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“Brexit” bir 
il müddətinə 
təxirə salına 
bilər 

Şanlı tarixi 
qələbəmiz

Son danışıqların 
Qarabağ düyününü 
açacağına ümid 
böyükdür 

Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən 
yüksək 
texnologiyalı 
protezlərlə təmin 
olunan hərbçilərlə 
görüş keçirilib

Azərbaycan Ordusunun  
döyüş ruhu, mübarizə əzmi 
çox yüksəkdir

Məlum olduğu kimi, bu 
il aprelin 2-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev Müdafiə Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin 
N saylı hərbi hissəsində 
olub. Dövlətimizin 
başçısına burada aparılan 
yenidənqurma işləri barədə 
geniş məlumat verilib. Sonra 
Prezident İlham Əliyev hərbi 
hissənin xüsusi hazırlıq 
təlim meydanında xüsusi 
təyinatlıların döyüş hazırlığını 
izləyib. 

Ali Baş Komandan 
görüşdə ölkəmizdə uğurla 
aparılan ordu quruculuğu 
barədə çıxış edərək bildirib 
ki, son illərdə Milli Ordunun 
döyüş qabiliyyətinin 
artırılması, maddi-texniki 
bazasının, silah-sursat 
arsenalının müasirləşdirilməsi 
istiqamətində çox mühüm 
işlər görülüb. 

Fəxrlə qeyd etmək 
lazımdır ki, bu gün, 
həqiqətən, Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri dünyanın ən güclü 
orduları sırasındadır. Bu faktı 
beynəlxalq hərbi tədqiqat 
mərkəzləri də təsdiqləyir. 

Azərbaycan Ordusunun 
döyüş ruhu, qələbə əzmi çox 
yüksəkdir. Bunu 2016-cı ildə 
cəbhədə baş verən hadisələr 
də əyani surətdə nümayiş 
etdirdi. Belə ki, xalqımızın 
hərb tarixinə qızıl hərflərlə 
yazılan şanlı Aprel döyüşləri 
nəticəsində Ağdərə, Cəbrayıl 
və Füzulinin işğaldan 
azad olunmuş ərazilərində 
Azərbaycan bayrağı 
dalğalandı. 

Aprel döyüşlərindən iki il 
sonra, 1918-ci ilin mayında 
isə Milli Ordumuz Naxçıvan 
cəbhəsində Ermənistan 
silahlı qüvvələrinə bir 
daha öz gücünü nümayiş 
etdirdi. Belə ki, ordumuz 
1992-ci ildən erməni silahlı 

birləşmələrinin işğal etdiyi 
Şərur rayonunun Günnüt 
kəndini də qəhrəmanlıqla 
azad etdi. Xunut dağı və 
Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya 
dağı və Mehridağ işğaldan 
azad olundu, ümumilikdə, 
11 min hektara yaxın ərazi 
nəzarətimizə keçdi. 

Əlamətdar haldır ki, 
Prezident İlham Əliyevin 

Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı 
hərbi hissəsindəki görüşü 
Aprel döyüşlərinin 3-cü 
ildönümünə təsadüf edir. 
Dövlət başçımız bu barədə 
fəxrlə söz açaraq dedi ki, 
Aprel döyüşləri tariximizin 
şanlı səhifəsidir. 

(ardı 7-ci səhifədə)

Ali Baş Komandan: 
Aprel döyüşləri  
tariximizin  
şanlı səhifəsidir

Bu gün ordu quruculuğu baxımından 
Azərbaycan dünyanın güclü ölkələrindəndir. 
Qeyd etdiyim kimi, sonuncu reytinqə əsasən 
Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında 
öz potensialına görə 52-ci yerdədir. Ötən 
il keçirilmiş iki hərbi parad bizim hərbi 
qüdrətimizi göstərdi. Ordumuz üçün ən 
müasir silahlar, texnikalar alınır, ordumuzun 
döyüş qabiliyyəti artır. Aprel döyüşləri 
bunun bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 

İlham Əliyevin Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi 
Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi 

hissəsində çıxışından

Sonra Prezident İlham Əliyev Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttində hərəkət 
edəcək sərnişin qatarı ilə tanış oldu. 

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid 
Qurbanov bildirdi ki, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin sifarişi ilə 
İsveçrənin “Stadler Rail Group” şirkəti 
tərəfindən istehsal olunan 10 vaqon-
dan ibarət sərnişin qatarı Türkiyə 

və Gürcüstandan keçməklə martın 
29-da Bakıya çatıb. Amma bundan 
əvvəl qatar Axalkalakidə quraşdırılmış 
xüsusi qurğuda test rejimində sınaqdan 
keçirilib. Qatarların Türkiyədə hərəkəti 
üçün Gürcüstan-Türkiyə-Gürcüstan 
sərhəd-keçid məntəqəsində vaqonda 
təkər cütlərinin eninə bazasının avto-
matik olaraq 1520 millimetrdən 1435 
millimetrə və əksinə dəyişdirilməsini 

nəzərdə tutan yeni qurğu quraşdırılıb. 
Qatarda doqquz sərnişin vaqonu və 
bir restoran var. Vaqonlar “standart”, 
“komfort”, “biznes” və “restoran” olmaq-
la dörd kateqoriyada istehsal edilib. 
Kateqoriyasından asılı olaraq, vaqonlar 
10, 20 və 32 nəfərlikdir. Ümumilikdə, 
qatarda bir istiqamətə 246 yer nəzərdə 
tutulub. Saatda 160 kilometr sürətlə 
hərəkət etmək imkanına malik qatardakı 
arabacıqlar pnevmatik asılqanla təmin 
edilib ki, bu da döngələrdə vaqonun 
tarazlığını tənzimləyir. Bundan başqa, 
hər bir vaqon dizel generatoru avadan-
lığı ilə təmin olunub. Bu da lokomotivdə 
cərəyan olmadıqda vaqonu və ondakı 
bütün elektrik enerjisi istifadəçilərini 24 
saat fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin 
edəcək. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xəttində hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə tanış olub 

Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev aprelin 3-də 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xəttində hərəkət edəcək 
sərnişin qatarı ilə tanış 
olub. 

Dövlətimizin başçısı 
Bakı Dəmir Yolu Vağzalında 
əvvəlcə Qəbələ dəmir yolu 
stansiyasının binasının 
eskiz layihəsinə baxdı. 
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Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 

xəttində hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə tanış olub 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars 
marşrutu ilə sərnişin daşınmasının 
təşkili bu ilə planlaşdırılıb. 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti ilə İsveçrənin 
“Stadler Rail Group” şirkəti arasında 
imzalanan müqaviləyə əsasən 
ikinci mərhələdə daha 10 vaqonun 
gətirilməsi nəzərdə tutulur. 

Xatırladaq ki, müstəqillik tariximizin 
möhtəşəm layihələrindən olan Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 2017-ci 
ilin oktyabr ayında Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında keçirilən təntənəli 
mərasimlə istifadəyə verilib. Asiya 
ilə Avropanı birləşdirən və Avrasiya 
məkanı üçün yeni yüksəliş layihəsi 
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi 
sayəsində reallığa çevrilib. 

Qonşu Türkiyə və Gürcüstanla 
sıx əməkdaşlığın nəticəsi olan Bakı-
Tbilisi-Qars layihəsi ölkələrimiz 
arasındakı əlaqələrin strateji 
təzahürünü də nümayiş etdirir. 
Bu yolla artıq yüklərin daşınması 
uğurla həyata keçirilir. Bununla 
da çox mühüm transmilli neft-qaz 
kəmərlərinə malik Azərbaycan bu 
strateji layihənin reallaşması ilə 
özünün nəinki regionda, bütünlükdə 
Avrasiya qitəsindəki əhəmiyyətini 
artırıb. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu xəttinin işə düşməsi 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
gücləndirilməsində, iqtisadi 
qüdrətinin artırılmasında yeni mühüm 
strateji amilə çevrilib və regionda 
sabitliyə, xalqlarımızın daha da 
yaxınlaşmasına və iqtisadi inkişafa 
böyük töhfədir.

AZƏRTAC

Slovakiya Respublikasının yeni seçilmiş 
Prezidenti zati-aliləri xanım Zuzana Çaputovaya
Hörmətli xanım Çaputova!
Slovakiya Respublikasının Prezidenti 

vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi 
səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Slova-
kiya arasındakı dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafı yolunda birgə 
səylər göstərəcəyik. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, 
dost Slovakiya xalqının rifahı naminə qarşı-
dakı fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə, 
İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

H.X.Əsədovun Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının rektoru təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

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

Heydər Xanış oğlu Əsədov 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 

rektoru təyin edilsin. 
İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin  
2 nömrəli Doğum Evinin əsaslı  

təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin Bakı Şəhər Baş Səhiyyə 
İdarəsinin tabeliyində olan 2 nömrəli Doğum 
Evinin əsaslı təmiri məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan 

Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ilkin 
olaraq 2,0 (iki) milyon manat ayrılsın.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

Bakı–Şamaxı–Yevlax (12 km)–Xocəsən 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. Bakı–Şamaxı–Yevlax (12 km)–Xocəsən 
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 2,8 milyon (iki 
milyon səkkiz 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, 3 aprel 2019-cu il

Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Ölkəmizin davamlı tərəqqisinin təmin edilməsi üçün 
bütün sahələrdə həyata keçirilən islahatlar məhkəmə-hüquq 
sisteminin inkişafında yeni mərhələnin başlanmasını və bu 
sahədə islahatların dərinləşdirilməsini zəruri edir. 

Müasir dövrün tələblərinə cavab verən, cəmiyyətdə 
yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin 
formalaşdırılması prosesini sürətləndirmək məqsədilə 
məhkəməyə müraciət imkanları daha da genişləndirilməli, 
məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflıq artırılmalı, 
məhkəmə icraatının effektivliyi yüksəldilməli, məhkəmə 
qərarlarının tam və vaxtında icra edilməsi təmin olunmalı, 
süründürməçiliyin və digər neqativ halların aradan 
qaldırılması üçün görülən tədbirlər gücləndirilməlidir.

Eyni zamanda, ədalət mühakiməsi mexanizmlərinin 
effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün hakim və 
məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsi daha da 
yaxşılaşdırılmalı, müvafiq infrastrukturun yenilənməsi 
işləri davam etdirilməli, məhkəmə icraatında müasir 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin üstünlüklərindən 
hərtərəfli istifadə edilməli, digər mühüm məsələlər həll 
olunmalıdır.

Ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin 
artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin 
sədrlərinə və hakimlərinə tövsiyə edilsin ki, məhkəmə 
hakimiyyətinin nüfuzunun artırılması və cəmiyyətdə 
məhkəmələrə etimadın möhkəmlənməsi üçün 
fəaliyyətlərində ədalət, qanunçuluq, qərəzsizlik, aşkarlıq, 
hər kəsin qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi 
və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 
qanunlarında təsbit edilmiş ədalət mühakiməsinin digər 
prinsiplərinə dönmədən riayət etsinlər. 

2. Cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin 
dekriminallaşdırılması üzrə tədbirləri davam etdirmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə 
və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
tövsiyə edilsin, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyinə tapşırılsın ki, müvafiq qanun layihələrini 
hazırlayıb üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsinlər.

3. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə və 
Məhkəmə-Hüquq Şurasına tövsiyə edilsin, Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, 
aşağıdakı məsələlərə dair normativ hüquqi aktların 
layihələrini hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsinlər:

3.1. sahibkarların məhkəməyə müraciət imkanlarının 
asanlaşdırılması və sahibkarlıqla bağlı mübahisələrə 
müvafiq sahədə daha dərin hüquqi bilik və təcrübəsi olan 
hakimlər tərəfindən baxılmasını təmin etmək məqsədilə 
vergi və gömrük ödənişləri, məcburi dövlət sosial sığorta 
haqlarının ödənilməsi ilə bağlı yaranan mübahisələrə, 
habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar digər məsələlərə 
dair işlər üzrə ixtisaslaşmış məhkəmənin yaradılması;

3.2. məhkəmələrin hüquqi məsələlərin həllinə 
yanaşmasının sabitliyini və normativ hüquqi aktların 
tətbiqi ilə bağlı hüquqi mövqeyinin proqnozlaşdırılan 
olmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Ali Məhkəməsinin vahid məhkəmə təcrübəsi 
formalaşdırmaq vəzifəsinin və həmin vəzifənin icra 
olunması mexanizminin təsbit edilməsi;

3.3. hakimlərin müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə 
məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilənin qarşısının alınması 
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və belə müdaxiləyə 
görə məsuliyyətin artırılması;

3.4. hakimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə onların maddi təminatının əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılması;

3.5. məhkəmələrdə baxılan işlər üzrə ödənilən dövlət 
rüsumunun dərəcələrinin verilən iddiaların qiymətinə 
müvafiq olaraq diferensiasiya edilməsi;

3.6. məhkəmələrdə baxılan işlər üzrə ödənilən dövlət 
rüsumunun müəyyən hissəsinin məhkəmə aparatları 
işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
və məhkəmələrin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsinə yönəldilməsi;

3.7. məhkəmə icraatının obyektivliyini daha dolğun 
şəkildə təmin etmək üçün bütün məhkəmə iclaslarının 
fasiləsiz audioyazısının aparılması və protokolun məhkəmə 
iclasının audioyazısına uyğun tərtibi tələbinin müəyyən 
edilməsi;

3.8. mülki işlər, habelə inzibati xətalara, iqtisadi 
və inzibati mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə 

ekspertizasının keçirilməsi və ekspert rəyinin verilməsi 
müddətlərinin dəqiqləşdirilməsi, məhkəmə prosesi 
tərəflərinin ekspertiza təyin edilməsi ilə bağlı hüquqlarının 
genişləndirilməsi.

4. Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə məhkəmə 
icraatının effektivliyinin artırılması, xüsusən sahibkarlıqla 
bağlı məsələlərin məhkəmələrdə daha sürətli və 
səmərəli həllinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Ali Məhkəməsinə, apellyasiya instansiyası 
məhkəmələrinə, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər 
Kollegiyasına və Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına tövsiyə 
edilsin, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə, 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə 
və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 
tapşırılsın ki, mülki prosessual qanunvericiliyi kompleks 
şəkildə birgə təhlil edib, bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla onun təkmilləşdirilməsi barədə 
təkliflərini altı ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsinlər.

5. Məhkəmə-Hüquq Şurasına tövsiyə edilsin ki:
5.1. hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi, 

məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilə və digər neqativ 
halların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq 
məlumatların qəbulu üçün qaynar xətt yaratsın;

5.2. hakimlərin və məhkəmə sədrlərinin peşəkarlıq 
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi prosedurlarında şəffaflığı 
daha da artırsın, bu sahədə tətbiq edilən meyarları 
təkmilləşdirsin;

5.3. hüquq pozuntularına və Hakimlərin Etik Davranış 
Kodeksinin pozulması hallarına yol verən hakimlərin 
intizam məsuliyyətinin labüdlüyünü təmin etsin;

5.4. ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində 
aşkarlığın və qərəzsizliyin daha dolğun şəkildə təmin 
edilməsi məqsədilə aşağıdakı sahələrdə “Məhkəmələr və 
hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə məhkəmələrin riayət etməsinin mütəmadi 
monitorinqini aparsın:

5.4.1. məhkəmə qərarlarının elektron qaydada dərc 
edilməsi;

5.4.2. məhkəmələrdə işlərin təsadüfi və avtomatik 
şəkildə elektron qaydada bölüşdürülməsi;

5.4.3. qeyri-prosessual münasibətlərin 
yolverilməzliyinin təmin edilməsi.

6. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə 
tövsiyə edilsin ki:

6.1. məhkəmələrdə hüquqi məsələlərin həllinə 
yanaşmanın sabitliyini təmin etmək məqsədilə vahid 
məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün ciddi 
tədbirlər görsün; 

6.2. ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin artırılması 
məqsədilə məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsi və 
ümumiləşdirilməsi sahəsində fəaliyyətini gücləndirsin;

6.3. məhkəmə təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi 
nəticəsində müəyyən edilmiş, sistemli xarakter daşıyan 
nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq mexanizm 
yaradılması barədə təkliflərini iki ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

7. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi:
7.1. məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının 

qanunla müəyyən edilmiş müddətdə icrasının təmin 
edilməsi, “Elektron icra” informasiya sisteminin tətbiqinin 
genişləndirilməsi, icra məmurlarının süründürməçilik və 
sui-istifadə hallarına yol vermələrinin qarşısının alınması 
məqsədilə ciddi tədbirlər görsün;

7.2. məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının 
icrasının sürətləndirilməsi və effektivliyinin artırılması 
məqsədilə bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

7.3. məhkəmələrin və digər orqanların qərarlarının 
icrasının alternativ mexanizmləri, o cümlədən icranın özəl 
qurumlara həvalə edilməsi ilə bağlı qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübəni öyrənsin və həmin təcrübənin Azərbaycan 
Respublikasında tətbiqinin mümkünlüyü barədə üç ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin; 

7.4. məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinin alternativ 
mexanizmləri, o cümlədən ekspertizanın özəl qurumlar 
tərəfindən həyata keçirilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübəni 
təhlil etsin və müvafiq təkliflərini üç ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

7.5. ədalət mühakiməsinin əlçatanlığını və şəffaflığını 
daha da artırmaq məqsədilə:

7.5.1. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin 

tətbiqi ilə əlaqədar təşkilati işlərin yekunlaşdırılmasını 
təmin etsin; 

7.5.2. “Elektron məhkəmə” informasiya sistemində 
dərc edilən məhkəmə qərarları üzrə müxtəlif meyarlar 
əsasında effektiv axtarış aparmaq üçün müvafiq funksional 
imkan yaradılması məqsədilə tədbirlər görsün; 

7.5.3. fiziki və hüquqi şəxslərin “Elektron məhkəmə” 
informasiya sistemindən istifadəsinin təşviqi üçün tədbirlər 
görsün; 

7.6. mediasiya prosesinin tətbiqi ilə bağlı 
maarifləndirmə və təşviqat tədbirlərini həyata keçirsin.

7.7. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və Ədliyyə 
Akademiyasının fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi, 
infrastrukturunun və maddi-texniki təchizatının 
yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə təkliflərini hazırlayıb iki 
ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

7.8. birinci instansiya məhkəmələrində kargüzarlığın 
aparılması ilə bağlı dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
vəsaitin birbaşa hakimlərin bank hesablarına köçürülməsi 
barədə təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.

8. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
tövsiyə edilsin ki, məhkəmələrdə dövlət ittihamının 
müdafiəsi və protest verilməsi təcrübəsini mütəmadi təhlil 
etsin və bu fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılması üçün 
tədbirlər görsün.

9. Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasına 
tövsiyə edilsin ki, vəkillərin hakimlərlə və cinayət təqibini 
həyata keçirən orqanların əməkdaşları ilə qeyri-prosessual 
münasibətlərə yol verməsinin qarşısının alınması üçün 
tədbirləri gücləndirsin.

10. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi:
10.1. bu Fərmanın 3.1-ci və 3.4–3.6-cı bəndlərində 

nəzərdə tutulmuş layihələrin hazırlanmasında iştirak etsin;
10.2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

ilə birlikdə aşağıdakı məsələlər barədə təkliflərini bir ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin:

10.2.1. məhkəmələrdə mövcud olan iş yükünü nəzərə 
alaraq, onlara məhkəmə icraatının təmin edilməsi, o 
cümlədən kargüzarlığın aparılması üçün ayrılan vəsaitin 
ehtiyaclara uyğun artırılması;

10.2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi ilə birlikdə məhkəmə infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi və məhkəmələrdə “Elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar təşkilati işlərin 
yekunlaşdırılması məqsədilə əlavə maliyyə vəsaitinin 
ayrılması.

11. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyinə tapşırılsın və Azərbaycan Respublikasının 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasına tövsiyə edilsin ki, sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin məhkəmədənkənar həlli 
vasitələrinin genişləndirilməsi məqsədilə, xarici dövlətlərin 
qabaqcıl təcrübəsi nəzərə alınmaqla ölkəmizdə səmərəli 
beynəlxalq arbitraj prosedurlarının təşviqinə dair birgə 
təkliflərini üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsinlər.

12. Məhkəmələrin fəaliyyətinin daha optimal 
şəkildə qurulması, ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi və məhkəmələrdə işlərə baxılma 
müddətlərinin qısaldılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil olan 
məhkəmələrin hakimlərinin ümumi sayı 200 nəfər 
artırılsın.

13. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
13.1. dövlət hesabına həyata keçirilən hüquqi yardım 

üçün tələb olunan vəsaitin dəqiq proqnozlaşdırılmasını 
və mərkəzləşdirilmiş uçotunu təmin etmək məqsədilə 
cari ilin və növbəti illərin dövlət büdcəsində dövlət 
hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə vəsaitin birbaşa 
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasına 
ayrılması barədə müvafiq normativ hüquqi aktların 
layihələrini hazırlayıb bir ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

13.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

 İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif 
Hüquqları Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 

nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

1. “Azərbaycan Respublikasının Müəllif 
Hüquqları Agentliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 
1593 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 9, maddə 1640; 2018, № 12 (I kitab), maddə 
2601) 3.8-ci və 3.9-cu bəndləri ləğv edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

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

təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

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

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

Milli Məclisdə insan hüquqları məsələləri üzrə 
birgə işçi qrupunun iclası keçirilib

 � Aprelin 3-də Milli Məclisdə insan hüquqları məsələləri üzrə birgə işçi 
qrupunun növbəti iclası keçirilib.

İclasda işçi qrupunun həmsədrləri - 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquq-
mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər 
üzrə köməkçisi-şöbə müdiri Fuad Ələsgərov, 
Milli Məclisin beynəlxalq münasibətlər və 
parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri 
Səməd Seyidov, qrupun üzvləri, o cümlədən 
deputatlar, Ədliyyə Nazirliyinin, prokurorluğun 
nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatlarının 
təmsilçiləri iştirak ediblər.

Əvvəlcə Aprel döyüşlərində şəhid olmuş 
əsgərlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib. 

İclasda ölkəmizdə insan hüquqlarının 
müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər, qəbul edilən sənədlər, aparılan isla-
hatlar müzakirə olunub, qaldırılan məsələlərə, 
görüləcək işlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

AZƏRTAC



4 aprel 2019-cu il, cümə axşamı 3
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yüksək texnologiyalı 

protezlərlə təmin olunan hərbçilərlə görüş keçirilib
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva hərbçilərlə səmimi söhbət edib

 � Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən yüksək texnologiyalı 
protezlərlə təmin olunan 
hərbçilərlə aprelin 3-də görüş 
keçirilib.

Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 
görüşdə əvvəlcə Aprel döyüşləri 
şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidentinin köməkçisi, Heydər 
Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar 
Ələkbərov tədbirdə çıxış edərək bildirib 
ki, üç il bundan əvvəl Heydər Əliyev 
Fondu “2016-cı ilin Aprel döyüşlərində 
yaralanmış əsgər və zabitlərin yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi” 
layihəsinə başlayıb. Artıq bu layihənin 
ikinci mərhələsi yekunlaşıb. Ötən 3 il 
ərzində 100-dən çox zabit və əsgər 
yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin 
olunub. Bugünkü görüşün üç il bundan 
əvvəlki Aprel döyüşlərinə, ordumuzun 
qələbə gününə təsadüf etdiyini 
deyən Anar Ələkbərov Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın görüş iştirakçılarına 
müraciətini oxuyub. 

Müraciətdə deyilir: 
“Azərbaycanın əzəli tarixi torpağı 

olan Dağlıq Qarabağ və digər yeddi 
rayonumuz artıq 25 ildən çoxdur 
Ermənistan respublikası tərəfindən işğal 
olunub. Bu hərbi təcavüz nəticəsində 
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altına 
düşüb, bir milyondan çox azərbaycanlı 
öz doğma torpağında qaçqın və köçkün 
vəziyyətində yaşayır. 1994-cü ildə 
atəşkəs razılığının əldə olunmasına 
baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycana 
qarşı dəfələrlə silahlı təxribat törətmiş, 
lakin xalqımızın sizin kimi igid oğullarının 
qəhrəmanlığı və şücaəti sayəsində 
Azərbaycan Ordusu bu təxribatların 
qarşısını alaraq düşmənə hər zaman 
layiqli cavab vermişdir.

Siz Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası, müstəqilliyi, 
ölkəmizin daha qüdrətli, daha möhkəm 
olması yolunda sağlamlığınızı itirmisiniz. 
Bununla da öz ölkənizə, xalqınıza, 
Prezident və Ali Baş Komandanınıza 
sadiqlik nümayiş etdirmisiniz. 
Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi 
yüksək qiymətləndirir, sizin kimi mərd 
və cəsarətli oğullarının olması ilə fəxr 
edir. Sizin apardığınız mübarizə haqq 
mübarizəsidir. Azərbaycan dövləti 

münaqişənin ədalətli, beynəlxalq 
hüququn prinsipləri və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunması üçün əlindən gələni əsirgəmir.

2016-cı ildə baş vermiş Aprel 
döyüşlərindən 3 il ötür. Bu döyüşlər bir 
daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi 
ki, Azərbaycan dövləti işğalla heç 
zaman barışmayacaq. Aprel döyüşləri 
Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyini, 
həmrəyliyini və yenilməz iradəsini 
bir daha nümayiş etdirdi. Məhz Aprel 
döyüşlərinin cəsarətli iştirakçılarının 
qəhrəmanlığı nəticəsində bu gün Füzuli, 
Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğaldan 
azad edilmiş ərazilərində Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər zamanı 
bizim itkilərimiz oldu. Bu itkilər bizim 
hamımız, hər bir azərbaycanlı üçün 
böyük dərddir. Azərbaycan gəncləri, 
əsgərlərimiz, zabitlərimiz qəhrəmanlıq 
göstərərək ömürlərini Vətən yolunda 
qurban verdilər, şəhid oldular. Öz 
həyatını Vətən naminə qurban vermiş 
mərd oğullarımızın xatirəsi bizim 
qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.

Azərbaycan dövləti və Azərbaycan 
xalqı üçün hər bir əsgər əzizdir, 
dəyərlidir. Sizin sağlamlığınızın bərpası 
və normal həyata qayıtmağınız üçün 
Azərbaycan dövləti bütün lazımi 
addımları atır və bundan sonra da 

atacaqdır. Mən sizin hər birinizə 
cansağlığı və uğurlar arzulayıram”.

Görüşdə polkovnik-leytenant 
Eldəniz Sadıqov çıxış edərək deyib 
ki, 3 il bundan əvvəl baş vermiş Aprel 
döyüşlərində Azərbaycan Ordusu 
düşmənə və bütün dünyaya öz gücünü 
sübut etdi. 2016-cı ilin aprel ayında 
düşmənin kəşfiyyat və diversiya 
qruplarının hücumunun qarşısı 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən alındı. 
Düşmənin müdafiə xətti tez bir zamanda 
yarılaraq mühüm strateji yüksəkliklər 
işğaldan azad edildi. Bu, bir daha 
sübut etdi ki, bizim güclü və nizami 
ordumuz var. Biz öz torpaqlarımızı 

geri qaytaracağıq. Azərbaycanın Ali 
Baş Komandanı ordumuza yüksək 
qayğı göstərir, hərbçilərin məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, müasir 
hərbi hissələrin tikilməsinə, zabitlərin 
yeni evlərlə təmin olunmasına böyük 
diqqət ayırır. “Aprel döyüşlərində mən 
və mənim silahdaşlarım bilmirdik ki, 
şəhid olacağıq və ya sağ qalacağıq. 
Biz o haqda heç düşünmürdük. Çünki 
inanırdıq ki, biz şəhid olsaq da, Ali Baş 
Komandan, Birinci vitse-prezidentimiz, 
dövlətimiz və xalqımız bizim ailələrimizin 
yanında olacaq”, - deyə Eldəniz Sadıqov 
bildirib. 

Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən 
sağlamlıqlarını itirən zabitlərin, 
əsgərlərin özlərini cəmiyyətdən 
kənar hiss etmədiklərini söyləyən 
kapitan Amil Dadaşov bununla qürur 
duyduqlarını qeyd edərək deyib: 
“Aprel döyüşlərində yaralanan hərbçi 
yoldaşlarım artıq üç il ərzində dinamik 
həyat fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, 
insanların arasındadırlar”. Amil Dadaşov 
onlara göstərilən diqqət və qayğıya 
görə Prezident İlham Əliyevə, Birinci 

vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 
təşəkkürünü bildirib.

Baş leytenant Namiq Əliyev qeyd 
edib ki, Aprel döyüşlərində yaralanmış 
əsgər və zabitlər Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə ən 
müasir, hər cür hərəkət qabiliyyətinə 
malik protezlərlə təmin edilib. “Bütün 
bunlar bizlərə verilən dəyər və qiymətdir. 
Bu gün biz ayağımızı, gözümüzü itirsək 
də qürur və əzəmətlə dayanırıq. Çünki 
biz gücümüzü torpaqdan alırıq”, - deyə 
Namiq Əliyev bildirib.

Görüşdə MEDİCOM şirkətinin 
direktoru Anar Rüstəmov Heydər 
Əliyev Fonduna minnətdarlığını 

bildirərək, protezlərlə təmin edilən 
hərbçilərimizə də layihə çərçivəsində 
görülən işlərdəki ruh yüksəkliyinə görə 
təşəkkürünü bildirib.

Sonra hərbçilərə Heydər Əliyev 
Fondunun təşəkkürnamələri təqdim 
edildi.

Daha sonra Birinci  vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyeva yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin olunan 
hərbçilərlə görüşdü, onlarla səmimi 
söhbət etdi.

Söhbət zamanı Birinci vitse-
prezident vətənpərvər övladlarımızın 
qəhrəmanlığını, şücaətini yüksək 
dəyərləndirdiyini, hər zaman onlara 
dəstək olacağını vurğulayaraq dedi: 

– Siz hər bir insan üçün çox 
dəyərli olan sağlamlığınızı Vətən, 
torpaq yolunda qurban vermisiniz. Siz 
güllələr, bomba altında Azərbaycan 
uğrunda, torpağımız, Vətənimiz 
uğrunda həyatınızı qurban verməyə 
hazır olmusunuz. Mən fəxr edirəm ki, 
Azərbaycanın belə oğulları var, mənim 
belə qardaşlarım var. 

Mən hər zaman deyirəm ki, 
Azərbaycan çox zəngin ölkədir, 
sərvətləri, gözəl təbiəti var. Amma 
bizim ən böyük sərvətimiz Azərbaycan 
xalqıdır, Azərbaycan insanıdır. Doğrudan 
da Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, 
sizin kimi oğullar yetirib. Analarımız fəxr 
etməlidirlər ki, sizin kimi igid övladlar 
böyüdüblər. Belə xalqla, belə əsgərlərlə, 
zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı 
mütləq qaytaracağıq. Qarabağın hər bir 
kəndində, hər bir şəhərində Azərbaycan 
bayrağı dalğalanacaq. 

Mən bir daha sizə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bilirəm 
ki, Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları 

daim sizinlə ünsiyyətdədirlər. Bir daha 
sizi əmin etmək istəyirəm ki, hər bir 
problemin həllində biz əlimizdən gələn 
hər şeyi etməyə hazırıq. Siz müraciət 
edirsiniz, bilirəm ünsiyyətdəsiniz. Hər 
bir problemin həllini şəxsən özüm 
diqqətdə saxlayacağam. Mən mümkün 
olan köməyi ən yüksək səviyyədə 
göstərəcəyəm. Sağ olun.

***
Hərbçilər göstərdiyi diqqət və 

qayğıya görə Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. 
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
tapşırığı ilə Heydər Əliyev Fondu “2016-
cı ilin Aprel döyüşlərində yaralanmış 
əsgər və zabitlərin yüksək texnologiyalı 
protezlərlə təmin edilməsi” layihəsini 
həyata keçirib. 2017-ci ildə Heydər Əliyev 
Fondunun və müvafiq dövlət qurumlarının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə yaradılan 
işçi qrupu 2016-cı il Aprel döyüşləri 
zamanı yaralanmış və protezləşməyə 
ehtiyacı olan hər bir əsgər və zabitlə 
görüşlər keçirib, onlara fərdi yanaşma 

tətbiq olunub. Belə ki, Aprel döyüşlərində 
yaralanmış əsgər və zabitlərin fərdi 
xüsusiyyətləri, onların aktivlik dərəcələri, 
həyat tərzləri, məşğuliyyətləri və hər bir 
istifadəçinin protezlərə olan fərdi tələbləri 
təhlil edilərək hərbçilərimiz üçün uyğun, 
müasir protez istehsalçıları olan qabaqcıl 
şirkətlərin yüksək texnologiyalı məhsulları 
seçilib. 

Tətbiq edilən yeni protezlərin texniki 
imkanları amputasiya olunmuş hissə 
ilə hərəkət uyğunluq yaradır. Bunun 
sayəsində protezlə ayaq və yaxud əl 
bir-birinə maksimum uyğunlaşmış olur. 
İstifadəçi protezi amputasiya olunmuş 
hissənin davamı kimi hiss edir və daha 
rahat addım atır, aktiv hərəkət edir.

Qarabağ müharibəsi əlillərinə dövlət 
qayğısı siyasətinə dəstək məqsədi 
daşıyan bu layihənin davamı olaraq 
2018-ci və 2019-cu illərdə daha bir 
qrup Qarabağ müharibəsi əlili Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. 
Ümumilikdə, layihə çərçivəsində 
protezlərlə təmin olunan 100-dən çox 
Qarabağ müharibəsi əlili artıq aktiv 
həyata qayıdaraq əmək fəaliyyətini 
davam etdirir.

AZƏRTAC



Bu, müharibə yox, erməni 
təxribatının qarşısının 

alınması idi

1994-cü ilin mayından – 
Azərbaycan - Ermənistan təmas 
xəttində və bu işğalçı ölkə 
ilə sərhədlərimizdə atəşkəs 
barədə saziş imzalandıqdan 
sonra hər gün belə xəbərlər 
eşidirdik: “Ermənistan ordusu 
gün ərzində atəşkəs rejimini ... 
dəfə pozmuşdur. Düşmən ca-
vab atəşi ilə susdurulmuşdur”. 
Təəssüf ki, Ermənistan rəhbərliyi 
Azərbaycan tərəfin atəşkəs 
rejiminə hörmətlə yanaşmasını 
düşməndən çəkinmək kimi başa 
düşürdü. Atəşkəsi sutka ərzində 
25-30, bəzən hətta yüz dəfədən 
də çox pozan Ermənistan tərəfi 
öz himayədarlarına güvənir və 
elə bilirdi ki, Azərbaycan Ordusu 
həmişə səbrlə davranacaq, atəşə 
-- atəşlə cavab verməklə vəzifəsini 
bitmiş hesab edəcək. 

Ancaq yanılırdılar. Üç il 
qabaq aprelin ilk günlərində 
Azərbaycana qarşı növbəti dəfə 
təxribat törədən İrəvan rəhbərliyi 
öz layiqli cavabını aldı. Yəni 
2016-cı ilin Aprel döyüşləri kimi 
tarixə düşən hadisələr müharibə 
yox, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı törətdiyi təxribatın qarşısının 
alınması idi. Ermənistan tərəfi 
beynəlxalq hüququn tələblərinə 
və dünya ictimaiyyətinin iradəsinə 
qarşı çıxmaqda davam edərsə, 
müharibənin də nə demək olduğu-
nu görəcək.

 
Nəticələr erməniləri mat 

qoymuşdu

Aprel döyüşləri və ya “Dörd-
günlük müharibə” kimi müasir 
tariximizə yazılan həmin hərbi 
qarşıdurma Azərbaycan Si-
lahlı Qüvvələrinin qələbəsi ilə 
nəticələnmiş, Tərtər rayonunun 
Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər 
və Seysulan kəndi, Cəbrayıl 
rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi 
və Cocuq Mərcanlı, Goranboy 
rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər 
rayonunun Qazaxlar kəndi və 
Madaqiz kəndi istiqamətində yollar 
düşməndən təmizlənmişdi.

Aprelin 5-də tərəflərin razılığı və 
beynəlxalq qurumların müşahidəsi 
ilə yenidən atəşkəs müqaviləsi 
imzalanmışdır. Buna baxmayaraq, 
Ermənistan atəşkəs imzalanma-
sından bir neçə saat sonra onu 
dəfələrlə pozmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının verdiyi rəsmi 
məlumata görə, Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələri 2 min hektarlıq ərazini 
azad etmişdir. 

Düşmən bütün silah-
sursatını qoyub qaçdı...

Yaxşı yadımdadır, Aprel 
döyüşlərinin bir illiyi münasibətilə, 
2017-ci il martın 31-də həmin 
döyüşlərin iştirakçısı olan bir qrup 
hərbçinin KİV nümayəndələri 
ilə Müdafiə Nazirliyində təşkil 
edilən görüşündən hazırlanmış 
televiziya materialına tamaşa 
edən istənilən soydaşımızın ürəyi 

iftixarla dolurdu. Qeyd edilirdi ki, 
əgər əməliyyatlar dayandırılma-
saydı, Ermənistan ordusu Silahlı 
Qüvvələrimiz qarşısında duruş 
gətirə bilməyəcəkdi. Düşmən bü-
tün silah-sursatını atıb qaçmışdı.

Bu fikirləri Silahlı 
Qüvvələrimizin zabiti, aprel 
döyüşləri zamanı minaya düşən 
polkovnik-leytenant Eldəniz 
Sadıqovun dilindən eşitmək 
həqiqətən qürurverici idi: “Düşmən 
elə bilirdi ki, tikanlı məftillər 
keçilməzdir. Ermənilər elə zənn 
edirdilər ki, Azərbaycan Ordusu-
nun döyüş ruhu zəifdir. Onların 
düşündüyünün əksinə, böyük 
əzmlə düşmənlə döyüşə atıldıq 
və ermənilərin xeyli sayda can-
lı qüvvə və texnikasını məhv 
edərək, onları səngərlərini qoyub 
qaçmağa məcbur etdik. Ermənilər 
Goranboy istiqamətində tanklarla 
hücuma keçmişdilər. Biz məlumat 
əldə etdikdən sonra düşmənin 
tanklarının və kəşfiyyat-diversiya 
qruplarının qarşısını alaraq, layiqli 
cavablarını verdik. Düşmən bütün 
silah-sursatını qoyub qaçdı. 
Bundan başqa, ermənilər döyüş 
meydanından qaçmaq istəyən 
15 əsgərini də güllələyərək 
öldürmüşdülər. Düşmən indi də 
qorxu içindədir. Çünki bilir ki, 
Azərbaycan Ordusu işğal olunmuş 
torpaqlarımızı düşməndən mütləq 
azad edəcək”.

Hörmətli oxuculara xatırla-
daq ki, Tap Qaraqoyunlu kəndi 
daim düşmənin hücumlarına 
məruz qalırdı. Çünki ermənilər 
həmin yüksəklikdən ərazilərimizi 
nəzarətdə saxlaya bilirdilər. 
Eyni zamanda, düşmən mülki 
əhaliyə rahatlıq vermirdi. Aprel 
döyüşləri zamanı əsgərlərimiz 
ərazini azad etdi və Talış-Mada-
giz istiqamətində strateji ərazilər 
hazırda bizim nəzarətimizdədir. 
Ermənilər sonradan etiraf 
etmişdilər ki, Azərbaycan Or-
dusu onların ordusundan 

güclüdür, Azərbaycan əsgəri 
həqiqətən döyüşməyi bacarır. 
Tap Qaraqoyunlu istiqamətində 
düşmənin təxribat törətdiyi və 
ələ keçirə bilmədiyi posta məhz 
yuxarıda adını çəkdiyimiz zabi-
tin şərəfinə “Eldəniz” adı verilib. 
Sonra düşmən həmin ərazini ələ 
keçirmək istəyib və itki verərək 
geri oturdulub.

Mülki əhalini atəşə 
tuturdular

Aprel döyüşləri barədə qələmə 
alınan yazılarda və radio-televi-
ziya materiallarında bu barədə 
dönə-dönə qeyd edilib. Məsələn, 
Ağdam istiqamətində gedən 

döyüşlərdə yaralanan polkovnik-
leytenant Xəqani Cəfərov bildirir 
ki, düşmənin bizə gücü çatmadığı 
üçün kəndlərimizi, mülki əhalini 
atəşə tuturdular: “Çünki onların 
qarşısında duran Azərbaycan 
əsgərinə, zabitinə güllə atan 
kimi, dərhal layiqli cavablarını 
alırdılar. Aprel döyüşlərində hər 
bir əsgərdə, gizirdə, zabitdə çox 
yüksək döyüş ruhu var idi. Hər 
bir əsgər onunla birlikdə vuruşan 
komandirinin cəsurluğuna baxırdı 
və fərəhlənirdi, daha ürəklə sa-
vaşırdı. Çünki hər birimiz bilirdik 
ki işimiz haqq işidir, qarşımızda 
olan ərazilər ermənilərin işğal 
etdiyi bizim torpaqlarımızdır. 
Düşmənə sübut etdik ki, onlar 
bizim kimi döyüşə bilməzlər. 
Çünki biz torpaqlarımızın azad 
edilməsi yolunda vuruşurduq. 
Torpağımızda tökdüyümüz hər 
damla qan tarixə yazılır. Ona 
görə də əsgərlərimiz qorxma-

dan, cəsarətlə və yüksək əhval-
ruhiyyədə döyüşürdülər”. 

Lələtəpə bayrağımızı 
bağrına basdı

Döyüşlərin iştirakçısı, leyte-
nant Səbuhi Mehdizadə bildirir 
ki, Lələtəpə mühüm strateji 
əhəmiyyətə malik bir yüksəklikdir: 
“Biz həmin yüksəkliyi azad etmək 
üçün döyüşlərə qatılanda içimizdə 
yalnız ruh yüksəkliyi var idi. 
Lələtəpəyə gedəndə içimizdə qor-
xu yox, yalnız sevinc hissi vardı. 
Orada biz fikirləşmirdik ki, biz ya-
ralana, ölə bilərik. Yeganə düşün-
düyümüz o idi ki, düşməni məhv 
edib ərazimizi, mövqelərimizi 
möhkəmləndirək. Bu yüksəkliyin 
azad edilməsi böyük uğurdur. İndi 

bu yüksəkliyin sayəsində həmin 
istiqamətdə düşmənin bütün 
hərəkətlərini izləyə bilirik”.

İgid zabitimiz başından snay-
per yarası alsa da, döyüşü tərk 
etməyib. Hücumda olan düşmən 
qüvvəsini məhv etdikdən sonra 
isə yaralı zabit ayağına da güllə 
dəyib: “Bundan sonra hərəkət 
qabiliyyətimi itirdim. Döyüşçü yol-
daşlarım məni xilas etdilər. Yaralı 
olduqdan sonrakı vaxtlarda hər 
kəs bizimlə maraqlanırdı, mənəvi 
dəstək göstərirdilər. İçimizdəki 
Vətən sevgisi, dövlətə, millətə 
inam, Ordumuza olan sevgimiz 
xidmətimizi davam etdirməyə 
zəmin yaratdı. İlk növbədə, 
millətimizin, dövlətimizin qayğısı 
sayəsində sağlamlığımızı bərpa 
edib, xidmətimizi davam etdirməyə 
başlamışıq və Ali Baş Komanda-
nın əmrlərinə hazırıq”.

“Dördgünlük müharibənin” 
qəhrəmanları

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Aprel 
döyüşlərində döyüşçülərimizin 
hərbi hazırlığını, bacarığını yüksək 
qiymətləndirmişdir: “Azərbaycan 
Ordusu bu döyüşlərdə peşəkar 
qəhrəmanlıq, məharət göstərib. 
Biz şəhidlər verdik. Allah bütün 
şəhidlərimizə rəhmət eləsin.Yaralı 
əsgərləmiz, zabitlərimiz olub. Mən 
hərbi hospitalda yaralı əsgər və 
zabitlərimizlə görüş zamanı onlar-
da ruh yüksəkliyi gördüm. Onların 
bir arzusu var idi, tezliklə sağal-
maq və döyüş bölgələrinə qayıt-
maq.” Ölkə başçısı Lələtəpə ilə 
bağlı tarixin dərsliklərə salınması-
na, gənc nəslin tərbiyələnməsində 
vətənpərvərlik, liderlik hisslərinin 
onlara aşılanmasına böyük önəm 
verir.

Qəhrəman gənclərimizin 
Vətən, torpaq uğrunda göstərdiyi 
fədakarlıq dövlət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. Onların 
hər biri ölümündən sonra orden və 

medallarla təltif olunmuşlar. Aprel 
döyüşlərində bir daha bunun şa-
hidi olduq. Samid İmanov, Murad 
Mirzəyev ( hər ikisi ölümündən 
sonra) və Şükür Həmidova 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı 
verilmiş, şəhidlərimiz “Azərbaycan 
bayrağı”, “Vətənə xidmətə görə” III 
dərəcəli ordenlərə, “ İgidliyə görə”, 
“Hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə” III dərəcəli medallara layiq 
görülmüşlər.

Cocuq Mərcanlıda 
Novruz tonqalı

1994-cü ildə -- Azərbaycan 
Ordusunun güclü əks-zərbələri 
nəticəsində düşmən tapda-
ğından təmizlənən yaşayış 
məntəqələrimizdən biri də 
Cəbrayıl rayonunun Cocuq 
Mərcanlı kəndi idi. Ancaq həmin 
yaşayış məntəqəsinin yaxın-
lığındakı Lələtəpə yüksəkliyi 
düşmənin əlində olduğuna görə 
kənd sakinlərinin oraya qayıtması 
mümkün deyildi. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində rəşadətli Azərbaycan 
əsgəri Lələtəpə yüksəkliyini 
düşmənlərdən təmizləyəndən 
sonra isə kənd sakinlərinin Cocuq 
Mərcanlıya qayıtması ilə Böyük 
Qayıdışın təməli qoyuldu. 

Üçüncü dəfə idi ki, Cocuq 
Mərcanlıda Novruz tonqalı 
yandırılırdı. Həmin tonqalları 
həmkarlarımızın hərəsi bir cür 
mənalandırmışdı. Bizim fikrimizcə, 
Cocuq Mərcanlıdan Qarabağ 
torpağına işıq, isti, hərarət yayan 
tonqallar Aprel döyüşlərində 
şəhid olmuş, yaralanmış, mərdlik, 
mətanət göstərmiş Azərbaycan 
əsgər və zabitlərinin ürəyinin alo-
vu, istisi idi. İnanırıq ki, o hərarət  
yayılaraq Azərbaycan Respublika-
sının işğalda olan bütün ərazilərini 
Cocuq Mərcanlıya və Lələtəpəyə 
qovuşduracaq.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

“Həmişə Vətənimə xidmət etmək 
arzusu ilə yaşamışam”

Milli Orduda xidmət göstərdiyi 17 il 
ərzində hərbi tapşırıqları uğurla yerinə 
yetirdiyinə görə müxtəlif döyüş mükafatları, 
medallarla təltif olunmuşdu. Ən  böyük mü-
kafatı isə 2015-ci il   iyunun 24-də almışdı. 
O vaxt işğal altında olan Kəlbəcər rayo-
nunda xüsusi əməliyyat zamanı Ermənistan 
ordusuna məxsus bir neçə hərbi texnika, 
ağır artirelliya və 20-dən çox hərbçi məhv 
edilmişdi. Bu əməliyyatda göstərdiyi yüksək 
bacarıq və peşəkarlığı, nümunəvi xidməti 
nəzərə alınaraq komandanlığın təqdimatına 
əsasən ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə 
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdu.

Aprel şəhidi gizir Pəncəli Teymurov 
2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan-
Ermənistan təmas xəttində baş verən atışma 

zamanı Tərtər istiqamətində işğalçı orduya 
qarşı döyüşə atılmış  və döyüş dostları 
Murad Mirzəyev, Samid İmanov və Muhud 
Orucovla birgə Talış yüksəkliklərinin 
alınmasında, həmçinin  Talışda çoxlu sayda 
düşmənin məhv edilməsində şəxsi igidliyi 
ilə fərqlənmişdir. Aprelin 3-də isə son damla 
qanına qədər vuruşaraq qəhrəmancasına 
şəhid olmuş, döyü mövqeyini qorumuşdu. 

Pəncəli 2013-cü il avqust günlərinin 
birində doğmalarının, el-obanın şadyanalıq 
etdiyi toyunda ona xoşbəxtlik arzulananda, 
o da özünün ən müqəddəs arzusunu dilə 
gətirərək demişdi:  “Əzizlərim, insanın 
elə arzusu olur ki, ona qovuşmaq elə də 
asan deyil. Amma ömrünün sonunadək bu 
istəyi qəlbinin dərinliklərində əzizləyərək 
yaşadır… Mən belə bir arzumu bu bəxtəvər 

günümdə sizə də bildirmək istəyirəm, sidq 
ürəklə, səmimi qəlblə deyirəm ki, hər saat, 
hər an xalqım üçün, torpağım, Vətənim üçün 
gərəkli olmaq istəyirəm”.

...Aprel döyüşlərində həlak olan Pəncəli 
Teymurov doğulduğu Astara rayonunun 
Əzərüd kəndində dəfn edilib.  Misilsiz 
şücaətinə görə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə ölümündən son-
ra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunub.  

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

“Həm kədərlənir, həm də qürur hissi keçirirəm”
 � “Hər il aprel ayı gələndə 

həm kədərlənirəm, həm də qürur 
hissi keçirirəm. Kədərim ona 
görədir ki, üç il bundan əvvəl 
neçə-neçə döyüş yoldaşımızı 
itirdik. İndi, onları öz yanımızda 
görməyəndə kədərlənirik. 
Ancaq, onların Aprel ayında 
göstərdikləri hünərin 
mahiyyətini düşünəndə ürəyimiz 
qürurdan dağa dönür”. Bu 
fikirləri Qarabağ qazisi, xüsusi 
təyinatlı hərbçi, “Hərbi xidmətdə 
fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli 
medalı ilə təltif edilmiş, ehtiyatda 
olan gizir Natiq Mehdiyev 
bildirdi.

O sözünə davam edərək dedi ki, 
Aprel döyüşlərində şəhid və qazi olan-
larla hamımız fəxr edirik. Bundan əlavə, 
biz bütün Azərbaycan Milli Ordusu 
sıralarında xidmət edən hərbcilərmizlə, 
əsgərlərimizlə qürur duyuruq. Çünki 
erməni dığaları elə bilirdilər ki, 1991-
1992-ci illərdə bizim əliyalın silahsız 
xalqımızdan işğal etdikləri torpaqlardan 
əlimizi üzmüşük. Ancaq 2016-cı ilin 
Aprel döyüşləri bir daha onu göstərdi ki, 
biz heç də itirilən ərazilərimizlə barış-
mamışıq. Heç bir güzəştdən söhbət 

gedə bilməz. Sadəcə, bizim Preziden-
timiz, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
və Azərbaycan xalqı sülhsevər olduğu 
üçün bu qədər səbr edirik, daha doğru-
su, beynəlxalq təşkilatların təkliflərinə 
hörmətlə yanaşırıq. Sülhə də qapı 
açırıq. Lakin ermənilər hər dəfə bizim 
mərdanəliyimizdən namərdcəsinə 
istifadə edirlər. Öz çirkin niyyətlərini 
davam etdirirlər. 

Qarabağ qazisi, qeyd etdi ki, 
ermənilər üçün təxribat törətmək 
sadədən sadə, danışıqlara zərbə vur-

maq çox rahatdır. Lakin bizim ordu-
muz, igid əsgərlərimiz 2016-cı il aprel 
ayında onlara cəmi 4 gün ərzində elə 
bir dərs verdi ki, hələ də özlərinə gələ 
bilmirlər. Azərbaycan Ordusu 2016-cı 
ilin aprelində nəinki Ermənistana, həm 
də onun bütün havadarlarına öz gücünü 
göstərdi. Onlar bildilər ki, əgər onlar 
bizim torpaqlarımızdan sülh yolu ilə 
çıxmasalar, məcbur çıxaracağıq. 

Natiq Mehdiyev Aprel döyüşlərində 
xalqımızın onlara verdiyi dəstəyə 
görə də hədsiz qürurlandığını vur-
ğuladı: Aprel döyüşləri ordumuzun 
gücündən əlavə Azərbaycan xalqının 
birliyini, həmrəyliyini göstərdi. Nəinki 
Azərbaycanda yaşayan soydaşla-
rımız, həmçinin müxtəlif ölkələrdə 
həmvətənlərimiz 4 günlük müharibədə 
böyük birlik nümayiş etdirdilər. Bir çox 
hərbi hissələrə müraciət edərək, könüllü 
döyüşməyi təklif etdilər. 

 Biz indi də əmr gözləyirik. Qa-
ziyik, amma canımızda döyüş əzmi 
var. Əmr verilsə, hətta canlı bomba 
olub öz vətənimizin keşiyində durma-
ğa, düşməni məhv etməyə hazırıq. 
Millətimiz bilsin ki, biz buna hər an hazı-
rıq. Təki Vətən sağ olsun ! Sağlamlığımı 
itirsəm də, döyüş ruhumu itirməmişəm.

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

Aprel döyüşləri hərbi cəhətdən çox  uğurlu 
əməliyyat idi. Çünki əlverişsiz mövqelərdən 
bizim hərbçilərimiz çox önəmli strateji 
yüksəklikləri işğalçılardan azad etmişlər. Eyni 
zamanda, bu döyüşlərin mənəvi-psixoloji ba-
xımdan da böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki uzun 
illər ərzində Ermənistan təbliğatı belə bir mif 
yaradırdı ki, onlar hərbi cəhətdən bizdən üs-
tündür. Aprel döyüşləri bütün dünyaya göstərdi 
ki, Azərbaycan Ordusu bu gün ən yüksək 
keyfiyyətlərə malikdir və istənilən anda istənilən 
vəzifəni icra edə bilər. Ermənistanın yaratdığı mif 
tamamilə darmadağın edildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin  

Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı 
hərbi hissəsində çıxışından

2 aprel 2019-cu il

Şanlı tarixi qələbəmiz

Pəncəli Teymurov 1981-ci ildə 
Astaranın Əzərüd kəndində anadan 
olmuşdu. Asxanakaran kənd orta 
məktəbində orta təhsil aldıqdan sonra 
rayon hərbi komissarlığı tərəfindən 
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, 
əsgərliyi başa vurub könüllü olaraq 
xidmətini davam etdirmişdi.

4 aprel 2019-cu il, cümə axşamı4



Ermənistan danışıqlar 
masasına qayıtmağa 

məcbur oldu 

Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın 2018-ci ilin yazında 
hakimiyyəti ələ keçirməsindən 
sonra irəli sürdüyü yersiz iddiası – 
danışıqlar prosesinə Dağlıq Qara-
bağın erməni icmasını cəlb etmək 
cəhdi iflasa uğradı. Nəhayət ki, 
Ermənistan hökumətinin başçı-
sı danışıqların Yerevan və Bakı 
arasında aparılmalı olması fikrini 
qəbul etdi. Bunu dövlət başçı-
ları arasında Vyana görüşünün 
mühüm nəticələrindən biri kimi 
dəyərləndirmək lazımdır. 

Bu fikir Azərbaycan Prezidenti 
Administrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyevin prezidentlər 
İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın 
görüşü ilə bağlı açıqlamasında 
da birmənalı şəkildə səsləndi. 
H.Hacıyev dedi: -- Uzun 
fasilədən sonra Azərbaycan Pre-
zidenti ilə Ermənistan rəhbərliyi 
arasında ATƏT-in Minsk qru-
punun vasitəçiliyi ilə keçirilmiş 
görüş bir daha təsdiq etdi ki, 
danışıqların formatı dəyişməz 
qalır və danışıqlar prosesi 
Azərbaycan ilə Ermənistan 

arasında aparılır. Əslində, bu 
mövqe hələ görüş ərəfəsində 
müxtəlif beynəlxalq qurumların 
bəyanatlarında da ifadə olunur-
du. Məsələn, martın 9-da ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrləri 
danışıqlar prosesinin formatının 
dəyişməzliyi barədə bəyanatla 
çıxış etmişdilər. Ermənistan 
baş nazirinin Brüsselə səfəri 
zamanı Avropa İttifaqının xarici 
işlər və təhlükəsizlik siyasəti 
üzrə ali komissarı Federika 
Moqerini də bəyan etmişdi ki, 
Ermənistan özündən yeni format 
icad etməyə çalışmasın. Amma 
kor tutduğunu buraxmayan kimi, 
Paşinyan öz fikrini təkrarlayırdı. 
Axır ki, Azərbaycan Prezidenti 
görüşdən sonra Rusiyanın TASS 
agentliyinə verdiyi müsahibədə 
təsdiq etdi ki, danışıqların forma-
tı dəyişməyəcək. 

“Ümidverici” və 
“impulsverici” danışıqlar 

Görüş ilk gündən “ümidveri-
ci” kimi qiymətləndirildi. Bu fikir 
Avropa İttifaqının Vyana danı-
şıqları ilə bağlı bəyanatında öz 
əksini tapdı: “Liderlərin atəşkəs 
rejiminin möhkəmlənməsi, sülh 
üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
ması, həmçinin onların nəticəyə 

yönələn danışıqlar istiqamətində 
növbəti addımları atmağa hazır-
lıqları ümidvericidir”. Bəyanatda 
bildirilirdi ki, təşkilat humanitar 
sahədə tədbirlərin hazırlanmasına 
dair Vyana razılaşmasının, eləcə 
də əhalinin sülhə hazırlanması 
ilə bağlı iki ölkənin XİN rəhbərləri 
arasında 2019-cu il yanvarın 16-
da Parisdə əldə olunmuş razılaş-
manın reallaşmasını səbirsizliklə 
gözləyir. 

Prezident Administrasiyası-
nın şöbə müdiri Hikmət Hacı-
yev isə İlham Əliyev və Nikol 
Paşinyan arasında iki saatdan 

artıq davam etmiş təkbətək 
və ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri və iki ölkənin xarici 
işlər nazirlərinin iştirakı ilə apa-
rılmış bir saatlıq danışıqların 
münaqişənin həllinə yeni impuls 
verdiyini bəyan etdi. 

Azərbaycan və Ermənistan 
XİN başçıları və ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri tərəfindən 
görüşün nəticələri ilə bağlı qəbul 
edilmiş birgə bəyanatda qeyd 
olundu ki, danışıqlar prosesində 
əsas məsələlər, substantiv 
məqamlar barədə geniş fikir 
mübadiləsi aparılıb, həmçinin 

sülh prosesinin irəli aparılması 
üçün münbit şəraitin yaradılma-
sının vacibliyi vurğulanıb. Eyni 
zamanda, danışıqlar prosesində 
konkret və nəticəyönümlü addım-
ların atılmasının vacibliyi qeyd 
edilib. Bəyanata əsasən, Prezi-
dent İlham Əliyev və baş nazir Ni-
kol Paşinyan arasında aparılmış 
müzakirələr nəticəsində qərara 
alınıb ki, bundan sonra xarici 
işlər nazirləri səviyyəsində görüş 
keçirilsin və danışıqlar prosesi-
nin irəliyə aparılması məsələləri 
müzakirə olunsun. 

Substantiv danışıqlar 
davam etdiriləcək

Danışıqların mahiyyəti haq-
qında ən dəqiq məlumatları 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin martın 
29-da görüşdən dərhal sonra 
Vyanada Rusiyanın TASS in-
formasiya agentliyinə verdiyi 
müsahibədən aldıq. Dövlət başçı-
mız Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanla danışıqların nəticələri 
haqqında söz açaraq bildirdi ki, 
indiyədək iki ölkənin xarici işlər 
nazirləri arasında bir neçə raund 
danışıqlar aparılıb. Azərbaycan və 
Ermənistan liderləri arasında bu 
dəfəki görüş isə ona görə mü-
hümdür ki, məsələnin mahiyyəti 
ilə bağlı danışıqlar prosesinə yeni 
start verilib: “Biz etimadı, ola bilsin 
ki, insanlar arasında təmaslar 
çərçivəsində möhkəmləndirməklə 
bağlı məsələləri müzakirə et-
dik. Bundan əvvəl ictimaiyyət 
nümayəndələri arasında təmaslar 
olub. Yəni, hələ bu barədə da-
nışmaq tezdir, lakin humanitar 
məsələlərə gəldikdə, bu, nəzərdə 
tutulur. Çünki danışıqlar prosesi 
təbii ki, həm də humanitar aksiya-
larla dəstəklənməlidir. Lakin mən 
hesab edirəm, əsas odur ki, danı-
şıqların formatı dəyişilməz qalıb”. 

Bax, əsas məsələ elə budur. 
Prezident münaqişənin tarixinə 
nəzər salaraq qeyd etdi ki, da-
nışıqlar uzun illər Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında aparılıb, 
bundan sonra da belə olacaq: 
“İkincisi, danışıqlar prosesinə yeni 
təkan verilib. Bu da vacibdir. Biz 
Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
9 mart tarixli bəyanatını, - siz 
yəqin ki, onunla tanışsınız, - 
çox müsbət qiymətləndirdik. 
Orada deyilir ki, danışıqlar 
formatının dəyişdirilməsi yalnız 
iki tərəfin razılığı ilə ola bilər. 
Azərbaycan tərəfi, təbii ki, buna 
razılıq vermədi. Ona görə də biz 
prinsipcə substantiv danışıqların 
davam etdirilməli olduğu vəziyyətə 
qayıtdıq”. 

Bundan sonra substansiv 
danışıqlar davam etdiriləcək, son-
da müəyyən konkret nəticələrin 
əldə olunacağına ümidlər 
 böyükdür. Bunu şərtləndirən 

isə həm Azərbaycan Preziden-
tinin qəti  mövqeyi, həm də son 
vaxtlar beynəlxalq ictimaiyyətin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
davamlı şəkildə müdafiə etməsidir.  

Prezident İlham Əliyev TASS-a 
müsahibəsində nəticəyə yönəlik 
danışıqların davam etdirilməsi 
ilə bağlı xarici işlər nazirlərinə 
tapşırıqlar verildiyini də bildirdi: 
“Onlar çox güman ki, nəticəyə 
yönələn danışıqlar prosesini 
davam etdirmək üçün yaxın vaxt-
larda görüşəcəklər. Bizim üçün 
birinci yerdə beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 
beynəlxalq hüquq, Helsinki Yekun 
Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
işğal olunmuş ərazilərdən dərhal 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən dörd qətnaməsi çərçivəsində 
işğaldan azad edilməsi məsələsi 
durur”.

Elə Azərbaycan xalqı-
nın istədiyi də budur. Bunu 
Ermənistanda yaxşı-yaxşı dərk 
etməlidirlər. Sabiq prezident Serj 
Sarkisyanın inadcıllığı hadisələri 
2016-cı ilin Arpel döyüşlərinə 
gətirib çıxardı. Azərbaycan 
Ordusunun qalibiyyətli yürüşü 
Ermənistan ordusunun çoxlu 
canlı qüvvə və hərbi texnika 
itirməsi, eləcə də 2000 hektardan 
çox ərazimizə nəzarətin bərpa 
olunması ilə nəticələndi. 2018-ci 
ilin mayında isə ordumuz uğur-
lu Günnüt əməliyyatını həyata 
keçirdi. Bu gün Azərbaycan 
ordusunun Ermənistandan qat-qat 
güclü olduğu açıq etiraf olunur. 
Maraqlıdır ki, dünən Paşinyan 
Aprel döyüşlərinin 3-cü ildönümü 
ilə bağlı İrəvandakı “Yerablur” 
hərbi qəbiristanlığında bəyan 
edib: “Biz baş verənləri anlamalı 
və nəticə çıxarmalıyıq. Danışıqlar 
prosesi davam etməlidir, amma 
biz anlamalıyıq ki, münaqişə həll 
olunmadıqca hadisələrin istənilən 
inkişafına hazır olmalıyıq”.

Bu da bir daha onu göstərir ki, 
Ermənistanın münaqişə ilə bağlı 
mövqeyində məcburi yumşalma 
hiss olunur...

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Vyana görüşü danışıqlar prosesini 
işgüzar məcraya qaytardı

Rasim Musabəyov, Milli 
Məclisin deputatı:

– Vyanada baş tutan 
Dağlıq Qarabağ danışıqları-
nın mahiyyəti və nəticəsi belə 
deməyə əsas verdi ki, Nikol 
Paşinyanla danışıqları davam 
etdirmək mümkündür. Təbii 
ki, bu danışıqlarda ən düz-
gün qiymətləndirmə Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən 
verildi. Mənim fikrimcə, Nikol 
Paşinyanla danışıqları da-
vam etdirmək mümkündür. 
Danışıqların yalnız iki ölkə 
-- Azərbaycan və Ermənistan 
arasında aparılması barədə 
Azərbaycan Prezidentinin 
konkret mövqeyindən sonra 
Nikol Paşinyan Yerevanda 
səsləndirdiyi “Dağlıq Qarabağ 
separatçıları da masa arxa-
sına oturmalıdır”-- fikrini Vyanada 
təkrarlaya bilmədi. Bu da danışıqların 
mahiyyəti üzrə aparılacağından xəbər 
verir. Bundan sonra hər hansı bir 
format dəyişikliyindən söhbət gedə 
bilməz.

Ermənistanın baş naziri bun-
dan sonra müxtəlif bəhanələr 
gətirsə belə, danışıqlara problem 
yarada bilməyəcək. Onun əvvəlki 
bəyanatlarından sonra təklif olunan 
formatda, yəni danışıqların yalnız 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
aparılmasının mümkünlüyü barədə 
həm Azərbaycan tərəfinin, həm də 
ATƏT-in Minsk qrupunun müəyyən 
təsirləri olub. Hesab edirəm ki, danı-
şıqlar öncəsi Ermənistanın xarici işlər 
nazirinin Moskvada Sergey Lavrovla 
görüşünün də müəyyən təsiri olub. 
Danışıqlar prosesində Azərbaycanın 
qətiyyətli mövqeyini xüsusilə qeyd 

etmək istərdim. Prezident İlham 
Əliyevin proses boyunca beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə, 
diplomatik ənənələrə sadiqliyini böyük 
ustalıqla nümayiş etdirməsi bir daha 
təsdiqlədi ki, danışıqlar prosesində 
Azərbaycan tərəfi daha təcrübəlidir 
və işin mahiyyətini incəliklərinə qədər 
bilir. Ermənistan tərəfindən isə həm 
Paşinyan, həm də digər diplomatlar 
bu işlə yeni məşğul olmağa başlayıb-
lar. Bütün hallarda danışıqlar formatı 
Azərbaycanın maraqlarına uyğun 
olaraq dəyişməz qalır və bu şəkildə 
davam etdiriləcək.

Aydın Mirzəzadə, Milli Məclisin 
deputatı, politoloq:

– Vyanada Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev və Ermənstanın 
baş naziri Nikol Paşinyan arasında 
keçirilmiş görüş rəsmi Yerevanın 

danışıqlar prosesinin formatını 
dəyişdirmək cəhdlərini alt-üst etdi. 
Məlum olduğu kimi, Ermənistanın 
baş naziri danışıqlar masası arxa-
sında Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində yaradılmış qondarma 
rejimin nümayəndələrinin də oturması 
barədə bəyanatlar səsləndirirdi. Lakin 
Vyana görüşündən sonra danışıqlar 
prosesinin əvvəlki formatda davam 
etdirilməsi ən düzgün variant hesab 
olundu. Bu, Prezident İlham Əliyevin 
apardığı xarici siyasətin növbəti 
uğurudur. Dövlətimizin başçısı 
Ermənistan tərəfinə Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizamlanması 

məsələsində Azərbaycanla razılaş-
maqdan başqa çıxış yolu qoymadı.

Nikol Paşinyan dərk etdi ki, 
danışıqlar prosesində Azərbaycanla 
razılaşmaqdan başqa yolu yoxdur. 
Çünki bir daha şahidi oldu ki, həm 
beynəlxalq ictimaiyyət, həm də 
ATƏT-in Minsk qrupu Azərbaycanın 
bu mövqeyini dəstəkləyir. Görünür, 
işğalçı ölkənin rəhbəri münaqişənin 
yeganə həllinin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması-
nın və işğal olunmuş ərazilərdən öz 
qoşunlarını geri çəkməyin vacibliyini 
dərk etməyə başlayıb. 

Hesab edirəm ki, Vyana gö-
rüşünün nəticəsi Azərbaycan 
diplomatiyasının Dağlıq Qara-
bağ probleminin həllində prinsi-
pial mövqeyinin növbəti uğuru 
kimi qiymətləndirilməlidir. İki ölkə 
rəhbərləri arasında baş tutan bu 

görüş, ilk növbədə, problemin həlli ilə 
bağlı müxtəlif variantların nəzərdən 
keçirilməsinə imkan yaradacaq.

Asim Mollazadə, Milli Məclisin 
deputatı, Azərbaycan Demokratik 
İslahatlar Partiyasının sədri:

– Ermənistan -Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar 
yolu ilə nizamlanması, problemin 
dinc vasitələrlə həlli üçün bizim 
tərəfimizdən bütün zəruri addımlar 
atılır. Azərbaycan Prezidentinin möv-
qeyi artıq bütün beynəlxalq təşkilatlar, 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri, 
habelə dünya dövlətləri tərəfindən 
də dəstəklənir. Çox təəssüf ki, 
Ermənistan tərəfi sülhə hazır deyil və 
bütün vasitələrlə danışıqlar prose-
sini pozmağa çalışır. İşğalçı ölkənin 
yeni rəhbərliyi hələ də “Nə etmək 
lazımdır?” anlayışına malik deyil və 
hansısa köhnə təklifləri yenidən bərpa 
edib danışıqlar prosesini pozmaq 
istəyir. Təbii ki, Ermənistanın yeni 
rəhbərliyi hakimiyyəti itirməkdən 
qorxur. Düşünür ki, danışıqlara getsə, 
bəzi yerli klanlar tərəfindən ona 
qarşı təzyiqlər ola bilər. Ona görə 
də beynəlxalq təşkilatların diqqətini 
Ermənistanın yeni rəhbərliyinin də 
sülh danışıqlarından imtina etməsinə 
yönəldilməsi barədə fəaliyyətimizi 
davam etdirməliyik. Təəssüf ki, Nikol 
Paşinyan da müstəqil siyasət yürüdə 
bilmir, münaqişənin dinc vasitələrlə 
nizamlanmasına mane olur. 

Vyana görüşü təsdiqlədi ki, 
Azərbaycanın mövqeyi birmənalıdır, 
beynəlxalq hüquq normalarına 
əsaslanır və danışıqlar prosesinə 
mane olan istənilən təklifləri qəbul 
etməyib və bundan sonra da 
etməyəcək. Təbii ki, beynəlxalq 
təşkilatlar, xüsusilə ATƏT-in Minsk 
qrupu da danışıqlar prosesinə mane 
olan hər hansı bir təklifi qəbul edə 
bilməz. Vyana görüşündə beynəlxalq 
ictimaiyyət də danışıqların formatının 
dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyünün 
bir daha şahidi oldu. Beləliklə, Dağlıq 
Qarabağ separatçılarının üçüncü 
tərəf kimi danışıqlara cəlb edilməsi 
planı iflasa uğradı.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Yeri gəlmişkən, 
danışıqlar formatının 
dəyişdirilməsi ilə bağlı 
Ermənistanın möv-
qeyi buna qədər də 
beynəlxalq qurumlar 
tərəfindən rədd edilmişdi. 
Məsələn, bu il martın 
9-da ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri 
bəyanatla çıxış edərək 
danışıqlar formatı-
nın dəyişdirilməsinin 
qəbuledilməzliyini 
bildirmişdilər. Bundan 
başqa, Azərbaycanın dip-
lomatik səyi nəticəsində 
həm ABŞ, həm də Avro-
pa Birliyi Ermənistanın 
sözügedən məkrli planının əleyhinə 
 çıxmışdılar. 

Prezident İlham Əliyevin Vyana görü-
şü, fikrimcə, danışıqlar prosesinə yeni bir 
təkan verdi. Bunu, görüşün nəticəsi ola-
raq Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri və həmsədlər tərəfindən birgə 
“3+2” formatında bəyanat verilməsi də aydın 
göstərir. 

Xatırladım ki, həmin bəyanatda vurğulanır 
ki, görüşün gedişində danışıqlar prosesinin 
əsas məsələləri və substantiv məqamları 
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Sülh 
prosesinin irəliləməsi məqsədilə əlverişli 
mühitin yaradılması, danışıqlar prosesində 

münaqişənin həlli üçün konkret addımlar atıl-
masının vacibliyi xüsusi vurğulanmışdır.

Onu da qeyd edim ki, dövlət başçılarının 
Vyana görüşü ilə bağlı Bəyanatda atəşkəslə 
bağlı məsələlər də yer almışdır. Burada 
atəşkəsin davam etdirilməsi, danışıqların 
intensiv, eyni zamanda, substantiv əsaslarla 
bir-birini tamamlaması vacib şərt kimi vurğu-
lanmışdır. 

Danışıqlar prosesinin mahiyyətindən 
bəhs edərkən bir daha diqqətə çatdırmaq 
istərdim ki, Azərbaycanın mövqeyi bütün 

dünyaya bəllidir, dəyişilməzdir və birmənalı 
xarakter daşıyır. Bütün bunlar isə Helsinki 
Yekun Aktı və Ermənistan--Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq 
qətnamələrinə əsaslanır. Beynəlxalq hüqu-
qun tələblərinə uyğun şəkildə təcavüzkar 
Ermənistanın qoşunları Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmalı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və 
suverenliyi təmin olunmalıdır.

Azər VERDİYEV,  
Qlobal Araşdırmalar Liqası 

İctimai Birliyinin sədri, politoloq

Son danışıqların Qarabağ düyününü 
açacağına ümid böyükdür 

Vyana görüşü danışıqların formatının Azərbaycanın 
maraqlarına uyğun olaraq dəyişməzliyini bir daha təsdiq etdi

Bu il martın 29-da Avstriyanın paytaxtı  Vyanada Azərbaycan və Ermənistan 
liderləri arasında  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə  bağlı 
görüş təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə  ümidverici 

hadisə kimi qiymətləndirilir. Təbii ki, görüş Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən 
sonra danışıqlara yeni təkan verilməsi, eləcə də bir sıra məsələlərə aydınlıq 
gətirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ən vacibi isə, şübhəsiz, danı-
şıqlar prosesində Azərbaycan  Prezidenti  İlham Əliyevin haqlı və ədalətli mövqeyinin, 
nəhayət ki, Ermənistanın baş naziri Nikol  Paşinyan tərəfindən də qəbul edilməsi oldu.  

“Danışıqlar prosesinə yeni təkan verilib. Bu da 
vacibdir. Biz Minsk qrupunun həmsədrlərinin 9 
mart tarixli bəyanatını, – siz yəqin ki, onunla tanış-
sınız, – çox müsbət qiymətləndirdik. Orada deyilir ki, 
danışıqlar formatının dəyişdirilməsi yalnız iki tərəfin 
razılığı ilə ola bilər. Azərbaycan tərəfi, təbii ki, buna 
razılıq vermədi. Ona görə də biz prinsipcə substan-
tiv danışıqların davam etdirilməli olduğu vəziyyətə 
qayıtdıq”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Prezident İlham Əliyevin martın 28-29-da reallaşan Avstriya 
səfəri haqqında danışarkən, əvvəlcə bir mühüm məqamı xa-
tırlatmaq istərdim. Belə ki, dövlətimizin başçısı cənab İlham 
Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında 

görüşün ənənəvi formatda keçirilməsi Azərbaycanın diplomatik uğuru 
idi. Çünki N. Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlardan 
danışıqlar prosesinin formatının dəyişdirilməsi və Dağlıq Qarabağ sepa-
ratçılarının danışıqlara cəlb edilməsini əsas şərt kimi irəli sürürdü. Vya-
nada dövlətimizin başçısı ilə N. Paşinyan arasında keçirilən görüş məhz 
bu baxımdan diqqət çəkməyə bilməzdi. Təkrar edirəm, bu, Ermənistanın 
baş nazirinin danışıqlar prosesinin formatının dəyişdirilməsi cəhdinin 
iflasa uğramasının əyani ifadəsi idi.

Diplomatik uğurun 
növbəti mərhələsi

 � Xəbər verildiyi kimi, martın 29-da Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Vyanada Ermənistan -- 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini 
müzakirə etmək üçün Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanla görüşü olub. İki saatdan artıq davam edən 
təkbətək görüşdən sonra danışıqlar ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin və iki ölkənin xarici işlər 
nazirlərinin iştirakı ilə davam etdirilib. Bu görüşdən 
sonra danışıqlara yeni təkan verildiyi və prosesin 
formatının dəyişməz qaldığı barədə əminlik yarandı. 
Milli Məclisin deputatları, politoloq və siyasi partiya 
sədrləri ilə söhbətimiz bu barədə oldu.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 137               Bakı şəhəri, 1 aprel 2019-cu il
Görkəmli şəxsiyyətlərin, xalq, vətən, 

dövlət qarşısında xidmətləri olan şəxslərin və 
şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üzrə 
Komissiyanın yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Görkəmli şəxsiyyətlərin, xalq, vətən, dövlət 
qarşısında xidmətləri olan şəxslərin və şəhidlərin 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üzrə aşağıdakı 
tərkibdə Komissiya yaradılsın:

Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini

Komissiyanın katibi
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

Aparatının humanitar və sosial məsələlər şöbəsinin 
müdiri

Komissiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası müdafiə nazirinin 

müavini
Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin 

müavini
Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin 

müavini

Azərbaycan Respublikası gənclər və idman 
nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 
müavini

Azərbaycan Respublikası səhiyyə nazirinin 
müavini

Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin 
müavini

Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin müavini

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisinin 
müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin rəisinin müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin sədrinin müavini

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin 
rəisinin müavini

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-
prezidenti

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 

İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri.
2. Dövlət müəssisələrinin, təşkilatlarının, 

idarələrinin və digər obyektlərin adlarının 
dəyişdirilməsi, onlara görkəmli şəxsiyyətlərin, xalq, 

vətən, dövlət qarşısında xidmətləri olan şəxslərin 
və şəhidlərin adlarının verilməsi ilə əlaqədar daxil 
olmuş təkliflər və Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qarşısında qaldırılmış vəsatətlər 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 
Aparatının aidiyyəti şöbələri tərəfindən araşdırılır 
və nəticəsi barədə arayışla birlikdə baxılması üçün 
bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə yaradılan Komissiyaya 
təqdim edilir.

3. Bu Qərardan irəli gələn digər məsələlər 
“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş 
qaydası”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 
nömrəli Fərmanına əsasən həll edilir.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
“Şəhidlərin adının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar 
komissiyanın yaradılması haqqında” 1995-ci 
il 10 yanvar tarixli 5 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Şəhidlərin 
adının əbədiləşdirilməsi ilə əlaqədar komissiyanın 
yaradılması haqqında” 1995-ci il 10 yanvar tarixli 5 
nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
1995-ci il 10 avqust tarixli 181 nömrəli qərarları 
ləğv edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 139              Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Xaçmaz şəhərinin 2035-ci ilə qədərki dövrdə 
inkişafına dair “Xaçmaz şəhərinin Baş planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma 
və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 
29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 
4.2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 
Xaçmaz şəhərinin 2035-ci ilə qədərki dövrdə 

inkişafına dair “Xaçmaz şəhərinin Baş planı” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

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

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

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

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

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

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

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 140      Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Masallı şəhərinin 2034-cü ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Masallı şəhərinin 
Baş planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla 
bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 
iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 

nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinin təklifini nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

Masallı şəhərinin 2034-cü ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Masallı şəhərinin Baş 
planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 141      Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Şəmkir şəhərinin 2035-ci ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Şəmkir şəhərinin 
Baş planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla 
bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 
iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 

nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinin təklifini nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

Şəmkir şəhərinin 2035-ci ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Şəmkir şəhərinin Baş 
planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 142              Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Tovuz şəhərinin 2036-cı ilə qədərki dövrdə 
inkişafına dair “Tovuz şəhərinin Baş planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma 
və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 
29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 
4.2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 
Tovuz şəhərinin 2036-cı ilə qədərki dövrdə 

inkişafına dair “Tovuz şəhərinin Baş planı” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 143      Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Göygöl şəhərinin 2033-cü ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Göygöl şəhərinin 
Baş planı”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla 
bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 
iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 

nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən, 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsinin təklifini nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

Göygöl şəhərinin 2033-cü ilə qədərki 
dövrdə inkişafına dair “Göygöl şəhərinin Baş 
planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 144              Bakı şəhəri, 2 aprel 2019-cu il

Salyan şəhərinin 2035-ci ilə qədərki dövrdə 
inkişafına dair “Salyan şəhərinin Baş planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma 
və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 

29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanının 
4.2-ci bəndinə əsasən, Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Salyan şəhərinin 2035-ci ilə qədərki dövrdə 
inkişafına dair “Salyan şəhərinin Baş planı” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 146      Bakı şəhəri, 3 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “İnzibati orqanların 
Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli 
və “Dövlət orqanlarının aparatının 
(və ya onların fəaliyyətini təmin edən 
qurumların) və onun bölmələrinin 
adlarının təsdiq edilməsi barədə” 
2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar 
Agentliyinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 6 noyabr tarixli 325 nömrəli 
Fərmanının 6.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 
136 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə 
923, № 10, maddə 1021, № 12, maddə 
1331; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, 
maddə 150, № 4, maddələr 282, 293, № 8, 
maddələr 674, 675, 680, № 10, maddələr 
846, 852, 856; 2010, № 2, maddələr 146, 
161, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, 
maddə 54, № 5, maddə 447, № 9, maddə 
855; 2012, № 5, maddə 475, № 8, maddə 
817, № 10, maddə 1028, № 11, maddə 
1204, № 12, maddələr 1363, 1388; 2013, 
№ 1, maddə 73, № 8, maddələr 1015, 
1038, № 10, maddə 1219; 2014, № 1, 
maddə 69, № 3, maddə 312, № 6, maddə 
736, № 7, maddə 918, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 612, 
№ 6, maddə 799, № 11, maddə 1413; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 381, № 4, 
maddələr 781, 831, № 5, maddə 955, № 
7, maddə 1342, № 8, maddələr 1439, 
1450, № 9, maddələr 1583, 1585, 1588, 
№ 11, maddə 1976, № 12, maddə 2241; 
2017, № 2, maddələr 283, 295, 310, № 
5, maddə 972, № 8, maddə 1610, № 10, 
maddə 1920; 2018, № 2, maddə 335, 

№ 3, maddələr 577, 626, № 7 (II kitab), 
maddə 1654, № 10, maddələr 2142, 
2161; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 15 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati 
orqanların Təsnifatı”nın II bölməsinin 12.2-
ci bəndi ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 
277 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2008, № 12, maddə 1115; 2009, № 2, 
maddə 153, № 4, maddə 282, № 7, 
maddə 605, № 8, maddələr 674, 680, № 
10, maddələr 846, 852, 856; 2010, № 1, 
maddə 60, № 2, maddələr 146, 161, № 
10, maddələr 906, 912, № 11, maddə 
1040; 2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə 
446, № 9, maddələr 856, 862; 2012, № 
5, maddə 479, № 8, maddə 818, № 10, 
maddə 1027, № 11, maddə 1205; 2013, № 
1, maddə 74, № 8, maddələr 1014, 1037; 
2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 313, 
№ 6, maddə 736, № 7, maddə 919, № 10, 
maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 
5, maddə 611, № 6, maddə 800, № 11, 
maddə 1414; 2016, № 1, maddə 171, № 
2 (II kitab), maddə 382, № 3, maddə 608, 
№ 4, maddələr 782, 831, № 5, maddə 955, 
№ 7, maddə 1343, № 8, maddələr 1440, 
1450, № 9, maddələr 1584, 1585, 1587, 
№ 11, maddə 1976, № 12, maddə 2241; 
2017, № 2, maddələr 282, 296, 311, № 
5, maddə 972, № 8, maddə 1611, № 10, 
maddələr 1921, 1922, № 11, maddə 2186; 
2018, № 2, maddə 336, № 3, maddələr 
578, 625, 631, № 7 (II kitab), maddə 1655, 
№ 10, maddələr 2142, 2161; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-
cu il 21 yanvar tarixli 16 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının 
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin 
edən qurumların) və onun bölmələrinin 
adları”ndan “Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında İnformasiya Texnolo-
giyalarının İnkişafı Dövlət Fondu” sözləri 
çıxarılsın.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

DAK-ın aeronaviqasiya komissiyasının Bakıda iclası keçirilir

 � Aprelin 3-də Bakıda Dövlətlərarası 
Aviasiya Komitəsinin (DAK) aeronaviqasiya 
üzrə koordinasiya komissiyasının 19-cu iclası 
keçirilmişdir.

“Azərbaycan Hava 
Yolları”nın dəstəyi ilə keçirilən 
iclasın əsas mövzusu “Aerona-
viqasiyada innovasiya texnolo-

giyaları və uçuşların meteoro-
loji təminatı” olmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, 
müasir texnologiyaların 
tətbiqi uçuşların təhlükəsizlik 
səviyyəsinin artırılması üçün 
əsas amillərdən biridir.

İclasda  AZAL-ın nəzdindəki 
“Azəraero-naviqasiya” Hava 
Hərəkəti İdarəsinin (HHİ) 
direktoru Fərxan Quliyev, 
Dövlətlərarası Şuranın Aviasiya 
və Hava Məkanından İstifadə 
üzrə icraçı direktoru Eldar 
Bağırzadə və DAK-ın sədr 
müavini Konstantin Kleşev giriş 
nitqi söşləmişlər. 

“Azərbaycan Hava Yolla-
rı” QSC-nin mətbuat xidməti 
bildirir ki, iclasda, həmçinin mülki 
aviasiya haqqında sazişə üzv 

ölkələrin aeronaviqasiya və me-
teoroloji xidmətləri, elmi-tədqiqat 
institutları, elm-istehsalat 
mərkəzləri və təşkilatları, 
habelə təhsil müəssisələrinin 
rəhbərləri və ekspertləri iştirak 
edirlər. Müşavirə iştirakçıla-
rı iclasın yüksək səviyyədə 
təşkilini, məzmunlu və maraqlı 
təqdimatların keçirildiyini vurğu-
lamışlar. 

Səfər çərçivəsində 
iştirakçılar, həmçinin 
“Azəraeronaviqasiya” Hava 
Hərəkəti İdarəsinin (AZANS), 
Hava Məkanından İstifadə, 
Strategiya və İnkişaf üzrə 
Səmərəlilik Mərkəzinin (ASEC) 
və Milli Aviasiya Akademiyası-
nın fəaliyyəti ilə tanış olmuşlar.

“Xalq qəzeti”

4 aprel 2019-cu il, cümə axşamı6

Portuqaliya Prezidenti 2019-cu ilin əsas musiqi 
mükafatını Firəngiz Əlizadəyə təqdim edib

 � 1967-ci ildə yaradılmış “Aga Khan Foundation” Fondu 
bu il ilk dəfə olaraq musiqi sahəsində beynəlxalq mükafat 
(“Aga Khan MusicAward”) təsis edib. Bəstəkarlıq sahəsində 
mükafatın (creation) ilk laureatı azərbaycanlı bəstəkar və 
pianoçu, 2007-ci ildə UNESCO-nun “Artist for Peace” adına 
layiq görülmüş Firəngiz Əlizadə olub. 

AZƏRTAC Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının mətbuat 
xidmətinə istinadla xəbər verir ki, 
Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon-
da 2019-cu ilin laureatlarının təltif 

edilməsinə həsr olunmuş təntənəli 
tədbir keçirilib. Bayram konsertindən 
sonra bəstəkarlıq sahəsində yeganə 
mükafatı Firəngiz Əlizadəyə Portu-
qaliya Prezidenti Marselu Rebelu da 

Soza, Əlahəzrət Ağa Xan və Şahzadə 
Əmin təqdim edib. 

“Аga Khan Foundation” Fon-
dunun press-relizində bəstəkar və 
pianoçu Firəngiz Əlizadənin mü-
asir akademik musiqi sahəsində 
görkəmli nailiyyətləri qeyd edilir, 
vurğulanır ki, onun yaradıcılığında 
Şərq incəsənətinin mənəvi zənginliyi 
və yüksək intellektualizmi cəlbedici 
qüvvə ilə əks olunub. Sevindirici 
haldır ki, Firəngiz Əlizadənin yaradı-
cılığı dünya musiqi prosesinə geniş 

inteqrasiya olunub, xarici konsert 
səhnələrində Hilary Hahn, Yo-Yo Ma, 
“Kronos Quartet”, “Berliner Philhar-
moniker”, “Royal Concertgebouw 
Orkestra”, “New Juilliard Ensemble” 
kimi aparıcı solistlər və kollektivlər 
tərəfindən tez-tez ifa olunur. 

Laureatların təltif edilməsi 
mərasimi və konsert Portuqaliya 
mətbuatında və telekanallarda, “The 
Daily Star” qəzetində və kütləvi infor-
masiya vasitələrində geniş işıqlandı-
rılıb. 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Xatırladaq ki, xarici 
ölkələrin Azərbaycanda 
akkreditə olunmuş 
diplomatları bir müddət 
əvvəl Cocuq Mərcanlı 
kəndinə səfər ediblər. Onlar 
öz gözləri ilə görüblər ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə Cocuq Mərcanlı qısa 
müddət ərzində yenidən 
qurulub, burada 150 fərdi ev, 
məktəb, uşaq bağçası, tibb 
məntəqəsi, Şuşa məscidinin 
bənzəri olan məscid tikilib. 
Bir sözlə, bu gün Cocuq 
Mərcanlıda həyat qaynayır. 

Cocuq Mərcanlıya səfər 
edən diplomatlardan biri 
jurnalistlərə deyib ki, burada 
onun diqqətini ən çox cəlb 
edən bu oldu ki, qonşu 
dövlətlərin torpaqlarına göz 
dikən, zəbt etdiyi ərazilərdə 
hər cür vandalizmə yol verən 
Ermənistandan fərqli olaraq, 
Prezident İlham Əliyevin 
liderliyi ilə Azərbaycan 
işğaldan azad etdiyi 
bölgələrdə qurub-yaratmaqla 
məşğuldur. Bəli, həqiqətən, 
sivil, demokratik Azərbaycan 
dövləti ilə işğalçı Ermənistan 
arasında yerlə-göy qədər 
fərq var! 

Lakin Azərbaycan xalqı 
bu gün işğal altında olan 
bütün torpaqlarını azad 
etmək əzmindədir. Hər bir 
ölkə vətəndaşı bu arzu 
ilə yaşayır. Xatırladaq ki, 

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva şanlı 
Aprel zəfərinin 3-cü 
ildönümü ilə bağlı rəsmi 
“Instagram” səhifəsində 
paylaşım edib. Birinci 
vitse-prezident Azərbaycan 
Ordusunun qələbəsi 
haqqında yazıb: “Aprel 
döyüşləri bir daha bütün 
dünyaya nümayiş etdirdi ki, 
Azərbaycan dövləti işğalla 
heç zaman barışmayacaq 
və Azərbaycan Ordusu 
lazım olan əməliyyatı 
uğurla həyata keçirməyə 
qadirdir. Bu döyüşlər 
zamanı mərd və cəsarətli 
Azərbaycan gəncləri, 
əsgərlərimiz, zabitlərimiz 
Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək şəhid oldular, 
ömürlərini qurban verdilər. 
Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası, 
müstəqilliyi, ölkəmizin daha 
qüdrətli, daha möhkəm 
olması yolunda şəhid 
olmuş bütün insanlara Allah 
rəhmət eləsin. Onların əziz 
xatirəsi Azərbaycan xalqının 
qəlbində daim yaşayacaq”.

Yeri gəlmişkən, bu gün 
Azərbaycan iqtidarı Milli 
Ordu quruculuğu sahəsində 
parlaq uğurlarla bərabər, 
diplomatik cəbhədə də 
fərqlənir. Bu günlərdə 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ilə Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan 
arasında Vyanada keçirilən 

görüşdə rəsmi Bakı Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə bağlı öz ədalətli 
və konstruktiv mövqeyini 
qətiyyətlə ortaya qoydu. 
Prezident İlham Əliyev 
çıxışında bu barədə söz 
açarkən haqlı olaraq 
vurğuladı ki, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində 
öz həllini tapmalıdır. Bu 
gün bütün dünya Dağlıq 
Qarabağı Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. 
Bütün mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlar müvafiq qərar 
və qətnamələr qəbul 
etmişlər. Bu, tarixi və 
hüquqi əsasdır. Heç bir ölkə 
qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası”nı tanımayıb, 
tanımayacaqdır.

Məlumdur ki, 
Ermənistanın yeni rəhbərliyi 
danışıqların formatını 

dəyişdirmək istəyirdi. 
Ancaq Prezident İlham 
Əliyevin prinsipial mövqeyi 
bunu mümkün etməmişdir. 
Münaqişə Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasındadır. 
Danışıqlar bundan sonra 
da bu formatda davam 
etdirilməlidir və etdirilir. Bəli, 
Azərbaycan diplomatiyası 
Vyanada son dərəcə önəmli 
qələbə qazanmışdır. 

Bir məqamı da 
vurğulamaq istərdik. 
Xalqımız dövlətimizin 
başçısının müdrik daxili və 
xarici siyasətinə tamamilə 
inanır və güvənir. Cənab 
Prezident, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev də öz xalqına, 
Azərbaycan Ordusuna, onun 
qeyrətli, peşəkar zabit və 
əsgərlərinə arxalanır. Məhz, 
xalqla iqtidarın sarsılmaz 
vəhdəti və birliyi dövlətimizin, 
eləcə də ordumuzun gücünü 
və qüdrətini artırır.

Dövlət başçısının Milli 
Ordunun zabit və əsgərləri 
qarşısında dərin məzmunlu 
çıxışında səsləndirdiyi 
dəyərli fikir və mülahizələr 
ölkə ictimaiyyəti arasında 
razılıq hissi ilə qarşılanıb. 
Bakı Dövlət Universitetinin 
professoru, Əsgər Anaları 
Şurası İctimai Birliyinin 
rəhbəri Leyla Gərayzadə 
həmin görüşü televiziyadan 
dərin maraqla izlədiyi barədə 
söz açaraq dedi: 

– Mən müstəqil 
Azərbaycanın vətəndaşı, 
bir ziyalı olaraq tam 
əminəm ki, ən yaxın 
gələcəkdə şanlı Azərbaycan 
Ordusu Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal 
altında olan torpaqlarımızı 
düşməndən azad edəcək. 
Qələbə bizimlədir, çünki biz 
haqlıyıq. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan Ordusunun döyüş 
ruhu, mübarizə əzmi çox yüksəkdir

“Diqlas” ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğınla əlaqədar yaradılmış 

komissiyanın ilk iclası keçirilib
 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Diqlas” ticarət 

mərkəzində baş vermiş yanğınla bağlı sərəncamının icrası ilə əlaqədar 
Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılmış komissiyanın aprelin 3-də 
iclası keçirilib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
iclasda hadisə ilə bağlı dövlətimizin başçısı 
tərəfindən verilmiş tapşırıqların ötən 
müddət ərzində icrası vəziyyətinə dair 
komissiya üzvlərinin məlumatları dinlənilib, 
yanğının fəsadlarının və sahibkarların 
üzləşdiyi problemlərin aradan qaldırılması 
üzrə görüləcək tədbirlərə dair geniş 
müzakirələr aparılıb.

İclasın gedişində komissiyanın 
sədri, Baş nazirin birinci müavini Yaqub 
Eyyubov tərəfindən dövlətimizin başçısının 
müvafiq sərəncamı ilə ayrılmış ilkin vəsait 

hesabına zərər çəkmiş sahibkarlara 
maddi yardım göstərilməsi qaydasının 
artıq təsdiq olunduğu və növbəti təqvim 
günündən bu yardımların verilməsinə 
başlanılacağı vurğulanıb, hər bir sahibkara 
dəymiş ziyanın həcminin qısa müddətdə 
müəyyənləşdirilməsinə, yanğının 
səbəblərinin araşdırılması və oxşar halların 
digər ticarət və ictimai obyektlərdə baş 
verməməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin 
görülməsinə, eləcə də hadisə ilə bağlı 
digər zəruri işlərin davam etdirilməsinə dair 
komissiya üzvlərinə aidiyyəti üzrə müvafiq 
tapşırıqlar verilib.

Bunu Milli Məclisin deputatı Elman 
Məmmədov Azərbaycan Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində 
hərbçilərlə görüşündə səsləndirdiyi fikirləri 
şərh edərkən deyib.

E.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan 
Prezidenti görüş zamanı aprel döyüşlərinə 
xüsusi toxunaraq qeyd etdi ki, bu döyüşlər 
zamanı qazanılan uğurlar vəziyyətə kimin 
nəzarət etdiyini sübut etdi: "Aprel döyüşləri 
Azərbaycan Ordusunun üstünlüyünü, ordu-
xalq birliyini, Silahlı Qüvvələrimizin çox 
yüksək döyüş qabiliyyətinə malik olduğunu 
sübut etdi. Eyni zamanda, aprel döyüşləri 
həm Lələtəpə, həm də Talış istiqamətində 
Qarabağ müharibəsi tarixində bir dönüş 
nöqtəsi oldu".

Deputat əlavə edib ki, Aprel zəfəri həm 

Azərbaycanda, həm düşmən dövlətdə 
psixoloji duruma çox ciddi təsir etdi: "Aprel 
döyüşlərində Azərbaycanda yüksək döyüş, 
vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsi, mübarizə 
ruhu, Ermənistanda isə məğlubiyyət, acizlik 
ruhu özünü göstərdi. Hesab edirəm ki, aprel 
döyüşləri torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməsi uğrunda aparacağımız uğurlu 
döyüşlərin başlanğıcının əsasını qoydu”.

O xatırladıb ki, aprel döyüşlərindən 
müəyyən müddət sonra isə Azərbaycan 
Ordusu Naxçıvanda Günnüt kəndi 
istiqamətində çox mühüm strateji 
yüksəkliklərə sahib oldu və bu gün çox 
mühüm ərazilərə nəzarət edir: “Bu uğurlar 
getdikcə artacaq və bizi son böyük qələbəyə, 
böyük qayıdışa doğru aparacaq. Çünki bu 
gün Azərbaycanın güclü ordusu var və hər 
zaman torpaqlarımızı erməni işğalından azad 
etməyə hazırdır”.

Prezident İlham Əliyev 
hərbçilərlə görüşündə çox 
mühüm məqamlara toxundu və 
orduda böyük ruh yüksəkliyi 
yaratdı.

Aprel döyüşləri zamanı Ermənistan 
ordusu ağır məğlubiyyətə düçar oldu

Elman MƏMMƏDOV: 

Səməd SEYİDOV: Aprel döyüşləri 
ilə sübut etdik ki, işğalçılar 
torpaqlarımızdan çıxarılacaq

S.Seyidov bildirib ki, 2016-cı ilin aprelində 
Azərbaycan Ordusunun ən yüksək səviyyədə 
şücaət, qəhrəmanlıq göstərərək işğal altında 
olan torpaqlarımızın azad olunması üçün 
həyata keçirdiyi əməliyyat tariximizə qızıl 
hərflərlə yazılıb.

Deputat qeyd edib ki, Azərbaycan aprel 
döyüşləri ilə dünyaya mesaj verdi: “Biz bir 
daha həm dünyaya, həm də torpaqlarımızı 

işğal edən qüvvələrə ciddi şəkildə mesaj 
verdik. Bəyan etdik ki, torpaqlarımız işğaldan 
azad olunacaq. Aprel döyüşləri ilə sübut etdik 
ki, işğalçılar torpaqlarımızdan çıxarılacaq. 
Bu hadisə ilə fəxr edirik. Bununla yanaşı, 
kədər hissi də var. Çünki əməliyyat zamanı 
Azərbaycanın qəhrəman oğulları şəhid 
oldular. Onlar ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçdilər, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin əmrini sona qədər 
ləyaqətlə icra etdilər”.

Cəlil Xəlilov: Azərbaycan hər an öz 
torpaqlarını işğaldan azad etməyə qadirdir

Cəlil Xəlilov bildirib ki, aprel döyüşlərindən 
öncə erməni tərəfindən yayılan yalan 
informasiyalar bu zəfərdən sonra bir daha aşkara 
çıxdı: “Həm dünya ölkələri, həm də Ermənistan 
bir daha gördü ki, Azərbaycan ordusu nə qədər 
güclüdür, silahların arxasında əzmlə dayanan 
əsgər və zabitlərimizin döyüşlə bağlı mənəvi, 
psixoloji hazırlığı yüksək səviyyədədir. Aprel 
döyüşlərində əldə olunan əsas qələbələrdən biri 
torpaqlarımızın müəyyən hissəsinin işğaldan 
azad edilməsi oldu. Bu baxımdan aprel döyüşləri 

bizim qürur mənbəyimizdir”.
C.Xəlilov söyləyib ki, Böyük Aprel qələbəsi 

Azərbaycan tarixinə şərəfli tarix kimi daxil olub: 
“4 gün müddətində davam edən döyüşləri heç 
zaman unutmayacağıq. Ordumuzun hazırkı döyüş 
hazırlığı, mənəvi-psixoloji durumu 3 il bundan 
öncəkindən də yüksəkdir”.

Polkovnik vurğulayıb ki, döyüşlər zamanı çətin 
vəziyyətə düşən Ermənistan atəşkəsi bərpa etmək 
üçün bütün vasitələrə əl atdı: “Düşmən tərəfi 
qorxuya düşərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
danışıqlar vasitəsilə həll etməyə hazır olduqlarını 
ifadə etməklə, Azərbaycandan döyüşlərin 
dayandırılmasını xahiş etdi. Amma Ermənistan 
bundan sonra da sözünü tutmadı, danışıqları 
imitasiya etməklə dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa 
çalışdı”.

Təşkilatın sədr müavini qeyd edib ki, 
Azərbaycan dövləti və Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən həyata keçirilən yüksək səviyyəli 
diplomatiya nəticəsində bütün dünya ictimaiyyətinə 
məlum oldu ki, Ermənistan münaqişənin həlli 
istiqamətində qeyri-konstruktiv mövqe tutur, 
problemin həlli istiqamətində heç bir beynəlxalq 
qanunu, tələbləri, qəbul olunan qətnamələri 
yerinə yetirmir: “Belə olan halda, Azərbaycan 
öz torpaqlarını azad etmək hüququna malikdir. 
Ölkəmiz heç kimə ərazi iddiaları irəli sürmür, 
əksinə öz torpaqlarını işğal altından azad 
etmək marağındadır. Ölkəmiz işğal altında olan 
torpaqlarında terrora, separatizmə, narkotik 
maddələrin becərilməsinə qarşı mübarizə aparır. 
Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmini nəticəsində 
ərazisində sülh yaranmasını istəyir”.

Aprel döyüşləri Azərbaycan 
Ordusunun qəhrəmanlıq 
nümunəsidir. Bunu Milli Məclisdə  
İnsan Hüquqları üzrə Birgə İşçi 
Qrupun iclasında Azərbaycanın 
Avropa Şurası Parlament 
Asambleyasındakı (AŞ PA) 
nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Səməd Seyidov deyib.

 “Aprel döyüşləri erməni ordusu ilə bağlı yaranan “mifi” alt-üst etdi. Sübut 
olundu ki, Azərbaycan ordusu yüksək səviyyəli texnikaya, döyüş qabiliyyətinə, 
hərbi hazırlığa malikdir və hər an öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə 
qadirdir”. Bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Müharibə, 
Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini, polkovnik Cəlil 
Xəlilov deyib

“Ali Baş Komandanın ordumuza 
verdiyi yüksək qiymət şəxsi 

heyətin döyüş ruhunu artırıb”

Bunu müdafiə nazirinin müavini, general-ley-
tenant Kərim Vəliyev AZƏRTAC-a açıqlamasında 
deyib. 

K.Vəliyev bildirib ki, hərbi hissədə yaradılmış 
şərait və aparılan quruculuq işləri ilə tanış olan, 
həmçinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin döyüş 
hazırlığı üzrə məşğələlərini izləyən Ali Baş Koman-
dan görülən işləri, eləcə də xüsusi təyinatlıların 
və ümumilikdə ordumuzun bütün şəxsi heyətinin 
hazırlıq səviyyəsini və peşəkarlığını yüksək 
qiymətləndirib. Bu, bir daha onu göstərir ki, həm 
dövlət rəhbərliyi, həm də xalqımız ordumuza 
güvənir və ona böyük ümidlər bəsləyir.

Ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər, 
xüsusilə də silahlanmaya qəbul edilən ən müasir 
silah və hərbi texnika, o cümlədən yeni texnologi-

yaların tətbiqi ilə istehsal olunmuş döyüş vasitələri, 
bölmələrimizin hərtərəfli təchizatı, müntəzəm 
keçirilən genişmiqyaslı hərbi təlimlər Azərbaycan 
Ordusunun döyüş qabiliyyətini yüksəldib. Aprel 
döyüşləri və Günnüt əməliyyatı zamanı əldə olunan 
uğurlar Ordumuza böyük döyüş təcrübəsi qazan-
dırıb. Bu, ordumuzun yeni qələbələr əldə etməsinə 
zəmin yaradır.

Müdafiə nazirinin müavini deyib ki, ordu-
muza göstərilən diqqət və qayğı şəxsi heyətin 
mənəvi-psixoloji durumuna və döyüş ruhunun 
yüksəlməsinə də müsbət təsir göstərir. Bu, həm 
döyüş hazırlığı baxımından bizim üzərimizə daha 
böyük məsuliyyət qoyur, həm də torpaqlarımı-
zın azad olunması naminə yeni qələbələrin əldə 

edilməsi üçün şəxsi heyətin əzmkarlığını artırır.
Prezident İlham Əliyev çıxışında hərbi qul-

luqçuların sosial təminatının yaxşılaşdırılması 
məsələsinə toxunaraq bildirdi ki, bu istiqamətdə 
işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Qeyd 
etməliyəm ki, sosial təminatın şəxsi heyətin döyüş 
qabiliyyətinin artırılmasında çox böyük rolu var. 
Bu məsələlərin həlli şəxsi heyətin yalnız xidməti 
məsələlərlə məşğul olmasına şərait yaradıb. Hərbi 
qulluqçu biləndə ki, dövlət və xalq ona və ailəsinə 
qayğı göstərir, o da Vətənin keşiyində möhkəm 
dayanır və hətta canından belə keçməyə hazır olur.

“Bilirsiniz ki, hərbi qulluqçularla yanaşı, 
müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin və 
yaralı hərbi qulluqçuların da sosial təminatı 
ildən-ilə gücləndirilir. Bu da onlara böyük mənəvi 
dəstək olur. Həmin şəxslər dövlətin onlara bu 
cür münasibətini yüksək dəyərləndirir, göstərilən 
diqqət və qayğıya görə daim Ali Baş Komandana 
minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Ali Baş Komandanın da qeyd etdiyi ki, bu gün 
ordu quruculuğu baxımından Azərbaycan dün-
yanın güclü ölkələrindəndir. Bunu təkcə dünya 
ictimaiyyəti deyil, düşmən də yaxşı bilir. Preziden-
tin son çıxışında toxunduğu məsələlər, qarşımıza 
qoyduğu tapşırıqlar və verdiyi tövsiyələr müdafiə 
nazirinin göstərişi ilə artıq ön xətt bölmələrində 
xidmət edən hərbi qulluqçular da daxil olmaqla 
Azərbaycan Ordusunun bütün şəxsi heyətinə 
çatdırılıb.

Hər kəsə yaxşı məlumdur ki, bu gün ordu ilə 
xalq arasında çox sıx və səmimi münasibətlər möv-
cuddur. Xalqımız ordumuza böyük etimad göstərir 
və onu hər bir məsələdə yaxından dəstəkləyir. Bu 
birlik bir çox çətinliklərin öhdəsindən gəlmək və 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün əsas 
göstəricidir. Bu birlik düşmənin qaçılmaz fəlakətli 
sonluğunu gündən günə yaxınlaşdırır”, - deyə ge-
neral-leytenant Kərim Vəliyev vurğulayıb.

Azərbaycan Ordusunun 
şəxsi heyəti Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyevin Müdafiə Nazirliyinin 
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı 
hərbi hissəsindəki çıxışını böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılayıb. 

 �  Məlumat verildiyi kimi, İqtisadiyyat 
Nazirliyi tərəfindən ticarət mərkəzləri ilə 
aparılmış danışıqların nəticəsində əldə olunmuş 
razılaşmaya əsasən, Bakının Nizami rayonunda 
yerləşən ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğında zərər çəkən sahibkarlara 8 ticarət 
mərkəzi təklif olunub. 

Artıq 20-ə yaxın sa-
hibkar 5 ay icarə haqqı 
ödənilməmək şərti ilə “Ay-
gün” və “Sədərək” ticarət 
mərkəzlərində, Dərnəgül 
şossesində yerləşən “Eu-
rohome” tikinti bazarında 
ticarət obyektləri ilə təmin 
olunub.

Sahibkarların 
ticarət mərkəzlərində 
yerləşdirilməsi prosesi 
davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”

Yanğından zərər çəkmiş 
sahibkarlar ticarət mərkəzlərində 

müvafiq yerlə təmin olunur



Təmirdən sonra nəqliyyat 
vasitələrinin rahat şütüdüyü 44 
kilometrlik Salyan–Neftçala yoluna 
çıxandan bir neçə dəqiqə sonra 
üzü bu yana gələn yeni modelli 
maşın karvanı ilə qarşılaşdıq. Bu, 
Neftçalada istehsal olunan “Kha-
zar – Peugeot” avtomobilləri idi. 
Xatırladaq ki, ötən il Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev İran 
İslam Respublikasının Prezi-
denti Həsən Ruhani ilə Neftçala 

Sənaye Məhəlləsində inşa olunan 
"Azərmaş" və "İran Khodro" 
şirkətlərinin birgə "Khazar" avto-
mobil zavodunun açılışını həyata 
keçiriblər və artıq zavodda məhsul 
istehsalına başlanıb. Ürəyimiz 
qürurla döyündü. 

“Khazar" avtomobil zavodu 
Neftçala Sənaye Məhəlləsində ən 
böyük müəssisədir. İldə 10 min 
avtomobil istehsal etmək gücünə 
malikdir. Müasir texnologiya, ava-
danlıq və mexanizmlər əsasında 
qurulmuş müəssisədə "Khazar", 
"Samand" və "Peugeot" avtomobil 

modelləri istehsal edilir. Ötən il 
zavodda 1000-dən çox avtomobil 
buraxılıb və 95 faizi artıq satılıb.
Yeni avtomobillər AVRO-5 və 
beynəlxalq təhlükəsizlik standart-
larına tam uyğundur. Müəssisədə 
200 nəfər işlə təmin edilib və 
istehsalın genişlənməsi ilə iş 
yerlərinin sayının 300-ə çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur. "Khazar" 
avtomobilləri “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə xarici ölkələrə də ixrac 
olunacaq. Bu maşınlar 2018-ci ilin 
avqust-sentyabr aylarında Mosk-
vada keçirilən beynəlxalq avtomo-
bil sərgisində nümayiş etdirilib və 

maraqla qarşılanıb. 
Zavodda daha bir yeni modelin 

istehsalı planlaşdırılır. Buraxılış 
vaxtı ilin ortaları üçün nəzərdə tu-
tulub. Hazırda bu tip avtomobillər 
həm “Peugeot”, həm də “Khazar” 
adını daşıyır. Yeni modeldə isə 
yalnız “Peugeot” adından istifadə 
ediləcək. 

Fevral ayında Yaponiya-
nın Azərbaycandakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Teruyuki 
Katori Neftçalaya gələrək za-
vodun istehsal prosesi ilə ta-
nış olub və müəssisənin işini 
yüksək qiymətləndirib, istehsalın 
genişləndirilməsi üçün böyük po-

tensialın olduğunu vurğulayıb.
 Avtomobillər rahat yollarla 

hərəkət edəndə sürücülər də 
məmnun qalır, sərnişinlər üçün 
də xoş olur. Ötən il Salyan–Neft-

çala yolu üzrə 497 min, yerli 
əhəmiyyətli yollar üzrə isə 396 min 
manatlıq cari təmir işləri görülüb. 
Hazırda 47 kilometrlik Neftçala-
Xolqaraqaşlı yolunun tikintisində 
işlər tamamlama mərhələsindədir. 

 Neftçalanın sosial-iqtisadi 
inkişaf mənzərələri göz qabağın-
dadır. İcra hakimiyyətinin başçısı 
İsmayıl Vəliyev 8 ildir ki, rayona 
rəhbər təyin olunub. İş vaxtının 
çox hissəsini kabinetdən kənarda, 
tikinti-abadlıq tədbirlərinin görül-
düyü sahələrdə keçirir. Dövlət 
proqramı üzrə tədbirlərin yerlərdə 
layiqincə reallaşdırılmasına ciddi 
nəzarət edir, quruculuq işlərinin 
sürət və keyfiyyətlə aparılmasına 
nail olmağa çalışır. İşlərsə yetərli 
qədərdir.

 Təkcə ötən il Neftçala 
şəhərinin Heydər Əliyev prospekti, 
Məhəmmməd Əmin Rəsulzadə, 
28 May, Abdulla Şaiq, Məhəmməd 
Füzuli, Asif Mütəllimov, Yusif 
Pirəliyev küçələrində asfalt örtüyü 
təzələnib, yeni işıq dirəkləri qu-
raşdırılıb, səliqə-sahman yara-
dılıb. Səməd Vurğun parkı təmir 
edilib, Zakir Məcidov küçəsindəki 
çoxmənzilli yaşayış binalarının 
dam örtüyü dəyişdirilib. 

 Rayonun Həsənabad 

qəsəbəsinin Mirqurbanlı ya-
şayış massivində, Cəngan və 
Ərəbqardaşbəyli kəndlərində qaz-
laşdırma işləri başa çatdırılıb və 
əhaliyə təbi qazın verilməsi təmin 
edilib, 13 yaşayış məntəqəsində 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi tərəfindən modul tipli 
su qurğuları bulaqlarla birlikdə 
tikilərək əhalinin istifadəsinə 
verilib. Şəhərin bir sıra küçəsində, 
həmçinin Xıllı, Həsənabad 
qəsəbələrində, Mirqurbanlı və 
Kürkənd yaşayış məntəqələrində 
su boruları yenisi ilə əvəz olunub.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin sərəncamına əsasən, Xol 
Qaraqaşlı, Qazaxbərəsi, Aşağı 
Surra, Mirzəqurbanlı, Qaraqaşlı 
və Pirəbbə kəndlərində modul tipli 
məktəblərin inşası başa çatdırılıb, 
son tamamlama işləri həyata ke-
çirilir. Hazırda Neftçala şəhərində 
Olimpiya idman kompleksi tikilir. 

 Salyan-Neftcala ölçü qov-
şağından çıxan daşıyıcı qaz 
kəmərinin kiçik diametrli və sabit 
təzyiqin saxlanmasına mane 
olması, qaz kəmərinin ötürücülük 
gücünün gur saatlarda azalması 
təchizatda ciddi çətinliklər yaradır-
dı. Problemin aradan qaldırılması 
məqsədilə Aşağı Surra kəndində 
magistral qaz kəmərlərinə qoşula-
caq yüksək təzyiqli qaz paylayıcı 
stansiyasının tikintisinə başlanılıb 
və yaxın vaxtlarda istismara bura-
xılması nəzərdə tutulur.

 Rayonda ümumi məhsul isteh-
salının həcmi 317 milyon 300 min 
manata çatıb ki, bu da 2017-ci il 
illə müqayisədə 40 milyon 600 min 
manat çoxdur. Ümumi məhsulun 
tərkibində sənaye məhsulu 15,4 
faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 32 
faiz təşkil edib. 

 Neftçalada qeyri-dövlət sekto-
runun dominantlığı 77,5 faizə ça-
tıb. Bir il ərzində rayonda 16 yeni 
müəssisə yaradılıb, 881 fiziki şəxs 
fəaliyyətə başlayıb. Yeni yaradıl-
mış müəssisələrin hesabına 673 
daimi iş yeri açılıb. Tikinti-qurucu-
luq işlərinə və kənd təsərrüfatında 
mövsümi məşğulluğa 4165 nəfər 
cəlb edilib. Ümumilikdə, rayon 
üzrə 5182 nəfər işlə təmin olunub. 

 Ölkəmizdə özünüməşğulluq 
proqramı geniş vüsət alır. İşsiz 
olan, bəzən də ünvanlı sosial 
yardım alan vətəndaşlar dövlətin 
dəstəyi ilə özləri çalışıb pul 
qazanır, ailə büdcələrini qururlar. 
Özünüməşğulluq proqramının çox 
böyük sosial və iqtisadi faydası 
var. Neftçalada həmin proqrama 
cəlb olunan 89 vətəndaş biznes 
planını uğurla müdafiə edib. On-
lardan 63 nəfəri müvafiq aktivlərlə 

təmin olunub. Bundan başqa, Sa-
hibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
vəsaiti hesabına rayonda 7 sahib-
kara 74 min manat məbləğində 
güzəştli kredit verilib.

 Pambıqçılığın inkişafı əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsi, 
gəlirlərinin artması və ölkəyə 
valyuta gətirilməsi baxımından 
əhəmiyyətlidir. Ötən il Neftçala-
da 7 min hektar sahədə pambıq 
əkilib, 10 min 83 ton pambıq 
toplanaraq tədarük məntəqələrinə 
təhvil verilib. Əvvəlki illə 
müqayisədə məhsuldarlıq 6,2 
sentner artıb. Bu ilin məhsulu 
üçün 1000-dən çox mülkiyyətçi 
ilə müqavilə bağlanıb. Hazırda bu 
sahədə tədbirlər davam etdirilir. 
Kənd təsərrüfatı işlərində “Aqro-
lizinq” ASC-nin müasir texnikası 
camaatın yaxşı karına gəlir. 

 Rayondakı 14 min 500 hek-
tardan yuxarı əkin sahələrinin 
suvarma suyu ilə təmin olunma-
sında ciddi çətinliklərin yaranması 
ilə əlaqədar Kür çayından Xol 
zonasına 25 kilometr uzunluğunda 
Neftçala Magistral Kanalının na-
sos stansiyası ilə birlikdə tikintisi 
tam başa çatdırılıb ki, bu da aqrar 
sahənin daha sürətli inkişafına 
kömək edəcək. 

 Neftçalada fəaliyyət göstərən 
2 balıqartırma təsərrüfatı, Xıllı 
Nərə Balıqartırma zavodu və Cəlil 
Cavadov adına Kür-ağzı Nərə 
Balıqartırma zavodu tərəfindən 6 
milyon 640 min ədəd nərə cinsli 
körpə balıqlar yetişdirilərək Kür 
çayı vasitəsilə Xəzər dənizinə 
buraxılıb.

 Zəhmətə bağlı adamlar həm 
yüksək dolanacaqlarını təmin edir, 

həm məhsul bolluğuna töhfələr ve-
rir, həm də hörmət-izzət qazanır, 
şöhrətə çatırlar. Ötən il Xol Qara-
qaşlı kənd sakini, fermer Əlibala 
Səlimov kənd təsərrüfatının 
inkişafında xidmətlərinə görə 3-cü 
dərəcəli “Əmək “ordeni ilə təltif 
olunub. Bundan başqa, üç peda-
qoq “Əməkdar müəllim”, bir tibb 
işçisi isə “Əməkdar həkim” fəxri 
adlarına layiq görülüblər. 

 Rayonun gəncləri də Neftça-
lanın şöhrətini artırırlar. Məsələn, 
Neftçalanı təmsil edən 7 şagird 
respublika fənn olimpiadalarında 
qalib gələrək Təhsil Nazirliyinin 
medal və diplomları ilə mükafat-
landırılıb. Qədimkənd kənd tam 
orta məktəbinin şagirdi Fidan Ağa-
yeva qadınlar arasında kikboks 
üzrə ölkə çempionu adını qazanıb, 
İtaliyanın Venesiya şəhərində 
isə yeniyetmələr arasında dünya 
üçüncüsü olub. Fidan Azərbaycan 
Kikboks Federasiyasının “İlin 

idmançısı” fəxri diplomuna layiq 
görülüb.

 Əhalinin aztəminatlı təbəqəsi 
də qayğı ilə əhatə olunur. Ötən 
il 43 imtiyazlı şəxs müalicə üçün 
sanatoriyalara göndərilib, bir nəfər 
Qarabağ müharibəsi əlilinə “Nazli-
fan” nəqliyyat vasitəsi verilib. 

 Bu yaxınlarda Neftçalada 
qəbul keçirmiş təhsil naziri Cey-
hun Bayramov M.Səfərov adına 
İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziyanın binasında rayonun 
ümumtəhsil məktəblərinin direk-
torları ilə görüşüb. O, həmçinin 
gimnaziyanın yeni təmir olunmuş 
binasında təlim-tərbiyə üçün 
yaradılan şəraitlə tanış olub. 
Gimnaziyada 380 şagird təhsil alır 
ki, onlardan da 63 nəfəri məktəb 
yataqxanasında gecələyir. Hazırda 
yeni tədris korpusunda tikinti-qu-
raşdırma işləri yerinə yetirilir. 

 Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Babayev isə 
nazirliyin sifarişi ilə rayonda yara-
dılmış günərzi qayğı mərkəzində 
olub. Burada diqqətə ehtiyac 
duyan 30-dan çox uşağa gündəlik 
olaraq yarımstasionar formada 
çeşidli xidmət göstərilir, reabilitasi-
ya tədbirləri görülür... 

 Yazın gəlişi Neftçalada 
həyatı daha da canlandırıb. Bu 
ilin də uğur salnaməsinə parlaq 
səhifələrin yazılacağı şübhəsizdir.

 Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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NEFTÇALA: Məhsullar xarici 
ölkələrə də satılır 

Ölkəmizin davamlı inkişaf 
prosesinə Neftçala rayonu da 

öz töhfələrini verməkdədir. Burada 
aqrar sahənin inkişafı ilə bərabər, 
modern istehsal sahələrinin yara-
dılması zamanın tələbinə uyğun 
reallıqlardır. 

 � Asiya İnkişaf Bankı 2019-ci ildə 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın 2,5 faiz 
artacağını proqnozlaşdırır. Bu barədə bankın 
hesabatında qeyd olunub.

Hesabata əsasən, 
2020-ci ildə isə ölkə iqti-
sadiyyatı 2,7 faiz artacaq. 
Bildirilir ki, Azərbaycanda 
xidmət və kənd təsərrüfatı 
sahələrində genişlənmənin 
davam etməsi, sənayedə 
isə daralmanın azalma-
sı fonunda 2018-ci ildə 
ÜDM-in artımı güclənib. 
Manatın məzənnəsinin 
stabilliyi sayəsində inflyasiya 
dərəcəsi sabitləşdirilib, neft 
qiymətlərinin yüksəlməsi isə 
cari əməliyyatlar hesabındakı 
profisitin artmasına gətirib 
çıxarıb.

2019-2020-ci illərdə 
dövlət xərclərinin, qaz 
istehsalının və qeyri-neft 
sektorunun genişlənməsi 
fonunda inkişaf tempi-
nin müəyyən dərəcədə 
artacağı, qaz ixracatının 
genişlənməsi sayəsində isə 
cari əməliyyatlar hesabındakı 

profisitin daha da yüksələcəyi 
proqnozlaşdırılır.

Hesabatda qeyd olunur ki, 
dominantlıq təşkil edən neft 
sektorunda 0,6 faiz, iqtisa-
diyyatın digər sahələrində 
isə 1,8 faiz həcmində artım 
sayəsində temp 2017-ci ildəki 
cüzi 0,1 faizdən 1,4 faizədək 
sürətlənib.

Təklif baxımından 2017-ci 
ildəki 3,6 faizlik azalma-
dan sonra bərpa olunmuş 
sənayedə cəmi 0,4 faiz 
səviyyəsində enmə müşahidə 
olunub. O cümlədən 
mədənçıxarma sənayesində 
bərpa ilə istehsal sahələrində 
7,9 faizlik artım inşaat sekto-
runda kəskin azalmanı əsas 
etibarilə neytrallaşdırıb.

İri dövlət investisiya 
layihələrinin başa çat-
dırılması ilə əlaqədar 
əsaslı xərclərin azalması 
nəticəsində inşaat sektorun-

da enmə 2017-ci ildəki 1,5 
faizdən 9 faizədək qalxıb. 
Kənd təsərrüfatı fermerlərə, 
xüsusilə 6,8 faiz çoxalmış ta-
xıl istehsalına dövlət dəstəyi 
səbəbindən 2017-ci ildəki 4,2 
faizdən 4,6 faizədək artıb. 
Xidmət sektorunda artım 
tempi, turizm və nəqliyyat 
sahələrində inkişaf sayəsində 
3,5 faiz səviyyəsində 
qərarlaşaraq yüksək olaraq 

qalmaqdadır.
Orta illik inflyasiya 

dərəcəsi neft ixracatı üzrə 
qiymətlərin yüksəlməsi və 
məzənnənin sabitləşdirilməsi 
məqsədilə dövriyyədə olan 
valyutanın həcminə nəzarətin 
gücləndirilməsi sayəsində 
2017-ci ildəki 12,9 faizdən 
2,3 faizədək, baza inflyasi-
yası isə 1,8 faizədək kəskin 
surətdə azalıb.

Avropa İttifaqı Azərbaycan 
qazının Bolqarıstana nəqli 
layihəsinə vəsait ayrılmasına 
razılıq verib

 � Avropa Komissiyası Azərbaycan 
qazının Bolqarıstana nəqlini nəzərdə 
tutan Yunanıstan-Bolqarıstan 
interkonnektorunun (IGB) tikintisi üçün 
33 milyon avro vəsaitin ayrılmasına razılıq 
verib.

Avropa Komis-
siyasının bu barədə 
məlumatında bildi-
rilir ki, vəsait Yuna-
nıstanın Komotini 
şəhəri ilə Bolqarıs-
tanın Stara Zaqora 
şəhəri arasında 182 
kilometrlik trans-

sərhəd qaz magistralının tikintisinə yönəldiləcək: 
“IGB ümumi maraq kəsb edən Avropa layihəsidir. 
İki ölkənin qaz sistemləri ilk dəfə birləşəcək və bu, 
regionda enerji mənbələrini şaxələndirməklə enerji 
təhlükəsizliyini artıracaq. Qaz bazarında rəqabətin 
artması ilə istehlakçılar daha ucuz qaz ala biləcəklər”.

                                                             “Xalq qəzeti”

Dünyanın ən yaxşı 
aviaşirkətləri 
 �  Sinqapurun “Singapore Airlines” 

aviaşirkəti dünyanın ən yaxşı aviaşirkətlər 
reytinqinə başçılıq edir.

Reytinq “TripAdvisor” aqreqatı tərəfindən 
istifadəçilərin qiymətləri əsasında tərtib olunub.

Reytinqdə ikinci və üçüncü yeri Qətərin “Qatar Air-
ways” və Tayvanın “EVA Air” şirkətləri tutub.

İlk onluğa həmçinin ABŞ-ın “Southwest Airlines”, 
Braziliyanın “Azul”, Yeni Zelandiyanın “Air New Ze-
aland”, Böyük Britaniyanın “Jet2.com” loukosteri və 
Yaponiyanın “All Nippon Airways” (ANA) şirkəti də 
daxil olub.

Bundan başqa, sərnişinlər ən yaxşı birinci sinif 
salonuna görə “Emirates” aviaşirkətini, ən yaxşı 
biznes sinfi salonuna görə “Qatar Airways”i, ən yax-
şı premium-ekonom və ekonom siniflərinə görə isə 
“Air New Zealand” və “Singapore Airlines” şirkətlərini 
fərqləndiriblər.

“Xalq qəzeti”

Asiya İnkişaf Bankı:  
Azərbaycanda iqtisadi  
artım sürətlənəcək 
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Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu il üçün əsaslı təmirə lazım olan materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tikinti materiallarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Bağlanmış müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maddi-texniki bazaya malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 50 (əlli) 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Saatlı şəhəri, H.Əliyev prospekti 235, 
Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
U.Ə.Umudovdan, telefon- 0-2128-5-20-19) ala bilərlər.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
H/h -AZ 11CTRE 00000000000002354501
VÖEN - 6700035821

Fond -7, maddə- 142319
XHK 004061
Kod -210005
VÖEN- 1401555071
M\ h- AZ41NABZ 01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 30 bank 

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

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender prosedurunda iştirak üçün iddiaçılar “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanunun 6-cı maddəsinin 
tələblərinə uyğun olaraq müvafiq sahədə peşəkarlığı, 
təcrübəsi, texniki və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, 
idarəetmə səriştəsi, etibarlığı və.s barədə müvafiq 
sənədlər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
25 aprel 2019-cu il saat 18.00-a kimi, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər Saatlı şəhəri, H.Əliyev prospekti 235, 
Saatlı Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 8 may 2019-cu il saat 11.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  
7 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi 
2019-cu ildə alınacaq odunun satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıda göstərilən məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Şəmkir şəhəri, 
Nizami küçəsi 71 nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 50 manatdır. 
Təşkilat- 7 saylı Ərazi Maliyyə 

Hesablaşma Mərkəzi
 H h- AZ97Aİ-

İB32051019444700201147
 VÖEN- 8500155391
 BANK- “ KAPİTAL BANK “ KB-

nin Şəmkir filialı
 Kod- 200479
 VÖEN- 9900003611
 Mh- AZ37NAB-

ZO1350100000000001944
 S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ 2X
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 

və rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq 
edilmiş surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək 
üçün potensial imkanları və maddi-texni-
ki bazası haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) və iş 
qrafikini 18 aprel 2019-cu il saat 17.00-
dək, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 1 may 
2019-cu il saat 17.00-dək Şəmkir şəhəri, 
Nizami küçəsi 71 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 2 may 2019-cu il saat 
10.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər 
(iştirakla bağlı müvafiq sənədi təqdim 
etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- Arzu 
Əmiraslanov, telefon- 02230-5-32-14.

Tender komissiyası

“Sabirabad Dəmir–Beton” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

3 may 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların 
növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. İcra orqanının yeni sədrinin seçilməsi.

2. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların 

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir. 
Əlaqə telefonu- (055) 330 – 17 – 68.
Ünvan-Sabirabad rayonu, Qalağayın kəndi.

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 Respublikasının Dövlət Neft 
Fondu (ARDNF) tərəfindən malların, işlərin 
və xidmətlərin satınalınması məqsədilə 
dərc edilmiş 12 lotdan ibarət açıq tenderin 
nəticələrinə əsasən lot-1 üzrə “ARHUN 
SERVİCE” MMC, lot-2 üzrə “AVROPA 
LİFT SİSTEMLƏRİ” MMC, lot-11 üzrə 

“ŞEH” MMC və lot-12 üzrə isə “BRF 
İNTERNATİONAL” MMC qalib olmuşdur.

Qalib şirkətlərlə lot-1 üzrə 28 mart 
2019-cu il, lot-2 üzrə 29 mart 2019-cu il, 
lot-11 üzrə 1 mart 2019-cu il və lot-12 üzrə 
isə 29 mart 2019-cu il tarixdə müvafiq 
satınalma müqavilələri imzalanmışdır.

Tender komissiyası

“Bakıtikişsənaye” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
1 iyun 2019-cu il saat 16.00-da cəmiyyətin 

səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
- cəmiyyətin illik balansının müzakirəsi və 

təsdiqi (zərər və mənfəətin bölüşdürülməsi);
- 2018-ci ilin yekunu üzrə cəmiyyətin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti barədə təftiş komissiyasının 
hesabatı;

- cəmiyyətin gələcək fəaliyyətinin müzakirəsi və 
bu barədə qərar qəbul edilməsi;

- təşkilati məsələlər (idarə heyəti, müşahidə 

şurası və təftiş komissiyasının tərkibinə baxılması);
- sair məsələlər.
Yığıncaq cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, 

Həsən Əliyev küçəsi 1008-ci məhəllədə 
keçiriləcəkdir. Səhmdarlar ümumi yığıncağın 
gündəliyi üzrə materiallarla ümumi yığıncağın 
keçirilməsinə 2 saat qalmış cəmiyyətin yerləşdiyi 
hüquqi ünvanda tanış ola bilərlər.

Əlaqə telefonu- (012) 440-86-25.  
(012) 440-09-19.

Direktorlar şurası

B İ L D İ R İ Ş
2018-ci il dekabrın 1-də “Azərbaycan 

Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüqu-
qi Şəxs tərəfindən laboratoriyalarda olan 
analitik cihaz və avadanlıqlarda istifadə 
məqsədilə texniki qazların satınalınması 
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunu-
nun 11.2-ci maddəsinə əsasən elan edilmiş 
təkliflər sorğusu prosedurunun davamından 
imtina olunmuşdur.

Tender komissiyası

Azərbaycan Dövlət Neft və  
Sənaye Universitetinin nəzdində 

Bakı Neft-Energetika Kolleci 
 221100 dəftərxana və təsərrüfat xərcləri, 221310 
idarənin xərcləri, 221320 cari təmir və 282230 – 

təmir işləri üçün kotirovka sorğusu elan edir 

Zərflər 2019-cu il aprelin 5-də açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs- Şərif Həsənov,  

telefon- 050 679 36 70. 
Ünvan-Bakı, Bakıxanov qəsəbəsi, R.Qəmbərov 

küçəsi 2.

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

İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs balansında-
kı əmlakın qiymətləndirilməsi xidmətinin 
satınalınması məqsədilə elan etdiyi kotirov-
ka sorğusunda “Uniprice” MMC qalib elan 
olunmuş və qalib şirkətlə müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalanmışdır.

  Tender komissiyası

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
24 may 2019-cu il saat 11.00-da 

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” 
ASC səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi: 
1. 2018-ci il üzrə maliyyə-

təsərrüfat fəaliyətinin hesabatı.
2. Digər məsələlər.
Telefon- 563-41-00.
Ünvan- Bakı, Dərnəgül 

qəsəbəsi,3095-ci məhəllə,”Elit” ticarət 
mərkəzinin yaxınlığı.

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin Şəhər 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə mənzil fondunun, yolların əsaslı təmiri və  
şəhərin abadlaşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Mənzil fondunun əsaslı təmirinin 

satınalınması.
Lot -2.Yolların əsaslı təmiri işlərinin satına-

lınması.
Lot -3.Şəhərin abadlıq işlərinin satınalın-

ması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. 

Müqavilə 2019-cu il dekabrın 31-dək 
yerinə yetirilməlidir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Şamaxı şəhəri,H.
Əliyev küçəsi 27 nömrəli ünvanda yerləşən 
Şamaxı Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəlikdən (əlaqələndirici şəxs- Zaur 
Mikayılovdan, telefon- 02026-5-33-46) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər lot üçün 200 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər:
Təşkilat- Şamaxı Rayon Yerli Xəzinədarlıq 

Orqanı
H\h- AZ42 CTRE 00000000000002512732 
VÖEN- 8400081801 DXA 
Kod- 210005 
VÖEN- 1415550171 
M\ h- AZ41 NABZ 

01360100000003003944
S.W.İ.F.T BİK CTRCAZ22
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri 7 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

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

- analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında 
məlumat.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri əlavə iş cədvəli, tender 
təklifi və bank zəmanətini möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 16 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. 

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 Təklif zərfləri 17 may 2019-cu il saat 
10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açıla-
caqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC
Əhalisi 736 min nəfərə yaxın 41 şəhər və rayonun 254 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin 
üçün istifadəyə yararlı həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, 

yeni suvarılacaq torpaqların suvarma suyuna, habelə əhalinin içməli suya olan tələbatının 
ödənilməsi üçün 2019-cu ildə 300 subartezian quyusunun qazılması məqsədilə 12 lot üzrə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR
İddiaçılar hər bir lot üçan 100 manat məbləğdə 

iştirak haqqı ödədikdən sonra əsas şərtlər toplusunu 
səhmdar cəmiyyətin tikilməkdə olan meliorasiya və 
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş müdiriyyətindən ala 
bilərlər. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təkliflər və bank təminatı möhürlənmiş, ikiqat 

zərfdə Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a nömrəli 
ünvana tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyətinə 22 aprel 2019-

cu il saat 17.00-а qədər təqdim edilməlidir.
İddiaçıların təklif zərfləri 23 aprel 2019-cu il saat 

16.00-da açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 

açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.
Maraqlanan təşkilatlar 431-08-64 nömrəli tele-

fonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a, 3-cü 

mərtəbə.
Tender komissiyası

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə yolların əsaslı təmiri işlərinin  

aparılmasının satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğun göstərilən lot üçün 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı təqdim 
etsinlər.

Lot- 1. Yolların əsaslı təmiri 
işlərinin satınalınması.

Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi üçün tender iştirakçıları 
lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsi və müqayisə 
edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər. Ünvan- Yevlax şəhəri, 
Azərbaycan küçəsi 3, əlaqələndirici 

şəxs- Səməd Hüseynov ,telefon- 
02233-6-49-38.

Maraqlananlar əsas şərtlər 
toplusunu aşağıdakı məbləğdə iştirak 
haqqını köçürdükdən sonra yuxarı-
dakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağı-

dakı hesaba köçürməlidirlər.
Təşkilat- Yevlax Şəhər İcra 

Hakimiyyəti
H/h- AZ 49 CTRE 

00000000000002515031
VÖEN- 2200074151
Büdcə səviyyəsi- 7y
İnzibati təsnifat- 142340
Bank- Dövlət Xəzidədarlıq 

Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
SWIFT BIK: CTRE AZ-22
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi 

statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitlər;

-iddiaçının son bir ildəki 
maliyyə vəziyyəti haqqında 
məlumat;

-işləri yerinə yetirmək üçün po-
tensial imkanları haqqında məlumat;

-vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair borcların olub-olma-
ması barədə arayış;

-tender təkliflərinin təminatı 
(zərflərin açıldığı gündən sonra ən 
azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank zəmanəti(zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır).

 İddiaçılar tələb olunan sənədləri 
möhürlü zərflərdə 7 may 2019-cu il 
saat 17.00-a kimi yuxarıda göstərilən 
ünvana təqdim etməlidirlər.

 Bu tarixdən gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

İddiaçılar tender təklifi və bank 
zəmanətini 16 may 2019-cu il saat 
17.00-a kimi təqdim etməlidirlər.

 Tender zərfləri 17 may 2019-cu 
il saat 11.00-da Yevlax Şəhər İcra 
Hakimiyyətində açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ermənistan sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 22 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da 
istifadə etməklə atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Res-
publikası Noyemberyan rayonunun Şavarşavan 
kəndində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayo-
nunun Çinari kəndində və Krasnoselsk rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 

mövqelərdən Azərbaycan Respublikasının Qazax 
rayonunun Qaymaqlı, Quşçu Ayrım, Tovuz rayo-
nunun Koxanəbi, Ağbulaq kəndlərində və Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonunun Tağıbəyli, 
Şıxlar, Mərzili, Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, 
Kürdlər, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumu-
zun mövqelərinə atəş açılıb.

Tələbələr Cocuq Mərcanlıda 
pedaqoji təcrübə keçəcəklər

BSU-nun mətbuat xidmətinin 
əməkdaşları təcrübədən əvvəl 
tələbələrlə görüşmüş və on-
ların fikirlərini öyrənmişlər. 
Tələbələrin təcrübə rəhbəri rus 
dili və onun tədrisi metodikası 
kafedrasının baş müəllimi Ərkinaz 
Məmmədhəsənzadə pedaqoji 
təcrübənin işğaldan azad olmuş 
Cocuq Mərcanlı kəndində təşkil 
edilməsini uğurlu seçim kimi 
dəyərləndirib. Öncəki illərdə 
dəfələrlə cəbhə bölgəsində 
yerləşən məktəblərdə BSU 
tələbələrinin pedaqoji təcrübəsinə 
rəhbərlik etdiyini bildirən 
Ə.Məmmədhəsənzadə deyib: 
“Mən əvvəllər də tələbələrimizlə 
birgə Ağdam və Cəbrayıl rayon-
larında yerləşən orta məktəblərdə 
olmuşam. Həmin məktəblərin 

rəhbərlikləri və şagirdlər BSU 
tələbələrindən razı qalıblar. 
Budəfəki təcrübəmizdə uğurla-
rımız daha çox olacaq. Xüsusi 
həssas bölgədə pedaqoji təcrübəyə 
rəhbərlik etməyimin səbəbini 
yalnız bu sözlə ifadə edə bilərəm: 
Vətən sevgisi!”

Görüş çərçivəsində Cocuq 
Mərcanlıya pedaqoji təcrübə 
keçmək üçün könüllü yolanan 
tələbələrin də fikirləri dinlənilib. 
Azərbaycan filologiyası və 
jurnalistika fakültəsinin IV kurs 
tələbəsi Samir Abdulov cəbhə 
bölgəsində yerləşən məktəblərdə 
təcrübə keçməyin daha şərəfli ol-
duğunu deyib: ”Bütün Azərbaycan 
torpaqları bizim üçün əzizdir. An-
caq Cocuq Mərcanlıda keçəcəyim 
təcrübəylə bağlı istəklərim 

çoxdur. Əsas məqsədim orada 
yaşayan uşaqlarda gələcəyə inam 
yaratmaq, o cümlədən ictimai-
sosial işlərdə fəal olmaqla bağlı 
onları maarifləndirməkdir. Yaxın 
gələcəkdə bütün işğal altında olan 
torpaqlarımızın azad ediləcəyinə, 
həmin ərazilərdə potensiallı 
gənclər üçün belə imkanlar yara-
dılacağına inanıram”.

Azərbaycan filologiyası və 
jurnalistika fakültəsinin IV kurs 
tələbəsi Leyla Hacıyeva da öz 
təəssüratlarını görüş iştirakçıları 
ilə bölüşüb: “Mən əvvəlcə Bakı 
məktəblərindən birində peda-
qoji təcrübə keçmək istəyirdim. 
Təcrübə keçəcəyimiz məktəblərin 
siyahısı bizə təqdim olunanda 
Cocuq Mərcanlı kənd məktəbinin 
də siyahıya salındığını gördüm. 

Bu fürsəti dəyərləndirib qərarımı 
dəyişdim. Hərbçi ailəsində 
doğulduğum üçün orada qarşılaşa 
biləcəyim çətinlikdən qorxmuram. 
Cocuq Mərcanlı kənd məktəbində 
yaradılan şəraitlə bağlı dolğun 
məlumat aldım. Torpaqlarımızın 
Azərbaycan Ordusu tərəfindən 
necə qorunduğu hər kəsə 
məlumdur. Buna görə də heç bir 
narahatlığım yoxdur”.

Pedaqoji fakültənin təhsildə 
sosial psixoloji xidmət ixtisasının 
IV kurs tələbəsi Kamilə Abba-
sova digər tələbələrdən fərqli 
olaraq Cocuq Mərcanlı kənd 
məktəbində istehsalat təcrübəsi 
keçəcək. K.Abbasova bildirib ki, 

xüsusi həssas bölgədə yaşayan 
uşaqların psixoloji dəstəyə, 
motivasiyaya daha çox ehtiyac-
ları var: “Məktəbdə oxuduğum 
vaxtlardan ən böyük arzum cəbhə 
bölgəsində yerləşən kəndlərdə 
müəllim kimi işləmək olub. 
Çünki mən də Cəbrayıl rayonunda 
doğulmuşam. Aprel döyüşlərində 
qohumlarım iştirak ediblər. İsteh-
salat təcrübəmin Aprel döyüşləri 
dövrünə düşməsi məni sevindirir. 
Bu şəraiti bizim üçün yaratdı-
ğına görə dövlətimizə və BSU 
rəhbərliyinə minnətdaram”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bakı Slavyan Universitetinin (BSU) IV kursda təhsil alan bir qrup tələbəsi  
könüllü olaraq Aprel döyüşləri nəticəsində yenidən dinc həyata qayıdan  
Cocuq Mərcanlı kənd orta məktəbinə pedaqoji təcrübəyə yollanacaq.
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Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “SİQMA” markalı liftlərin 

texniki servisinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənıb im-
zalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

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

Adı- DİN-in Respublika Hospitalı
VÖEN- 1500395041

ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BIK. CTREAZ22
İBAN- AZ95CTRE 

00000000000002077703
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 22 aprel 2019-cu il saat 15.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 30 
aprel 2019-cu il saat 15.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya 
Bünyadov prospekti 36 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

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

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

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot – 1. İstilik şəbəkələrində qəza - 

təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 
asfalt örtüyünün bərpasının satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində analoji işlərdə 
təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, aşağı 
qiymətə, yüksək keyfiyyətə və müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün zəruri 
potensialın mövcudluğuna üstünlük 
veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunan əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu 
Məmmədov küçəsi 3 nömrəli ünvandan 
əlaqələndirici şəxs- Rafiq Əliyevdən, tele-
fon- 579-52-98 ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır.
H/h- AZ62AİİB 

33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944 
SWİFT- AİİBAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

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

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

-digər sənədlər;
 - satınalma müqaviləsinin icrası-

nı təmin etmək üçün maddi - texniki 
baza və müvafiq sahədə peşəkarlığın, 
təcrübənin, texniki imkanların və ixtisaslı 
işçi qüvvəsinin olmasını təsdiq edən hüquqi 
sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 3 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

 “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Mənzil-

Kommunal və Təmir Xidməti 
aşağıdakı işlərin görülməsinin 

satınalınması üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Böyük Qala küçəsi 41-45 nömrəli 

ünvanda binanın fasad, zirzəmi, yarımzirzəmi 
və otaqların təmiri işlərinin satınalınması.

Göstərilən iş müqavilə imzalandığı 
gündən, 2019-cu il dekabrın 31- dək görülüb 
qurtarmalıdır.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
150 (bir yüz əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin 
Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqomayev 
döngəsi 6 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- Ma-
hir Əhmədovdan, telefon-(012) 492-24-27) 
ünvandan ala bilərlər.

VÖEN-1700774621
H\h- AZ03AIIB33050019443600287106
Bank- “ Kapital Bank” ASC-nin İçərişəhər filialı
Kod-200060 
VÖEN (bank)- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
15 may 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğu İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir 
Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Ma-
qomayev döngəsi 6 nömrəli ünvanına təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 17 may 2019-cu il 
saat 11.00-da, Mənzil-Kommunal və Təmir 
Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu 
Maqomayev döngəsi 6 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Təsərrüfat, inşaat və elektrik mallarının 

satınalınması.
Lot-2. İnventarların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir lot üçün 200 
manat iştirak haqqını ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (tender komissiyasının 
əlaqələndirici şəxs-Ziyəddin Əliyevdən , telefon-537-02-84) 
ünvandan ala bilərlər.

Bank rekviziti
H\h- AZ33CTRE00000000000004048501
VÖEN- 9900062371
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22
D-3 Büdcə təsnifatı kodu - 142340
D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 

30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı 

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

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

olub-olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 

orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vaziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları; 
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidr). Tender prose-
duru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 24 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 3 may 2019-cu il saat 15.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 may 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi 
ayrılmış otaqda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Email: webmaster@aztv.az

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. “Şuranın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

müvafiq istiqamətlər üzrə təlimlərin təşkili”.
Lot-2 . “Şuranın fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

müvafiq istiqamətlər üzrə tədbirlərin təşkili”.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun öz 
təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı 
sürətdə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarla-
ra üstünlük veriləcəkdir: -aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və analoji sahədə iş 
təcrübəsi.

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

Əlaqələndirici şəxs-Sevinc İsgəndərova.
Telefon-493-17-80 (240). 
E-mail- s.isgandarova@cssn.gov.az
Ünvan- Bakı şəhəri, Səbail rayonu, F.Əmirov küçəsi 1 .
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan Respublika-

sının dövlət dilində tərtib olunub. Maraqlananlar əsas şərtlər 
toplusunu Lot-1 və Lot-2 üçün hər birinə 100 manat məbləğdə 

iştirak haqqını ödədikdən sonra yuxarıda göstərilən ünvandan 
ala bilərlər. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba köçürə bilərlər: 
Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 
VÖEN- 1301696511
H/h- AZ78CTRE00000000000005418301
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. İddiaçılar 

tenderdə iştirak üçün 17 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank 

arayışı;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında arayış; 

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

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

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

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra 
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır. Tender təklifi dəyərinin 
1% həcmində bank təminatı verilməlidir. Bank təminatı tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox ol-
malıdır. Bank təminatını və tender təklifini bağlı zərfdə təqdim 
etməyən iddiaçıların təklifi etibarsız sayılır. Bağlı zərflər 2 may 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, F.Əmirov 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda yerləşən Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının konfrans zalında açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC aşağıdakı 
lotlar üzrə kotirovka sorğusu elan edir
1. Proqram təminatları və onların 

dəstəklənməsi işlərinin satınalınması.
2. Kartric və printerlərin doldurulması 

işlərinin satınalınması.
3. Kompüter avadanlıqlarının təmiri və ser-

vis xidmətlərinin göstərilməsi işlərinin satınalın-
ması.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı ünvana: 

 Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu 
Məmmədov küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs -Rafiq 
Əliyevə, telefon -579 52 98 müraciət edə 
bilərlər.

 Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi işti-
rak etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
təkliflərini 11 aprel 2019-cu il saat 16.00-dan 
gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan koti-
rovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 

 Kotirovka təklifləri “Azəristiliktəchizat” ASC-
nin Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 
küçəsi 3 nömrəli ünvanda 12 aprel 2019-cu il 
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı pro-
sedurunda iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti 
bоş оlаn vəzifələri tutmаq 
üçün müsаbiqə еlаn еdir

1. İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı -1yer baş müəllim – 2 ştat
2. İngilis dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı -2 yer dosent - 1 ştat
3. Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası dosent - 0,5 ştat,

baş müəllim - 1 ştat
4. Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı baş müəllim - 0,5 ştat
5. Tərcümə və mədəniyyətşünaslıq fakültəsi nəzdində xarici dillər müəllim – 1 ştat
6. Filologiya və jurnalistika fakültəsi nəzdində xarici dillər baş müəllim - 1 ştat
7. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillər baş müəllim -0,25 ştat
8. Beynəlxalq münasibətlər və idarəetmə fakültəsi nəzdində xarici dillər dosent - 0,5 ştat
9. Təhsil fakültəsi nəzdində xarici dillərin tədrisi metodikası dosent - 0,5 ştat 

10. Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası baş müəllim – 1 ştat
11. Linqvokulturologiya baş müəllim - 3 ştat
12. Təlimdə innovasiyalar baş müəllim -1 ştat,

müəllim -1 ştat
13. Regionşünaslıq baş müəllim - 1,5 ştat
14. Beynəlxalq münasibətlər dosent - 0,5 ştat,

baş müəllim - 0,5 ştat
15. Azərbaycan ədəbiyyatı baş müəllim - 0,5 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.
Tеlefonlar - 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.

 Bakının Səbail Rayon  
Mənzil–Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 5 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Mənzil fondunun əsaslı 

təmirinin satınalınması.
Lot-2.Abadlaşdırma işlərinin 

satınalınması.
Lot-3.Mal-materialların satınalınması.
Lot-4.Yumşaq inventarların 

satınalınması.
Lot-5.Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Bakı, Xaqani küçəsi 
65 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
Xanzadə Həsənovadan, 493-55-43, ) ala 
bilərlər:

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 
manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər:

Səbail Rayon Mənzil - Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyi

VÖEN- 1700188251
H/h- AZ 65 

AIIB33010019443500222105
Bank- “Kapital Bank”ın 1 saylı Səbail 

filialı
M/h- AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
S.W.İ.F.T. BİK- AİİBAZ 2 x
Kod- 200059
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. İştirakçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər:
* tenderdə iştirak etmək üçün ərizə:
* tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
* tender təklifi (zərflərin açıldığı 

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

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

* Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanlarından arayış;

* iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəsaiti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

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

* müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
8 may 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər.

Tender təklifi və bank zəmanəti 2019-
cu il mayın 16-dək təqdim olunmalıdır.

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 17 may 2019-cu il saat 
10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azəristiliktəchizat” ASC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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

AÇIQ TENDER ELAN EDİR



4 aprel 2019-cu il, cümə axşamı 11
GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

 2019-cu il üçün Gəncə şəhərinin küçələrinin əsaslı təmiri, işıqlandırma sistemlərinin 
yenilənməsi və əhaliyə kommunal xidmətlər göstərilməsi sahəsində istifadə olunan 

maşın və mexanizmlərin alınması işlərinin satınalınması məqsədilə

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Şəhərin küçələrinin əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
Lot – 2. Şəhərin küçələrində işıqlandırma 

sistemlərinin yenilənməsi işlərinin satınalın-
ması.

Lot – 3. Əhaliyə kommunal xidmətlər 
göstərilməsi sahəsində istifadə olunan maşın 
və mexanizmlərin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən hər 3 lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış, ikiqat zərfdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları yüksək kadr potensialına, lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq istəyən 
iddiaçılar əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Məlahət Salahova, 
telefon – (022) 256-10-39.

Ünvan – Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
adına meydan, inzibati bina.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən 

sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər. 
İştirak haqqı Lot-1 – 250 manat, Lot-2 – 

150 manat və Lot-3 isə 300 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

ödəməlidirlər:
Təşkilat – Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h – AZ24CTRE00000000000002510631
VÖEN – 2300571241
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. Tenderdə iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

–tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

–tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

–iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 

maliyyə hesabatının surəti;
–iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

haqqında bank arayışı;
–iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

–iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

–digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 24 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 7 may 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Gəncə şəhəri, 
Heydər Əliyev adına meydan, inzibati binada 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 8 may 2019-cu il saat 
11.00-da Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına 
meydan, inzibati binada açılacaqdır. İddiaçı-
ların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
DİM-in regional bölmələrinin inzibati binalarında (Xaçmaz, 

Bərdə və Gəncə) təmir işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. DİM-in regional bölmələrinin in-

zibati binalarında (Xaçmaz, Bərdə, Gəncə) 
təmir işlərinin satınalınması.

 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda 
göstərilən məbləğdə iştirak haqqını hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplu-
sunu AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
 Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 
(VÖEN- 1304673921)

 Bank-“Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 
Xidmətləri Mərkəzi 

 Ünvan- Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193

 Kod-507699
 VÖEN (bank)- 9900006111
 SWIFT- AZRTAZ22
 M/h-

AZ02NABZ01350100000000022944

 H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 - tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
 - tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

 - iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

 - iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

 - tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd;

 - iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

 - iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 
potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 
3 may 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 16 may 2019-cu il saat 
 17.00-dək Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzinə (ünvan- AZ1138, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq 
küçəsi 1M) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 17 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq 
sənədi təqdim etdikdə).

 Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, tele-
fon-502-47-53/56/58, daxili 144

 Faks- 465-87-96, 502-47-22.
 E-mail- i.aliyev@dim.gov.az
 Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyi 
18 iyun Milli İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş 

maarifləndirici tədbirin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat al-
maq üçün maraqlananlar 465-21-55 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Abdullayev Rüstəm 
Mirəli oğlu). İddiaçılar 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, 
II mərtəbə, Sağlam həyat tərzinin təbliği və 
sosial proqramlar sektorundan) ala bilərlər.

Bank – Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE 

00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün 

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

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

diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

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

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 
22 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin bir faizi 
məbləğdə bank təminatını 30 aprel 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə 
iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 
1 may 2019-cu il saat 10.00-da 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyində açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyasının Tabeliyində Mülki Aviasiyada Uçuşların 
Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyi Publik Hüquqi Şəxs

2019-cu il iyunun 2-si və dekabrın 7-nə təsadüf edən Mülki Aviasiya əməkdaşlarının Peşə Bayramı və 
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Gününə həsr olunmuş tədbirlərin təşkili xidmətinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. 2019-cu il iyunun 2-si və de-

kabrın 7-nə təsadüf edən Mülki Aviasiya 
əməkdaşlarının Peşə Bayramı və Beynəlxalq 
Mülki Aviasiya Gününə həsr olunmuş 
tədbirlərin təşkili xidmətinin satınalınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11( telefon nömrəsi- 
(012) 598-42-19, əlaqələndirici şəxs – Günay 
Məhərrəmovadan) nömrəli ünvandan təhvil ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır. 
H\h- AZ16AZRT38050019440033581003
VÖEN- 1201884591
Bank- “Azər-Türk Bank” ASC Bakı filialı
Kod- 504476

VÖEN- 9900006111
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
S.W.İ.F.T: BIK AZRTAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 

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

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

-iddiaçının son 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; 

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

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 10 may 2019-cu 
il saat 16.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 17 
may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs- Günay 
Məhərrəmova, telefon- (012) 598-42-19.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 20 may 2019-cu il saat 
15.00-da Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq pros-
pekti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası
Goranboy Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

2019-cu ildə mal-material və ehtiyat 
hissələrinin satınalınması üçün 

kotirovka sorğusu elan edir

Təkliflər 29 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
qəbul olunur.

Təklif zərfləri 30 may 2019-cu il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

Əlaqə telefonları- 02224-5-18-47, 
02224-5-14-70.

Ünvan-Goranboy şəhəri, V.Bayramov  
küçəsi 12.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 27 yanvar və 8 fevral 2019-cu il 

tarixli nömrələrində Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin 
2019-cu ildə rayonda yollarının təmiri işlərinin 
satınalınması məqsədilə dərc edilmiş açıq tender 
prosedurunda iddiaçıların müraciətləri nəzərə alınaraq 
zərflərin açılışı vaxtının 2019- cu il martın 12-dən 
aprelin 25-nə keçirilməsi qərara alınmışdır.

Tender komissiyası 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 yanvar və 8 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Ağstafa RİHB-in Ağstafa Şəhər İnziba-
ti Ərazi üzrə Nümayəndəliyinin 2019-cu ildə Ağstafa 
şəhərində kommunal yaşayış binalarının əsaslı təmiri və 
şəhərdə abadlıq işlərinin satınalınması məqsədilə dərc 
edilmiş açıq tenderində iddiaçıların müraciətləri nəzərə 
alınaraq zərflərin açılışı vaxtı 2019-cu il martın 12-dən 
aprelin 25-nə keçirilməsi qərara alınmışdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
2019-cu il mayın 15-dən 17-dək Çin Xalq Respublikasında keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi üçün açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Sərgi stendlərinin quraşdırılması sahəsində təcrübəsi 

olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezident və qeyri-
rezident hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 (üç yüz) 
manat və ya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 
rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq (www.cbar.az) 300 (üç 
yüz) manatın ödəniş gününə ABŞ dolları ilə ekvivalentini 
tenderdə iştirak haqqı kimi aşağıda göstərilən bank hesab-
larından birinə köçürdükdən və bunu təsdiq edən sənədi 
təqdim etdikdən sonra Azərbaycan və ingilis dillərində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvandan, Landmark I, 3-cü 
mərtəbədən, telefon- +99412 5058704 (daxili- 2300); 
e-mail: sanubar.khankishiyeva@tourismboard.az) ala 
bilərlər.

Manat hesabı
Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik- CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
VÖEN- 1404365471
H/h- AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
USD hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark 

I, 3-cü mərtəbə
VÖEN- 1404365471
Dollar hesabı- AZ24PAHA-

38160USDHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i: 1700767721 

S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
Avro hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark 

I, 3-cü mərtəbə
VÖEN-1404365471
Avro hesabı- AZ55PAHA38160EURHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i- 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

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

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 

30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank 

təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 
(otuz) bank günü çox olmalıdır);

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

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında 
dövlət orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara 
edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiq 
olunmuş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;

-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 

təsdiq edən sənəd;
-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq 

edən sənədlər;
-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda 

göstərilən bütün digər sənədlər).
İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak 

etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə 
də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər barədə 
yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim 
etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli 
və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər olduqda üstün-
lük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların 
tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan 
Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici 
ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin 
dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə 
etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, 
tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin 
bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 2019-cu il saat 
 17.00-dək, tender təklifi və təklifin bank təminatını isə 
qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 1 may 
2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 
E nömrəli ünvana, Landmark I ,3-cü mərtəbədə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
 açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 2 may 2019-cu il 
saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli 
 ünvanda Landmark I, 3-cü mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq 
və təkliflər elan ediləcəkdir. 

 Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TURİZM AGENTLİYİ
 2019-cu il mayın 21-dən 25-dək Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçiriləcək turizm sərgisində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi üçün açar təhvili üsulu ilə sərgi stendinin quraşdırılması işlərinin “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Sərgi stendlərinin quraşdırılması sahəsində 

təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezident 
və qeyri-rezident hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1000 (min) 
manat və ya Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ban-
kının rəsmi məzənnəsinə uyğun olaraq (www.cbar.
az) 1000 (min) manatın ödəniş gününə ABŞ dolları 
ilə ekvivalentini tenderdə iştirak haqqı kimi aşağıda 
göstərilən bank hesablarından birinə köçürdükdən 
və bunu təsdiq edən sənədi təqdim etdikdən sonra 
Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96 E, Landmark I, 3-cı mərtəbə, telefon- +99412 
5058704 (daxili- 2300), e-mail- sanubar.khankishiye-
va@tourismboard.az) nömrəli ünvandan ala bilərlər:

Manat hesabı
Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik- CTREAZ22
Alan-Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
VÖEN- 1404365471
H/h- AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
USD hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN-1404365471
Dollar hesabı- AZ24PAHA-

38160USDHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i – 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944

Avro hesabı
Alan- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Land-

mark I, 3-cü mərtəbə
VÖEN- 1404365471
Avro hesabı- AZ55PAHA38160E-

URHC0100090832
“PASHA Bank” JSC 
Kod- 505141 
Bankın VÖEN-i: 1700767721 
S.W.I.F.T- PAHAAZ22 
M/h- AZ82NABZ01350100000000071944
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində 

bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 
müddətindən 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- olmaması 
haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanın-
dan arayış; 

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında 
dövlət orqan(lar)ı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı; 

-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və onlara 
edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qaydada təsdiq 
olunmuş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri;

-tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd;

-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq 
edən sənədlər;

-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə 
iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə 
müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün 
şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri 
(məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində əsli 
və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təkliflərinin əsli və surəti arasında fərqlər olduq-
da üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış nüsxəyə 
veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçı-
ların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər 
Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib 
olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil 
etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə 
həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş 
nüsxəsini əlavə etməlidirlər. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda 
göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, 
tenderdə iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və 
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 22 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və təklifin 
bank təminatını isə qapalı, möhürlənib imzalanmış 
ikiqat zərflərdə 1 may 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı 
şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli ünvana , Land-
mark I, 3-cü mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 2 may 2019-cu il saat 
11.30-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96 E nömrəli 
ünvanda ,Landmark I ,3-cü mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açıla-
caq və təkliflər elan ediləcəkdir. 

Tender komissiyası

“Nəsimi” adına Sumqayıt Şəhər  
Mədəniyyət və İstirahət Parkı 
mal-materialların satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar (018) 655-15-83 nömrəli telefonla 

əlaqə saxlaya bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iştirak üçün sənədlər və təkliflər 5 

aprel 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul edilir.
Təklif zərfləri 8 aprel 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs - Adilə Əsgərova.
Telefon - ( 018 ) 655-15-83.
Ünvan - Sumqayıt şəhəri, Dənizkənarı park.
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Estoniya 

Yuri Ratas istefa verəcək
Estoniyanın 

Baş naziri 
Yuri Ratas 
partiyasının 
son parlament 
seçkilərində 
məğlubiyyətinə 
görə istefaya 
gedəcəyini 
bildirib. Qeyd 
olunur ki, o, 
Estoniyanın 
yeni heyətli 
parlamentinin 

ilk iclasında son dəfə baş nazir qismində iştirak 
edəcək. Onun formal olaraq postunu tərk etməsinə 
baxmayaraq, yeni baş nazir seçilənə kimi vəzifə 
səlahiyyətlərini icra edəcəyi bildirilir.

Məlumatı “RuBaltic.ru” yayıb.

Çin
Ən iri tanker 

Çində dünyanın ən iri mayeləşdirilmiş təbii 
qaz (LNG) tankeri inşa olunacaq. Tanker Şanxay 
şəhərindəki “Hudong-Zhonghua” gəmiqayırma 
zavodunda tikiləcək. Bildirilir ki, norveçli 
mütəxəssislərlə birgə inşa olunacaq tanker 270 min 
kubmetr LNG daşımaq imkanına malik olacaq.

Qeyd edək ki, hazırda dünyanın ən iri LNG 
tankeri Qətərə məxsus “Mozah”dır. O, 2007-ci ildə 
istismara verilib və 266 min kubmetr maye qaz 
tutumuna malikdir.

Xəbəri “Sinxua” verib.

Acı bibər ömrü uzadır
Gündəlik 

istehlak prosesində 
acı (istiotlu) 
yeməklərlə 
qidalanan insanlar 
digərlərinə 
nisbətən daha uzun 
ömür yaşayırlar. 
Bu, beynəlxalq 
alimlər qrupunun 
Çində 500 min 
nəfər üzərində 
apardığı araşdırma 
nəticəsində bəlli 

olub. Alimlər 7 il elmi-tədqiqat apardıqdan sonra bu 
qənaətə gəliblər. 

Xəbəri “British Medical Journal” verib.

İspaniya 
Ən çox qazanan futbolçu

“Barselona”nın hücumçusu Lionel Messi cari 
mövsümdə ən çox gəlir əldə edən futbolçudur. 
Bildirilir ki, argentinalı hücumçu cari mövsümdə 
130 milyon avro qazanıb. Bu göstərici üzrə 2-ci 
pillədə “Yuventus”un futbolçusu Kriştiano Ronaldo 
qərarlaşıb. Onun il ərzində qazancı 113 milyon 
avro təşkil edib. Qeyd edək ki, ilk üçlüyü cari 
mövsümdə 91 milyon avro gəlirlə PSJ-nin braziliyalı 
hücumçusu Neymar tamamlayır.

Məlumatı “France Football” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 4-də

 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 
dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-
şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-8, gündüz 
11-15 , Bakıda gecə 6-8, gündüz 
13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 765 mm 
civə sütunu , nisbi rütubət gecə 70-
80, gündüz 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağış , dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-6 dərəcə 
isti, dağlıq ərazilərdə 2-4 dərəcə şaxta, 
gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında gün ərzində 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 5-9, gündüz  
14-19 dərəcə isti olacaq.

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

yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 12-17 
dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-10, 
gündüz  
15-20 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-8, 
gündüz 13-17, dağlarda gecə 1-5, 
gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Tahir Aydınoğlu, Namiq Əhmədov, Cavid Xaspolad, 

Asəf Həsənov və Akif Əhmədgil keçmiş tələbə yoldaşları 
Sadiq Gözəlova qayınatası

MƏHƏMMƏDƏLI KİŞİNİN

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 
                                                                                                             

“Xalq qəzeti”nin kollektivi qələm dostları Sadiq 
Gözəlova qayınatası

MƏHƏMMƏDƏLI KİŞİNİN

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər. 
                                                                                                            

“Xalq qəzeti”nin kollektivi iş yoldaşları Elşən Ağalarova 
bibisi 

FİRUZƏ MƏMMƏDOVANIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir. 
                                                                                                             

Biləsuvar rayonundan Niftulla Əzizov və Əziz Əzizov 
yaxın dostları 

ARİF ALLAHVERDİYEVİN 
Şabran şəhərində vəfatından kədərləndiklərini bildirir, 

mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 

Donald Tramp növbəti seçki 
kampaniyasındakı şüarını açıqlayıb

Dövlət başçısı əvvəlcə 2016-cı ildəki 
prezident seçkiləri kampaniyası zamanı 
istifadə etdiyi “Amerikanı yenidən 
möhtəşəm edək” şüarından bəhs edib. 
O, bu şüarın bu gün də aktuallığını 
itirmədiyini vurğulayıb. 

Donald Tramp 2020-ci ildə seçki 
kampaniyası haqqında danışarkən 
isə qeyd edib ki, bu dəfə “Amerikanın 
dahiliyini qoruyaq” şüarından istifadə 
edəcəyini düşünür. ABŞ Prezidenti bildirib 
ki, budəfəki seçki kampaniyası zamanı ola 
bilsin ki, hər iki şüardan istifadə edilsin.

Müxbirlər dövlət başçısından 
prezidentliyə namizədlərdən kimi özünə 

real rəqib hesab etməsi barədə sualına 
cavabında, Donald Tramp bildirib ki, 
növbəti prezident seçkilərində heç bir 
rəqibi onun diqqətini çəkmir. 

Sonda bildirək ki, ABŞ-da növbəti 
prezident seçkiləri 2020-ci ilin noyabrın 
3-də keçiriləcək.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

ABŞ Prezidenti Donald Тramp 
2020-ci ildə keçiriləcək növbəti 
seçki kampaniyası zamanı əsasən iki 
şüardan istifadə edəcəyini bildirib. Bu 
barədə “Associated Press” agentliyi 
məlumat yayıb. 

“Financial Times”in 
məlumatına görə, Brüs-
sel Böyük Britaniyanın 
Avropa İttifaqından çıx-
masını 2020-ci ilin yan-
var, yaxud aprel aylarına 
keçirməyi nəzərdə tutan 
variantları müzakirə edir. 
“Əgər biz “Brexit”in razı-
laşmasız reallaşdırılması 
ssenarisi istiqamətində 
hərəkət ediriksə, o zaman 
müddətin bir il uzadılmasını 
təklif edə bilərik”, -- deyə 
yüksək vəzifəli Avropa 
məmurlarından biri bildirib.

Böyük Britaniyanın 
Baş naziri isə bu günlərdə 
razılaşmalı “Brexit” ssenari-
sinin “ən yaxşı qərar” olması 
haqqında danışaraq bəyan 
edib ki, vacib olan ölkəsinin 
Avropa İttifaqından çıx-
masını qısa müddətə təxirə 
salmaqdır. Mey qeyd edib ki, 
“Brexit”ə müxtəlif yanaş-
ma tərəfdarlarının ümumi 
məxrəcə gələ bilməməsi 
səbəbindən ölkəni düşdüyü 
siyasi böhrandan çıxarmaq 
üçün bütün partiyaların 
koordinasiyalı addımlar 

atması tələb olunur. 
Xatırladaq ki, martın 

29-da Britaniya parlamenti-
nin İcmalar Palatası Meyin 
Avropa liderləri ilə uzun 
danışıqlarlar nəticəsində ra-
zılaşdırdığı “Brexit” şərtləri 
haqqında müqaviləni 
üçüncü dəfə dəstəkləməyib. 
Parlamentarilər bu il yanva-
rın 15-də və martın 12-də də 
eyni addımları atmışdılar. 
Beləliklə, Britaniya parla-
menti Aİ-nin “Brexit”in 

müddətini uzatmaqla bağlı 
şərtini yerinə yetirməyib. 
Ancaq İcmalar Palatası 
keçən həftə razılaşmanı 
bəyənsəydi, “Brexit” mayın 

22-nə təyin oluna bilərdi. 
Hazırda vəziyyət belədir 

ki, Aİ-nın mövcud planı-
na uyğun olaraq, London 
Brüsselə “Brexit”in reallaş-
dırılması ilə bağlı alternativ 
variant təqdim etməyəcəksə, 
aprelin 12-dək təşkilatdan 
razılaşma olmadan çıxma-
lıdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı Böyük Britaniyanın Baş naziri 
Tereza Meyə “Brexit”i daha uzun müddətə 
təxirə salmağı təklif etməyə hazırlaşır. Bir 

şərtlə ki, London bir sıra tələblərə, o cümlədən, 
mayda Avropa Parlamentinə seçkilərə qatılsın. 
Məlumatı TASS verib.

“Brexit” bir il müddətinə 
təxirə salına bilər 

 � “Euronews” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, bu həftə Almaniya son yeddi 
ildə ilk dəfə olaraq yenidən BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına başçılıq etməyə başlayıb.

Mənbə yazır ki, Al-
maniyanın xarici işlər 
naziri Hayko Maas es-
tafeti fransalı həmkarı 
Jan-İv Le Driandan qəbul 

edib. Bu iki ölkə BMT 
Təhlükəsizlik Şura-
sında sədrliyin bir ay 
davam etdiyini nəzərə 
alaraq simvolik şəkildə 

razılaşıblar ki, növbəti 
dəfə bir-birinin ardınca 
gələn iki sədrlik dövrü-
nü müəyyən mənada 
“İki ay müddətinə birgə 
ikili sədrlik” kimi qəbul 
edəcəklər.

Almaniya XİN rəhbəri 
Nyu-Yorkda çıxış edərək 
bu barədə deyib: “Biz bu 
sədrliyi qəbul etməklə 
öz üzərimizə necə 
məsuliyyət götürdüyü-
müzü başa düşürük”.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Almaniya  BMT Təhlükəsizlik 
Şurasına sədrlik etməyə başlayıb 

Ən pis turistlər

Təyyarə və qatar 
biletlərinin axtarışı və 
rezervasiyası ilə məşğul 
olan adıçəkilən xidmət bu 
kateqoriyaya Rusiya, Çin 
və ABŞ-dan olan turistləri 
daxil edib.

Bildirilir ki, rəy 
sorğusunda iştirak 
edənlərin 44 faizi “Rusiyalı 
turistləri nəzakətli 

və tərbiyəli hesab 
edirsinizmi?” sualına 
“yox”, 33 faizi isə “hə” 
cavabı verib. Maraqlıdır 
ki, Rusiya turistlərinə 
mənfi münasibət 
bəsləyənlər arasında 
Rusiya vətəndaşları az 
deyil. Rusların üzgüçülük 
hovuzuna yüyürərək 
hoppanmaları, dəniz 

qırağında çəkdikləri 
siqaretin qalıqlarını 
quma basdırmaları, çinli 
turistlərin isə ucadan 
danışaraq asta yerimək 
vərdişləri əcnəbilərdə 
daha çox narazılıq 
doğurub.

Qeyd edək ki, dünyanın 
ən mədəni turistləri kimi 
isə Yaponiya, Almaniya, 
Fransa təmsilçilərinin adı 
çəkilib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 9 Bakı Kompüter Peşə Liseyi tərəfindən Avdiyev Nihad Eldar oğlunun adına verilmiş diplom itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

 9  “Azəristiliktəchizat” ASC-yə məxsus istehsal ehtiyatlarının istehsala buraxılışının seriya – 
HUH - 001810 və seriya- HUH - 001844 nömrəli qaimə fakturaları itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“Biletix” onlayn xidmətinin ekspertləri 
dünyanın ən “pis” turistlərini müəyyən 
edib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

“Bu yaz özün bir təbiət yarat!” devizi altında Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən keçirilən yaz ağacəkmə kampaniyası 
çərçivəsində vətəndaşlara müxtəlif növ ağac tinglərinin paylanılması 
aksiyası davam edir.

Növbəti aksiya 4 aprel 2019-cu il tarixində Bakının Xətai 
rayonunda Bakı kinoteatrının qarşısında saat 11:00-dan 12:00-dək, 
Nizami rayonunda Sevinc kinoteatrının qarşısında saat 12:00-dan 
13:00-dək, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsindəki yeni istirahət 
parkının qarşısında saat 13:00-dan 14:00-dək, Xırdalanda Şəhər İcra 
Nümayəndəliyinin, Sumqayıtda Tağıyev parkının qarşısında, Quba-
da isə Vaqif küçəsindəki ticarət mərkəzinin arxasında saat 11:00-dan 
13:00-dək keçiriləcək. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
məlumatına görə,aksiyalarda vətəndaşlara müxtəlif cinsli ağac 
tinglərinin əkilməsi və qulluq göstərilməsi qaydalarına dair nazirli-
yin mütəxəssisləri tərəfindən tövsiyələr veriləcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Ağac tinglərinin paylanması 
aksiyası davam edir

 � Dünya bazarında “qara 
qızıl”ın qiyməti artmaqda davam 
edir. 
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına 

görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 69,70, 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir bareli 61,50, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin 
bir bareli isə 71,20 dollar olub.

Dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiymətinin artması neft hasil və ixrac 
edən dövlətlərin də milli valyutalarına 
müsbət təsir edib. Dollarla nisbətdə onlar 
möhkəmləniblər.

 Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Neftin qiyməti 
artmaqda davam edir

Texasda partlayış
ABŞ-ın Texas ştatındakı 

neft-kimya müəssisəsində 
güclü partlayış və yanğın olub. 
Yanğınsöndürənlər güclü alovu 
söndürə biliblər. 

Partlayış nəticəsində bir nəfər 
həlak olub, bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Ştatda fövqəladə vəziyyət elan 
edilib. Ekoloqlar isə havanın tərkibini 
yoxlayırlar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


