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“Taliban” və 
ABŞ arasında 
danışıqların 
altıncı mərhələsi 
keçirilib

Erməni siyasi 
şüuru reallıq 
hissini itirib

Sahibkarlara  
4 aya 34,3 milyon 
manat güzəştli 
kredit

Azərbaycan 
Milli Elmlər 
Akademiyasının 
illik ümumi 
yığıncağı keçirilib

Prezident İlham Əliyev Uruqvayın xarici işlər nazirini qəbul edib 

Dövlətimizin başçısı Uruqvay xarici 
işlər naziri Rodolfo Nin Novoanın ölkəmizə 
səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərin 
genişləndirilməsi istiqamətində səmərəli 
müzakirələrin aparılacağına ümidvar 
olduğunu bildirdi. Eyni zamanda, Prezi-
dent İlham Əliyev Rodolfo Nin Novoanın 
Azərbaycanda görüşləri zamanı iqtisadi 
əməkdaşlığın və biznes strukturları arasında 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
perspektivlərin müəyyənləşdiriləcəyinə 
əmin olduğunu dedi. Dövlətimizin 

başçısı ölkələrimiz arasında müxtəlif 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin də əlaqələrin 
genişləndirilməsi baxımından önəmini qeyd 
etdi.

Uruqvay Şərq Respublikasının xarici 
işlər naziri Rodolfo Nin Novoa Prezident 
İlham Əliyevlə görüşdən məmnunluq hissi 
keçirdiyini qeyd edərək, qarşılıqlı səfərlərin 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı 
zəmin yaratdığını dedi. O, Azərbaycan ilə 
Uruqvay arasında iqtisadi əməkdaşlığın, 
o cümlədən ticarət dövriyyəsinin 

 artırılmasının da zəruri olduğunu vur-
ğuladı. Uruqvaylı nazir ölkəsinin bütün 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini 
və bu mövqeyin dəyişməz olaraq qaldığını 
diqqətə çatdırdı. Rodolfo Nin Novoa Bakıda 
keçirilən V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunda iştirak edəcəyindən 
məmnunluğunu ifadə etdi. 

Görüşdə V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu-
nun əhəmiyyəti vurğulandı və bu 
forumun beynəlxalq əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə 
əminlik ifadə olundu.

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında 
kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində 
əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük 
perspektivlərin olduğu bildirdildi.

AZƏRTAC

Məlumat üçün bildirək ki, 
V Dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu “Ayrı-seçkilik, 
qeyri-bərabərlik və zorakı 
münaqişəyə qarşı fəaliyyət 
naminə dialoq quraq” 
mövzusuna həsr edilib. Bu 
foruma dünyanın onlarca 
ölkəsindən nazirlərin qatıla-
cağı gözlənilir. Tədbir BMT 
tərəfindən təşkilatın rəsmi 
internet səhifəsi üzərindən 
canlı yayımlanacaqdır.

Bu gün dünyada 
hadisələr o qədər sürətlə 
cərəyan edir, məzmun və xa-
rakterini o qədər tez dəyişir 
ki, onları qiymətləndirmək 
elə də asan olmur. Ancaq 
bütün baş verənlərin ana 
xətti ondan ibarətdir ki, 
milli, mədəni, ideoloji, dini 

ziddiyyətlər gündən-günə 
artır və bunun nəticəsi 
olaraq yaranan münaqişələr 
dəhşətli faciələrə gətirib 
çıxarır. Bu mənada hər yerdə 
dialoq, anlaşma, sülh, sabit-
lik, mehriban birgəyaşayış, 
tolerantlıq kimi şüarların və 
təbliğat işlərinin yayılması 
olduqca vacibdir. Yəni hər bir 
ölkə bu məsuliyyətli missi-
yanı öz üzərinə götürməli və 
bunu daşımaq haqqına sahib 

olmalıdır. Bu vacib missiya-
nı Azərbaycan öz üzərinə 
götürmüşdür. Beləliklə, “Bakı 
prosesi” mədəniyyətlərarası 
dialoqun qurulmasında 
vacib platformaya çevrildi. 
Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü olan Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu dünyanın nüfuz-
lu beynəlxalq qurumları 
– UNESCO, BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansı, Ümum-

dünya Turizm Təşkilatı, 
Avropa Şurası və İSESCO-nu 
tərəfdaş kimi cəlb edən 
yeganə platformadır. Forma-
tına görə dünyada bu forum 
yeganə çoxtərəfli platforma 
kimi beynəlxalq sülhün və 
əməkdaşlığın qurulması-
na öz töhfələrini verib və 
verməkdə davam edir.

(ardı 4-cü səhifədə)

Xatırladaq ki, Azərbaycan Prezi-
dentinin seçkilərindən sonra imzala-
dığı ilk fərman şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsi ilə bağlı idi. Bu mühüm 
sənədin icra edilməsi nəticəsində 
12 mindən çox şəhid ailəsinə dövlət 
tərəfindən 11 min manat məbləğində 
vəsait ayrıldı. Minimum əməkhaqqı 
və minimum pensiyalar təxminən 40 
faiz, sosial müavinətlər orta hesabla 
2 dəfə, bunlarla bərabər tələbələrin 
təqaüdü, şəhid ailələrinə, məcburi 
köçkünlərə, Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə verilən müavinətlər də 
 artırıldı. 

Əlbəttə, əhalinin sosial cəhətdən 
həssas təbəqəsinə belə qayğı və 
diqqətin əsasında qeyd etdiyimiz kimi, 
islahatlar dayanırdı. Başqa sözlə, 
idarəetmənin yenilənməsi, dövlət struk-
turlarında səmərəli fəaliyyətin, şəffaflığın 
təmin olunması, özəl bölmədə inkişa-
fın sürətləndirilməsi, biznes mühitinin 
daha da yaxşılaşdırılması əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini 
şərtləndirdi. 

Yuxarıdakı fikri bir qədər də 
konkretləşdirib deyə bilərik ki, islahatla-
rın yeni mərhələyə daxil olması ölkəyə 
əlavə maliyyə resursu əldə etmək üçün 
əlverişli şərait yaratdı. Birinci rübdə 
büdcə daxilolmaları 200 milyon ma-
natdan çox artdı. Bunun 150 milyon 
manatdan çox hissəsi vergi sahəsindən, 
50 milyon manatdan çox hissəsi isə 
gömrükdən əldə olundu. 

Ölkə rəhbərinin vurğuladığı kimi, 
sevindirici hal ondan ibarətdir ki, 

vergi orqanları qeyri-neft sektorun-
dan daha çox – 136 milyon manat 
vəsait toplaya biliblər. Bu, islahatların 
bariz nümunəsidir. Sahibkarlar da 
bilirlər ki, onlar dövlətin vergisini tam 
ödəməlidirlər. Şəffaflıq və yeni yanaş-
ma nəticəsində birinci rübdə böyük 
məbləğdə əlavə vəsait əldə edildi və 
həmin vəsait, ilk növbədə, sosial sahəyə 
yönəldildi. 

Prezident İlham Əliyev giriş nitqində 
sosial-iqtisadi sahələrdə aparılan 
siyasətin uğurlu nəticələrinin rəqəmlərdə 
də öz ifadəsini tapdığını diqqətə çatdı-
rıb. Bildirib ki, cari ilin birinci rübündə 
ümumi daxili məhsul 3 faiz, sənaye 

istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft sektorun-
da sənaye istehsalı 15,6 faiz, kənd 
təsərrüfatı 3,6 faiz, əhalinin gəlirləri 
isə 5,5 faiz artıb. Ölkə iqtisadiyyatına 
2,8 milyard dollar investisiya qoyulub. 
İnflyasiya aşağı səviyyədə olub, 2,1 
faiz təşkil edib. 

Dövlət başçısı bu gün diqqətin 
əsasən qeyri-neft sektorunun inkişa-
fına yönəldildiyini vurğulayıb. Bildirib 
ki, əgər əvvəlki illərdə investisiya 
qoyuluşu daha çox neft-qaz sekto-
runda reallaşdırılırdısa, hazırda bu, 
qeyri-neft sahəsində icra olunur. Təbii 
ki, belə bir vəziyyət görülən işlərin 
məntiqi nəticəsidir: “Azərbaycanda 

biznes mühiti yaxşılaşır, sərmayə qo-
yuluşu üçün daha yaxşı şərait yaradılır, 
həm yerli, həm xarici sərmayələr dövlət 
tərəfindən lazımi səviyyədə qorunur. 
Beləliklə, biz xarici və daxili sərmayəni 
cəlb etməklə ölkəmizi inkişaf etdiririk. 
Əlbəttə ki, Azərbaycana sərmayə qoyu-
luşunun perspektivləri üçün apardığımız 
islahatlar başlıca rol oynayır. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Bu ilin birinci rübündə 
əldə edilmiş sosial və iqtisadi 
nəticələr göstərir ki, biz 
düzgün yoldayıq, islahatlara 
alternativ yoxdur. Son illər 
ərzində müxtəlif mərhələlərdə 
islahatlar aparılıb və bu 
islahatlar nəticəsində ölkəmiz 
inkişaf edib. Son 15 il ərzində 
iqtisadi baxımdan dünyada 
Azərbaycan qədər inkişaf 
edən ikinci ölkə olmamışdır. 
Ölkəmizdə çox böyük 
infrastruktur layihələri icra 
edildi, insanların rifah halı 
yaxşılaşdı və respublikamızın 
gələcək inkişafı üçün möhkəm 
zəmin yaradılmışdır.

Siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır 

Mədəniyyətlərarası dialoq sülhə, 
sabitliyə və əmin-amanlığa xidmət edir

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının PrezidentiAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

mayın 1-də Uruqvay Şərq Respublikasının xarici işlər naziri 
Rodolfo Nin Novoanı qəbul edib.

Cari ilin birinci rübündə  ümumi 
daxili məhsul 3 faiz, sənaye 
istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft 
sektorunda sənaye istehsalı 
15,6 faiz, kənd təsərrüfatı 3,6 
faiz, əhalinin gəlirləri isə 5,5 
faiz artıb. Ölkə iqtisadiyyatına 
2,8 milyard dollar investisiya 
qoyulub.

Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclasında dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev 2019-cu ilin ölkəmiz üçün uğurlu il olacağına əminliyini ifadə 

edərkən, diqqəti ötən il keçirilən prezident seçkilərindən sonra başlanan 
islahatlara yönəldib: “Prezident seçkiləri ərəfəsində islahatların anonsu 
verildi və islahatların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi üçün çox 
ciddi addımlar atılmışdır, hazırlıq işləri aparılmışdır. Bu ilin birinci rübündə 
əldə edilmiş sosial və iqtisadi nəticələr göstərir ki, biz düzgün yoldayıq, 
islahatlara alternativ yoxdur. Son illər ərzində müxtəlif mərhələlərdə isla-
hatlar aparılıb və bu islahatlar nəticəsində ölkəmiz inkişaf edib. Son 15 il 
ərzində iqtisadi baxımdan dünyada Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci 
ölkə olmamışdır. Ölkəmizdə çox böyük infrastruktur layihələri icra edildi, 
insanların rifah halı yaxşılaşdı və respublikamızın gələcək inkişafı üçün 
möhkəm zəmin yaradılmışdır”.

V Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu bu gün işə başlayır

Mayın 2-dən 3-dək Bakıda növbəti 
Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu keçiriləcək. Bununla bağlı 

Mədəniyyət Nazirliyi hazırlıq işlərini artıq başa 
çatdırmışdır. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Meh-
diyevin sərəncamı ilə forumun keçirilməsinə 
dair Tədbirlər Planı təsdiq edildikdən sonra 
hazırlıq işlərinə start verilmişdir.

Uruqvayın dövlətlərin ərazi bütövlüyü ilə 
bağlı mövqeyi dəyişməz olaraq qalır
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bildiyiniz kimi, Dünya Bankı “Do-
ing Business” hesabatında Azərbaycanı 
25-ci yerə layiq görüb. Biz il ərzində 32 
pillə irəliləmişik və ən islahatçı 10 ölkə 
sırasında yer almışıq. Əlbəttə, xarici in-
vestorlar, eyni zamanda, yerli sahibkar-
lar bunu görürlər, bilirlər və beləliklə, 
Azərbaycana sərmayə qoyuluşu prosesi 
əminəm ki, bundan sonra da təmin 
ediləcəkdir”.

Dövlət başçısı çıxışında yeni isla-
hatların həyata keçirilməsi nəticəsində 
ölkənin maliyyə potensialının daha 
da güclənməsini və bunun nəticəsində 
uzun müddət vətəndaşları narahat 
edən kredit problemininin həllini 
tapdığını, habelə çoxmənzilli bina-
ların istismarında yaranan çətinliyin 
aradan qaldırıldığını diqqətə çatdırdı. 
Xatırladaq ki, cənab Prezidentin “Bəzi 
çoxmənzilli binaların istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqın-
da” fərmanı uzun müddət müzakirə 
edilən və vətəndaşlarımız üçün aktual 
olan problemin həllinə hüquqi zəmin 
formalaşdırdı. Başqa sözlə, adı çəkilən 
sənədlə çoxmənzilli binaların istismarı 
prosesi ciddi şəkildə sadələşdirildi. Bu-
nunla da dövlətimizin başçısı “çoxillik 
həllolunmaz problem”ə son qoydu.

Əlbbəttə, burada islahatların yeni 
mərhələsində əhalinin sosial şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına mühüm təsir 
göstərən tədbirlərlə bağlı nümunələrin 
sayını artıra bilərik. Amma fikrimizi 
konkretləşdirib bildirmək istərdik ki, 
son 16 ildə Prezident İlham Əliyev ulu 
öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna 
istinad etməklə, bu dahi şəxsiyyətin ide-
yalarını siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə 
layiqincə reallaşdırıb. Azərbaycanda 
müstəqil dövlətçilik ənənələrini forma-
laşdırıb, respublikamızın gələcək uğur-
larına əsaslı təminat yaradıb. Ölkəmiz 
hazırda regionda həyata keçirilən qlobal 
enerji və kommunikasiya layihələrinin 
təminatçısına çevrilib, ümumi daxili 

məhsulun artım tempinə görə dünya-
nın lider dövlətləri sırasına yüksəlib, 
respublikada sosial problemlərin həlli - 
işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırıl-
ması, infrastrukturun bütün sahələrdə 
yeniləşdirilməsi istiqamətlərində önəmli 
addımlar atılıb, vətəndaşların firavan, 
azad yaşayışı, insan hüquq və azadlıq-
larının təmini, habelə demokratikləşmə 
yolunda önəmli tədbirlər həyata 
keçirilib.

İslahatların yeni mərhələsində 
iqtisadi göstəricilər 
daha da yaxşılaşıb

Nazirlər Kabinetinin son iclasında 
ölkə Prezidenti tərəfindən 2003-cü ildən 
etibarən siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə 

mühüm uğurlar əldə edildiyi xatırladı-
lıb. Bildirilib ki, həyata keçirilən iqtisa-
di islahatlar, regionların sosial-iqtisadi 
inkişaf proqramları və digər qətiyyətli 
addımlar Azərbaycanda nəhəng inf-
rastruktur layihələrinin reallaşmasına, 
iqtisadiyyatın bütün sahələrinə investisi-
ya qoyuluşunun əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılmasına gətirib çıxarıb, gələcəkdə 
turizmin, kənd təsərrüfatının və qeyri-
neft sektorunun digər sahələrinin 
inkişafını reallaşdıracaq möhkəm təməl 
bərqərar olunub. 

Son bir ildə yeni islahatların 
gerçəkləşdirilməsi nəticəsində isə 
iqtisadi göstəricilər daha da yaxşıla-
şıb. Belə ki, illik inflyasiya göstəricisi 
2016-cı ildəki 12,4 faizdən 2018-ci ildə 
2,3 faizə qədər enib, strateji valyuta 

ehtiyatları 2016-cı ildəki 37,9 milyard 
dollardan 2019-cu ildə 46,7 milyard 
dollara yüksəlib. Büdcə xərcləri 2016-
cı ildəki 17 milyard 800 milyon ma-
natdan 2019-cu ildə 25 milyard 200 
milyon manata qədər artıb. İlk dəfə 
olaraq qeyri-neft sektoru üzrə mal 
və xidmətlərin ixracında əhəmiyyətli 
irəliləyişlərə nail olunub. 

İclasda vurğulanıb ki, cənab Pre-
zidentin apardığı islahatlar, bilavasitə 
rəhbərliyi ilə atılan qətiyyətli addım-
lar təkcə qeyri-neft məhsullarının 
ixracında bir milyard dollarlıq artımla 
nəticələnib. Nominal ümumi daxili 
məhsulun göstəricisi isə 2015-ci ildəki 
54 milyard manatdan 2018-ci ildə 80 
milyard manatadək artıb. 

Təbii ki, bütün bu nailiyyətlər, 

eləcə də Azərbaycan xalqının rifahına 
yönəldilən islahatlar beynəlxalq 
maliyyə qurumları tərəfindən çox 
diqqətlə izlənilir, təhlil olunur. Dünya 
Bankının “Doing Business” hesaba-
tında Azərbaycan Respublikasının 
2016-cı ildəki 63-cü yerdən 2019-cu 
ildə 25-ci yerə yüksəlməsi də qeyd 
edilən fikrin bariz ifadəsidir. 

İcbari tibbi sığortanın 
uğurlu nəticələri 

İclasda icbari tibbi sığortanın 
tətbiqi məsələsinə də toxunulub. 
Bildirilib ki, icbari tibbi sığorta 
dövlət başçısının növbəti uğurlu 
siyasəti olaraq, səhiyyə sisteminin 
daha da sürətlə inkişaf etməsinə öz 
töhfəsini verəcək.

Genişmiqyaslı sosial layihə 
olan icbari tibbi sığortanın başlıca 
məqsədləri səhiyyə sisteminin 
maliyyələşdirilməsini dayanıqlı 
iqtisadi əsaslarla qurmaq, tibbi 
xidmətlərin əlçatanlığını təmin 
etməklə əhalini sağlamlıqla bağlı 
maliyyə risklərindən qorumaqdır. 
Ölkədə icbari tibbi sığortanın tətbiqi 
səhiyyə sahəsinə ayrılan maliyyə 
vəsaitlərinin daha da səmərəli 
istifadə edilməsinə və əhalinin tibbi 
xidmətlərdən istifadə imkanlarının 
artırılmasına zəmin yaradacaq.

İclasda Prezidentin göstərişinə 
uyğun olaraq 2017-ci ilin yanva-
rından etibarən ölkəmizdə icbari 
tibbi sığortanın pilot layihə şəklində 

həyata keçirilməsinə başlanılması 
qeyd edilib. Pilot layihənin ilk olaraq 
Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonu-
nun ərazilərini əhatə etməsi, 2018-ci 
ildən etibarən isə Ağdaş rayonunun 
ərazisində də tətbiq edilməsi xatır-
ladılıb. Bildirilib ki, atılan addımlar 
nəticəsində əhalisi 340 min nəfər 
təşkil edən pilot ərazilərdə sığorta 
olunanlar və 30 minə yaxın məcburi 
köçkün baza zərfi çərçivəsində 
ödənişsiz tibbi xidmətlərlə təmin 
olunub və əhalinin səhiyyə xərcləri 
ilə bağlı maliyyə yükü əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldılıb. Tibb müəssisələrinin 
fəaliyyətində məhsuldarlıq artırılaraq 
tibbi-iqtisadi rentabellik təmin olunub. 
Mövcud maddi-texniki baza və kadr 
resursları ilə daha çox pasiyentə xidmət 
göstərilən və nəticədə 2018-ci ildə 
pilot ərazilərdə ambulator-poliklinik 
gəlişlərin sayı 1,1 milyona çatıb, adam-
başına düşən həkimə gəlişlərin sayı 3,2 
dəfə təşkil edib. 

Pilot ərazilərdə kəmiyyət 
göstəricilərinin artması ilə yanaşı, rayon 
xəstəxanalarında əvvəllər aparılması 
mümkün olmayan endoprotezləşmə, 
TUR, laparoskopik cərrahi müdaxilələr 
və sair mürəkkəb əməliyyatlar həyata 
keçirilib. Bu əməliyyatların bilavasitə 
rayon xəstəxanalarında aparılması 
əhalinin müasir və keyfiyyətli tib-
bi xidmətlərə əlçatanlığının təmin 
olunması istiqamətində atdığımız 
addımlardan biridir. Kadr potensi-
alının gücləndirilməsi məqsədilə 
pilot ərazilərin tibb işçiləri xarici 
ölkələrdə təlim və təcrübə proqram-
larına göndərilmişdir. Eyni zaman-

da, ölkədə ilkin səhiyyə xidmətinin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
tədbirlər görülərək Ailə Sağlamlıq 
mərkəzləri yaradılmışdır.

Pilot layihənin ən mühüm 
nəticələrindən biri də pilot ərazilərdə 
fəaliyyət göstərən həkimlərin 
əməkhaqlarının artırılması və nəticə 
etibarı ilə onların maddi rifahının 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsi 
olub. Belə ki, həkimlərin orta aylıq 
maaşı 2018-ci ildə ölkə üzrə orta aylıq 
əməkhaqqının 1,9 mislini təşkil edib. 

Prezident İlham Əliyev yekun 
nitqində ölkə həyatının müxtəlif 
sahələrindən danışarkən, bildirib ki, 
görülmüş işlər bizim düzgün yolda 
olduğumuzu deməyə əsas verir: ”Buna 
heç bir şübhəmiz yoxdur. İqtisadi, sosial 
sahələrdə və bütün başqa sahələrdə 
islahatlar bundan sonra da aparıla-
caq. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda 
məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlarla 
bağlı müvafiq Fərman imzalanmışdır. 
Hesab edirəm ki, onun icrası bu sahədə 
də ciddi dönüşə səbəb olacaq. Yəni, 
biz gərək hər bir sahədə irəli gedək. 
Yeniliklər, müsbət təcrübə, dünyada 
mövcud olan ən mütərəqqi yanaşma 
Azərbaycanda tətbiq edilməlidir…

Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə 
kifayətlənməməliyik, daim irəliyə bax-
malıyıq. Əminəm ki, biz bu ili də uğurla 
başa vuracağıq, 2019-cu il də ölkəmiz 
üçün, xalqımız üçün uğurlu olacaq”.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin 
strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq 
edilməsi barədə” 2006-cı il 19 aprel tarixli 394 

nömrəli və “Tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata 
keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2014-cü il 17 noyabr tarixli 349 nömrəli 
fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tuta-
raq, “Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və 
tikinti obyektinin istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 28 dekabr tarixli 460 nömrəli Fərmanının icra-
sını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2006-cı il 19 aprel tarixli 394 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 4, maddə 326; 2008, № 
2, maddə 50, № 4, maddə 260, № 6, maddə 
508; 2009, № 9, maddə 687, № 12, maddə 
983; 2010, № 2, maddələr 83, 85; 2011, № 
2, maddələr 85, 93; 2012, № 10, maddə 
955; 2014, № 5, maddə 469, № 10, maddə 
1181, № 12, maddə 1575; 2016, № 11, 
maddə 1796; 2017, № 1, maddə 62, № 3, 
maddə 357, № 9, maddə 1648, № 11, maddə 
2017, № 12 (I kitab), maddə 2300; 2018, № 
4, maddə 676, № 7 (I kitab), maddə 1452) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”nin 8.21-ci bəndinə “prosesində” 
sözündən sonra “qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş hallarda” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2014-cü il 17 noyabr tarixli 349 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 11, maddə 
1389; 2016, № 11, maddə 1803; 2017, № 4, 
maddə 546) ilə təsdiq edilmiş “Tikintiyə dövlət 
nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 2.2-ci bənddə “və” sözü “, tikintiyə 
icazədə tikinti işlərinin başlanılması üçün 
əlavə şərtlər nəzərdə tutulduqda isə” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 2.5-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“2.5-1. Məcəllənin 89.1.1-ci, 89.1.3-cü və 
89.1.7-ci maddələrində nəzərdə tutulan tikinti 
obyektlərinə münasibətdə dövlət nəzarəti 
yalnız özülün quraşdırılması mərhələsində 
həyata keçirilir.”;

2.3. 2.12-ci bəndə “obyektlərin,” 
sözündən sonra “habelə Məcəllənin 89.1.1-
ci, 89.1.3-cü və 89.1.7-ci maddələrində 
nəzərdə tutulan tikinti obyektlərinin,” sözləri 
əlavə edilsin və həmin bənddə “tikintisi üçün” 
sözləri “tikintisinə başlamaq üçün” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.4. 2.14-cü bəndə “qeydlər aparılmaqla” 
sözlərindən sonra “(bu Qaydaların 2.12-ci 
bəndində müəyyən edilən tikinti obyektlərinə 
münasibətdə istisna olmaqla)” sözləri əlavə 
edilsin;

2.5. 2.16-cı bəndə “qeydlər aparmaqla” 
sözlərindən sonra “(bu Qaydaların 2.12-ci 
bəndində müəyyən edilən tikinti obyektlərinə 
münasibətdə istisna olmaqla)” sözləri, “(pod-
ratçıdan)” sözündən sonra isə “yazılı şəkildə” 
sözləri əlavə edilsin;

2.6. 2.19-cu bəndin birinci cümləsinə 
“qeydlər aparılmaqla” sözlərindən sonra 
“(bu Qaydaların 2.12-ci bəndində müəyyən 
edilən tikinti obyektlərinə münasibətdə istisna 
olmaqla)” sözləri, “(podratçıdan)” sözündən 
sonra isə “yazılı şəkildə” sözləri əlavə edilsin; 

2.7. 3.1.2-ci yarımbənddən “və xüsusi 
nişanın” sözləri çıxarılsın;

2.8. həmin Qaydalara əlavə – “Tikintidə 
dövlət nəzarəti jurnalı”nda “Qeydlər”in 1-ci 
hissəsində “və” sözü “, tikintiyə icazədə tikinti 
işlərinin başlanılması üçün əlavə şərtlər 
nəzərdə tutulduqda isə” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 may 2019-cu il

Ağstafa rayonunun Ağstafa–Yenigün–Xətai–Qaçaq 
Kərəm–Poylu–Xılxına avtomobil yolunun 

tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. On doqquz min nəfər əhalinin yaşadığı 
4 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Ağstafa–
Yenigün–Xətai–Qaçaq Kərəm–Poylu–Xıl-
xına avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin 3,9 milyon (üç 
milyon doqquz yüz min) manatı Azərbaycan 

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 may 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Ümumdünya və 
Avrasiya Yəhudi konqresləri rəhbərlərindən 

ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib

Dövlətimizin başçı-
sı Ümumdünya və Avra-
siya Yəhudi konqresləri 
rəhbərlərinin ölkəmizə geniş 
tərkibdə səfərinin əməkdaşlığın 
müzakirəsi üçün yaxşı imkan 

 yaratdığını dedi.  Prezident 
İlham Əliyev əsrlər boyu 
ölkəmizdə müxtəlif xalqların, o 
cümlədən yəhudilərin əmin-
amanlıq şəraitində bir ailə 
kimi yaşadığını vurğulayaraq, 

bu gün də Azərbaycanın 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
uğurla həyata keçirildiyi bir 
ölkə kimi tanındığını qeyd 
etdi. Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə sivilizasiyalararası 
əlaqələrin təmin edilməsi 
işinə böyük töhfə verdiyini 
dedi. 

Çıxış edən qonaqlar 
Prezident İlham Əliyevlə 
görüşdən məmnunluq hissi 
keçirdiklərini bildirdilər. 
Onlar ölkəmizdə gördükləri 
inkişaf proseslərinin 
nümayəndə heyətinin 
üzvlərində dərin təəssürat 
doğurduğunu qeyd etdilər. 

Söhbət zamanı Bakıda 
keçirilən V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 

Forumunun əhəmiyyətinə toxu-
nuldu, bu tədbirin xalqlararası 
və mədəniyyətlərarası dialoqa 
böyük töhfə verdiyi  vurğulandı.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması 
haqqında” 2011-ci il 21 dekabr tarixli 548 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tabeliyində “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis 

Hazırlığı Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 2012-ci il 
13 iyul tarixli 681 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin 

yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” 2016-cı il 11 aprel tarixli 858 nömrəli fərmanlarında, 
“Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində Hərbi Ovçuluq 
İttifaqının yaradılması haqqında” 2013-cü il 24 iyul tarixli 3017 nömrəli və “Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında” 
2016-cı il 8 noyabr tarixli 2425 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası-
nın Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 28 dekabr tarixli 1449-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının 
yaradılması haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2011-ci il 21 dekabr 
tarixli 548 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 12, maddə 1124; 2014, № 5, 
maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384) 5.1.6-
cı yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və 
aşağıdakı məzmunda 5.1.7-ci yarımbənd 
əlavə edilsin:

“5.1.7. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin 
dəyərinin 50 faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də 
müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə 
dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 faizini və 
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlan-
ması haqqında qərar qəbul edilməsi.”.

2. “Azərbaycan Respublikasının 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağı-
rış üzrə Dövlət Xidmətinin tabeliyində 
“Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis 
Hazırlığı Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 13 iyul tarixli 681 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 7, maddə 
690) 5.1.6-cı yarımbəndinin sonunda 
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
olunsun və aşağıdakı məzmunda 5.1.7-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“5.1.7. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin 
dəyərinin 50 faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də 
müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə 
dəyəri Cəmiyyətin aktivlərinin 5 faizini və 
daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlan-
ması haqqında qərar qəbul edilməsi.”.

3. “Azərbaycan Respublikasının 
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin yara-
dılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 11 aprel tarixli 858 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, 

maddə 663, № 11, maddə 1820; 2017, № 
5, maddə 820, № 9, maddə 1656; 2018, № 
2, maddə 183; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 1 mart tarixli 570 
nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

3.1. 8.1.8-ci yarımbəndə “müstəqil” 
sözündən əvvəl “Cəmiyyətin xalis 
aktivlərinin dəyərinin 50 faizindən artıq 
məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli 
əqdin), eləcə də” sözləri əlavə edilsin;

3.2. həmin Fərmanla təsdiq edil-
miş “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nə aşağıdakı 
məzmunda 8.2.19-1-ci yarımbənd əlavə 
edilsin:

“8.2.19-1. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin 
dəyərinin 50 faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə 
də aidiyyəti şəxslə dəyəri Cəmiyyətin 
aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini 
təşkil edən əqdin (müstəqil auditorun rəyi 
əlavə olunmaqla) bağlanması haqqın-
da qərar qəbul edilməsi üçün Agentliyə 
müraciət edir;”.

4. “Azərbaycan Respublikası Xüsusi 
Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyində 

Hərbi Ovçuluq İttifaqının yaradılması haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2013-cü il 24 iyul tarixli 3017 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 7, maddə 
848; 2016, № 2 (II kitab), maddə 346) 
3.2.7-ci yarımbəndinə “müstəqil” sözündən 
əvvəl “Cəmiyyətin xalis aktivlərinin 
dəyərinin 50 faizindən artıq məbləğdə olan 
əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də” 
sözləri əlavə edilsin.

5. “Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası (AMEA) Yüksək Texnologiyalar 
Parkının yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 8 
noyabr tarixli 2425 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 11, maddə 1864) 6.1.7-ci 
yarımbəndində “iyirmi beş” sözləri “əlli” 
sözü ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 may 2019-cu il 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev mayın 1-də Ümumdünya 
Yəhudi Konqresinin, Avrasiya Yəhudi 
Konqresinin və Avropa Yəhudilərinin 
Bakı dini icmasının rəhbərlərinin daxil 
olduğu nümayəndə heyətini qəbul edib. 

Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik, daim irəliyə 
baxmalıyıq. Əminəm ki, biz bu ili də uğurla başa vuracağıq, 
2019-cu il də ölkəmiz üçün, xalqımız üçün uğurlu olacaq.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır 



2 may 2019-cu il, cümə axşamı 3
Paytaxt gəncliyi ulu öndərin  
ideya və əməllərinə sadiqdir 

Məclis ulu öndər Heydər Əliyevin gənclərə 
hərtərəfli qayğısından bəhs edən videoçarxın  
nümayişi ilə başlanmışdır. 

Paytaxt həyatının bütün sahələrini təmsil 
edən istedadlı və bacarıqlı  gənclərin iştirak 
etdiyi konfransı giriş sözü ilə açan Bakı Şəhər 
Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif 
Abbasov ümummilli lider Heydər Əliyevin bir 
qərinədən artıq müddətdə ölkəmizə rəhbərliyi 
dövründə əldə edilmiş misilsiz nailiyyətlərdən 
söz açmış, dünya şöhrətli siyasət və dövlət 
xadiminin adının çağdaş tariximizə müstəqil 
Azərbaycanın memarı və qurucusu kimi  qızıl 
hərflərlə həkk olunduğunu vurğulamışdır. O 
bildirmişdir ki, müstəqil dövlətimizdə həyata 
keçirilən mükəmməl gənclər siyasəti də 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün isə 
ulu öndərin ən layiqli davamçısı  Prezident 
 İlham Əliyevin həyata keçirdiyi ardıcıl 
tədbirlər ölkəmizdə gənclərin hərtərəfli inkişa-
fını təmin edir.

Bakı ŞİH başçısı aparatının rəhbəri Elgin 
Həbibullayev ulu öndər Heydər Əliyevin for-
malaşdırdığı gənclər siyasətinin Bakı şəhəri 
gənclərinin hərtərəfli inkişafında oynadığı 
müstəsna roldan geniş söhbət açmışdır. O 
qeyd etmişdir ki, bu gün paytaxt gəncliyi öz 
intellektual, yaradıcı və mənəvi-ideoloji yet-

kinliyi ilə dünya gəncləri arasında layiqli möv-
qe qazanmışdır. Gənclərin ulu öndərin həyat 
yolunu və fəaliyyətini dərindən öyrənmələri 
onların mübarizə yollarını nurlandırır. Gənclər 
və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev 
isə ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik 
irsinin varisliyinin təmin edilməsində, onun 
ölməz ideyalarının və möhtəşəm əməllərinin 
davam etdirilməsində indiki gəncliyin üzərinə 
düşən məsul və şərəfli missiyadan danışmış-
dır.

Elmi-praktik konfransın davamında ulu 
öndərin dövlətçilik irsinin aktual məsələlərini 
əhatə edən məruzələr dinlənilmişdir.  Səbail 
rayonundan Xasay Vəliyevin “Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda 
inkişaf strategiyası və iqtisadi dirçəliş”, YAP 
Gənclər Birliyinin sədr müavini Samirə Quli-
yevanın “İlham Əliyev Heydər Əliyev yolunun 
davamçısıdır”, Aprel döyüşlərinin iştirakçı-
sı, polkovnik- leytenant Elşən Qarayevin 
“Heydər Əliyev və ordu quruculuğu”, Sura-
xanı rayonundan geoloq Murad Arzuoğlunun  
“Heydər Əliyevin dövlət neft strategiyası”, 
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu gənc alimlər şu-
rasının sədri  Tünzalə Musayevanın “Heydər 
Əliyev və milli təhsil konsepsiyası” kimi 
təqdimatlarında ümummilli liderin xalqımız və 
dövlətimiz qarşısında tarixi xidmətlərindən, 
gerçəkləşdirdiyi möhtəşəm tədbirlərdən  
qədirbilənliklə  bəhs edilmişdir.

Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika 
fakültəsinin tələbəsi Ayşən Bayramova işti-
rakçıların bəyanatını oxumuşdur. Konfransda 
səslənmiş məruzələrin və təqdimatların kitab 
şəklində çap olunması qərara alınmışdır. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
dəyirmi salonunda Bakı Şəhər Gənclər 
və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı 
ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı ildönümünə 
həsr olunmuş “Heydər Əliyev 
müstəqil Azərbaycanın memarıdır” 
mövzusunda elmi-praktik konfrans 
keçirilmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
illik ümumi yığıncağı keçirilib

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
AMEA-nın elmi nailiyyətlərini əks 
etdirən sərgi ilə tanış olublar. Sərgidə 
akademiyanın institut və təşkilatları, 
regional bölmə və elmi mərkəzləri, 
eləcə də Rəyasət Heyəti üçün ayrıl-
mış guşələrdə Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində müxtəlif nəşrlər və 
istehsal olunan yeni məhsullar nüma-

yiş etdirilib.
Tədbirdə Azərbaycan elminin 

inkişafında xüsusi xidmətləri olan 
görkəmli alimlərin xatirələri bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

AMEA-nın prezidenti, akademik 
Akif Əlizadə tədbir iştirakçılarını ümu-
mi yığıncağın gündəliyi ilə tanış edib.

Sonra akademik Akif Əlizadə 
AMEA-nın 2018-ci il üzrə elmi və 
elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair məruzə 
ilə çıxış edib. AMEA-nın rəhbəri 
dövlət siyasətinin mühüm strateji 
hədəflərinə uyğun olaraq, 2018-ci ildə 
də respublikamızda elm və təhsilin 
inkişafı istiqamətində görülən mühüm 
tədbirlər və əldə edilən uğurlar haq-
qında məlumat verib: “Ötən il AMEA 
tərəfindən  elmi-texniki potensialın 
inkişaf etdirilməsi, multidissiplinar 
tədqiqatların aparılması, beynəlxalq 
elmi əlaqələrin genişləndirilməsi, 
elm, təhsil və iqtisadiyyat ara-
sında əlaqələrin gücləndirilməsi, 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlan-
ması, elmi tədqiqat fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi, elmi potensialın 
ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin 
həllinə yönəldilməsi və digər 
istiqamətlərdə mühüm işlər görülüb”.

Akademik Akif Əlizadə Prezident 
İlham Əliyevin ölkədə “Elm Günü”nün 
təsis edilməsi haqqında 2018-ci il 9 
aprel tarixli sərəncam imzaladığını 
xatırladaraq bunun dövlətimizin baş-
çısının elmimizə diqqət və qayğısının 
daha bir göstərici olduğunu bildirib.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2018-ci ildə 
AMEA-nın elmi müəssisələri 20-yə 
yaxın dövlət proqramının və digər 
tapşırıqların icrasında yaxından işti-
rak edib. Akademiyada dövlətin elm 
siyasətinin reallaşması üzrə mühüm 
elmi tədqiqat işləri və layihələr həyata 
keçirilib.

Elmlə təhsilin vəhdətindən danı-
şan Akif Əlizadə qeyd edib ki, kadr 
hazırlığı sisteminin müasir standart-
lara uyğun təkmilləşdirilməsi, elmi 
tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris 
prosesində tətbiqi məqsədilə hesa-
bat ilində mühüm tədbirlər görülüb. 
2018/2019-cu tədris ili üçün AMEA-
nın magistraturasına 19 ixtisas, 48 
ixtisaslaşma üzrə 67 nəfər yüksək 
balla qəbul olunub.

AMEA-nın prezidenti innovativ 
fəaliyyət sahəsində görülən işlər 
haqqında da məlumat verib. Hesa-
bat ilində AMEA Yüksək Texnolo-
giyalar Parkında (YTP) innovasiya 
məhsullarının və yüksək texnologi-
yaların, həmçinin strateji əhəmiyyətli 
məhsulların hazırlanması, işlənilməsi, 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə elmi 
tədqiqatların və təcrübə-konstruktor 
işlərinin aparılması, onların 

nəticələrinin sənaye, xidmət və digər 
sahələrdə tətbiqi istiqamətində mü-
hüm nəticələr əldə edildiyini, 2018-ci 
ildə YTP-nin rezidentlərinin sayının 
11-ə çatdığını deyib.

Akademik Akif Əlizadə beynəlxalq 
elmi əlaqələrdən də danışıb, 2018-
ci ildə bir sıra xarici ölkələrin elmi 
müəssisələri ilə əməkdaşlığa 
dair imzalanan müqavilələrin 
əhəmiyyətindən bəhs edib.

Bildirilib ki, ötən il AMEA-nın əsas 
fəaliyyət istiqamətlərindən olan sosial 
sahədə də mühüm tədbirlər həyata 
keçirilib. Əməkdaşların sosial-iqti-
sadi hüquqlarının qorunması, iş və 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
əməkhaqlarının artırılması, onların 
istirahətinin və sağlamlıqlarının təmin 
olunması, mənzil təminatının həlli 
istiqamətində bir sıra işlər görülüb.

Məruzədən sonra AMEA-nın 
akademik-katibi, akademik Rasim 
Əliquliyev AMEA Rəyasət Heyətinin 
2018-ci ildəki elmi və elmi-təşkilati 
fəaliyyətinə dair sualları cavablandı-
rıb.

Yığıncaqda akademik Z.Bünyadov 
adına Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi 
işlər üzrə direktor müavini, akademik 
Şahin Mustafayev, Ə.Hüseynov adına 
İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 
laboratoriya rəhbəri, akademik Asəf 
Hacıyev və AMEA Rəyasət Heyəti 
aparatının elm və təhsil baş idarəsinin 
rəisi, AMEA-nın müxbir üzvü 
Əminağa Sadıqov çıxış ediblər.

Tədbirdə ümumi yığıncağın 
qərar layihəsi müzakirə olunub. 
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin 2018-
ci ildəki fəaliyyəti qənaətbəxş he-
sab olunaraq hesabat təsdiq edilib. 
Qərara əsasən, AMEA-nın Rəyasət 
Heyətinə Prezident İlham Əliyevin 
elmin inkişafı ilə bağlı qarşıya 
qoyduğu vəzifələrin icrasının da-
vam etdirilməsi, dövlətin elmi-texniki 
siyasətinin işlənib hazırlanmasında 
və həyata keçirilməsində AMEA-nın 
iştirakının daha da gücləndirilməsi 
tapşırılıb. Həmçinin “Milli iqtisadiy-
yat və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritələri”nin və 
digər dövlət proqramlarının həyata 
keçirilməsi ilə bağlı müvafiq qurum-
larla əməkdaşlığın və elmi-tədqiqat 
işlərinin gücləndirilməsi, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin respublikamız-
da hakimiyyətə gəlməsinin 50 illik 
yubileyi ilə əlaqədar onun ölkəmizin 
siyasi, ictimai və mədəni həyatında 
oynadığı tarixi rolunun elmi əsaslarla 
araşdırılmasının davam etdirilməsi və 
“Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd 
edilməsi haqqında” dövlətimizin 
başçısının sərəncamının və Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarının icrası 
istiqamətlərində tapşırıqlar verilib. 
Qərarda nüvə fizikası, nanotexnologi-
yalar və nanostrukturlar, informasiya 
texnologiyaları, tətbiqi riyaziyyat və 
riyazi modelləşdirmə, süni intellekt 
sistemləri və mexatronika, astrofizika, 
kimya texnologiyasının və mate-
rialşünaslığın nəzəri problemləri, 
neft kimyası və üzvi sintez, böyük 
dərinlik neftləri, geodinamika və 
seysmologiya, qlobal dəyişikliklər 
və iqlim, molekulyar biologiya, gen 
mühəndisliyi, əhalinin sağlamlığı və 
biotibb üzrə fundamental və tətbiqi 
tədqiqatlara prioritet elmi istiqamətlər 
kimi üstünlük verilməsi əksini tapıb. 
Bundan başqa, Azərbaycan tarixi, 
ədəbiyyatı, dili, incəsənəti və folklo-
runun regional və qlobal problemləri, 
sosial və etnik proseslər, qlobal 
iqtisadi, siyasi, hüquqi faktorların 
ölkəmizə potensial təsiri ilə bağ-
lı tədqiqatların davam etdirilməsi 
tapşırılıb. Həmçinin AMEA-da əldə 
olunan mühüm elmi nəticələrin 
nüfuzlu elmi bazalara inteqrasiya-
sının daha da sürətləndirilməsi, 
akademiyada nəşr olunan jurnalların 
bu bazaların tələblərinə uyğunlaşdı-
rılması üçün zəruri tədbirlərin davam 
etdirilməsi, AMEA-da magistratura 
təhsilinin daha da inkişafı, AMEA-
nın Yüksək Texnologiyalar Parkının 
yerli və beynəlxalq elmi-texnoloji 
şirkətlərlə və biznes strukturları ilə 
əməkdaşlığının genişləndirilməsi və 
digər istiqamətlərdə tapşırıqlar verilib.

Yığıncaqda AMEA-nın vitse-pre-
zidenti və Kimya Elmləri Bölməsinin 
akademik-katibi vəzifələrinə seçkilər 
keçirilib. Gizli səsvermə yolu ilə 
keçirilən seçkilərdə AMEA-nın həqiqi 
üzvləri iştirak ediblər. Seçkilərin 
nəticəsinə görə, akademik Rasim 
Əliquliyev AMEA-nın vitse-prezidenti, 
akademik Vaqif Fərzəliyev isə Kimya 

Elmləri Bölməsinin akademik-katibi 
vəzifələrinə seçiliblər. AMEA-nın 
akademik-katibi vəzifəsini AMEA-nın 
müxbir üzvü Əminağa Sadıqov icra 
edəcək.

Sonra BMT-nin Baş Assamb-
leyası tərəfindən 2019-cu ilin 
“Beynəlxalq Kimyəvi Elementlərin 
Dövri Cədvəli ili” elan olunması ilə 
əlaqədar D.İ.Mendeleyevin “Kimyəvi 
Elementlərin Dövrü Qanunu”nun 
kəşfinin 150 illiyinə həsr olunan elmi 
sessiya işə başlayıb. 

AMEA-nın vitse-prezidenti, 
akademik Dilqəm Tağıyev “Kimyəvi 
elementlərin dövri sistemi təbiətin 
fundamental qanunlarından biridir” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək 
bildirib ki, kimyəvi elementlərin 
dövri cədvəli kimyəvi elementləri 
sistemləşdirməklə bərabər fizika, 
kimya, biologiya, geokimya, kris-
talloqrafiya, astrofizika və digər 
elmlərin də inkişafında mühüm rol 
oynayır. XX əsrdə dövri cədvəl bir çox 
dəyişikliklərə məruz qalmasına bax-

mayaraq, son nəticədə daha təkmil 
vəziyyətə gətirilib.

Məruzəçi Azərbaycanda qey-
ri-üzvi funksional materialların, 
yarımkeçiricilərin və topoloji izolya-
torların məqsədli sintezi sahəsində 
axtarışlarda dövri cədvəlin mühüm ro-
lundan bəhs edib, AMEA-nın Kataliz 
və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda son 
illərdə bu istiqamətdə əldə edilmiş 
elmi nəticələr haqqında məlumat 
verib.

Elmi sessiyada Milli Nüvə 
Tədqiqatları Mərkəzinin sədri, 
akademik Adil Qəribov, Bakı Dövlət 
Universitetinin kimya fakültəsinin 
dekanı, professor Əbdülsəid Əzizov 
və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin kimya və qeyri-üzvi 
maddələrin texnologiyası kafedra-
sının müdiri, kimya elmləri doktoru 
Yunis Qəhrəmanov çıxış ediblər.

Daha sonra yekun nitqi söyləyən 
akademik Akif Əlizadə doktorantura 
təhsilinin Avropa təhsil sisteminə in-
teqrasiyasını təmin etmək məqsədilə 
Avropa İttifaqının “Erasmus+” proqra-
mının “Nizami” layihəsi çərçivəsində 
müvafiq tədbirlərin davam 
etdirilməsinin, gənc alimlərin təcrübə 
keçmək və təhsil almaq məqsədilə 
dünyanın nüfuzlu elmi mərkəzlərinə 
və ali təhsil müəssisələrinə 
göndərilməsi istiqamətində fəaliyyətin 
daha da gücləndirilməsinin vacib-
liyini diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib 
ki, multidissiplinar tədqiqatların 
gücləndirilməsi istiqamətində riyaziy-
yat və informatikanın elmin müxtəlif 
sahələrinə tətbiqinə xüsusi diqqət ay-
rılmalı, alimlərimiz dövlət siyasətinin 
mühüm prioritetlərindən birini təşkil 
edən qeyri-neft sektorunun inkişafına 
öz töhfələrini verməlidirlər.

Sonda akademik Akif Əlizadə 
Azərbaycan alimlərinə gələcək 
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Mayın 1-də Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının (AMEA) 
illik ümumi yığıncağı keçiri-
lib. AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirdə Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Administra-
siyasının rəhbəri, akademik 
Ramiz Mehdiyev, Prezident 
Administrasiyasının humanitar 
siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Fərəh Əliyeva, Baş 
nazirin müavini Əli Əhmədov, 
müxtəlif dövlət qurumlarının 
və ali təhsil müəssisələrinin 
rəhbərləri, AMEA-nın həqiqi 
və müxbir üzvləri, institut və 
təşkilatlarının direktorları, KİV 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu 
Cenevrə Mərkəzi ilə əməkdaşlığa başlayır 

Prezident Adminstrasiya-
sı, Milli Məclisin İnsan hüquq-
ları komitəsi, Ombudsman 
Aparatı, Ədliyyə Nazirliyi, 
QHT Şurası təmsilçilərinin, 
BMT-nin Azərbaycandakı re-
zident- əlaqələndiricisi Qulam 
İsakzainin, müxtəlif ölkələrin 
səfirlik nümayəndələrinin 
və jurnalistlərin iştirak 
etdikləri mərasimdə anlaşma 
sənədini BAMF-ın prezidenti 
Umud Mirzəyev və Cenevrə 
Mərkəzinin icraçı direktoru, 
səfir İdris Cəzairi imzalayıb-
lar. 

Memorandumda tərəflər 
BMT-nin Cenevrə ofisində 
(UNOG) insan hüquqları-
nın və  sivilizasiyalararası 
əməkdaşlığın təşviqi, 
sülhün möhkəmləndirilməsi 
ilə əlaqədar mövzularla 
bağlı panel müzakirələrin 
keçirilməsi, dünyada sül-
hün bərqərar olması ilə 

bağlı qarşılıqlı fəaliyyətlərin 
dəstəklənməsi, nəşr edilmiş 
bəyanat və rəylərin hər iki 
qurumun idarə etdiyi müvafiq 
kommunikasiya vasitələrində 
ictimailəşdirmək haqda qarşı-
lıqlı razılığa gəliblər. 

Sonda qonaqlar  
BAMF-ın “Mənim kəndim, 
mənim vətənim” layihəsi 
çərçivəsində planlaşdırılan 
sərginin hazırlıq işləri ilə 

tanış olublar. 
Xatırladaq ki, İnsan Hü-

quqlarının İnkişafı və Qlobal 
Dialoq üzrə Cenevrə Mərkəzi 
(Cenevrə Mərkəzi) Qlobal 
Şimal və Qlobal Cənub 

arasında mədəniyyətlərarası, 
dini və sivilizasiya dialoqu 
vasitəsilə, eləcə də ərəb 
ölkələrindəki tərəfdaşların 
davamçılarına təlimlər 
keçirilməsilə insan hüquqla-
rının təbliğinə həsr edilmiş 
beyin mərkəzidir. 

T.AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu (BAMF) 
ilə İnsan Hüquqlarının İnkişafı və Qlobal Dialoq 
üzrə Cenevrə Mərkəzi (Cenevrə Mərkəzi) 
arasında anlaşma memorandumu imzalanıb.

Azərbaycan Asiya İnkişaf  
Bankının Rəhbərlər Şurasının  

İllik Toplantısında təmsil olunur

Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, toplantıda 
Azərbaycanı maliyyə naziri, bankın Rəhbərlər 
Şurasının üzvü Samir Şərifovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir.

Mayın 5-dək davam edəcək İllik Top-
lantıda üzv ölkələrdən nazirlər, mərkəzi 
bank rəhbərləri, yüksək vəzifəli dövlət və 
hökumət rəsmiləri, iş adamları, beynəlxalq 

maliyyə institutları və vətəndaş cəmiyyəti 
nümayəndələri, tanınmış alim və ekspertlər 
Asiya və Sakit okean bölgəsinin gələcək in-
kişafını təmin edəcək iqtisadi, maliyyə, sosial 
proqramları müzakirə edəcəklər.

İllik Toplantı çərçivəsində maliyyə naziri 
Samir Şərifovun bir sıra ikitərəfli görüşlərinin 
keçirilməsi də nəzərdə tutulub. 

Qeyd edək ki, 1966-cı ildə yaradılan AİB-
in baş qərargahı Filippinin paytaxtı Manilada 
yerləşir. Bankın 67 ölkə-üzvü var. Azərbaycan 
AİB-ə 1999-cu il dekabrın 22-də üzv qəbul 
olunub. Azərbaycan Respublikası bankın 
Rəhbərlər Şurasının 2015-ci ildə keçirilən 48-
ci illik toplantısına ev sahibliyi edib.   

Mayın 1-də Fici Respublikasının 
paytaxtı Suvada Asiya İnkişaf 
Bankının (AİB) Rəhbərlər Şurasının 
52-ci İllik Toplantısı öz işinə 
başlayıb.



Vətəndaşların problemlərinin  
həlli dövlət siyasətinin prioritetidir 

– Çingiz müəllim, aprelin 30-da 
Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin ilin birinci 
rübünün yekunlarına və qarşıda du-
ran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
vətəndaşların problemlərinin həlli, 
onların mərkəzi və yerli icra orqan-
larının nümayəndələri tərəfindən 
qəbul edilməsi, insanlara diqqət və 
qayğı göstərilməsi barədə də tapşı-
rıqlar verildi. Bu barədə fikirlərinizi 
bilmək maraqlı olardı.

– Prezident İlham Əliyev ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi vaxtdan bu günə 
qədər insan amilini dövlət siyasətinin 
prioritetinə çevirib. “Xalqın birinci 
xidmətçisi mənəm və bütün dövlət 
məmurları belə işləməlidir”, – deyən 
ölkə başçısı bununla hər bir dövlət 
məmuruna öz məsuliyyətini dərk etməsi 
barədə xəbərdarlığını bildirib. Cənab 
Prezident keçirdiyi tədbirlərdə qətiyyətlə 
bildirir ki, hər bir dövlət məmuru təmiz 
işləməlidir, xalqla bir yerdə olmalıdır, 
təvazökar, işgüzar və vətənpərvər olma-
lıdır, rüşvət almamalıdır, özünü xalqdan 
üstün tutmamalıdır, işlədiyi bölgələrdə, 
sahələrdə hörmət qazanmalı, Vətənə 
sədaqətli olmalıdır. Nazirlər Kabineti-
nin ilin birinci rübünün yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasında da bu məsələni yenidən 

gündəmə gətirdi. 
Dövlət başçısı müvafiq icra orqan-

larının rəhbərlərinə və məsul şəxslərə 
daim vətəndaşların problemləri ilə 
məşğul olmaları barədə göstəriş verdi. 
Dedi ki, icra hakimiyyətinin başçı-
ları tez-tez qəsəbələrdə, kəndlərdə 
olmalıdırlar, vətəndaşların problemlərini 
eşitməlidirlər. Onlara biganə qalmamalı, 
şərait yaratmalı, dəstək olmalı, kömək 
göstərməlidirlər. Bu sahədə çox ciddi 
islahatların aparıldığını və bundan 
sonra da davam etdiriləcəyi anonsunu 
da verdi. 

Prezidentin bu sözlərinin əsas 
hədəfi, təbii ki, dövlət məmurlarıdır. 
Dəfələrlə qeyd edildiyi kimi, əgər 
məmur özünü xalqdan üstün tutursa, 
orada heç bir inkişafdan söhbət gedə 
bilməz. Son illər nazirlərin, komitə 

sədrlərinin və digər məsul şəxslərin 
regionlarda qəbul keçirmələri, 
vətəndaşları dinləmələri, onların qarşı-
laşdıqları problemlərin operativ şəkildə 
aradan qaldırılmasına nail olmaları 
əhalinin dövlət başçısının ətrafında 
daha sıx birləşməsində mühüm rol 
oynayıb. Bütün bunlar ölkə rəhbərinin 
insan amilinə verdiyi yüksək dəyərin 
bariz nümunəsidir. 

– Deputat seçildiyiniz 80 saylı 
İmişli – Beyləqan seçki dairəsində 

seçicilərinizlə ardıcıl olaraq görüşlər 
keçirirsiniz. Dövlət başçısınız insan 
amilinə verdiyi yüksək dəyər, bu-
nunla əlaqədar aparılan islahatlar, 
idarəetmə sistemində yeniliklər əhali 
tərəfindən necə qarşılanır?

– Mən artıq seçicilərimlə 16 dəfə 
görüşmüşəm. Bu görüşlər hələ davam 
edəcək. Hər dəfə şahidi oluram ki, 
dövlət başçısının həyata keçirdiyi isla-
hatlar, əhalinin sosial müdafiəsinin daha 
da gücləndirilməsi istiqamətində imza-
ladığı fərman və sərəncamlar, xüsusilə, 
2018- ci ildə Prezident seçildikdən 
sonra ilk imzaladığı ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və 
hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz 
itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edil-
miş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin 
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılma-

sı ilə bağlı fərman, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər haqqında” sərəncam, 
“Fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqın-
da” fərman əhalinin sosial rifahının 
yüksəldilməsində müstəsna rol oynayıb. 
İnsanlar belə dövlət başçısı ilə qürur 
hissi keçirirlər. 

– Prezident Nazirlər Kabineti-
nin sonuncu iclasında islahatların 
bundan sonra da davam edəcəyini 
bildirdi... 

– İslahatlar dövlət idarəçiliyində 
yenilənmə ilə bərabər, əhalinin həyat 
tərzinin daha da yaxşılaşdırılmasına 
istiqamətlənib. Eyni zamanda, insanları 
narahat edən problemlərin, o cümlədən 
korrupsiyanın, rüşvətxorluğun aradan 
qaldırılmasında da böyük rol oynayır. 
Dövlət başçısının dediyi kimi, idarəetmə 
sahəsində islahatların aparılmasına 
böyük ehtiyac var. Bu islahatlar xalq 
tərəfindən də dəstəklənir və artıq öz 
bəhrəsini verir. Hansı problem insan-
ları daha çox narahat edirsə, həmin 
məsələlər də dövlət proqramlarına 
salınır və qısa müddət ərzində öz həllini 
tapır. Nazirlər Kabinetinin iclasında da 
diqqətə çatdırıldı ki, regional inkişaf 
proqramları, əsasən, yerlərdən gələn 
məktublar, sifarişlər əsasında forma-
laşdırılır. Ona görə də cənab Prezi-
dent qəti şəkildə bildirdi ki, mərkəzi 
icra orqanlarının nümayəndələri daim 
vətəndaşların problemləri ilə məşğul 
olmalıdırlar: “Azərbaycan vətəndaşları 
əmin ola bilərlər ki, ən ağır məqamlarda 
dövlət onların yanındadır”.

 Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV,  

“Xalq qəzeti”

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadədir

İslahatlar sosial-iqtisadi 
məqsədləri reallaşdırır

Nazirlər Kabinetinin cari 
ilin birinci rübünün yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunan iclasında bu 
barədə ətraflı danışılıb. Dövlət 
başçısının hesabat dövründə 
ölkə iqtisadiyyatında, eləcə 
də qeyri-neft sektorunda, 
habelə sosial sahədə əldə 
edilən müsbət nəticələrlə 
bağlı fikirləri diqqətə çatdırılıb. 
Bununla əlaqədar əvvəlcə bir 
məqamı xatırlatmaq istərdim. 
Bu, möhtərəm Prezident  
tərəfindən Azərbaycan 
vətəndaşlarına göstərilən 
böyük diqqət və qayğı ilə 
bağlıdır. Belə ki, Prezident 
İlham Əliyevin ən ağır 
vaxtlarda dəfələrlə onların 
yanında olduğunun şahidi 
olmuşuq. Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında ölkə rəhbəri mərkəzi 
və yerli icra hakimiyyəti 
orqanları nümayəndələrindən 
də bunu tələb etdi, insanlara 
daim qayğı göstərmələrinin, 
vətəndaşların yanında 
olmalarının zəruriliyini bildirdi. 
Müvafiq icra orqanlarının 
rəhbərlərinə və məsul şəxslərə 
insanların problemləri ilə 
daim məşğul olmaları barədə 
göstəriş verdi. İcra başçılarının 
vətəndaşların problemlərinə 
biganə qalmamalarını,  onlara 
dəstək olmalarını, kömək 
göstərmələrini tövsiyə etdi.  

Prezident iclasda iqtisadi 
sahədə aparılan siyasətin  
müsbət rəqəmlərlə nəzərə 
çarpdığını da diqqətə 
çarpdırdı. Bildirdi ki, ilin birinci 
rübündə ümumi daxili məhsul 
3 faiz artıb: “Bu, son bir neçə il 
ərzində ən yüksək göstəricidir 
və əminəm ki, ilin sonuna 
qədər bu rəqəm daha da 
artacaq. Çünki görülən işlər 
bunu deməyə əsas verir”.

Ölkə rəhbəri hesabat 
dövründə ümumi daxili 

məhsulun 3 faiz, sənaye 
istehsalının 4,4 faiz, qeyri-neft 
sektorunda sənaye istehsalının 
15,6 faiz, kənd təsərrüfatının 
3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin 
isə 5,5 faiz artdığını, ölkə 
iqtisadiyyatına 2,8 milyard 
dollar investisiya qoyulduğunu 
vurğulayıb. Bu isə hazırda 
iqtisadi cəhətdən tam müstəqil 
olmaq Azərbaycana siyasi 
müstəvidə də tam sərbəst 
davranmağa və öz haqqını 
tanıtmaq uğrunda heç kimdən 
çəkinmədən konkret siyasət 
sərgiləməyə imkan verir. 

Bu gün dünya siyasət 
meydanında gedən ikili 
standartlar fonunda Dağlıq 
Qarabağ kimi ağrılı məsələnin 
həllində cənab İlham Əliyevin 
apardığı düşünülmüş xarici 
siyasətin məntiqi nəticəsi açıq-
aydın nəzərə çarpır. Məhz 
bu siyasət Dağlıq Qarabağ 
problemində Ermənistan kimi 
işğalçı bir ölkənin beynəlxalq 
aləmdə mövqelərini gündən-
günə zəiflədir. Bu, həm də 
ona görə mümkün ola bilir 
ki, Azərbaycanın iqtisadi 
dayaqları kifayət qədər 
möhkəmdir və getdikcə daha 
da güclənir.  

Azərbaycan hazırda 
bölgənin ən böyük transmilli 
layihələrinin müəllifi və baş 
icraçısıdır. Ötən il Cənubi Qaz 
Dəhlizi layihəsi çərçivəsində 

“Şahdəniz-2” və TANAP 
layihələrinin uğurla 
reallaşması, “Azərspace-2” 
peykinin orbitə buraxılması, 
Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı Kompleksinin, 
Sumqayıt polipropilen 
müəssisəsinin, Azərbaycanın 
dövlət investisiyası ilə 
Türkiyədə böyük neft 
emalı zavodunun istismara 
verilməsi bu sırada 
dayanan layihələrdəndir. Bu 
təşəbbüslər on illər boyu ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafına 
mühüm töhfələr verəcək.

Yuxarıda qeyd edilənlər 
deməyə əsas verir ki, bu 
ilin növbəti aylarında da  
Azərbaycan iqtisadiyyatı 
daha sürətli inkişaf yolu ilə 
irəliləyəcək. İqtisadiyyatda 
qeyri-neft sektorunun üstün 
inkişafı prioritet təşkil edəcək. 
Başlıca hədəf isə ixracı 
əvəzləyəcək yerli istehsalın 
həcminin artırılmasından və 
qeyri-neft sektorundan ixracın 
həcminin əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldilməsinin  təmin 
olunmasından ibarət olacaq.

Ölkəmiz hazırda regionda 
həyata keçirilən qlobal enerji 
və kommunikasiya layihələrinin 
təminatçısına çevrilib, 
ümumi daxili məhsulun artım 
tempinə görə dünyanın 
lider dövlətləri sırasına 
yüksəlib, respublikada sosial 
problemlərin həlli - işsizliyin, 
yoxsulluğun azaldılması, 
infrastrukturun bütün 
sahələrdə yeniləşdirilməsi 
istiqamətlərində önəmli 
addımlar atılıb, vətəndaşların 
firavan, azad yaşayışı, insan 
hüquq və azadlıqlarının təmini, 
habelə demokratikləşmə 
yolunda önəmli tədbirlər 
həyata keçirilib. 

Əli NURİYEV,  
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor

Son 16 ildə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda praqmatik və 
realist siyasət yürüdüb, müstəqil dövlətçilik ənənələrini formalaşdırıb, 
respublikamızın gələcək uğurlarına əsaslı təminat yaradıb.

Təbii qaz üzrə artırılmış  
limit necə tətbiq olunacaq?

Tarif Şurasının 
Katibliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, artıq bu güzəştdən 
– yalnız aşağı tariflə qaz 
istehlakından 1,8 milyondan 
çox abonent (7 milyondan 
çox vətəndaş) yararlanacaq. 
Beləliklə, təbii qazı yalnız 
aşağı tariflə istehlak edən əhali 
abonentlərinin xüsusi çəkisi 70 
faizdən 85 faizədək artacaq. 
Təbii qazdan güzəştli tariflə 
istifadə limitinin artırılması ilə 
əlaqədar olaraq yaranmış fərq 
bütünlükdə dövlət tərəfindən 
qarşılanacaq.

Artırılmış limitin tətbiqinə 
gəlincə, qeyd edək ki, hesab-
laşma bu il yanvarın 1-dən 
etibarən istifadə olunan təbii 
qazın həcminə uyğun olaraq 
həyata keçiriləcək. Tutaq ki, 
abonent mayın 1-dək 1400 
kubmetr qaz istehlak edib. Bu 
halda abonent ilin sonunadək 
daha 800 kubmetr təbii qazı 

aşağı tariflə (1 kubmetr üçün 
10 qəpik) istifadə edə biləcək. 
Abonent bu tarixədək əvvəlki 
limiti (1700 kubmetr) ötübsə, 
yeni limitədək olan hissə 
üçün ödədiyi vəsait hesablaş-
malarda nəzərə alınacaq.  

Əgər abonent il ərzində 
müəyyən olunmuş yeni 
limitdən (2200 kubmetr) çox 
təbii qaz istifadə edərsə, 
bu halda hesablaşma yeni 
limitdən artıq hissə üçün 1 

kubmetr x 20 qəpik olmaqla 
həyata keçiriləcək.

Məlumat üçün qeyd edək 
ki, bir abonentin faktiki orta 
illik təbii qaz istehlakı 1400 
kubmetrdən aşağıdır. 

Atılmış bu humanist 
addım dövlət başçısının 
ölkə vətəndaşlarına böyük 
diqqət və qayğısının daha bir 
nümunəsidir.

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin sistemli və davamlı sosial 
siyasətinin davamı olaraq növbəti humanist ad-
dım atılıb. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurası-
nın aprelin 30-da keçirilmiş iclasında əhali üzrə 
təbii qazın aşağı tariflə illik istehlak həcmi 1700 
kubmetrdən 2200 kubmetrədək artırılıb.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

 Cənab Prezident forum 
haqqında deyib: “ Bu forum 
məhz Azərbaycanda keçiri-
lir... “Bakı prosesi”nin təməli 
Azərbaycanda qoyulmuşdur. 
2008-ci ildə Avropa Şurasına 
üzv olan ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin toplantısında 
Azərbaycan tərəfindən İslam 
ölkələrinin nümayəndələri 
dəvət olunmuş və birgə keçi-
rilmiş tədbirdə çox səmimi və 
açıq fikir mübadiləsi aparılmış-
dır. O tədbirin sonunda “Bakı 
bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. 
İlk dəfə olaraq, bu formatda 
beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. 
2009-cu ildə isə İslam Konfran-
sı Təşkilatına üzv olan ölkələrin 
mədəniyyət nazirlərinin Bakıda 
keçirilmiş toplantısında Avropa 
ölkələrinin nümayəndələri 
dəvət olunmuş və bir daha bu 
formatda görüş keçirilmişdir. 
2010-cu ildə Bakıda dünya 
dinləri liderlərinin Zirvə görüşü 
keçirilmişdir. Həmin Zirvə gö-
rüşünün çox böyük əhəmiyyəti 
olmuşdur və o toplantının 
müsbət nəticələrini biz bu gün 
də görürük.” 

2011-ci ildə I 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu keçirildi. Sonra isə hər 
iki ildən bir dialoq forumunun 
iştirakçıları Bakıya toplaşır-
lar. Artıq bu il sayca V forum 
keçiriləcək. 

Azərbaycan belə mötəbər 
tədbirlərin keçirilməsi üçün 
artıq ənənəvi bir məkana 
çevrilmişdir. Əlbəttə, bunun 
həm coğrafi, həm tarixi, həm 
də mədəni əsasları var. Bu 
gün Azərbaycanda bütün 
xalqlar, ayrı-ayrı dinlərin 
nümayəndələri bir ailə kimi 
yaşayırlar. İctimai-siyasi 
quruluşundan asılı olmayaraq, 
heç vaxt Azərbaycanda milli 
və yaxud dini zəmində nəinki 
qarşıdurma, heç anlaşılmazlıq 
da olmamışdır. Bütün dövrlərdə 
Azərbaycanda xalqlar bir ailə 
kimi yaşamışlar, onları həmişə 
dostluq münasibətləri bağla-
mışdır. Azərbaycan müstəqil bir 
ölkə kimi inkişaf etdiyi dövrdə 
belə müsbət meyillər daha da 
güclənməkdədir. 

Bu gün Azərbaycanda 
milli və dini dözümlülüyün, 
tolerantlığın yüksək səviyyədə 
olması faktdır. Prezident 
deyib: “ Mən şübhə etmirəm 
ki, Azərbaycanda milli və dini 
dözümlülük məsələləri bundan 
sonra da uğurla öz həllini tapa-
caq, Azərbaycan vətəndaşları 
bundan sonra da bir ailə kimi 
yaşayacaqlar.” 

Mədəniyyət Nazirli-
yi beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri ilə keçirdiyi 
görüşlərdə bu forumla bağlı 
müzakirələr aparmışdır. Hələ 
ötən ilin noyabr ayında nazir 
Əbülfəs Qarayevin Nyu-Yorkda 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyan-

sının ali nümayəndəsi Nasir 
Əbdüləziz Əl-Nasir ilə görüşü 
zamanı bu təşkilatın dünya 
miqyasında həyata keçirdiyi 
proqramlar, xüsusilə alyansın 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin “Bakı 
prosesi” təşəbbüsünün və 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun tərəfdaşı 
olması barədə fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. Həmin görüşdə 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumuna hazırlığın baş-
ladığını və forumun işində BMT-
nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə 
əməkdaşlığın davam etdiriləcəyi 
diqqətə çatdırilmışdır.

Mədəniyyət Nazirliyi aparat 
rəhbərinin müavini, beynəlxalq 
əməkdaşlıq və innovativ inkişaf 
şöbəsinin müdiri, tədbirin 
əməliyyat qrupunun rəhbəri 
Vasif Eyvazzadənin - UNESCO 
Katibliyinin rəsmiləri ilə görüşü 
də hazırlıq işlərinin tərkib 
hissəsidir. V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu ilə bağlı keçirilmiş 
görüşdə UNESCO-nun So-
sial və Humanitar Elmlər 
Departamentinin rəhbəri 
Magnus Maqnusson təmsil 
etdiyi qurumun Azərbaycanın 
mədəniyyətlərarası dia-
loq sahəsində beynəlxalq 
səviyyədə fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirdiyini 
və bu istiqamətdə qarşı-
lıqlı əməkdaşlığın davam 
etdirilməsinə böyük önəm 

verdiyini bildirib.
Aprelin 23-də V Dünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun Bakı şəhərində 
keçirilməsi ilə əlaqədar ya-
radılmış Təşkilat Komitəsinə 
daxil olan dövlət qurumları 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
iclas keçirilib. Mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev 
çıxış edərək hazırlıq işləri 
və qarşıda duran vəzifələr 
haqqında danışıb. Bildirib ki, 
dünyanın nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarının öz tədbirlərini 
Azərbaycanda keçirmələri 
müstəqil dövlətimizin nüfuzun-
dan xəbər verir.

Ə.Qarayev vurğulayıb ki, 
2008-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə əsası 
qoyulan mədəniyyətlərarası 
dialoqa dair “Bakı prosesi” 10 
il ərzində müxtəlif qitələrdə ya-
şayan və fərqli etnik, mədəni, 
dini mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı 
insanlar və qruplar arasında 
qarşılıqlı anlayış və hörmət 
çərçivəsində səmimiyyət və 
qarşılıqlı hörmətə əsaslanan 
fikir mübadiləsi üçün qlobal 
platformaya çevrilib: “Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun coğrafiyası çox 
genişlənib, tədbirə qoşulan 
qurumların sayı xeyli ar-
tıb. Budəfəki forumda Latın 
Amerikası ölkələrindən tutmuş 
Səudiyyə Ərəbistanı, Kolum-
biya, Böyük Britaniya, Peruya 
kimi dövlətlərin təmsilçiləri 
iştirak edəcəklər. Ümumilikdə 

beşinci foruma 35 beynəlxalq 
təşkilat və 100-dən çox ölkəni 
təmsil edən nümayəndələr 
qoşulacaqlar. Bir çox ölkələr 
xarici işlər və mədəniyyət 
nazirləri, parlament sədrləri 
səviyyəsində təmsil olunacaq-
dır. 

Qeyd edək ki, 5-ci Dün-
ya Mədəniyyətlərarası Di-
aloq Forumu çərçivəsində 
insan həmrəyliyini yaratmaq 
və müxtəlif icmalarda zo-
rakılığa və ayrı-seçkiliyə 
qarşı mübarizədə yerli 
insanlara kömək etmək 
üçün (praktiki strategiya 
kimi) mədəniyyətlərarası 
dialoqun rolu öyrəniləcək. 
Bundan başqa, forumda 
mədəniyyətlərarası dialoq 
və insan ləyaqətini təbliğ 
etməklə inklüziv və davamlı 
cəmiyyətlərin qurulmasında 
dövlət, özəl və üçüncü sektoru 
təmsil edən təşkilatlar üçün 
ümumi yol xəritəsini hazırla-
maq məqsədilə siyasi, iqtisadi, 
maliyyə, hərbi, humanitar və 
sosial təşkilatlar arasında 
sinerji və tərəfdaşlıq forma-
laşdırmaq üçün beynəlxalq 
təşkilatların və nazirlərin 
2-ci yüksək səviyyəli görüşü 
keçiriləcək.

V Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun da dünyanı 
narahat edən problemlərin 
müzakirəsinə geniş meydan 
açacağı şübhəsizdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Mən ümid edirəm ki, Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu ənənəvi xarakter alacaqdır. 
Bundan sonrakı illərdə də Azərbaycanda belə 
tədbirlər keçiriləcək və mən tam əminəm ki, 
hər bir belə tədbir böyük məna daşıyır. Sadəcə 
olaraq, görüşüb fikir mübadiləsi aparmaq 
kifayətdir ki, artıq müsbət bir impuls verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Mədəniyyətlərarası dialoq sülhə,  
sabitliyə və əmin-amanlığa xidmət edir
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AZƏRTAC xəbər verir ki, 
UNESCO-nun mədəniyyətlərarası 
dialoq şöbəsinin müdiri Ann-Belinda 
Preisin moderatorluğu ilə keçirilən 
tədbirdə çıxış edən mədəniyyət nazi-
rinin müavini Sevda Məmmədəliyeva 
mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində 
müzakirələrin xüsusi əhəmiyyəti oldu-
ğunu qeyd edib. Bildirib ki, bu sahədə 
bütün dünyada elmi araşdırmaların art-
ması təqdirəlayiqdir. Mədəniyyətlərarası 
dialoqun elmi cəhətdən araşdırılması 
olduqca əhəmiyyətlidir. 

Sevda Məmmədəliyeva Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüskarı 
olduğu “Bakı Prosesi” barədə ətraflı 
məlumat verib. Bildirilib ki, “Bakı Prose-
si” çərçivəsində Azərbaycanda bir çox 
mühüm beynəlxalq tədbirlər keçirilib. Bu 
tədbirlərdə dünyanın ictimai, siyasi, din 
xadimləri, alimlər iştirak ediblər. 

Azərbaycanda dövlət-din 
münasibətlərinə toxunan nazir müavini 
qeyd edib ki, ölkəmizdə din dövlətdən 
ayrı olsa da, dindarlar xüsusi qayğı ilə 
əhatə ediliblər.

Mədəniyyətlərarası anlaşma 
üçün dinlərarası dialoqda UNIWIN 

şəbəkəsinin əlaqələndiricisi Fəthi 
Mənsuri Yeni Zelandiyada, Şri-Lankada 
törədilən terror aktları barədə danışıb. 
Bildirib ki, bu hadisələr əksər hallarda 
dini savadsızlıq səbəbindən baş verir. 
O, həmçinin dinlərarası dialoqun olma-
masının bu kimi xoşagəlməz halların 
baş verməsində rolunu qeyd edib. 

Dünyada dinlərarası dialoqun 
qurulması istiqamətində görülən 
işlərdən danışan BMT-nin din və 

inkişaf üzrə qurumlararası işçi qrupu-
nun əlaqələndiricisi Azza Kərəm bu 
sahədə müəyyən uğurlara nail olunma-
sına baxmayaraq, hələ də çox sayda 
problemlərin qaldığını deyib. Əlavə 
edib ki, son zamanlar dünyada yaşa-
nan faciəvi hadisələr dinlərarası dialoq 
sahəsində hələ xeyli işlər görülməli 
olduğunu bir daha təsdiq edir.

Tədbir mövzu ətrafında 
müzakirələrlə davam edir.

Mayın 1-də Bakıda V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu çərçivəsində “Dinlərarası dialoq və dini müxtəlifliyin idarə 
olunması” mövzusunda III akademik forum keçirilir.  

Bakıda V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
çərçivəsində III akademik forum keçirilir

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri mayın 
1-də Bakı Konqres Mərkəzində forumla bağlı 
təşkil olunan mətbuat konfransında Mədəniyyət 
Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini Vasif 
Eyvazzadə deyib.

O bildirib ki, tədbirin təşkilatçıları 
Azərbaycan hökuməti, Mədəniyyət Nazirliyi, 
tərəfdaşları isə UNESCO, BMT-nin Sivilizasi-
yalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa 
Şurası və ISESCO-dur.

Diqqətə çatdırıb ki, 2008-ci ildə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata 
keçirilən “Bakı prosesi” 10 il ərzində müxtəlif 
qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və 
linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar 

və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış və hörmət 
çərçivəsində səmimiyyət və qarşılıqlı hörmətə 
əsaslanan fikir mübadiləsi üçün pozitiv platfor-
ma yarada bilib.

Bildirilib ki, forum üç istiqamətdə da-
vam edəcək. Belə ki, forum çərçivəsində 
mədəniyyətlərarası dialoq və insan ləyaqətini 
təbliğ etməklə inklüziv və davamlı cəmiyyətlərin 
qurulmasında dövlət, özəl və üçüncü sektoru 
təmsil edən təşkilatlar üçün ümumi yol xəritəsini 
hazırlamaq məqsədilə digər maraqlı tərəflərlə 
yanaşı, həm də siyasi, iqtisadi, maliyyə, 
hərbi, humanitar və sosial təşkilatlar arasında 
tərəfdaşlığın formalaşdırılması üçün beynəlxalq 
təşkilatların və nazirlərin 2-ci yüksək səviyyəli 
görüşü keçiriləcək. 

Mətbuat konfransında çıxış edən Ko-
ventri Universitetinin Sülh, Etimad və Sosial 
Münasibətlər Mərkəzinin icraçı direktoru 
Mayk Hardi, Avropa Şurasının Şimal-Cənub 
Mərkəzinin Qlobal Təhsil Proqramının meneceri 
Migel Silva, UNESCO-nun Mədəniyyətlərarası 
dialoq bölməsinin rəhbəri Ann-Belinda Preys 
və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, İtaliya İslam 
Dini Cəmiyyətinin prezidenti Yahya Pallavi-
cini “Bakı prosesi”nin əhəmiyyətini yüksək 
qiymətləndirərək Azərbaycan hökumətinə belə 
bir forumun təşkilinə görə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Sonda jurnalistləri maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb.

Forumda 105-dən çox ölkə və 35-dən çox beynəlxalq 
təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edəcək

Mayın 2-3-də Bakıda “Ayrı-seçkilik, 
qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə 
qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” 
şüarı altında 5-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
keçiriləcək. Forumda 105-dən çox ölkə 
və 35-dən çox beynəlxalq təşkilatın 
yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı 
ilə 21-dən çox tədbir təşkil olunacaq. 
Tədbir BMT tərəfindən təşkilatın rəsmi 
internet səhifəsi üzərindən canlı 
yayımlanacaq.



Onun sözlərinə görə, eyni zamanda 
indiyədək 35 min 800 -dən çox sahibkara 2,3 
milyard manatadək güzəştli kredit verilib. Bu  
hesabla 166 minə yaxın yeni iş yerinin açılması 
imkanı yaranıb.

Nazir müavini qeyd edib ki, 2019-cu ilin ötən 
dövrü ərzində 233 sahibkara 34,3 milyon manat 
güzəştli kredit verilib.

Qeyd edək ki, investisiya təşviqi sənədi 

sahibkarlara bir çox vergi və gömrük güzəştləri 
əldə etməyə, o cümlədən 7 il müddətinə  gömrük 
rüsumundan, əmlak və torpaq vergisindən azad 
olmağa imkan yaradır.

“Xalq qəzeti”

Faktların təhrifi: kazimirovların 
zavallı durumu və reallıqlar

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu 
ilə həll edilməsi perspektivi ilə bağlı 
ekspertlərin analizləri davam edir. Nikol 
Paşinyanın Dağlıq Qarabağdakı ter-
rorçu-separatçıların da müzakirələrdə 
müstəqil tərəf kimi iştirak etməsi 
məsələsini gündəmə gətirməsi ilə bir 
sıra çətinliklər meydana çıxmışdı. Ancaq 
Azərbaycan rəhbərliyinin prinsipial və 
qətiyyətli, beynəlxalq hüquq normalarına 
və beynəlxalq təşkilatların sənədlərinə 
əsaslanan mövqeyi sayəsində 
Ermənistanın bu süni hoqqası baş tut-
madı. Təbii ki, bundan Ermənistanın yeni 
hökuməti çox pis vəziyyətə düşdü. On-
dan çıxmaq üçün də müəyyən manevrlər 
etməkdədir.

İndi maraqlı bir mərhələ başlayıb. 
Konkret olaraq, beynəlxalq ictimaiyyət 
N.Paşinyanın bu absurd, qərəzli, 
birtərəfli, Ermənistanın təcavüzkarlığına 
haqq qazandırmağa xidmət edən 
“təklifini” qiymətləndirməkdədir. Ru-
siyada, Avropada, ABŞ-da ekspertlər 
və siyasətçilər həmin mövzu ilə bağlı 
fikirlərini ifadə edirlər. Onların hamısını 
bir məqam birləşdirir: danışıqların forma-
tını dəyişmək mümkün deyildir!

Ancaq təəccüblüdür ki, bəzi 

“siyasətçilər” və “ekspertlər” 
təcavüzkarın bu təklifinə haqq qazan-
dırmağa cəhd edilər. Onlardan biri 
də ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş 
həmsədrlərindən olan Vladimir Kazi-
mirovdur. Bu şəxs “Regnum”da dərc 
etdirdiyi məqalədə münaqişənin həllində 
“dqr”in iştirak edib-etməməli olması ilə 
bağlı fikir bildirməyə çalışıb.

Faktları təhrif etməklə V.Kazimirov 
həm erməni işğalına haqq qazandır-
mağa çalışır, həm də Dağlıq Qara-
bağdakı xunta rejiminin danışıqlarda 
iştirak etməsinin zəruri olduğu haqqında 
sərsəm tezislər irəli sürür. Bu zaman, 
o, hətta adi diplomatik etiketdən belə 
kənara çıxaraq, Azərbaycanın işğala 
qarşı savaş aparmasını “aqressiya” 
adlandırmağa cəhd edir.

Daha qəribəsi odur ki, özü-
nü təcrübəli diplomat hesab edən 
V.Kazimirov adi gözlə görülə bilən qərəz 
nümayiş etdirir, sənədlərin məzmununu 
təhrif edib çox yanlış nəticələr çıxa-
rır. Bütün bu məqamlar haqqında 
Azərbaycan parlamentinin deputatı 
Mixail Zabelin “Regnum”da dərc olu-
nan məqaləsində aydın məntiqlə və 
sadə dillə yazaraq V.Kazimirovun süni 
məntiqini, faktları təhrif etməsini və 
çıxardığı nəticələrin reallığa uyğun olma-
dığını sübut edib.

Başqa bir maraqlı fakt da 

N.Paşinyanın Rusiya mətbuatına 
Ermənistan-Rusiya münasibətləri ilə 
bağlı verdiyi müsahibədə Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinə toxunaraq, 
Dağlıq Qarabağ ermənilərinin danı-
şıqlarda iştirakı məsələsini yenə də 
qabartmağa çalışmasıdır. Baş nazi-
rin məntiqinə görə, “Dağlıq Qarabağ 
xalqının iştirakı olmadan münaqişəni 
necə həll etmək olar?”. Ancaq bu 
ifadə altında yalnız Azərbaycanın 
həmin bölgəsində qanunsuz qurum 
yaradan bir qrup separatçını nəzərdə 
tutmaqla N.Paşinyan yenə də yanlış 
bir mövqe tutmuş olur. Azərbaycan 
tərəfi həmin bölgənin azərbaycanlı 
icması ilə yanaşı, erməni icmasının da 
müəyyən mərhələdə prosesdə işti-
rak edə biləcəyini istisna etmir. Lakin 
rəsmi İrəvanın işğal faktının üstündən 
sükutla keçərək, “Arsax” adı altında 
yalnız bölgədə məskunlaşmış terrorçu-
separatçıları nəzərdə tutması nəinki 
beynəlxalq hüquqa, heç adi etik qayda-
lara belə uyğun deyil.

Belə ikiüzlülük və yalançılıqla 
ən kiçik münaqişəni belə həll etmək 
mümkün deyil. Bütün dünya bilir ki, 
Ermənistan havadarlarının birbaşa 
yardımı ilə Azərbaycan torpaqla-
rını işğal edib və münaqişə həmin 
məqamdan başlayıb. Bu səbəbdən 
onun həllinə işğalçıların zəbt etdikləri 
torpaqlardan qeyd-şərtsiz çəkilməsi ilə 
başlamaq olar. Yalnız bundan sonra 

digər məsələləri müzakirə etmək müm-
kündür. İşğal ərazisindən aqressorun 
çıxmadığı halda hansısa həll variantın-
dan danışmaq imkansızdır. Bu nəticə 
Madrid prinsiplərindən, Helsinki Yekun 
Aktının maddələrindən, BMT-nin və 
digər beynəlxalq təşkilatların münaqişə 
ilə bağlı qəbul etdikləri sənədlərdən 
birbaşa irəli gəlir.

Ədalətin bərpası: sadə həqiqətlərin 
qəbul edilməsi şərti

Deməli, N.Paşinyanın başlanğıc 
kimi təqdim etməyə çalışdığı vəziyyət 
reallıqda işğalın son mənzərəsidir 
və bu mənada dəyişməlidir. Həmin 
dəyişiklikdən sonra yaranacaq mənzərə 
başlanğıcdır. Təcavüzün nəticəsini 
qanuniləşdirmək müzakirələrin məqsədi 
ola bilməz. Əksinə, həmin nəticələrin 
aradan qaldırılması əsas məqsəddir. 
Ona çatandan sonra barış və ya sülhdən 
danışmaq mümkündür.

Bütün bunlar Ermənistanın 
münaqişənin həlli ilə bağlı hazırda tut-
duğu mövqe barədə müəyyən təsəvvür 
əldə etməyə imkan yaradır. Hər şeydən 
öncə, bir daha aydın olur ki, rəsmi 
İrəvan problemə səmimi yanaşmır. 
Ermənistanın sosial-iqtisadi vəziyyətinin 
bərbad olaraq qalması və yeni 

hakimiyyətin real addım ata bilməməsi 
ictimai rəyi başqa məsələlərə yönəltməyi 
tələb edir. Maraqlıdır ki, bu barədə 
N.Paşinyandan müsahibə götürən 
erməni jurnalist açıq deyib.

Konkret olaraq jurnalist “Ermənistana 
parlaq layihələr həyata keçirmək üçün 
sərmayələr çatışmır” kontekstində 
sual verir. N.Paşinyan isə bunun belə 
olmadığını sübut etmək üçün heç bir 
konkret nümunə gətirə bilmir. O, ümumi 
bəlağətli ifadələr işlədir, lakin “bu qədər 
sərmayə və bu layihə” fikri yoxdur. Çünki 
reallıqda Ermənistana iri sərmayə qoyan 
yoxdur və bu kvaziölkənin heç bir dəyərli 
layihəsi yoxdur. Təbii ki, belə bir vəziyyət 
insanlarda indiki hakimiyyətə inamsız-
lığı artırır. Bu səbəbdən də N.Paşinyan 
iqtisadiyyatda edə bilmədiyi populizmi 
münaqişə ilə bağlı etməyə cəhd göstərir.

Ancaq onun bu sferada manevr imkan-
ları çox məhdudlaşıb. Rusiya, Avropa və 
ABŞ ekspert dairələrində rəsmi İrəvanın 
absurd mövqeyi haqqında açıq yazırlar. 
Müəllif aydın ifadə edir ki, Ermənistan 
işğal etdiyi torpaqlardan çəkilmək əvəzinə 
müxtəlif bəhanələr uydurur, bununla 
da problemin sülh yolu ilə həllinə ciddi 
zərbə vurur. Məsələ danışıqlar formatının 
dəyişməsi ilə deyil, Ermənistan işğalçı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən 

çıxması ilə həll oluna bilər.
Rusiyalı ekspert Aleksandr Duqin də 

Ermənistanın öncə beş rayonu boşalt-
masının zəruri olduğunu vurğulayıb. 
Bundan sonra nizamlama prosesinin 
növbəti mərhələlərinə keçmək olar. 
Digər ekspertlərin də fikirlərini xatırlat-
maq olar. Lakin onların hamısının bir 
ortaq fikri var: Ermənistan işğal etdiyi 
Azərbaycan torpaqlarından qoşunlarını 
çəkməlidir. Burada reallıq aydın görünür. 
Rəsmi İrəvan nə qədər söz hoqqabazlığı 
etsə də, ondan indi hər kəs zəbt etdiyi 
ərazilərdən silahlı quldur dəstələrini 
çıxarmağı tələb edir. Bunun hansı for-
matda ediləcəyi məsələsi artıq danışıq-
ların predmetidir. Hər bir halda aydındır 
ki, əsas şərt Ermənistanın təcavüzkar 
olaraq Azərbaycanın işğal etdiyi 
ərazilərindən çıxmasından ibarətdir.

Buradan sadə bir məntiqi nəticə 
alınır: Ermənistanın problemin həlli ilə 
bağlı təsəvvürləri ilə reallıq arasında 
dərin bir ziddiyyət mövcuddur. Bunu 
nə ilə izah edirsən et, heç nə dəyişmir. 
İstər mücərrəd surətdə erməni xalqının 
iradəsindən bəhs et, istərsə də Paşinyan 
hakimiyyətinin siyasi iradəsindən dəm 
vur və ya başqa tarixi “faktlar” gətir, real-
lıq budur: təcavüzkar zəbt etdiyi torpaq-
lardan getməlidir, vəssalam!

Belə çıxır ki, münaqişənin hələ 
də həll edilməməsinin başlıca səbəbi 
Ermənistanın yuxarıda vurğulanan 
sadə bir həqiqəti dərk edə bilməməsi ilə 
birbaşa bağlıdır. Bu aspektdə erməni 
siyasi şüurunun nadanlığı davam etdiyi 
müddətdə problemin həllindən real 
olaraq bəhs etmək çox çətindir. Qalır 
bir yol: Ermənistanın havadarları güc 
tətbiq edərək işğalçı erməni silahlıla-
rını Azərbaycan ərazilərindən çıxar-
malıdırlar. Bunun isə ehtimalı azdır. 
Onda Azərbaycan Ordusu işğalçını 
ərazilərimizdən çıxarmalı olacaq!

NEWTIMES.AZ

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, təlimin əsas 
məqsədi qərargahların müştərək planla-
rının hazırlanması, şəxsi heyətin döyüş 
hazırlığı səviyyəsinin artırılması və onların 
birgə əməliyyatları icra etmək vərdişlərinin 
inkişaf etdirilməsi ilə Azərbaycan və 
Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıqlı 
fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaq, 
həmçinin təcrübə mübadiləsi həyata 
keçirməklə iki ölkənin hərbi qulluqçuları-
nın qarşılıqlı münasibətlərinin və qarşılıqlı 
anlaşmasının yüksək səviyyədə saxlanıl-
masıdır.

Birgə təlimə iki ölkə ordularının şəxsi 
heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları 
və minaatanları, Hərbi Hava Qüvvələrinin 
döyüş və nəqliyyat helikopterləri, həmçinin 
hava hücumundan müdafiə və zenit-raket 
bölmələri cəlb edilib.

Təlim mayın 3-dək davam edəcək.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

“Eyni zamanda panellərdə miqrasiya 
məsələləri də müzakirə ediləcək. Çünki 
miqrasiya mövzuları gündəmdədir. Biz bu 
sahədə vəziyyəti təkmilləşdirməyə çalı-
şacağıq. Ona görə də, Bakı forumu bizim 
üçün önəmlidir”.

Qeyd edək ki, bu gün Bakıda 5-ci 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu öz işinə başlayır. Forumda 105 
ölkə və 30-dan çox beynəlxalq təşkilatın 
yüksək səviyyəli rəsmiləri iştirak edirlər. 

Tədbir BMT tərəfindən təşkilatın rəsmi 
internet səhifəsi üzərindən canlı yayimla-
nacaq.

Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan 
hökuməti və Mədəniyyət Nazirliyi, 
tərəfdaşları isə UNESCO, BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, 
Avropa Şurası və İSESCO-dur.

“Xalq qəzeti”

Nyu-Bransuik vilayətində 9,2 min, Ontarioda isə mindən 
çox ev daşqından zərər çəkib. Ontarioda Ottava çayı 
məcrasından çıxdıqdan sonra yerli hakimiyyət orqanları 
Şodyer-Fols dairəvi bəndinin şlüzlərini açmağı qərara alıb. 
Nəticədə Şodyer nəqliyyat körpüsünü və ətrafdakı evləri də 
su basıb.

Təbii fəlakət zonasına Kanada Silahlı Qüvvələrinin 2,5 
mindən çox hərbçisi cəlb olunub. Onlar könüllülərlə birgə 
çay sahilləri boyu bəndlər quraşdırırlar.

 “Xalq qəzeti”

“Bu fikir əslində 
ölkəmizdə bundan sonra da 
mühüm islahatlar aparı-
lacağı və bu islahatların 
davamlı olacağına işarə idi. 
Çünki hazırda iqtisadiyyatın 

daha da inkişaf etdirilməsi 
üçün olduqca münbit 
şərtlər formalaşıb və bu, 
Azərbaycanda indiyə qədər 
həyata keçirilən iqtisadi 
siyasət sayəsində  mümkün 

olub. Bu tarixi inkişaf 
mərhələsində biz elə iqtisa-
di resurslar əldə etmişik ki, 
onun əsasında ən müasir və 
dinamik iqtisadiyyat qurmaq 
mümkündür. Yeni  iqtisadi 

inkişaf strategiyasının 
iqtisadi əsasları bunlardır. 
Onun sosial aspektlərinə 
və sosial fəlsəfəsinə 
gəldikdə isə əminliklə deyə 
bilərik ki, yeni strategi-
ya da məhz Azərbaycan 
vətəndaşının sosial ri-
fahı əsas götürülməklə 
müəyyən ediləcək. Çünki 
Prezident  İlham Əliyev yeni 
inkişaf strategiyasından 
danışarkən bir daha qeyd 
etdi ki, bizim siyasətimizin 
mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır və 
vətəndaşın rifahı üçün 
əlimizdən gələni edirik”.

H.Babaoğlu əlavə 
edib ki, bu fikirlər əslində 
elə yeni iqtisadi inkişaf 
strategiyamızın sosial 
fəlsəfəsi və mahiyyəti 
kimi qiymətləndirilməlidir: 
“Dolayısilə, biz bundan 
sonrakı mərhələdə də 
Azərbaycan vətəndaşının 
rifahının təmin olunmasının 
ön planda gələcəyinə şahid 
olacağıq. Ancaq şübhəsiz 

ki, növbəti mərhələdə bəzi 
məsələlərin də prioritet 
təşkil edəcəyini gözar-
dı edə bilmərik. Buraya 
sahibkarlığın daha da 
inkişafı, yeni sosial-iqtisadi 
modellərin tətbiqi, ərzaq və 
qida təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, yeni aqrar-
sənaye müəssisələrinin ya-
radılması, kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı və 
emalı, kimya sənayesinin 
gücləndirilməsi və s. 
kimi çoxsaylı istiqamətlər 
daxildir ki, bütün bunlar 
da Azərbaycan iqtisadiy-
yatının keyfiyyətcə yeni 
mərhələsini təmin edəcək. 
Bundan əlavə, icbari tibbi 
sığortanın tətbiq edilməsi, 
aztəminatlı ailələrə sosial 
yardımlar edilməsi, sosi-
al problemlərin səmərəli 
formada öz həllini tapma-
sı kimi çoxsaylı prioritet 
istiqamətlər də daim diqqət 
mərkəzində olacaq”.

Vətəndaşların rifahının 
təmin edilməsi ön planda
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Döyüş atışlı taktiki 
təlimlər başlayıb

Erməni siyasi şüuru  
reallıq hissini itirib 

Ermənistanda Nikol Paşinyanın komandasının hakimiyyətə gəlməsi 
ilə erməni cəmiyyəti müəyyən real dəyişikliklərə ümid edirdi. Proseslər 
göstərir ki, onlar yenə yanılırlar. Yeni hakimiyyət də əvvəlkilər kimi re-
allığı ört-basdır etməklə hər hansı müsbət bir nəticə əldə etmək xülyası 
ilə fəaliyyət göstərir. Bu, həm daxili sosial-iqtisadi vəziyyətin ağır olaraq 
qalmasında, həm də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində 
özünü göstərir. Ermənistan rəhbərliyi ənənəvi absurd mövqeyi ilə özünün 
durumunu daha da ağırlaşdırır, eyni zamanda, münaqişənin danışıqlar yolu 
ilə həllini mürəkkəbləşdirməkdə davam edir. Buna beynəlxalq ictimaiyyətin 
reaksiyası getdikcə artır. Bir sıra ekspertlər Ermənistanın işğal etdiyi 
Azərbaycan ərazisini tərk etməsindən başqa yolun olmadığını açıq vurğu-
layırlar. Ancaq əsas məsələ odur ki, bu sadə həqiqəti dərk etməyə erməni 
siyasi şüuru qabil deyil. Həmin aspektdə münaqişənin həlli məsələləri 
üzərində bir qədər geniş dayanmaq istərdik.

Hazırkı tarixi inkişaf mərhələsində elə 
iqtisadi resurslar əldə etmişik ki, onun 
əsasında ən müasir və dinamik iqtisadiy-

yat qurmaq mümkündür. Bunu Trend-ə açıqla-
masında Milli Məclisin deputatı Hikmət  Babaoğ-
lu deyib. Deputat qeyd edib ki, Prezident İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında dövlət başçısı hazırda iqtisa-
diyyatımızda yeni inkişaf strategiyasının hazır-
landığını bildirdi:

Bakıda keçirilən 5-ci Dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu bizim üçün önəmlidir. Biz I paneldə 
daha konstruktiv dünyanın qurulması üçün nələr 
etmək lazım olduğunu müzakirə edəcəyik. Əks 
halda, dünyamızı müharibələr bürüyər. Bakıda 5-ci 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
çərçivəsində beynəlxalq ekspert qrupunun rəhbəri, 
Böyük Britaniya Koventri Universitetinin profes-
soru Maykl Hardi  bildirib ki, forumda, həmçinin 
gənclərdən nələr öyrənə bilməyin yollarından da 
söhbət açılacaq:

Azərbaycan Respublikası 
ilə Türkiyə Respublikası 
arasında hərbi əməkdaşlıq 

haqqında sazişə əsasən, ma-
yın 1-də “Mustafa Kamal Ata-
türk-2019” Azərbaycan-Türkiyə 
birgə döyüş atışlı taktiki təlimi 
başlayıb.

Azərbaycanda 2016-cı ildə tətbiq olunan investisiya 
təşviqi mexanizmi qeyri-neft sektorunda özəl inves-
tisiyaların artımına ciddi töhfə verib. İqtisadiyyat na-

zirinin müavini Niyazi Səfərov qeyd edib ki, indiyədək 362 
layihəyə investisiya təşviqi sənədi verilib: “Azərbaycanın 
8 iqtisadi rayonunu əhatə edən bu layihələrə 3,1 milyard 
manata qədər investisiya yatırılması və 23,7 minədək yeni 
iş yerinin açılması nəzərdə tutulub”.

Sahibkarlara 4 aya 
34,3 milyon manat 
güzəştli kredit

Daşqınlara görə 12 mindən 
çox insan təxliyə olunub

Kanadanın Kvebek, 
Nyu-Bransuik 
və Ontario 

vilayətlərində 12 mindən 
çox insan daşqınlara 
görə evlərini tərk edib. 
Kvebekdə çayların daş-
masına görə 10 mindən 
çox insan təxliyə edilib. 
Vilayətdə 6,7 mindən çox 
evi basıb, 3,4 min ev isə 
suyun əhatəsində qalıb.

“Bakı Forumu bizim üçün önəmlidir”
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“Xətai Təchizat “ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə Maliyyə Hesabatı 
Hesabat 
dövrü üzrə

Əvvəlki 
dövr üzrə

AKTİVLƏR   

Uzunmüddətli aktivlər   

Qeyri-maddi aktivlər   

Torpaq, tikili və avadanlıqlar (əsas vəsaitlər) 45228,00 48153,00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar   

Bioloji aktivlər   

Təbii sərvətlər   

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar   

Təxirə salınmış vergi aktivləri   

Uzunmüddətli debitor borcları   

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (gələcək 
dövrün xərcləri)   

Sair uzunmüddətli aktivlər (zərər)   

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 45228,00 48153,00

Qısamüddətli aktivlər   

Ehtiyatlar   

Debitor borcları (vergilər üzrə) 51883,00 34844,00

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 555,00 2513,00

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri   

Sair qısamüddətli aktivlər 7535.00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 52438,00 44892,00

CƏMİ AKTİVLƏR 97666,00 93045,00

Kapital və öhdəliklər   

Kapital   

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 62322,00 62322,00

Emissiya gəliri   

Geri alınmış kapital (səhmlər)   

Kapital ehtiyatları   

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)   

CƏMİ KAPİTAL 62322,00  62322,00

Uzunmüddətli öhdəliklər   

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri   

Uzunmüddətli kreditor borcları   

Sair uzunmüddətli öhdəliklər   

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli öhdəliklər   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan

öhdəliklər (bank krediti)   

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər(avanslar)   

Vergi və sair məcburi ödənişlər uzrə öhdəliklər 1763,00 1978,00

Qısamüddətli kreditor borcları   

Digər öhdəliklər 33581,00 28745,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 35344,00 30723,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 35344,00 30723,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 97666,00 93045,00
 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə) 

Bölmələrin, maddələrin adları  Hesabat 
dövrü üzrə

Əvvəlki dövr 
üzrə

Əsas əməliyyat gəliri 77473,00  89987,00

Satışın maya dəyəri  (20875,00)

Ümumi mənfəət  69111,08

Sair əməliyyat gəlirləri   

Kommersiya xərcləri (mal material)   

İnzibati xərclər (81109,00)  (41526,00)

Sair əməliyyat xərcləri  (18133,29)

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər 
(zərərlər)   

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (3636,00)  9452,69

Maliyyə gəliri   

Maliyyə xərcləri   

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində 
(zərərlərində) pay   

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) (3636,00)  9452,69

Mənfəət vergisi 0  (1892,52)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (3636,00)  7567,17

Hər səhm üzrə mənfəət   

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət   

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xətai Təchizat” ASC-nin idarə edilməsinə 

cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə
Rəy

Bizim fikrimizcә, әlavә edilәn maliyyә hesabatları şirkәtin 2018-ci il de-
kabrın 31-nə maliyyә vәziyyәtini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə 
nəticələrini bütün әhәmiyyәtli aspektlәr baxımından Milli Mühasibat Uçotu 
Standartlarına uyğun olaraq düzgün әks etdirir.
Auditin predmeti

Şirkətin maliyyə hesabatlarına aşağıdakılar daxildir:
• 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat;
• həmin tarixdə tamamlanan il üzrə mənfəət və ya zərər haqqında hesabat;
• əsas uçot siyasətlərinin qısa xülasəsi, digər izahedici məlumatlar daxil 

olmaqla maliyyə hesabatları ilə bağlı qeydlər.
Rəy üçün əsas

Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun aparmışıq. Bizcə əldə 
etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası 
təmin edir.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

Rәhbәrlik hazırkı maliyyә hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standart-
larına uyğun hazırlanmasına vә düzgün təqdim edilmәsinә, hәmçinin fırıldaq-
çılıq vә ya sәhv üzündәn әhәmiyyәtli tәhriflәr olmayan maliyyә hesabatlarının 
hazırlanması üçün rәhbәrliyin fikrincә zәruri olan daxili nәzarәt sisteminә görә 
mәsuliyyәt daşıyır.
Auditorun məsuliyyəti

Bizim mәsuliyyәtimiz apardığımız audit әsasında hәmin maliyyә hesabatları 
üzrә rәy bildirmәkdir. Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun 
aparmışıq. Hәmin standartlar bizdәn etik normalara riayәt etmәyi, auditin plan-
laşdırılması vә aparılmasını maliyyә hesabatlarında әhәmiyyәtli sәhvlәrә yol 
verilmәdiyinә kifayәt qәdәr әmin olacaq tәrzdә hәyata keçirmәyi tәlәb edir.

Auditә maliyyә hesabatlarındakı mәblәğlәr vә açıqlamalara dair audit 
sübutunun әldә edilmәsi üçün prosedurların hәyata keçirilmәsi daxildir. 
Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizәsindәn, elәcә dә fırıldaqçılıq vә ya 
sәhv nәticәsindә maliyyә hesabatlarının әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәhrif edilmәsi 
risklәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn asılıdır. Hәmin risklәri qiymәtlәndirәrkәn au-
ditor müәssisәnin daxili nәzarәt sisteminin səmərəliyinә dair rәy bildirmәk üçün 
deyil, şәraitә görә müvafiq audit prosedurlarının işlәnib hazırlanması mәqsәdilә 
müәssisә tәrәfindәn maliyyә hesabatlarının hazırlanması vә düzgün tәqdim 
edilmәsi üçün müvafiq daxili nәzarәt sistemini nәzәrdәn keçirir. Bundan әlavә, 
auditә mövcud uçot siyasәtinin uyğunluğunun vә rәhbәrliyin uçot ehtimalları-
nın әsaslandırılmasının qiymәtlәndirilmәsi, elәcә dә maliyyә-vergi hesabatları-
nın ümumi tәqdimatının dәyәrlәndirilmәsi daxildir.

Bizcə әldә etdiyimiz audit sübutu auditor rәyinin bildirilmәsi üçün yetәrli vә 
müvafiq әsası tәmin edir.

22 aprel 2019-cu il, Bakı, Azәrbaycan.

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

“Şahdağ Turizm Mərkəzi”, “Şahdağ hotel və Spa”, “Zirvə” hoteli üçün rəsmi  
veb-saytların yaradılması və inkişafı xidmətlərinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153 nömrəli ünvana müraciət edə 
bilərlər. Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, 
telefon- (077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 

etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 8 may 2019-cu il saat 
15.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd 
olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 10 may 2019-cu il saat 
16.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 
153 nömrəli ünvanda (Port Baku Towers) 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Goranboy Tikinti – 
Quraşdırma” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!
28 iyun 2019-cu il saat 11.00-da “Goranboy Tikinti - Qu-

raşdırma” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il üçün illik hesabatı və hesabatın təsdiqi.
2.Təşkilati məsələlər (müşahidə şurasının, idarə heyətinin və 

müfəttişin seçilməsi).
Yığıncaq cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyinə dair sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi 

ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə 

(vəkil olunmuş nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş etibarnamə və 
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacibdir.

Telefon-050-745-33-19.
Ünvan-Goranboy şəhəri, V.Bayramov küçəsi 13.

Direktorlar şurası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 dekabr 2018-ci il və 9 yanvar 

2019-cu il tarixli nömrələrində Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən mal-
ların, işlərin və xidmətlərin satın alınması məqsədilə 
dərc edilmiş elanlar üzrə keçirilən 12 lotdan ibarət açıq 
tenderin nəticələrinə əsasən lot -5. İnformasiya texno-
logiyaları avadanlıqlarının və ehtiyat hissələrinin satın 
alınması üçün “R.İ.S.K. Elmi İstehsalat Şirkəti” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti, lot- 8. Dəyişikliklərin idarə olunması 
və təhlükəsizlik hadisələrinin monitorinqi üzrə texniki 
xidmətin satın alınması üçün isə “Evrodizayn” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti qalib olmuşdur.

Qalib şirkətlərlə 2019-cu il aprelin 29-da müvafiq 
satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

Tender komissiyası

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

Agentliyinin tender komissiyası bildirir ki, dəftərxana və 
təsərrüfat mallarının satın alınması məqsədilə 4 aprel 
2019-cu il tarixdə keçirilmiş açıq tenderin yekun proto-
koluna uyğun olaraq “İnci Group of Companies” MMC 
qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

“Gəncə Mexanizasiya- 5” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Gəncə Mexanizasiya- 5” ASC səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı 16 iyun 2019-cu il saat 
11.00-da keçiriləcəkdir.

Əlaqə telefonları- (050) 335-35-25, (050) 567-52-54.
Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan- Gəncə şəhəri, N.Nərimanov prospekti 38.

Göygöl Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 

2019-cu ildə balansında olan yaşayış  
binalarının əsaslı təmiri işlərinin satın  

alması ilə əlaqədar kotirovka sorğusu elan edir

Maraqlanan təşkilatlar (02220) 5-22-54 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Yusif Ağayev.
Kotirovka təklifləri 6 may 2019-cu il saat 17 .00-

dək qəbul olunacaqdır.
Təklif zərfləri 7 may 2019-cu il saat 10 .00-da 

açılacaqdır.
Ünvan- Göygöl şəhəri, H.Əliyev prosprkti 135.

Göygöl Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 

2019-cu il üzrə mal-materialların, ehtiyat 
hissələrinin, xüsusi geyim və inventarların satın 
alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Maraqlanan təşkilatlar (02220) 5-22-54 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Yusif Ağayev.
Kotirovka təklifləri 6 may 2019-cu il saat 17.00-dək 

qəbul olunacaqdır.
Təklif zərfləri 7 may 2019-cu il saat 10 .00-da 

açılacaqdır.
Ünvan- Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti 135.

Daha sonra media nümayəndələri 
yeni ofisdə müştərilər və işçilər üçün 
yaradılmış şəraitlə tanış olublar. 

Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələr 
xidmətinin rəhbəri Elnur Hüseynquliyev 
bildirib ki, yeni ofisə köçməkdə əsas 
məqsəd müştərilərə göstərilən xidmətin 
keyfiyyətini daha da artırmaq, eləcə də 

əməkdaşlar üçün yüksək səviyyəli iş 
şəraiti yaratmaqdır. 

E. Hüseynquliyev əlavə edib ki, 
“Qala Həyat” şirkətinin əsas prio-
ritet istiqamətlərdən biri həyat sı-
ğortası məhsulları barədə əhalini 
maarifləndirməklə yanaşı, bu 

məhsulların müştərilərə əlçatanlığını 
təmin etməkdir. Ofisin yeni ünvana 
köçməsi də məhz bu sahədə görülən 
işlərdən biridir ki, müştərilər həftənin 5 
günü səhər saat 09:00-dan 18:00-dək 
yeni ofisimizə yaxınlaşmaqla həyat 
sığortası məhsulları barədə ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Qeyd olunub 
ki, “Qala Həyat”da müştərilərə həyat 
sığortası ilə yanaşı “Qala Sığorta” 
şirkətinin məhsulları da təqdim edilir”. 

Xatırladaq ki, müştərilərinə daha da 
yaxın olmağı əsas prioritet seçən “Qala 
Həyat” yalnız Bakıda deyil, şirkətin 
bölgələrdə yerləşən xidmət şəbəkəsi 

vasitəsilə də vətəndaşlara həyat sığorta-
sı xidmətləri təklif edir. Azərbaycanda ilk 
müddətsiz lisenziya alan “Qala Həyat” 
2010-cu ildən fəaliyyətə başlayıb. 

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

 “Qala Həyat” sığorta şirkətinin yeni ofisinin 
rəsmi açılışı olub

Dünən “Qala Həyat” 
sığorta şirkətinin Bakının 
Yasamal rayonu, İzmir küçəsi 
5A ünvanında yerləşən yeni 
ofisinin rəsmi açılış mərasimi 
olub. Mərasimdə yerli media 
nümayəndələri ilə yanaşı müxtəlif 
təşkilat və şirkətlərin təmsilçiləri 
və digər qonaqlar iştirak ediblər. 

Hərbiyönümlü QHT  
rəhbərləri rektorla görüşüblər 

 � Azərbaycan Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
üzvü, Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri 
Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin 
Həsənlinin təşəbbüsü ilə hərbiyönümlü QHT-lər - 
Ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədri, 
ehtiyatda olan general-mayor Məmmədhüseyn 
Sarıyev, sədr müavini Həsən Əmirov, İdarə 
Heyətinin üzvləri - polkovnik, “Azərbaycan 
Bayrağı” ordenli Xətai Baxışov, polkovnik, 
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli Hikmət Ağayev, 
“20 Yanvar” Cəmiyyətinin sədri Sultan 
Əzimzadə, Əfqanıstan Müharibəsi Veteranları 
İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Vəliyev və 
Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyinin sədri 
Füzuli Rzaquliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetində rektor Cəfər Cəfərovla görüş 
keçiriblər.

Görüşdə QHT rəhbərləri 
universitetdə aparılan 
genişmiqyaslı islahatları 
dəstəklədiklərini, bu işlərin 
bütün ali təhsil ocaqlarında 
davam etdirilməsini arzula-
dıqlarılnı bildiriblər. 

Görüşdə mütəmadi birgə 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 

iş planı hazırlanıb. Pedaqoji 
Universitetin Azərbaycan 
üçün çox əhəmiyyətli olduğu 
vurğulanıb.

Azərbaycanın ilk ali 
məktəblərindən olan Pe-
daqoji Universitetin böyük 
kollektivinin olduğu diqqətə 
çatdırılıb. Qeyd olunub ki, 17 

mindən artıq tələbənin təhsil 
aldığı ali məktəbdə 2500-
ə qədər müəllim və texniki  
heyət çalışır.

Görüşün müzakirə möv-
zusunun əsasını universitetin 
məzunu olan şəhidlərin, 
Milli qəhrəmanların anım 
tədbirlərinin keçirilməsi, 
Qarabağ müharibəsi qaziləri 
ilə görüşlərin təşkili, gənclərə 
onların həyat yolu haqqında 
məlumat vermək təşkil edib.

Tələbələrin tez-tez hərbi 
hissələri ziyarət etmələri, 
əsgərlərin xidməti ilə tanış ol-
maları üçün görüşlərin təşkili 
nəzərdə tutulub.

Sonda rektor Cəfər 
Cəfərov Vətən Müharibəsi 
Veteranlar Birliyinin təsis 
etdiyi “Milli Ordunun 100 
illik yubileyi” medalı ilə təltif 
edilib.

“Xalq qəzeti”

Alman dili müəllimləri üçün seminar 

PETRA layihəsi çərçivəsində 
keçirilmiş kursda müəllimlərə tədris 
zamanı müasir informativ texnolo-
giyaların istifadə edilməsi və dərsi 
daha səmərəli və interaktiv  üsullarla 
tələbə və şagirdlərə aşılamaq  barədə 
məlumat verib və müəllimləri maraq-
landıran aktual məsələlər müzakirə 
edilib. BSU-nun alman filologiyası 
kafedrasının müdiri, professor Sevinc 
Rzayeva bildirib ki, mütəmadi ola-
raq, il ərzində müəllimlər üçün bu cür 
kurs və təlimlər keçirilir. Bu, pedoqoji 
heyətin bilik və təcrübəsinin daha da 
artmasında, eləcə də yeniliklərlə tanış 
olmasında mühüm rol oynayır. Bu 

dəfəki kursda 19 nəfərin iştirak etdiyini 
bildirən professor kursda müəllimlərlə 
yanaşı, gələcəyin pedoqoqları olan 
magistr tələbələrin də iştirak etdiyini 
vurğulayıb. 

BSU-nun alman filologiyası ka-
fedrasının dosenti  Telman Kazımov 
çalışdığı universitetdə bu cür seminar 
və görüşlərin ənənəvi olduğunu bildi-
rib. Qeyd edib ki, hərtərəfli biliyə və 
geniş dünyagörüşə malik, xarici dilləri 
mükəmməl yiyələnmiş tələbələr hazır-
lamaq üçün  müəllimlər də mütəmadi, 
öz üzərlərində çalışır, bu cür seminar-
lardan bəhrələnirlər. Telman Kazımov, 
ixtisasartırma seminarlarının xaricdən 

dəvət edilmiş ekspertlər tərəfindən 
keçirilməsini təqdir edib və bildirib ki, 
alman dili üzrə gənc mütəxəssislərin 
hazırlanmasında bu cür layihələrin 
rolu əvəzsizdir.

Seminarın aparıcısı, avstriyalı 
ekspert  Ştefani Matser bu cür semi-
narların əhəmiyyətini vurğulayıb və 
Azərbaycanda alman dilinə maraqdan 
məmnun olduğunu dilə gətirib.  

Seminarın sonunda iştirakçılara 
sertifikat təqdim edilib. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti” 

Bakı Slavyan Universitetinin 
alman  filologiyası kafedrasının 
təşkilatçılığı ilə universitetin 
və onun nəzdində  fəaliyyət 
göstərən  Məktəb-Lisey 
Kompleksinin  alman dili 
müəllimləri üçün  Avstriyanın 
ölkəmizdəki  səfirliyinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən OEAD-ın 
(Avstriya Akademik Mübadilə 
Xidməti) müəllimi və Avstriya 
kitabxanasının əməkdaşı  
Ştefani Matser tərəfindən 
"Kompüterdən istifadə etməklə 
keçirilən dərslərdə ortaya 
çıxan problemlər" mövzusunda 
ixtisasartırma seminarı keçirilib. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 

malların satın alınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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

üzrə malların satın alınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat məbləğdə 

tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər İdarəsi

 VÖEN-1700007431 
 Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-
ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 

olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

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

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

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

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

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

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

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

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 
5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 21 may 
2019-cu il saat 17 .00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 3 iyun 2019-cu il saat 17.00 
–dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 30 nömrəli 
ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət Heyətinin 
inzibati binasında tender komissiyanına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il saat  
11.00 -da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
 açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu”  
Publik Hüquqi Şəxs 

Gəncə və Mingəçevir təlim mərkəzlərinin təmirinin layihə-smeta sənədlərinin 
hazırlanması və əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə 

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

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

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

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

Təşkilat- “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102

M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK: AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə təsdiq 
olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 22 may 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 3 
iyun 2019-cu il saat 15.00-а qədər yuxarı-
da göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıla-
rın təklifləri 4 iyun 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik 
Hüquqi Şəxsin iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 
2 lot üzrə nəqliyyat vasitələrinin (lot -1) və xüsusi texnikanın (lot-2) satın alınması məqsədilə 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-satınalma müqaviləsini bağlamaq 

səlahiyyəti olmalı;
-maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
-texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 

idarəetmə şəriştəsinə malik olmalı;
-vergilər və digər icbari ödənişlər üzrə 

vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 

lot üçün 100 (bir yüz) manat iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan 
əldə edə bilərlər.

İddiaçı tenderin əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən bütün maddələrə dəqiq əməl 
etməlidir.

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azad-
lıq prospekti 179, Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyəti.

Əlaqələndirici şəxs-Yəhya Əliyev, telefon - 
562-48-32 (daxili - 526)

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

Alan- Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti
VÖEN-1000323341
H/h- AZ77CTRE00000000000002517631 
Ödənişin təyinatı mütləq göstərilməlidir!
XHK -2517631, büdcə səviyyəsinin kodu - 

7y, iqtisadi təsnifat-142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iddiaçının tam adını, hüquqi statusunu 
əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, 
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və 
ya reyestrdən çıxarış və s.) surətləri;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

- tender təklifi qiymətinin 1(bir) faizi 
həcmində təklifin təminatı;

- xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların 
Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını 
təsdiq edən sənəd;

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 24 may 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 3 
iyun 2019-cu il saat 17.00-a qədər Binəqədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinə (ünvan-Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 179, 
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti) təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaq-
dır. İddiaçının təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il 
saat 11.30-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
tender prosedurunun başlandığı gündən sonra 
ən azı 30 (otuz) bank günü təşkil etməlidir.

Tender təklifinin təminatı tender pro-
sedurunun başlandığı gündən etibarən ən 
azı 60 (altmış) bank günü (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən sonra ən azı 30 
bank günü) çox olmalıdır və təklifin ümumi 
qiymətinin 1 (bir) faizini təşkil etməlidir.

Tenderdə iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti bоş оlаn 
vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir
1. Filologiya və jurnalistika fakültəsi 

nəzdində xarici dillərin tədrisi 
metodikası

dosent – 0,5 ştat

2. Filologiya və jurnalistika fakültəsi 
nəzdində xarici dillər 

baş müəllim – 3,5 ştat

3. Filologiya və jurnalistika fakültəsi 
nəzdində ingilis dilinin leksikologiyası 
və üslubiyyatı

professor – 0,5 ştat,
dosent – 2 ştat

4. İngilis dilinin leksikologiyası və 
üslubiyyatı-1

baş müəllim – 1 ştat

5. İngilis dilinin leksikologiyası və 
üslubiyyatı-2 

baş müəllim – 1 ştat

6. İngilis dilinin qrammatikası baş müəllim – 1 ştat
7. Tərcümə fakültəsi nəzdində xarici 

dillər 
baş müəllim – 4 ştat

8. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillər baş müəllim – 2 ştat
9. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillərin 

tədrisi metodikası
baş müəllim – 1 ştat

10. Təlimdə innovasiyalar baş müəllim – 0,5 ştat
11. Ümumi dilçilik Filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru 
müəllim – 0,5 ştat

12. Azərbaycan ədəbiyyatı dosent – 1 ştat
13. Mülki müdafiə və tibbi biliklərin 

əsasları
baş müəllim – 1 ştat

14. İnformasiya texnologiyaları dosent – 1 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirinin 7 avqust 1996-cı il tarixli, 401 saylı 
əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində professor-
müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” sənədin 
tələblərinə uyğun bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün 
kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı 
ünvana göndərə bilərlər.

Bаkı şəhəri, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134.
Tеlefon- 441-  22-78 (daxili-230), 441-22-79 (daxili -230).
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad 

və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, 
yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri 
gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına cəmiyyətin müəssisə və təşkilatlarında 

yanğınsöndürmə balonlarının təkrar doldurulması xidmətlərinin 
satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

 Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə rəisi Nicat 
Abduləzizova, telefon- 431 47 67/1035 və Tural 
Rzayevə, 431 47 67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 6 may 2019-cu il saat 

12.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 
7 may 2019-cu il saat 16.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Wilo” markalı nasoslara illik texniki baxışın keçirilməsi xidmətinin 

satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı 
kimi iştirak etmək istəyənlər Bakı 
şəhəri, Neftçilər prospekti 153 
nömrəli ünvana müraciət edə bilərlər. 
Əlaqələndirici şəxs Tural Quluzadə, 
telefon- (077) 277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 7 
may 2019-cu il saat 17.00-dan gec 
olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd olunan 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 

müddətdən gec təqdim olunan 
kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 8 may 2019-cu 
il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153 nömrəli ünvanda (Port 
Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Quba Məişət Xidməti” 
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
“Quba Məişət Xidməti” ASC səhmdarlarının növbəti 

ümumi yığıncağı 15 iyun 2019-cu il saat 10.30-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqinə 

dair.
• Digər məsələlər.
Ünvan- Quba şəhəri, Mərkəzi bazar, məişət cərgəsi.
Telefon- 055 – 865 – 74 – 25.

Saatlı Suvarma 
Sistemləri İdarəsi 

2019-cu il üçün nəqliyyat vasitələrinin saxlanması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Lot-1. Şinlərin satın alınması.
Lot-2. Ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Sənədlər 7 may 2019-cu il saat 18.00-a qədər qəbul 

olunur.
Təklif zərfləri 8 may 2019-cu il saat 11.00-da 

açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs -Umud Umudov, 

telefon-02128-5-20-19.
Ünvan-Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 235.

“Qəçrəş” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
“Qəçrəş” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi 

yığıncağı 15 iyun 2019-cu il saat 14.00-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər : 
1. Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının 

təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Ünvan- Quba rayonu, Qəçrəş kəndi.
Telefon- 050-311-86-06. 

“Bakı İxtisaslaşdırılmış 
Nəqliyyat” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!
“Bakı İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat” ASC səhmdarlarının 

növbəti ümumi yığıncağı 15 iyun 2019-cu il saat 10.30-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqi.
• Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda səhmdarların iştirakı vacibdir.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami rayonu, H.Əliyev prospekti 

3-cü kəsişmə küçəsi.
Əlaqə telefonu- 051 – 306 – 66 – 98.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
“Zipline” əyləncə növü üçün təhlükəsizlik vasitələrinin satın 

alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 

iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, 
Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvana 
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici 
şəxs Tural Quluzadə, telefon- (077) 
277-32-60.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 6 
may 2019-cu il saat 17.00-dan gec 
olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd olunan 
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 

müddətdən gec təqdim olunan kotirov-
ka təklifləri baxılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Kotirovka təklifləri 7 may 2019-cu 
il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153 nömrəli ünvanda (Port 
Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti” nin 5 aprel 2019-cu il tarixli nömrəsində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs tərəfindən 

canlı verilişlərin təşkili və video, foto çəkiliş işlərinin həyata keçirilməsi 
xidmətlərinin satın alınması ilə əlaqədar dərc edilmiş kotirovka sorğu-
sunda “GO LIVE” MMC qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

2 may 2019-cu il, cümə axşamı

“Azercell” “İKT-də qızlar günü” 
münasibətilə keçirilən tədbirə dəstək oldu

Azərbaycan Respublikası 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi xanım-
ları bu sahədə təhsil almağa 
təşviq etmək, mövcud karyera 
perspektivlərini vurğulamaq 
üçün silsilə tədbirlər təşkil 
edib. Şamaxı Rayon İcra 
Hakimiyyəti, “Azercell Tele-
kom” MMC-nin Barama İnno-
vasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi, 
Azərbaycan Qadınlarının İKT 
Klubu - “FEMMES DIGITA-
LES”, “STEP IT Academy” və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramının Bakı 
ofisinin təşkilati dəstəyi ilə ilk 
tədbir Şamaxı şəhər İncəsənət 
Təhsili Mərkəzində keçirilib. 
70-dək məktəbli qızın iştirak 

etdiyi tədbirdə informasiya 
texnologiyalarının əhəmiyyəti, 
bu sahədə təhsilin vacibliyi və 
geniş iş imkanlarından bəhs 
olunub. 

Eyni zamanda bu gün 
münasibətilə Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyi, “AREA” 
Robotexnika və Mühəndislik 
Akademiyası və “Chip.az” 
MMC-nin təşkilatçılığı ilə 
“İKT-də xanımlar: imkanlar 
və perspektivlər” adlı təlim 
keçirilib. “İT sahəsində müasir 
trendlər”, “Sosial şəbəkələrdə 
biznes”, “Qızlar üçün İKT-də 
karyera yolu”, “Robotexni-
ka sahəsində iş imkanları”, 
“Azərbaycanda robotexni-

kanın inkişaf perspektivləri” 
mövzuları üzrə də məşğələlər 
təşkil olunub.

 “Azercell Telekom” MMC 
İKT sahəsində peşəkar qadın 
kadrlarının hazırlığına xüsusi 
qayğı ilə yanaşır. Qeyd edək 
ki, “Azercell” tərəfindən 2009-
cu ildə yaradılan və “PAŞA 
Bank” tərəfindən dəstəklənən 
Barama İnnovasiya və Sahib-
karlıq Mərkəzi xanımlar üçün 
informasiya texnologiyaları və 
sahibkarlıq mövzularını əhatə 
edən təlimlərin, seminarlar 
təşkil edilməsində fəal iştirak 
edir. 

“Xalq qəzeti” 

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2010-cu ildə qəbul etdiyi 
qətnaməyə əsasən aprel ayının sonuncu həftəsinin dördüncü 
günü “İKT-də qızlar günü” kimi qeyd olunur. Bu qadınların İKT 

(İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları) sahəsində rolunun 
artırılmasına dəstək  məqsədi daşıyır. 

“Astara Çay-1” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Astara Çay-1” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı 18 iyun 2019-cu il saat 10.30-da keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqi.
• Digər məsələlər.
Ünvan- Astara rayonu, Kijəbə qəsəbəsi .
Telefon-050-319-25-89.

İdarə heyəti

“İmişli Mehmanxana” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“İmişli Mehmanxana” ASC səhmdarlarının növbəti 
ümumi yığıncağı 22 iyun 2019-cu il  saat 10.00-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci ilin fəaliyyətinə dair hesabat. 
Ünvan- İmişli şəhəri, H.Aslanov küçəsi 12.
Əlaqə telefonu- 051 – 376 – 36 – 44 .

İdarə heyəti
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BAŞ REDAKTOR
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HƏSƏNOV

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

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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40 qəpik

ABŞ

Miqrasiya ilə bağlı yeni fərman

Prezident Donald Tramp miqrasiya ilə bağlı yeni 
fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, sığınacaq 
müraciətlərinə 180 gün ərzində cavab verilməli, rədd 
cavabı alan miqrantlar ölkədən çıxarılmalıdır. Bundan 
başqa, sığınacaq üçün müraciətlər bütün hallarda ödənişli 
olmalıdır. Qeyd edilir ki, iş üçün icazə almazdan əvvəl 
müvəqqəti yaşama hüququ əldə etmək vacibdir. Qeyri-
qanuni icazə əldə edənlərin sığınacaqla bağlı müraciətləri 
qəbul edilməyəcək.

Məlumatı BBC yayıb.

“Facebook”un dizaynı dəyişir
“Facebook” şirkətinin 

təsisçisi Mark Zuker-
berq “F8” proqram 
tərtibatçıları konfransın-
da sosial şəbəkənin yeni 
dizaynını təqdim edib. 
Yeniliklər “Facebook”un 
xarici görünüşü ilə yana-
şı, onun funksionallığına 
da aiddir. Tərtibatçılar 
tərəfindən “FB5” adlan-
dırılan yeni dizaynda 

ən nəzərəçarpacaq yenilik isə “Facebook”un göy rəngdən 
imtina etməsidir.

Xəbəri “Rambler.ru” verib.

Kanada 

Dünyanın ən gözəl pulu
Kanadanın 10 

dollarlıq əskinası 
2018-ci il üzrə 
dünyanın ən gözəl 
kağız pul nişanı 
müsabiqəsinin 
qalibi elan edilib. 
Bildirilir ki, buna 
Beynəlxalq Banknot 
Cəmiyyətinin (IBNS) 
münsiflər heyəti 
qərar verib. IBNS-in 
saytında bildirilib ki, ötən il dünyada 150-dən çox yeni pul 
çap edilib. Onların yalnız 10 faizi müsabiqədə iştirak üçün 
tələb olunan dizayna malik olub. 

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

İsveçrə

Buzlaqlar kiçilir
Son illər qlobal 

istiləşmə nəticəsində 
Yer kürəsinin buz örtüyü 
sürətlə əriməyə baş-
layıb. İsveçrənin Sürix 
Universiteti nəzdindəki 
buzlaqların monito-
rinqi üzrə beynəlxalq 
mərkəzin məlumatına 
görə Yeni Zelandiyadakı 
Frans-İosif buzlağının 
ölçüləri 800 metr azalıb. 

Mərkəzin professoru Mixael Sempin sözlərinə görə, buz-
laqların əriməsinə qlobal istiləşmə və okeanlarda suyun 
səviyyəsinin qalxması səbəb olur.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

İspaniya 
Messi ordenlə təltif edilib

“Barselona” futbol 
klubunun futbolçusu Lionel 
Messi ordenə layiq görülüb. 
Argentinalı hücumçu Kata-
loniya hökuməti tərəfindən 
“Müqəddəs Jordi Xaçı” or-
deni ilə təltif olunub. Qeyd 
edək ki, bu mükafat 1981-ci 
ildən etibarən hər il mədəni 
və sosial həyatda Kataloni-
ya adının yüksəldilməsində 
xidmət edən şəxslərə 
verilir.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 2-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Mülayim cənub küləyi 
əsəcək. Gecə 12-15, gündüz 20-25, 
Bakıda gecə 13-15, gündüz 24-26 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
759 mm civə sütunundan 756 mm civə 
sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 65-
75, gündüz 45-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 6-11, gündüz 23-28 
dərəcə isti olacaq.

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

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək.Lakin axşama doğru 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Şimşək çaxacağı, yağış 
yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 10-15, gündüz 25-30 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 

keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
10-15, gündüz 22-27, dağlarda gecə 3-8, 
gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 11-16, gündüz 27-32 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə 
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 11-15, gündüz 23-
28, dağlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi 
müdirinin müavini Vüqar Əliyevə anası 

ŞÖVKƏT XANIMIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                               

Suraxanıdan İlqar Abbasov Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər 
şöbəsi müdirinin müavini Vüqar Əliyevə anası

ŞÖVKƏT XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                               

Masallı rayonundan Rafil Hüseynov Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiyasının ictimai-
siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini Vüqar 
Əliyevə anası 

ŞÖVKƏT XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                               

“Azərmətbuatyayım”ın Sumqayıt şəhər mətbuat 
yayımı şöbəsinin kollektivi şöbənin rəisi İlqar Əliyevə 
anası

ŞÖVKƏT XANIMIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                               

“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Məsaim 
Abdullayevə bibisi oğlu

RÜSTƏM FİLEYDANOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Mayk Pompeo: 
Xuan Quaydonu 
dəstəkləyirik

 � “Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro 
ölkəni tərk etməyi qərara almışdı, ancaq ruslar onu 
bu qərarından daşındırıb”. Bu iddianı ABŞ dövlət 
katibi Mayk Pompeo irəli sürüb. 
Pompeo “Fox News”a açıqlamasında deyib ki, Maduro 

ölkəni tərk edərək Kubaya getməyi planlaşdırırdı . Onun 
sözlərinə görə, ruslar Maduronu bu plandan imtinaya sövq 
ediblər. Dövlət katibi deyib: “Ümid edirəm ki, Maduro bu qərarı 
barədə yenidən düşünər və təyyarəyə minər. Biz Venesuela-
nın müvəqqəti rəhbəri Xuan Quaydonu dəstəkləyirik”.

Rusiya, Çin, Türkiyə, Kuba, Boliviya, İran, Nikaraqua, 
Uruqvay, Meksika, Suriya, Cənubi Afrika, Belarus, Şimali 
Koreya kimi ölkələrin Maduroya dəstək verməsi və ABŞ-
ın bu ölkələrə Xuan Quaydonun tanınması üçün təzyiq 
edib-etmədiyi haqda danışan Pompeo qeyd edib ki, Dövlət 
Departamenti bu mövzuda ciddi işləyir. “Hazırda 50-dən çox 
ölkə Quaydonu tanıyıb. Biz Maduronu tanıyan ölkələrə bu 
qərarlarının səhv olduğunu bildirmişik. Venesuela xalqı ölkədə 
normal həyat, hüquq dövləti və demokratiya qurulmasını 
istəyir”,-deyə Pompeo bildirib.

Qeyd edək ki, Prezident Nikolas Maduronun Kubaya 
qaçmağa hazırlaşdığı barədə ABŞ dövlət katibi Mayk Pompe-
onun dediklərini Venesuelanın xarici işlər naziri Xorxe Arreasa 
təkzib edib. Nazir bu barədə “Tvitter” hesabında yazıb: “Yalan 
məlumat uydurmaqla siz çevrilişi dəstəklədiyinizi bu cür 
xoşagəlməz üsulla etiraf edirsiz. ABŞ hökuməti diplomatiyaya 
qayıtmalıdır”.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Bərdə Rayon  
İcra Hakimiyyəti 

ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin xüsusi 
geyim, inventar və materiallarla təmin edilməsinin 

satın alınması üçün təkliflər soğrusu elan edir

Təkliflər 14 may 2019-cu il saat 17-00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 15 may 2019-cu il saat 11.00-da 

açılacaqdır.
Ünvan-Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 100.
Əlaqə telefonu- 020-205-01-21.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 7 mart və 4 aprel 2019-cu il tarixli nömrələrində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən lot – 1. Şuranın 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsilə bağlı müvafiq istiqamətlər üzrə 
təlimlərin təşkilinin satın alınması və lot -2. Şuranın fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq istiqamətlər üzrə tədbirlərin 
təşkilinin satın alınması üçün dərc olunmuş tender təklifləri ilə 
bağlı zərflərin açılışı vaxtı 2 may 2019-cu ildən 22 may 2019-cu 
il saat 15.00-a keçirilmişdir. Bununla əlaqədar iddiaçılar tenderdə 
iştirak etmək üçün sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 13 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 21 may 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Bakı şəhəri, Fikrət Əmirov küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Rəsmi Tripoli ABŞ-ın  
mövqeyindən narazıdır 

Dövlət Şurası sədrinin sözlərinə 
görə, ABŞ-ın dövlət katibi Mayk 
Pompeo feldmarşal Xəlifə Həftərin 
öz qoşunlarını Tripolidən geri 
çəkməsini tələb etsə də, Vaşinqto-
nun gözləmə mövqeyində olduğu 
müşahidə edilir. “Bəlkə də bu, ona 
görədir ki, Ağ evlə Dövlət Depar-
tamenti arasında Liviyada baş 
verənlərlə bağlı fikir ayrılığı var”, – 
deyə əl-Mişri bildirib. 

O qeyd edib ki, Ağ evdən 
fərqli olaraq, Liviya Milli Etimad 
Hökuməti ABŞ Prezidenti Donald 
Trampla Xəlifə Həftər arasında 
telefon danışığı ilə bağlı heç bir 

şərh verməyib: “Tramp terrorizmlə 
mübarizədə Həftərin böyük rolu 
olduğunu deyib. Ancaq feldmarşal 
terrorizmlə mübarizə adı altında bü-
tün siyasi müxalifətə qarşı müharibə 
elan edib. Onun hərəkətlərinin 
terrorizmlə mübarizəyə heç bir dəxli 
yoxdur”. 

Ağ evin telefon danışığı ilə bağlı 
yazılı açıqlamasında isə bildirilir ki, 
Tramp Liviyada davam edən terror-
la mübarizə cəhdləri, sülh və sabit-
liyin əldə edilməsi, Liviyadakı sabit 
demokratik siyasi sistemə keçid 
məsələlərini müzakirə etmək üçün 
Xəlifə Həftərlə telefonla danışıb. 

Həftərin rəhbərlik etdiyi ordunun 
Tripolini ələ keçirmək üçün başlat-
dığı hərbi əməliyyatlara toxunma-
yan açıqlamada Donald Trampın 
Həftərin terrorla mübarizədəki ro-
lunu və Liviyanın neft qaynaqlarını 
qoruması ilə bağlı cəhdlərini təqdir 
etdiyi deyilir.

Xatırladaq ki, Liviya Milli Or-
dusunun komandanı Xəlifə Həftər 
bu il aprelin 4-də paytaxt Tripoliyə 
hücum əmri verib. Hazırda onun or-
dusu Tripoliyə cənub istiqamətindən 
həmlələr etməkdədir. Şəhər yaxın-
lığında Milli Etimad Hökumətinin 
başçısı Faiz Saracın qüvvələri ilə 
Həftər ordusu arasında şiddətli 
döyüşlər hər gün davam edir. Milli 
Etimad Hökumətinin həyata keçirdi-
yi cavab əməliyyatı “Vulkan qəzəbi” 
adlandırılıb.

Onu da qeyd edək ki, dünən Li-
viyadakı vəziyyət Türkiyə və Rusiya 
prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
və Vladimir Putin arasında tele-
fon danışığı zamanı da müzakirə 
olunub. Bu barədə Türkiyə Pre-
zidentinin administrasiyasından 
məlumat verilib. Türkiyə tərəfi bu 

ölkədə sülh və sabitliyin bərqərar 
olmasında maraqlı olduğunu bir 
daha təsdiq edib. Dövlət başçıları 
Liviya məsələsindən əlavə, ikitərəfli 
münasibətlər, Suriya böhranının ni-
zamlanması ilə bağlı Astana prosesi 
çərçivəsində əməkdaşlıq barədə də 
fikir mübadiləsi aparıblar. 

Əlavə edək ki, Xəlifə Həftərin 
Tripoliyə hücumu nəticəsində bu 
günə qədər aralarında qadın və 

uşaqlar da olmaqla 250 nəfərədək 
insan həlak olub. Liviya Milli Etimad 
Hökuməti isə Həftərin həbsiylə 
bağlı order verib. Məlumata görə, 
Həftərlə bərabər onun daha 6 
silahdaşı da axtarışa verilib. Onlar 
Tripolinin yaşayış məhəllələrinə 
hücumda ittiham olunurlar.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Liviya böhranı ilə bağlı dəqiq mövqeyi yoxdur. Bu 
barədə “Vaşinqton Post”a müsahibəsində Liviya Ali Dövlət 
Şurasının sədri Xalid əl-Mişri bəyan edib. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb. 

“Taliban” və ABŞ arasında danışıqların altıncı mərhələsi keçirilib

 � “Reuters” informasiya agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, Qətərdə “Taliban” və ABŞ 
arasında danışıqların altıncı mərhələsi keçirilib. 
Görüşdə “Taliban” hərəkatının nümayəndəsi 
Zabiullah Mücahid  və amerikalı nümayəndələr 
iştirak ediblər.

Qeyd edək ki, dünən 
ABŞ-ın Əfqanıstan üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Zalmay 
Xəlilzad danışıqların Doha-
da keçirilən 5-ci raundunun 
nəticələri üzrə, əsasən 
də Amerika qoşunlarının 
ölkədən çıxarılması ilə bağlı 
taliblərlə sazişin ilkin variantı-
nın hazır olduğunu bildirib.

Xatırladaq ki, ABŞ və 
müttəfiqləri Əfqanıstanda 
“Taliban” hərəkatına və 
digər qruplaşmalara qar-
şı əməliyyatlara 2001-ci 
ildən başlayıb. Bu, ABŞ 
Silahlı Qüvvələri tarixində 
ən uzun sürən hərbi kampa-
niya olub. 2018-ci ildə ABŞ 

Prezidenti Donald Tramp 
administrasiyası Əfqanıstan 
münaqişəsinin nizamlan-
masında region ölkələrinin 
aktiv iştirakını nəzərdə tutan 
Cənubi Asiyada yeni fəaliyyət 
strategiyasını təqdim edib.

Bundan başqa, 
Əfqanıstanda İŞİD və “Əl-
Qaidə” kimi qruplaşmaların 
fəaliyyət göstərməyəcəyi 
şərtilə Amerika qoşunlarının 
ölkədən çıxarılması və ya 
saylarının xeyli azaldılması 
imkanları da müzakirə olunur.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Cənubi Afrika 
Respublikasında  
1800 nəfər mədəndə qalıb

 � Cənubi Afrika Respublikasının 
“Sibanye-Stillwater” şirkətinə məxsus mədəndə 
fövqəladə vəziyyət yaranıb. Mədəndə yük 
daşınarkən vaqon relsdən çıxıb və çıxış yolunu 
bağlayıb. Nəticədə 1800 nəfər mədəndə qalıb. 
Xəsarət alan olmayıb. Mədənçilər ərzaq və su ilə 
təmin olunublar.

Şirkətin nümayəndələri 
fəhlələri mədəndən çıxar-

maq üçün məsləhətləşirlər. 
Mədəndən digər çıxışa isə 4 

kilometr yoldur.
Qeyd edək ki, “Siban-

ye-Stillwater”  dünyanın 10 
ən böyük şirkətindən biridir. 
Şirkət qiymətli metallar-qı-

zıl, platin və s. çıxarmaqla 
məşğul olur.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


