralar fəaliyyət 
göstərirdilər. Bakıya hakim olmaq bütün 
Cənubi Qafqaza nəzarət imkanı verər, 
Tiflisdə fəaliyyət göstərən Transqafqaz 
Seyminin süqutuna kömək edərdi. Digər 
tərəfdən, Bakıya yiyələnmək Xəzər 
dənizi və “dünyanın ürəyi” olan Orta Asi-
yaya gedən yola nəzarət etmək imkanı 
yaradardı. Dünyanın ürəyinə gedən yol 
Bakıdan, Azərbaycandan keçirdi.

Bakıda qırğınların törədilməsinin 
başlıca səbəblərindən biri Azərbaycanın 
müstəqilliyinin qarşısının alınması 
idi. Belə ki, azərbaycanlılar əvvəlcə 
muxtariyyət, sonda isə müstəqillik uğ-
runda mübarizə aparırdılar. Qırğınların 
törədilməsinin digər bir səbəbi əhalisi 

əsasən türk və müsəlmanlardan ibarət 
olan Cənubi Qafqaza, xüsusən Bakıya 
Osmanlı ordusunun buraxılmaması 
üçün Bakı və Bakı quberniyasını yerli, 
aborigen əhalidən təmizləmək idi.

Azərbaycan əhalisi isə silah-
lı düşmən qarşısında əliyalın qal-
mışdı. Bakıda və onun ətrafında 
azərbaycanlıların silahlı qüvvəsi, demək 
olar ki, yox idi.

Bəhanə

Bu qırğınlara bəhanə də tapıldı. 
Şaumyan erməniləri və bolşevikləri, 
xüsusən Xəzər hərbi dəniz donanma-
sının matroslarını müsəlmanlara qarşı 
soyqırımına təhrik edirdi. Hücum üçün 
bir bəhanə axtarılırdı. Belə bir bəhanə 
general Talışinski başda olmaqla 
müsəlman diviziyasının Lənkəranda 
həlak olan silah yoldaşları, böyük 
xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
oğlu Məhəmmədin cənazəsini “Evelina” 
gəmisi ilə Bakıya gətirən bir qrup zabit 
və əsgərinin Bakı Soveti tərəfindən 
tərksilah edilməsi oldu. Müsəlman 
diviziyasının əsgər və zabitləri silahların 
geri qaytarılmasını tələb etsə də nəticəsi 
olmadı. S.Şaumyanla aparılan danışıq-
lar da uğursuz oldu. Xalq küçələrə çıxıb 
silahların qaytarılmasını tələb etdi. Sosi-
al dayağı olmayan bolşevik hökumətinin 
rəhbəri Şaumyan azərbaycanlılara divan 
tutmaq haqqında əmr verdi.

Soyqırımının həyata 
keçirilmə üsulları

Martın 30-da axşam saat 5-də 
Bakıda ilk atəş açıldı. Bakı Sove-
tinin qüvvələri ilə yanaşı, qırğın 
başlananadək özlərinin bitərəfliyini elan 
etmiş “Daşnaksütyun” və Erməni Milli 
Şurası, o cümlədən erməni kilsəsi Bakı 
Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silahlı 
erməni əsgərləri, habelə erməni ziya-
lıları da Bakı Soveti tərəfindən döyüşə 
qatıldılar. Şaumyan bu hadisə ilə bağlı 
yazırdı: “Bizim süvari dəstəyə ilk silahlı 
hücum cəhdindən bəhanə kimi istifadə 
etdik və bütün cəbhəboyu hücuma 
keçdik. Bizim artıq 6 min nəfərədək 
silahlı qüvvəmiz vardı. Həmçinin 
“Daşnaksütyun”un 3-4 minə qədər milli 
hissələri də bizim sərəncamımızda idi. 
“Daşnaksütyun”un iştirakı vətəndaş 
müharibəsinə milli qırğın xarakteri verdi 
və bundan qaçmaq mümkün deyildi. Biz 
buna şüurlu olaraq getdik. Əgər onlar 
Bakıda qələbə qazansaydılar, şəhər 

Azərbaycanın paytaxtı elan edilərdi”.
Qırğın qəddarlıqla həyata keçirildi. 

Şəhər yerdən və havadan bombardman 
edildi. Dinc azərbaycanlı əhali diri-diri su 
və neft quyularına, yanar təndirlərə atılır, 
hamilə qadınların qarınları süngü ilə 
deşilir, körpə uşaqlar divarlara mıxlanır, 
qadınlar hörüklərlə bir-birinə bağlana-
raq küçələrdə çılpaq gəzdirilirdi. Silahlı 
dəstələr uşaqlara, qocalara və qadın-
lara rəhm etmirdilər. Adamlardan siyasi 
mənsubiyyət soruşulmurdu. Öldürmək 
üçün “türk”, “müsəlman” olmaq kifayət 
edirdi. Mart soyqırımının şahidi olan 
Azərbaycan tarixçisi R.İsmayılov 
yazırdı: “İş o yerə çatmışdı ki, daş-

naklar “biz, bolşevik, sosialist bilmərik, 
müsəlmansan, kifayətdir”, – deyə hətta 
müsəlman sosialistlərini belə qırdılar...”.

Kütləvi qırğının gedişində 
azərbaycanlılara məxsus ictimai binalar, 
milli rəmzlər və mədəniyyət ocaqları da-
ğıdıldı. “Açıq söz”, “Kaspi” qəzetlərinin 
redaksiyaları, fəaliyyətini bütün Cənubi 
Qafqaza yayan və müharibə zamanı 
Qafqaz cəbhəsində hərbi əməliyyatlar 

meydanında böyük iş aparan, 
azərbaycanlıların ictimai hərəkatında 
mühüm rol oynayan Müsəlman Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin yerləşdiyi “İsmailiyyə” 
binası yandırıldı. Təzəpir məscidinin 
minarələri zədə aldı.

Qüvvələr bərabər deyildi. Buna görə 
də martın 31-də azərbaycanlılar döyü-
şü dayandırdılar. Buna baxmayaraq, 
azərbaycanlıların öldürülməsi davam 
edirdi. Qırğınlar yalnız aprelin 2-də 
dayandırıldı.

Bu barədə avropalılar və 
amerikalılar nə dedilər?

Bakıda törədilən soyqırımının ağır 
nəticələri oldu. ABŞ-ın Harbord missiya-
sının hesabatında yazılırdı ki, ermənilər 
1918-ci ilin martında Bakıda 2 min 
azərbaycanlını öldürdülər.

İndianapolisdən olan amerikalı alim 

Leonard Ramsden Hartill isə yazır ki, 
ermənilər Bakıda 25 min müsəlmanı 
qətlə yetirdilər.

Mart qırğınından bəhs edən ABŞ 
tarixçiləri Boqdan Nahoylo və Vinter 
Svoboda yazırlar ki, 20 min döyüşçünün 
iştirak etdiyi bu toqquşma Bakıda 3 min 
nəfərin həyatına son qoymaqla, Sovetin 
qələbəsi ilə nəticələndi.

ABŞ tarixçiləri C.Makkarti və 
K.Makkarti 1918-ci il martın 30-dan ap-
relin 1-dək Bakıda ermənilərin 8 mindən 
12 minədək müsəlman öldürdüyünü və 
şəhərin türk əhalisinin yarısının qaçdığı-
nı yazırlar.

ABŞ kəşfiyyat mənbələrinə görə, 
Cənubi Qafqazda qırğınlar zamanı 60 
min Azərbaycan türkü qaçqına çevrildi 
və 420 müsəlman kəndi dağıdıldı.

İngilis nümayəndələrinin 1918-ci 
il aprelin 9-da Bakıdan göndərdikləri 
teleqramda deyilirdi ki, ermənilər 
bolşeviklərlə birləşərək özlərinə irqi 
düşmən hesab etdikləri azərbaycanlılara 
qarşı qırğınlar törətdilər. İngilis 

mənbələrində yazılır ki, mart ayında 
Bakıda müsəlman əhalinin dörddə 
biri öldürüldü. Həmin dövrün statis-
tik məlumatlarından aydın olur ki, bu 
zaman Bakıda 280-300 min nəfər əhali 
yaşayırdı. 

Azərbaycan mənbələrində 
nə yazılır?

Azərbaycan mənbələrində də 
öldürülənlər barədə çoxlu məlumat 
var. Məsələn, N.Nərimanov 1918-ci il 
mayın 23-də çap olunmuş “Vətəndaş 
müharibəsinin milli rəng almaması üçün 
nə etmək lazımdır” adlı məqaləsində eti-
raf edirdi: “Fanatizmdən uzaq olan hər 
bir şəxsə məlumdur ki, Zaqafqaziyada 
gedən vətəndaş müharibəsində 99 faiz 
bir millətin nümayəndələri qırılır. İrəvan 
quberniyası, Lənkəran qəzası, Quba, 
Şamaxı bölgələri mənim dediklərimi 
tamamilə təsdiq edir”. N.Nərimanov 
daha sonra 1919-cu ilin fevralında 
yazdığı “Biz Qafqaza hansı şüarla 
gedirik” və “Qafqazın işğalına baxış” adlı 
məqalələrində göstərirdi ki, bolşevizm 
şüarları altında daşnaklar müsəlman 
əhaliyə zülm etdilər. Belə şəraitdə 
sovet hökuməti Bakıda vətəndaş 
müharibəsinə başlamağa qərar verdi. 
Vətəndaş müharibəsi adı altında Bakıda 
qanlı hadisələr törədildi. Bakıda sovet 
hakimiyyəti daşnakların əlində alət idi.

Azərbaycan hökumətinin istin-
taq komissiyasının sənədlərindən 
aydın olur ki, Bakıda ermənilər mart 
hadisələri zamanı dinc müsəlman 
əhalini siyasi mənsubiyyətə fərq qoy-
madan kütləvi surətdə qırmışlar. Digər 
mənbələrə əsasən, yalnız Bakıda 10, 
12 və 15 mindən artıq azərbaycanlı 
 öldürülmüşdü.

Kütləvi qırğınlar yalnız Bakı ilə 
məhdudlaşmadı. Azərbaycanın və 
Cənubi Qafqazın digər yerlərində də 
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədildi.

Soyqırımını törədənlər 
istəklərinə nail ola bildilərmi?

Erməni-daşnakların və bolşeviklərin 
soyqırımı törətməkdə başlıca 
məqsədi Azərbaycanın muxtariyyəti 
və müstəqilliyinin elan edilməsinə yol 
verməmək, Bakı neftinə, Xəzər dənizinə 
yiyələnmək, Orta Asiyaya gedən yola 
nəzarət etmək, Cənubi Qafqazı əldən 
buraxmamaq idi.

Martda Bakıda törədilən kütləvi 
qırğın azərbaycanlıların iradəsini 
qıra bilmədi. Azərbaycan xalqının 
müstəqilliyinin elan edilməsini ləngitsə 
də istiqlal mübarizəsi dayanmadı. Bu 
mübarizə nəticəsini verdi və mayın 28-

də Azərbaycan xalqı bütün müsəlman 
Şərqində ilk dəfə olaraq respublika 
üsul-idarəsini qurdu. Respublika 
məfkurəsini müsəlman Şərqinə məhz 
Azərbaycan xalqı gətirdi, müsəlman 
xalqlarına müstəmləkəçilikdən xilas 
olmaq nümunəsini göstərdi, onların 
yoluna çıraq tutdu. Bakı sentyabrın 
15-də azad edildi. Azərbaycan hökuməti 
tarixi şəhərimiz olan Bakıya köçdü. 

Azərbaycan nefti yadelli qüvvələrin 
əlindən alındı. Azərbaycan xalqı taleyi-
nin sahibi oldu.

Azərbaycanın verdiyi qiymət

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
yarandıqdan sonra hökumət 1918-ci 
ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət 
yetirdi. Nazirlər Şurası 1918-ci il iyu-
lun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədi 
ilə Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 
Komissiyada çalışanlar ruslar, yəhudilər 
və digər millətlərin nümayəndələri idilər.

Komissiya mart soyqırımını, ilkin 
mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, 
İrəvan quberniyası ərazisində 
ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri 
araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu 
həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici İşlər 
Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yara-
dıldı.

31 mart tarixi iki dəfə - 1919 və 
1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli 
matəm günü kimi qeyd edildi. Əslində, 
bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən 
soyqırımı və bir əsrdən artıq davam 
edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə 
tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək 
cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin başa 
çatmasına imkan vermədi.

Yalnız ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarix-
li fərmanına əsasən, 31 martın 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi 

qeyd olunması bu istiqamətdə tarixi 
axtarışları sürətləndirdi. 

Bir məsələni qeyd etmək istərdim 
ki, mart soyqırımına aid monoqrafiyalar 
üzərində çalışarkən Moskva və Gür-
cüstanda indiyədək rast gəlinməyən və 
kimsənin istifadə etmədiyi materiallara 
tanış oldum. Həmin monoqrafiyada bu 
materiallardan geniş şəkildə istifadə et-
dim. Eyni zamanda, Rusiya və Gürcüs-
tan arxivlərində çoxlu sayda fotoşəkillər 
götürdüm. Həmin fotoşəkillər çarizm 
orqanları tərəfindən çəkilib. Aralarında 
maraqlı və lazımlı çoxlu material var. 
Burada ermənilərin törətdikləri soy-
qırımını təsdiqləyən faktlar istənilən 
qədərdir. Hər şeydən əvvəl, bizdə 
bəzən söylənilir ki, ilk qırğınlar yalnız 
1905-06-cı illərdə olub. Amma arxiv 
materiallarında göstərilir ki, ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ilk 
qətllər XIX əsrin 80-ci illərində İrəvan 
şəhərinə gedib çıxır. 1905-06-cı illərdə 
ermənilərin törətdikləri qırğınlarda 
konkret hədəf olub. Bu sadəcə qırğın 
deyildi. Onlar tarixdə heç bir zaman 
mövcud olmayan “böyük Ermənistan” 
yaratmaq üçün azərbaycanlılar yaşa-
yan məntəqələri təmizləyir, yerli əhalini 
qovurdular. Qırğınların zirvə nöqtəsi 
kimi 1918-ci ilin mart soyqırımı götü-
rülür, bu, tamamilə düzgündür. Ancaq 
1918-ci ilə qədər azərbaycanlılara, 
türk-müsəlmanlara qarşı soyqırımını 
Anadoluda, rus-Qafqaz cəbhəsi dağıl-
dıqdan sonra Cənubi Azərbaycanda, 
İrəvan, Tiflis quberniyalarında və indiki 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
törədiblər. 

Bizim arxiv mənbələrdə rast gəlinən 
və artıq istifadə olunmuş belə bir 
məlumat var ki, 1917-ci ilin sonundan 
1918-ci ilin mart soyqırımına qədər 
İrəvan quberniyasında 200 Azərbaycan 
kəndi dağıdılıb. Dağıdılan kəndlərin 
əhalisi təqribən 185 minə qədərdir. Xa-
rici mənbələrdə isə bu rəqəm 250 kənd 
göstərilir. Məsələnin digər tərəfi Bakıda 
törədilən qırğınlar barədədir. Bizim 
mənbələrimiz göstərir ki, bu qırğınlar 
nəticəsində 15 minə yaxın azərbaycanlı 
öldürüldü. Bu mənbələrdə müxtəlif 
rəqəmlərdi. Lakin ingilis mənbələrində 
göstərilir ki, 1918-ci ilin martında Bakıda 
yerli müsəlman əhalisinin dörddə biri 
tamamilə öldürüldü. İndi sual oluna 
bilər. Həmin vaxt Bakıda nə qədər 
yerli əhali var idi? Həmin vaxt Bakıda 
yerli müsəlman əhalisinin sayı 80-100 
min nəfər idi. Qalanları isə çarizmin 
müstəmləkə siyasəti nəticəsində 
köçürülənlər idi. 80-100 min nəfərin də 
dörddə biri 20-25 min edir. Bu rəqəm 
amerikan mənbələri ilə üst-üstə düşür. 
Gürcüstan arxivlərində elə qovluqlar 
var ki, onlar 1917-ci ildə tərtib edilmiş 
sənədlərdir. Mən istifadə edənə qədər 
istifadə vərəqinə heç kim imza atma-
mışdı. 

Məsələnin digər tərəfi fotoşəkillərlə 
bağlıdır. Bakıda olan sovet hakimiyyətinin 
başçısı Stepan Şaumyan bolşevik idi. 
Amma mən Gürcüstan arxivindən bir 
fotoşəkil götürdüm, monoqrafiyada da 
onu vermişəm. Həmin fotoda yazılıb: 
Bakıda daşnak qrupu. Şəklin aşağı-
sında orada olanların ad və soyadları 
yazılıb. Şəkildə birinci yerdə Stepan 
Şaumyanın oğlu Levon Şaumyan 
dayanıb. Bu cür şəkli biz çəkməmişik. 
Ən maraqlı şəkillərdən biri də Moskva 
arxivlərindən götürülüb. Deməli, 1918-ci 
ildə erməni qırğını nəticəsində dağı-
dılmış Azərbaycan kəndinin fotosu idi. 
Bizim tərəfimizdən çəkilməyən rəsmi 
sənədlərdə saxlanılan bu iki fotoşəkil 
ermənilərin törətdikləri soyqırımını üzə 
çıxarmağa imkan verir. Amma arxiv 
sənədləri istifadə edilmədikdə bir neçə 
ildən sonra yenidən tərtib olunan zaman 
istifadədən çıxarılır. Bu vəziyyət bizi 

düşünməyə vadar etməlidir. 
Hesab edirəm ki, bizim müvafiq 

qurumlarımız Rusiya, Gürcüstan və 
digər ölkələrdə olan arxivlərlə əlaqəni 
genişləndirməlidir. Ölkəmizdə bu yöndə 
işlər aparılır. Əlbəttə, bu barədə hər 
şeyin araşdırıldığını söyləmək düzgün 
olmazdı. Mən bundan əvvəlki monoq-
rafiyamda mart soyqırımının beynəlxalq 
tərəfləri, böyük güclərin maraqları 
baxımından araşdırmışam. Ona görə 
də Bakıda törədilən soyqırımına lokal 
yanaşmaq düzgün olmazdı. Məsələyə 
beynəlxalq münasibətlər kontekstindən 
yanaşmaq daha doğrudur.

 � Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində 
mifik “böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək 
məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, 
deportasiya və soyqırımları həyata keçiriblər. Azərbaycan 
xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 
ötən il 100 ili tamam olan 1918 -ci ilin mart-aprel aylarında 
Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-
bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 
törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə Bakı 
şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər 
və qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini 
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib, yaşayış məntəqələri 
dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar 
yerlə-yeksan edilib. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan 
erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirib, 
Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər 
bölgələrdə kütləvi qətllər, talanlar və etnik təmizləmələr 
həyata keçiriblər. 
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tarixi faktların işığında

31 mart soyqırımı
Musa QASIMLI,  
Milli Məclisin deputatı,  
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, professor



TAP AG konsorsiumu-
nun verdiyi məlumatda 
qeyd olunur ki, hazırda 
layihənin reallaşdırılması 
boru kəmərinin tikintisi 
mərhələsi ilə davam etdiri-
lir: “Hər gün TAP marşrutu 
boyunca yüzlərlə metr ərazi 

təmizlənir, borular qaynaq 
olunaraq yerləşdirilir. İşlər 
qrafikə uyğun davam etdi-
rilir. Fevralın sonuna olan 
vəziyyətə görə, layihənin 
85,7 faizi başa çatıb”.

Qeyd edək ki, Cənub 
Qaz Dəhlizinin Avropa 

hissəsini TAP boru kəməri 
təşkil edir. 878 kilometrlik 
kəmər Türkiyə-Yunanıstan 
sərhədində TANAP-a 
birləşir. Boru kəməri Av-
ropada Yunanıstan, Alba-
niya və Adriatik dənizinin 
altından keçərək, İtaliyanın 
cənubunadək uzanır. 2020-
ci ildə istifadəyə verilməsi 
planlaşdırılan TAP-ın ilkin 
ötürücülük qabiliyyəti 10 
milyard kubmetr qaz ola-
caq. Sonrakı dövrdə əlavə 
kompressorlar vasitəsilə 
bu həcmin 20 milyard 
kubmetrə çatdırılması 
nəzərdə tutulur.

 “Xalq qəzeti”

Tənha ahıllar və əlillər sosial 
xidmətlə evlərində təmin olunurlar

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
dunun rayon (şəhər) şöbələrinin sosial 
xidmətçiləri  
10 min 448 tənha ahıl və əlilliyi olan 
şəxsə evlərində sosial xidmət göstərirlər. 
Onlar həftədə azı iki dəfə olmaqla tənha 
ahıl və əlil şəxslərin evlərinə gəlir, ev 
təsərrüfatında təmizlik işləri aparılması, 
zəruri ərzaq, sənaye və məişət mallarının 
alınması, yemək hazırlanması və s. işlərdə 
köməklik edirlər.

Evlərində sosial xidmətlə təmin olu-
nanlardan 85 faizə qədəri ahıllar (yaşı 
70-dən yuxarı olanlar), qalanları əlilliyi 

olan şəxslərdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin həyata keçirdiyi “DOST 
xonçası” kampaniyası çərçivəsində həmin 
tənha ahıllar ziyarət olunur, onlara “DOST 
xonçası” təqdim edilir. Müxtəlif dövlət 
təşkilatları, özəl qurumlar, ayrı-ayrı fiziki 
şəxslər, tanınmış simalar “DOST xonçası” 
kampaniyasına qoşulurlar. Bununla bir 
tərəfdən cəmiyyətdə ahıllara diqqət və 
qayğı təşviq edilir, eyni zamanda, tənha 
ahıl insanlara Azərbaycan cəmiyyətinin 
hər zaman onların yanında olduğu əyani 
nümayiş olunur.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Agentlikdən verilən məlumata 
görə, güzəştli şərtlərlə əldə edilmiş 
152 mənzildən 37-si 1 otaqlı, 83-ü 2 
otaqlı, 32-si isə 3 otaqlıdır. Mənzilə 
sahib olmuş vətəndaşlardan 34-ü 
mənzili öz vəsaiti hesabına, 118-i isə 
güzəştli ipoteka krediti hesabına əldə 
edib.

Mənzilləri əldə etmiş 
vətəndaşlardan ilkin olaraq 6 faizi 
“Güzəştli mənzil” sistemində qey-
diyyat zamanı mənzili öz vəsaiti 
hesabına almaq niyyətini bildirsə də, 
alqı-satqı zamanı bu rəqəm 22 faizə 
qədər yüksəlib. Mənzilləri öz vəsaiti 
hesabına əldə edən vətəndaşlar 
agentlik tərəfindən tətbiq edilmiş 
əlavə endirimlərdən yararlanaraq:

1 otaqlı mənzil üçün 28 301 ma-
nat (endirimdən əvvəl bu məbləğ 31 
445 manat olub);

2 otaqlı mənzil üçün 42 904 ma-
nat (endirimdən əvvəl bu məbləğ 47 
671 manat olub);

3 otaqlı mənzil üçün 59 432 ma-
nat (endirimdən əvvəl bu məbləğ 66 
035 manat olub) ödəniş ediblər.

Bununla yanaşı, mənzilə güzəştli 
ipoteka krediti vasitəsilə sahib olan 
vətəndaşlara da endirimlər tətbiq 
olunub. Həmin şəxslərin 33 faizi 
minimal tələbdən artıq ilkin ödəniş 
etdiyindən 10 faiz həcmində əlavə 
endirimlə mənzilə sahib olub.

 Nəticədə:
1 otaqlı mənzil üçün aylıq ödəniş 

92 manatdan (360 ay müddətinə; 
satış elanında 1 otaqlı mənzil üçün 
129-136 manat aylıq ödəniş qeyd 
olunub);

2 otaqlı mənzil üçün aylıq ödəniş 
142 manatdan (360 ay müddətinə; 

satış elanında 2 otaqlı mənzil üçün 
205-236 manat aylıq ödəniş qeyd 

olunub);
3 otaqlı mənzil üçün aylıq ödəniş 

269 manatdan (360 ay müddətinə; 
Satış elanında 3 otaqlı mənzil üçün 
283-288 manat aylıq ödəniş qeyd 
olunub) başlayır.

Mənzil əldə etmiş vətəndaşlar 
arasında, ən azı, 3 il hərbi xidmətdə 
olan, həmçinin ehtiyata və istefaya 
buraxılmış Azərbaycan Respubli-
kasının hərbi qulluqçuları, ən azı, 3 
il dövlət qulluğunda qulluq edən, o 
cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi 
növündə xidmət keçən şəxslər və 
ən azı, 3 il daxili işlər orqanlarında 
xidmət keçən xüsusi rütbəsi olan 
şəxslər üstünlük təşkil edirlər. 
Ümumilikdə, mənzil alanların 58 
faizinin yaşı 35-ə qədərdir.

Vətəndaşlar tərəfindən seçilən, 

lakin sonradan əldə etmədikləri 
mənzillərin sayı isə 22-dir (7-si 1 
otaqlı, 9-u 2 otaqlı, 6-sı 3 otaqlı). 
Həmin mənzillər növbəti elanda 
digər mənzillərlə birlikdə yenidən 
satışa çıxarılacaq.

Qeyd edək ki, Yasamal Yaşayış 
Kompleksində mənzillərin  
5 sentyabr 2018-ci il və 25 yan-
var  2019-cu il tarixlərində həyata 
keçirilən satışların nəticəsində, 
ümumilikdə, 430 nəfər güzəştli 
mənzilə sahib olub. “Güzəştli mənzil” 
sistemində elektron kabinet ve-
rilmiş şəxslərin sayı hazırda 10 
min 543 nəfərdir. Yaxın vaxtlarda 
Yasamal Yaşayış Kompleksində 
mənzillərin satışı ilə bağlı növbəti 
elan veriləcəkdir.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

MNBP-dən verilən məlumata görə, Prezident 
 İlham Əliyev tərəfindən bu il fevralın 28-də imzalanan 
“Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problem-
li kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
fərmandan irəli gələn işlərin icrası çərçivəsində MBNP 
elektron portal hazırlayıb. Dövlət başçısının fərmanında 
əks olunan güzəştlərdən yararlanacaq fiziki şəxs sistemə 
giriş edərək ona hesablanmış kompensasiya məbləği və 
restrukturizasiya edilməsi təklif olunan kreditləri barədə 
ətraflı məlumat əldə edə bilər.

Portalla bağlı daha ətraflı məlumatı pk.fimsa.az internet 
səhifəsində daxil olmaqla əldə etmək mümkündür.

Xəbərdarlıq məlumatında 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsi və ətraf yeddi rayonu-
na (Ağdam, Laçın, Kəlbəcər, 
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl və 
Füzuli) qanunsuz səfərlərin qəti 
qadağan olunduğu vurğulanır. 
Bildirilir ki, həmin ərazilərə yal-
nız Azərbaycanın rəsmi qurum-
larının icazəsi ilə səfər etmək 

mümkündür. Əks halda, 
qanunu pozan ukraynalılar 
Azərbaycan üçün “persona 
non-qrata” elan ediləcək və 
ölkəyə buraxılmayacaqlar.

Ukrayna XİN bəyan edib 
ki, Azərbaycan hökumətinin 
icazəsi olmadan qeyd 
olunan ərazilərdə hər hansı 
hüquqi və fiziki şəxsin kom-
mersiya işi ilə məşğul olması 
da qəti qadağandır.

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında 
(MBNP) fiziki şəxslərin problemli kreditləri üzrə 
kompensasiya ödənişi və restrukturizasiya ilə 
bağlı portalın təqdimatı keçirilib.

Ukrayna XİN: İşğal olunmuş 
ərazilərə qanunsuz səfər qadağandır

Problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı yeni xidmət 

istifadəyə verildi
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Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin səyləri 
nəticəsində Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin 
(XİN) rəsmi saytında Ukrayna vətəndaşları 

üçün Azərbaycan Respublikasının işğal  edilmiş 
ərazilərinə giriş qaydaları ilə bağlı məlumat 
yerləşdirilib.

Azərbaycan qazının Avropaya 
nəqlini nəzərdə tutan Trans-
Adriatik boru kəməri (TAP) 

layihəsinin reallaşdırılmasının 85,7 
faizi başa çatıb.

TAP layihəsinin 85 faizdən 
çox hissəsi reallaşdırılıb

MİDA-nın ilk layihəsi çərçivəsində 
mənzillərin ikinci satışı başa çatıb
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin ilk layihəsi olan 

Yasamal Yaşayış Kompleksinin 1-7 saylı binaları üzrə 
“Elektron hökumət” portalı (www.e-gov.az) üzərindən 

“Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə seçilmiş ümumilikdə 174 
mənzildən 152-nin alqı-satqısı başa çatıb.

Əmək qabiliyyətli qohumları və ya 
qanuni nümayəndələri ilə eyni yaşayış 
məntəqəsində yaşamayan, özünəqulluq 
qabiliyyəti olmayan və sosial xidmətə 
ehtiyac duyan tənha ahıllar və əlilliyi 
olan şəxslər (yoluxucu və ya ağır for-
malı ruhi xəstəlikləri olmadıqları halda) 
qanunvericiliyə uyğun olaraq, evlərində 
sosial xidmətlə təmin edilirlər.

Bakıda “İmadəddin Nəsimi və özbək ədəbiyyatı” 
mövzusunda konfrans keçirilib

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 
ənənələrə malik bədii və fəlsəfi 
fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir 
şairi İmadəddin Nəsiminin yaradıcı-
lığının təbliği məqsədilə dövlətimizin 
başçısının sərəncamına əsasən ölkə 
daxilində və xaricdə silsilə tədbirlər 
keçirilir. 

Belə tədbirlərdən biri də martın 
28-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 
keçirilib. 

“İmadəddin Nəsimi və özbək 
ədəbiyyatı” mövzusunda konfrans 
“Kaspi” qəzeti, “Kaspi” Təhsil Şirkəti 
və Özbəkistandakı Heydər Əliyev 

adına Mədəniyyət Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

Konfransı giriş sözü ilə açan “Kas-
pi” Təhsil Şirkətinin təsisçisi və idarə 
heyətinin sədri, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Sona Vəliyeva Prezident İlham 
Əliyevin 2019-cu ilin Azərbaycanda 
“Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında 
sərəncamının əhəmiyyətindən danı-
şaraq bildirib ki, bu, mütəfəkkir şairə 
dövlət səviyyəsində verilən dəyərin, 
hörmət və ehtiramın ən yüksək 
göstəricisidir. İmadəddin Nəsimi sözü-
nün qüdrətindən danışan S.Vəliyeva 
deyib ki, o, Azərbaycan klassik poezi-

yasını həm məzmun və ideya, həm 
də yeni janrlarla zənginləşdirən, ona 
yeni nəfəs gətirən novator bir şair 
kimi tanınır. İmadəddin Nəsimi ana-
dilli poeziyamızda çox gözəl fəlsəfi 
və lirik şeirlərin kamil nümunələrinin 

yaradıcısıdır. Bu şeirlər aktuallığını, 
fikir zənginliyini indi də qoruyub sax-
layır. Bu, Nəsimi sözünün qüdrətinin 
təntənəsidir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının (AMEA) Dilçilik İnstitutu-
nun direktoru, akademik Möhsün 
Nağısoylu Azərbaycan ədəbi dilinin 
inkişafında İmadəddin Nəsiminin 
əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. 
Akademik bildirib ki, mütəfəkkir şair 
anadilli poeziyamızda fəlsəfi qəzəlin 
kamil nümunələrinin yaradıcısıdır. 
O, anadilli lirik şeirləri ilə Yaxın və 
Orta Şərqdə ədəbi məktəb yaradan 

ilk Azərbaycan şairidir. M.Nağısoylu 
deyib: “İmadəddin Nəsimi milli varlığı-
mız olan ədəbi dilimizin zənginləşməsi 
və təkmilləşməsində misilsiz xidmətləri 
olan qüdrətli söz ustadıdır. Onun 
şeirləri XIV əsr Azərbaycan ədəbi dili-
nin ən mükəmməl nümunələridir”. 

Sonra özbəkistanlı alim-tərcüməçi 
Tahir Qahharın “İmadəddin Nəsiminin 
əsərlərinin özbək dilinə tərcüməsi” 
mövzusunda çıxışı dinlənilib. O,  
Özbəkistan–Azərbaycan ədəbi 
əlaqələrindən, bu münasibətlərin daha 
da möhkəmlənməsində Nəsimi yaradı-
cılığının xüsusi rolundan danışıb.  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Səadət Şıxıyeva “XV əsr 
özbək ədəbiyyatında Nəsimidən 
bəhrələnmələr” mövzusunda çıxışın-
da qeyd edib ki, orta əsr Özbəkistan 
ədəbiyyatına nəzər saldıqda özbək 

şairlərin texniki, ideya və üslub baxı-
mından Nəsimidən bəhrələndiklərini 
görmək mümkündür. 

Özbəkistandakı Heydər Əliyev 
adına Mədəniyyət Mərkəzinin direk-
toru Samir Abbasov Azərbaycan-
Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin 
inkişafında İmadəddin Nəsiminin 
yaradıcılığının mühüm rol oynadı-
ğını bildirib. O, Nəsiminin 650 illiyi 
münasibətilə mərkəz tərəfindən özbək 
dilində çap olunan “Jonani sevarman” 
kitabını təqdim edib. Qeyd edib ki, ki-
tabda Nəsiminin özbək dilinə tərcümə 
olunmuş şeirləri və şairin AMEA-nın 
Əlyazmalar İnstitutunda qorunan 
əlyazmaları yer alıb. 

Konfransda AMEA-nın Folklor 
İnstitutunun direktoru, akademik 
Muxtar İmanovun “Nəsimi yaradıcı-
lığında insan konsepsiyası”, AMEA-

nın müxbir üzvü Kamran Əliyevin  
“İmadəddin Nəsimi və folklor”, 
özbəkistanlı tarixçi-publisist Şuxrat 
Salmanovun “İmadəddin Nəsimi və 
özbək ədəbiyyatı”, AMEA-nın Fəlsəfə 
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor 
müavini Eynulla Mədətlinin “İmadəddin 
Nəsiminin fəlsəfəsi” mövzularında 
çıxışları dinlənilib. 

Özbəkistanlı qonaqlara milli 
mədəniyyətimizi ölkələrində fəal təbliğ 
etdiklərinə, Azərbaycan həqiqətlərini 
və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 
Özbəkistan mediasında geniş işıq-
landırdıqlarına görə “Kaspi” qəzeti, 
“Kaspi” Təhsil Şirkəti və Azərbaycan 
Mətbuat Şurası tərəfindən diplomlar 
təqdim olunub. 

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2019-cu il “Nəsimi ili” 
elan edilib.



Ölkəmizdə elmin inkişafı 
dövlət siyasətinin, milli quruculuq 
strategiyasının prioritetlərindən 
biridir. Dövlətimizin dinamik inkişafı, 
siyasi və iqtisadi, hərbi qüdrəti onun 
elmi potensialı ilə birbaşa bağlıdır. 
Bu gün davamlı inkişaf strategiyası, 
habelə müasir dünyamızda baş 
verən iqtisadi-siyasi problemlər 
yalnız elmi əsaslarla həll oluna bilər.  
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti və ölkəmizin 
dinamik inkişafı naminə 70-ci illərdən 
etibarən elmimizə, təhsilimizə, 
mədəniyyətimizə göstərdiyi diqqət 
və qayğının nəticəsi olaraq, Şərqin 
ən qədim elm və mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri olan Gəncə 
şəhərində 1980-ci ildə ulu öndərin 
qərarı ilə Elmlər Akademiyasının 
Elmi Mərkəzi yaradılmış və onun 
xeyir-duası ilə mayın 28-də fəaliyyətə 
başlamışdır. 

Ümumən, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
diqqət və qayğısı sayəsində 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil 
olmuş, regionlarda mövcud olan 
problemlərin strateji istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsində, fundamental 
və tətbiqi elm sahələrinin inkişafında 
əhəmiyyətli rol oynamış, ölkəmizin 
elmi kadrlarla təmin olunmasına 
sanballı töhfələr vermişdir. Gəncə 
şəhəri tarixən qocaman Şərqin elm 
və mədəniyyət mərkəzlərindən biri 
olmuşdur. Hələ X əsrdən başlayaraq 
burada görkəmli tarixi şəxsiyyətlər, 
mütəfəkkirlər, dövlət xadimləri 
fəaliyyət göstərmişlər ki, bunlara da 
ancaq o vaxt nail olmaq mümkündür 
ki, görkəmli müəllimlər, zəngin 
kitabxanalar və mədrəsələr mövcud 
olsun.

“Nüzhətül-Məcalis” 
monoqrafiyasına nəzər saldıqda 
X-XIII əsrlərdə Gəncədə yaşamış 
və müxtəlif səpkidə yaradıcılığı ilə 
fərqlənmiş otuzdan artıq görkəmli 
poeziya ustadının əsərləri verilmişdir. 
Yalnız Nizami Gəncəvi, Məhsəti 
Gəncəvi yaradıcılığını qeyd etməklə 
deyil, bu bölgənin tarixi köklərini 
araşdırdıqda bu torpağın nələrə qadir 
olduğunu əyani şəkildə görürük. 
Təsadüfi deyil ki, dünyanın görkəmli 
şərqşünasları, alimləri, mütəfəkkirləri 
Nizami yaradıcılığı ilə tanış olduqda 
onu dünya ədəbiyyatının “Sönməz 
Günəşi” adlandırırlar. 

Avropada qadınlar poeziya, 
musiqi yaradıcılığı ilə məşğul 
olmadıqları, şahmat taxtası arxasında 
oturmadıqları halda, Məhsəti Gəncəvi 
bir qism xanımlarla rübailəri əsasında 
mahnılar bəstələyir və qədim musiqi 

alətlərində ifa edirdilər. 
Bunlarla bərabər, orta əsrlər 

dövrünün görkəmli ədəbiyyat və 
elm xadimləri olan Qivami Gəncəvi, 
Əbül-Üla Gəncəvi, Rəşid Gəncəvi, 
Ömər Gənci, Rəziyə xanım Gəncəvi, 
Siti Gəncəvi və digərləri öz dövrünün 
tanınmış mütəfəkkirləri olmaqla 
yanaşı, xalqımızın dərin milli-mənəvi 
köklərini sübut edir. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 

təşəbbüsü ilə ilk dəfə Gəncədə 
yaradılan beynəlxalq Nizami 
Gəncəvi Mərkəzinin təşkilatçılığı 
ilə indiyədək yeddi dəfə keçirilən 
Beynəlxalq Bakı Humanitar 
forumlarında bir çox görkəmli dövlət 
xadimləri, şərqşünas alimlər, Nobel 
mükafatçıları Nizami Gəncəvinin 
nuruna toplaşaraq ölkəmizin qədim 
tarixi, elmi, mədəniyyəti ilə tanış 
olur, dünyanı düşündürən məsələlər 
barədə öz dəyərli fikirlərini bildirirlər.  
Uzun əsrlərdən bəri tarixi prosesləri 
nəzərdən keçirdikdə, dövründən və 
vaxtından asılı olaraq xalqımızın 
tərəqqi və tənəzzül etməsinə 
baxmayaraq, Gəncə şəhəri minilliklər 
boyu öz görkəmli şəxsiyyətləri, 
mütəfəkkirləri ilə tanınmışdır. 

Şərqlə Qərbi öz yaradıcılığı 
və nəğmələri ilə birləşdirən 
Mirzə Şəfi Vazeh Gəncədə Şah 
Abbas məscidində təhsil almış, 
fəaliyyət göstərmiş, sonralar Qori 
Seminariyasına dəvət edilmiş və 
burada bir çox görkəmli müəllim və 
alimlərlə, o cümlədən onun sonrakı 
taleyində böyük rol oynamış alman 
tədqiqatçısı Fridrix Bodenştedtlə tanış 
olmuşdur.

Mirzə Şəfi Vazeh hələ Şah 
Abbas məscid-mədrəsəsində 
fəaliyyət göstərərkən burada 
məktəb yaratmışdır. Həmin 
məktəbin müdavimləri sırasında 
Azərbaycan dramaturgiyasının 
banisi Mirzə Fətəli Axundov, XIX 
əsrin görkəmli ədibləri Mirzə Abbas 

Xaki, Mirzə Fazil Şeyda kimi 
görkəmli şəxsiyyətlər yetişmişlər.  
Gəncə ədəbi, elmi, mədəni mühiti 
o qədər zəngin olmuşdur ki, burada 
Mirzə Şəfi Vazehin rəhbərliyi ilə 
“Divani-Hikmət” elmi-ədəbi məclisi 
yaradılmışdır. Bu məclisin fəaliyyəti 
uzun illər davam etmiş və bu gün 
də Gəncədə yaradılmış Mirzə Şəfi 
muzeyində davam etdirilməkdədir. 

Azərbaycanda milli şərqşünaslıq 
elmi məktəbinin yaradıcısı, 
Sankt-Peterburq Universitetində 
şərqşünaslıq kafedrasının təşkilatçısı 
və ilk rəhbəri, Böyük Britaniya Kral 
Asiya Cəmiyyətinin akademiki, 
XIX əsrin görkəmli elm xadimi, 
professor Mirzə Cəfər Topçubaşov da 
Gəncədə anadan olmuş və ilk təhsilini 
burada almışdır. XIX əsrdə Gəncədə 
yaşamış görkəmli mütəfəkkir, 
Azərbaycanda milli tarix elminə 
dair ilk monoqrafiyanın müəllifi 
Şeyx İbrahim Qüdsi Şeyxzamanlı 
böyük Nizami Gəncəvi şəcərəsinin 
davamçısı olmuşdur. 

Bu dövrdə Gəncə memarlığının 
və dekorativ-tətbiqi sənətinin 
mütəxəssisləri olmuş, alim, şair və 
həkkak kimi tanınmış Mirzə Mehdi 
Naci, Şeyx Zaman öz əsərləri ilə 
Şərqdə böyük əks-səda doğuran 
şəxsiyyətlərdir. Elmi biliklərin 
mənbəyi olan kitabxanalardan “Dar-
Əl Kütub hələ X–XI əsrlərdə fəaliyyət 
göstərmişdir. O dövrdə və sonradan 
onun təsiri ilə müxtəlif bilik ocaqları 
fəaliyyətlərini davam etdirmişlər. 

Artıq XX əsrin əvvəllərində 
qədim Gəncədə 30-dan artıq məscid-
mədrəsənin fəaliyyət göstərməsinin 
nəticəsi idi ki, bu dövrdə elmin bir 
çox sahələri üzrə elmi məktəblər 
yaratmış görkəmli akademiklər 
yetişmişlər. Nəinki Azərbaycanda, 
dünyada ilk dəfə yaradılan Aşqarlar 
Kimyası İnstitutunun banisi, iki 
dəfə SSRİ Dövlət mükafatı və 
Azərbaycanın Dövlət mükafatı 

laureatı, Əməkdar elm xadimi olmuş, 
onlarca digər yüksək dövlət orden 
və mükafatları ilə təltif edilmiş 
akademik Əli Quliyev bu qədim 
şəhərin yetirməsi olmuş və bu gün 
də onun elmi məktəbi fəaliyyət 
göstərməkdədir. 

Ölkəmizdə energetika üzrə ilk 
akademik, milli elektroenergetika 
elmi məktəbinin yaradıcılarından 
biri, SSRİ-nin, Azərbaycanın və 
Ukraynanın Dövlət mükafatları 
laureatı, SSRİ-nin fəxri energetiki, 
professor, Əməkdar elm xadimi 
Çingiz Cuvarlı kimi elm fədaisinin 
vətənidir Gəncə. Azərbaycanda 
palçıq vulkanlarının ilk tədqiqatçısı 
və okeanologiya elmi məktəbinin 
yaradıcısı, bu sahədə ilk akademik 
Qasım Gül, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının ilk akademik-katibi, 

geologiya sahəsində milli məktəbin 
yaradıcılarından olan dünya şöhrətli 
alim, akademik Mirəli Qaşqay 
da bu möhtəşəm elm ocağının 
nümayəndələridir. 

Cərrahiyyə sahəsində ilk 
akademikimiz, cərrahiyyə üzrə 
ilk ikicildlik monoqrafiyanın 
müəllifi, Azərbaycan Həkimləri 
Təkmilləşdirmə İnstitutunun 
və Azərbaycan Dövlət Tibb 
Universitetinin rektoru olmuş 
Əməkdar elm xadimi Zülfüqar 
Məmmədov Gəncədə dünyaya gəlmiş 
və ilk təhsilini burada almışdır. Dünya 
elmində bitki morfologiyası üzrə ilk 
fundamental monoqrafiyanın müəllifi 
olan qadın akademik, çoxsaylı 
dövlət orden və mükafatları ilə təltif 
edilmiş Validə Tutayuq uzun illər 
Gəncədə yaşamış və Azərbaycan 
Dövlət Aqrar Universitetində 
fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycanda 
yarımkeçiricilər fizikası sahəsinin 
yaradıcılarından biri, Əməkdar elm 
xadimi, akademik Maqsud Əliyevin, 
respublikamızda avtomatik idarəetmə 
sahəsində elmi nəzəriyyənin 
yaradıcılarından biri olan dünya 
miqyaslı alim, Əməkdar elm xadimi, 
akademik Tofiq Əliyevin məktəbi 
nəinki ölkəmizdə, bu gün Avropada 
da fəaliyyət göstərməkdədir. 
Gəncə şəhəri protozoologiya elmi 
məktəbinin banisi, uzun illər Elmlər 
Akademiyasının Zoologiya İnstitutun 
direktoru olmuş, Əməkdar elm 

xadimi, bir çox dövlət orden və 
mükafatları ilə təltif edilmiş akademik 
Musa Musayevin vətənidir. 

Ölkəmizdə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının elmi əsaslarla 
ilk tədqiqatçısı, “Qorqudşünaslıq” 
elmi məktəbinin yaradıcısı, Nizami 
Gəncəvi irsinin tədqiqatçısı, 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının, İraq Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, 
Azərbaycan və Özbəkistan 
respublikalarının Əməkdar elm 
xadimi, akademik Həmid Araslı, 
Azərbaycanda milli arxeologiya elmi 
məktəbinin yaradıcısı, Qobustan 
abidələrinin, Gəncə ərazisinin ilk 
və ən sanballı tədqiqatçısı İsaq 
Cəfərzadə və digər elm tariximizdə 
ilklərə imza atmış bir sıra dahilər 
Gəncədə yaşayıb-yaratmışlar. 

Ümumiyyətlə, Gəncə elmi 
mühitinin müxtəlif illərdə yetirdiyi 
Elmlər Akademiyasının müxbir 
və həqiqi üzvlərinin sayı 30-dan 
çox olmuş və bu alimlər elmin 
müxtəlif sahələrində çalışmış, bu 
gün də onların davamçıları fəaliyyət 
göstərməkdədir. Respublikamızın 
ikinci elm və mədəniyyət mərkəzi 
olan Gəncədə bu gün Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
Bölməsi, üç universitet, on elmi-
tədqiqat institutu və bir elmi-təcrübə 
stansiyasında 1 akademik, AMEA-nın 
2 müxbir üzv, 50-dən artıq elmlər 
doktoru, 550-dən çox fəlsəfə doktoru 
fəaliyyət göstərir. 

Qədim dövrlərdən etibarən 
Gəncə şəhəri elm və təhsil mərkəzi 
olduğu üçün ölkəmizdə XX əsrin 
əvvəllərindən etibarən ilk elmi-

tədqiqat institutları olan Pambıqçılıq 
və İpəkçilik institutları fəaliyyətə 
başlamışdır. Uzun illər ərzində bu 
mühüm elm mərkəzlərində görkəmli 
alimlər tərəfindən yetişdirilmiş 
yüksək keyfiyyətli pambıq və ipək 
növləri beynəlxalq sərgilərdə, 
müsabiqələrdə mükafatlara layiq 
görülmüş və kataloqlara daxil 
edilmişdir. Qərb bölgəsinin çoxəsrlik 
elmi ənənələri, münbit təbii şəraiti və 
elmi potensialın mövcudluğu burada 
ilk dəfə olaraq Bitki Mühafizə və 
Texniki Bitkilər İnstitutu, Üzümçülük 
və Şərabçılıq İnstitutunun təcrübə 
stansiyasının yaradılmasına imkan 
vermişdir. Bu elmi-tədqiqat qurumları 
ilə yanaşı, ölkədə ilk və yeganə 
Heyvandarlıq İnstitutu da bizim 
regionda yaradılmış, burada qara 
mal və davar sortları yetişdirilmiş, 

dünya elminə dəyərli töhfələr vermiş 
görkəmli alimlər nəsli çalışmışdır. Bu 
elmi-tədqiqat institutlarının əsasında 
Gəncə şəhərində 1945-ci ildə Kənd 
Təsərrüfatı Elmlər Akademiyası təsis 
edilmişdir. 

Ulu öndər tərəfindən 4 
yanvar 2003-cü ildə imzalanmış 
“Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının statusu haqqında” 
fərmanda deyilir: “Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Azərbaycan 
Respublikasında elmin inkişafını 
təşkil və təmin edən, dövlətin elmi və 
elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, 
Azərbaycan Respublikasındakı 
bütün elmi müəssisələrin və ali 
məktəblərin fəaliyyətini əlaqələndirən 
və istiqamətləndirən, Aərbaycan 
Respublikasını xarici ölkələrdə 

elmi və elmi-texniki fəaliyyət 
sahəsində təmsil edən ali dövlət 
elmi təşkilatıdır”. Bu fərman 
AMEA-nın Gəncə Bölməsinin də 
imkan və səlahiyyətlərinin daha da 
genişləndirilməsinə, elmi-tədqiqat və 
təşkilati işlərini yeni, elmi əsaslarla 
davam etdirilməsinə geniş imkanlar 
açmışdır. Ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyev bu gün bu siyasəti uğurla 
davam etdirərək yeni institutların, 
universitetlərin yaradılması 
nəticəsində elm və təhsil siyasəti 
öz inkişafının keyfiyyətcə yeni 
mərhələsinə daxil olmuşdur. 

Möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyevin 19 dekabr 2012-ci 
il tarixli qərarı ilə AMEA Gəncə 
Regional Elmi Mərkəzinin əsasında 
7 institutun təmsil olunduğu Gəncə 
Bölməsinin təsis edilməsi Azərbaycan 
elminin inkişafına ölkə rəhbərinin 
diqqət və qayğısının göstəricisidir. 
Dövlət rəhbərinin 9 avqust 2016-
cı il tarixli fərmanına əsasən, 
Azərbaycan elminin tarixində ilk 
dəfə olaraq “Elm haqqında” Qanun 
Azərbaycan Respublikasında elmi 
fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi 
və inkişafı sahəsində dövlət 
siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin 
və elmi-innovasiya fəaliyyətinin 
məqsədlərini, elmi qurumların 
hüquq və vəzifələrini, elmin 
maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, 
elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılması 
və onlardan istifadənin təşkilati-
hüquqi əsaslarını müəyyən edir.

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
“Azərbaycan 2020: Gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyası və 
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 
əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələri”nin təsdiq edilməsi 
haqqında fərmanlarında elmin inkişafı 
ilə bağlı mühüm istiqamətlərin öz 
əksini tapması bunun bariz sübutudur. 
Verilən sərəncam və qərarların 
nəticəsidir ki, son illərdə elmimizin 
əldə etdiyi nailiyyətlər ilk dəfə 
olaraq respublikamızda keçirilmiş 
Azərbaycan alimlərinin I qurultayında 
geniş ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırılmışdır. 

Respublika tarixində ilk dəfə 
təşkil olunmuş elm festivalı paytaxtla 
yanaşı, şəhərimizdə də keçirilmişdir. 
Bölgələrdə əldə edilmiş mühüm elmi 
nailiyyətlər və onların istehsalata 
tətbiqi ilə bağlı stendlər təqdim 
olunmuş, innovativ texnologiyalar 
əsasında yeni elmi ixtiralar haqqında 
məlumatlar verilmişdir. Möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 9 
aprel 2018-ci il tarixdə imzaladığı 
sərəncama əsasən Elm Gününün 
təsis edilməsi və müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsi Qərb regionunda 
olan universitet və elmi-tədqiqat 
institutlarında aparılan işlər haqqında 
hesabat xarakteri daşımaqla, həm də 
daha yüksək elmi nailiyyətlər üçün 
möhkəm təmələ çevriləcəkdir.

Fuad ƏLİYEV,  
AMEA-nın Gəncə Bölməsinin 

sədri, akademik

29 mart 2019-cu il, cümə8

Ölkənin elmi potensialına 
sanballı töhfələr

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 9 aprel 2018-ci il tarixli sərəncamına 
əsasən, təsis edilən Elm Günü ölkənin ikinci elm və mədəniyyət mərkəzi 
olan Gəncə şəhərində də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə 

Bölməsində, universitetlərdə, elmi-tədqiqat institutlarında geniş qeyd olunur. 

1905-1920-ci illərdə Novlu 
kəndində 150, Eyvazlıda 60, Məzrədə 
85, Gürcülüdə 60, Davudluda 65 
ev olmuşdur. Həmin vaxt Bərgüşad 
çayının sağ sahilindəki Sofulu kəndinin 
500 nəfərə qədər əhalisi silahlı hay 
quldurlarının qanlı vəhşiliyindən canını 
qurtarmaq üçün sol sahildəki Davudlu 
kəndinə və Cəbrayıl qəzasının Arazbo-
yu kəndlərinə köçməyə məcbur oldu-
ğundan bu obanın yerləri nişanə kimi 
keçən əsrin 70-ci illərinədək qalırdı. 

Nahiyə əhalisinin hay hücumuna, 
qətliamına və soyqırımına (Q.Nijdenin 
və A.Ozanyanın başçılığı ilə) tuş gələn 
obalarından biri olan Novlu kəndi 
Kəpəz dağının “Qarağac bulağı” və 
“İmamzadə bulağı” meşəliyi (burada 
150-yə qədər yaşı 600 ilə çatan və 
üzərində qoç heykəlləri qoyulmuş 
qəbirlər olmuşdur. Mühafizəçisi Gorus 
şəhərinin Ağbulaq kəndindən olan Se-
yid Haşım ağa (1875-1960) idi, bu ocaq 
da barbarlar tərəfindən yandırılmışdır, 
qoç qəbirləri dağıdılmış və xeylisi 
aparılmışdır), “Saqqızsultan meşəliyi” 
(burada ən çox daş vələs və vən ağacları 
bitirdi. “Vəndam” toponimi bu sözdən 
yaranıb) əhatəsində yerləşməklə həm 
də Gorusun müsəlman-türk mənşəli 
Qurdqalağı, Şamsız, Şirnuxu kəndləri 
yaxınlığında idi. Novlu kəndinin sim-
sarındakı “Göy qala” dağı və oradakı 
mağara, “Aynaxlı dərəsi”, Davudlu 
kəndinin mərkəzindəki “Nəbi bağı” 
(alma, armud, gilas, qoz, tut ağacların-
dan ibarət) yerləri Qaçaq Nəbinin adı 
ilə bağlıdır. Bu kənddəki su dəyirmanı 

Tapdıq Xudayar oğlu (1883-1972) 
tərəfindən Gorus çayından ayrılmış 
qolun üstündə tikilmişdi. Bu dəyirman 
da düşmən hədəfinə tuş gəlmişdi.

Novlu kəndindən Alı, Hüseyn və 
Təmraz İsmayıl oğullarının, Murtuza 
Cəfər oğlunun (1875-1965), Məcid 
Cəfər oğlunun (1876-1964), Şiralı İsa 
oğlunun (1882-1972), Adil İsa oğlunun 
(1890-1943), Qara İsmayıl Təmraz 
oğlunun (qardaşları Cavad və İbadla 
birgə), Göyüş Hümbətalı oğlunun 
(1872-1954), Albaba Allahverdi oğlu-
nun (1853-1943, kəndin imkanlı şəxsi 
olub, həm də döyüşçüləri silah-sursatla 
təmin edib) müqavimətinə baxmayaraq 
düşmən əvvəlcədən bu soyqırımına ha-
zırlıq gördüyündən qanlı faciələr bütün 
yaşayış yerlərini əhatə etmişdir. Novlu 
kəndinin igid döyüşçüsü Bərxudar 
Şahbaz oğlunu (1885-1918) haylar 
Gorus nahiyəsinin Kərəvünc kəndi 
yaxınlığında qətlə yetirmişlər (onun 
qardaşları Tanrıverdi və Novruz da bu 
döyüşlərdə vuruşub), ümumilikdə bu 
kənddən 35 döyüşçü, Davudlu və Məzrə 
kəndlərinin 25 dinc sakini həmin illərdə 
şəhid olmuşdur.

Qanlı hadisələr zamanı dinc 
sakinlərin sığınacaq yeri kimi Məzrə 
kəndinin yaxınlığındakı 1000-ə qədər 
mağara-kühül, IV əsrə aid tarixi keç-
mişimizin maddi yaddaşı kimi qədim 
Alban kilsəsi, Gürcülü kəndində isə 
XV əsrə aid olan gümbəz və ətrafındakı 
qəbir daşları da hay quldurlarının 

nişangahına çevrilmiş və yerlə-yeksan 
edilmişdir. 

Bərgüşad çayı boyunca hayların 
Qubadlı nahiyəsi kəndlərinə basqın-
ları əsasən “Erməni günlüyü” deyilən 
yerdən (Novlu kəndindən 1 kilometr 
aralı), Ağ qayanın altı (Gorusa tərəf), 
“Qızıl qaya”, “Məzrə suyu”, “Keç-
çuxuru”, “Xinkiris düzü” adlı yerlərdən 
və Qafan-Gorus istiqamətlərindən 
olurdu. Həmin vuruşmalara aid kənd 
qəbiristanlıqlarında bağ daşlarında 
qalan güllə yerləri, səngər izləri (ən çox 
“Laçın qayası” deyilən yerdə) hələ də 
qalırdı. Səngər izlərinə “Hacı yurdu”, 
“Çanaxçı yeri” (meşə-kol sahəsində), 
“Gümüş quyusu”, “Daran yeri” 
(“Səvədərə bulağı” yanında, ətrafındakı 
qəbirləri də quldurlar dağıtmışlar) adla-
nan sahələrdə rast gəlinirdi. 

Döyüşlərin getdiyi Qarayazı və 
Ağyazı düzlərində (əkin sahələri idi) 
daşnaklar əsir götürdükləri qadınla-
rın kürəyində samovar qaynadaraq, 
kişilərin gözünü çıxararaq onlara bu 
düzlərdə ağır işgəncələr vermişlər. 
Onlar Məzrə, Davudlu, Eyvazlı, Novlu 

kəndlərinin dinc sakinləri idilər. 
Novlu kəndinin Arazqırağı yerlərə 

gedə bilməyən dinc sakinlərin çoxu Ca-
vad Qara İsmayıl oğlunun (1824-1906) 
kahasına (uzunluğu 20 metrdir), Nəsib 
kahasına sığınmalı olmuşdur. Həmin 
qaçhaqaç zamanı Məcid Ələkbərovun 
ailəsində doğulan körpəyə Qaçay 
adını qoyublar. Tarixin təkrarlanan acı 
səhifələrindən birini də Qaçay yaşa-
yıb – bu, 1988-ci ildə, 70 ildən sonra 
baş verib. O, Nəzər Heydərov adına 
kolxozun sədri kimi Davudlu kəndindən 
qayıdarkən kənddən 3 kilometr aralıda 
körpü üzərində Gorusun Xınzirək (bu 
kənd əvvəllər müsəlman-türklərin 
yaşadığı Almalıq kəndi olub) və 
Gərəvünc kəndlərinin daşnak saqqallı-
ları tərəfindən bir neçə həmkəndlisi ilə 
birlikdə qətlə yetirilib.

Davudlu kənd sakini Balaxanım 
Xudayar qızı (1862-1966) həmin 
illərdə A.Ozanyanın, Q.Nijdenin quldur 
dəstələrinin nahiyənin bu kəndlərinə 
silahlı basqınları barədə (əhalinin 
əksəriyyətinin Cəbrayıl qəzasının Araz-
sahili obalarına köçməsindən, düşmənin 

talançılığından – bütün mal-mülkü, 
heyvan-qaranı qarət edərək aparmala-
rından, evləri, məscidləri yandırmala-
rından, dinc sakinlərə ağır işgəncələrlə 
divan tutmalarından) ağalaya-ağlaya, 
yana-yana danışardı. O deyərdi ki, bu 
hadisələr 1905-1907-ci illərdə necə 
olubsa, 1918-1920-ci illərdə də eyni 
qansızlıqla təkrarlanmışdı. 

Nahiyənin Eyvazlı kəndinə basqın-
lar Qafan nahiyəsinin haylar yaşayan 
kəndlərindən olmuşdur. Bu illərdə 
düşmən həmlələri əvvəlcə bu kəndə, 
sonra isə Qədili kəndinə yönəlmişdir. 
Bərgüşad çayının sağ sahilində, Qülləlik 
dağının ətəyində yerləşən, tariximizin 
ən qiymətli səhifələrini özündə yaşa-
dan (yaşı 500 ildən artıq olan qədim 
Mədrəsə yeri qəbiristanlıq olmuşdur) bu 
kənddə o qanlı illərdə 20 ev vardı, Go-
rus şəhəri ilə arası 7-8 kilometr idi. Hay 
quldurları bu kəndin dinc sakinlərinə də 
ağır müsibətlər yaşatmışlar. 

Bu vuruşlardan və hay daşnakla-
rının törətdikləri vəhşiliklərdən sonra 
Qubadlı nahiyəsinin bir çox yaşayış 
məntəqələri sıradan çıxmış, əhalisi 

köçərək başqa yerlərdə məskunlaşmış, 
yurdumuzun xeyli toponimik sərvətləri 
də soyqırımına məruz qalmışdır. 
Nəticədə 1918-1920-ci illərdən sonra 
Azərbaycan xəritəsində Xallava (40 ev 
olub, Novlu kəndindən 10 kilometr aralı 
qərbə tərəf, camaatı Bərdə və Ağdam 
nahiyələrinə köçüb), Qarıqışlaq (40 ev 
olub), Məmmədli (50 ev olub, əhalisi 
bütünlüklə Bərgüşad çayı üzərində 
yerləşən Bəxtiyarlı kəndinə köçüb) 
kəndlərinin adları yox olmuşdur. 

Əsgülüm dağlıq silsiləsinin Səlk 
dağı sıldırımlarından Şuşa şəhəri aydın 
görünür və ətəyində yerləşən Teymur-
Müskanlı kəndində 1918-ci ildə 70 
evi, kənd qəbiristanlığını, məscidi və 
gümbəzi, 1850-ci ildə Bərgüşad çayı 
üzərində tikilmiş və Əliquluuşağı 
kəndinə keçid olan “Laləzar” daş 
körpüsünü hay silahlıları məhv etmişlər. 
Əliquluuşağı kəndi ilə Gorusun 
Gərəvünc kəndi arasında 1 kilometr 
məsafə var, bu kəndə də hücum ol-
duqda əhali yaxınlıqdakı mağaralarda 
gizlənmişdir.

Q.Nijdenin quldurları Novlu, 
Davudlu, Teymur-Müskanlı, Eyvazlı, 
Qədili və Məzrə kəndlərindən əsir 
götürdükləri əhalinin bir hissəsini Gorus 
həbsxanasında saxlamışlar. Həmin 
həbsxana hasarının hündürlüyü 4 metrə 
çatırdı. 

Həkəri və Bərgüşad çaylarının 
qovuşağının solunda yerləşən Zilan-
lı kəndində o vaxtlar 10-15 ev olub. 
Əhalinin əkin-biçin yeri Yazı düzü idi. 
Bu ərazidə qonşu Xocahan, Mahrızlı, 
Xanlıq, Həmzəli, Əfəndilər kəndlərinin 
camaatı da əkin-biçinlə məşğul olub. 
Elə əkin-biçin vaxtı olduğundan və bu 
düzdə əli yalın əhali yığışdığından hay 
quldurları həm kəndlərdə, həm də Yazı 
düzündə qətliamlar törətmiş, 50-60 
dinc sakini qətlə yetirmişlər. Zilanlı 
kənd sakini Əbdülhüseyn Cabbar oğlu 
(1886-1961) kəndə gəlir və evdə heç 
kimi tapmır. Görür ki, qonşu gəlin 
hamilə olduğundan qaça bilməyib, evdə 
qalıb. Kömək edib onu gətirir Yazı 
düzünə. Həmin qadın dərələrin birində 
körpəsini dünyaya gətirir və sonralar 
həmin yer “Xıdır olan” adlanır. Xıdır 
Əbdülrəhman oğlu isə 2003-cü ilədək 
yaşayıb, Sumqayıt şəhərində müəllim 
işləyib. 

1918-ci ildə ən ağır döyüşlər məhz 
Yazı düzündə olmuşdur.

Qubadlı nahiyəsinin Həkəri çayı 
hövzəsindəki kəndlərə (Milanlı, Deşda-

hat, Hat, Başarat, Muradxanlı, Həkəri...) 
düşmən hücumları Gorusun Gorun-
zığ, Daşkənd, Xənəzək, Dığ kəndləri, 
eləcə də Qarabağın dağlıq hissəsində 
yuva qurduqları Arpagədik, Ağcakənd, 
Donu kəndləri istiqamətindən olmuş-
dur. Həkəri kəndi eyni adlı çayın sağ 
sahilində yerləşməklə, əski yerindən 
(“Kalafalıq” adlı) 5 kilometr cənubda 
salınmışdı. Bu kəndin əsl adı Xəlifəzur 
olub. 1918-ci ildə hay quldurları bu 
kəndin 50-dək evini yandırmış, 30 dinc 
sakinini amansızlıqla qətlə yetirmişlər. 

İskəndərli kəndinin camaatı 
ətrafdakı kahalara – mağaralara sığın-
maqla (11 mağara olub, uzunuluğu 20, 
eni 10 metr) canlarını bu qətliamdan 
qurtara bilib. Amma kəndin yaxınlı-
ğındakı qədim qəbiristanlıqdakı qoç 
şəkilli qəbirləri quldurlar dağıtmış, 
“Meyin bağı” meşəliyindəki qiymətli 
dəmirağacı talasını doğrayıb aparmış-
dılar. 

Həmin soyqırımı faciələrinin 
şahidi olmuş Həkəri kənd sakinləri 
Gözəl Kərbəlayi Süleyman qızının 
(1864-1971), Xanpəri Ağakişi qızının 
(1886-1989) dediklərinə görə, bu qanlı 
hadisələr Osmanlı Türkiyəsinin xilaskar 
ordusu gələn günə kimi davam etmişdir. 
Ordunun qərargahı bu kənddə yerləşsə 
də Qubadlı, Laçın və Şuşa nahiyələri 
üzrə döyüşlərin idarə edilməsi buradan 
həyata keçirilirdi. 

1905-1918-ci illərdə baş vermiş bu 
qanlı hadisələr Osmanlı Türkiyəsinin 
4-cü Qafqaz Ordusunun (K.Qarabəkir 
paşanın başçılığı ilə) döyüşçüləri gələnə 
kimi davam etmişdir. Bu xilaskarlıq 
yürüşündən sonra həm Zəngəzur qəzası, 
həm də Qubadlı nahiyəsi düşmən 
caynağından xilas edildi. Bu ordunun 
üzvləri Novlu (Salah kişinin evində 
qərargah olub) və Davudlu (Xudayar ki-
şinin evində) kəndlərinin hərəsində bir 
həftə qalmaqla və yerli özünümüdafiə 
qüvvələrini bir daha səfərbər etməklə 
düşmənə layiqli cavab veriblər. Bu 
orduya edilən el yardımı da quldurlara 
vurulan gücün, dəyən zərbənin artması-
na dayaq olmuşdur. 

Ordu və yerli müdafiə-müqavimət 
dəstələri qısa müddət ərzində hay 
quldurlarını Gorusun 4 kilometrindəki 
“Dəlik daş”a qədər qovub əraziləri azad 
ediblər. 

Qismət YUNUSOĞLU,  
 Bakı Dövlət Universitetinin 

müəllimi 

Azərbaycanın əzəli bölgələrindən biri olan Zəngəzur 
qəzasının Gorus və Qafan nahiyəsinin yaxınlığında 
yerləşən Qubadlı nahiyəsinin (Həkəri və Bərgüşad 

çayları hövzələrinin) bir çox yaşayış məntəqələri 1905-1920-
ci illər ərzində ardıcıl surətdə silahlı erməni quldurlarının 
təcavüzünə, dinc sakinləri isə soyqırımına məruz qalmışdır. 
Belə ki, yaxınlıqdakı Gərəvinc, Xot, Şner, Xınzirək, Muğan-
cıq kəndləri Gorus çayı sahilində yerləşməklə (bu kəndlər 
əvvəllər müsəlman-türk kəndləri olub, sonradan orada 
haymənşəlilər məskunlaşıb. Məsələn, Bərgüşad çayı üzərində 
olan Şahverdilər kəndi  1954-cü ildə düşmənə verilib, adını 
qoyublar Voratan kəndi) Qubadlı nahiyəsinin Eyvazlı, Novlu, 
Gürcülü, Məzrə, Davudlu, Qədili, Əliquluuşağı kəndləri ilə 
ara məsafəsi 1-16 kilometr təşkil edir (Şahverdilər və Eyvaz-
lı kəndlərinin arası 1 kilometrdir, Novlu kəndindən Gorus 
şəhərinə məsafə 16 kilometrdir).  Zəngəzur qəzasının 

 Qubadlı nahiyəsində 
 soyqırımı faktları



AKTİVLƏR
 Hesabat 
dövrünün 
əvvəlinə 

 Hesabat 
dövrünün sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar  639 745,54  721 703,33 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması

  

Daşınmaz əmlaka investisiyalar  417 655,89  417 655,89 
Qeyri-maddi aktivlər  138 840,06  269 362,18 
Təxirə salınmış vergi aktivləri   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 32 586 905,00  195 115 883,61 
 dövlət qiymətli kağızları   145 918 131,44 
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları  32 586 905,00  49 197 752,17 
 sair maliyyə aktivləri   
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar   

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar   

Sair aktivlər  100 000,00  100 000,00 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 33 883 146,49  196 624 605,01 

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar   
Debitor borcları: 20 947 902,71  9 595 262,33 
 birbaşa sığorta üzrə 4 808 836,88  5 781 648,66 
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :  182,47  182,47 
 - təkrarsığortaçı üzrə  182,47  182,47 
 - təkrarsığortalı üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə 1 831 747,47  
 iddia tələbləri üzrə   
 işçi heyəti üzrə   
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar 14 307 135,89  3 813 431,20 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 104 904 703,41  130 065 849,47 

 kassa 283,13  1 363,19 

 hesablaşma hesabı 3 071 368,75  12 109 858,26 

 valyuta hesabı 11 399 452,12  14 716 231,56 

 depozit hesablar  90 403 847,53  103 207 869,36 

 sair pul vəsaitləri  29 751,88  30 527,10 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:  41 748 091,74  5 301 004,37 
 dövlət qiymətli kağızları  41 748 091,74  

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   5 301 004,37 

 sair maliyyə aktivləri   

Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:  1 392 103,95  539 375,78 

 həyat sığortası sahəsi üzrə  1 392 103,95  539 375,78 
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə   
Sair qısamüddətli aktivlər:  444 623,01  115 074,92 
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri  444 623,01  115 074,92 
 verilmiş avanslar   
 təhtəl hesablar   
Sair aktivlər  4 566 222,73  4 566 039,62 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  174 003 647,55  150 182 606,49 

CƏMİ AKTİVLƏR  207 886 794,04  346 807 211,50 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
 Hesabat 
dövrünün 
əvvəlinə 

 Hesabat 
dövrünün sonuna 

I . KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  40 250 000,00  40 250 000,00 

Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları:   
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat   

 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)  17 200 308,60  21 353 921,53 

 Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər)  13 071 056,06  21 260 146,90 

 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı  
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər

  25 466,03 

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər)  17 829 252,54  17 200 308,60 

 Elan edilmiş dividendlər - 13 700 000,00 - 17 132 000,00 
Cəmi kapital  57 450 308,60  61 603 921,53 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları:  144 479 677,44  277 258 920,25 
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :  144 479 677,44  277 258 920,25 
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:   
Qarşısıalınma tədbirləri fondu   
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər   

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları :   
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:  747 443,17  591 755,43 

 təkrarsığortaçı üzrə   
 təkrarsığortalı üzrə  747 443,17  591 755,43 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar   

Sair öhdəliklər   
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  145 227 120,61  277 850 675,68 

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər   

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər   

Kreditor borcları:  4 199 239,52  5 541 237,14 
 əməyin ödənilməsi üzrə  1 857,55  5 473,68 
 büdcə üzrə  -  766 745,39 

 sosial sığorta və təminat üzrə  -  22 177,11 

 digər məcburi ödənişlər üzrə   117 790,42 
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar  4 197 381,97  4 629 050,54 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:  1 010 125,31  1 811 377,15 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri  1 010 125,31  1 811 377,15 
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar   

Sair öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  5 209 364,83  7 352 614,29 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  150 436 485,44  285 203 289,97 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR  207 886 794,04  346 807 211,50 

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət 
verilmiş məbləğlərin cəmi*   1 700 000,00 

Mənfəət və zərər haqqında hesabatı
ilin əvvəlindən artan yekunla  

manatla
Gəlirlər  Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  265 376 950,56 
 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  264 989 001,08 
 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  - 
 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  259 918,73 

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə  128 030,75 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) - 133 631 970,89 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  19 258 572,45 
Subroqasiya gəlirləri  
Sair gəlirlər  86 223,69 

CƏMİ GƏLİRLƏR  151 089 775,81 
Xərclər  

Əsas əməliyyat xərcləri:  75 555 806,64 
 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə  71 045 488,32 
 qaytarılan sığorta haqları üzrə  3 367 686,28 
 tənzimləmə xərcləri  
 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə  1 142 632,04 
 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə  

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  

İşlərin aparılması xərcləri  48 732 383,92 
Sair xərclər  33 366,17 

CƏMİ XƏRCLƏR  124 321 556,73 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  26 768 219,08 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  26 768 219,08 

Mənfəət vergisi  5 508 072,18 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  21 260 146,90 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT
31 dekabr 2018-ci il tarixdə başa çatmış il üzrə           Azərbaycan manatı ilə

Nizamnamə 
kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət (zərər)

Cəmi kapital 

31 dekabr 2016-cı il 
tarixə qalıq 40.250.000 17.829.252,54 58.079.252,54

2017-ci il üzrə xalis 
mənfəət 13.071.056,06 13.071.056,06

Elan edilmiş dividend (13.700.000,00) (13.700.000,00)

Mülkiyyətçilərin kapital 
qoyuluşları
31 dekabr 2017-ci il 
tarixinə qalıq 40.250.000 17.200.308,6 57.450.308,60

2018-ci il üzrə xalis 
mənfəət 21.285.612,93 21.285.612,93

Elan edilmiş dividend (17.132.000,00) (17.132.000,00)
Mülkiyyətçilərin kapital 
qoyuluşları
31 dekabr 2018-ci il 
tarixinə qalıq 40.250.000 21.353.921,53 61.603.921,53

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“PAŞA Həyat Sığorta ASC-nin rəhbərliyinə

Rəy
Biz «PAŞA Həyat Sığorta» ASC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə balans, mənfəət və 

zərər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında maliyyə hesabatlarının 
auditini apardıq.

Hesab edirik ki, ASC-nin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditimizi Beynəlxalq audit standartlarına (ISA) uyğun aparmışıq. Bu standartlar 

üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün 
auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının apardığımız auditə 
aid olan etik normalara uyğun olaraq ASC-dən asılı deyilik və biz digər məsuliyyətlərimizi 
bu tələblərə uyğun yerinə yetirməmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları 
rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə və vergi hesabatlarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə və vergi hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən 
zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə və vergi hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini 
dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı 
halda, rəhbərlik ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, 
müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına 
və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət 
daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər ASC-nin maliyyə 
və vergi hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz maliyyəvə vergi hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya 

səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək 
və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək 
səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun 
olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli 
hesab edilir.

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan 
zaman peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar şəkkaklıq nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

• Maliyyə və vergi hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli 
təhriflər risklərini müəyyən edib qiymətləndiririk, bu risklərə cavab verən audit 
prosedurlarını layihələndirib həyata keçiririk və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasib audit sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi 
aşkarlamamaq riski səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq 
sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan 
və ya daxili nəzarətin kobudcasına pozulmasından ibarət ola bilər. 

• ASC-nin daxili nəzarətin səmərəliliyinə dair rəy bildirmək məqsədi üçün olmamaq 
şərtilə, bu şəraitlərdə uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid 
daxili nəzarəti başa düşürük.

• İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən 
uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini 
qiymətləndiririk. 

• Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin 
uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında ASC-nin fəaliyyətini fasiləsiz 
davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə 
bağlı əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında dair nəticə çıxarırıq. 
Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, 
auditor hesabatımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına 
diqqət yetirməliyik və ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, 
rəyimizə dəyişiklik etməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə 
edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər ASC-
nin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb ola bilər. 

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər 
məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit 
sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli 
çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

Tarix: 27.03.2019
“G and A Audit” MMC-nin Direktoru: Səid Qafarov

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

 Maraqlanan təşkilatlar (012) 493-17-80 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 4 
aprel 2019-cu il saat 16.00-dək qəbul olunur.

Ünvan- Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
2016-cı və 2017-ci illər üzrə şura katibliyinin maliyyə fəaliyyətinin auditi ilə 

bağlı xidmətin satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
 Maraqlanan təşkilatlar (012) 493-17-80 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 4 aprel 2019-cu il saat 15.00-dək qəbul olunur.
Ünvan-Bakı şəhəri, F.Əmirov küçəsi 1.

“Azərsu” ASC 
metal məmulatları və fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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, təcrübə, maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-

lara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 

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

Hər bir lot üzrə iştirak 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 qaytarılmır.
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 olma-

lıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri.
- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş 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 may 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 21 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 22 may 2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 

açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
diyircəkli yastıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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, təcrübə, maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-

lara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 

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

 İştirak haqqı 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 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 olma-

lıdır);
- 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-olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri.
- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş 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) 10 may 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 17 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 20 may 2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 

açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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, təcrübə, maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-

lara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 

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

Hər bir lot üzrə iştirak 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 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 olma-

lıdır);
- 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-olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri.
- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş 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) 10 may 2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 17 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 20 may 2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 

açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 2019-cu ilin 1-ci qrant müsabiqəsinin qaliblərinə müqavilə bağlanması üçün sənədlərin elektron qəbulu və “E-növbə” xidməti 
proqramından istifadə qaydalarına dair təlimlərin təşkilinin satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə mühasibat balansı

29 mart 2019-cu il, cümə 9



AKTİVLƏR İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

I. UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR   

Torpaq, tikili və 
avadanlıqlar 23875.97 73907.79

Torpaq, tikili və 
avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması

  

Daşınmaz əmlaka 
investisiyalar   

Qeyri-maddi aktivlər 11691.7 10522.53
Təxirə salınmış vergi 
aktivləri   

Uzunmüddətli debitor 
borcları   

Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri: 0 0

 dövlət qiymətli kağızları   
 qeyri-dövlət qiymətli 
kağızları   

 sair maliyyə aktivləri   
İştirak payı metodu 
ilə uçota alınmış 
investisiyalar

  

Təsisçi və ya 
səhmdarlarla 
hesablaşmalar

  

Sair aktivlər   
Cəmi uzunmüddətli 

aktivlər 35567.67 84430.32

II. QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar   
Debitor borcları: 1842558.8 814057.81
 birbaşa sığorta üzrə 1842558.8 711447.82
 təkrarsığorta 
əməliyyatları üzrə :  0

 - təkrarsığortaçı üzrə   
 - təkrarsığortalı üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə  101665.12
 iddia tələbləri üzrə   
 işçi heyəti üzrə   
 sığortalılara verilən 
borclar üzrə   

 sair debitorlar  944.87
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 2166900.41 1148129.92

 kassa 469.53 1389.53
 hesablaşma hesabı 258321.81 92255.63
 valyuta hesabı 1908109.07 1054484.76
 depozit hesablar   
 sair pul vəsaitləri   
Qısamüddətli maliyyə 
aktivləri: 0 0

 dövlət qiymətli kağızları   
 qeyri-dövlət qiymətli 
kağızları   

 sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 0 0

 həyat sığortası sahəsi üzrə   
 qeyri-həyat sığortası 
sahəsi üzrə   

Sair qısamüddətli 
aktivlər: 0 934930.76

 gələcək hesabat 
dövrlərinin xərcləri  20532

 verilmiş avanslar  914398.76
 təhtəl hesablar   
Sair aktivlər   
Cəmi qısamüddətli aktivlər 4009459.21 2897118.49

CƏMİ AKTİVLƏR 4045026.88 2981548.81
KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün 
sonuna

I . KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı 17001 17000

Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital 
(səhmlər)   

Kapital ehtiyatları: 0 0
 yenidən qiymətləndirilmə 
üzrə ehtiyat   

 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş 
zərər)

1955826.18 2051598.38

 Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 1722574.95 1762483.44

 Mühasibat uçotu 
siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə 
düzəlişlər

  

 Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət 
 (ödənilməmiş zərər)

233251.23 289114.94

 Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 1972827.18 2068598.38

II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR   

Sığorta ehtiyatları: 0 0

 Həyat sığortası sahəsi 
üzrə :   

 Qeyri-həyat sığortası 
sahəsi üzrə:   

Qarşısıalınma tədbirləri 
fondu   

Uzunmüddətli faiz 
xərcləri yaradan 
öhdəliklər

  

Uzunmüddətli 
qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər

  

Təxirəsalınmış vergi 
öhdəlikləri   

Kreditor borcları : 0 0
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat 
üzrə   

 digər məcburi ödənişlər 
üzrə   

 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli 
öhdəliklər: 0 0

 gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri   

 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta 
əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:

0 0

 təkrarsığortaçı üzrə   
 təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya 
səhmdarlarla 
hesablaşmalar

  

Sair öhdəliklər   
Cəmi uzunmüddətli 

öhdəliklər 0 0

III . QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 0  

Qısamüddətli 
qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər

  

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər   

Kreditor borcları: 2072199.7 912950.43
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə 235002.8 277347.78
 sosial sığorta və təminat 
üzrə   

 digər məcburi ödənişlər 
üzrə   

 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar 1837196.9 635602.65
Sair qısamüddətli 
öhdəliklər: 0 0

 gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri   

 alınmış avanslar   

Təsisçi və ya 
səhmdarlarla 
hesablaşmalar

  

Sair öhdəliklər   

Cəmi qısamüddətli 
öhdəliklər 2072199.7 912950.43

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2072199.7 912950.43
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR 4045026.88 2981548.81

MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)
 İlin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat 
gəliri:  0

 birbaşa sığorta üzrə 
sığorta haqları   

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  
 Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon 
 muzdlar 

 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 0

İnvestisiya gəlirləri üzrə  
Subroqasiya gəlirləri  
Sair gəlirlər   2561904.72

CƏMİ GƏLİRLƏR 2561904.72

Xərclər  
Əsas əməliyyat 
xərcləri: 0

 Sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə  
 qaytarılan sığorta haqları 
üzrə   

 tənzimləmə 
xərcləri   

 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə  
 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə  

 Sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  

İşlərin aparılması 
xərcləri  326467.45

Sair xərclər   

CƏMİ XƏRCLƏR 326467.45
Maliyyə mənfəəti 
(zərəri)   2235437.27

Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi  

Vergiqoyulmadan əvvəl 
mənfəət (zərər)  2235437.27

Mənfəət vergisi  472953.83

Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər)  1762483.44

Müstəqil Auditorun Hesabatı
“Kaspian İnterneşnl Brouking” MMC-nin rəhbərliyinə
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti 55, 

“AGA” Biznes Mərkəzi.

Rəy
Biz “Kaspian İnterneşnl Brouking” MMC-nin 2018-ci il 

dekabrın 31-nə olan mühasibat balansı hesabatından, mənfəət və 
zərər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər hesabatından 
və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti 
hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin 
qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən 
qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş şirkətin qoşma maliyyə hesabatları bütün 
əhəmiyyətli aspektlərdə Maliyyə Nazirliyinin normativ sənədlərinə 
və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun 

aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə 
olaraq hesabatımızın maliyyə hesabatlarının auditinə görə 
auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan 
Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik 
normaların tələblərinə uyğun şirkətdən asılı deyilik və digər etik 
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə 
etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və 
münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi 
subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli 
şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Azərbaycan Respubli-
kasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik norma-
ların tələblərinə uyğun hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı 
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili 
nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv 
etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud 
bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, 
rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat 
uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə 
məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli 
şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə 
görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun 
məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin 
olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan 
auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək 
səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud 
olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. 
Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və 
ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə he-
sabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək 
ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan 
səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdı-
rılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o 
cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyi-
miz əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

“ABAK-AZ CROWE LTD” MMС-nin
Direktoru Zamin Hüseynov

Auditoru- Nail Seyfulla
27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası, Bakı, Salyan şossesi 2, bina 2, 
mənzil 19, 20.

“Marş Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri” MMC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə MALİYYƏ HESABATI 
manatla 

31 dekabr
2018-ci il

31 dekabr
2017-ci il

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi 
aktivlər

29 34

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 29 34
Qısamüddətli aktivlər
Ticarət və digər debitor borcları 5,854 4,695 
Ödənilmiş avanslar 20 41
Pul vəsaitləri 2,589 2,927
Cəmi qısamüddətli aktivlər 8,463 7,663
Cəmi aktivlər 8,492 7,697
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital və ehtiyatlar
Nizamnamə kapitalı 10 10
Bölüşdürülməmiş mənfəət 1,383 1,518
Cəmi kapital 1,393 1,528
Qısamüddətli öhdəliklər 
Ticarət və digər kreditor borclar 7,046 6,083
Cari mənfəət vergisi öhdəliyi 6 60
Uzunmüddətli öhdəliklər
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 47 26
Cəmi öhdəliklər 7,099 6,169
Cəmi kapital və öhdəliklər 8,492 7,697

MƏCMU GƏLİRLƏR HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 
2018-ci il 

31 dekabr 
2017-ci il 

Broker haqqı 1,714 1,600

Əməliyyat xərcləri (846) (890)

Əməliyyat mənfəəti 868 710
Xarici valyuta mübadiləsi üzrə xalis 
zərər (18) (51)

Vergidən əvvəl mənfəət 850 659

Mənfəət vergisi xərci (170) (133)

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU GƏLİR 680 526

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 

Nizamnamə 
kapitalı

Bölüşdürülmə-
miş mənfəət Cəmi kapital

2016-cı il 
dekabrın  31-nə 
qalıq 10 1,247 1,257

Elan olunmuş 
dividendlər - (255) (255)

İl üzrə cəmi 
məcmu gəlir - 526 526

 2017-ci il 
dekabrın  31-nə 
qalıq 10 1,518 1,528
Mühasibat uçotu 
siyasətində dəy-
işiklik - (305) (305)
Elan olunmuş 
dividendlər - (510) (510)
Cəmi il üzrə 
məcmu gəlir - 680 680
 2018-ci il 
dekabrın  31-nə 
qalıq 10 1,383 1,393

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ  
HAQQINDA HESABAT

(Başqa qeydlər olmazsa,  
min Azərbaycan manatı ilə)

31 dekabr
2018-ci il 

31 dekabr
2017-ci il 

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ 
ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ:
İl üzrə mənfəət 680 526
Düzəlişlər:
Mənfəət vergisi xərci 170 133
Uzunmüddətli aktivlər üzrə 
köhnəlmə və amortizasiya 10 11
Şübhəli borclar üçün ehtiyatda 
dəyişiklik (155) (67)
Xarici valyuta mübadiləsi üzrə xalis 
zərər 18 51

Dövriyyə kapitalında hərəkətlərdən 
əvvəl daxil olan pul vəsaitləri 723 654

Dövriyyə kapitalında hərəkətlər:

Ödənilmiş avanslarda azalma/(artım) 21 (32)
Ticarət və digər debitor borclarında 
artım (1,318) (615)

Vergilər üzrə kreditor borclarında 
artım (18) 4
Ticarət və digər kreditor borclarında 
artım 962 846
Əməliyyatlar üzrə yaranan pul 
vəsaitləri 370 857
Ödənilmiş mənfəət vergisi (185) (40)
Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə yaranan 
xalis pul vəsaitləri 185 817
MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ 
ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ:

Ödənilmiş dividendlər (510) (255)

Maliyyə fəaliyyətləri üzrə istifadə 
olunan xalis pul vəsaitləri (510) (255)

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ 
ÜZRƏ PUL VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ:

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi 
aktivlərin alınması (5) (7)

İnvestisiya fəaliyyətlərində istifadə 
olunan xalis pul vəsaitləri (5) (7)

Xarici valyuta ilə saxlanılan pul 
vəsaitlərinin qalıqlarına valyuta 
məzənnəsindəki dəyişikliklərin təsiri (8) (94)

PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALİS 
(AZALMA)/ARTIM (338) 461

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin əvvəlində 2,927 2,466

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin sonunda 2,589 2,927

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“Marş Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri” MMC-nin 

payçılarının və rəhbərliyinin nəzərinə
Rəy
Biz “Marş Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri” MMC-nin 

(şirkət) 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatdan və həmin tarixdə bitən il üzrə məcmu gəlirlər, kapitalda 
dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, 
habelə mühüm mühasibat uçotu siyasətlərinin icmalı və digər 
izahlı qeydlərdən ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini 
apardıq.

Fikrimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları şirkətin 2018-ci 
il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il 
üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini maliyyə 
hesabatlarının beynəlxalq standartlarına (MHBS) uyğun olaraq 
bütün əhəmiyyətli hallarda düzgün əks etdirir.

Rəyin əsasları
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun 

olaraq həyata keçirdik. Həmin standartlar üzrə məsuliyyətimiz 
daha sonra hesabatın maliyyə hesabatlarının auditi üçün 
auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir olunur. Biz, mühasiblər 
üçün beynəlxalq etika standartları şurasının (IESBA) peşəkar 
mühasiblər üçün etika məcəlləsinə (IESBA məcəlləsi), eləcə də 
Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının auditi üzrə 
tətbiq edilən etika tələblərinə uyğun şirkətdən asılı olmadan 
müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk və digər etika öhdəliklərimizi 
bu tələblərə və IESBA məcəlləsinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik.
Bizcə, audit rəyi bildirmək üçün əsas verən yetərli və uyğun audit 
sübutu əldə etmişik. 

Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin və idarəetmə 
səlahiyyətləri olan şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının MHBS-lərə 
uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də 
saxtakarlıq, yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq 
mühüm təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanması 
üçün rəhbərliyin qənaətinə əsasən zəruri sayılan daxili nəzarət 
sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən rəhbərlik şirkəti ləğv 
etmək və ya əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində olmazsa 
və ya bunu etməkdən başqa real alternativi olmazsa, şirkətin öz 
fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməsi qabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə uyğun olduqda fasiləsizliklə bağlı 

məsələlərin açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsizlik 
prinsipindən istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetmə səlahiyyəti olan şəxslər şirkətin maliyyə hesabatı 
prosesinə nəzarətin təmin edilməsinə cavabdehdir.

Maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti
Məqsədimiz ümumilikdə maliyyə hesabatlarının saxtakarlıq 

və ya səhvlər nəticəsində yarana biləcək mühüm təhriflərdən 
azad olması barədə kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi 
özündə birləşdirən auditor hesabatını hazırlamaqdır. Kifayət 
qədər əminlik yüksək səviyyəli əminliyi əks etdirir, lakin bu, BAS 
əsasında aparılan auditin (əgər varsa) hər zaman bütün mühüm 
səhvləri aşkar edəcəyinə zəmanət vermir. Təhriflər saxtakarlıq və 
ya səhvlər nəticəsində yarana bilər , ayrı-ayrılıqda və ya birlikdə, 
istifadəçilərin hazırkı maliyyə hesabatları əsasında verdiyi iqtisadi 
qərarlara əsaslı şəkildə təsir etməsi gözlənildikdə əhəmiyyətli 
hesab olunur. 

BAS əsasında auditin bir hissəsi kimi, biz audit zamanı 
peşəkar mülahizələr yürüdür və peşəkar inamsızlığı qoruyub 
saxlayırıq. Həmçinin biz: 

•	 maliyyə hesabatlarının saxtakarlıq və ya səhv 
nəticəsində əhəmiyyətli şəkildə təhrif olunması risklərini 
müəyyən edir və qiymətləndirir, həmin risklərin aradan qaldırıl-
ması üçün audit prosedurlarını planlaşdırıb yerinə yetirir və 
rəyimizin əsasını təşkil edəcək kifayət qədər uyğun audit sübutu 
əldə edirik. Saxtakarlıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli səhvlərin 
aşkar olunmaması riski səhv nəticəsində yarananlardan daha 
yüksəkdir, belə ki, saxtakarlıq, gizli sövdələşmə, dələduzluq, qəs-
dən buraxılmış səhvlər, məlumatların təhrif olunması və ya daxili 
nəzarətlərə əməl etməmək kimi fəaliyyətlərdən ibarət ola bilər. 

•	 şirkətin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi barədə 
rəy ifadə etmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit prosedurlarının 
planlaşdırılması məqsədilə auditlə əlaqəli daxili nəzarət barədə 
anlayış əldə edirik. 

•	 rəhbərlik tərəfindən istifadə olunan mühasibat uçotu 
qaydalarının uyğunluğunu, habelə yerinə yetirilən mühasibat 
qiymətləndirmələrinin və aidiyyəti açıqlamaların düzgünlüyünü 
qiymətləndiririk.

•	 mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipindən 
rəhbərliyin uyğun şəkildə istifadə etməsi və əldə olunmuş audit 
sübutu əsasında gələcəkdə şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsizlik 
prinsipi ilə davam etdirməsinə mühüm şübhə yarada bilən hadisə 
və ya şəraitlərlə bağlı mühüm qeyri-müəyyənliyin mövcud 
olub-olmaması barədə qərar veririk. Mühüm qeyri-müəyyənli-
yin olması qənaətinə gəldikdə, biz audit hesabatımızda maliyyə 
hesabatlarının müvafiq açıqlamalarına diqqət yetirməli və ya 
belə açıqlamalar kifayət olmadıqda rəyimizə düzəliş etməliyik. 
Nəticələrimiz audit hesabatımızın tarixinədək əldə olunan audit 
sübutuna əsaslanır. Bununla belə, gələcək hadisələr və şəraitlər 
şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirməsinə 
mane ola bilər.

•	 maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, struk-
turunu, tərkibini, habelə açıqlamaları və maliyyə hesabatlarının 
mühüm əməliyyat və hadisələri ədalətli şəkildə əks etdirib-et-
dirməməsini qiymətləndiririk. 

Biz idarəetmə səlahiyyəti olan şəxslərə digər məsələlərlə 
yanaşı auditin iş həcmi və müddəti, audit üzrə aşkar olunan 
mühüm nəticələr, habelə audit zamanı daxili nəzarət sahəsində 
aşkar etdiyimiz hər hansı mühüm çatışmazlıqlar barədə məlumat 
veririk. 

Bakı, Azərbaycan Respublikası, 28 mart 2019-cu il.

Azərbaycan Respublikası  
Təhsil Nazirliyinin 4 saylı Ərazi 
Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi

odun yanacağının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Odun yanacağının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 

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 aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 

göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Oğuz şəhəri, Xətai küçəsi 29 (əlaqələndirici şəxs-
Mayıl Kərimovdan, telefon-(070) 610-24-99) nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 250 manatdır. 
H/h - AZ66AİİB32051019446800201168
VÖEN - 6600067641
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin Oğuz filialı 
Kod - 200684
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin 

 açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bankgünü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalı-

dır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru” Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 

keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 

(tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 1 may 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 10 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər Oğuz şəhəri, Xətai küçəsi 29 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 13 may 2019-cu il saat 11.00-da Oğuz şəhəri, 
Xətai küçəsi 29 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 
2019-cu ildə malların və xidmətlərin göstərilməsinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Xüsusi kağız və mexaniki üsulla enib-qalxan 

hədəflərin satınalınması.
Lot-2. Yanacaq paylayan kalonkaların müayinəsinin, 

yanacaqdaşıyan avtomobillərin çənlərinin kalibrələnməsinin və 
pasportlaşmasının satınalınması.

Lot-3. Dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması.
Lot-4. Yuyucu maddənin satınalınması.
Lot-5. Xidməti atlar üçün quru otun satınalınması.
Lot-6. Kartriclərin və antivirus proqramının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini 

möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə 
təqdim etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların 
(xidmətlərin və ya işlərin) keyfiyyəti və yerli istehsal olması 
nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, əsas şərtlər toplusunda 

göstərilən meyarlar əsasında ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda göstərilən 
məbləğdə iştirak haqqını Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 10 manat, Lot-2, Lot-3 və Lot 5 hər 
biri – 50 manat, Lot-4 – 30 manat, Lot-6 isə – 40 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
m/h – AZ41NABZ 01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22

B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
h/h – AZ44CTRE 00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə (ərizədə müəssisənin 

adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrələri, 
rəhbərinin adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış 
olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra 
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı (tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmaqla) tender təklifi ilə birlikdə 
təqdim edilməlidir. Bank təminatını tender zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

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

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqan-
ları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatlarının surəti ;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiy-
yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin notarial 
qaydada 2019-cu ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların (xidmətlərin və ya işlərin) təchizatı 
sahəsində fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr potensialı barədə 
ətraflı məlumat (analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensial 

texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat);
- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə və uyğunluq 

sertifikatları.
Tender iştirakçılarından tələb olunan sənədlər 19 aprel 

2019-cu il saat -12.00-a qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 30 
aprel 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşun-
ların Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan tender təklifləri 
və sənədlər qəbul olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 11.00-dan 13.00-a qədər 
və 16.00-dan 18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 1 may 2019-cu il 
saat 16.00-da Daxili Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri də iştirak 
edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ünvandan ala bilərlər:
Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4.
Telefon – 569-95-10, əlaqələndirici şəxs – E.Əliyev.

Tender komissiyası

“Kaspian İnterneşnl Brouking” MMC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)
Manatla

10 29 mart 2019-cu il, cümə



29 mart 2019-cu il, cümə 11
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi

Təmir işlərinin və malların satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 13 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Biofizika İnstitutunun inzibati bina-

sında təmir işlərinin satınalınması.
Lot-2. Bakı şəhəri, Mirəli Qaşqay 

küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış bi-
nasının akademiyaya məxsus qeyri-yaşayış 
sahəsində təmir işlərinin satınalınması.

Lot-3. AMEA-nın Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasının ərazisində yerləşən istirahət 
mərkəzində təmir işlərinin  satınalınması.

Lot-4. Zoologiya İnstitutunun 2 mərtəbəli 
vivari (köməkçi) binasında təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-5. Strateji Elmi – Tədqiqatlar 
Mərkəzinin “AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkı”nın ərazisində yerləşən 2 mərtəbəli in-
zibati binasında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-6. Strateji Elmi – Tədqiqatlar 
Mərkəzinin “AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkı”nın ərazisində yerləşən 1 nömrəli 
elmi – tədqiqat laboratoriya binasında təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-7.“AMEA Yüksək Texnologi-
yalar Parkı”nın ərazisində yerləşən 
mərkəzləşdirilmiş analitik laboratoriya bina-
sında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-8. AMEA-nın Əhmədli qəsəbəsində 
yerləşən nəqliyyat təsərrüfatı binasında və 
onun ətrafında təmir işlərinin satınalınması.

Lot-9. Mərkəzi Nəbatat Bağının Mətbuat 
prospektinə tərəf hasarında təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-10. AMEA-nın Polimer Materialla-
rı İnstitutunun ərazisinin hasarında təmir 
işlərinin satınalınması.

Lot-11. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitab-
xanasının inzibati binasında təmir işlərinin 
satınalınması.

Lot-12. AMEA-nın Bakı şəhəri, Hüseyn 
Cavid prospektində yerləşən əsas binasında 
təmir işlərinin satınalınması.

Lot-13. Digər maşın və avadanlıqlar 
maddəsi üzrə malların satınalınması.

Maraqlananlar 1–ci lotdan 12-ci lotadək 

hər bir lot üçün 30 (otuz) manat, 13 –cü 
lot üçün isə 100 (yüz) manat məbləğdə 
tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi

VÖEN-1700007431 
Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, Büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu qazanmaq üçün aşağıdakı sənədləri 
rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş 
qaydada tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
bəyannamənin surəti;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcun olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlərin ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
16 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs 
– N.Abbasova (telefon – 012-492-59-76) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanmıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 26 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 
nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət 
Heyətinin inzibati binasında tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 29 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Azərxalça” ASC
Sumqayıt şəhəri, “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-yə məxsus 3,8 hektar ərazidə inşa ediləcək  

Xalça Emalı Müəssisəsinin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış, ikiqat bağla-
mada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstün-
lük veriləcəkdir: -aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, ixtisas uyğunlu-
ğu, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, 
texniki imkanları və maliyyə vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
300 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, N.Nərimanov rayonu, Şəmsi 
Rəhimov küçəsi 2 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs- Xanlarov Emin Vi-
dadi oğlundan, telefon +-4656658/123) 
ala bilərlər.

“Azərxalça” ASC 
H\h- AZ58HAJCH-

CRAZN10000077050001
VÖEN-1503323631
Bankın adı- “XALQ Bank” ASC-nin 

Baş filialı

Kod- 501026
VÖEN- 2000296061
M\ h- AZ-

24NABZ01350100000000067944
S.W.I.F.T.BIK: HAJCAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət; 
-tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır); 

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

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmama-
sı haqqında müvafiq dövlət orqanının 
arayışı; 

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri; 

-müvafiq işlər üzrə uyğunluq serti-
fikatları;

-lisenziyanın əsli və surəti.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanunun tələblərinə 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
15 aprel 2019-cu il saat 17.00- dək, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 24 ap-
rel 2019-cu il saat 17.00- dək Bakı 
şəhəri, N.Nərimanov rayonu, Şəmsi 
Rəhimov küçəsi 2 nömrəli ünvanda 
yerləşən “Azərxalça” ASC-yə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. İddiaçıların təklifləri yuxarıda 
göstərilən ünvanda 25 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri komissiyanın iclasında 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının İşlər İdarəsi

malların satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat 

məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın İşlər İdarəsi

 VÖEN-1700007431 
 Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-

AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, Büdcə təsnifatı kodu- 

142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu qazanmaq üçün aşağıdakı 
sənədləri rəsmi blankda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada tender komissi-

yasına təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank 
arayışı;

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

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haq-
qında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş bəyannamənin surəti;
- sənədlər təqdim olunan tarixə 

DSMF-yə verilmiş hesabatın surəti və 
DSMF-yə borcun olub-olmaması barədə 
arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş ana-
loji işlərin ünvanı göstərilməklə ətraflı 
məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
29 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici 
şəxs – N.Abbasova (telefon 012-492-59-
76) müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin 
bank təminatını imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat bağlanmış zərfdə 10 may 2019-cu 
il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən 
AMEA Rəyasət Heyətinin inzibati bi-
nasında tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 13 may 2019-cu il saat 
11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 2 Lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Şuranın fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı müvafiq istiqamətlər 
üzrə təlimlərin təşkili.

Lot-2. Şuranın fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı müvafiq istiqamətlər 
üzrə tədbirlərin təşkili.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz təkliflərini möhürlənib imza-
lanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
və analoji sahədə iş təcrübəsi.

Maraqlananlar tenderlə əlaqədar 
əlavə məlumat almaq üçün 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Sevinc 
İsgəndərova

Tel-493-17-80 (240) 
E-mail- s.isgandarova@cssn.gov.az
Ünvan- Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 

F.Əmirov küçəsi 1.
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində tərtib olunub. Ma-
raqlananlar əsas şərtlər toplusunu Lot-1 
və Lot-2 üçün hər birinə 100 manat 

məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən 
sonra yuxarıda göstərilən ünvandan ala 
bilərlər. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürə bilərlər: 

Təşkilat- Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Qeyri – Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

VÖEN- 1301696511
H/h- AZ78C-

TRE00000000000005418301
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
16 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi; 

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

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

Bundan əlavə Tender təklifi və bank 
təminatı möhürlənmiş bağlı zərflərdə 
30 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
təqdim olunmalıdır. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Tender təklifi tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 
bank günü qüvvədə olmalıdır. Ten-
der təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı verilməlidir. Bank 
təminatı tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən 30 bank günü çox 
olmalıdır. Bank təminatını və tender 
təklifini bağlı zərfdə təqdim etməyən 
iddiaçıların təklifi etibarsız sayılır. Bağlı 
zərflər 1 may 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, F.Əmirov 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda yerləşən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının konfrans 
zalında açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs

laboratoriyalar üçün ləvazimatların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
900 (doqquz yüz) manat məbləğdə, 
heç bir halda geri qaytarılmayan iştirak 
haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
S.S.Axundov küçəsi 73C nömrəli ünvan-
dan (əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, 
tel: (+99412) 377 00 20/ 377 00 21 (daxili 
504) ala bilərlər.

Təşkilat- Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611

H/h- AZ71AI-
IB38090019440419396102

M/h- AZ-
37NABZ01350100000000001944

Kod- 200026
SWIFTBIK- AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) 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 açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış; 

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

– iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

– müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

– sənədlər təqdim olunan tarixə 
DSMF-yə verilmiş hesabatın surəti və 
DSMF-yə borcunun olub-olmaması barədə 
arayış; 

– məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat; 

– son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlər barədə ətraflı məlumat.

İddiaçılar ilkin sənədləri 17 aprel 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifini 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 aprel 2019-cu il saat 15.00-
а qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 26 
aprel 2019-cu il saat 15.00-da Azərbaycan 
Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi 
Şəxsin iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs

laboratoriyalar üçün reagent, reaktiv və  
diaqnostik dəstlərin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və tex-
niki imkanlara malik olmalıdırlar. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 2000 
(iki min) manat məbləğdə, heç bir halda 
geri qaytarılmayan iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, S.S.Axundov küçəsi 
73C nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
–S.Əliyevadan, tel: (+99412) 377 00 20/ 
377 00 21 (daxili 504) ala bilərlər.

Təşkilat- Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691

“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK- AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış; 

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

– iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

– müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

– sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcunun olub-olmaması barədə arayış; 

– məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat; 

– son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji 
işlər barədə ətraflı məlumat.

İddiaçılar ilkin sənədləri 17 aprel 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifini 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 aprel 2019-cu il saat 15.00-а 
qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. İddiaçıların təklifləri 26 aprel 
2019-cu il saat 15.30-da Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin 
iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

paralon, dermantin və müxtəlif  
parçaların 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 aprelin 8-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.

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

emallı məftillərin, polivinilxlorid boruların (PVX boru, 
sliven kembrik) və sarğı-izolyasiya materiallarının 

(pressman) 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 aprelin 8-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.
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BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ
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7426

1019

40 qəpik

ABŞ

İstehsal dayandırılır
“Ford” avto-

mobil şirkətinin 
Rusiyadakı 
üç zavodunu 
yenidənqurma 
ilə əlaqədar 
bağlayacağı 
gözlənilir. Xatır-
ladaq ki, “Ford” 
üç il əvvəl Ya-
poniya və İndo-
neziyada da istehsal müəssisələrini bağlayıb. Yeri 
gəlmişkən, 2012-ci ildə Rusiyada 1 milyon 970 min 
avtomobil istehsal edən şirkət 2018-ci ildə maliyyə 
sıxıntıları səbəbindən bu rəqəmi 1 milyon 560 
minə endirib.

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

İspaniya 

Rekord göstərici
İspaniya iq-

tisadiyyatına 
yatırılan xarici 
sərmayələrin 
həcmi rekord 
səviyyəyə çatıb. 
2018-ci ilin ye-
kunlarına görə, 
ölkə iqtisadiyya-
tına yönəldilən 
xarici investisi-

yaların həcmi 46,827 milyard avro təşkil edib ki, bu 
da 2017-ci ildəkindən 71 faiz çoxdur.

Xəbəri “Marca” verib.

Səudiyyə Ərəbistanı

İrihəcmli alqı-satqı
Səudiyyə 

Ərəbistanının 
milli neft 
şirkəti “Sau-
di Aramco” 
bu ölkənin 
neft-kimya 
nəhəngi 
“SABIC”in 
səhmlərinin 
70 faizini alır. Bildirilir ki, “Saudi Aramco” səhmlərə 
görə, 69,1 milyard dollar ödəyəcək. Mütəxəssislər 
qeyd edirlər ki, bu, kimya sektoru tarixindəki ən 
böyük satınalmalardan biridir.

Məlumatı “Busines İnsider” yayıb.

Estoniya 

Robot hakim hazırlanır
Estoniyada 

süni intellektlə 
işləyən robot 
hakim yaradı-
lacaq. Bildiri-
lir ki, ölkənin 
Ədliyyə Nazirliyi 
məlumatların 
toplanılma-
sı üzrə baş 

mütəxəssisə belə robotun yaradılması üçün 
müraciət edib. Məlumata görə, robot hakim yalnız 
7 min avroyadək olan iddialar üzrə mübahisələri 
həll edəcək. Qeyd edilir ki, məhkəmə sisteminə süni 
intellektin tətbiqi dövlət aparatının yükünü xeyli 
azaldacaq.

Məlumatı “Belta” yayıb.

Almaniya 

Hernandez “Bavariya”da 
 “Bavariya” 

futbol klubu Lu-
kas Hernandezi 
transfer edib. 
23 yaşlı fransalı 
müdafiəçinin 
keçidi üçün 
Bundesliqa 
təmsilçisi 
Madridin “At-
letiko” komandasına 80 milyon avro ödəyib. Gənc 
müdafiəçi ilə 2024-ci ilin yayınadək müqavilə im-
zalanıb.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 29-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

buludlu olacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi 
yerlərdə zəif duman olacaq. Arabir 
güclənən şimal küləyi əsəcək. Gecə 
4-6, gündüz 8-11, Bakıda gecə 4-6, 
gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 766 mm civə 
sütunu , nisbi rütubət 75-85 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağış, sulu 
qar, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Mülayim qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 2-5 dərəcə şaxta, gündüz 
6-11 dərəcə isti olacaq.

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

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq.Mülayim qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 3-6 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və 
səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 3-6, gündüz 8-12 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 
yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 

Mülayim qərb küləyi əsəcək. Gecə 
0-5, gündüz 5-9 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 3-8 , gündüz 0- 3 dərəcə şaxta 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Mülayim qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 4-7, gündüz 8-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Dağlarda duman olacaq. Mülayim 
şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-7, gündüz 
7-12 , dağlarda gecə 0-3, gündüz 5-7 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov, 

qəzetin əməkdaşları Tahir Aydınoğlu və Namiq 
Qədimoğlu görkəmli filosof, professor 

BABƏK QURBANOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, 
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyası tərəfindən Məmmədli Orxan İlqar oğlunun 
adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Keçirilməsi nəzərdə tutulan yeni - ani, bayram və ənənəvi həftəlik lotereyaların, 

cəmiyyətin rəsmi internet səhifəsi və digər üsullarla satılan lotereya biletlərinin 
reklam kampaniyalarının səmərəliliyini artırmağa yönəldilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka təklifləri 3 aprel 2019-cu il saat 10.00-dək qəbul edilir. 
Ələqələndirici şəxs- L. İmamverdiyeva, telefon- 055 2508262.
Ünvan- Bakı şəhəri, Təbriz küçəsi 79 .

Çin lideri Parisdə danışıqlar aparır 

Mediaya sızan 
məlumatlara görə, qar-
şılıqlı güzəştlər əsasında 
daha intensiv əməkdaşlığa 
nail olmaq məqsədilə 
aparılan danışıqlar heç 
də hamar getmir. Fran-
sa Prezidenti E.Makron 
danışıqlar barədə media-
ya açıqlamasında deyib: 
“Bizim aramızda, əlbəttə, 
müəyyən fərqlər mövcud-
dur. Bəşəriyyətin tarixi 
rəqabətsiz ötüşmür. Biz 
sadəlövh deyilik. Lakin biz 
Çinə hörmət bəsləyirik, 
dialoq və əməkdaşlığa 
hazırıq. Bunun cavabında 
Çinin də öz növbəsində Aİ-
nin biriliyinə, bizim və bü-
tün dünya üçün əhəmiyyət 
kəsb edən dəyərlərimizə 
hörmət edəcəyinə ümid 
edirik”. 

Qeyd edək ki, Çin lideri 
Parisdən əvvəl Romada 
İtaliya hökuməti ilə bir 

sıra mühüm ikitərəfli 
sazişlər imzalayıb. Bəzi 
Avropa ölkələri Çin kapi-
talının “Köhnə qitə”nin 
infrastrukturuna güclü 
axınının Aİ-nin birliyinə 
və iqtisadi müstəqilliyinə 
təhlükə törədəcəyindən 
narahat olur. Avropa Ko-
missiyasının sədri Jan Klod 
Yunker isə Çinlə aparılan 
danışıqlar barədə fikrini 

belə şərh edib: “Mən çox 
istərdim ki, bizim qarşılıqlı 
əməkdaşlığımız hazırkı 
səviyyədən daha yüksək 
olsun. Bu gün Aİ ölkələri 
Çin şirkətləri üçün açıq 
olduğu kimi, Çin bazarı da 
bizim üçün açıq olmalıdır”. 

Qeyd etmək lazım-
dır ki, Parisdə danışıqlar 
aparıldığı zaman Tibet və 

Şərqi Türküstandan olan 
hüquq müdafiəçiləri etiraz 
aksiyası keçiriblər. Bunun-
la bərabər, Aİ rəhbərliyi 
ABŞ Prezidenti Donald 
Trampın proteksionist 
siyasətinə alternativ olaraq 
Çinlə əlaqələri hər vəchlə 
gücləndirməyə çalışır. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Parisdə Fransa Prezidentinin təşkilatçılığı 
ilə Avropa İttifaqının (Aİ) rəhbərliyi 
və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si 

Cinpinin arasında daha sıx iqtisadi əlaqələr qurmaq 
məqsədilə müzakirələr başlanıb. Aİ-ni danışıqlarda 
Avropa Komissiyasının sədri Jan Klod Yunker, 
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Almaniya 
Kansleri Angela Merkel təmsil edirlər. Xəbəri 
“Euronews” agentliyi yayıb. 

Martın 22-də Palau 
bayrağı altında Türkiyənin 
Tuzla limanından Aralıq 
dənizinə çıxan “Elhiblu-1” 
quru yük gəmisi Liviya və 
İtaliya sahilləri arasında 
108 miqrantı xilas edib. 
Gəmi heyəti 5 nəfərdən 
ibarət olub. Daha sonra 
miqrantlar Liviyaya qa-
yıtmaqdan imtina edərək 

üsyan qaldırıb və gəmidə 
nəzarəti ələ keçiriblər.

Gəminin ələ 
keçirilməsindən xəbər 
tutan Malta hakimiyyəti 
onun sahilə yan alması-
na imkan verməyəcəyini 
bəyan edib. İtaliyanın Baş 
naziri Matteo Salvini də 
tankeri azad etməyə çağırış 
edərək İtaliya limanlarının 

gəmini qəbul etməyəcəyini 
bildirib. Baş nazir deyib: 
“Bunlar kasıb miqrantlar 
yox, dəniz quldurlarıdır. 
Onlar İtaliyanı yalnız bi-
noklla görə bilərlər”.

Martın 28-də Malta 
ordusunun keçirdiyi xü-
susi əməliyyat nəticəsində 
gəmi və heyət azad olunub.

“Xalq qəzeti”

Malta ordusu liviyalı miqrantların 
qaçırdığı Türkiyə gəmisini azad edib

Malta ordusunun xüsusi 
təyinatlılarının keçirdiyi 
əməliyyat nəticəsində 
Türkiyədən Liviyaya üzən quru 
yük gəmisi miqrantlardan geri 
alınıb. Dünən səhər saatlarında 
gəmi Maltanın Valletta limanına 
gətirilib.

Parlament üzvləri 
tərəfindən qəbul olun-
mayan 8 variant arasında 
razılaşmasız “Brexit”, təkrar 
referendumun keçirilməsi 
və Avropa iqtisadi zona-
sında ölkənin üzvlüyünün 
saxlanılması kimi təkliflər 
olub. Bununla belə, İcmalar 
Palatası ölkənin Avropa İtti-
faqından çıxması tarixinin 
təxirə salınmasını nəzərdə 

tutan qanun layihəsini 
səs çoxluğu ilə qəbul edib. 
Parlamentin 441 üzvü bu 
düzəlişin lehinə, 105 üzvü 
əleyhinə səs verib. 

Qeyd edək ki, layihəyə 
əsasən baş nazirin təqdim 
etdiyi “Brexit” razılaşması 
bu həftə parlamentdə qəbul 
edilsə, Birləşmiş Krallıq Av-
ropa İttifaqını mayın 22-də 
tərk edəcək. Əks halda, Bri-

taniya Avropa İttifaqından 
razılaşma əldə olunmadan 
aprelin 12-də çıxacaq. 

Bu arada Baş nazir 
Tereza Mey vaxtından 
əvvəl istefa verməyə ha-
zır olduğunu bəyan edib. 
Mühafizəkarlar Partiyasın-
dan olan parlamentarilərlə 
görüş zamanı hökumət 
başçısı bildirib ki, parlament 

“Brexit” razılaşmasını qəbul 
edəcəyi təqdirdə bu addı-
mı atacaq. Mühafizəkarlar 
Partiyasının razılaşmanın 
əleyhinə səs vermiş 25 üzvü 
bu bəyanatdan sonra sənədi 
dəstəkləmək niyyətində 
olduqlarını bəyan edib.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Ukraynada partlayış
 � Ukraynanın Kropivnitski 

şəhərində (əvvəlki Kirovoqrad) 
bir neçə partlayış baş verib. 

Hadisə qazdoldurma stansiyasında 
olub. Partlayışdan sonra yanğın baş verib. 
Nəticədə, 5 yanacaq daşıyan maşın və 
10 yüngül avtomobil yanıb. Yaxınlıqda-
kı ikimərtəbəli binanın dam örtüyü tam 
yararsız hala düşüb. Yaxınlıqda yerləşən 
binaların şüşələri sınıb.

Partlayış nəticəsində 3 nəfər xəsarət 
alıb. 

 Hazırda qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

AİİB Banqladeşə  
120 milyon dollar 

kredit ayırıb

Bankın Pekindəki mənzil-qərargahından 
bildiriblər ki, kredit 4 milyondan çox adamın 
yaşadığı Çittaqon bölgəsində elektrik təchizatı 
sisteminin yenilənməsinə və inkişafına sərf 
olunacaq.

Qeyd edək ki, AİİB 100 milyard dollar 
nizamnamə kapitalı ilə Asiyada enerji, 
nəqliyyat, şəhərsalma, su təchizatı, logistika, 
telekommunikasiya, kənd təsərrüfatı, ətraf mühit 
və digər sahələr üzrə infrastruktur layihələrini 
maliyyələşdirir. Bank fəaliyyətə başladığı vaxtdan 
indiyədək müxtəlif ölkələrə, ümumilikdə, 36 
layihəyə 7,62 milyard dollardan çox kredit ayırıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

“Azercell”in dəstək olduğu 
“Dataforest” startapı çempion oldu

 �  “Azercell Telekom” MMC-nin “Barama” İnnovasiya və 
Sahibkarlıq Mərkəzinin dəstək olduğu startaplar beynəlxalq miqyaslı 
müsabiqələrdə ölkəmizi uğurla təmsil etməyə davam edirlər. 

Bu dəfə mərkəzin gənc 
rezidentlərindən “Dataforest” bö-
yük uğura imza ataraq, “İKT tətbiqi: 
həyatın bütün aspektlərində fayda 
– E-biznes” kateqoriyasında “İnfor-
masiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sam-
mitinin (WSIS) çempionu seçilib. 
İlk dəfə 2012-ci ildə keçirilən WSIS, 
rəqəmsal sahələrdə mövcud trendlərin, 
yeniliklərin və çətinliklərin müzakirə 
olunduğu ən iri toplantı hesab olunur. 

 “Dataforest” WSIS Pay Sahibləri 
cəmiyyəti tərəfindən təsdiqlənən 1064 
layihədən biridir. 

Bu ilin 8–12 aprel tarixlərində 
İsveçrənin Cenevrə şəhərində 

keçiriləcək “WSIS 2019 Forumu”nda 
WSIS cəmiyyətinin 2 milyondan artıq 
səs toplayan 18 qalib və 72 çempi-
on layihəsinin mükafatlandırılması 
gözlənilir. Məlumat üçün bildirək ki, 
“Dataforest” dünyanın hər yerindən 
öz məlumatlarını yükləmək və 
paylaşmaqla asudə vaxtlarında pul 
qazanmaq istəyən insanları, eləcə də 
şirkətləri birləşdirən unikal bir platfor-
madır. 2018-ci ildə  yaradılan startap, 
ölkəmizdə də qısa müddət ərzində bö-
yük nailiyyətlər qazana bilib, “MİT GSL 
Azerbaijan Demoday”inin qalibi olan 
layihə,  “AWITA 2018”də “İlin Startapı” 
kimi mükafatlandırlıb.  

Bu il fəaliyyətinin 10 illiyini qeyd 
edən “Barama” İnnovasiya və Sahibkar-
lıq Mərkəzi informasiya texnologiyaları 
sahəsinə aid layihələrin və startapların 
şirkətləşməsinə kömək edir. Ölkənin ilk 
biznes inkubatoru olan mərkəz 20-yə 
yaxın uğurlu layihəyə ev sahibliyi edib.

“Xalq qəzeti” 

İcmalar Palatası “Brexit”lə 
bağlı alternativ variantların 

əleyhinə səs verib
“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə, 

Böyük Britaniya Parlamentinin İcmalar Palatası 
“Brexit”lə bağlı müxtəlif partiya və siyasi qruplar 
tərəfindən təklif olunan alternativ variantların 
hamısının əleyhinə səs verib. 

CNN-nin yaydığı məlumata görə, 
Asiya İnfrastruktur İnvestisiya 
Bankının (AİİB) Direktorlar Şurası 
Banqladeşə 120 milyon ABŞ dolları 
kredit ayrılmasını təsdiqləyib.


