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Cocuq Mərcanlıda 
bayram ovqatı: 
Qəsəbədə  
keçirilən tədbir  
sakinlərə xoş  
anlar yaşadıb

Fərdi jurnalist 
yazıları 
müsabiqəsinin 
qalibləri 
mükafatlandırılıb

Xalq və dövlət 
qarşısında 
müstəsna  
xidmətlər müəllifi

SOCAR “Bulla-
dəniz” yatağında 
yeni dəniz özülü 
inşa etmişdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Zati-aliləri!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə ən 

səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan böyük 
məmnunluq hissi duyuram. 

Bu əlamətdar gündə qeyd etmək 
xoşdur ki, Azərbaycan Respublikası 
Sizin rəhbərliyinizlə irəliləyiş və tərəqqi 
əldə etmiş, eləcə də siyasi, iqtisadi və 
mədəni sahələrdə yüksək inkişaf dina-
mikasına nail olmuşdur. İcazə verin, bir 
daha bildirim ki, Gürcüstan Azərbaycanla 
dostluq əlaqələrinin və qarşılıqlı fayda-
lı münasibətlərin inkişafına çox böyük 
önəm verir. Əminəm ki, Gürcüstan və 
Azərbaycan arasında olan uzunmüddətli 
dostluq və strateji tərəfdaşlıq birgə 

səylərimizlə ölkələrimizin ortaq ma-
raqları naminə gələcəkdə daha da 
möhkəmlənəcək və dərinləşəcək.

Fürsətdən istifadə edərək, Gürcüs-
tanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə 
göstərdiyiniz davamlı dəstəyə görə Sizə 
minnətdarlığımı bildirmək istərdim.

Zati-aliləri, xahiş edirəm Sizə olan ən 
yüksək ehtiramımı qəbul edəsiniz. Sizə 
xoşbəxtlik, möhkəm cansağlığı və dost 
Azərbaycan xalqının əmin-amanlığı və 
rifahı naminə önəmli işlərinizdə daha 
böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. 

Hörmətlə,

Salome ZURABİŞVİLİ  
Gürcüstanın Prezidenti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizə 

ən səmimi təbriklərimi və xoş arzuları-
mı, seçdiyiniz yolda uzun illər səmərəli 
fəaliyyət, yeni böyük uğurlar, xoşbəxtlik, 
ailənizə firavanlıq diləklərimi qəbul edin. 

Əminəm ki, Sizin həm ölkədə, həm 
də xaricdə yürütdüyünüz ölçülüb-biçilmiş, 
düşünülmüş siyasət bundan sonra da 
Azərbaycanın və onun xalqının firavanlı-
ğına xidmət edəcək. 

 Fürsətdən istifadə edərək qəti əmin 
olduğumu bildirirəm ki, Moldova Respub-
likası ilə Azərbaycan Respublikası arasın-

da müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı maraq 
doğuran ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətləri xalqlarımızın rifahı naminə 
birgə səylərimizlə bundan sonra da 
dərinləşəcək.  

Hörmətli cənab Prezident, Sizi və 
bütün ailənizi əlamətdar şəxsi bayramı-
nız münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik 
edirəm. Sizə yüksək ehtiramımı qəbul 
edin.

Dərin hörmətlə,

İqor DODON  
Moldova Respublikasının Prezidenti 

“Bakı Ağ şəhər” layihəsinin həyata 
keçirilməsində fərqlənən bir qrup 

şəxsin təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Bakı şəhəri ərazisində reallaşdırı-
lan ən böyük tikinti layihələrindən olan 
“Bakı Ağ şəhər” layihəsinin həyata 
keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə 
aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

“Şöhrət” ordeni ilə
Sadıxov Ruslan Oqtay oğlu 

“Tərəqqi” medalı ilə
Abbasov Nütvəli İskəndər oğlu
Abdullayev Fəzail Cahangir oğlu
Çernova Yelena Viktorovna
Dadaşov Etibar Mürşüd oğlu
Quliyev Elxan Abubəkir oğlu.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi 

Rusiya Federasiyası Xarici Kəşfiyyat 
Xidmətinin rəhbərliyi adından və şəxsən 
öz adımdan təbrik edirəm. 

Sizə ali dövləti vəzifənizdə bundan 
sonra da səmərəli fəaliyyət, möhkəm 
cansağlığı, yaradıcılıq ilhamı, gümrahlıq 
və firavanlıq arzu edirəm. 

Fürsətdən istifadə edib, Rusiya və 
Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi və milli maraqların müdafiəsi, 
MDB məkanında sülhün və sabitliyin 
qorunub saxlanılması üçün ölkələrimizin 
xüsusi xidmətləri arasında qarşılıq-
lı əlaqələrin inkişafına göstərdiyiniz 
daimi diqqət və dəstəyə görə Sizə 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. 

Hörmətlə, 

Sergey NARIŞKİN  
Rusiya Federasiyası  

Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin  
Yasamal yaşayış kompleksinin açılışı olub

 � Dekabrın 26-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Bakı şəhəri Dairəvi avtomobil yolunu Şərifzadə küçəsi 
ilə birləşdirən yeni yolun, həmçinin Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin Yasamal yaşayış kompleksinin açılışında 
iştirak edib, agentliyin yeni yaşayış kompleksinin təməlini 
qoyublar.

Azərbaycan Avtomobil Yolları 
Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin 
sədri Saleh Məmmədov yeni yolda 
görülən işlər barədə Prezident 
İlham Əliyevə məlumat verdi. 

Qeyd edək ki, bu yolun inşası 
Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin 
yanvarında imzaladığı sərəncama 
əsasən aparılıb. Bu ilin fevral 
ayında tikintisinə başlanılan yeni 
yolun uzunluğu 1310, eni 18,5 
metrdir. Yol birinci texniki dərəcəyə 
uyğun inşa edilib və 4 hərəkət 
zolağından ibarətdir. 

Tikinti layihəsinə uyğun olaraq 

yeni yol yatağı inşa edilib. Yolun 
tikintisi zamanı elektrik, rabitə, qaz 
xətləri dəyişdirilib, transformator 
məntəqələri köçürülərək yenidən 
tikilib. Yolboyu işıqlandırma 
sistemi, yol nişanları, göstərici 
lövhələr quraşdırılıb. Bu yolun 
inşası nəticəsində Bakı Dairəvi 
avtomobil yolu ilə Abbas Mirzə 
Şərifzadə küçəsi arasında yeni 
bağlantı yaranıb. Beləliklə, nəqliyyat 
vasitələri Badamdar şosesindən 
istifadə etmədən birbaşa Şərifzadə 
küçəsinə və Bakı Dairəvi avtomobil 
yoluna çıxa biləcək. Bakı Dairəvi 

avtomobil yolundan isə nəqliyyat 
vasitələri istər Ələt-Qazax, istərsə 
də, Biləcəri-Sumqayıt istiqamətlərinə 
rahat hərəkət edə bilər. Bu isə 
öz növbəsində, sürücülərin və 
sərnişinlərin əlavə yol qət etmədən 
və vaxt itkisi olmadan ünvana 
çatmasına, Badamdar şosesi, “20 
Yanvar” dairəsi və “Şamaxı yolu” 
deyilən ərazidə xüsusən günün 
pik saatlarında nəqliyyat sıxlığının 
azalmasına müsbət təsir edəcək. 
Bundan başqa, Mənzil İnşaatı 
Dövlət Agentliyinin Yasamal yaşayış 
kompleksinin sakinlərinin rahat 
hərəkətinin təmin edilməsi, onların 
şəhərin müxtəlif istiqamətlərinə çıxışı 
baxımından da yeni yol əhəmiyyəti 
ilə seçilir. 

Dövlətimizin başçısı yeni yolun 
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
***

Daha sonra Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin Yasamal yaşayış 
kompleksinin açılışında iştirak 
etdilər.

Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Sadiq Sadıqov görülən işlər 
barədə məlumat verdi. Qeyd 
edək ki, layihələndirmə zamanı 
komplekslərdə həyətyanı sahələrin, 
uşaq meydançalarının olmasına, 
ərazilərin yaşıllaşdırılması və 
abadlaşdırılmasına xüsusi diqqət 
yetirilir. Açılışı olan Yasamal 
yaşayış kompleksinin ümumi 
sahəsi 11,6 hektardır. 2016-cı 
ilin dekabrında kompleksin ilk 
doqquzmərtəbəli yaşayış binasının 
və ərazidə yerləşən ümumtəhsil 
məktəbinin binasının təməli 
qoyulub. Ərazidə planlaşdırma 
sənədi üzrə 29 yaşayış binası 
inşa olunub. Bu binalardan 12-si 
12 mərtəbəli, 17-si 9 mərtəbəlidir. 
Kompleksdə mənzillərin ümumi sayı 

1843 ədəddir. Burada 324 birotaqlı, 
1052 ikiotaqlı, 467 üçotaqlı mənzil 
var. Birotaqlı mənzillərin sahəsi 
34, ikiotaqlı mənzillərin sahəsi 58, 
üçotaqlı mənzillərin sahəsi isə 71 
kvadratmetrə yaxındır. Mənzillər 
tam təmirli, mətbəx mebeli və qaz 
plitəsi, fərdi kombi sistemi ilə təchiz 
olunmuş vəziyyətdə vətəndaşlara 
təklif edilir. Kompleksin baş planı 
üzrə 5 binada bu ilin sentyabrında 
“Elektron hökumət” portalı 
üzərindən “Güzəştli mənzil” sistemi 
vasitəsilə 324 mənzil satışa 
çıxarılıb. Bu mənzillərdən 278-nin 
alqı-satqısı artıq başa çatıb.

Onu da deyək ki, mənzillərin 
təmiri və kompleksin tikintisində 
istifadə olunan inşaat materiallarının 
95 faizi yerli istehsaldır. İnşaat işləri 
zamanı burada 1500-ə yaxın işçi 
çalışıb. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər



Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən 

səmimi təbriklərimi qəbul edin. 
Sizin müdrikliyiniz və siyasi 

uzaqgörənliyiniz heyranlıq do-
ğurur. Mən bilirəm ki, Sizin üçün 
hakimiyyət əsas məqsəd deyil, 
yalnız öz xalqına, doğma ölkəsinə 
real fayda vermək imkanıdır. Bu 
gün Siz Azərbaycanı yeniləşmə 
və inkişaf yolu ilə irəli aparırsınız, 
bu diyarda sülhün, təhlükəsizliyin 
və əmin-amanlığın təmin olunma-
sı üçün əlinizdən gələni edirsiniz. 
Azərbaycanın hazırkı sabit, uğurlu 
inkişafı daha çox Sizin adınızla bağ-

lıdır. Bu, dahi atanız Heydər Əliyevin 
işlərinin davamıdır.

Bu əlamətdar gündə Sizə səmimi 
qəlbdən möhkəm cansağlığı, dostlar-
la ünsiyyət sevinci, əla əhval-ruhiyyə, 
Azərbaycan xalqının rifahı və 
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin 
inkişafı naminə fəaliyyətinizdə uğur-
lar diləyirəm.

Sizə və yaxınlarınıza firavanlıq 
arzulayıram. 

Hörmətlə, 

İlyas UMAXANOV 
Rusiya Federasiyası Federal 
Məclisinin Federasiya Şurası 

sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi 

ürəkdən təbrik edirəm. 
Sizin məsul dövləti vəzifədə qurucu 

fəaliyyətiniz Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafında müsbət dəyişikliklərin təmin 
edilməsinə, respublikada sülhün və sabit-
liyin möhkəmlənməsinə, onun sakinlərinin 
rifahının yüksəldilməsinə şərait yaradır.  

Əminəm ki, Sizin yüksək peşəkar 
keyfiyyətləriniz və işinizə sadiqliyiniz 

nəzərdə tutduğunuz planları bundan son-
ra da uğurla həyata keçirməyinizə imkan 
verəcək.  

Sizə möhkəm cansağlığı, Vətən naminə 
gələcək uğurlu fəaliyyətiniz üçün güc və 
enerji, Sizə və yaxınlarınıza xoşbəxtlik, fira-
vanlıq və əmin-amanlıq arzu edirəm. 

Hörmətlə, 

Yunusbek YEVKUROV 
Rusiya Federasiyasının İnquş 

Respublikasının rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Moldova Respublikasının 

Qaqauziya Muxtar Ərazisinin sakinləri 
adından və şəxsən öz adımdan Sizə dərin 
hörmət və ehtiramımı ifadə edim və ad gü-
nünüz münasibətilə ən səmimi təbriklərimi, 
xoş arzularımı çatdırım.

Bu təntənəli və mötəbər gündə sülh, 
əmin-amanlıq, Azərbaycan Respublikası və 
onun əhalisinin rifahı naminə fundamental 
fəaliyyətinizdə Sizə uğurlar, möhkəm can-
sağlığı arzulayırıq.

Siz dövlətin bütün sahələrinin in-
kişafı üçün yeni-yeni strateji layihələri 
həyata keçirməklə, vətəndaşların yaşayış 
səviyyəsini yüksəltməklə və ölkənin milli ma-
raqlarını üstün tutmaqla əzmlə çalışırsınız.

Əminəm ki, Sizin biliyiniz, təcrübə 
və bacarığınız, müdrikliyiniz Azərbaycan 
Respublikasının daha gözəl və çiçəklənən 
gələcəyini təmin edəcək, əmin-amanlıq və 

sabitlik qorunub saxlanılacaq.
Qaqauziya Muxtar Ərazisinə 

göstərdiyiniz dəstəyə görə qaqauz 
xalqı adından Sizə dərin və səmimi 
minnətdarlığımızı bildiririk. Biz Azərbaycan 
Respublikası ilə Moldova Respublikası-
nın  Qaqauziya Muxtar Ərazisi arasında 
yaranmış dostluq münasibətlərinə və açıq 
tərəfdaşlıq əlaqələrinə görə ürəkdən qürur 
duyuruq.

Sizə, eləcə də yaxınlarınıza və doğma-
larınıza daim aydın səma, rifah və sevinc 
arzulayıram.

Möhtərəm Prezident, fürsətdən istifadə 
edərək Sizə ən dərin və yüksək hörmətimi 
ifadə edirəm.

Dərin hörmət və ehtiramla,  

İrina VLAX 
Moldova Respublikasının Qaqauziya 

Muxtar Ərazisinin rəhbəri 

27 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı2
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin  

Yasamal yaşayış kompleksinin açılışı olub

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Kompleksin nəqliyyat 
infrastrukturunun yaradılması 
da diqqət mərkəzindədir. 
Ərazi paytaxtın əsas nəqliyyat 
şəbəkəsinə və metronun 
“İnşaatçılar” stansiyasına 
yaxındır. Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi tərəfindən yaşayış 
kompleksinə şəhərin 4 müxtəlif  
istiqamətində marşrut xətlərinin 
açılması nəzərdə tutulub.

Bu layihənin icrası 
Prezident İlham Əliyevin 
vətəndaşlarımızın sosial 
məsələlərinin həllinə yüksək 
diqqət və qayğı ilə yanaşmasının 
növbəti təzahürüdür. 
Vətəndaşların mənzil-məişət 
şəraitini yaxşılaşdırmaq, ekoloji 
və enerji səmərəliliyi tələblərinə 
cavab verən müasir memarlıq 
üslubunda çoxmənzilli yaşayış 
binalarının tikintisini təmin 
etmək baxımından bu layihə 
əhəmiyyəti  ilə seçilir.

*** 
Kompleksin ərazisində 161 

saylı tam orta məktəbin binası 
da inşa edilib. 

Dövlətimizin başçısı və 
birinci xanım burada yaradılan 
şəraitlə tanış oldular. 

Təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov məlumat verdi ki, 
960 şagird yerlik tam orta 
məktəbdə 36 sinif otağı var. 
Onlardan 15-i ibtidai, 21-i isə 
yuxarı sinif şagirdləri üçündür. 
Siniflərin hamısı zəruri tədris 

avadanlığı ilə təchiz olunub. 
Burada, həmçinin 6 tədris 
laboratoriyası şagirdlərin 
istifadəsinə veriləcək. 

Bu təhsil ocağında yaradılan 
şərait son illərdə Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkədə təhsil sahəsində aparılan 
islahatların uğurlu nəticələrinin 
əyani göstəricisidir. Bütün 
bunlar Azərbaycanda təhsil 
sferasının keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoyması 
ilə nəticələnib. Yeni məktəb 

binalarının inşası, mövcud 
təhsil müəssisələrinin əsaslı 
şəkildə yenidən qurulması 
ölkəmizdə təhsil sahəsinin 
müasirləşdirilməsi istiqamətində 
aparılan işlərin tərkib hissəsidir. 
Bütün bu işlər həm də onu 
göstərir ki, Azərbaycanda 
təhsilin və elmin inkişafına 
ən yüksək səviyyədə dövlət 
qayğısı var. Bu da təsadüfi 
deyil. Çünki dövlətin yürütdüyü 
siyasətin prioritetlərindən biri 
də insan kapitalının daha da 
inkişaf etdirilməsi, gənc nəslin 
müasir, intellektual və savadlı 
yetişməsidir. Bu baxımdan təhsil 

sahəsinə qoyulan investisiyalar, 
o cümlədən yeni-yeni məktəb 
binalarının inşası, mövcud təhsil 
müəssisələrində yeni korpusların 
tikilməsi və əsaslı təmiri mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

*** 
Sonra Prezident İlham 

Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva kompleksin 
ərazisində inşa edilən 240 yerlik 
uşaq bağçasında yaradılan 
şəraitlə tanış oldular. 

Məlumat verildi ki, 
bağçadakı qrup, məşğələ və 
oyun otaqları zəruri avadanlıqla 

təchiz edilib. Uşaqların gün 
ərzində dolğun və keyfiyyətli 
qidalanması üçün burada 
yeməkxana yaradılıb. Bağçada 
yaradılan şərait uşaqların təlim-
tərbiyəsi ilə yüksək səviyyədə 
məşğul olmağa imkan verir, 
həmçinin onların bilikli və 
zəngin dünyagörüşünə malik 
bir vətəndaş kimi yetişməsində 
mühüm rol oynayır. Belə müasir 
körpələr evi-uşaq bağçalarının 
inşasına Heydər Əliyev Fondu 
da mühüm  töhfələr verir. 
Bağçanın yerləşdiyi ərazidə 
genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq 

və yaşıllıq işləri görülüb. 
Həyətdə uşaqların əylənməsi 
üçün də müxtəlif attraksionlar 
quraşdırılıb.

*** 
Daha sonra Prezident 

İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva yeni yaşayış 
kompleksinin ümumi sahəsi 
15,4 hektar olacaq növbəti 
mərhələsinin təməlqoyma 
mərasimində iştirak etdilər. 

Bildirildi ki, kompleksdə 
40  yaşayış binasının inşası 
nəzərdə tutulub. Onlardan 22-si 
9 mərtəbəli, 18-i 12 mərtəbəli 
olacaq. Bu kompleksdə 160 
birotaqlı, 114 studio tipli, 674 
ikiotaqlı, 1128 üçotaqlı, 126 
dördotaqlı mənzil tikiləcək. 
Binalar üzrə mənzillərin ümumi 
sayı 2200-dən çoxdur. Bu 
mənzillər də tam təmirli, mətbəx 
mebeli ilə təchiz olunmuş 
vəziyyətdə vətəndaşlara təklif 
ediləcək. 

Prezident İlham Əliyev yeni 
yaşayış kompleksinin təməlini 
qoydu. 

Yaşayış binaları ilə yanaşı, 
ərazidə sosial-məişət obyektləri, 
uşaq oyun meydançaları, 3 uşaq 
bağçası, 1200 şagird yerlik tam 
orta məktəb binasının inşası 
da nəzərdə tutulur. Yaşayış 
kompleksi üzrə bütün lazımi 
infrastruktur yaradılacaq.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu-
rası adından və şəxsən öz adımdan 
Sizi ürəkdən təbrik edir, ən səmimi 
arzu və diləklərimi çatdırıram.

Liderliyiniz və uğurlu siyasətiniz 
sayəsində Azərbaycan Respublikası 
regionun ən inkişaf etmiş ölkəsinə 
çevrilib və hər keçən gün dünya 
səhnəsində yerini və nüfuzunu daha 
da möhkəmləndirir. 

Eyni zamanda, Türk Şurasına Si-
zin daimi dəstəyinizi məmnuniyyətlə 

qeyd edir və vurğulamaq istərdim 
ki, verdiyiniz mühüm töhfələr 
nəticəsində türkdilli dövlətlər ara-
sında çoxtərəfli əlaqələrimiz yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. 

Zati-aliləri, bu xoş fürsətdən 
istifadə edərək, Sizə möhkəm can-
sağlığı, firavanlıq, ailə səadəti diləyir 
və ali dövləti fəaliyyətinizdə yeni 
uğurlar arzulayıram. 

Dərin hörmətlə,

Bağdad AMREYEV   
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasının baş katibi

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi Lyublyana 

şəhər rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan təbrik 
edirəm. Həyatınız sevincli və xoşbəxt günlərlə dolu 
olsun. 

Sizə və doğmalarınıza unudulmaz anlar, 
xoşbəxtlik, möhkəm cansağlığı diləyirəm. 

Ən xoş arzularla, 
Zoran YANKOVİÇ 

Sloveniyanın Lyublyana şəhərinin meri

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  
cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi səmimi 

qəlbdən təbrik edirəm. 
Sizin sayənizdə Azərbaycanın beynəlxalq 

əlaqələri genişlənir, beynəlxalq arenada Vətənimizin 
mövqeləri möhkəmlənir, Azərbaycan iqtisadiy-
yatının inkişafı üçün bir sıra mühüm investisiya 
layihələri həyata keçirilir. Dövlət qurumlarında da 
mühüm dəyişikliklər baş verir, korrupsiyaya qarşı 
hər sahədə mübarizə gedir, dövlət idarəçiliyi sistemi 
təkmilləşdirilir.

Hələ görüləsi işlər çoxdur, lakin biz əminik ki, 
Sizin bütün ideyalarınızı həyata keçirməyə gücünüz 
çatacaq. 

Hörmətli İlham Heydər oğlu, icazə verin bu 
əlamətdar gündə Sizə Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunun Azərbaycan Klubunun 
bütün üzvləri adından ən xoş arzularımı bildirim. 
Sizə möhkəm cansağlığı, etibarlı və sədaqətli 
həmməsləklər və böyük səadət diləyirəm. 

Ən xoş arzularla, 
Murad MƏMMƏDOV 

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin  
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər 
İnstitutunun Azərbaycan Klubunun sədri  



327 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

Paytaxtın Yeni Yasamal yaşayış massivindəki 
istirahət parkında yenidənqurmadan  

sonra yaradılan şəraitlə tanışlıq

 � Dekabrın 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva Yasamal 
rayonunun Yeni Yasamal yaşayış massivi, 
Məhəmməd Xiyabani küçəsində yerləşən 
istirahət parkında yenidənqurmadan sonra 
yaradılan şəraitlə tanış olublar. 

Yasamal Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Əziz 
Əzizov parkda aparılan 
yenidənqurma və abadlıq 
işləri barədə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, bu istirahət 
parkı müasir səviyyədə 

yenidən qurulub. Ümumilikdə, 
1,7 hektar ərazidə abadlıq 
işləri aparılıb, 9 min kvadrat-
metr sahədə yaşıllıq salınıb. 
Parkda suvarma və işıqlan-
dırma sistemləri quraşdırılıb, 
gəzinti meydançaları salınıb, 

oturacaqlar qoyulub, dekora-
tiv hasar çəkilib. Bu istirahət 
məkanında çay evi, kafe, 
gənclər evi, internet klub, qo-
calar evi inşa olunub. Burada, 
həmçinin idman və uşaq 
əyləncə qurğuları və fəvvarə 
də quraşdırılıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığı ilə son dövrlərdə 
Bakı şəhərində parklar və 
xiyabanlar əsaslı şəkildə 
yenidən qurulur, yeni park, 
xiyaban və istirahət guşələri 
yaradılır. Bütün bunlar 
sakinlərin və şəhərimizə 

gələn qonaqların rahat-
lığı üçün müasir istirahət 
guşələrinin yaradılması 
istiqamətində reallaşdırılan 
layihələrin davamıdır. Yeni 
park, istirahət məkanı və 
guşələrinin yaradılması, 
əhaliyə xidmət göstərən mü-
asir infrastrukturun qurulması 
paytaxtımızı dünyanın ən 
gözəl şəhərlərindən birinə 
çevirmək üçün görülən 
məqsədyönlü işlərdəndir. 
Yenidən qurulan bu park 
da Bakı şəhərinin siması-
nın daha da gözəlləşməsi 
baxımından olduqca 
əhəmiyyətlidir. Yeni park 
və xiyabanların salınması 
ölkəmizdə aparılan geniş 
abadlıq-quruculuq işlərinin 
daha bir nümunəsidir. Bu 
cür layihələrin icrası bir 
daha sübut edir ki, paytax-
tımızın abadlaşdırılması 
istiqamətində görülən işlər 
ardıcıl şəkildə və yüksək 
keyfiyyətlə davam etdirilir. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Doğum gününüz münasibətilə “Sankt-

Peterburqun və Leninqrad vilayətinin 
Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyəti” Şəhər 
İctimai Təşkilatı Şurasının bütün üzvləri 
adından və şəxsən öz adımdan Sizi səmimi 
qəlbdən təbrik edirəm.  

Sizin əzmkarlıqla qəbul etdiyiniz qərarlar 
sayəsində Azərbaycan Respublikasının 
müasir simasını formalaşdıran bir sıra çox 
mühüm dəyişikliklər həyata keçirilib. Siz dövlət 
başçısı olduğunuz müddətdə Azərbaycanda 
milyonlarla həmvətəninizin səmimi rəğbətini 
və hörmətini, habelə xaricdə böyük nüfuz 
qazanmısınız. Sizi, haqlı olaraq güclü lider, 
müdrik siyasi xadim və istedadlı dövlət xadimi 
nümunəsi hesab edirlər. Rusiyada Sizi dostluq 
və mehriban qonşuluq ənənələrinə əsaslanan 
Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının bütün 
kompleksinin genişləndirilməsinin davam-
lı tərəfdarı kimi tanıyırlar. Şəxsən Sizin 
dəstəyinizlə energetika, sənaye və infrastruk-

tur sahələrində iri müştərək layihələr həyata 
keçirilir, ölkələrimizin ictimai strukturları və 
biznes cəmiyyətləri xətti ilə intensiv dialoq 
aparılır. 

Bu il dekabrın 6-da Sankt-Peterburqda 
Sizinlə görüşümüzü səmimiyyətlə xatırlayı-
ram. Etimada əsaslanan maraqlı ünsiyyətimizi 
davam etdirməyə şad olaram, bunu özümə 
şərəf sayaram.  

Hörmətli cənab Prezident, bu əlamətdar 
gündə Sizə və yaxınlarınıza səmimi qəlbdən 
möhkəm cansağlığı, sülh və firavanlıq, 
Azərbaycan dövlətinin və xalqının rifahı 
naminə yeni uğurlar, zəfərlər arzu edirəm. 

Hörmətlə,

Vaqif MƏMİŞOV 
“Sankt-Peterburqun və Leninqrad 

vilayətinin Azərbaycan  
Milli-Mədəni Muxtariyyəti”   

Şəhər İctimai Təşkilatının sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə təbrik 

edir, Sizə möhkəm cansağlığı, ali dövləti 
fəaliyyətinizdə yeni-yeni nailiyyətlər arzu-
layıram. Xaricdə ictimai, elmi və lobbiçilik 
fəaliyyəti göstərən vətənpərvər soydaşla-
rımız əmindirlər ki, Sizin müdrik siyasətiniz 
nəticəsində Vətənimiz daha böyük uğurlar 
əldə edəcək, birliyimiz güclənəcək. 

2001-ci ildə Bakı şəhərində keçirilən 
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında 
ulu öndərimizin bütün azərbaycanlıları birliyə 
çağırması, tarixi Vətənimizi unutmama-
ğımızı, zəngin və qədim mədəniyyətimizi 
ləyaqətlə təmsil etməyimizi, Azərbaycan 

dilinin mükəmməl öyrənilməsi və öyrədilməsini 
tövsiyə etməsi soydaşlarımızı milli fikir 
ətrafında birləşdirən ən güclü amillərdən 
biri oldu. Onun Gülüstan sarayında qurultay 
iştirakçılarına söylədiyi “İnsan Vətəndə doğma 
torpağından, qürbətdə isə birliyindən qüvvət 
alır” müdrik kəlamının dərin mənası və böyük 
əhəmiyyəti var. 

Hörmətlə,

Fərhad TURANLI 
Azərbaycanlı və Ukraynalı  

Ziyalılar Assambleyasının sədri,  
tarix elmləri doktoru 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə 

“Azərbaycan-Ukrayna” Beynəlxalq Alyansının 
adından və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik 
edirəm. 

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq, 
Azərbaycan xalqının rifahı naminə çoxşaxəli 

və məsul fəaliyyətinizdə yeni uğurlar 
diləyirəm.

Hörmətlə,
Elmar MƏMMƏDOV 

Kiyev şəhərindən  
“Azərbaycan–Ukrayna”  

Beynəlxalq Alyansının sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Möhtərəm cənab Prezident!
Sizi doğum gününüz münasibətilə 

ürəkdən təbrik edirəm. Sizə səmimi qəlbdən 
möhkəm cansağlığı, xoş günlər, ailə səadəti 
və suveren Azərbaycanın firavanlığı naminə 
yeni zəfərlər diləyirəm.

Hörmətli cənab Prezident, bu gün 
Gürcüstan və Azərbaycan arasındakı 
dostluq, mehriban qonşuluq və strateji 
tərəfdaşlıq münasibətləri biz Gürcüstan 
azərbaycanlılarını, eyni zamanda, gürcü 
ictimaiyyətini hədsiz dərəcədə sevindirir. Təməli 
dünya azərbaycanlılarının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müasir 
Azərbaycanın qüdrətlənməsi və tərəqqisi, eyni 
zamanda, dünyada və regionda etibarlı tərəfdaş 
kimi qəbul olunması Sizin adınızla bağlıdır. 
Gürcüstanda yaşayan minlərlə azərbaycanlı 
gənc Sizin müdrik siyasətiniz sayəsində 

Tbilisinin ali təhsil müəssisələrində təhsil alır və 
müasir gürcü cəmiyyətinə inteqrasiya edir. 

Möhtərəm cənab Prezident, Odlar Yurdu 
Azərbaycanımızda Sizin yürütdüyünüz sülh və 
inkişaf siyasətini, tolerantlıq, multikulturalizm 
dəyərlərini, Azərbaycan həqiqətlərini gürcü 
ictimaiyyətinə və müasir gürcü gəncliyinə 
yüksək səviyyədə çatdırırıq. 

Hörmətli cənab Prezident, Sizi doğum gü-
nünüz münasibətilə bir daha səmimi qəlbdən 
təbrik edirəm. Ulu Tanrı Sizi, ailənizi və Odlar 
Yurdu Azərbaycanımızı qorusun!

Dərin hörmət və ehtiramla,

Məhəbbət İMANOV 
Gürcüstanın Bolnisi şəhərindəki 

“Borçalı İrəli” İctimai Birliyinin 
İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə ən 

səmimi təbriklərimi qəbul edin. Bu gün 
Azərbaycan Sizin müdrik rəhbərliyinizlə 
həyatın və cəmiyyətin bütün cəhətlərinin 
modernləşdirilməsi yolunda dinamik surətdə 
irəliləyir. Sizin zəngin siyasi təcrübəniz və 
yüksək peşəkarlığınız Azərbaycan xalqının 
rifahı naminə mürəkkəb məsələləri qətiyyətlə 
və ardıcıl olaraq həll etməyə imkan verir. Siz 
dünya arenasında uzaqgörən siyasətiniz 
sayəsində Azərbaycanın milli mənafelərini 
xüsusi bacarıqla, qətiyyətlə müdafiə edirsiniz. 
Bu, regional və beynəlxalq gündəlikdəki ən 

mühüm məsələlərin həllində fəal rol oynayır. 
Cənab Prezident, icazə verin fürsətdən 

istifadə edərək Sizi Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və qarşıdan gələn Yeni, 
2019-cu il münasibətilə təbrik edim, Sizə 
möhkəm cansağlığı və Azərbaycan Respubli-
kasının rifahı naminə yeni yüksək nailiyyətlər 
diləyim. 

Hörmətlə, 

Çingiz İSAYEV 
Rusiya Federasiyasının  

“Perm Azərbaycan Milli-Mədəni 
Muxtariyyəti” İctimai Təşkilatının sədri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Doğum gününüz münasibətilə Sizi 

Voronejdəki “Xəzər Azərbaycan İcması” 
vilayət ictimai təşkilatı adından ürəkdən təbrik 
edirəm, Sizə səmimi arzularımı bildirirəm. 

Azərbaycan Sizin uzaqgörən 
rəhbərliyinizlə qazandığı nailiyyətlər sayəsində 
regionun ən çox inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilib, 
öz uğurlarına görə beynəlxalq aləmdə dünya 
birliyinin fəal üzvü kimi nüfuz qazanıb. 

Sizin mühüm töhfənizin və yürüt-
düyünüz uğurlu siyasətin nəticəsi kimi, 
dünya azərbaycanlılarının birliyi daha da 
möhkəmlənir. 

Diaspor təşkilatlarına göstərdiyiniz 
dəstəyə görə Sizə dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, tükənməz 
enerji, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə 
uğurlar diləyir, bir daha ürəkdən təbrik edirəm. 
Qoy doğma Azərbaycanın yeni qələbələri 
naminə bütün planlarınız həyata keçsin!

Fürsətdən istifadə edib Sizi qarşı-
dan gələn bayramlar – 31 dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Hörmətlə, 

Eldar SADIQOV 
Rusiyanın Voronej şəhərindəki “Xəzər 

Azərbaycan İcması”  vilayət ictimai 
təşkilatının idarə heyətinin sədri 

Gənclər və İdman Nazirliyi  
ilin ən yaxşılarını mükafatlandırıb

 � Dekabrın 26-da Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi 
və İdman Akademiyasında ilin idman yekunlarına dair tədbir 
keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov, Prezident Admi-
nistrasiyasının gənclər siyasəti və 
idman məsələləri şöbəsinin müdiri 
Yusuf Məmmədəliyev, Milli Olimpiya 
Komitəsinin (MOK) vitse-prezidentləri 
Çingiz Hüseynzadə, Xəzər İsayev, 
idman federasiyalarının rəhbərləri və 
idmançılar iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının 
dövlət himninin səsləndirilməsindən 
sonra 2018-ci il ərzində idmançıla-
rımızın qazandıqları nailiyyətlərə və 
ölkəmizdə keçirilən mötəbər idman 
yarışlarına dair videoçarx nümayiş 
olunub.

Gənclər və idman naziri Azad 
Rəhimov tədbirdə çıxış edərək 2018-
ci ilin Azərbaycan idmanı üçün uğurlu 
olduğunu bildirib. Nazir vurğulayıb 
ki, il ərzində federasiyalarla birlikdə 

ölkəmizdə 225 yerli, 58 beynəlxalq 
turnir keçirilib. Bundan başqa, 236 
beynəlxalq yarışda yığma koman-
dalarımızın iştirakı təmin olunub. 
Hesabat ilində Azərbaycan idman-
çıları dünya, Avropa çempionat və 
birinciliklərində, kubok yarışlarında 
və beynəlxalq turnirlərdə 753 medal 
qazanıblar. Medallardan 263-ü qızıl, 
230-u gümüş, 260-ı bürüncdür. Ar-
gentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə 
keçirilmiş Yeniyetmələrin III Yay 
Olimpiya Oyunlarında idmançılarımız 
3 qızıl, 1 gümüş və 3 bürünc medal 
əldə ediblər.

A.Rəhimov, həmçinin diqqətə çat-
dırıb ki, il ərzində nazirliyin dəstəyi ilə 
gənclər sahəsində 183 tədbir keçirilib. 
Onların 165-i yerli, 18-i isə beynəlxalq 
səviyyəli olub. Həmçinin 246 nəfər 
xarici ölkələrə ezam olunub, min 
nəfər isə Azərbaycan Respublikasın-

da qəbul edilib.
MOK-un vitse-prezidenti Çingiz 

Hüseynzadə çıxışında Azərbaycanda 
idmana göstərilən dövlət və qay-
ğısından danışıb və idmançıları-
mızın cari ildəki çıxışlarını yüksək 
qiymətləndirib. Ç.Hüseynzadə deyib 
ki, son illər Azərbaycan mötəbər 
beynəlxalq tədbirlərə yüksək 
səviyyədə ev sahibliyi etməklə idman 
dövləti olduğunu bütün dünyaya bir 
daha göstərib.

Sonra müxtəlif nominasiyalar üzrə 
2018-ci ilin ən yaxşıları mükafatlan-
dırılıb.

Cari ildə Avropa və dünya çempi-
onu olan güləşçi Eldəniz Əzizli, titullu 
güləşçimiz Mariya Stadnik, paracü-
doçu Bayram Mustafayev, cüdoçu 
Hidayət Heydərov, güləşçi Cəbrayıl 
Həsənov, taekvondoçu Radik İsayev, 
gimnast Mixail Malkin, gözdən əlillər 
arasında dama üzrə dünya və Avropa 
çempionu Pərviz Həsənov, şahmat 
üzrə dünya reytinqində üçüncü olan 
Şəhriyar Məmmədyarov, kikboksçu 
Elxan Əliyev və karateçi Rafael Ağa-

yev “İlin ən yaxşı idmançıları” nomi-
nasiyasında qalib elan olunublar.

“İlin ən yaxşı məşqçiləri” nomina-
siyasında Vaqif Feyzullayev (güləş), 
Fərhad İsmayılov (stolüstü tennis) və 
Tərlan Həsənov (cüdo) təltif ediliblər.

Azərbaycan Gimnastika Federasi-
yası, Azərbaycan Cüdo Federasiyası 
və Azərbaycan Velosiped İdmanı Fe-
derasiyası idman yarışlarının yüksək 
səviyyədə təşkilinə və keçirilməsinə 
görə mükafata layiq görülüb. 

Azərbaycan Güləş Federasiyası 
“İlin ən yaxşı federasiyası”, stolüstü 
tennis üzrə qızlardan ibarət yığmamız 
isə “İlin ən yaxşı komandası” seçilib.

Tədbirdə, həmçinin ilin ən yaxşı 
idman hakimləri, idman qurğuları, ən 
fəal idman veteranı, idman həkimi, 
Argentinada Yeniyetmələrin III Yay 
Olimpiya Oyunlarında ölkəmizi 
layiqincə təmsil edən atletlər, id-
man jurnalisti, media layihəsi, 
idman agentliyi, idman verilişlərinin 
təşkilatçısı nominasiyalarının qalibləri 
müəyyənləşib.

Tovuz rayonunda “ASAN xidmət” mərkəzinin 
layihələndirilməsi və tikintisi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

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

1. Tovuz rayonunda “ASAN xidmət” mərkəzinin 
layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 yanvar 
tarixli 3593 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət 
büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (in-

vestisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 
bölgüsü”nün 1.52.4-cü yarımbəndində göstərilmiş 
məbləğin 5,0 (beş) milyon manatı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Ka-
bineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 
məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il



27 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı 4
“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi 
Şurasının yaradılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 iyul tarixli  
995 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasının 

yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 15 iyul tarixli 995 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 7, maddə 1266; 
2018, № 5, maddə 959) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci hissə üzrə:
1.1.1. “aşağıdakı tərkibdə” sözləri çıxarılsın;
1.1.2. “(bundan sonra – Şura) yaradılsın:” sözləri “yaradılsın.” 

sözü ilə əvəz edilsin;
1.1.3. birinci və ikinci bəndlər ləğv edilsin; 
1.2. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:
“1-1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 

(bundan sonra – Şura) aşağıdakı tərkibi təsdiq edilsin:
Şuranın sədri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqtisadi siyasət və 

sənaye məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri
Şuranın üzvləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aqrar siyasət 

məsələləri üzrə köməkçisi – şöbə müdiri
Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədri
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının İdarə heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direk-

toru.”.

2. Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin Ka-
tibliyi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Sabitliyi Şurasında 
təmsil olunacaq Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-preziden-
tinin köməkçiləri barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Sabitliyi Şurasına təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu 

Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin nor-
mativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinə məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında” 2017-ci il 29 noyabr tarixli 1691 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il  
1 may tarixli 29 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 

Fondunun fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 29 noyabr tarixli 1691 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, №11, maddə 2030, №12 (I kitab) maddə 2330; 
2018, №5 maddə 901, № 10 maddə 1991) 6-cı hissəsinə “yanva-
rın 1-dən” sözlərindən sonra “2019-cu il” sözləri əlavə edilsin. 

2. “Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fon-
dunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 1 

may tarixli 29 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, №5, maddə 897) 3.2-ci bəndinə 
“yanvarın 1-dən” sözlərindən sonra “2019-cu il” sözləri əlavə 
edilsin və həmin bənddə “2021” rəqəmləri “2022” rəqəmləri ilə 
əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

“Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti 
obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun 

sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, ölkədə sahibkarlığın 
inkişafının stimullaşdırılması, biznes və investisiya mühitinin 
əlverişliliyinin artırılması istiqamətində işləri davam etdirmək, 
beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycan Respublikasının mövqe-
yini daha da yaxşılaşdırmaq, sahibkarların mövcud və ya inşa 
ediləcək tikinti obyektlərinin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 
ilə bağlı tələb olunan proseduru və müddəti optimallaşdırmaq, 
sahibkarlara göstərilən xidmətlərin yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə, 
rahat və sahibkar məmnunluğu əsasında həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. “Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikin-
ti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun 
sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 4, 
maddə 527; 2018, № 2, maddə 221, № 8, maddə 1678) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2-ci hissəyə “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiy-
yat Nazirliyinin nümayəndəsi;” sözlərindən sonra “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
nümayəndəsi;” sözləri əlavə edilsin;

1.2. 3.1-ci bəndə “müraciətlər” sözündən sonra “kiçik və orta 
biznes evləri və” sözləri əlavə edilsin;

1.3. 3.2-ci bəndə “mərkəzlərinin” sözündən sonra “və kiçik və 
orta biznes evlərinin” sözləri əlavə edilsin;

1.4. 3.3-cü bənddən “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti yanında” sözləri çıxarılsın və həmin bəndə “ərazi 
vahidləri üzrə” sözlərindən sonra “kiçik və orta biznes evlərində 
və” sözləri əlavə edilsin;

1.5. 6.2-ci bəndə “hər bir” sözlərindən sonra “kiçik və orta 
biznes evində və” sözləri əlavə edilsin;

1.6. 10-cu hissədə “İqtisadiyyat Nazirliyi,” sözlərindən sonra 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi,” sözləri əlavə edilsin;

1.7. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Sahibkarların tələb 
olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 
0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti 
obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, 
layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə 
enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydası” üzrə:

1.7.1. 1.2.1-ci yarımbəndə “yaradılan,” sözündən sonra “kiçik 
və orta biznes evlərində (bundan sonra – KOB evləri) və” sözləri 
əlavə edilsin;

1.7.2. 1.2.10-cu yarımbənddə “3.1-1-ci” sözləri “3.1-ci” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.7.3. 1.4-cü bənddə “üç mərhələdən ibarət olmaqla, 
ümumilikdə 24 (iyirmi dörd)” sözləri “iki mərhələdən ibarət olmaq-
la, ümumilikdə 20 (iyirmi)” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.4. 1.4.1-ci yarımbəndə “sifarişçinin” sözündən son-
ra “KOB evlərinə və ya” sözləri əlavə edilsin və həmin 
yarımbənddən “və sifarişçiyə təqdim edilməsi (göndərilməsi)” 

sözləri çıxarılsın;
1.7.5. 1.4.2-ci yarımbəndə “fiziki qoşulma” sözlərindən sonra 

“, tikinti obyektinə elektrik enerjisinin verilməsi, texniki şərtlərin 
və layihə sənədlərinin təqdim edilməsi, ETM ilə sifarişçi arasında 
qoşulma aktının (iki nüsxədə) və elektrik enerjisinin alqı-satqı 
müqaviləsinin (iki nüsxədə) imzalanması” sözləri əlavə edilsin;

1.7.6. 1.4.3-cü yarımbənd ləğv edilsin;
1.7.7. 1.10-cu, 2.1-ci, 2.6-cı, 2.9-cu və 2.18-ci bəndlərdə is-

min müvafiq hallarında “mərkəzlər” sözündən əvvəl ismin müvafiq 
hallarında “KOB evləri və ya” sözləri əlavə edilsin;

1.7.8. 2.12-ci bənddə “8 (səkkiz)” sözləri “6 (altı)” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.7.9. 2.14-cü bənd ləğv edilsin;
1.7.10. 2.19-cu bəndə “ETM-in” abreviaturasından sonra 

“KOB evlərindəki və” sözləri əlavə edilsin;
1.7.11. 3.3-cü bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə 

edilsin:
“Nəzərdə tutulmuş işlər yerinə yetirildikdən sonra 1.4.2-ci 

yarımbənddə göstərilən sənədlər sifarişçiyə təqdim olunur.”;
1.7.12. aşağıdakı məzmunda 3.8-ci və 3.9-cu bəndlər əlavə 

edilsin:
“3.8. Qoşulma aktı imzalandığı halda ETM elektrik enerjisinin 

alqı-satqı müqaviləsini bağlamaqdan imtina edə bilməz.
3.9. ETM ilə sifarişçi arasında qoşulma aktı bu Qaydanın 2 

nömrəli əlavəsində göstərilən birtipli formada tərtib edilir.”.
1.7.13. 4-cü hissə ləğv edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu 

Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin norma-
tiv hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

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

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi və “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu Fərmandan 
irəli gələn məsələləri həll etsinlər.

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
kommunal xidmətlərə qoşulma proseslərinin 

daha da sadələşdirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin daim yaxşılaşdı-
rılması Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, ötən müddət 
ərzində sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahib-
karların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması 
sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuş və sahibkarlığın 
inkişafı üçün beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış dəstək 
mexanizmləri formalaşmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, sahibkarlıq 
subyektlərinin elektrik enerjisi və qaz təchizatı şəbəkələrinə, 
su təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulma 
prosedurlarının daha da təkmilləşdirilməsi, tələb olunan vaxtın 
və maliyyə xərclərinin optimallaşdırılması, onlara göstərilən 
xidmətlərin yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə, rahat və sahibkar 
məmnunluğu əsasında reallaşdırılması üçün Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik 
və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalı-
na dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin (bundan 

sonra – sahibkarlar) qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı 
və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması, həmçinin 
mövcud qoşulmalarda qazın və suyun ümumi buraxılış 
həcminin, qoşulma nöqtələrinin dəyişdirilməsi aşağıdakı 
tələblərə əsaslanır:

1.1.1. sahibkarların qaz təchizatı şəbəkələrinə, su 
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması 
ilə əlaqədar texniki şərtlərin və layihə sənədlərinin hazırlan-
ması və verilməsi, habelə fiziki qoşulmanın həyata keçirilməsi 
məqsədilə müraciətlərin qəbulu kiçik və orta biznes evlərində 
(KOB evlərində) və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində 
(“ASAN Kommunal” mərkəzləri yaradılmayan regionlarda isə 
“ASAN xidmət” mərkəzlərində) təşkil olunur. Tikintiyə icazə 
icraatı çərçivəsində şəhərsalmaya və tikintiyə dair normativ 
sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq, tikinti obyekti üçün texniki 
şərtlər, sifarişçinin tikintiyə icazə verən orqana (quruma) 
müraciəti ilə həmin orqanın (qurumun) sorğusu əsasında, 
bu Fərmanın 1.1.2–1.1.5-ci yarımbəndlərində qeyd olunmuş 
tələblər nəzərə alınmaqla verilir;

1.1.2. sahibkarların qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı 
və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması, həmçinin 
qazın və suyun ümumi buraxılış həcminin və qoşulma 
nöqtələrinin dəyişdirilməsi üçün texniki şərtlər ödənişsiz verilir;

1.1.3. sahibkarların qaz təchizatı şəbəkələrinə, su 
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşul-
ması, həmçinin qazın və suyun ümumi buraxılış həcminin 
dəyişdirilməsi haqlarının məbləğini Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti müəyyən edir. Bu haqlardan başqa, 
sifarişçidən şəbəkələrin və sistemlərin gücləndirilməsinə görə 
ödəniş tələb edilə bilməz;

1.1.4. sahibkarların qaz təchizatı şəbəkələrinə, su 
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması 
sifarişçinin müraciət etdiyi tarixdən (xəttin çəkilməsi işlərinə 
sərf olunan müddət istisna olmaqla) ən geci 20 gün ərzində 
həyata keçirilir;

1.1.5. təbii inhisarda olan mühəndis-kommunikasiya 
təminatı xidmətləri göstərən təchizat müəssisələri hər bir 
şəhər və rayon (şəhər rayonu istisna olmaqla) inzibati ərazi 
vahidi üzrə elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı şəbəkələri və 
sistemləri, həmin sistemlərdə mövcud qoşulma imkanlarını 
(sərbəst gücləri) əks etdirən məlumatların müvafiq infor-

masiya sistemlərində yerləşdirilməsini və mütəmadi olaraq 
yenilənməsi təmin edir;

1.2. sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər 
(150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) 
olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elekt-
rik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin verilməsi və 
enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması qaydaları və onlara 
dair tələblər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
4 aprel tarixli 1313 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sa-
hibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da 
daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud 
və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) 
alması üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması 
və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 
Qaydası” ilə müəyyən edilir.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazir-

liyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə 
sahibkarların tikinti obyektlərinin qaz təchizatı şəbəkələrinə 
qoşulması qaydasının, Azərbaycan Respublikasının İqti-
sadiyyat Nazirliyi və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə 
birlikdə sahibkarların tikinti obyektlərinin su təchizatı və 
tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması qaydasının 
layihələrini (layihələrdə bu Fərmanın 1-ci hissəsində qeyd 
olunan tələblər əsasında hər bir sahibkarlıq subyekti üçün 
verilən qazın və suyun buraxılış həcminin yuxarı hədlərini 
göstərilməklə) üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. bu Fərmanın 1.1.5-ci bəndində göstərilən 
məlumatların mühəndis-kommunikasiya təminatı xidmətləri 
göstərən təchizat müəssisələrinin internet saytlarına 
yerləşdirilməsi formasını və müddətini müəyyən edən qayda-
ları üç ay müddətində təsdiq etsin;

2.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-
nın bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini iki 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

2.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın 
və bunun icrası barədə üç ay müddətində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

2.6. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, “Azərişıq” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu 
Fərmandan irəli gələn zəruri tədbirlərin icrasını təmin etsinlər.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il

 “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1179 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

1. “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1179 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2016, № 12, maddə 2097; 2018, № 6, 
maddə 1229, № 7 (I kitab), maddə 1462, № 9, maddə 1827; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 dekabr 
tarixli 401 nömrəli Fərmanı) 1-ci, 2-ci və 8-ci hissələri ləğv 
edilsin.

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

nın bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 

üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

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

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2018-ci il

 “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2295 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 9, maddə 1492; 2017, № 4, maddə 603; 
2018, № 9, maddə 1840) 1-ci, 2-ci hissələri və 3.2-ci bəndi 
ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

bu Sərəncama uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin nor-
mativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılması-
nı nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

2.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2018-ci il



527 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

Ən sınanmış müdafiə hü-
cumdur. Prezident İlham Əliyevin 
müstəsna xidmətlərindən biri də 
əsrlər boyunca əsarətdə qalan 
Azərbaycanın ənənəvi müdafiə 
taktikasını hücumla əvəzləməyi ilə 
bağlıdr. “Biz bütün fəaliyyətimizdə 
hücum taktikasını rəhbər tutmalı-
yıq” deyən dövlətimizin başçısının 
hədəfində, təbii ki, ilk növbədə 
erməni işğalçılarıdır. Elə yağı 
düşmənlə aparılan danışıqların 

fəlsəfəsinin mahiyyətində də bu 
baxımdan dərin mətləb vardır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-da-
imi üzvü seçilmək şərəfinə layiq 
görülən Azərbaycanın başlıca 
niyyəti erməniləri ağ bayraq əvəzi 
ölkəmizin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində sülhə razı 
salmağa vadar etməkdir! Az bir 
vaxtda qarşıya qoyulan istənilən 
vəzifənin öhdəsindən layiqincə 
gələ biləcək qüdrətli ordu forma-
laşdırmaq, Ali Baş Komandan 
kimi sərkərdəlik məharətini ortaya 
qoymaq, güclü müdafiə sənayesi 
yaratmaq Vətən və millət qarşısın-
da əlahiddə xidmətdir. 2016-cı ilin 
Aprel döyüşləri sayəsində 2 min 
hektar və 2018-ci ilin may ayındakı 
əks-hücum nəticəsində Naxçıvan 
istiqamətində Azərbaycanın daha 
11 min hektardan çox ərazisinin 
düşməndən azad edilməsi, işğal 
altında qalan xeyli torpağa və 
dövlət sərhədi boyunca əlverişli 
yüksəkliklərə, mühüm dəhlizlərə 
nəzarət etmək imkanının qazanıl-
ması bunun əyani təsdiqidir. 

 Ötən əsrin 90-cı illərinin 
əvvəllərində aclıq, səfalət, vətəndaş 
müharibəsi girdabında boğulan, 
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə 
üz-üzə qalan Vətəni planetin ən 
perspektivli, dinamik inkişaf edən, 
regionun həlledici ölkələrindən 
birinə çevirmək və milləti ümumi 
amallar naminə bir yumruq kimi 
səfərbər etmək böyük qabiliyyət, 
işgüzarlıq, ağıl və təfəkkür tələb 
edir. Ötən 15 il ərzində Azərbaycan 
iqtisadiyyatının 3,2 dəfə, qeyri-neft 
sektorunun 2,8 dəfə, sənaye isteh-
salının 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatının 
1,7 dəfə, qeyri-neft ixracının 4,1 
dəfə artmasına nail olmaq da sözlə 
ölçüyəgəlməz xidmətdir. 40 milyard 
dollar sərmayə qoyuluşu tələb 
edən “Cənub” Qaz Dəhlizi kimi 
qlobal layihədə həlledici söz sahibi 
olmaq, çox əlverişli şərtlərlə “Əsrin 

müqaviləsi”nin müddətinin uzadıl-
ması da böyük mətləblərdən xəbər 
verir. Ən başlıcası, hazırda heç 
bir regional layihə Azərbaycanın 
razılığı olmadan həyata vəsiqə 
ala bilməz. Bu, qürur doğuran 
məqamdır!

 İndiki zamanda mövqe, 
təsir dairəsi uğrunda döyüşün 
yerlərdə deyil, məhz göylərdə 
getdiyini zərgər dəqiqliyi ilə 
qiymətləndirərək, kosmosda 

Azərbaycanın çığırını açmaq, 
ölkəmizi Qərblə Şərq arasında 
İKT körpüsünə, tranzit və logistika 
qovşağına çevirmək istiqamətində 
silsilə tədbirləri layiqincə və 
ardıcıllıqla həyata keçirmək də 
xüsusi məharət tələb edir. Ötən 
zaman kəsiyində Prezident 
İlham Əliyev “qara qızıl”ın heç də 
tükənməz olmadığını sərrafcasına 
dəyərləndirərək, respublikamızda 
informasiya cəmiyyətinin for-
malaşdırılmasını, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsini, qeyri-neft və 
özəl sektorların kompleks inkişafını, 
sosialyönümlü bazar iqtisadiyya-
tının qurulmasını daim diqqətdə 
saxladı. Soydaşlarımızın sosial 
müdafiəsi, şəhid ailələri, məcburi 
köçkünlər, müharibə veteranları, 
əlillər və bu kateqoriyadan olan 
digər insanların problemləri maksi-
mum diqqət mərkəzində saxlandı.

 Ötən əsrin 90-cı illərində ağır 
böhrana məruz qalan Azərbaycanı 
dünyanın zəngin ölkələrindən 
birinə çevirmək, son 15 il ərzində 
respublikamızın strateji valyuta 
ehtiyatını 1,8 milyard dollardan 46 
milyard dollara çatdırmaq da Vətən 
qarşısında əlahiddə xidmətdir. 
Cəmi 20-25 il əvvəl dərin iqtisadi 
böhrandan, ipə-sapa yatmayan 
hiperinflyasiyadan qurtulmağa 
çalışan Azərbaycanın qısa zaman 
kəsiyində sərhədləri aşaraq qonşu 
ölkələrə, Şərqi, hətta Qərbi Avropa 
ölkələrinə sərmayə qoymağa baş-
laması, doğma Türkiyədə rekord 
məbləğdə – 10 milyard dollar 
investisiya qoyuluşu nəzərdə tutu-
lan layihələrdə həlledici söz sahibi 
olması, ən azı, həsəd aparılacaq 
reallıqdır. 

Vaxtilə əhalisinin yarısı yox-
sulluq içərisində çapalayan bir 
məmləkətdə indi daxili investisiya-
ların xarici sərmayələri üstələməsi, 
ötən 15 ildə respublika iqtisadiyya-
tına 250 milyard dollar məbləğində 

investisya yatırılması, dövlət 
borcunun ümumi daxili 
məhsula nisbətdə məhdud 
səviyyədə olması da silsilə 
uğurların təsadüfi xarakter 
daşımadığına dəlalət edir. 
2003-cü ildən bəri ümumi 
daxili məhsulunu 3,2 dəfə 
artıran, ən inkişaf etmiş 
ölkələrin sabahını proqnoz-
laşdırmaqda çətinlik çəkdiyi 
indiki məqamda yaxın 10 

il ərzində Azərbaycanın ümumi 
daxili məhsulunu daha 2 dəfə ar-
tırmağı, əhalinin həyat səviyyəsini 
dünyadakı yüksək standartlara 
yaxınlaşdırmağı qarşıya məqsəd 
qoymaq, sözün mütləq mənasında, 
tarixi xidmət sayılmalıdır. Res-
publikamızın bütün bölgələrinin 
eyni səviyyədə inkişafını başlıca 
prioritetlərdən biri elan etmək 
və az vaxtda bu sahədə köklü 

dəyişikliklərə, o cümlədən, inkişafın 
ən ucqar yaşayış məntəqələrini 
belə əhatə etməsinə nail olmaq milli 
mənafeyi hər şeydən üstün tutma-
ğın danılmaz nümunələrindəndir. 
Planetin ən inkişaf etmiş ölkələrinin 
maliyyə və iqtisadi böhran 
məngənəsində qaldığı, az qala 
bir-birinə düşmən kəsilməkdə 
olduğu, bir sıra dövlətlərin vətəndaş 
müharibəsi odu-alovu içərisində 
çapaladığı, milyonlarla insanın 

ümidsizliyə qapıldığı bir məqamda 
illərlə davam edən yüksək iqtisadi 
inkişaf tempini qorumaq, bütün 
sosial, infrastruktur və investisiya 
layihələrinin reallaşmasına, büdcə 
xərclərinin 100 faiz icrasına nail ol-
maq da böyük mətləblərdən xəbər 
verir. Vaxtilə xeyli miqdarda elektrik 
enerjisi idxal edən Azərbaycan indi 
planetdə tamamilə nura qərq olan 
məmləkətlərdən biridir. Əslində, bu 
işıq seli Prezident İlham Əliyevin 

heyrətamiz işgüzarlığından qay-
naqlanır, dövlət başçısının bir-
birini əvəzləyən və tamamlayan 
mükəmməl, orijinal ideyalarının 
aynasıdır. Təqdirəlayiq haldır ki, 
2003-2018-ci illərdə ümumi genera-
siya gücü qat-qat artıq olan 30-dan 
çox elektrik stansiyasının istisma-
ra verilməsi nəticəsində hazırda 
respublikamız elektrik enerjisi ixrac 
edir.

 Hərbi, enerji, ərzaq, ekoloji 
təhlükəsizlik məsələlərini maksi-
mum diqqətdə saxlayan dövlət 
başçısının ixrac marşrutlarının 

şaxələndilməsi və digər mühüm 
istiqamətlərlə bağlı daim alterna-
tiv yollar araması da siyasətdə 
və idarəçilkdə kamillik nümunəsi 
kimi dəyərləndirilməlidir. Hazırda 
Prezident İlham Əliyevin ən başlıca 
məqsədlərindən biri Azərbaycanın 
yerləşdiyi əlverişli geostrateji 
məkana Aralıq dənizi regionu qədər 
sanbal gətirmək, bütün yolların 
Azərbaycanda kəsişməsinə nail ol-
maqdır. Ötən zaman kəsiyi göstərdi 
ki, həqiqətən, Azərbaycan XXI əsrin 
nur qapısına, sülh, əmin-amanlıq, 
tolerantlıq və xeyir-bərəkət diya-
rına, dinlər və sivilizasiyalararası 
dialoqun ortaq məxrəc tapdığı 
məkana çevrilməkdədir. Son bir 
neçə ildə dünya və Avropa səviyyəli 
ən mötəbər beynəlxalq tədbirlərin 
və idman yarışlarının ölkəmizdə 
keçirilməsinin ənənə halını alması, 
ən həssas ümumbəşəri mövzula-
rın müzakirəsinin respublikamız-
da təşkili də xüsusi diqqət çəkir. 
Beləliklə, tədricən Azərbaycan 
bütün dünyanın üz tutduğu arzuolu-
nan və etibarlı məkana çevrilir. 

 Prezident İlham Əliyev 
ulu öndərin ədəbiyyatla bağlı 
ənənələrini də layiqincə davam 
etdirir. Azərbaycan yazıçılarının 
11-ci və 12-ci qurultayları, eləcə də, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu və “Ədəbiyyat” qəzetinin 
80 illik, “Azərbaycan” jurnalının 90 
illik yubileyləri dövlət səviyyəsində 
təntənəli şəkildə qeyd olundu. İlk 
“İstiqlal” ordeni görkəmli şairimiz 
Bəxtiyar Vahabzadəyə verildi. 
Bundan başqa, xeyli say-seçmə 
yazıçı və şairlərimiz, eləcə də, 
ədəbiyyatşünaslarımız Dövlət 
Mükafatı, Prezident təqaüdü, 
mənzil, müxtəlif orden və medallar, 
“Xalq şairi” və “Xalq yazıçısı” kimi 
fəxri adlara layiq görüldü. Tanın-
mış ədiblərimizin, klassiklərin, o 
cümlədən, Hüseyn Cavid, Almas 
İldırım, Mikayıl Müşfiq kimi Vətən 

oğullarının yubileyləri 
respublikamızda və onun 
hüdudlarından kənarda 
təntənəli şəkildə qeyd 
olundu. Mir Cəlal Paşaye-
vin Parisdə UNESCO-nun 
iqamətgahında keçirilən 100 
illik yubileyində Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyeva 
şəxsən iştirak etdi. 

Klassik irsə xüsu-
si münasibət, dövlət dil 
siyasətinin maksimum 
diqqətdə saxlanması, 
Azərbaycan dilində latın 
qrafikası ilə kütləvi nəşrlər, 
dünyanın görkəmli yazıçı və 
şairlərinin əsərlərinin ana 
dilimizə tərcümə olunaraq 
ölkəmizdə çap edilməsi, 
Tərcümə Mərkəzinin ya-
radılması, bu yaxınlarda 
ölkəmizin yazıçılarının 
əsərlərinin rəqəmsal for-
matda dünya internet 
şəbəkəsində təbliğatına start 
verilməsi də təqdirəlayiq 
faktlardır. Ədəbiyyatımızın 
müstəqilliyimizin, azad-
lıq ideallarının keşiyində 
ayıq-sayıq dayandığını, milli 
şüurun qorunmasında xüsusi 
rolunu, millətimizin bədii 
təfəkkür və təxəyyülünün 
inkişafında həlledici paya 
malik olmasını, ana dili-
mizin inkişafına əvəzsiz 
töhfələr qatdığını, sarsılmaz 
türkçülük müstəvisində 
azərbaycançılıq məfkurəsinə 
hərtərəfli təsirini və digər 
çoxsaylı məziyyətlərini əsas 

götürərək Prezident İlham Əliyev 
bu sahənin də inkişafına konsep-
tual yanaşma nümayiş etdirir və 
qayğısını əsirgəmir. 

 Məqsədli şəkildə İslam 
dininə küfr yağdırıldığı, terrorun 
ilhamvericisi damğası yapışdırıl-
mağa cəhd edildiyi indiki vaxtda 
Allahsız məmləkətlərin sabahı 
olmadığı məntiqini qədərincə 
qiymətləndirərək vicdan azadlı-
ğını uca tutmaq, Azərbaycanın 
İslam aləmində mövqeyini dur-

madan möhkəmləndirmək, digər 
səmavi dinlərlə yanaşı, İslamın da 
saflığını, ülvilyini zirvədə saxla-
maq qüdrəti də Prezident İlham 
Əliyevin xalq və Vətən qarşısın-
da müstəsna xidmətlərindəndir. 
Vətənini, o cümlədən, ölkəmizin 
hər bir elini, obasını, oymağını 
cənnətə çevirmək üçün səyini 
əsirgəməyən, xalqının tükənməz 
məhəbbətini qazanan Prezident 
İlham Əliyevin ən böyük xoşbəxtliyi 
həm də ailə üzvlərinin ümummilli 
məsələlərə, ölkəmizdəki kompleks 
yenidənqurmaya hərtərəfli dəstək 
verməsində, sağlam rəqabətə 
qoşulmasındadır...

 Ötən illərin təcrübəsinə nəzər 
salaraq, Prezident İlham Əliyevin 
daim kamil insan, yetkin siyasətçi 
və nüfuzlu dövlət xadimi kimi 
fərqləndiyinin mahiyyətinə varırıq. 
Uzun illərdir dövlət başçısının boş 
vədlərdən, müvəqqəti uduş naminə 
populizmdən uzaq olmasının canlı 
şahidləriyik. 

Prezident İlham Əliyevin tarix 
qarşısında misilsiz xidmətlərindən 
biri də Azərbaycanın bayrağını 
ucalardan ucalara qaldırması, bu 
bayrağın bir daha enməyəcəyi 
məntiqinə birdəfəlik möhürünü 
vurması ilə bağlıdır. Ömrünün 
müdriklik, tükənməz enerjisinin 
çağlayan, gurlayan məqamında 
dünya azərbaycanlılarının lideri 
rolunun öhdəsindən bacarıqla 
gəlməyin, cəmi iyirmi yeddi il 
bundan əvvəl müstəqilliyinə qo-
vuşan Vətəninin, millətinin başını 
daim uca etməyin və bayrağını 
zirvələrə ucaltmağın qədir-qiyməti 
ölçüyəgəlməzdir. Mənsub olduğun 
millətin içdəngələn xeyir-duasına, 
alqışına layiq görülmək bu dünyada 
insanın qazana biləcəyi ən böyük 
mükafatdır.

Azad MÜZƏFFƏRLI, 
Əməkdar jurnalist

Xalq və dövlət qarşısında 
müstəsna xidmətlər müəllifi

 � Ötən zaman kəsiyi göstərdi ki, Prezident İlham Əliyev ulu öndərin siyasi 
kursuna daim sadiqlik nümayiş etdirdi, Azərbaycanın ümumi inkişaf strategiyasının 
nəzəri-ideoloji əsaslarını zamanın çağrışlarına müvafiq daha da zənginləşdirdi. 
Yola saldığımız son 15 ildə dövlətimizin başçısının müasir siyasi reallıqların 
dəqiq mənzərəsini gördüyünün, ictimai-siyasi proseslərin inkişaf dinamikası və 
dialektikasının mahiyyətinə hərtərəfli bələd olmasının, dərin analitik təhlil qabiliyyəti 
nümayiş etdirdiyinin, praqmatik baxışları ilə diqqəti çəkdiyinin və istənilən vəziyyətdən 
ən düzgün çıxış yollarını dəqiqliklə müəyyənləşdirdiyinin şahidi olduq. O, realist, 
müdrik, yetkin, nikbin və dünyanın mizan tərəzisi olan ədaləti hər şeydən üstün tutan 
şəxsiyyət kimi  də özünü bir daha təsdiqlədi. Sözünün sahibi olan, bütün bəyanat və 
fikirləri fəlsəfi çəkisi, beynəlxalq hüquq normaları və standartlara, milli mənafeyə, 
prinsipiallığa və çevikliyə əsaslanması ilə seçilən, dünyəvi, hüquqi və demokratik 
dövlət qurmaq məharəti nümayiş etdirən Prezident İlham Əliyev  XXI əsrin siyasi 
lideri etalonunu formalaşdıran dövlət xadimidir. Onun müstəqilliyə yenicə qovuşan 
Azərbaycan kimi ərazicə kiçik bir məmləkətin sadəcə balanslaşdırılmış deyil, məhz 
müstəqil siyasət apardığını qabarıq nümayiş etdirməsi, mövqeyinin üstündə qəti şəkildə 
dayanması, bunu açıqcasına bəyan etməsi də, əlbəttə, böyük hünər, sözlə ölçüyəgəlməz 
ucalıq məqamıdır. Hazırda Azərbaycan irəli sürdüyü istənilən təşəbbüsün qətiyyətlə 
arxasında dayanan, çoxlarının inana bilmədiyi qlobal layihələri belə reallığa çevirmək 
qüdrətinə yetişən tək-tək məmləkətlərdən biridir.
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 � Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatına görə,  Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin dekabrın 
24-də dövlətimizin başçısına    telefonla zəng 
edərək, cənab İlham Əliyevi ad günü münasibətilə 
təbrik edib, ona prezidentlik fəaliyyətində uğurlar, 
möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Söhbət zamanı 2018-ci 
ilin Azərbaycan-Rusiya dost-
luq əlaqələrinin tarixində 
çox məhsuldar bir il olduğu, 
dövlət başçılarının qarşı-
lıqlı səfərləri, beynəlxalq 
tədbirlər çərçivəsində çoxsay-
lı təmaslarının bu əlaqələrin 
daha da genişlənməsinə 
müsbət təsir göstərdiyi qeyd 
edilib. Prezidentlər, eyni zaman-
da,  2019-cu ildə də ikitərəfli 
münasibətlərdə müsbət dina-
mikanın davam etdiriləcəyinə 
və Azərbaycan-Rusiya strateji 
tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan 
sonra da inkişafda olacağına 
əminliklərini bildiriblər.   

Prezident İlham Əliyev 
“Rossiya 24” telekanalına 
müsahibəsində də bu barədə 
fikirlərini diqqətə çatdırıb: 
“Bu il Rusiya-Azərbaycan 
münasibətləri çox sürətlə inkişaf 
edib. Prezident Vladimir Vladimi-
roviç Putinlə 6 dəfə, o cümlədən, 
mənim Rusiyaya rəsmi səfərim 
və onun Azərbaycana səfəri, 

həmçinin beynəlxalq tədbirlər 
çərçivəsində görüşmüşük”. 

Yeri gəlmişkən, cari il  de-
kabrın 6-da Prezident İlham 
Əliyev Rusiya Prezidenti Vla-
dimir Putinin dəvəti ilə MDB 
dövlət başçılarının qeyri-rəsmi 
zirvə görüşündə iştirak etmək 
üçün bu ölkəyə işgüzar səfərdə 
olub. Sankt-Peterburq Dövlət 
Akademik Mariinski Teatrında 
Pyotr Çaykovskinin “Şelkunçik” 
baletinin tamaşasında Prezident 
İlham Əliyev liderlərin yanın-
da – Rusiya prezidenti Vladimir 
Putinlə Qazaxıstanın dövlət 
başçısı Nursultan Nazarbayevin 
yanında əyləşib, Ermənistanın 
baş naziri vəzifəsini icra edən 
Nikol Paşinyan isə lap kənarda, 
mühafizəçilərin yanında otur-
dulub. Bəli, bu, bir tərəfdən, 
dövlətimizin başçısının böyük 
nüfuzu ilə, digər tərəfdən isə 
Vladimir Putinlə olan səmimi 
dostluq münasibətindən irəli 
gəlir. 

Sirr deyil ki, hər iki lider 

ölkələrinin mənafeləri üçün qar-
şılıqlı faydalı əlaqələrin qurulma-
sına böyük önəm verir. Bunun 
üçün dövlət başçıları tez-tez 
görüşür, aktual olan problemləri 
həll edirlər.

Rusiyanın görkəmli 
şəxslərinin söhbətlərində 
də Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilir, 
Prezident Vladimir Putinin 
dövlətimizin başçısına yüksək 
rəğbət bəslədiyi diqqətə çatdırı-
lır. Məsələn, Rusiyanın Əməkdar 
rəssamı, Rusiya İncəsənət 
Akademiyasının akademiki 
Nikas Safronov bu günlərdə 
mətbuata müsahibəsində cənab 
İlham Əliyevi Azərbaycanın 
dünyanın ən yaxşı ölkələri 
sırasında olması üçün hər şeyi 
edən böyük siyasət və dövlət 
xadimi kimi dəyərləndirib. Bildirib 

ki, o, əsl  liderdir. Rəssam daha 
sonra qeyd edib ki, Azərbaycan 
 Prezidenti Azərbaycanın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin 
siyasətini layiqincə davam 
etdirir: “İlham Əliyev Heydər 
Əliyevin layiqli davamçısıdır. 
İlham Heydər oğlunun çox 
gözəl, peşəkar komandası var. 
Dünyadakı çətinliklərə baxmaya-
raq, ölkədə layiqli həyat davam 
edir. Onun rəhbərliyi dövründə 
Azərbaycan müasir, gözəl, 
turistlər və biznesmenlər üçün 
heyrətamiz dərəcədə cəlbedici 
ölkəyə çevrilib. Bakı hər hansı 
şəhərlə - Venesiya, London, 
Parislə rəqabət apara biləcək ən 
yaxşı şəhərlərdən biridir. Burada 
təmizlik, mükəmməl infrastruktur, 
çox gözəl işıqlandırma diqqəti 
cəlb edir...”.

Xatırladaq ki, iki ölkə 
rəhbəri arasında dostluq 
münasibətlərinin, o cümlədən 
iqtisadi-siyasi əlaqələrin yüksək 
səviyyədə olmasının məntiqi 
nəticəsidir ki, hazırda Rusiya 
Azərbaycanın xarici ticarət 
dövriyyəsində 3-cü, o cümlədən 
idxalında 1-ci yerdədir. Bu fakt, 
eyni zamanda, həm də onu  
göstərir ki, hər iki ölkə arasında 
yüksək səviyyədə əməkdaşlıq 
formalaşıb, siyasi, sosial-iqtisadi   
münasibətlərdə yeni keyfiyyət 
mərhələsi başlanıb.   

Prezident İlham Əliyev 
dekabrın 13-də Bakıda Ru-
siyanın xarici işlər naziri Ser-
gey Lavrovu qəbul edərkən 
ölkələrimiz arasında olan iqtisadi 
və siyasi münasibətləri yüksək 

qiymətləndirərək deyib: “2018-
ci il münasibətlərimizin inkişafı 
baxımından çox məhsuldar 
olub. Yüksək səviyyədə xeyli 
görüşlər, o cümlədən mənim 
Rusiyaya sentyabr ayının 
əvvəlində rəsmi səfərim və 
Rusiya Prezidenti Vladimir 
Vladimiroviç Putinin sentyabrın 
sonunda Azərbaycana səfərləri 
olub. Bu səfərlər çərçivəsində 
biz qarşılıqlı fəaliyyətimizin çox 
mühüm məsələlərini müzakirə 
etmişik, gələcək əməkdaşlıq 
yollarını müəyyənləşdirmişik... 
Mən, həmçinin “Şimal-Cənub 
dəhlizi”nin yaradılması ilə bağlı 
bizim fəaliyyətimizin nəticələrini 
məmnunluqla qeyd etmək 
istərdim. Bu istiqamətdə fəal 
qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk. 
Müvafiq strukturlar, nəqliyyat qu-
rumları çox məhsuldar işləyirlər. 
Bu il artıq yaxşı nəticələri görü-
rük. Biz digər tərəfdaşlarımızla, 
qonşularımızla bu layihəni müm-
kün qədər tez başa çatdırmaq 
üçün birgə səylərimizi davam 
etdirəcəyik”.

Son illərdə ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsi üçün 200-ə 
yaxın siyasi və iqtisadi sənəd 
imzalanıb, 50-yə yaxın biznes-
forum və işgüzar görüşlər təşkil 
edilib. Bütün bunların sayəsində 
hazırda Azərbaycan bazarında 
760 birgə müəssisə fəaliyyət 
göstərir. Rusiya-Azərbaycan 
İşgüzar Şurası təkcə ötən il 450 
milyon dollarlıq 42 birgə layihəyə 

dəstək verib. Bununla yanaşı, 
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatı-
na 1 milyard dollar, Rusiya tərəfi 
isə ölkəmizdə müxtəlif sahələrə 
4,2 milyard dollardan çox investi-
siya yatırıb. 

Azərbaycan-Rusiya iqti-
sadi əlaqələrində energetika 
sahəsində əməkdaşlıq da xüsusi 
yer tutur. “LUKoyl”un respubli-
kamızın sözügedən sektoruna 
4 milyard dollara yaxın inves-
tisiya yatırması bunun bariz 
ifadəsidir. Yaxın vaxtlarda isə 
“Rostneft” SOCAR-la “Qoşa-
daş” neft-qaz yatağı kəşfiyyatı 
və mənimsənilməsi işinə 
başlayacaq. Bununla yanaşı, 
ölkəmiz maşınqayırma və digər 
sahələrdə də Rusiya ilə iqtisadi 
əməkdaşlığı davam etdirir.

Rusiya respublikamızda 
istehsal edilən kənd təsərrüfatı 
məhsullarının da əsas alıcısıdır. 
Qonşu ölkədə Azərbaycanın 
keyfiyyətinə görə fərqlənən meyvə 
və tərəvəzinə böyük tələbat var. 
Bu səbəbdən Rusiya bazarına 
kənd təsərrüfatı məhsullarımızın 
ixracının dinamikası sürətlə artır. 
Elə ötən il Azərbaycanın kənd 
təsərrüfatı məhsullarının qonşu 
ölkə bazarlarında satışının 12 faiz 
artması da bunun əyani sübu-
tudur. Başqa sözlə, bu, yarım 
milyard dollardan çox məhsulun 
satılması deməkdir. 

V. BAYRAMOV, 
 “Xalq qəzeti”

Səmimi dostluğa əsaslanan 
Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı

 � Özülün layihəsi SOCAR-ın “Neftqaz-
elmitədqiqatlayihə” İnstitutu tərəfindən verilmiş, 
tikinti işləri “Neftqaztikinti” Tresti tərəfindən həyata 
keçirilmişdir. Özüldə qazılacaq quyularda gündəlik 2,5 
milyon kubmetr qaz, 500 ton kondensatın hasil ediləcəyi 
gözlənilir. 

SOCAR-dan aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, quyula-
rın orta dərinliyi 6300 metr təşkil 
edəcək ki, bu da yüksək texnoloji 
standartların tətbiqi sayəsində 
mümkün olacaq. Ətraf mühitin 
mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, 
yanğından mühafizə üzrə qabaqla-
yıcı tədbirlər ən yüksək norma və 
tələblər səviyyəsində yerinə yetiril-
mişdir. 

Dekabrın 24-də “Bulla-dəniz” 
yatağında SOCAR-ın “Neftqaz-
tikinti” Tresti tərəfindən inşa 
edilmiş yeni 12 saylı stasionar 

dəniz özülü SOCAR-ın prezidenti 
Rövnəq  Abdullayev və digər rəhbər 
şəxslərin iştirakı ilə istismara veril-
mişdir. 

Özül 1 ədəd axtarış və 4 istis-
mar quyusunun qazılması üçün 
nəzərdə tutulmuş və dənizin 30 
metr dərinliyində quraşdırılmış-
dır. Dəniz səviyyəsindən özülün 
döşəməsinədək olan məsafə 12 
metrdir. 

Qazma işlərini yerinə yetirmək 
üçün müasir standartlara cavab 
verən, qazma qülləsinin hündür-
lüyü 46,6 metr olan “ZJ -70DBS” 

qurğusu quraşdırılmışdır. Bu qurğu 
vasitəsi ilə rotor səviyyəsindən 
7000 metr dərinlikdə quyular qaz-
maq mümkündür. Özüldə qazma 
işləri ilə istismarın eyni zamanda 
aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 
İstismar işləri “Azneft” İstehsalat 
Birliyinin N.Nərimanov adına NQÇİ 
tərəfindən həyata keçiriləcək. 

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq 
Abdullayev demişdir: “Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin tapşırıqlarını rəhbər 
tutaraq, SOCAR son 15 ildə yerli 
neft şirkətindən nəhəng beynəlxalq 
şirkətlər qrupuna çevrilmişdir və bu 
gün Azərbaycanın qlobal brendi kimi 
ölkəmizə dəyər və gəlir qazandırır. 

Bulla-dəniz-12 kimi müasir 
texnologiyalar əsasında inşa edilən 
yeni platformalar uğurlarımızın 
davamlılığını təmin edəcəkdir. Bu 
cür yüksək mühəndislik və texnoloji 
tələblərə cavab verən platforma-
ların artıq SOCAR-ın öz imkan-
ları ilə tikilməsi və quraşdırılması 
bizim üçün qürur mənbəyidir və 
 SOCAR-ın bu gün bütün sahələrdə 
artıq müasir qlobal şirkət kimi for-
malaşdığından xəbər verir.” 

SOCAR-ın birinci vitse-prezi-
denti Xoşbəxt Yusifzadə bildirmişdir 
ki, biz Azərbaycan neftçiləri üçün 

çox əlamətdar olan bir gündə bura-
da toplanmışıq: “Bu gün möhtərəm 
prezidentimizin, neftçilərin dostu, 
uzun müddət bizimlə çiyin-çiyinə 
çalışan cənab İlham Əliyevin do-
ğum günüdür. Bu əziz gündə Dövlət 
Neft Şirkəti dənizdə, Bulla Dəniz ya-
tağında yeni və yüksək texnologiya 
ilə təchiz olunmuş 12-ci özülü istis-
mara buraxdı. Bu, cənab Preziden-
timizin xeyir-duası ilə və bizə olan 
dəstəyi, inamı ilə reallaşan mühüm 
layihələrdən biridir. Azərbaycan 
neftçilərinin məhz bu əlamətdar 
gündə, ölkə başçımızın ad günündə 
ona və Azərbaycan xalqına təqdim 
etdiyi hədiyyədir.” 

“Bulla-dəniz” yatağı Bakı arxipe-
laqının şimal hissəsində, Səngəçal-
dəniz-Duvannı-dəniz-Xərə Zirə 
adası yatağından cənub-şərqdə 10 
kilometr məsafədə yerləşir. Struk-
tur 1957-ci ildə seysmik kəşfiyyat 
işləri nəticəsində aşkar edilmiş və 
dərin kəşfiyyat qazmasına 1965-ci 
ildə başlanmışdır. Lakin mürəkkəb 
geoloji şəraitlə əlaqədar ilk 17 quyu 
qazılıb başa çatdırılmamışdır. Ya-
tağın neftlilik-qazlılığı 1973-cü ildə 
qazılmış 18 saylı quyu vasitəsilə 
aşkar edilmişdir. 

Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”                   

SOCAR “Bulla-dəniz” yatağında 
yeni dəniz özülü inşa etmişdir

 � Azərbaycan Respublikasının Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin və ölkəmizin 
Almaniya Federativ Respublikasındakı 
səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Berlin şəhərində 
“Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və 
Yeni ildə Planlar və Perspektivlər” adlı tədbir 
keçirilib.

Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsindən 
verilən məlumatda deyilir 
ki, tədbirdə Azərbaycanın 
Almaniyadakı səfirliyinin 
əməkdaşları, bu ölkədə 
yaşayan həmvətənlərimiz, 
diaspor rəhbərləri, Al-
maniya ictimaiyyətinin 
nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Tədbir Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 
himninin səsləndirilməsi 
ilə başlayıb. Almani-
ya Azərbaycanlılarının 
 Koordinasiya Şurasının 
əlaqələndiricisi Yaşar 
Musayev giriş sözü ilə 
çıxış edərək təməli ümum-
milli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulmuş 
Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Gününün xal-
qımızın və bütün dünyada 
yaşayan həmvətənlərimizin 
mənəvi birliyinin rəmzi 
olduğunu vurğulayıb. O, 
tədbirin keçirilməsinə 
verdiyi dəstəyə görə 
Azərbaycan Respublikası-
nın Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinə və Azərbaycan 
Respublikasının AFR-dəki 
səfirliyinə təşəkkürünü 
bildirib. Y.Musayev Alma-
niya Azərbaycanlılarının 

Koordinasiya Şurasının 
təsis edilməsini zəruri 
edən amillər və fəaliyyət 
istiqamətləri haqqında 
məlumat verib, Almaniya 
azərbaycanlılarını birliyə və 
həmrəyliyə çağırıb.

Tədbirdə Bakı Media 

Mərkəzinin əməkdaşı 
Tahir Əliyev Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə Bakı 
Media Mərkəzi tərəfindən 
lentə alınmış “Son iclas” 
bədii-sənədli film haqqında 
məlumat verib. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin son 
günlərinə işıq salan və milli 
hökumətin yekun qərarı 
hansı çətin şəraitdə qəbul 
etdiyini əks etdirən “Son 
iclas” filmi tədbirdə nüma-
yiş olunub. Film iştirakçılar 
tərəfindən xüsusi maraqla 
qarşılanıb.

Tədbirə dəvət olun-
muş azərbaycanlı sənət 
adamlarının ifasında xalq 
və bəstəkar mahnıları 
səsləndirilib. Milli rəqs 
qruplarının ifasında müxtəlif 
Azərbaycan rəqsləri nüma-
yiş olunub.

      Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycanlılar 
Berlində toplaşdılar
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Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin 
qalibləri mükafatlandırılıb

 � Dekabrın 
26-da Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi 
Fondunun (KİVDF) 
31 dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni 
il bayramı münasibətilə 
elan etdiyi fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərinin 
mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.

Əvvəlcə Azərbaycanın 
dövlət himni səsləndirilib.

Fondun icraçı direktoru 
Vüqar Səfərli çıxış edərək 
rəhbərlik etdiyi qurumun 
gördüyü işlər barədə 
məlumat verib. Bildirib ki, 
hər il olduğu kimi, bu il də 
həm fond tərəfindən, həm 
də digər dövlət qurumları 
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
ümumilikdə 10 müsabiqə 
keçirilib və 500-ə yaxın 
jurnalist mükafatlandırılıb. 
İl ərzində KİVDF tərəfindən 
bir sıra layihələr reallaşdı-
rılıb. Fond 2018-ci ildə 33 

kütləvi informasiya vasitəsini 
maliyyələşdirib, Azərbaycan 
ədəbi dilinin qorunması 
istiqamətində layihələr həyata 
keçirib. Hazırkı müsabiqə 
KİV-lərə Dövlət Dəstəyi Kon-
sepsiyasında əksini tapmış 
19 istiqaməti əhatə edib. 
Müsabiqənin şərtlərinə uyğun 
olaraq 19 istiqamətin hər biri 
üzrə 6 yazı müəllifi qalib elan 
edilib. Ümumilikdə isə 112 
jurnalistin mükafatlandırıl-
ması haqqında qərar qəbul 
olunub. Jurnalistlərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı fond üzərinə 

düşən vəzifələri uğurla yerinə 
yetirib. Jurnalistlər üçün 
tikilən növbəti yaşayış bina-
sının artıq 13-cü mərtəbəsi 
yekunlaşır. Bütün bu işlər 
2019-cu ildə də davam 
etdiriləcək.

Tədbirdə çıxış edən 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov bildirib ki, bu il 
ölkəmizdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi 
qeyd edilib. Bu əlamətdar 
gün təkcə Azərbaycanda 
deyil, digər ölkələrdə də 
qeyd olunub. Cümhuriyyət 
müsəlman Şərqində ilk 
dünyəvi, çoxpartiyalı 

parlamentə malik respublika 
olub, aparıcı dövlətlərdən də 
xeyli əvvəl ilk dəfə kişilərlə 
yanaşı, qadınlara da seçib-
seçilmək hüququ verib. 

Azərbaycanın sosial-iq-
tisadi inkişafından danışan 
Prezidentin köməkçisi bildirib 
ki, ölkəmiz yola saldığımız 
ildə nailiyyətlərini daha da 
artırıb. Bu il bir sıra transmilli 
layihələr icra olunub, Avropa 
İttifaqının, dünya ölkələrinin 
reallaşdıra bilmədiyi NABUC-
CO marşrutunun əvəzində 
Azərbaycanın və Türkiyənin 
liderliyi ilə “Cənub Qaz 
Dəhlizi” layihəsi həyata keçiri-
lib. 2020-ci ildə bu kəmər tam 
işə düşəcək, 100 illər ərzində 
Azərbaycanın maraqlarını 
təmin edəcək. Bundan baş-
qa, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu xətti ötən il istifadəyə 
verilsə də, bu yol boyunca 
əsas tərəfdaş ölkələrlə yük-
daşımaları ilə bağlı sazişlərin 
imzalanması bu ilə təsadüf 
edib. Bu il həm də üçüncü 

peykimiz orbitə buraxılıb. 
Əli Həsənov deyib ki, 

yola saldığımız il media 
sahəsində də uğurlu olub. 
Jurnalistikamız inkişaf edib, 
saytların sayı artıb. Sayt-
ların müxtəlif xarici dillərdə 
versiyaları yaranıb. Bu il reket 
jurnalistikası ilə mübarizəyə 
hüquq-mühafizə orqanları da 
qoşulub. Bu da mediamızın 
təmizlənməsi, mənfi halla-
rın aradan qalxması işində 
önəmlidir. Jurnalist adından 
sui-istifadə edib jurnalistikanı 
hörmətdən salan şəxslərlə 
mübarizə bundan sonra da 
davam edəcək. 

Sonra qaliblər mükafat-
landırılıb. Təltif olunanlar 
arasında AZƏRTAC-ın birinci 

yerə layiq görülmüş bölgə 
müxbiri Tahir Ağaməmmədov 
da var. 

Daha sonra Əli Həsənov 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunmuş 
“Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru, Milli Məclisin 
deputatı Bəxtiyar Sadıqova 
yüksək dövlət mükafatını 
təqdim edib. Qəzetin bir qrup 
əməkdaşına isə “Əməkdar 
jurnalist” fəxri adının 
vəsiqələri və döş nişanları, 
həmçinin “Tərəqqi” medalları 
təqdim olunub. 

Baş redaktor Bəxtiyar 
Sadıqov çıxış edərək yüksək 
mükafatlara görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlığını 
bildirib. 

Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan 
Özoral xalqımızı qarşıdan 
gələn əlamətdar günlər 
münasibətilə təbrik edib. Səfir 
qardaş ölkələrimiz arasın-
da münasibətlərin bundan 

sonra da inkişaf edəcəyinə 
əminliyini ifadə edib.

Mətbuat Şurasının 
sədri, Milli Məclisin deputatı 
Əflatun Amaşov bu ilin də 
Azərbaycan jurnalistikası 
üçün əlamətdar olduğunu 
bildirib. Azərbaycanda sağ-
lam jurnalistikanın mövcud 
olduğunu deyən Ə.Amaşov 
bu sahədə görülən işlərin 
gələcəkdə də davam 
etdiriləcəyini vurğulayıb. 
Qeyd edib ki, Mətbuat Şurası 
jurnalistikamızın sağlamlaşdı-
rılması işini bundan sonra da 
davam etdirəcək.

Tədbir bədii hissə ilə 
davam edib.

AZƏRTAC

Milli Məclisin nümayəndə 
heyəti İranın Qərbi Azərbaycan 

vilayətinə səfər edib
 � Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədovun 

rəhbərliyi ilə İranda səfərdə olan parlament nümayəndə heyəti dekabrın 
26-da bu ölkənin Qərbi Azərbaycan vilayətinin inzibati mərkəzi - Urmiya 
şəhərinə səfər edib.

Milli Məclisin sədri İranın Qərbi 
Azərbaycan vilayətinin valisi Məhəmməd 
Mehdi Şəhriyari ilə görüşüb. Görüşdə 
qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı, Azərbaycanın 
İran ilə sərhədyanı rayonları arasında ticarət 
əlaqələrinin genişləndirilməsi məsələləri 
müzakirə edilib.

Oqtay Əsədov diqqətə çatdırıb ki, bu gün 
Azərbaycan ilə İran arasındakı münasibətlər 
özünün inkişaf mərhələsini yaşamaqdadır. 
Dövlət başçılarının siyasi iradəsi nəticəsində 
bütün sahələr üzrə qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Bu əlaqələrin 
intensiv inkişafı hər iki ölkənin sərhədyanı 
regionlarını da əhatə etməlidir. Azərbaycan 
İranın Qərbi Azərbaycan vilayəti ilə iqtisadi 
münasibətlərin inkişafında maraqlıdır və bu 
münasibətləri daha yüksək səviyyəyə çatdır-
maq istiqamətində addımlar atmağa hazırdır. 

Milli Məclisin sədri bildirib ki, sərhədyanı 
rayonların sənaye və ticarət sahələrində 
əməkdaşlıq etmələri iki ölkənin qarşılıqlı 
əlaqələrinin inkişafına böyük təkan vermiş 
olar.

İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin 
valisi Məhəmməd Mehdi Şəhriyari bildirib 
ki, rəhbərlik etdiyi region Azərbaycanın 
sərhədyanı rayonları ilə ticarət əlaqələrinə 

malikdir. Lakin hər iki ölkənin iqtisadi poten-
sialı bu əlaqələrin daha da intensiv olmasına 
imkan yaradır.

Rəhbərlik etdiyi regionun İranın iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş vilayəti olduğunu 
qeyd edən vali kənd təsərrüfatı, əczaçılıq, 
maşınqayırma və sənayenin digər sahələri 
üzrə Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlıq 
etməyə hazır olduğunu bildirib.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Milli Məclisin deputatları İsa Həbibbəyli, 
Hadi Rəcəbli, Şəmsəddin Hacıyev, Hü-
seynbala Mirələmov, Eldar İbrahimov, Milli 
Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev, 
Azərbaycanın İrandakı səfiri Bünyad Hüsey-
nov və İranın Azərbaycandakı səfiri Cavad 
Cahangirzadə görüşdə iştirak ediblər.

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətimiz 
İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin istehsal 
və sənaye müəssisələri ilə də tanış olublar.

Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Urmiya

“Sabitlik və rifah naminə 
siyasət” kitabının təqdimatı

 � Beynəlxalq Mətbuat 
Mərkəzində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Bilik Fondunun aparat rəhbəri, hüquq 
üzrə elmlər doktoru, professor İsaxan 
Vəliyevin “Sabitlik və rifah naminə 
siyasət” kitabının təqdimatı keçirildi.

Kitabın elmi redaktoru və “Ön söz”ün 
müəllifi Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi-şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru 
Əli Həsənov, rəyçilər Milli Məclisin deputa-
tı, siyasi elmlər doktoru, professor Hikmət 
Babaoğlu, Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası Fəlsəfə İnstitutunun müasir siyasətin 
fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor Rəna Mirzəzadə, redaktoru 
“Azərbaycan” qəzetinin şöbə müdiri, Əməkdar 
jurnalist Bəxtiyar Əzizlidir. 

“Təhsil” nəşriyyatında nəşr edilən və 8 
fəsildən ibarət (670 səhifəlik) kitab ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 95 və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileylərinə ithaf 
olunub. Kitabda əbədi müstəqilliyimizin banisi, 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
işlənib hazırlanmış və bu gün Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurla 
davam etdirdiyi dövlət siyasətinin müxtəlif 
istiqamətlərindən söhbət açılır, sabitlik və 
rifaha aparan dövlət siyasətinin ölkə başçısı 
tərəfindən müəyyən edilmiş hədəflərindən 
bəhs olunur. 

Tədbirdə Milli Məclisin komitə sədri, 
professor Siyavuş Novruzov, Milli Məclisin 
deputatları, akademik Nizami Cəfərov, aka-
demik Musa Qasımlı, AMEA-nın müxbir üzvü 
Bəxtiyar Əliyev, professor Elman Nəsirov, 
“Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar 
Sadıqov, “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru, siyasi elmlər doktoru, profes-
sor Hikmət Babaoğlu, Tahir Mirkişili, Dilarə 
Cəbrayılova, Sona Əliyeva, Ülviyyə Ağayeva, 
Jalə Əliyeva, tanınmış elm xadimləri, AMEA 
Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möh-
sün Nağısoylu, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun 
direktoru, professor İlham Məmmədzadə, pro-

fessor Rəna Mirzəzadə ictimai-siyasi xadimlər, 
media nümayəndələri iştirak edirdilər. 

Təqdimat mərasimini açan Hikmət Baba-
oğlu bu fundamental nəşrin əhəmiyyətindən 
danışaraq bildirdi ki, kitabda güclü dövlət, 
müstəqil siyasət, yüksək sosial rifah ölkə 
başçısının apardığı siyasətin prioritet hədəfləri 
kimi dəyərləndirilir, dövlətçiliklə siyasi varisliyin 
təntənəsi konkret faktlarla təhlil olunur.

Sonra çıxış edənlər – akademiklər Nizami 
Cəfərov, Möhsün Nağısoylu, professorlar 
Siyavuş Novruzov, İlham Məmmədzadə, 
Rəna Mirzəzadə və başqaları qeyd etdilər 
ki, kitabda xüsusi olaraq vurğulandığı kimi, 
AXC ideyaları və tarixi varislik prinsipləri 
üzərində 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən 
Azərbaycan xalqı bununla özünün qədim 
dövlətçilik ənənələrinə sadiqliyini göstərib. 
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin 
bərpası və inkişaf etdirilməsi, müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, əbədi və dönməz xarak-
ter alması, respublikamızın beynəlxalq nüfu-
zunun sürətlə artması, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin memarı, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin yorulmaz və gərgin əməyi sayəsində 
mümkün olmuşdur. Ulu öndərin respublika-
mızda uğurla gerçəkləşdirdiyi məqsədyönlü 
siyasət xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşı-
nı özünə qaytararaq milli mənlik şüurunu 
inkişaf etdirib, azərbaycançılıq məfkurəsi 
ətrafında xalqın birliyini möhkəmləndirib, 
milli dövlətçiliyin hüquqi, iqtisadi və siyasi 
əsaslarını formalaşdırıb.

Sonda müəllif tədbir iştirakçılarına 
təşəkkürünü bildirərək, onları maraqlandıran 
sualları cavablandırdı. 

“Xalq qəzeti”

Ceyms OLDRİC: Azərbaycan dünyada gözəl  
nə varsa, onun vəhdətini özündə təcəssüm etdirir

 � Dünən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində görkəmli ingilis ədibi Ceyms 
Oldricin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə elmi 
sessiya keçirildi. Tədbiri “O, Azərbaycanı sevirdi” adlı məruzəsi 
ilə açan muzeyin direktoru, akademik Rafael Hüseynov, Ceyms 
Oldric qələminin, yazıçı təfəkkürünün XX əsr Azərbaycan 
mədəni, siyasi həyatındakı gerçəkliklərin carçısı kimi mühüm 
rolundan danışdı. Qeyd olundu ki, yazıçının 85 illik yubileyi 
2003-cü ildə muzeydə təntənə ilə qeyd  olunmuş,  tədbirin 
materialları ayrıca kitab halında nəşr edilmişdir.

Akademik vurğuladı ki, 
əsrlər boyu Azərbaycanın tari-
xi gerçəkliklərini, zəngin mədəni, 
etnoqrafik, coğrafi dəyərlərini dünya 
ictimaiyyətinə çatdıran yüzlərlə Qərb 
səyyahları, ictimai xadimlər olmuş-
durr. İyirminci yüzilliyin belə məşhur 
fikir adamlarından biri də mənşəcə 
avstraliyalı olan ingilis yazıçı və publi-
sisti Ceyms Oldric idi. O hələ yetkinlik 
yaşlarından doğulub böyüdüyü ucqar 
Avstraliyadan ayrılaraq İkinci Dünya 
müharibəsi illərində hərbi müxbir 
kimi fəaliyyətə başlayır. Sonralar 
müxtəlif səpkili bədii nəsr əsərlərinin 
müəllifi kimi tanınacaq Oldricin həyat 
yolu onu Azərbaycana da gətirir. Bu 
ölkəyə maraq, xalqımızı öyrənmə və 
ona bağlılıq hissi yazıçıya sonralar 
dünya şöhrəti qazandıran “Diplomat” 
romanının yazılmasına səbəb olur. 
Azərbaycandan, onun zəngin dil 

xəzinəsindən, Cənubi Azərbaycanın 
1945-1946-cı illərdəki milli azadlıq 
hərəkatından bəhs edən bu dəyərli 
əsər çox keçmir ki, bütün dünyaya 
yayılır və 30-a yaxın xalqın dilinə 
tərcümə edilir. 

R. Hüseynov bildirdi ki, 1949-cu 
ildə işıq üzü görən “Diplomat” əsəri 
təkcə bədii əsər deyil, həm də tarixi 
mənbə rolunu oynayır. Çünki yazıçı 
əsəri yazarkən canlı şahidi olduğu 
hadisələri qələmə alıb və əsərdəki 
bütün qəhrəmanların həyatda 
prototipləri olub. Təəssüf ki, əsər rus 
dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunarkən yazıçının ermənilər haqqın-
da işlətdiyi faktlar, Qarabağla  bağlı 
fikirləri öz əksini tapmayıb. Profes-
sor Şahin Xəlilli öz kitabında həmin 
məqamlara xüsusi diqqət yetirib. 
Muzeyin direktoru bu əsərin davamı 
kimi yazıçının 1974-cü ildə “Silahlı 

sərsərilər” əsərini çap etdirdiyini vur-
ğulayaraq, tarixçi və ədəbiyyatşünas 
alimlərin birgə iştirakı ilə Oldricin 
romanlarının akademik nəşrinin hazır-
lanmasının vacibliyini dilə gətirdi.

Məşhur yazıçının dəfələrlə keçmiş 
SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda 
olduğunu deyən akademik onun 
1953-cü ildə Ümumdünya Sülh 
Şurasının Qızıl medalına, 1973-
cü ildə isə “Xalqlar arasında sülhü 
möhkəmlətməyə görə” Beynəlxalq 
Lenin mükafatı laureatı adına layiq 
görüldüyünü bildirdi.

Elmi sessiyada C.Oldric ədəbi 
irsinin tədqiqatçısı, filologiya üzrə 
elmlər doktoru Şahin Xəlillinin 
“Ceyms Oldric və Azərbaycan” adlı 
kitabının təqdimatı keçirildi. Ş. Xəlilli 
kitab haqqında, Oldricin şəxsiyyəti, 
onunla yazışmaları haqqında 
məlumat verdi. Əməkdar elm xadi-
mi, professor Qəzənfər Paşayev, 
sənətşünas alim, telejurnalist Etibar 
Babayev, Əməkdar incəsənət xadimi, 
kinorejissor, ssenarist Ənvər Əbluc, 
ADU-nun müqayisəli folklor elmi-
tədqiqat laboratoriyasının müdiri, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Həmidə Əliyeva,  Şərqşünaslıq 
İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm 
Rəhimli, həmin İnstitutun əməkdaşı, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Səməd Bayramzadə və filologiya 

elmləri doktoru, professor Cəlil Na-
ğıyev  Ceyms Oldricin şəxsiyyəti və 
yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat 
verdilər.

Akademik Rafael Hüseynov 
Ceyms Oldricin adının ölkəmizdə 
əbədiləşdirilməsi üçün tədbir iştirak-
çıları adından müvafiq təşkilatlara 
müraciət ediləcəyini, yazıçının 
ailəsinə məktub göndərilməsini, 
eləcə də yazıçının əsərlərinin 
Azərbaycandan kənarda da təbliğ 
edilməsinin faydalı olacağını bildirdi. 

Tədbirə yazıçının Azərbaycan 
haqqında dediyi fikirlərlə yekun 
vuruldu: Mənim qəlbimdə həmişə 
Azərbaycanın məxsusi yeri olmuş-
dur. Bu ölkəni, bu məkanı ürəkdən  
sevirəm. Azərbaycan dünyada gözəl 
nə varsa, onun vəhdətini özündə 
təcəssüm etdirir. Bu ölkəni seyr 
edəndə insan vəcdə gəlir. Bura-
da yurd da, adamlar da bir-birinə 
yaraşır. Bu yer də, bu məkan da, 
bu yer insanlarının ruhu da bir-birini 
tamamlayır. Mənim bu düşüncələrim 
Azərbaycana olan sevgimdən, 
istəyimdən qaynaqlanır.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin yaradılmasının 100 illiyinə 
 həsr olunan beynəlxalq konfrans

 � Dekabrın 26-da Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin yaradılmasının 100 illiyi 
ilə əlaqədar  “Azərbaycanda sosial müdafiə 
sisteminin inkişafı: dünən, bu gün, sabah” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans 
keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, konfransdan əvvəl tədbir 
iştirakçıları Fəxri xiyaban-
da ümummilli lider Heydər 
Əliyevin məzarını ziyarət edib, 
xatirəsini anaraq abidəsi önünə 
əklil qoyublar. 

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

Sonra Şəhidlər xiyabanı 
ziyarət olunub, Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olan qəhrəman 
Vətən övladlarının məzarları 
üzərinə gül-çiçək dəstələri, 
“Əbədi məşəl” abidəsinin 
önünə əklil qoyulub.

Konfransda əvvəlcə Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin yaradılmasının 100 
illik yubileyinə həsr olunmuş 
film nümayiş etdirilib. 

Filmdə 1918-ci il dekab-
rın 26-da Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökumətində 
yaradılmış Poçt, Teleqraf 
və Əmək Nazirliyinin, daha 
sonra ayrıca qurum kimi 
formalaşan Əmək Nazirliyi-
nin fəaliyyətindən söz açılır, 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
ölkəmizdə humanist dəyərlərə, 
sosial ədalət prinsipinə 
əsaslanan sosial siyasətin 
formalaşması və inkişafı 
istiqamətində mühüm tarixi 
xidmətləri diqqətə çatdırılır. 
Həmçinin filmdə Prezident 
İlham Əliyevin sosial sahəyə 
xüsusi qayğısından, bu qayğı 
nəticəsində ölkədə həyata 
keçirilən və ildən-ilə genişlənən 
mühüm sosial proqramlar-
dan, aktiv sosial müdafiə və 
məşğulluq tədbirlərindən bəhs 
olunur. Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
yüksək humanizmin təcəssümü 
olan, sosial müdafiə və reabili-
tasiya sahələrini də əhatə edən 
təşəbbüs və layihələri, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyevanın həssas 
qruplara qayğıkeş münasibəti 
də filmdə əksini tapır.

Konfransı açan Baş 
nazirin müavini Əli Əhmədov 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda sosial inkişafın 
təmin edilməsi, əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində böyük xidmətlərini 
qeyd edib. O, ulu öndərin 
dövlətçilik fəlsəfəsinin əsas 
xəttini məhz sosial rifah 

amili təşkil etdiyini, ümum-
milli liderin Azərbaycanda 
sosial dövlət ideyasını uğurla 
gerçəkləşdirdiyini vurğu-
layıb. Baş nazirin müavini 
son 15 ildə Prezident İlham 
Əliyevin ölkəmizin bütün 
sahələrdə dinamik inkişafını, 
eyni zamanda, sosial sahədə 
mühüm irəliləyişləri, sosi-
al müdafiə sisteminin daim 
güclənməsini uğurla təmin 
etdiyini bildirib. Baş nazirin 
müavini sosial rifahın yaxşılaş-
dırılması istiqamətində Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirib. 

Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Ba-
bayev çıxış edərək deyib ki, 
sosial rifahın təminatı hər bir 
ölkənin ümumi inkişafının 
əsas göstəricilərindən biridir. 
Bu mənada ümummilli lider 
Heydər Əliyevin memarı və 
qurucusu olduğu, son 15 
ildə Prezident İlham Əliyevin 
uğurlu daxili və xarici siyasəti 
nəticəsində dünyanın sürətlə 
inkişaf edən ölkələrindən olan 
müasir müstəqil Azərbaycan, 
eyni zamanda, bir sosial dövlət 
olaraq bu inkişafını özünün 
güclü sosial siyasətində 
təcəssüm etdirir.

Nazir Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökumətindəki 
Əmək Nazirliyinin 
fəaliyyətindən bəhs edib, 
nazirliyin hələ 100 il bun-
dan öncə bugünkü əmək və 
sosial müdafiə sistemi üçün 
aktual olan məsələlərin həlli 
istiqamətində atdığı addımları 
qeyd edib. O, 1970-1980-
ci illərdə müdrik siyasətçi 
Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə onun bütün 
sahələrdə olduğu kimi, sosial 
sahədə də inkişafı təmin etdiyi-
ni, 1993-cü ilin iyununda xalqın 
çağırışı ilə yenidən respub-
likamıza rəhbərliyə qayıdı-
şından sonra müstəqil dövlət 
quruculuğunu uğurla həyata 
keçirməklə yanaşı, ölkəmizin 
sosial ədalət prinsipinə, həssas 
qruplara humanist yanaşma-
ya əsaslanan uğurlu sosial 
siyasətini də formalaşdırdığını 
vurğulayıb. Nazir ulu öndərin 
müdrik siyasi kursunun, 
Azərbaycanın etibarlı təməllər 
üzərində uzunmüddətli inkişafı-
na yol açan strategiyasının bü-
tün istiqamətlər üzrə Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini və bu gün 
ölkəmizin dinamik iqtisadi inki-

şafının güclü sosial siyasətlə 
tamamlandığını bildirib. Son 
15 ildə sosial təminat siste-
minin ildən-ilə gücləndiyini və 
əhatə dairəsinin genişləndiyini 
bildirən nazir bunun bir 
nümunəsi kimi, əmək pensi-
yasının orta aylıq məbləğinin 
2003-cü ilə nisbətən 12,1 dəfə 
artaraq 2018-ci il 1 dekabr 
tarixinə 222,5 manata, yaşa 
görə əmək pensiyasının orta 
aylıq məbləğinin isə 249,5 
manata çatdığını deyib. Əlavə 
edib ki, bu il əmək pensi-
yalarının maliyyələşməsinə 
yönəldilən illik vəsaitin həcmi 
2003-cü ilə nisbətən 16,7 
dəfə artıb. Bu ilin 11 ayında 
aktiv məşğulluq tədbirləri 
nəticəsində ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 9,1 faiz çox 
olmaqla 50,2 min nəfərin işlə 
təminatı həyata keçirilib. Gələn 
il yeni bir istiqamət kimi “İşçinin 
dostu” proqramına başlanıla-
caq ki, bu proqram 30 min iş 
yerinin yaradılmasına imkan 
verəcək. Dövlət başçısının 
müvafiq sərəncamına əsasən 
icra olunan özünüməşğulluq 
proqramına cəlb olunanların 
sayı cari ildə 6,5 dəfə artaraq 
7800 nəfəri ötüb. 

S.Babayev Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın sosial müdafiə 
və reabilitasiya sahələrində 
aparılan işlərə dəstək məqsədli 
layihələrindən də bəhs edib.

Vurğulanıb ki, bu gün 
nazirlik 100 illik yubileyini 
Prezident İlham Əliyevin təkmil 
sosial islahatlar proqramı-
nın işgüzar ruhunda, əmək, 
məşğulluq, sosial təminat 
sahələrində innovativ yanaş-
malara əsaslanan mütərəqqi, 
şəffaf, ədalətli və çevik 
sistemlərin qurulmasına doğru 
mühüm addımlarla qeyd edir. 
Ölkə başçısının sərəncamları 
ilə Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin yaradıl-
masının 100 illiyi münasibətilə 
və sosial müdafiə sahəsinin 
inkişafında səmərəli fəaliyyət 
göstərdiklərinə görə nazirliyin 
bir qrup əməkdaşının fəxri adla 
və “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
edilməsi də Prezident İlham 
Əliyevin bu sahədə çalışan in-
sanların əməyinə yüksək dəyər 
verdiyini göstərir.

Konfransda çıxış edən 
Milli Məclis sədrinin müavini 
Bahar Muradova bir əsr əvvəl 
fəaliyyətə başlayan nazir-
liyin şərəfli yol keçdiyini və 
öz vəzifə və məsuliyyətlərini 
layiqincə yerinə yetirdiyi-
ni deyib. O, əhalinin sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərdən danışıb. Nazirliyin 
əmək resursları və səmərəli 

məşğulluğun təmin olunmasına 
diqqət yetirdiyini qeyd edən 
Bahar Muradova insanların 
əmək şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması, əmək münasibətlərinin 
standartlara uyğun olması 
istiqamətində işlər görüldüyünü 
diqqətə çatdırıb.

İnsan hüquqları üzrə 
müvəkkil Elmira Süleymanova 
bu ilin ölkəmiz üçün əlamətdar 
olduğunu, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə 
həsr olunmuş tədbirlərin 
keçirildiyini bildirib. O, 
gündən-günə inkişaf edən 
ölkəmizdə insan hüquqlarının 
qorunmasına, sosial müdafiə 
sisteminin təkmilləşdirilməsinə 
xüsusi diqqət yetirildiyini 
vurğulayıb. Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi-
nin vətəndaşlar ilə daha sıx 
münasibətdə olduğunu deyən 
ombudsman qayğıya ehtiyacı 
olanların və sosial cəhətdən 
həssas qrupların daim diqqət 
mərkəzində saxlanıldığını qeyd 
edib. 

Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının 
sədri, Milli Məclisin deputatı 
Səttar Möhbalıyev, Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, AMEA-nın 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İns-
titutunun direktoru, akademik, 
Milli Məclisin deputatı Yaqub 
Mahmudov, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
yanında İctimai Şuranın sədri, 
Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat 
Fondunun prezidenti Umud 
Mirzəyev ölkəmizdə sosial 
müdafiə sisteminin inkişafına 
yönəlmiş tədbirlərdən, dövlətin 
sosial siyasətindən danışıb, 
nazirliyin fəaliyyətinə uğurlar 
arzulayıblar.

Sonra nazirliyin struk-
turlarında uzun illər çalışmış 
işçilər və “sosial elçilər” təltif 
olunublar.

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun (KİVDF) icraçı 
direktoru Vüqar Səfərli  Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi və KİVDF-nin nazirli-
yin 100 illiyi ilə əlaqədar birgə 
keçirdiyi “Azərbaycanda sosial 
müdafiə sisteminin inkişafı: 
dünən, bu gün, sabah” möv-
zusunda fərdi jurnalist yazı-
ları müsabiqəsinin nəticələri 
barədə məlumat verib. O 
bildirib ki, müsabiqəyə təqdim 
olunmuş 44 yazıdan 11-i 
ekspertlər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilərək mükafata 
layiq görülüb. Bir nəfər birinci, 
iki nəfər ikinci, üç nəfər üçüncü 
yeri tutub. 

Qalib və mükafatçı-
lara diplom və hədiyyələr 
təqdim olunub. Beş nəfər 
isə təşəkkürnamə və 
həvəsləndirici mükafatla təltif 
edilib. 

Konfrans öz işini “Sosi-
al müdafiə sistemi və onun 
əsas prioritetləri” və “Əmək 
bazarı, məşğulluq və əmək 
münasibətləri” mövzularında 
sessiyalarla davam etdirib.

Hər iki sessiyada 
məruzələr dinlənilib və möv-
zulara uyğun müzakirələr 
aparılıb.

 � Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi, Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurası, 
“Təmiz ürək” İctimai Birliyi və Cəbrayıl Rayon 
İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Cocuq Mərcanlıda bayram tədbiri 
keçirilib.

AZƏRTAC-ın bölgə 
müxbiri xəbər verir ki, qo-
naqlar əvvəlcə  Horadiz 
şəhərində “Aprel şəhidlərinə 
xatirə” abidəsini ziyarət edib, 
şəhidlərin ruhuna ehtiramla-
rını bildiriblər. Sonra Cocuq 
Mərcanlıya gələn qonaqlar 
orta məktəb, uşaq bağçası, 
tibb məntəqəsi, poçt, “Qa-
yıdış” parkı, məscidlə tanış 
olublar. Məktəbə kitablar 
hədiyyə edilib.

Klub-icma mərkəzində 
keçirilən bayram tədbirində 
Cəbrayıl Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Kamal 
Həsənov qonaqları salamla-
yaraq, işğaldan azad olunmuş 
Cocuq Mərcanlı kəndinin 
bərpa prosesi barədə 
məlumat verib. Qeyd edilib ki, 
Cocuq Mərcanlı kəndi 1993-
cü ildə düşmən tərəfindən 
işğal edilsə də, bir il sonra, 
yanvarın 6-da ulu öndər 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə uğurlu Horadiz əməliyyatı 
nəticəsində azad olunub. 
Lakin Lələtəpə yüksəkliyi 
ermənilərin nəzarətində 
olduğundan burada yaşamaq 
qeyri-mümkün idi. Yalnız 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində 
Lələtəpə yüksəkliyinin azad 
olunması bu təhlükəni aradan 
qaldırdı. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamları ilə 
Cocuq Mərcanlıda birinci 
mərhələdə 50 evin, məktəb 

binasının, məscidin, elektrik 
yarımstansiyasının tikintisi 
həyata keçirilib, qaz, elektrik, 
rabitə, içməli su xətləri, uzun-
luğu 9 kilometr olan avtomobil 
yolu çəkilib. Kənddə tikinti 
işlərinin növbəti mərhələsində 
daha 100 ev, uşaq bağçası, 
tibb məntəqəsi, poçt, klub-
icma mərkəzi üçün binalar 
və digər zəruri infrastruk-
tur obyektləri, “Qayıdış” 
parkı inşa edilib. Bu gün 
dövlətimizin diqqət və qayğısı 
sayəsində Cocuq Mərcanlıda 
həyat öz axarı ilə davam edir. 
Kənd sakinləri məcburi köç-
künlük həyatına son qoyaraq 
doğma kəndlərindəki abad və 
yaraşıqlı mənzillərində yeni 
həyata başlayıblar. Kənddə 
sakinlərin məşğulluğunun 
təmin edilməsi və sosial 
rifahın yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində müxtəlif 
layihələr həyata keçirilir.

Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi sədrinin müavi-
ni Sədaqət Qəhrəmanova 
Cocuq Mərcanlıya qayıdışın 
mühüm hadisə olduğunu 
bildirib. O deyib ki, cocuq 
mərcanlılıların 24 illik köç-
künlük həyatından sonra 
doğma kəndlərinə qayıtmaları 
qəhrəmanlıq salnaməsidir, 
torpağa bağlılığın parlaq 
nümunəsidir. Bu il Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illiyinin qeyd edildiyini vurğula-
yan S.Qəhrəmanova xalqı-
mızın dövlət müstəqilliyinin 
əldə edilməsi üçün 
göstərdiyi fədakarlıqdan,  
müstəqilliyin qorunmasın-
da və möhkəmlənməsində 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
xidmətlərindən danışıb. 
Komitə sədrinin müavini 
Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 
regionda ən inkişaf etmiş və 
qüdrətli ölkəyə çevrildiyini 
diqqətə çatdırıb. 

Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Qadınlar Şurasının 
sədri Nurlana Əliyeva kənd 
sakinlərini uzun illərdən 
sonra doğma torpaqlarına 
qayıtmaları münasibətilə 
bir daha təbrik edib. Cocuq 
Mərcanlıda gördüklərindən 
- dövlətimiz tərəfindən 
yaradılan şəraitdən, həyata 
keçirilən layihələrdən və 
cocuq mərcanlılıların öz 
doğma kəndlərində firavan 
həyatından məmnunluğunu 
ifadə edərək, bunu 
vətənpərvərlik, fədakarlıq 
nümunəsi adlandırıb. 

Prezident Katibliyi-
nin rəisi -  Prezidentin 
köməkçisi, professor Dilarə 
Seyidzadə Cocuq Mərcanlı 
sakinlərini, uşaqları Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və Yeni il münasibətilə 
təbrik edib, 

xoş arzularını çatdırıb. 
Cocuq Mərcanlıda ol-

maqdan duyduğu sevinci dilə 
gətirən Dilarə Seyidzadə de-
yib: “Bu gün mənim üçün xü-
susi önəm daşıyır. İki il idi ki, 
sizi görmək, sizə arzularımızı 
çatdırmaq istəyirdik. Qarşıdan 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni 
il gəlir. 31 dekabr harada 
yaşamasından asılı olmaya-
raq hər bir azərbaycanlı üçün 
əziz bayramdır. Mən bir ana, 
nənə olaraq sizin hər birini-
zi bağrıma basıb ürəkdən 
təbrik edirəm. Arzu edirəm 
ki, o ağır günlər bir daha 
təkrarlanmasın, hər yeni iliniz 
beləcə sakit keçsin, arzuları-
nız çin olsun”. 

Dilarə Seyidzadə qeyd 
edib ki, hələ ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyəti dövründə 
bütün qaçqın düşərgələrində 
olub, məcburi köçkünlərin 
çətin şəraitini gözləri ilə 
görüb. “Biz qadınlar Cocuq 
Mərcanlıda yaradılan gözəl 
şəraitə görə Prezident İlham 
Əliyevə təşəkkürümüzü 
bildiririk. Burada arıçılıqla, 
əkinçiliklə məşğul olursu-
nuz, sakit yaşayırsınız. 
Dövlətimizin başçısı hər bir 
azərbaycanlının qayğısına 
qalır, hamının firavan yaşa-
masına çalışır”, - deyə Dilarə 
Seyidzadə vurğulayıb. 

Tədbirdə çıxış edən 
sakinlər  Prezident  İlham 
Əliyevə sosial problemlərinin 
həllinə göstərdiyi həssas 
münasibətə görə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Cocuq Mərcanlıda ya-
şayan ailələrə və uşaqlara 
bayram sovqatları verilib.

Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin təşkilatçılığı ilə 
təqdim olunan bədii proqram 
hamıda xoş ovqat yaradıb.

Cocuq Mərcanlıda bayram ovqatı: 
Qəsəbədə keçirilən tədbir  

sakinlərə xoş anlar yaşadıb

UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının  
Milli Komissiyasının yeni tərkibdə görüşü keçirilib

 � “UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli 
Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 sentyabr tarixli 1006 nömrəli 
sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci il 29 avqust tarixli 445 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq, 
yeni tərkibi təsdiq edilmiş Milli Komissiyanın görüşü keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə 
Milli Komissiyanın sədri, xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin 
daha da genişlənməsində Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-preziden-
ti, Heydər Əliyev Fondunun preziden-
ti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri 
xanım Mehriban Əliyevanın müstəsna 
xidmətlərinin olduğunu vurğulayıb.

Elmar Məmmədyarov 2018-ci 
ildə təşkilatla dinamik əməkdaşlığın 
həyata keçirildiyini, bir sıra mü-
hüm nailiyyətlərin qazanıldığını və 
bu əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün geniş potensialın 
mövcud olduğunu bildirib.

Daha sonra Xarici İşlər Nazirliyinin 
xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri - UNES-
CO üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyasının baş katibi Elnur 
Sultanov çıxış edərək 2018-ci il ərzində 
UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
həyata keçirilmiş tədbirlər, eləcə də 
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər 
barədə məlumat verib. E.Sultanov 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin təşəbbüsü olan 
“Bakı Prosesi”nin 2018-ci ildə 10 ilinin 
tamam olduğunu, dövlətimizin baş-
çısının müvafiq sərəncamına uyğun 
olaraq “Bakı Prosesi”nin 10 illiyinin milli 
və beynəlxalq səviyyədə qeyd edildi-
yini və UNESCO ilə birgə tədbirlərin 
keçirildiyini bildirib. O, UNESCO üzrə 
Azərbaycan Respublikasının Milli Ko-
missiyasının dəstəyi ilə Azərbaycanda 
və xarici ölkələrdə bir sıra tədbirlərin 
həyata keçirildiyini, o cümlədən 
Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı 
Qara Qarayevin 100 illik yubileyinin 
UNESCO-nun baş qərargahında 
və Almaniyada qeyd olunduğunu 
diqqətə çatdırıb. Baş katib, həmçinin 
Azərbaycan muğamının UNESCO-
nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni 
İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına 
daxil edilməsinin 10 illiyi münasibətilə 
təşkilatın baş qərargahında, İtaliyada, 
Türkiyədə və Almaniyada muğam 
konsertlərinin təşkil olunduğu qeyd 
edib. 

Bildirilib ki, 2018-ci ildə ölkəmiz 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni 
İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası 
Komitəsinə üzv seçilib. Hökumətlərarası 
Komitənin Mavriki Respublikasının 
paytaxtı Port Luis şəhərində keçirilən 
13-cü sessiyasında “Çövkən - ənənəvi 
Qarabağ atüstü oyunu” faylı ilə bağlı 
milli hesabat qəbul olunub. Bundan 
başqa, “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Nax-
çıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” adlı 
nominasiya Təcili Qorunmaya Ehtiyacı 
olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına 
və Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıs-
tanın birgə “Dədə Qorqud/Korkyt Ata/
Dede Korkut irsi: Dastan mədəniyyəti, 
xalq nağılları və musiqisi” adlı çoxmillətli 
nominasiya UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına 
daxil edilib. 

E.Sultanov 2019-cu ildə UNESCO 
üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyasının yaradılmasının 
25 ilinin tamam olacağını, təşkilatın 
baş qərargahında Bakı Dövlət Uni-
versitetinin 100 illik yubileyinin qeyd 
ediləcəyini bildirib və qarşıda du-
ran digər məsələlər barədə ətraflı 
məlumat verib.

Görüş UNESCO üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Komissiyasının 
üzvlərinin iştirakı ilə müzakirə və fikir 
mübadiləsi formasında davam edib. 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycana 
qarşı dərin kəşfiyyat-casusluq işini ifşa edib

 � Xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda kəşfiyyat 
fəaliyyətinin təsbit olunması və qarşısının alınması istiqamətində 
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən intensiv araşdırmalar 
davam edir.

Xidmətin ictimai əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, DTX-də başla-
nılmış cinayət işi üzrə keçirilən əməliyyat-
istintaq tədbirləri nəticəsində xarici xüsusi 
xidmət orqanları nümayəndələrinin illər 
ərzində Azərbaycanda çoxmərhələli 
kəşfiyyat işi, bununla əlaqədar qonşu 
ölkələrin ərazisində məxfi görüşlərin təşkili 
və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları 
əməkdaşlarını fərdi əməkdaşlığa cəlb 
etməyə istiqamətlənən kanalların qurulma-
sından ibarət dərin kəşfiyyat işi müfəssəl 
aşkarlanıb. Aidiyyəti şəxslər casusluq 
formasında dövlətə xəyanət və digər cinayət 
əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə 
cəlb edilib, xarici xüsusi xidmət orqanları 
əməkdaşlarının kəşfiyyat işi üçün uydurul-
muş və həqiqi şəxsiyyətləri, kəşfiyyat meto-
dikaları aşkarlanıb, əməliyyat-kəşfiyyat işləri 
ilk mənbəyədək ifşa edilib zərərsizləşdirilib.   

Müəyyən edilib ki, xarici xüsu-
si xidmət orqanları tərəfindən maddi 
maraq müqabilində, xüsusi təxəllüs 
verilməklə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmiş 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 
1959-cu il təvəllüdlü İsmayılov Zakir 
Əlibala oğlu keçmiş Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyində şöbə rəisi və digər məsul 
vəzifələrdə işlədiyi dövrdə Azərbaycan 
Respublikasının dövlət təhlükəsizliyi 
və milli maraqları zərərinə fəaliyyət 
göstərərək, tutduğu vəzifələrə görə ona 
məlum olan, habelə əldə edə bildiyi əks-
kəşfiyyat fəaliyyəti üzrə sənədlər, şəxsi 
heyət barədə və digər məxfi məlumatları, 
eləcə də 2015-ci ildən etibarən təqaüddə 
olduğu dövrdə keçmiş əlaqə və imkan-
larından istifadə edərək təhlükəsizlik or-
qanlarında baş verən dəyişikliklər barədə 
məlumatları, Azərbaycan xüsusi xidmət 
orqanlarına qarşı kəşfiyyat işlərinin müm-
kün üsulları barədə təhlillərini müntəzəm 
qaydada xarici xüsusi xidmət orqanına 
təqdim etməklə dövlətə xəyanət edib. 

İstintaq zamanı Zakir İsmayılovun xari-
ci xüsusi xidmət orqanları ilə gizli və şifrəli 
yazışmaları, xarici xüsusi xidmət orqanla-
rına göndərilmiş sənədlər, gizli toplanılmış 
məlumatların olduğu elektron daşıyıcılar, 
səsyazmalar və iş üzrə əhəmiyyət kəsb 
edən digər çoxsaylı materiallar aşkarla-
nıb. Zakir İsmayılov Cinayət Məcəlləsinin 
274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə 
məsuliyyətə cəlb edilərək həbs olunub.  

Eləcə də müəyyən edilib ki, 1977-ci 
il təvəllüdlü Yusifzadə Bəhruz Yaşar oğlu 
təhlükəsizlik orqanlarında xidmətdən eh-
tiyata buraxıldıqdan sonra xarici ölkələrə 
səfərlərində əvvəllər məxfi əməkdaşlığa 
cəlb etdiyi xarici ölkə vətəndaşının 
vasitəsilə onunla əlaqə quran xarici xüsusi 
xidmət orqanları əməkdaşları ilə görüşlər 
təşkil edib, onlar tərəfindən maddi maraq 
müqabilində əməkdaşlığa cəlb edilib, 
yenidən Azərbaycan xüsusi xidmət orqan-
larından hər hansı birinə işə düzəlməyə 
cəhd etmək barədə tapşırıq alıb. Bəhruz 
Yusifzadə göstərilən istiqamətdə fəaliyyət 
göstərərkən ifşa olunub. 

Bəhruz Yusifzadənin casusluq 
fəaliyyətinə, xarici xüsusi xidmət orqanla-
rından maddi vəsait qəbul etməsinə dair 
çoxsaylı video və sair materiallar əldə 
edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü 
(dövlətə xəyanət) maddəsi ilə məsuliyyətə 
cəlb edilərək həbs olunub.  

Aparılan cinayət işi üzrə cinayət 
əməllərinin törədilməsinə şərait yaradan 
hallar müəyyənləşib, digər şəxslər müxtəlif 
cinayət əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb 
edilib. İfşa olunmuş dərin casusluq işi üzrə 
xarici xüsusi xidmət orqanlarının əldə etdi-
yi məlumatların mahiyyəti nəzərə alınaraq 
mümkün nəticələri aradan qaldırılıb.  

Hazırda cinayət işi üzrə istintaq-
əməliyyat tədbirləri davam edir.
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Ekspert: Prezident İlham Əliyev 
 Rusiya cəmiyyətinin Azərbaycan haqqında 
təsəvvürlərini daha da dolğunlaşdırdı

 � Müasir Azərbaycan dövləti və onun siyasətinin müxtəlif 
aspektləri Rusiya auditoriyası üçün həmişə maraqlı olub. Bu 
barədə Trend-ə açıqlamasında "Bakı xəbər" qəzetinin baş 
redaktoru, siyasi ekspert Aydın Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, bu maraq 
daim artan dinamika üzrə inkişaf 
edib: "Bu mənada çoxmilyonlu Ru-
siya teleauditoriyasının Azərbaycan 
Prezidentindən eşitdiklərinin maraqlı 
və gözlənilən olduğuna şübhə yoxdur. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
müstəqil siyasət kursu əsasında əldə 
etdiyi böyük nəticələri və qarşıda 
dayanan mühüm iqtisadi, siyasi 
vəzifələri Rusiya ictimaiyyətinə və 
elitasına çatdırmaq üçün imkanlardan 
maksimum istifadə edə bildi. Dövlət 
başçısının Rusiya televiziyasına 
geniş müsahibəsi ölkəmizin reallıq-
larının olduğu kimi təqdim edilməsi 
baxımından çox əhəmiyyətlidir. 
Rusiya tamaşaçılarına Azərbaycanla 
bağlı sistemli və məntiqli bir kon-
sepsiya təqdim olundu. Rusiya 
cəmiyyəti Azərbaycanın bu günü və 
sabahkı yolu barədə malik olduğu 
təsəvvürlərini daha da təkmilləşdirdi".

Ekspert əlavə edib ki, Rusiyanın 
Azərbaycana bundan sonra dovlət 
və ictimai səviyyədə münasibətinin 
dərinləşməsində bu bilgilərin böyük 
təsiri olacaq: "Azərbaycan Prezidenti 
suallara cavab olaraq hər məsələyə 
öz məqamında toxunmaqla Rusiya 

cəmiyyətində hər kəsə istədiyini 
çatdırmaq və hər kəsdə baş qaldıran 
sualları cavablandırmaq vəzifəsini 
çox peşəkarlıqla yerinə yetirdi. 
Fikrimcə, İlham Əliyevin müsahibəsini 
diqqətlə izləyən hər bir Azərbaycan 
təəssübkeşi bundan sonra Rusiya-
da Azərbaycana bədxah münasibət 
göstərənlər olacaqsa, onları 
zərəsizləşdirmək üçün kifayət qədər 
əks-arqumentlərlə silahlandırıldı".

A.Quliyev bildirib ki, Prezidentin 
səsləndirdiyi fakt və izahlar Rusi-
ya auditoriyasında Azərbaycanın 
dostlarını daha da gücləndirmək, 
bədxahların isə mövqeyini daha 
da sarsıtmaq gücündədir: "Bu 
istiqamətdə Prezidentin çıxışının 

hələ daha böyük təsirlərinin şahidi 
olacağıq. Prezident İlham Əliyev 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
indiki vəziyyəti, regional siyasətimiz, 
Ermənistanın dürüst yola qayıtmaya-
cağı təqdirdə onun özünü və bütün 
regionu gözləyən yeni fəlakətlər, 
Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzinə çevrilmək üçün planlaş-
dırdığı yeni işlər, islahatların 2019-cu 
ildə verəcəyi yeni nəticələr, mehriban 
dost və etibarlı qonşu kimi Rusiya 
ilə münasibətlərin davam etdiriləcəyi 
barədə dəqiq fikirləri ilə ölkələrimizdə 
ictimai-siyasi düşüncələr üçün 
əvəzsiz materiallar verdi. Rusiya 
ictimaiyyəti üçün çox maraqlı bir fakt 
oldu ki, 2019-cu ildə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində yeniliklərin 
real olduğu barədə Rusiyanın dövlət 
xadimləri ilə Azərbaycan Prezidenti-
nin fikirləri tam üst-üstə düşür".

Baş redaktor vurğulayıb ki, nara-
hat regionda daxili risk mənbələrinin 
kökünün, demək olar, kəsildiyinə 
bir daha əmin olan rus turistlər 
üçün Azərbaycanın bundan son-
ra daha cəlbedici olacağını xüsusi 
sübut etməyə ehtiyac qalmır: "Ru-
siya cəmiyyəti indi RF-Azərbaycan 
münasibətlərinin dərinləşməsinin 
dönməz xarakter aldığına bir daha 
əmin oldu və Rusiya-Azərbaycan 
tandeminin bütün regionumuzun ra-
hat və davamlı inkişafı üçün həlledici 

olduğuna bir daha inandırıldı. Rusi-
ya cəmiyyətinə Azərbaycanla bağlı 
yeni və dəyərli informasiyalar verildi. 
Rusiya ictimaiyyəti və siyasi dairələr 
əmin oldular ki, Azərbaycan Avrasiya 
İqtisadi İttifaqına üzv ölkələrin mütləq 
əksəriyyəti ilə Ermənistandan daha 
sıx münasibətlərdədir, rus analitiklər 
də məlumat aldılar ki, Azərbaycan 
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb 
dəhlizlərinin işində tranzit imkanları 
ilə fəal iştirak edən yeganə ölkədir. 
Bu gün Ermənistanda baş verən 
proseslər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı status-kvonu saxlamaq 
cəhdlərinin çox perspektivsiz olduğu-
nu göstərir".

Ekspertin fikrincə, Rusiya 
cəmiyyəti və siyasi elitası fərqinə var-
maya bilməz ki, Rusiya-Azərbaycan 
dostluğu indiki yüksək həddə asan-
lıqla gəlib çatmayıb: "Bu yolda 
Azərbaycanı bir sıra avantüralara 
cəlb etmək cəhdləri olub ki, bunlar 
da məhz Azərbaycan Prezidentinin 
təmkinli və düşüncəli diplomatiyası 
ilə iflasa uğradılıb. Ermənistanın 
taleyinin nədən asılı olması barədə 
Prezident İlham Əliyevın aydın 
ifadə etdiyi mətləblərin Rusiyadakı 
nisbətən açıq təfəkkürlə düşünə bilən 
erməni diaspor nümayəndələrinə təsir 
göstərəcəyini də inamla söyləmək 
olar".

 � Bu günlərdə dünyanın bir sıra iri informasiya agentlikləri, aparıcı 
qəzet və jurnalları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ad günü ilə əlaqədar 
çox sayda xəbər, şərh və reportajlar yayımlayıblar. Bu yazıların məğzini təşkil 
edən fikir budur ki, Prezident İlham Əliyev dərin zəkalı, yüksək mədəniyyətli, 
xalqını sonsuz bir məhəbbətlə sevən dövlət xadimidir. Azərbaycan lideri hər 
zaman çalışır ki, ölkəsi iqtisadi cəhətdən daha da güclü olsun, vətəndaşları 
firavan və xoşbəxt yaşasınlar. 

Qlobal kütləvi informasiya vasitələri yazır 
ki, son illər həqiqətən müstəqil Azərbaycan 
Respublikası Prezident İlham Əliyevin müdrik 
liderliyi ilə bütün sahələrdə böyük uğurlar 
əldə etmişdir. Bu gün regionda elə bir böyük 
layihə yoxdur ki, rəsmi Bakının razılığı olma-
dan icra edilsin. Çağdaş Azərbaycan dünya 
siyasətində xüsusi çəkisi və böyük nüfuzu 
olan dövlətə çevrilir. 

Bu günlərdə Rusiyanın aparıcı “Rossiya 
24” telekanalında Azərbaycana həsr olun-
muş reportajda da məxsusi qeyd olunur ki, 
müstəqil Azərbaycan regionun lider dövlətinə 
çevrilib. Teleaparıcı bildirir ki, hazırda pay-
taxt Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
biridir. İnsanların həyat tərzləri, dolanışıqları, 
təminatları müsbətə doğru çox dəyişib. 

TASS informasiya agentliyinin bu il de-
kabrın 24-də yayımladığı rəsmi xəbərdə qeyd 
edilir ki, Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putin dekabrın 24-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə te-
lefonla zəng edib, onu ad günü münasibətilə 
təbrik edərək, ona prezidentlik fəaliyyətində 
uğurlar, möhkəm cansağlığı arzulayıb. 

Söhbət zamanı qeyd edilib ki, 2018-ci 
il Azərbaycan–Rusiya dostluq əlaqələrinin 
tarixində çox məhsuldar bir il olub, dövlət 
başçılarının qarşılıqlı səfərləri, beynəlxalq 
tədbirlər çərçivəsində çoxsaylı təmaslar iki 
ölkə arasında əlaqələri yüksək səviyyəyə qal-
dırıb. Prezidentlər öz əminliklərini bildiriblər 
ki, 2019-cu ildə də ikitərəfli münasibətlərdə 
müsbət dinamika davamlı olacaq və 
Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlıq 
əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcəkdir.

Qardaş Türkiyənin “Anadolu” agentliyi 
də Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevə tele-
fonla zəng edərək, ona Azərbaycan xalqının 
firavanlığı və tərəqqisi naminə prezidentlik 
fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar, möhkəm can-
sağlığı arzulaması barədə xəbər yayımlayıb. 

Azərbaycan Prezidentinə telefonla zəng 
edənlərdən biri də Belarus Prezidenti Alek-
sandr Lukaşenko olub. Bu barədə ölkənin 
rəsmi informasiya agentliyi –  
BelTA məlumat yerləşdirib. Belarusun dövlət 
başçısı Prezident İlham Əliyevə müraciətlə 

qeyd edib ki, “qardaş Azərbaycanın uğurlu 
və daimi inkişafı Sizin rəhbərliyinizlə həyata 
keçirilən güclü, müstəqil dövlət quruculuğu 
xətti ilə ayrılmaz surətdə bağlıdır. Dinamik 
və hərtərəfli əlaqələr, qarşılıqlı anlaşma və 
ali səviyyədə dialoqun etimada əsaslanması 
Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin 
fərqləndirici cəhətidir və xalqlarımız arasında 
dostluq ənənələrini genişləndirir”. 

Telefon bağlantısı zamanı Aleksandr 
Lukaşenko əmin olduğunu bildirib ki, bu 
yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin Belaru-
sa səfəri zamanı əldə edilmiş razılaşmala-
rın gerçəkləşməsi Minsk ilə Bakı arasında 
davamlı və çoxşaxəli əməkdaşlığın inkişafı-
na, hər iki ölkənin vətəndaşlarının rifahının 
yüksəldilməsinə sanballı töhfə verəcək. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidentinin ad günü 
qlobal KİV-in diqqət mərkəzindədir 

Diasporumuzun ümummilli ideya 
ətrafında birləşəcək, fəal qüvvə kimi 
ortaya çıxması ulu öndər Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sovetlər Birliyi 
dövründə siyasi reallıq açıq şəkildə 
diaspor problemi ilə məşğul olmağa 
imkan verməsə də, ulu öndər hər 
vasitə ilə dünya azərbaycanlılarının 
Vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək hər 
bir imkandan istifadə etmişdir.

Son illər ölkəmizin diaspor 
fəaliyyətinə xarici ölkələrdə təhsil alan 
azərbaycanlı gənclər də qoşulmuş-
lar. Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünyada tanıdılması, milli-mənəvi 
dəyərlərimizin təbliği baxımından 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Bu gün xaricdə təhsil alan 
tələbələrimiz Azərbaycan diaspo-
runun fəaliyyətinə güclü dəstək 
verirlər. Diaspor fəaliyyətimizin inkişaf 
etməsində və yeni texnologiyalardan 
yararlanmasında dünyanın müxtəlif 
ölkələrində yaşayan azərbaycanlı 
gənclərin xidmətləri danılmazdır. Bu 
gənclərin böyük bir qismi dövlətin xətti 
ilə xarici ölkələrə təhsil almağa gedən 
tələbələrdir. 

Məlumdur ki, onlar təhsil aldıq-
ları ölkələrdəki Azərbaycan diaspor 
təşkilatları ilə sıx ünsiyyət qurur 
və onlarla əlaqəli şəkildə fəaliyyət 
göstərirlər.Tələbələrimiz istər 
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, istər 
Dağlıq Qarabağ problemi barədə 
obyektiv rəyin formalaşdırılması, 
həm də zəngin tarixi-mədəni irsimizin 
təbliğ olunmasında fəal iştirak edirlər. 
Azərbaycan dövləti öz növbəsində 
xaricdə təhsil alan tələbələrə, onların 
uğurlu fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir, 
gənclərin fəaliyyətini situmullaşdıran 
addımlar atır. 

Müvafiq dövlət strukturları xaricdə 
təhsil alan tələbələrlə əlaqələrin 
yaradılması və işgüzar münasibətlərin 
qurulmasına xüsusi önəm verir. Bu 
sahədə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin (DİDK) fəaliyyətini məxsusi 
qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanlı 
gənclər təhsil aldıqları dövlətlərdə 
müxtəlif səpkili dərnək və birliklər 
yaradır, digər soydaşlarımızı da buraya 
cəlb etməklə, xarici ölkələrdə yaşa-
yan azərbaycanlı gənclərin bir araya 
gəlməsi, təşkilatlanması işinə yardım 
göstərilən komitə tərəfindən gənclərin 
bu yöndə fəaliyyəti dəstəklənir. Onların 
təşkilatlanması üçün hər cür yardım 
göstərilir. Xaricdə təhsil alan tələbələrin 
dilimizi, dinimizi, milli dəyərlərimizi, 
adət-ənənələrimizi qoruyub saxlama-
larının vacibliyini əsas tutan dövlətimiz 
artıq diasporumuzun fəaliyyətinin daha 
da güclənməsi məqsədilə bir sıra vacib 
məsələləri həll edib.

Dövlət başçısı bu və ya digər 
ölkəyə səfər edərkən təkcə həmin 
ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri 
ilə deyil, eyni zamanda, oradakı 
Azərbaycan icmalarının rəhbərləri 
və nümayəndələri, həmçinin tələbə 
gənclərlə görüşür, onları dinləyir, 
problemləri ilə maraqlanır. Həmin 
problemlərin aradan qaldırılması üçün 
lazımi tapşırıqlar verir. Təsadüfi deyil 
ki, bu gün dünya azərbaycanlıları 
İlham Əliyevi özlərinin lideri hesab 
edirlər. Bunun əsas səbəblərindən 
biri də odur ki, dövlət başçısı hara-
da yaşamasından asılı olmayaraq 
bütün azərbaycanlılara, o cümlədən 
gənclərə çox böyük diqqət yetirir, 
onların problemlərinin həllinə kömək 
göstərir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlı 
gənclərin təşkilatlanması, Azərbaycan 
dövləti tərəfindən dəstəyin verilməsi, 
bu dəstək hesabına yeni diaspor 
təşkilatlarının, dərnəklərin yaradıl-
ması və gənclər vasitəsilə dünya 
ictimaiyyətinə ölkəmiz haqqında 
məlumatların çatdırılması prosesi 
sürətlənib. Bir çox xarici ölkələrdə 
Azərbaycan gənclər təşkilatları 
yaradılıb. Məsələn, Riqada belə bir 
cəmiyyət xeyli vaxtdır ki, fəaliyyət 
göstərir. Mərkəzin əsas məqsədi 
Azərbaycan gənclərinin Latviya 
cəmiyyətinə inteqrasiyasına nail olmaq 
və yerli xalqı milli mədəniyyətimiz, 
tariximiz və adət-ənənələrimiz ilə 
tanış etməkdir. Bununla yanaşı, bu il 
Benilüks azərbaycanlı gənclərinin Ko-
ordinasiya Şurası yaradılıb ki, burada 
da əsas məqsəd dünyaya Azərbaycan 
həqiqətlərini çatdırmaq, Qarabağ 
probleminə dair Avropada obyektiv 
rəy formalaşdırmaq və beynəlxalq 
təşkilatların diqqətini Azərbaycan 
ərazilərinin işğal edilməsi faktına 
yönəltmək olmuşdur. 

Norveç Azərbaycanlıları Gənclər 
Təşkilatı (NAYO) on ildən çoxdur 
fəaliyyət göstərir. Ötən müddət ərzində 
bu təşkilat Azərbaycan həqiqətlərinin 
Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması, milli 
mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı bir 
sıra önəmli layihələrə imza atmışdır. 

 Gənclərimizin təşkilatlanması 
Amerika qitəsində də aparılıb. Belə ki, 
Kaliforniya Amerika Azərbaycanlıları 
Şurasında ABŞ-ın qanunverici orqan-
ları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, 
həmçinin Azərbaycanın regionda rolu 
və mövcud iqtisadi potensialı dəfələrlə 
müzakirə edilib. Bununla yanaşı, Ka-
nadanın Toronto şəhərində Ontario və 
Kvebek vilayətlərində 8 icma fəaliyyət 
göstərir.

Avropa Azərbaycanlıları Konqresi-
nin qəbul edilmiş fəaliyyət proqramın-
da gənclərin diaspor quruculuğu işində 

iştirakının keyfiyyətcə daha yüksək 
səviyyədə təmin olunması məsələsinə 
xüsusi diqqət yetirilib. Belə ki, sənəddə 
Avropada təhsil alan azərbaycanlı 
gənclərin forumunun təşkili, Avropada-
kı Azərbaycanlı Gənclərin Koordinasi-
ya Şurasının yaradılması, onların digər 
türkdilli dövlətlərin gənclər təşkilatları 
ilə əlaqələrinin inkişafına dair bir sıra 
müddəalar öz əksini tapıb. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlı 
gənclərin təşkilatlanması, dias-
por fəaliyyətinə cəlb edilməsi 
istiqamətində işlər həm DİDK, həm 
də xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor 
təşkilatları tərəfindən uğurla aparılıb. 
Bir sıra gənclər təşkilatlarının əsası 
qoyularaq, Azərbaycanın diaspor 
ordusuna cəlb ediliblər.

 Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
təmsilçiliyinin rəhbəri Leyla xanım 
Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rusiyanın 
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 
(AMOR) yaradılması gənclərin 
təşkilatlanmasında mühüm rol oynadı. 
Bu təşkilat Rusiyadakı gənclərimizi 
diaspor işinə cəlb edərək onları 
Azərbaycan naminə ümumi fəaliyyətə 
qoşub. Təşkilatın Azərbaycanın 
təbliği istiqamətində fəaliyyəti olduqca 
genişdir. Bununla yanaşı, gənclərin 
dövlətçilik, milli vətənpərvərlik ru-
hunda yetişdirilməsi məqsədilə, 
“Uğur” Gənclərin Maarifləndirilməsi 
İctimai Birliyinin müraciəti əsasında 
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini 
öyrənək” adlı layihə çərçivəsində 
DİDK-də “Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında xaricdə dias-
porun yaradılması” və “DİDK ilə əyani 
tanışlıq” mövzularında Azərbaycanın 
nüfuzlu universitetlərində təhsil 
alan bir qrup tələbə ilə görüş keçi-
rilib. Görüşdə diaspor quruculuğu 
siyasətinin mahiyyəti və məqsədləri, 
bu sahədə qarşıda duran vəzifələr, 
xaricdəki diaspor təşkilatları ilə 
əlaqələrin qurulması barədə iştirak-
çılara ətraflı məlumat verilib, müvafiq 
ədəbiyyatlar təqdim edilib. 

Koreya Respublikasında təhsil 
alan azərbaycanlı tələbələrin 
təşkilatlanması, soydaşlarımız 
arasında milli birliyin və həmrəyliyin 
möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan 
xalqının tarixi, müasir həyatı, sosial-
iqtisadi inkişaf səviyyəsi, mədəniyyəti 
ilə bağlı məlumatların Koreya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasını qarşıya 
məqsəd qoyan Azərbaycan-Koreya 
Tələbə Təşkilatı yaradılıb. Təşkilata 
rəmzi olaraq Azərbaycan xalqının milli 
xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən 
“Buta” adı verilib. Təşkilatın əsas 
məqsədi Azərbaycan mədəniyyətini, 
mətbəxini, tarixini, işğal edilmiş 
torpaqları ilə bağlı həqiqətləri Koreya 

ictimaiyyətinə çatdırmaqdadır. 
Koreyada fəaliyyət göstərən 

“Buta” Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə 
bu ölkənin Xarici Dillər Universitetində 
“Buta” Azərbaycan mədəniyyət 
dərnəyi təsis edilib. Dərnək uni-
versitet tələbələrinə Azərbaycanla 
bağlı məlumatlar çatdırmaqla ya-
naşı, Azərbaycan dili kursları da 
təşkil edərək, koreyalı tələbələrə 
Azərbaycan dilini də tədris edir. 

Almaniyada Azərbaycanlı 
Tələbələr və Elmi İşçilər Birliyi təsis 
edilib. Birliyin məqsədi Almaniyada 
yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı 
gəncləri birləşdirməkdir.. Hazırda Al-
maniyanın bir neçə şəhərində birliyin 

bölmələri fəaliyyət göstərir.
Almaniyanın Frankfurt şəhərində 

Dünya Azərbaycanlıları Gənclərinin  
I Konqresinin keçirilməsi də əlamətdar 
hadisə idi. Konqresdə Vətənlə 
əlaqələrin qurulması, gənclərin birgə 
fəaliyyəti, Avropadakı azərbaycanlı 
gənclərin diaspor işinə cəlb edilməsi 
və bir sıra məsələlər müzakirə olunub. 
Həmçinin bir neçə mühüm sənəd 
də qəbul edilib. Belə ki, Konqres 
tərəfindən qətnamə, Prezident İlham 
Əliyevə müraciət, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə əlaqədar dünya 
ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara, 
xarici ölkələrin parlamentlərinə, dövlət 
və hökumət başçılarına müraciət qəbul 
edilib. Bundan başqa, dünyadakı 
azərbaycanlı gəncləri azərbaycançılıq 
ideyası ətrafında birləşdirmək, diaspor 
fəaliyyətinə cəlb etmək məqsədilə 
Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin 
yaradılmasına qərar verilib. Qeyd 
edək ki, 2012-ci il mart ayının 12-də 
Bakıda keçirilən qurultayda Dünya 
Azərbaycanlı Gənclər Birliyi təsis edilib.

2010-cu il aprelin 12-də isə Uk-
rayna Azərbaycanlıları Konqresinin 
Dnepropetrovsk vilayət təşkilatının 
təşəbbüsü ilə bu şəhərdə Ukraynada 
yaşayan Azərbaycanlı Gənclərin I 
Forumu keçirilib. Forumda Ukrayna-
da yaşayan Azərbaycanlı Gənclərin 
Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb. Fo-
rum aprelin 24-nü Ukraynada yaşayan 
Azərbaycanlı Gənclərin Həmrəyliyi 
Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı 
qərar qəbul edib.

Böyük Britaniyanın Liverpul 
şəhərində tələbələrin dəstəyi ilə 
Liverpul Azərbaycan Cəmiyyəti (LAC) 
fəaliyyətə başlayıb. DİDK tərəfindən 
dünyanın müxtəlif ölkələrində 
Azərbaycanı təmsil edən gənclər 
təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək 
verilir. “Qurultaya hesabat” kitabın-
da göstərilir ki, ötən müddət ərzində 
xaricdə yaşayan azərbaycanlı 
gənclərlə iş sahəsində, onların 
diaspor fəaliyyətinə cəlb edilmələri, 
təşkilatlanmaları istiqamətində uğurlu 
layihələr həyata keçirilib.

Hazırda xaricdə təhsil alan 
gənclərin təşkilatlanma prosesi 
davam etməkdədir. İnanırıq ki, yaxın 
gələcəkdə azərbaycanlı tələbələr 
təhsil aldıqları ölkələrdəki diaspor 
təşkilatlarımızla daha sıx əlaqə qura-
caq və ölkəmiz haqqında həqiqətlərin 
dünyada təbliğındə yaxından iştirak 
edəcəklər.

Əfqan ABDULLAYEV,  
Azərbaycan Dillər Universitetinin 

prorektoru, professor

Azərbaycan diasporunun  
fəaliyyətində tələbə gənclərin rolu artır

 � Bu günün reallıqları diaspor və 
lobbiçilik quruculuğu sahəsində təxirəsalınmaz 
addımlar atılmasını mühüm vəzifə kimi qarşıya 
qoyur. Ölkələr və xalqlar arasında gedən sürətli 
inteqrasiya prosesləri, beynəlxalq siyasətdə 
diaspor və lobbi təşkilatlarının rolunun 
artması ölkəmizin də bu prosesə qoşulmasını 
prioritet məsələyə çevirmişdir. Demək olar 
ki, Azərbaycan diasporunun yayılma arealı 
gündən-günə daha da genişlənməkdədir. 

“AzerTelecom” baş sponsor 
kimi “Milli Net 2018” 

müsabiqəsinə dəstək oldu
 � Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə bağlayan magistral 

internet provayder “AzerTelecom” şirkətinin baş sponsorluğu ilə keçirilmiş 
“Milli Net 2018” - Milli İnternet Mükafatı müsabiqəsi başa çatıb.

Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən 
hər il ənənəvi olaraq keçirilən “Milli Net” 
müsabiqəsinin bu il sayca 10-cu yubi-
ley tədbiri baş tutub. Artıq ikinci ildir ki, 
“AzerTelecom” şirkətinin baş sponsorluğu 
ilə keçirilən müsabiqənin qaliblərinin ye-
kun təqdimat mərasimində dövlət və özəl 
sektorun nümayəndələri, ölkənin internet 
ictimaiyyətinin, İKT sektorunda fəaliyyət 
göstərən aparıcı şirkətlərin və media qurum-
larının nümayəndələri iştirak ediblər. 

Oktyabr ayında start verilmiş “Milli Net 
2018” müsabiqəsinə 19 nominasiya üzrə 
406 internet resurs təqdim edilib. Bu re-
surslardan yalnız qaydalara uyğun olan 
300 resurs (saytlar, mobil tətbiqlər və sosial 
media resursları) müsabiqəyə qəbul edilib və 
səsvermədə iştirak edib. Onların arasından 
isə ən yaxşıları olan 105 resurs nominant sta-

tusu alıb, ikinci səsvermə prosesində qaliblər 
müəyyən olunub və təqdimat mərasimində 
elan edilib.

Tədbirdə çıxış edən “AzerTelecom” 
şirkətinin satış və tərəfdaşların idarə olun-
ması üzrə direktoru Ləman Abasbəyli bildirib 
ki, “Milli Net” müsabiqəsinin keçirildiyi 10 
il ərzində layihə Azərbaycanda uğurlu 
milli internet resursların aşkarlanması və 
ictimaiyyətə tanıdılması, eləcə də internetdə 
ana dilimizin tətbiqinin genişləndirilməsində 
mühüm rol oynayıb, səmərəli bir platfor-
maya çevrilib. O qeyd edib ki, bu il həm də 
“AzerTelecom” şirkətinin 10 illik yubileyidir 
və bu əlamətdar halın “Milli Net”in 10 illiyi ilə 
üst-üstə düşməsi də çox sevindirici bir haldır. 
Təqdimat mərasimində çıxış edən digər 
şəxslər də tədbirin əhəmiyyətini vurğula-
yaraq, layihənin milli resursların inkişafına 
verdiyi töhfədən bəhs ediblər.

“AzerTelecom” Azərbaycanın dinamik 
inkişaf edən telekommunikasiya operatoru-
dur. Şirkət 2008-ci ildə təsis edilib və əsas 
səhmdarı Azərbaycanın ilk mobil operatoru 
“Bakcell” şirkətidir.  “AzerTelecom” ölkənin 
əsas region və şəhərlərini əhatə edən 
şaxələnmiş və dayanıqlı fiber-optik kabel 
şəbəkəsinə sahibdir. Şirkət internetin top-
dan satışı, ayrılmış kanal xidməti, mobil 
şəbəkələrdə nəqletmə, beynəlxalq tran-
zit, DDoS hücumdan müdafiə, VPN, Data 
mərkəz xidmətləri, SİP telefoniya və digər 
telekommunikasiya xidmətləri təqdim edir.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi

Tender 11 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festi-

valının təşkilinin satınalınması.
Lot-2. Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilinin 

satınalınması.
Lot-3. Xalq və milli bayramların təşkilinin satı-

nalınması.
Lot-4. Mədəniyyət ğünləri və tədbirlərin 

təşkilinin satınalınması.
Lot-5. Teatr və konsert müəssisələrində 

turniketlərin quraşdırılması işlərinin satınalınması.
Lot-6. Görkəmli incəsənət xadimlərinin yubi-

ley tədbirlərinin, yaradıcılıq və anım gecələrinin 
təşkilinin satınalınması.

Lot-7. Rostropoviç X Beynəlxalq Musiqi Festi-
valının təşkilinin satınalınması.

Lot-8. “Gələrsən-görərsən” Şəki Beynəlxalq 
Uşaq Teatr Festivalının təşkilinin satınalınması.

Lot-9. İnformasiya daşıyıcı tumbalara xidmət 
işlərinin təşkilinin satınalınması.

Lot-10. Reklam, çap və digər informasiya 
daşıyıcısı məhsullarının hazırlanması işlərinin 
satınalınması.

Lot-11. Alüminium Beynəlxalq Müasir İncəsənət  
biennalesinin  təşkilinin satınalınması.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanmış, möhürlənmiş şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara və mütləq şəkildə müvafiq sahə 
üzrə spesifik iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respublikası, 

Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 84, Hökumət 
Evi, III mərtəbə

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri:
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944

Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıda-

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

bank sənədi;
- -ender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra  

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 % -i 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;

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesa-
batının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatlar.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti 
istisna olmaqla) 4 fevral 2019-cu il  saat 17.00-dək, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə 12 fevral  2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 13 fevral  2019-cu il  saat 11.00-
da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri tender 
zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi 

Agentliyinin tender komissiyası bildirir ki, baytar-
lıq, fitosanitar və qida təhlükəsizliyi müfəttişləri üçün 
ləvazimatların satınalınması məqsədilə   2018-ci il 
dekabrın 17-də   keçirilmiş təkliflər sorğusunun yekun 
protokoluna uyğun olaraq “Medeks” MMC qalib elan 
edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanmışdır.

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 

 2019-cu ildə  ofis mebel dəstlərinin  
satınalınması  ilə  əlaqədar

 KOTİROVKA  SORĞUSU   ELAN   EDİR
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 

sənədlər  2019-cu il yanvarın 10-dək Gəncə Şəhər 
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyində 
(Gəncə şəhəri, inzibati bina, 517-ci otaq) qəbul edilir.

Telefon – (02225) 3-92-22.

B İ L D İ R İ Ş
“İnnovativ Tədris 

Mənbələri “(İTM)  QSC 
səhmdarlarının 2018-ci 
il dekabrın 17-də keçiril-
miş ümumi yığıncağında 
“İnnovativ Tədris Mənbələri 
“(İTM)  QSC-nin MMC-yə 
çevrilməsi qərara alınmış-
dır. (VÖEN -1701163531).

Görkəmli yazıçı Mir Cəlal Paşayevin 
 110 illik yubileyinə həsr olunmuş rəsm sərgisi 

 � Səttar Bəhlulzadə adına Mərkəzi Sərgi Salonu - 
“Qalereya 1969”da görkəmli alim, yazıçı, Əməkdar elm 
xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Mir Cəlal 
Paşayevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş rəsm sərgisi 
keçirilib.

Əvvəlcə qonaqlar Binəqədi 
məktəblilərinin ədibin həyat 
və yaradıcılğından bəhs olu-
nan əl işlərindən ibarət rəsm 
nümunələri ilə tanış olublar. 

Rayon icra hakimiyyəti başçısı-
nın müavini Aygün Əliyeva çıxış 
edərək XX əsr ədəbi-elmi fikrinin 
korifeylərindən sayılan Mir Cəlal 
Paşayevin Azərbaycan tarixində 

ədəbiyyatşünas-nəzəriyyəçi alim 
kimi özünəməxsus yer tutduğunu 
diqqətə çatdırıb. Daha sonra tədbir 
iştirakçıları layihə ilə bağlı videoçar-
xı izləyiblər.  

Rəssamlar İttifaqının katibi, 
professor Ağaəli İbrahimov, Xalq 
rəssamı Arif Hüseynov, Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyəti başçısının mü-
avini Fidumə Hüseynova, Səbail 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Vüqar Zeynalov, Gənclər Fondu-
nun icraçı direktoru Fərid Cəfərov, 
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin 
müdir müavini Hüseyn Əsgərov və 
“Ədibin evi”nin nümayəndəsi Elnur 
İmanbəyli çıxışlarında qeyd ediblər 
ki, Mir Cəlal Paşayevin yetmiş illik 
həyatının tam yarım əsrini bədii, 
elmi və pedaqoji yaradıcılığa həsr 
etməsi bu ömrü ölməzlik zirvəsinə 
yüksəldən əsas amillərdən biri 
olub. Natiqlər yazıçının əsərlərinin 
oxucuda  sağlam duyğular, xoş 
arzu- ümidlər oyatdığını diqqətə 
çatdırıblar.

Çıxış edənlər, həmçinin 
Mir Cəlal Paşayevin yubiley 
tədbirlərinin ölkəmizdə və xaricdə 
qeyd olunmasını Azərbaycan 
elminə, ədəbiyyatına və ziyalı-

sına verilən yüksək dəyər kimi 
qiymətləndirərək, onun yazdığı 
əsərlərin hər dövr üçün aktuallıq 
kəsb etdiyini və sevilərək oxundu-
ğunu bildiriblər. 

Tədbirdə Binəqədi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı El-
xan Allahverdiyev yekun nitqi ilə 
çıxış edərək vurğulayıb ki, bu 
gün mənalı həyatını Azərbaycan 
xalqının maariflənməsinə, elmimi-
zin və ədəbiyyatımızın inkişafına 
sərf etmiş bu ensiklopedik biliyə 
malik insanın təkcə elmi irsi tədqiq 
edilmir, onun həm də xeyirxahlığı, 
ümumbəşəri ideyaları heyranlıqla 
qarşılanır və əsl örnək kimi sevilə-
sevilə qəlblərdə özünə ucalıq, 
əlçatmazlıq heykəli qurur.  

Sonda professor Mir Cəlal 
Paşayevin anadan olmasının 
110 illiyinə həsr edilən Binəqədi 
məktəblilərinin əl işlərindən ibarət 
sərginin iştirakçılarına  hədiyyələr 
təqdim edilib.   

Sonda sərgidə  nümayiş olunan 
rəsm əsərlərindən biri ədibin ev 
muzeyinə bağışlanıb.

“Xalq qəzeti”

Suraxanıda uşaqlar üçün 
bayram şənliyi  

 � Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü  və Yeni il münasibətilə 
Suraxanıda silsilə tədbirlər keçirilir. 
Rayonun təhsil, səhiyyə və  sənaye 
müəssisələrində “dəyirmi masa”lar, 
müxtəlif müsabiqələr, bayram şənlikləri 
təşkil olunur.

Növbəti belə bay-
ram tədbiri rayon icra 
hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
Yeni Günəşlinin “D” yaşayış 
sahəsində yerləşən 2 nömrəli 
Uşaq evində təşkil olunub. 

Xüsusi tərtibatla bəzədilən 
və bayram əhval-ruhiyyəsi 
yaşanan Uşaq evinin bala-
ca sakinlərini salamlayan 
başçı İlqar Abbasov qarşıdan 

gələn əlamətdar bayramlar 
münasibətilə onları təbrik edib. 

İlqar Abbasov çıxışında 
ölkə başçısı cənab İlham 
Əliyevin  və Birinci vitse-pre-
zident, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın uşaqlara 
göstərdikləri diqqət və qayğı-
dan ətraflı söhbət açıb. Başçı 
Mehriban xanım Əliyevanın, 

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın tez-tez uşaq evləri 
və internat məktəblərində, o 
cümlədən, 2 saylı Uşaq evində 
olmalarını, körpələrin gündəlik 
qayğıları, təlim-tərbiyəsi, 
təhsili, asudə vaxtlarının təşkili 
ilə dərindən maraqlanmalarını, 
eləcə də dəstək göstərdiklərini 
xüsusi vurğulayıb.  

Uşaq evinin müdiri 
Sevda Hacıyeva balacalara 
göstərilən diqqət və qayğıya 
görə dövlət başçısına, Birinci 
vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevaya minnətdarlığını 
bildirib. 

Uşaqların böyük həvəslə 
iştirak etdikləri şənlikdə on-
lar arasında müxtəlif yarışlar 
təşkil olunub və rayon icra 
hakimiyyəti başçısının bay-
ram hədiyyələri paylanılıb.

Sonda rayonun Səttar 
Bəhlulzadə və Qurban Abba-
sov adına mədəniyyət saray-
larının bədii kollektivlərinin 
uşaqlar üçün hazırladıqları 
bayram konserti, Şaxta 
baba və  Qar qızın maraqlı 
söhbətləri fidan balalarda 
böyük sevinc hissi yaşadıb.  

“Xalq qəzeti” 

 �  “Azəraeronaviqasiya” Hava Hərəkəti İdarəsinin 
(AZANS) 2018-ci il üzrə statistik məlumatına əsasən, 
Azərbaycanın hava məkanından ümumilikdə 150 min reys 
istifadə etmişdir. Onlardan 95 mini tranzit reyslərin payına 
düşür.  

Bu göstərici AZANS-ın bütün 
fəaliyyəti dövründə rekord göstərici 
olmuşdur. Sutka ərzində rekord say 
500 reys təşkil etmişdir.

Həmin reyslərlə, ümumilikdə 
26 milyon sərnişin daşınmışdır. 6 
min aviareys ən iri “Airbus A380” 
sərnişin laynerləri vasitəsilə yerinə 
yetirilmişdir.

Hava hərəkəti üzrə sta-
tistik məlumatlar 2017-ci ilin 
göstəricilərindən 7,5 dəfə çoxdur. 
Bu ilin fevralında Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Hava Limanının 
ərazisində Azərbaycan Hava 
Məkanından İstifadə, Strategi-
ya və İnkişaf üzrə Səmərəlilik 
Mərkəzinin (ASEC) açılması 
ölkəmiz vasitəsilə tranzit axınını 

xeyli artırmağa imkan vermişdir. 
AZAL-ın prezidenti Cahan-

gir Əsgərov bu barədə demişdir: 
“Rekord göstəricilərə nail olmaq 
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin mülki aviasiyaya göstərdiyi 
daimi diqqəti və dəstəyi sayəsində 
mümkün olmuşdur. Azərbaycanın 
hava məkanının Avropa üçün önəmi 
daha da artır və daha çox aviaşirkət 
tranzit dəhlizi kimi ölkəmizi seçir. 
Yüksək keyfiyyət, davamlılıq və 
təhlükəsizlik 2018-ci ildə davamlı 
inkişafımızın əsas tərkib hissəsi 
olmuşdur”

"Azərbaycan Hava Yolları" 
QSC-nin mətbuat xidməti bildirir 
ki, Azərbaycanda aeronaviqasiya 
sahəsinin uğurlu və dinamik inkişafı 

Bakıya 2020-ci ildə CANSO "Global 
ATM Summit" aviasiya sammitinin 
keçirilməsi üzrə müsabiqəni qa-
zanmağa imkan vermişdir. Bakının 
namizədliyi Banqkokda İcraiyyə 
Komitəsinin (FAA (ABŞ), Kanada, 
Almaniya, Çexiya, Argentinanın 
aeronaviqasiya sistemləri, Sinqa-
pur, Tanzaniya, Böyük Britaniya 

və Səudiyyə Ərəbistanının mülki 
aviasiya administrasiyalarının 
rəhbərlərindən ibarətdir) iclasında 
yekdilliklə seçilmişdir. Daha sonra 
CANSO-nun baş məclisi zamanı 
Bakının namizədliyinin lehinə 70-
dən çox ölkə səs vermişdir.

“Xalq qəzeti”

2018-ci ildə Azərbaycanın hava məkanından 
rekord sayda təyyarə istifadə etmişdir

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 � Ağdam rayonunun 
cəbhə bölgəsində yerləşən 2 
kəndinin içməli su problemi 
həll edilib.

“Azərsu” ASC-nin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin “Əhalinin içməli su ilə 
təminatının yaxşılaşdırılmasına dair 
əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci il 9 
aprel tarixli sərəncamına uyğun ola-
raq Ağdam rayonunda icra olunan 
içməli su təchizatı layihəsi yekun-
laşıb. Layihə çərçivəsində rayonun 
Hacıturallı və Ballar kəndlərində 
yeni içməli su təchizatı infrastruk-
turu yaradılıb. 31 dekabr - Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü və Yeni il bayramı ərəfəsində 
kəndlərə içməli suyun verilməsi ilə 
bağlı açılış mərasimi keçirilib.  

Kəndlərə içməli suyun verilməsi 
münasibətilə Ağdam rayonunun 
Ballar kəndində keçirilən tədbirdə 
rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Vaqif Həsənov son illər rayonda 
həyata keçirilən sosial infrast-
ruktur layihələri barədə məlumat 
verib. Bildirib ki, cəbhə bölgəsində 
yerləşən Ağdam rayonunda içməli 
su ilə təminat həmişə aktual olub. 

Əsas su mənbələrinin işğal altın-
da olması səbəbindən rayonun 
su ilə təminatında çətinliklər olur-
du. Bu baxımdan sudan əziyyət 
çəkən kəndlərdə icra olunan layihə 
sakinlərin sosial-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına səbəb olub.  

“Azərsu” ASC-nin sədr müavi-
ni Seymur Seyidov əhalinin içməli 
su ilə təminatının yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində həyata keçirilən 
layihələr barədə məlumat verib. 
Bildirib ki, Prezident İlham Əliyev 
kənd yaşayış məntəqələrinin içməli 
su ilə təmin edilməsini xüsusi vəzifə 
kimi qarşıya qoyub. Bu istiqamətdə 

həyata keçirilən layihələr sırasın-
da cəbhəyanı ərazilərdə yerləşən 
kəndlərin içməli su təchizatının 
yaxşılaşdırılması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Ümumilikdə 2018-ci ildə 41 
kəndin içməli su təchizatı yaxşılaşdı-
rılıb, növbəti illərdə digər kəndlərdə 
də belə layihələr icra olunacaq. 

Tədbirdə çıxış edən kənd 
sakinləri bildiriblər ki, indiyədək 
içməli suya olan tələbatlarını 
keyfiyyətsiz quyu suları və uzaq 
məsafələrdən daşınan artezian 
suları ilə ödəyirdilər. Sakinlər bu 
sahədəki problemlərin həllinə 
göstərilən diqqət və qayğıya 
görə Prezident İlham Əliyevə 

minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Ağdam rayonunun Hacıturallı 

və Ballar kəndlərində su təchizatı 
layihələrinin icrasına 2018-ci ilin 
yayında başlanılıb. Kənd sakinlərini 
içməli su ilə təmin etmək üçün su 
mənbəyi subartezian quyuları seçilib. 
Layihəyə uyğun olaraq 2 subartezian 
quyusu qazılıb. Kəndlərdə müxtəlif 
diametrli borularla 9,4 kilometr su 
xətləri çəkilib və əhalinin ümumi 
istifadəsi üçün 48 bulaq quraşdırılıb, 
kəndlərə suyun verilməsinə başla-
nılıb. Ağdam rayonunun 2 kəndində 
icra olunan içməli su layihəsindən 
1000-dən çox sakin faydalanıb. Su 
təchizatı ümumi istifadə əsasında 
bulaqlar vasitəsilə aparıldığından 
əhalidən ödəniş tələb olunmur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin “Əhalinin içməli su ilə 
təminatının yaxşılaşdırılmasına dair 
əlavə tədbirlər haqqında” 2018-ci 
il 9 aprel tarixli sərəncamı, eləcə 
də dövlət investisiya proqramı 
çərçivəsində 2018-ci ildə icra olunan 
layihələr 19 rayonunun 41 yaşayış 
məntəqəsini  əhatə edir. Bu layihələr 
58 mindən çox sakinin içməli su 
təchizatının yaxşılaşdırılmasına 
hesablanıb.

Ağdamın daha iki kəndinin içməli su problemi həll edildi Ermənistan ordusu bölmələrinin 
Ağdam rayonu ərazisində 

qəbiristanlığı atəşə tutması 
nəticəsində mülki şəxs xəsarət alıb

 � Dekabrın 26-da günün ikinci yarısında 
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin 
Ağdam rayonunun Mirəşelli kəndi ərazisində 
qəbiristanlıqda mülki şəxsləri atəşə tutması 
nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Bakıdan rayona gələrək 
şəhid qardaşı oğlunun və 
qardaşının məzarını ziyarət 
etməyə gedən Ağdam rayo-
nunun Baş Qərvənd kənd 
sakini, 1945-ci il təvəllüdlü 
Allahverdiyeva Dilşad Allah-

verdi qızı və bir neçə yaxın 
qohumu düşmən tərəfindən 
atəşə tutulub.

Düşmənin atəşi 
nəticəsində yaşlı qa-
dın qulaq nahiyəsindən 
xəsarət alıb. Ağdam rayon 
xəstəxanasına aparılan 

D.Allahverdiyevaya ilkin 
tibbi yardım göstərilib.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən faktı 
təsdiqləyiblər.

Xatırladaq ki, bu hal ilk 
dəfə baş vermir. Düşmənin 
məhz bu qəbiristanlığı 
atəşə tutması nəticəsində 
əvvəllər də xeyli sayda 
dinc sakin müxtəlif güllə 
yarası alıb. Onlar arasında 
həyatını itirənlər də olub.



1127 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı

Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə cari və əsaslı təmir işlərinin yerinə yetirilməsi 

üçün mal-materialların və maşın-mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Qapalı şəbəkələrin, təzyiqli boru 

xətlərinin, magistral kanalın, mexaniki avadan-
lıqların əsaslı təmiri üçün mal-materialların və 
ehtiyat hissələrin satınalınması.

Lot - 2. Mexaniki və elektrik avadanlıqla-
rının, təzyiqli boru xətlərinin, beton kanalların, 
hidrotexniki qurğuların, nasos stansiyası bina-
larının, istismar yollarının cari təmiri üçün mal-
materialların və avadanlıqların satınalınması.

Lot-3. Mexanizmlərin cari təmiri üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Abşeron Suvarma Sistemləri 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- Ələsgərov 

Heydər Sədaqət oğlundan, ünvan- Abşeron 
rayonu, Goradil kəndi, telefon- 340-62-06) ala 
bilərlər.

Təşkilat: Abşeron Suvarma Sistemləri 
İdarəsi

YXO
H/h- AZ 61 CTRE 

00000000000002356802
Təsnifat kodu-142340
Fond-7
VÖEN- 3100098061
DXA
Kod- 210005
VÖEN - 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış:

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 30 yanvar 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Şəki “Acı-Nohur” Qış Otlaqlarının Su 
Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 
2019-cu ildə istismar sahələrinin cari təmirinə tələb olunan 

tikinti materiallarının satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İstismar sahələrinin cari təmirinə 

tələb olunan tikinti materiallarının satınalın-
ması.

Mal-materialların təchiz olunma müddəti 
bir ildir.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış və ikiqat bağlama-
da yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübə, maliyyə imkanları.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 120 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Şəki şəhəri, Bağbanlar 
küçəsi 59 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 
şəxs- Musayev Etiqad Etibar oğlundan (tele-
fon: 4-88-90) ala bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat: Şəki, “Acı-Nohur” Qış Otlaq-

larının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı 
İdarəsi

VÖEN- 3000178451
Adı- Şəki YXO
H\h AZ 03AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı 
Kod- 200703
VÖEN: 9900003611
M\h: AZ 37 NABZ 

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

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

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

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

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

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 4 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 12 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Şəki şəhəri, “Acı-Nohur” QOSTSİİ-yə 
(ünvan- Şəki, Bağbanlar küçəsi 59) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 13 fevral 
2019-cu il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Bu barədə məlumat www.tender.gov.az 
internet saytında yerləşdirilmişdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası  
Gənclər və İdman Nazirliyi 

Tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Xocalı faciəsinin 27-ci ildö-

nümü və ”Xocalıya ədalət” Beynəlxalq 
kampaniyasında gənclərin iştirakı ilə 
tamaşanın keçirilməsi.

Lot-2. “Tarixin canlı səhifələri” Vll 
Gənclər Festivalının keçirilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olu-
nur ki, “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğun öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir:

– aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, ixtisas göstəriciləri və 
maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 012 465 
64 43 nömrəli telefonla (faks:4656438) 
müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici 
şəxs-Rəhimova Günay Rauf qızı). 
İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respub-

likası Gənclər və İdman Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə, tələbə və tələbə təşkilatları ilə 
iş sektorundan) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agent-
liyi

Kod – 210005
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071
SWIFT – CTREAZ22
Alan müştəri: Azərbaycan Respub-

likasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50C-

TRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-

tusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-Azərbaycan Respublikasında 

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

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
ixtisas sənədlərini 5 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində 
bank təminatını 13 fevral 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər möhürlənmiş ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender ko-
missiyasına təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 14 fevral 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi 
tabeliyindəki müəssisələrə 2019-cu ilə tələb olunan malların  

(iş və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 Tender 14 (on dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Mühafizə xidmətinin satınalınması.
Lot – 2. Çirkli paltarlarların yuyulmasının satınalın-

ması.
Lot – 3. İçməli suyun satınalınması (Xəzər rayonu 

üzrə).
Lot – 4. İçməli suyun satınalınması (Sabunçu və 

Suraxanı rayonları üzrə).
Lot – 5. Çirkab suyun daşınmasının satınalınması 

(Xəzər rayonu üzrə). 
Lot – 6. Stomatoloji xidmətlərin satınalınması .
Lot – 7. Xidmət göstəriləcək elektrotexniki avadanlıq-

lara qoyulacaq ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot – 8. Elektrotexniki avadanlıqlara (kompüter, 

printer və kseroks) texniki xidmət göstərilməsinin satına-
lınması.

Lot – 9. Liftlərə texniki xidmət göstərilməsinin satı-

nalınması. (Xətai rayonu üzrə).
Lot – 10. Liftlərə texniki xidmət göstərilməsinin satı-

nalınması. (Xəzər, Suraxanı və Binəqədi rayonları üzrə).
Lot – 11. Hidravlik qapılara texniki xidmət 

göstərilməsinin satınalınması. 
Lot – 12. Əmək haqqı proqramının təminatı. 
Lot – 13.Hüquqi xidmət göstərilməsinin satınalınma-

sı.
Lot – 14. Daşınma xərclərinn satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınal-

maları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-

da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Malların təchizatı, iş və xidmətlərin yerinə yetirilməsi 
cədvəli hər ay müəyyən edilmiş və 2019-cu il dekabrın 
30-dək nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 
hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq istəyənlər 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Xanlar Hüseynov, telefon- 012 
495-38-28. 

Ünvan:Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A, Bakı Şəhər 
Baş Səhiyyə İdarəsi.

Maraqlananlar lotlar üzrə əsas şərtlər toplusunu aşa-
ğıdakı məbləğdə işitrak haqqı ödədikdən sonra yuxarıda 
göstərilən ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot – 1, lot – 2 , lot – 6 və lot – 10 hər biri 
100 manat,

lot – 3, lot – 4, lot – 5, lot – 7, lot – 8, lot – 9, lot – 13 
və lot – 14, hər biri 50 manat, lot – 11 25 manat, lot – 12 
isə 20 manatdır.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər.

AD- MNDXA – nın 8 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi

KOD- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- AZ54CTRE00000000000002128202
Kitab- 002736, Fond 7
VÖEN- 1400125591 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 18 yanvar 

2019-cu il saat 16.00 –a qədər aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifinin təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifləri dəyərinin 1 fazi həcmində bank 

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti barədə bank 
arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq edən sənədlər: 
rekvizitləri, qeydiyyat şəhadətnamənin, nizamnamənin və 
lisenziyanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması haqqında 
texniki məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin olub – olmaması haq-
qında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və surəti) tender 
təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı ilə birlikdə 
28 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə M.Mirqasımov küçəsi 
1A nömrəli ünvanda yerləşən Bakı Şəhər Baş Səhiyyə 
İdarəsinə təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır. Ten-
der təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı 
tender proseduru keçirildiyi tarixdən ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
edilir. Bank təminatını tender təklifi zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A nömrəli ünvanda yerləşən Bakı Şəhər Baş 
Səhiyyə İdarəsinin mərkəzi mühasibatlığında 29 yanvar 
2019-cu il saat 10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştiak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

 2019-cu ildə şəhərdə görüləcək işlərin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanununa 
uyğun aşağıda göstərilən lotlar üzrə 
tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə yazılı təqdim etsinlər.İddi-
açılar öz tender təkliflərində bütün vergi 
və rüsumları nəzərə almalıdırlar.

Lot-1. Şəhərin küçə, prospekt və yolla-
rının əsaslı təmiri işlərinin satınalınması.

Lot-2. Şəhər ərazisində abadlıq və 
quruculuq işlərinin satınalınması.

Lot-3 .Mənzil fondunun əsaslı təmiri 
işlərinin satınalınması.

Lot-4. Elektrik avadanlıqlarının satı-
nalınması.

Lot-5. Avtomobil ehtiyat hissələrinin 
satınalınması.

Lot-6. Xüsusi iş geyimlərının satına-
lınması.

Lot-7. Təsərrüfat və əkin materialları-
nın satınalınması.

Lot-8. Proqram auditinin keçirilməsi 
işlərinin satınalınması

İşlərin yerinə yetirilməsi 2019-cu ilin 
sonunadək nəzərdə tutulur.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot-
1 üçün 150 manat, lot-2 , lot-3 üçün hər 
birinə 120 manat, lot-4, lot-5 üçün hər 
birinə 100 manat və lot-6, lot-7 və lot-8 

üçün isə hər birinə 60 manat məbləğdə 
iştirak haqqını sifarişçinin bankdakı 
hesablaşma hesabına köçürdükdən 
sonra göstərilən ünvandan tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər. Tenderin 
əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 
tərtib edilmişdir.Tender sənədləri üçün 
köçürülmüş vəsait geri qaytarılmır. İştirak 
haqqı aşağıdakı hesaba köçürülməlidir:

Təşkilat- Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

VÖEN- 2300336431
H/h- 

AZ58AZRT38060019440017830004
“AZƏR-TÜRK” BANK ASC
Kod - 506883
 VÖEN-9900006111
 M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
S.W.I.F.Bik: AZRTAZ22
Ödəniş sənədlərində məqsədli 

maliyyələşmə olması göstərilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 18 

yanvar 2019-cu il saat 17.00 -dək aşa-
ğıdakı sənədləri tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

- iddiaçının tam adı,hüquqi 
statusu,qeydiyyat şəhadətnaməsinin 
surəti (təsdiq olunmuş);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə vergi 
orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- analojı işlərin yerinə yetirilməsinə 
dair iddiaçıların potensial imkanları haq-
qında məlumat (texniki baza, avadanlıq, 
işçi qüvvəsi və s.).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır.

Həmin təminat zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar lotlar üzrə tender təkliflərini 
25 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər.Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender proseduru 28 yanvar 
2019-cu il saat 15.00-da Gəncə Şəhər 
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat 
Birliyində (Gəncə şəhəri, İnzibatı bina 
517) keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs- T.Quliyev,  
telefon - 022 253 92 22.

Tender komissiyası

Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsi
2019-cu il üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Maşın -mexanizmlərin (eks-

kovator və buldozerlərin) cari təmiri, 
nasos, dizel və elektrik mühərriklərinin 
əsaslı təmiri üçün ehtiyat hissələrinin 
satınalınması. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
lot üçün 40 manat məbləğdə iş-
tirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Füzuli rayonu, Qarabağ kəndi, 
Füzuli Suvarma Sistemləri İdarəsi, 
əlaqələndirici şəxs-Adil Quliyevdən,( 
telefon- 050 351 84 50 ) ala bilərlər . 

Təşkilat- Füzuli SSİ
 VÖEN- 7500117391 
H\h- AZ 98 AIIB 

32051019448700201187
 Fond -7, təsnifat kodu- 142340
 “Kapital Bank”ASC-nin Füzuli filialı 

 M\h- AZ 37 NABZ 
01350100000000001944 

VÖEN-9900003611
 Kod - 200877 
SWİFT.BİK. AIIBAZ2x 
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

 - tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq vergi orqanından arayış;

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

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

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

 - müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları. 

Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-
çılar yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank zəmanəti istisna ol-
maqla) 1 fevral 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş və imzalanmış 
ikiqat zərflərdə 11 fevral 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər Füzuli Suvarma 
Sistemləri İdarəsinə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Tender zərfləri 12 fevral 2019-cu il saat 
15.00-da Füzuli Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi
 2019-cu ildə hidrotexniki qurğuların cari və əsaslı təmiri üçün 
mal-materialların, avadanlıqların, maşın-mexanizmlərə ehtiyat 

hissələrinin və sürtkü yağlarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Hidrotexniki qurğuların cari və 

əsaslı təmiri üçün mal-materialların və ava-
danlıqların satınalınması.

Lot-2. Maşın- mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin və sürtkü yağlarının satınalın-
ması.

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Viləşçay Su Anbarı İstis-
marı İdarəsindən (Masallı rayonu, Seybətin 
kəndi, əlaqələndirici şəxs- Fətullayev Əjdər 
Almas oğluhdan, telefon: 025-21-5-31-87) 
ala bilərlər.

Təşkilat- Viləşçay Su Anbarı II
VÖEN- 6400132621
Masallı YXO
H/h- AZ44AllB32051019446100201161
VÖEN- 6400037221
Bank- “Kapital Bank”ın Masallı filialı
Kod -200617
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -ALLBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 21 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 29 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 30 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



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

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

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

BAŞ  REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ
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3903

40 qəpik

ABŞ

Amfibiya robot hazırlanıb
ABŞ alimləri “Valex” 

adlı yeni amfibiya robot 
hazırlayıblar. Məlumata 
görə, yeni amfibiya 
robot təkcə suda 
üzmür. Cihaz , eyni 
zamanda, buz üzərində 
də asanlıqla hərəkət 
edə bilir. Bildirilir ki, 
xarici görünüşünə görə 

dəniz canlısına bənzəyən “Valex” sürət və hərəkət bucağını 
dəyişən iki rezin üzgəcə malikdir.

Xəbəri Vistanews” verib.

Almaniya 

Dünya əhalisinin sayı sürətlə artır
Almaniya 

Əhali Fondu-
nun hesabatına 
əsasən, dünya 
əhalisinin sayı 
sürətlə artır. Belə 
ki, 2018-ci ildə 
artım 83 milyon 
nəfər olub. Bildi-
rilir ki, 2019-cu 
ilin əvvəlində planetimizin əhalisinin sayı 7,5 milyard nəfəri 
ötəcək. Hesabat müəllifləri qeyd edirlər ki, 2050-ci ildə bu 
rəqəm 9,8, 2100-cü ildə isə 11,2 milyard olacaq. 

Xəbəri “Alman dalğası” verib.

İtaliya 

Seysmik aktivlik artıb
İtaliya-

nın Siciliya 
adasında bu 
həftə fəallaşan 
Etna vulkanı 
püskürməkdə 
davam edir. 
Bildirilir ki, 
təhlükəsizlik 
tədbirləri 
çərçivəsində 
Kataniya hava 
limanı bağ-

lanıb. Mütəxəssislər vulkanın seysmik aktivliyin artmasına 
səbəb olduğunu və ərazidə azı 150 yeraltı təkanın baş 
verdiyini bildiriblər. 

Məlumatı BBC yayıb.

Avstraliya 

Portağal təkcə “C” vitamini deyil
Avstrali-

yalı alimlərin 
tədqiqatı 
nəticəsində 
bəlli olub ki, 
portağal təkcə 
“C” vitamini ilə 
zəngin deyil. 
Belə ki, porta-
ğalın tərkibində 
orqanizm üçün 
vacib olan A, 
B1, B2, B9, PP, 
E vitaminləri, 
dəmir, marqans, yod, kobalt, mis, ftor, sink, kalium, kalsi-
um, maqnezium, fosfor, flavonoidlər, orqanik turşular, qidalı 
liflər və s. mövcuddur. Bütün bu maddələr isə portağalın 
orqanizmdə xərçəng əleyhinə təsir göstərməsinə kömək 
edir.

Məlumatı “Nature” yayıb.

Fransa 

İlin ən yaxşı futbolçusu 

PSJ-nin və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe 
ölkəsində ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib. O, ötən mövsüm 
PSJ-nin heyətində ölkə çempionu adını qazanıb. 20 yaşlı 
gənç hücumçu Rusiyada keçirilən futbol üzrə XXI dünya 
çempionatında isə millinin heyətində dünya çempionu olub 
və dünyanın ən yaxşı gənc futbolçusu elan edilib.

Xəbəri “France Fottball” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â  Dekabrın 27-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Səhər 
bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacağı, axşam 
isə yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən 
şimal-qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında 
şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 3-5, 
gündüz 7-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunun-
dan 758 mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 
65-75 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün 
ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 
dərəcə şaxta, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonların-
da bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. 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 yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-4, gündüz 5-8 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonla-
rında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti , dağlar-
da gecə 3-6 dərəcə şaxta , gündüz 2-5 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 2-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, ara-
bir güclənəcək. Gecə 4-6, gündüz 8-10 , dağlarda 
gecə 0-3, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. 

27 dekabr 2018-ci il, cümə axşamı12

Asif Əsgərov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 
rəisinin müavini, general-mayor Səhlab  
Bağırova anası 

HƏLİMƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                               

Şirvan şəhərindən Mərdan Camalov Bakı 
Şəhər Baş Polis İdarəsi rəisinin müavini,  
general-mayor Səhlab Bağırova anası

HƏLİMƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                                               

ADPU-nun Ağcabədi filialının  
direktoru Mətanət Fərzəliyeva və filialın 
professor – müəllim heyəti ADPU-nun kafedra 
müdiri Zahid Xəlilə qızı 

ŞƏLALƏNİN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Yusif İldırımzadə Bakı Şəhər Baş Polis 
İdarəsi rəisinin müavini, general-mayor Səhlab 
Bağırova anası

HƏLİMƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                                             

Yusif İldırımzadə Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarışı 
İdarəsinin rəisi Arzu Daşdəmirova anası 

SEVİL XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                             

“Azərsu” ASC-nin kollektivi plan-iqtisad 
şöbəsinin aparıcı iqtisadçısı Ceyhun Vahidova 
atası 

SABİR VAHİDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

Allah rəhmət eləsin

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

 Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq 
üçün müsabiqə elan edir.

Akademik rəngkarlıq – tam ştat,  
professor - 1 yer, tam ştat, dosent -1 yer.

İncəsənət tarixi – tam ştat,  
professor – 1 yer.

Qrafika – tam ştat, dosent – 1 yer.
Dizayn - tam ştat ,dosent - 1 yer.
Geyim Dizaynı - tam ştat, dosent - 1 yer.

Bədii keramika, şüşə və metal - tam ştat, 
dosent – 1 yer.

Müsabiqə müddəti bu elan dərc edildikdən 
sonra bir ay keçənədəkdir.

Sənədləri təlimata uyğun olaraq aşağıdakı 
ünvana göndərməklazımdır.

 Ünvan: Bakı, H.Əliyev prospekti 58.

REKTORLUQ

B İ L D İ Rİ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 dekabr 2018-ci il tarixli 

nömrəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyi“ Şahdağ Turizm Mərkəzi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

lot-1. peşəkar işçi qüvvəsinin təmin 
edilməsi xidmətinin satınalınması ilə əlaqədar 
dərc olunmuş tenderində iddiaçıların təqdim 
etməli olduğu sənədlərin siyahısı aşağıdakı 
kimi oxunmalıdır:

-dördüncü bənddə göstərilən bank 
təminatı tender təklifi dəyərinin 1 faizi 

həcmində (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 
azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır) 
təqdim edilməlidir.

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

 -qalib gələn şirkət müqavilə dəyərinin 
5 faizi həcmində bank təminatını təqdim 
etməlidir.

Ləğv prosesində olan “Orbita-Salon” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 2018-ci il iyulun 20-də “Orbita-Salon” 
ASC-nin ləğv olunması barədə qərar qəbul 
edilmişdir.

Ləğvetmə proseduruna uyğun ola-
raq “Orbita-Salon” ASC səhmdarlarının 
növbədənkənar ümumi yığıncağı çağırılır.

Yığınacağın gündəliyi: 
1. Cəmiyyətin ləğvetmə balansının 

və qalıq əmlakın iştirakçılar arasında 
bölünməsi planını əks etdirən hesabatın 
təsdiq olunması haqqında.

Yığıncaq 31 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
Q.Qarayev prospekti 39/47 nömrəli ünvan-
da keçiriləcəkdir.

Səhmdarlar gündəlikdəki məsələyə 
dair materiallarla Bakı şəhəri, Nizami ra-
yonu, Q.Qarayev prospekti 39/47 nömrəli 
ünvanda taniş ola bilərlər. Əlaqə telefonu- 
0773200305.

Təsviyəçi: Atakişi Abbas Musa oğlu.

Pekin universitetində partlayış
 � Pekin 

Nəqliyyat 
Universitetində 
partlayış baş verib. 
Partlayış sonradan 
yanğına çevrilib.

Çin mediasının 
məlumatına görə, univer-
sitetin laborotoriyalarından 
birində təcrübə aparılarkən 
partlayış olub və yanğı-
na çevrilib. Xilasedicilər 
tələbə və müəllimləri 
universitetdən təcili evaku-
asiya ediblər.

RİA “Novosti”nin 
məlumatına görə, partla-
yış və yanğın nəticəsində 

xəsarət alan olmayıb. 
Yanğınsöndürənlər 
bildiriblər ki, vəziyyət 
nəzarət altındadır. Hazırda 
partlayışın və yanğının 

səbəbləri araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Rusiya və Belarus 
prezidentləri görüşüblər

İlin sonunadək Vladimir Putin və Aleksandr 
Lukaşenko arasında daha bir görüş keçiriləcək

 � Moskvada Rusiya və Belarus 
prezidentləri Vladimir Putin və Aleksandr 
Lukaşenko arasında görüş keçirilib. Tərəflər 
enerji ehtiyatlarının qiymətini və Rusiyanın 
vergi sistemində gözlənilən dəyişiklikləri 
müzakirə edib, eyni zamanda, problemli 
məsələlərin nizamlanması üzrə təkliflər 
hazırlamaq üçün işçi qrup yaradılması 
ilə bağlı razılığa gəliblər. Məlumatı RİA 
“Novosti” verib. 

Danışıqların nəticəsi 
haqqında jurnalistlərə 
məlumat verən Rusiyanın 
maliyyə naziri Anton Siluanov 
deyib ki, dövlət başçılarının 
görüşü 4 saata qədər davam 
edib. Onun sözlərinə görə, 
yaradılacaq işçi qrupa hər iki 
ölkə hökumətinin üzvləri daxil 
olacaqlar. İşçi qrup ölkələri 
narahat edən məsələlərin 

həlli ilə bağlı təkliflər hazır-
layacaq. “Qazın qiymətinin 
müəyyənləşdirilməsi və bu-
nunla bağlı təkliflər hazırlan-
ması məsələsinə isə 2020-ci 
ildən etibarən baxılacaq”, 
- deyə Siluanov bildirib. 

Belarus Prezidentinin 
mətbuat katibi Natalya Eys-
mont isə deyib ki, danışıqlar 
bütün problemli məsələlər 

üzrə mövqeləri yaxınlaşdır-
mağa imkan verib: “Aparılmış 
danışıqları, əlbəttə, konstruk-
tiv hesab etmək olar”. 

Belarus Preziden-
ti Aleksandr Lukaşenko 
Rusiya ilə ölkəsi arasında 
münasibətlərin sıx olduğu-
nu, buna görə də mövcud 
problemləri həll etməkdə 
çətinliklə qarşılaşmadıqlarını 
bəyan edib. Onun fikrincə, 
problemli məqamları 2019-
cu ilə saxlamağın heç bir 
mənası yoxdur. 

“Belarus-1” televiziyası 
isə bildirib ki, dövlət başçıları 
bu ilin sonuna qədər təxirə 
salınması mümkün olmayan 
məsələlərlə bağlı qərar qəbul 
etmək üçün daha bir görüş 
keçirmək niyyətindədirlər: 
“İlk növbədə bu, Rusiya 
 Prezidentinin problemlərlə 
daha yaxından tanış olmaq 
və onların həllini tapmaq 
istəyi ilə bağlıdır. Görüşün 
vaxtı dövlət başçılarının iş 
qrafiki nəzərə alınmaqla son-
radan müəyyənləşdiriləcək”. 

Rusiya Prezidentinin 
mətbuat katibi Dmitri Peskov 
da təsdiq edib ki, prezidentlər 
ilin sonuna qədər daha bir 
görüş keçirmək barədə razı-
laşıblar. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Marqaret Tetçerin şəkli funt-
sterlinqin üzərində olacaq

 � “Daily Mail” nəşrinin 
yaydığı məlumata görə, Böyük 
Britaniyanın keçmiş Baş naziri 
Marqaret Tetçerin şəkli 50 
funt-sterlinq nominallıq yeni 
banknotlarda əks olunacaq.

Qəzet məlumat verir ki, İngiltərə Bankı 
Britaniya alimlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək 
qərarına gəlmişdir. Təqribən minə yaxın ada-
mın adı olan siyahıya elmə əhəmiyyətli töhvə 
vermiş və vəfat etmiş britaniyalı namizədlər 
daxil edilmişdir. Marqaret Tetçer də irəli 
sürülən bu tələblərə cavab verir. Çünki o, si-
yasi karyerasına başlayana qədər kimya elmi 
ilə məşğul olmuşdur.

Rəqiblər arasında eks-baş nazir Stiven 
Hokinq, nəzəri informatikanın atası Alan Tyu-
rinq, elmi işləri DNK-nı tapmağa kömək edən 
qadın Rozalinda Franklin, həmçinin uşaq 
yazıçısı və rəssamı Helen Beatriks Potter 
kimi məşhurlar yer almışdır. 

Seçimin final mərhələsini xüsusi komtə 
keçirəcək. Yekun nəticə 2019-cu ilin yayında 
elan ediləcək. 

Marqaret Tetçer Böyük Britaniyanın 71-ci 
Baş naziri, Konservatorlar Partiyasının lideri, 
baronessa idi. Tetçer bu posta gələn ilk qa-
dın, həmçinin Avropa dövlətlərində Baş nazir 
olmuş birinci xanımdır. Sovet rəhbərliyini 
kəskin tənqid etdiyinə görə “dəmir ledi” ləqəbi 
almışdır. 

Mahmud QƏZƏNFƏROĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Siyahıda ilk pillədə Anderson Taliska yer 
alıb. Çinin "Quançjou Everqrand" klubunda 
çıxış edən 24 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi 
316 xal toplayaraq bu yerə layiq görülüb. Çi-
nin "Şanxay SİPQ" klubunda çıxış edən digər 
braziliyalı oyunçu Oskar 305 xalla ikinci 
pilləyə sahib olub. Siyahıda üçüncü yeri 304 
xalla Yaponiyanın "Vissel Kobe" komandası-
nın üzvü Andres İnyesta tutub. 

303 xalla braziliyalı Halk ("Şanxay 
SİPQ", Çin) dördüncü, 300 xalla ispaniyalı 

Xonatan Viera isə beşinci yerdə qərarlaşıb. 
Qeyd edək ki, bu futbolçuların hər biri daha 

öncə Avropanın bir sıra klublarında çıxış edib. 

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Asiyanın ən yaxşı 
futbolçuları müəyyənləşib

 � "İnstat" şirkəti  
2018-ci ilin yekunları ilə bağlı 
Asiyada çıxış edən beş ən 
yaxşı futbolçunun siyahısını 
hazırlayıb. 


