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Azərbaycanda xarici şirkətlərin 
fəaliyyəti üçün çox əlverişli şərait var

Prezident İlham Əliyev Argentinanın Azərbaycanda 
yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Serxio Osvaldo Perez Qunella 
etimadnaməsini Prezident İlham 
Əliyevə təqdim etdi.

Sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Səfir Serxio Osvaldo Perez 
Qunella, ilk növbədə, Argenti-
na Respublikasının Prezidenti 
Maurisio Makrinin salamlarını 
dövlətimizin başçısına çatdırdı. 

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan ilə Argentina  arasında 
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin yaxşı səviyyədə 
olduğunu qeyd etdi, müxtəlif 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin 

əlaqələrimizin genişlənməsi 
və iqtisadi əməkdaşlığın 
perspektivlərinin müzakirəsi 
baxımından əhəmiyyətini vur-
ğuladı. Dövlətimizin başçısı 
ikitərəfli münasibətlərin inki-
şafında ölkələrimizin qarşılıqlı 
şəkildə səfirliklərinin fəaliyyət 
göstərməsinin rolunu vurğulaya-
raq Serxio Osvaldo Perez Qunel-
lanın səfirlik fəaliyyəti dövründə 
onun Azərbaycanın müvafiq 
strukturlarının nümayəndələri 
ilə əməkdaşlığın genişlənməsi 
baxımından səmərəli görüşlər 
keçirəcəyinə əminliyini ifadə 

etdi. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda xarici şirkətlərin 
fəaliyyəti üçün çox əlverişli 
şəraitin mövcudluğunu qeyd 
edərək Argentina şirkətlərinin də 
Azərbaycanda işləyəcəklərinə 

ümidvar olduğunu bildirdi. 
Xoş sözlərə görə 

minnətdarlığını bildirən Serxio 
Osvaldo Perez Qunella səfir kimi 
fəaliyyətinin əsas məqsədinin 
ölkələrimiz arasında iqtisa-

di əməkdaşlığın, o cümlədən 
qarşılıqlı ticarət və investisiyanın 
genişləndirilməsindən ibarət ol-
duğunu bildirdi və bu istiqamətdə 
səylərini əsirgəməyəcəyini dedi. 

Görüşdə energetika, biznes, 

kənd təsərrüfatı sahələrində 
əməkdaşlığın perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 

Dövlətimizin başçısı Argentina 
Respublikasının Prezidenti Ma-
urisio Makrinin salamlarına görə 

minnətdarlığını bildirdi, onun da 
salamlarını Argentina Prezidentinə 
çatdırmağı xahiş etdi.  

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 10-da Argentina 
 Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Serxio Osvaldo Perez Qunellanın etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Serxio Osvaldo 
Perez Qunella fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.

Prezident İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində, 
eləcə də Nazirlər Kabinetinin iclaslarında ötən ilin 
və bu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafına 
yekun vurarkən bütün bunlar barədə konkret fakt 
və rəqəmlərlə söz açıb. Nailiyyətlər möhtəşəm 
və sevindiricidir. Ölkəmiz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyən etdiyi yolla dönmədən irəliləyir, 
dövlət müstəqilliyimizin siyasi-mənəvi və sosial-
iqtisadi əsasları möhkəmlənir.

Şübhəsiz, ötən il siyasi təqvimimizin ən 
unudulmaz hadisələri sırasında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin, silahlı qüvvələrin, ilk parlamen-
tin yaradılmasının, Bakının antimilli qüvvələrdən 

azad edilməsinin100 illik, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileylərinin 
ümumxalq bayramları kimi qeyd edilməsi ilə 
yanaşı, ölkəmizdə növbəti prezident seçkilərinin 
keçirilməsi də xüsusi tarixi önəm daşıdı. Həmin 
taleyüklü siyasi kampaniyanın yekununda 
Azərbaycan seçicilərinin böyük əksəriyyəti 
səsvermədə iştirak edərək dövlət başçısı İlham 
Əliyevə yenidən etimad göstərdi. Bununla xal-
qımız ulu öndər Heydər Əliyevin formalaşdırdığı 
və ötən illərdə müstəqil ölkənin təkmilləşdirilmiş 
ali idarəetmə sükanını dördüncü dəfə özünün 
alternativsiz lideri İlham Əliyevə etibar etdi.

(ardı 3-cü səhifədə)

Mən bu gün yüksək 
kürsüdən əziz Prezidentimiz cənab 

Heydər Əliyevə üzümü tutub deyirəm: 
Əziz Prezident, əsərin olan müasir 

Azərbaycanı gücləndirəcəyik, 
zənginləşdirəcəyik, hərtərəfli inkişaf 

etdirəcəyik, Sizin yolunuzla yeni 
qələbələrə doğru gedəcəyik.

Mən öz fəaliyyətimdə 
xalqa güvənirəm, xalqdan güc alıram 

və sizin dəstəyiniz məni daha da əzmkar 
edir, məni daha da güclü edir. 

Mənim üçün ən başlıcası Azərbaycan 
xalqının xoşbəxtliyidir, Azərbaycan 

dövlətinin maraqlarıdır.

Prezident İlham ƏLİYEVİN 
birinci andiçmə mərasimindəki çıxışından

Siyasi liderliyin 
zəfər estafeti

2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı yenidən öz 
taleyini görkəmli siyasi lider, böyük dövlət xadimi cənab İlham Əliyevə etibar etdi.  
Aprelin 11-i müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi tarixinə hərtərəfli islahatlar yolu 
ilə yeniləşmə və tərəqqinin növbəti yüksək mərhələsinin başlanğıcı kimi yazıldı. Son 
bir il Azərbaycanın ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatı mühüm uğurlarla və bir sıra 
əlamətdar hadisələrlə də zəngin oldu. Ölkəmiz ötən bir ildə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə siyasi və beynəlxalq mövqelərini daha da möhkəmləndirdi, mühüm uğurlar 
qazandı. Müstəqil dövlətimiz həyatın bütün sahələrində yeni nailiyyətlərə imza atdı, 
 qarşıya qoyulan hədəflərə doğru daha inamla irəlilədi. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 14 iyul tarixli  
3099 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 
2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda, 2018-ci il  

12 fevral tarixli 3660 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  
“Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair  

2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda dəyişiklik edilməsi 
və “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” 2016-cı il 11 aprel tarixli  

1944 nömrəli Sərəncamının ləğv edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Aqrar tədarük 
və təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 
dekabr tarixli 400 nömrəli Fərmanının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 14 iyul tarixli 3099 
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 7, maddə 1434) ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasında kənd 
təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına 
dair 2017–2022-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə 

Tədbirlər Planı”nın 11.6-cı bəndinin “İc-
raçılar” sütununda “Ərzaq məhsullarının 
tədarükü və təchizatı” sözləri “Aqrar 
tədarük və təchizat” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2018-ci il 12 fevral tarixli 
3660 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 2, maddə 263, № 11, maddə 
2287) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında çayçılığın inkişafına 
dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın həyata keçirilməsi 
üzrə Tədbirlər Planı”nın 8.5.1-ci 
yarımbəndinin “İcraçılar” sütunundan 
“Ərzaq məhsullarının tədarükü və 

təchizatı” ASC,” sözləri çıxarılsın. 
3. “Ərzaq məhsullarının tədarükü və 

təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
11 aprel tarixli 1944 nömrəli Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 702, 
№ 9, maddələr 1495, 1552) ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ildə Azərbaycan ictimai 

fikrinin böyük nümayəndələrindən biri, 
görkəmli publisist və tənqidçi, tanınmış 
hüquqşünas və şərqşünas alim Əhməd 
bəy Ağaoğlunun (Əhməd bəy Mirzə 
Həsən oğlu Ağayevin) anadan olması-
nın 150 illiyi tamam olur. 

Əhməd bəy Ağaoğlu ötən əsrin 
əvvəllərindən etibarən Azərbaycanda 
və onun hüdudlarından kənarda 
cərəyan edən mürəkkəb ictimai-si-
yasi proseslərdə fəal iştirak etmiş 
və milli oyanış hərəkatının daim ön 
sıralarında dayanan vətənpərvər 
şəxsiyyət, eyni zamanda, müsəlman 
Şərqində müasirləşmə siyasətinin 
ardıcıl tərəfdarı kimi tanınmışdır. 
Ümumxalq mənafeyinin qorunması 
naminə çoxşaxəli, gərgin və məhsuldar 
fəaliyyəti ərzində o, parlaq bədii-

publisistik və dolğun elmi-nəzəri irs 
yaratmış, Azərbaycanın ədəbi-mədəni 
və sosial-fəlsəfi fikir xəzinəsinin 
yeni ideya və konsepsiyalarla daha 
da zənginləşməsində diqqətəlayiq 
xidmətlər göstərmişdir. Əhməd bəy 
Ağaoğlunun ictimai problemləri mənəvi-
əxlaqi aspektdə işıqlandıran, cəmiyyəti 
tərəqqiyə doğru yönəlməyə və qabaqcıl 
dünya mədəniyyətindən bəhrələnməklə 
yeniləşməyə çağıran geniş mövzu 
dairəsinə malik dərin məzmunlu əsərləri 
Azərbaycan maarifçiliyinə mühüm 
töhfədir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan ictimai fikri 
tarixində dərin iz qoymuş mütəfəkkir 
Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubi-
leyinin qeyd olunmasını təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 
1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-

yası Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə görkəmli 
ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlu-
nun 150 illik yubileyinə həsr olunmuş 
tədbirlər planını hazırlayıb həyata 
keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin  
yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

1. Şəki şəhərinin su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin yenidən 
qurulması işlərinin davam etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar 
tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

2019-cu il dövlət büdcəsində digər 
layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyu-
luşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.7.7-ci 
yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 
25,0 (iyirmi beş) milyon manatı “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 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, 10 aprel 2019-cu il

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 

1410-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 26 oktyabr 
tarixli 660 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların dayandırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 28 dekabr tarixli 1430-VQD nömrəli 
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların dayandırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci 
il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların dövlət 
tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 
660 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 10, maddə 1132; 2016,  
№ 8, maddə 1384, № 10, maddə 
1633; 2017, № 4, maddə 564, № 11, 

maddə 1997; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 23 fevral tarixli 
548 nömrəli, 27 fevral tarixli 550 nömrəli 
və 7 mart tarixli 575 nömrəli fərmanları) 
1.1-ci bəndinə “vergi yoxlamalarına” 
sözlərindən sonra “, gömrük auditinə” 
sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 
1313 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarların tələb 

olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 
0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti 

obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin, 
layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı 

şəbəkəsinə qoşulması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 
1313 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 4, maddə 527; 2018, № 2, 
maddə 221, № 8, maddə 1678, № 12 
(I kitab), maddə 2594) ilə təsdiq edilmiş 
“Sahibkarların tələb olunan gücü 150 

kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla 
mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan 
mövcud və ya inşa ediləcək tikinti 
obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) 
alması üçün texniki şərtlərin, layihə 
sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, 
habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə 
qoşulması Qaydası”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 1.4-cü bənddə “enerji təchizatı 
şəbəkəsinə” sözləri “ETŞ-yə” sözləri 

ilə əvəz edilsin.
2. 1.11-ci bəndin ikinci cümləsində 

“24 (iyirmi dörd)” rəqəmləri və sözləri   
“20 (iyirmi)” rəqəmləri və sözü ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 fevral tarixli 
 1256 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar haqqında 
işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda və 

2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  
“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında 
işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 

Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 noyabr tarixli 1357-VQD nömrəli 
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 23 fevral tarixli 
1256 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017,  
№ 2, maddə 200, № 6, maddə 1105, 
№ 9, maddə 1638, № 11, maddə 1984; 
2018, № 2, maddə 199, № 3, maddələr 
415, 419, 429, № 5, maddələr 915,  
927, № 7 (I kitab), maddə 1481, № 8, 
maddə 1698, № 11, maddə 2242,  

№ 12 (I kitab), maddə 2566; 2019,  
№ 1, maddə 82; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
4 fevral tarixli 514 nömrəli və 12 mart 
tarixli 586 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq 
edilmiş “İnzibati xətalar haqqında 
işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli 
şəxslərin Siyahısı”nın 6.0-cı bəndində 
“450.2, 460 (vergilərə münasibətdə)” 
sözləri “460” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 
1361 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 5, maddə 765, № 9, maddə 
1650, № 10, maddə 1789, № 12  
(I kitab), maddələr 2314, 2321; 2018,  
№ 1, maddə 54, № 2, maddələr 200, 
219, № 3, maddələr 416, 430, 448, 
№ 5, maddələr 916, 919, № 6, maddə 

1243, № 9, maddələr 1828, 1840,  
№ 11, maddələr 2274, 2289, № 12  
(I kitab), maddələr 2540, 2587, 2601; 
2019, № 1, maddə 82; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 7 fevral tarixli 517 nömrəli və 19 
mart tarixli 591 nömrəli fərmanları) 
ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) 
məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar 
haqqında işlər üzrə protokol tərtib 
etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nın 35-ci hissəsində “402 və 
450.1-ci maddələrində” sözləri “402-ci 
maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

 “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 

tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 386 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “İpoteka haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr ta-
rixli 1298-VQD nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hü-
quqi tənzimləmə məsələləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 
avqust tarixli 386 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), 

maddə 609; 2001, № 10, maddə 640; 
2003, № 8, maddə 435, № 10, maddə 
552; 2004, № 6, maddə 435; 2005,  
№ 2, maddə 64, № 5, maddə 403; 
2006, № 7, maddə 590, № 12, maddə 
1034; 2007, № 3, maddə 228, № 6, 
maddə 606, № 11, maddə 1110, № 12, 
maddə 1246; 2008, № 6, maddə 493; 
2009, № 3, maddə 163, № 5, maddə 
324; 2010, № 5, maddə 399, № 7, 
maddələr 610, 628; 2011, № 8,  
maddə 751; 2012, № 6, maddə 535; 
2014, № 6, maddə 626; 2016, № 9, 
maddə 1464, № 12, maddə 2071; 2017,     
№ 2, maddə 186; 2018, № 1, maddə 
43, № 2, maddə 171, № 7 (I kitab), 
maddə 1448) 3.18-ci bəndi ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Pala-
tası “İpoteka haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 1.0.3-1-ci 
maddəsində nəzərdə tutulan elektron 
sistem fəaliyyətə başlayana qədər 
dövlət qeydiyyatına alınan daşınmaz 
əmlak üzərində ipoteka hüququnu təsbit 
edən ipoteka kağızları barədə üç iş 
günü müddətində Azərbaycan Res-
publikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 516 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidməti haqqında Əsasnamə”də, 2015-ci il 17 iyun tarixli 

553 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hüquqların dövlət qeydiyyatı 
haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın təsviri”ndə 

və 2016-cı il 22 iyun tarixli 940 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 
vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka 

kreditinin verilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “İpoteka 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1298-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 
516 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2015, № 5, maddə 522; 
2018, № 1, maddə 39, № 9, maddə 
1838; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 7 fevral 
tarixli 519 nömrəli və 1 mart tarixli 569 
nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 
Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 

3.0.18-ci yarımbəndi aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“3.0.18. daşınmaz əmlak üzərində 
ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka 
kağızının dövlət qeydiyyatını aparmaq 
və ipoteka kağızına mülkiyyət hüququ-
nu rəsmiləşdirmək;”.

2. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 17 iyun tarixli 
553 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2015, № 6, maddə 709; 2017, 
№ 3, maddə 371; 2018, № 1, maddə 
49, № 2, maddə 204) ilə təsdiq edilmiş 
“Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında 
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən 
çıxarışın təsviri”nin 2.3-cü bəndində 
“İpoteka kağızı verildikdə” sözləri 
“İpoteka saxlayanın hüquqları ipoteka 
kağızı ilə rəsmiləşdirildikdə” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 22 iyun tarixli 

940 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 6, maddə 1036; 
2017, № 4, maddə 526, № 7, 
maddələr 1340, 1370, № 8, maddə 
1521, № 12 (I kitab), maddə 2328; 
2018, № 5, maddə 900, № 9, maddə 
1825; 2019, № 1, maddə 58) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 
vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o 
cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin 
verilməsi Qaydası”nın 5.6-cı 
bəndində “ipoteka kağızının üzərində 
qanunla” sözləri “ipoteka kağızında 
“İpoteka haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il



11 aprel 2019-cu il, cümə axşamı 3

(əvvəli 1-ci səhifədə)

2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezi-
dent seçkilərinin nəticələri Azərbaycanda 
dövlət başçısı İlham Əliyevin nüfuzu-
nun kifayət qədər yüksək olduğunu bir 
daha təsdiqlədi. Bu seçkilərdə xalq öz 
iradəsini növbəti dəfə ortaya qoyaraq, 
son 15 ildə Azərbaycanı inamla idarə 
edən, beynəlxalq aləmdə yeni tipli milli 
lider olaraq tanınan, başçısı olduğu gənc, 
müstəqil dövlətin dünya düzənində layiqli 
mövqeyini təmin edən, öz ölkəsinə daxildə 
və xaricdə misilsiz uğurlar qazandıran, 
namizədliyi sədri olduğu Yeni Azərbaycan 
Partiyası tərəfindən irəli sürülsə də xalqın 
geniş dairələrində qətiyyətlə dəstəklənən 
İlham Əliyevi kiminsə əvəz edə biləcəyini 
ağlına belə gətirmədən onu növbəti 7 il 
müddətində Prezident seçdi. 

Bu seçim xalqın öz liderinə son-
suz inamının ifadəsi, ulu öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə və 
əbədiləşdirilməsinə yönəlik siyasi kursunun 
davam etdirilməsinə sadiqliyin və siyasi 
dəstəyin də növbəti təsdiqi oldu.

Bir il əvvəlki dövlət başçısı seçkilərinin 
hansı siyasi gerçəklik şəraitində keçirildiyi-
ni xatırlayarkən, ilk növbədə, qeyd etmək 
lazımdır ki, xalqın seçimi qabaqcadan 
məlum idi və ümumxalq siyasi iradəsinin 
dönməzliyi ilə şərtlənmişdi. Yəni, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının sədri, dövlət 
başçısı İlham Əliyevin cəmiyyətdə nüfuzu 
o qədər yüksək idi ki, ölkədə və xaricdə qa-
baqcadan bu seçkinin nəticələri haqqında 
fikir yürütmək çətin deyildi. Prezident İlham 
Əliyevin vətəndaşlar arasında nə qədər 
böyük hörmət və inama sahib olması, həm 
ölkə daxilində, həm də xaricdə siyasi-ana-
litik dairələrə incəliklərinə qədər məlum 
idi. Azərbaycan xalqının seçim ünvanını 
nüfuzlu beynəlxalq ictimai rəyi öyrənmə 
mərkəzlərinin keçirdiyi sorğular da aydın 
nişan verirdi. 

11 aprel seçkilərində xalqımız 
müstəqillik tarixinin növbəti sınağından da 
şərəflə çıxdı. Seçkilərin nəticələri, əslində, 
milyonlarla azərbaycanlının dünənə dərin 
ehtiramını, bugünün gerçəklərindən 
razılığını, gələcəyə böyük ümidini əks 
etdirdi. Bu tarixi seçim azərbaycanlıların öz 
taleyinə biganə olmadıqlarını, son 25 ildə 
ölkəmizin keçdiyi inanılmaz inkişaf yolunun 
uğurlarına obyektiv qiymət verdiklərini bir 
daha təsdiqlədi. Beləliklə, milyonlarla insan 
öz taleyinə əzmlə sahib çıxaraq ən layiqli 
namizədi – sevimli lideri İlham Əliyevi 
ölkəsinin rəhbəri, dövlətinin prezidenti 
görmək istəyini qətiyyətlə nümayiş etdirdi.

Mən ötənilki seçki kampaniyasının 
təbliğat-təşviqat mərhələsində fəal iştirak 
etdiyimdən seçicilərlə keçirdiyim görüşlərin 
unudulmaz təəssüratını da yada salmaq 
istəyirəm. Prezidentliyə namizəd İlham 
Əliyevin seçki kampaniyası ilə əlaqədar o 
vaxt yerlərdə seçicilərlə çoxsaylı görüşlər 
keçirildi. Xalqın ayrı-ayrı təbəqələrinin 
əhval-ruhiyyəsi və açıq-aydın ifadə 
olunan qənaəti əminlik yaradırdı ki, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə 
namizədi birmənalı olaraq xalqın 
namizədidir. Çünki partiyamızın sədri, 
ölkə Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan 
dövlətçiliyinin daha da gücləndirilməsi, 
rifah, sabitlik naminə yorulmaz fəaliyyəti 
cəmiyyətdə birmənalı olaraq ümumi razılıq, 
ictimai məmnunluq doğurur.

Təmsil etdiyim Ağstafa rayonunda da 
son 15 ildə böyük abadlıq və quruculuq 
işləri həyata keçirilib. Cənab Prezident 
dəfələrlə rayonda olub, bir çox iqtisadi, 
sosial, mədəni obyektlərin açılışında 
şəxsən iştirak edib. Həmçinin, rayonun 
kəndlərinin böyük hissəsi qazlaşdırılıb, 
yeni yollar çəkilib və s. Bu quruculuq pro-
sesi davamlıdır. Buna görə Ağstafa əhalisi 
də dövlət başçısının rayona göstərdiyi 
qayğını yüksək qiymətləndirdi və 11 aprel 
seçkilərində cənab İlham Əliyevə səs 
verdi.

Bu gerçəyin çox ciddi əsasları var idi. 
Çağdaş Azərbaycan dövlətini qurmaq 
missiyasına ümummilli lider Heydər Əliyev 
“Mən ömrümün qalan hissəsini də xalqı-
ma bağışlayıram” söyləməklə başlamışdı. 
Azərbaycanın müstəqilliyi Tanrının xalqı-
mızın gələcəyinə verdiyi bir şans, istək 
və arzularına açdığı yol idi. Nə yaxşı ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyev kimi böyük 
mütəfəkkir tarixdə nadir hallarda yaranan 
belə imkandan istifadə edərək xalqını 
yenidən müstəqil dövlətçiliyinə qovuş-
durdu, siyasi suverenliyə dönməz, əbədi 
xarakter verdi.

İlk mərhələdə Azərbaycan xalqı 
dövlətçiliyin xilaskarının missiyasından 
lazımınca bəhrələnərək öz varlığını, 
Vətənin müstəqilliyini qorudu və mil-
li dövlətini qurdu. İkinci mərhələdə isə 
Azərbaycan cəmiyyəti böyük zəhmətlər, 
ağrı-acılar bahasına yaradılmış ideoloji 
ənənə və dövlətçilik təcrübəsini dağılma-
ğa, müstəqilliyi naməlum talenin oyunları 
ilə üz-üzə qalmağa qoymadı. Bu, müasir 
Azərbaycanda siyasi varislik ənənəsinin 
nə qədər ehtiyac duyulan həyati məsələ 
olduğuna mükəmməl sübut idi.

Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi 
yenidən özünün həqiqi rəhbəri olaraq ali 
hakimiyyətə tələb edəndə nə qədər ağılla, 
təkidli hərəkət etmişdisə, üçüncü minilliyin 
üçüncü ilində İlham Əliyevin şəxsində öz 
yeni Prezidentini – yeni liderini seçəndə 
də o səviyyədə mübarizlik göstərdi. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının 
son illərində və aylarında Azərbaycan 
cəmiyyətini, eləcə də ölkəmizi diqqət 
mərkəzində saxlayan beynəlxalq dairələri 
dövlətə gələcəkdə kimin rəhbərlik edəcəyi, 
ulu öndərin hakimiyyət irsini və siyasi kur-
sunu kimin davam etdirəcəyi ciddi düşün-
dürürdü. İki əsrin və minilliyin qovşağında 
bu barədə düşünəndə hamının ağlına, 
birinci növbədə, ümummilli liderin ən yaxın 
silahdaşı və ən sadiq məsləkdaşı, onun 
həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı 
yetirməsi İlham Əliyev gəlirdi.

Bu, yalnız İlham Əliyevin dünya miq-
yaslı ictimai-siyasi xadim, böyük dövlət 
adamı və nəhayət, müstəqil dövlətimizin 
memarı və qurucusu Heydər Əliyevin oğlu 
olması ilə bağlı deyildi. Həm də ona görə 
idi ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından 
başlayaraq, yeni tipli siyasi lider olaraq 
İlham Əliyev kifayət qədər böyük siyasi 
nüfuz qazanmışdı. Yeni tipli siyasi xadim 
İlham Əliyev hər gün bir uğura imza atırdı, 
onda “tarix” ilə “müasirlik” arasındakı fərq, 
şübhəsiz, daha aydın görünürdü.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
timsalında rəhbərin öz soydaşlarının 
arzu-ideallarına sadiqliyinə inanan xalq 
romantik ideallarını belə gerçəkləşdirmiş 
əfsanəvi liderin ətrafında görünməmiş 
bir vüsət və coşqu ilə səfərbər olunmuş, 
mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmış-

dı. Bu, xalqın tarixi arzu-istəklərindən 
yoğrulmuş liderin–xalqa xidmət arealının 
hüdudsuzluğu ilə ucalmış Heydər Əliyevin 
şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin 
qələbə isə ulu öndərin gerçək siyasi varisi 
kimi qəbul edilən İlham Əliyevin qarşısın-
da yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni 
siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər 
açırdı. Azərbaycan dövlətçiliyi uğrunda 
mübarizənin gənc qəhrəmanına belə geniş 
meydan, təbii ki, hava-su kimi lazım idi.

Ulu öndərin mükəmməl idarəetmə 
məktəbinin ən kamil yetirməsi olan İlham 
Əliyev siyasi meydanda çoxdan olsa da, 
tam aydınlığı ilə Avropa Şurasının Par-
lament Assambleyasında Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin rəhbəri qismində 
vətənpərvər fəaliyyəti ilə nəzərə çarpdı. 
Sonradan isə cəmiyyət onu baş nazir 
kimi qəbul etdi. Əslində, bu qədəmisayalı 
başlanğıc ümummilli lider Heydər Əliyevin 
siyasi, ictimai, əxlaqi məfkurəsi üzərində 
formalaşan, Avropa və Şərq dəyərlərinin 
sintezindən yaranan, monolit kökü olan 
özünəməxsus siyasi mədəniyyətin gəlişi 
idi.

Siyasi düşərgəyə, cəmiyyətimizin 
idarəçiliyinə yeni ictimai ruhun gəlişi təzə 
ideyaların axını demək idi. Bütün bunların 
bəhrəsi isə təkcə əldə olunmuş inkişaf 
tempini qoruyub saxlamaq deyil, həm də 

qazanılacaq yeni uğurlar, növbəti təcrübə 
olacaqdı. Varis-lider İlham Əliyevin keçdiyi 
mənəvi, mədəni, intellektual, siyasi məktəb 
bütöv bir tarix idi.

Belə bir tarixi şəraitdə ümummilli 
lider 2003-cü ilin prezident seçkilərinin 
həlledici dövründə canından artıq sev-
diyi xalqına müraciətlə bildirdi: “Üzümü 
sizə– həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan 
gələn prezident seçkilərində prezidentliyə 
namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni 
Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini 
İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, 
yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, 
müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını 
gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir 
şəxsiyyətdir. İnanıram ki, mənim axıra çat-
dıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, plan-
ları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə 
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona 
özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük 
ümidlər bəsləyirəm”.

Müstəqil dövlətin yenicə qurulmuş, 
nizamlanmış hakimiyyətinin yeni siya-
si varisə ötürülməsi kimi taleyüklü bir 
keçid mərhələsində İlham Əliyevin böyük 
səs çoxluğu ilə Azərbaycan Prezidenti 
seçilməsi göstərdi ki, əvvəla, Azərbaycan 
xalqı ümummilli liderin milli dövlət qurucu-
luğu siyasətinin perspektivliyinə dərindən 
inanır; ikincisi, İlham Əliyevi məhz həmin 
siyasətin daşıyıcısı və davamçısı kimi 
qəbul edir; nəhayət, gələcəkdə milli dövlət 
quruculuğu qarşısına çıxa biləcək qaçıl-
maz problemlərin həllində onun siyasi 
intellektinə, uzaqgörənliyinə və iradəsinə 
şübhə etmir.

Beləliklə, Azərbaycan xalqı 
 Prezidentimizin bütün sahələr üzrə uğurlu 
siyasətini görür və daim dəstəkləyir. İndiyə 
qədər keçirilən bütün prezident, parlament 
və bələdiyyə seçkilərində dövlət başçısı 
İlham Əliyevin və onun rəhbərlik etdiyi 
partiyanın parlaq qələbə qazanması məhz 
xalqımızın öz liderinə olan yüksək ina-
mının ifadəsidir. Bu baxımdan, 11 aprel 
prezident seçkilərində də cənab İlham 
Əliyevin qələbə qazanması tamailə təbii və 
qanunauyğun bir nəticə idi. Bu faktı onun 
siyasi oppenentləri də etiraf edir, çox güclü 
bir rəqibə məğlub olduqlarını gizlətmirlər.

Dünyada baş verən mürəkkəb 
proseslərin fonunda Azərbaycan son 
illərdə yüksək dinamika ilə inkişaf edir, 
ictimai-siyasi sabitlik təmin olunub, ölkədə 
lider – xalq birliyi sarsılmazdır. Bütün 
bunlar cənab İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi mükəmməl siyasətin nəticəsidir. 
Azərbaycan Prezidentinin, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin ideyalarının daşıyıcısı, 
dövlət müstəqilliyimizin başlıca siyasi 
qüvəsi kimi zamanın sınağından çıxmış 
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin gördü-
yü möhtəşəm, əzəmətli işlər nəticəsində 
ölkəmiz öz tarixinin ən güclü dövlətini 
yaradıb.

Daxili siyasətə gəlincə, Azərbaycanda 
həyata keçirilən quruculuq işləri göz 
önündədir. Elə bir bölgəmiz yoxdur ki, 
orada abadlıq, quruculuq işləri getməsin. 
Həmçinin, sosial-iqtisadi sahədə də böyük 
nailiyyətlər əldə olunub, bölgələrdə də 
müasir müəssisələr qurulub, yüz minlərlə 
iş yerləri açılıb, məktəblər, tibb ocaq-
ları, mədəniyyət və idman obyektləri 
tikilib istifadəyə verilib. Bütün bunlar 
vətəndaşlarımızın rifahı, sağlamlığı, 
yüksək biliklərə yiyələnməsi üçündür. 
Əlbəttə, xalqımız İlham Əliyevin bu 

siyasətini, gerçəkləşdirdiyi önəmli dövlət 
proqramlarının və zəruri layihələrin yaratdı-
ğı yenilikləri görür və ürəkdən dəstəkləyir.

Artıq Azərbaycanda milli birlik, sabitlik, 
demokratiya bərqərar ediləndən sonra sivil 
dəyərlərə geniş miqyasda inteqrasiya olun-
maq dövrü vüsət almışdır. Ölkəmizin inki-
şafının, dünya dövlətləri ilə əməkdaşlığının 
strateji tərəflərindən biri də hazırda 
beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorun-
ması məsələsidir ki, Prezident İlham Əliyev 
bu sahədə də qətiyyətli mövqedədir.

Prezident İlham Əliyev öz açıq və 
dərin təfəkkürü, çevik, analitik dünya-
duyumu ilə milli maraqları bəşəri formu-
lada sintez və təqdim edə bilir. O, sülh 
haqqında, yaxud sülhü müdafiə barədə 
konkretdir. Terrorizmə qarşı mübarizədə 
səmərəli fikirlərini beyəlxalq tribunalar-
dan səsləndirərkən tələfat və dağıntıla-
rın əziyyətini çəkənlərin ilk sıralarında 
Azərbaycanı nümunə kimi tanıdır.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni 
lideri İlham Əliyevin əsaslı və zəruri 
islahatları ölkənin real iqtisadi, sosial, 
siyasi vəziyyətini dəqiqliklə nəzərə almaqla 
yanaşı, cəsarətliliyi ilə də seçilir. Onun 
məhz yenilikçi idarəetmə texnologiyalarına 
ardıcıl, inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, 
respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə qədər 
görünməmiş bir sürət və miqyas almış, 

ölkədə sağlam sosial-siyasi, mənəvi-
mədəni əhval- ruhiyyə güclənmişdir. Bu 
gün ən qərəzkar, ən aqressiv, hətta ən 
dağıdıcı bir müxalif qüvvə belə dövlət 
başçısı İlham Əliyevin qazandığı çoxspekt-
rli uğurları görməmək, yaxud inkar etmək 
gücündə deyil.

İlham Əliyevin pezidentlik fəaliyyəti 
dövründə xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə 
yerinə yetirib. Bu müddət ərzində ölkəmizin 
bütün sahələrdə sürətli inkişafına nail olu-
nub, insanların rifah halı daha da yaxşıla-
şıb. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi imkanları 
genişləndirilib, ölkəmizin beynəlxalq are-
nadakı mövqeləri möhkəmləndirilib. Artıq 
regionda reallaşdırılan bütün beynəlxalq, 
irimiqyaslı layihələr Azərbaycanın iştirakı, 
onun milli maraqlarının nəzərə alınması ilə 
həyata keçirilir. 

Prezident İlham Əliyevin müstəqil 
dövlətimizə 11 aprel seçkilərinə qədərki 15 
illiki rəhbərliyi dövründə ölkə iqtisadiyya-
tında qazanılan misilsiz uğurlar bu dövrün 
tarixinin qızıl səhifələrini təşkil edir. Bu 
illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 
dəfə, qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, sənaye 
istehsalı 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə 
artıb, qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə çoxalıb. 
Azərbaycanın 2004-cü ildə 1,8 milyard 
dollar olan valyuta ehtiyatları bu gün 46 
milyard dollara çatdırılıb.

Ölkə rəhbəri İlham Əliyev ulu 
öndərin yaratdığı əsaslara söykənərək 
Azərbaycanda iqtisadi- sosial tərəqqini 
fenomenal bir gerçəyə çevirib. Bu illərdə 
milli iqtisadiyyatımız onun qətiyyəti və 
novator idarəçiliyi sayəsində 3 dəfədən 
çox artıb. Bu, dünyada ən sürətli inkişaf 
göstəricisidir. Yoxsulluq onun müstəsna 
səyləri ilə 10 dəfəyə qədər azalaraq 5 faiz 
səviyyəsinə enib. İlham Əliyevin rəhbərliyi 
dövründə ölkəmizdə 2 milyona yaxın yeni 
iş yeri açılıb.

Prezident İlham Əliyevin xarici 
siyasətində isə daim dövlət və milli ma-
raqlarımız qəti şəkildə qorunur. Qlobal-
laşan dünyada ancaq konkret düşüncəli, 
yüksək mədəniyyətli, zəkalı, sərbəst 
mükalimələr yürüdən siyasətçilər nüfuz və 
hörmət qazana bilərlər. Bu mənada, İlham 
Əliyev vətəninin milli mənafeyini istənilən 
səviyyələrdə, aparıcı beynəlxalq dillərdə 
çatdırmağa və müdafiə etməyə kifayət 
qədər qadir siyasətçidir.

Son illərdə dünyada etibarlı tərəfdaş 
kimi tanınan Azərbaycan ilə əməkdaşlıq 
etmək istəyən dövlətlərin sayı xeyli 
çoxalıb. Azərbaycan müxtəlif dövlətlərlə, 
o cümlədən Avropa İttifaqına üzv 9 ölkə 
ilə strateji tərəfdaşlıq əlaqələri qurub. 
Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü ilə 
müxtəlif formatlarda əlaqələr yaradılır və 
inkişaf etdirilir. Azərbaycanın 155 dövlətin 
dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına 
qeyri-daimi üzv seçilməsi, həmçinin 120 
dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama 
Hərəkatına 2019–2022-ci illər sədrlik 
etməsi müasir Azərbaycanın beynəlxalq 
miqyasda nüfuzunu və qüdrətini göstərir.

Modern düşüncəli siyasi lider İlham 
Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan dövləti 
bu gün dünyada irimiqyaslı layihələrin 
təşəbbüskarı və uğurlu icraçısı kimi tanınır. 
2006-cı ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas 
ixrac neft kəməri, 2007-ci ildə Bakı–Tbi-
lisi–Ərzurum qaz kəmərinin istifadəyə 
verilib, 2014-cü ildə Avropanın enerji 
təhlükəsizliyində böyük rol oynayacaq 
Cənub Qaz Dəhlizinin təməli qoyulub. 

2018-ci ildə Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin, 
iyunun 12-də isə onun tərkib hissəsi 
olan TANAP boru kəmərinin rəsmi açı-
lış mərasimləri keçirilib. TAP layihəsi ilə 
bağlı işlər isə uğurla davam etdirilir. “Əsrin 
müqaviləsi”nin fəaliyyəti 2050-ci ilə qədər 
uzadılıb.

Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yara-
dılması istiqamətində böyük işlər görü-
lüb. Artıq Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
istifadəyə verilib. Azərbaycanın Rusiya, 
İran və Gürcüstanla sərhədinə qədər yeni 
magistral avtomobil yolları tikilib. Bu gün 
Azərbaycan artıq dünyada sayı məhdud 
olan kosmik ölkələr sırasındadır. 2013-cü 
ildə Azərbaycanın ilk telekommunikasiya 
peyki “Azerspace-1”, 2014-cü ildə ikin-
ci – Yer səthini müşahidə edən “Azersky” 
peyki, bu il isə daha bir telekommunikasiya 
peyki - “Azerspace-2” orbitə çıxarılıb.

Azərbaycan ordusu dünyanın ən 
güclü 50 ordu sırasına daxil olub. 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordu-
sunun döyüş qabiliyyətinin artırılması, 
silahlı qüvvələrin maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi sahəsində 
zəruri tədbirlər görülüb. Azərbaycan 
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yinin müəssisələrində 1200 adda hərbi 
təyinatlı məhsul istehsal edilir. Azərbaycan 
Ordusu öz gücünü və döyüş qabiliyyətini 
2016-cı ilin aprelində Qarabağ cəbhəsində 
qalibiyyətli döyüşləri, işğalçıya sarsı-
dıcı zərbələri və strateji mövqelərdə 
möhkəmlənməsi ilə həm düşmənə, həm də 
dünyaya nümayiş etdirdi. 

Azərbaycan tarixinə zəfər 
səhifələrindən biri kimi daxil olmuş Aprel 
döyüşlərində qəhrəman ordumuz Fü-
zuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının 
ərazilərinin bir qismini, ümumilikdə, 2 
min hektardan çox torpağı işğalçılardan 
təmizləyərək böyük bir əraziyə nəzarəti 
ələ aldı. Bu döyüşlərin ən mühüm yeku-
nu Lələtəpə yüksəkliyinin azad olunması 
və bununla da Cocuq Mərcanlı kəndinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi oldu. 2018-
ci ilin may ayında isə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının 11 min hektardan çox 
ərazisi, o cümlədən Şərur rayonunun Gün-
nüt kəndi düşməndən azad edildi, dövlət 
sərhədi boyunca əlverişli yüksəkliklər 
ələ keçirildi, İrəvan–Gorus–Laçın yolu 
nəzarətə götürüldü.

Dünyada böyük multikultural dəyərlərə 
malik ölkə kimi tanınan Azərbaycanda 
İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə milli-
mənəvi dəyərlərin, multikulturalizm və tole-
rantlıq ənənələrinin qorunub saxlanılması 
istiqamətində mühüm işlər görülüb. Həmin 
müddətdə ölkədə 220-dən çox məscid, 
kilsə, sinaqoq tikilib və ya bərpa olunub. 

Son 15 il ərzində Azərbaycan dünyada 
həm də mühüm beynəlxalq tədbirlərin, 
yarışların keçirildiyi ölkə kimi tanınıb. 
Bakı “Avroviziya” mahnı müsabiqəsinə, ilk 
Avropa Oyunlarına, IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarına, “Formula 1” yarışlarına uğurla 
ev sahibliyi edib. Sivilizasiyalar, xalqlar 
və mədəniyyətlər arasında dialoqa və 
əməkdaşlığa mühüm töhfə verən “Bakı 
prosesi”nin təşəbbüskarı olan Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu illər ərzində 
Azərbaycanda çoxsaylı beynəlxalq 
tədbirlər və layihələr həyata keçirilib. 
Tolerantlığın Azərbaycan modeli dünyada 
ən mükəmməl nümunədir və BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal 
Forumunun Bakıda keçirilməsi bunu 
təsdiqləyir.

Prezident İlham Əliyevin xal-
qımız tərəfindən birmənalı olaraq 
dəstəklənməsində azərbaycançılıq ideo-
logiyasının yeni mərhələdə uğurla davam 
etdirilməsi də önəmli rol oynayır. Ölkə 
rəhbəri milli-mənəvi dəyərlərimizin, ana 
dilimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi 
sahəsində də misilsiz xidmətlər göstərib. 
Bu barədə faktlar kifayət qədərdir və biz 
zaman-zaman bu mövzularla bağlı ətraflı 
söhbət etmişik. 

Ən təqdirolunası məqamlardan biri 
dövlətimizin başçısının türk dövlətləri 
və xalqlarının birliyinin gücləndirilməsi 
istiqamətində göstərdiyi səylər və 
təşəbbüslərdir. Məhz bu siyasətin 
nəticəsidir ki, türk birliyi son illər daha 
da güclənib və bu proses irəliyə doğru 
getməkdədir. Qeyd etdiyimiz kimi, bu 
uğurun əldə olunmasında Azərbaycan 
Prezidentinin müstəsna xidmətləri var. Ona 
görə də, cənab İlham Əliyev bu gün türk 
dünyasının liderlərindən biri kimi qəbul 
olunur.

Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyevin 
siyasətində İslam həmrəylinin 
gücləndirilməsi də əsas istiqamətlərdən 
biridir. Nəinki, Azərbaycan xalqı, eləcə də 
bütün İslam dünyası cənab İlham Əliyevin 
bu yöndəki səylərini yüksək dəyərləndirir. 
Prezident 2017-ci ili “İslam həmrəyliyi ili” 

elan etməklə bütün İslam dünyasına ciddi 
mesaj verdi. Həmin il çərçivəsində yerli 
və beynəlxalq tədbirlər keçirildi. Bütün 
müsəlman dünyası cənab İlham Əliyevin 
həmrəylik təşəbbüsünü dəstəkləyir.

Qədirbilən xalqımız görülən işləri, əldə 
olunan nailiyyətləri hər zaman dəyərləndirir 
və ən yüksək səviyyədə qiymətləndirir. 
Odur ki, xalqımız 2008-ci il oktyabrın 
15-də, 2013-cü il oktyabrın 9-da və 
2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident 
seçkilərində də Heydər Əliyev siyasətinin 
layiqli davamçısına, sabitliyə, əmin-
amanlığa, tərəqqiyə, quruculuğa səs verib. 
Bu, həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda 
Heydər Əliyev siyasətinin alternativi yox-
dur.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
15 illik prezidentlik fəaliyyətinin əsas 
qayəsində xalqa ləyaqətlə xidmət 
etmək, hər bir azərbaycanlının Prezi-
denti olmaq, dövlətçiliyimizi hər vasitə ilə 
möhkəmləndirmək dayanır. Tam əminliklə 
demək olar ki, Azərbaycanın bütün 
sahələrdə qazandığı bu misilsiz uğurlar 
Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir.

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəsinin 
müstəqilliyinin on ili ərzində milli, dünyəvi 
quruluş formasiyasını seçən Azərbaycanın 
bugününün və sabahının üç ana prinsipini, 
ideya istiqamətini müəyyənləşdirmişdir: 
azərbaycançılıq, millilik, demokratizm! Bu 
gün artıq özünü təsdiqləmiş, nəticələri 
ilə xalqın böyük hissəsinin etibarını əldə 
etmiş bu dəyərlər Prezident İlham Əliyevin 
milli birlik, vətənçilik barədə məxsusi 
düşüncələri ilə daha çevik, yeni məcrada 
davam və inkişaf etdirilir.

Müstəqillik dövrünün tarixi proseslərinin 
ictimai xarakteri onu göstərir ki, əgər 
Azərbaycanda Heydər Əliyevin dövlətçiliyə 
xilaskar baxışları, müdaxilələri olmasay-
dı, bu gün dünya azərbaycanlılarının 
taleyi barədə şübhələr hökm sürərdi. 
Azərbaycançılıq kimi böyük ideya dil, 
mədəniyyət, adət-ənənələrin, xalqın şərəfli 
tarixinin elmi cəhətdən araşdırılması, 
öyrənilməsi vətəndaşların həmrəylik istəyi, 
mütəşəkkilləşmək barədə duyğuları ilə 
yoğrulmuşdur.

Millilik Prezident İlham Əliyevin 
siyasi düşüncəsinin, təfəkkürünün əsas 
mənbəyidir. Onun öz xalqının ruhuna uy-
ğun, eləcə də Avropa və Qərb təmayyüllü 
siyasəti Azərbaycanın əzəli milli maraqla-
rından mayalanır. Bu keyfiyyət, bütövlükdə, 
ümumtürk ruhunun tərbiyəsindən gələn bir 
xarakterdir. Türk ruhumuzun siyasi, milli, 
əxlaqi, mədəni dəyərləri çoxəsrlik tarixi 
sınaqlardan alnıaçıq çıxıb. Millətin yaşam 
proseslərinə qiymət verərkən, təbii ki, türk 
dünyasının, türk xalqlarının zaman-zaman 
özəlliklərini saxlayaraq hərtərəfli inkişaf 
meyllərinə tapınmasından dövlətin də, 
Prezidentin də, vətəndaşların da bugünkü 
qürur hissi böyük olmalıdır.

Müasir Azərbaycan dövləti Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil həyatının 
çətin, ziddiyyətli yaşantılarını çoxdan 
geridə qoymuşdur. Demokratik quru-
luşun mahiyyətini göstərən amillərin 
gerçəkləşməsi sayəsində dövlətimiz bu 
gün dünya birliyində layiqli yer tutur. Bay-
rağımız, demək olar ki, bütün beynəlxalq 
təşkilatlarda ucaldılmışdır. Millətimizin 
daxili potensialı, ictimai düşüncəsi ona 
imkan verir ki, Azərbaycan demokratizmi 
heç də digər ölkələrin demokratizmindən 
geri qalmasın.

Dünya siyasətinin ən peşəkar si-
malarından biri, iyirminci yüzilin böyük 
mütəfəkkir qurucusu Heydər Əliyev bütün 
vətəndaşlara, o cümlədən müxalifətə 
açıq siyasi fəaliyyət və özünütəbliğat 
üçün təhlükəsiz şərait yaratmışdır. İqtidar 
siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, hər 
bir vətəndaşa, o cümlədən də müxalifətə 
söz demək, mübarizə aparmaq azadlığını 
vermişdir.

Prezident İlham Əliyev bu gün eyni 
demokratizmi davam etdirərkən, bəlkə 
də, bir qədər də artırarkən sağlam, eyni 
zamanda, gənc intellektual düşüncənin, 
qabiliyyətin, milli təəssübkeşliyin, yolunu 
fəal surətdə açıq elan etmişdir. O, 
müxalifətlə münasibətdə nümayiş etdirdiyi 
demokratik, milli, mədəni, əxlaqi səviyyə 
ilə Azərbaycanın maraqlarını hər şeydən 
üstün tutduğunu dəfələrlə açıqlamış, 
avantürist meyillərə əsaslanan müxalif 
qüvvələri millətin sabahı naminə fəaliyyət 
göstərməyə, iqtidarla dialoqa dəvət 
etmişdir.

Önəmlisi odur ki, Azərbaycandakı si-
yasi, sosial, mədəni xətt doğma dəyərlərə 
münasibətdə millətin keçmiş dövlətçilik və 
yaşam təcrübəsindən istifadəyə söykənir. 
Bu yol müasir dövlətçilikdə vacib impulsiv 
milli strategiya sayıla bilər. İlham Əliyev 
Azərbaycan dövlətinin başına təkcə 
ümummilli liderin varisi, davamçısı, onun 
məktəbinin ardıcılı kimi yox, həm də 
yenilikçi – yeni zamanın yeni lideri olaraq 
gəlmişdir. O, idarəçiliyin elə demokratik və 
optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir zəkalı 
ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin inkişafında 
yeri var. Və dövlət quruculuğunda bu yer 
hər kəsin məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə, 
sağlam düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə 
müəyyənləşmişdir.

Azərbaycan Respublikasının sosial-
iqtisadi inkişafının və müstəqilliyinin siyasi 
proqramını ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev böyük inamla formalaşdırmış və 
reallaşdırmış, iqtisadi müstəqillik uğrunda 
mübarizənin möhkəm təməlini qoymuş-
dur. Siyasi müstəqilliyin və onun iqtisadi 
cəbhəsinin daha da möhkəmləndirilməsinin 
sükanı artıq 16 ildir ki, Prezident İlham 
Əliyevin əlindədir. Əminliklə demək olar 
ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi və dönməz prosesə 
çevrilməsi ümummillil lider Heydər Əliyevin 
ən layiqli və sadiq davamçısı İlham Əliyev 
siyasətinin tarixi nailiyyətidir.

Siyasi liderliyin 
zəfər estafeti

Nizami CƏFƏROV, 
Milli Məclisin deputatı, Atatürk Mərkəzinin müdiri, akademik
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Uğurlu siyasət
Sosial ədalət və demokratiya kimi 

prinsiplərə əsaslanan milli və müa-
sir idarəetmə modelinin qurulması 
istiqamətində ardıcıl islahatlar aparılma-
sı dövlət idarəçiliyinin müasirləşməsi ilə 
yanaşı, əhalinin həyat səviyyəsinin də 
yüksəldilməsində də mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Son illər həyata keçirilən isla-
hatların əsas məqsədi dövlət orqanları-
nın fəaliyyətində şəffaflığın, operativliyin, 
çevikliyin artırılması, xidmətlərin daha 
keyfiyyətli, rahat və müasir innovasiya-
larla həyata keçirilməsidir. Ümumiyyətlə, 
son 16 ildə dövlət başçısı tərəfindən 
həyata keçirilən siyasi kursun əsasını 
ölkəmizin dünya birliyində əlaqələrinin 
genişləndirilməsi, mövqeyinin 
möhkəmləndirilməsi və əhalinin rifahının 
daha da yaxşılaşdırılması təşkil edib.

Prezident İlham Əliyevin uğurlu və 
məqsədyönlü siyasəti ölkəmizin yeni 
inkişaf mərhələsinə keçməsi, yeni 

demokratik mexanizmlərin yaradılması 
və xalqa xidmət müstəvisində səmərəli, 
şəffaf və müasir idarəetmə modelinin, 
“vətəndaş -- dövlət” münasibətlərində 
yeni düşüncə tərzinin formalaşdırılması 
üçün zəmin olmuşdur. Dövlət başçı-
sı yeni idarəetmə sisteminə keçidin 
zəruriliyindən danışarkən demişdir ki, 
Azərbaycanda idarəetmə dünyanın 
inkişaf etmiş hissəsində müşahidə edilən 
idarəetmə özəlliklərini mütləq nəzərə 
almalıdır: “Azərbaycan demokratik və 
sivil idarəetməni əsas xətt kimi seçib və 
bu kontekstdə digər aparıcı dövlətlərlə 
təcrübə mübadiləsinə tam açıqdır. Bir 
sıra ölkələr Azərbaycanda yeni ya-
radılan və demokratiya baxımından 
səmərəli olan idarəetmə strukturlarını 
mənimsəyirlər. Məsələn, “ASAN xidmət” 
Azərbaycanın brendi hesab olunur”. 

Son 16 il ərzində sabitlik, 
təhlükəsizlik və inkişaf bu mərhələni 
xarakterizə edən əsas məsələlərdir. 
Sözün həqiqi mənasında, bu illər ərzində 
ölkəmizdə sabitlik və əmin-amanlıq 

hökm sürməkdədir. Bu fakt dünya birliyi 
tərəfindən də etiraf olunur. Söz yox 
ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda 
hökm sürən sabitlik, əmin-amanlıq 
ölkəmizi gözü götürməyən qüvvələrin 
ciddi narahatlığına və təşvişinə səbəb 
olmuşdur. Bu da başadüşüləndir. Çünki 
Azərbaycanın sabitlik adası kimi tanın-
ması həmin ünsürləri narahat etməyə 
bilməzdi. Ona görə də bəzi qərəzli 
beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanın 
adını azad ölkə olmayan dövlətlər sırası-
na qoşmaq barədə verdikləri sifarişlərin 
də heç bir faydası olmayıb. Əksinə, 
sifarişçilər özlərini gülünc vəziyyətə sa-
lırlar. Çünki Azərbaycan dünyada sabitlik 
məkanı kimi tanınmasaydı, mötəbər 
beynəlxalq təşkilatlar öz tədbirlərini 
burada keçirməzdilər.

Sabitlik adası
Təkcə sabitliyin olmaması kifayətdir 

ki, dövlət xaos və anarxiyaya yuvarlan-
sın. Qonşu regionlarda və dünyada baş 
verən qanlı münaqişələr, toqquşma-
lar, müharibələr, risklər və təhdidlərlə, 

demək olar ki, hər gün qarşılaşırıq. 
Bütün bunların fonunda ölkəmizdə həyat 
tərzinə çevrilmiş sabitlik mühiti tarixi 
nailiyyətimiz və sərvətimizdir. Sabit-
lik və təhlükəsizliyimizin təminatçısı 
Azərbaycan xalıqı və onun hakimiyyətlə 
olan monolit birliyi – “Prezident –xalq” 
vəhdəti, səfərbər olunmuş cəmiyyət 
və vətəndaş həmrəyliyidir. Bu birliyin 
qayəsini xalqın Prezident İlham Əliyevə 
olan inamı, etimadı və etibarı təşkil edir. 

Dövlət başçısının hər hansı 
beynəlxalq siyasi dairənin və ya böyük 
dövlətlərin diktəsi altında deyil, məhz 
öz xalqının mənafeyindən irəli gələn 
bir siyasəti həyata keçirməsi bu inamı 
getdikcə gücləndirib. Baxın, dünyanı 
qlobal maliyyə və iqtisadi böhran bürü-
düyü bir vaxtda Prezident İlham Əliyevin 
8 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə 
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı 
38,4 faiz artırılaraq 180 manata və əmək 
pensiyasının minimum məbləği 38,5 faiz 
artırılaraq 160 manata çatdırılıb. Mini-
mum əməkhaqqının artımı birbaşa 600 
min insanı əhatə edir ki, onlardan dövlət 
sektorunda işləyən 450 min nəfərin 
əməkhaqqında 30 faiz, özəl sektorda 
işləyən 150 min nəfərin əməkhaqqında 
isə 25 faiz artım edilir. Artımın təmin 
edilməsi üçün dövlət büdcəsindən illik 
400 milyon manat əlavə vəsait ayrılacaq. 
Minimum pensiya məbləğinin artırılması 
isə 233 min pensiyaçını (o cümlədən, 
140 min nəfər əlilliyə görə pensiya alan 
vətəndaşı) əhatə edəcək. Onlardan 9 
min nəfərin pensiyasında 93 faiz, 26 
min nəfərin pensiyasında 30 faiz, 74 
min nəfərin pensiyasında 16 faiz və s. 
artımlar edilir. 

Prezident İlham Əliyevin 25 fev-
ral 2019-cu il tarixli “Əhalinin so-
sial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamı əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan 
daha bir qətiyyətli addım oldu. Ardınca 
“Azərbaycan Respublikasında fiziki 
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanın 

imzalanması əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində inqilabi bir 
dönüş oldu. 

İnsan amili 
Dövlətimizin başçısı bir daha 

təsdiqlədi ki, əhalinin rifahını yüksəltmək, 

sosial müdafiəsini və layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək dövlətin so-
sial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının 
prioritetlərindəndir. Bu istiqamətdə 
həyata keçirilən tədbirlər, reallaşdırılan 
iqtisadi və institusional islahatlar, həyata 
keçirilən tədbirlər, sosial layihələrin 
reallaşdırılması əhalinin yaşayış 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında, yeni 
iş yerlərinin açılmasında, yoxsulluq 
səviyyəsinin daha da azalmasında 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu diqqət 
və qayğı xalqda ölkəmizin yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyması barədə 
artıq tam bir inam formalaşdırıb. Bütün 
bunlar bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan 
müstəqil siyasət yeridən ölkədir və bu 
siyasətin əsasını insan amili təşkil edir. 

Son 16 ildə həyata keçirilən siyasi 
kurs Prezident İlham Əliyevi dünya-
da müstəqil siyasət həyata keçirən 
lider kimi tanıtmış və böyük nüfuz 
sahibi etmişdir. Dünyada baş verən 
hadisələr də təsdiqləyir ki, müstəqil 
siyasət həyata keçirmək olduqca çətin, 
mürəkkəb, lakin şərəfli fəaliyyətdir. 
Dövlət başçısının özünün qeyd etdiyi 
kimi, ən asan olan hər hansı bir böyük 
dövlətin qanadları altına sığınıb öz 
siyasətini həyata keçirməkdir. Lakin 
hansısa bir dövlətin qanadları altına 
sığınmaqla hakimiyyətin mənbəyi olan 
xalqın milli mənafeyini müdafiə etmək, 
qarşıya qoyulan vəzifələri reallaşdırmaq 
mümkün olmaz. Dövlətimizin başçı-
sının siyasi kursunun əsas qayəsini 
təşkil edən amillərdən biri isə məhz 
milli maraqlardır. Elə bu səbəbdən 
dövlətimizin rəhbəri yeni idarəetmə 
sisteminə keçməklə çətin, lakin şərəfli 
yolu seçmişdir. Bu yol ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki reytinqini artırmaq-
la yanaşı, əhalinin həyat səviyyəsini 
də durmadan yüksəldir. Məhz bu yolla 
getdikdə xalq öz taleyinin sahibi olur və 
ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyur. Bu yolla Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanı uca zirvələrə aparır. Məhz 
bu yolda iqtisadi müstəqillik, siyasi və 
mədəni sahələrdə əsaslı dönüş yaradıl-

ması həlledici amildir. 
Prezident İlham Əliyev və birinci 

xanım Mehriban Əliyevanın martın 1-də 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşündə tədbir iştirakçılarını 
sona qədər diqqətlə dinləmələri, dövlət 
başçısının qaldırılan hər bir problemin 
öz həllini tapacağına vəd verməsi bu 
sahədə çalışanlarda böyük inam yaratdı. 
Çünki hər bir kəsə yaxşı bəllidir ki, ölkə 
başçısı verdiyi vədləri layiqincə yerinə 
yetirən liderdir. Görüşdə çıxış edən 
dövlətimizin başçısı bir daha bəyan etdi 
ki, ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyur, bütün sahələrdə çox 
ciddi islahatlar aparılır. İslahatların yeni 
mərhələsinin anonsu keçən il prezident 
seçkilərindən sonra verilmişdir. Ciddi 
islahatların hazırlanması üçün keçən ilin 
ikinci yarısında çox fəal iş aparılırdı və 
bu ilin əvvəlindən genişmiqyaslı isla-
hatlara start verildi. Bu islahatlar bütün 
sahələri əhatə edəcək. Buna ehtiyac 
var. Hətta inkişaf etmiş ölkələrdə daim 
islahatlar aparılır. İslahatlar yenilik, 
yeni yanaşma, mövcud problemlərin 
həlli deməkdir. Bu baxımdan 2019-cu 
il əvvəlki illərdən fərqlənən çox ciddi il 
olacaqdır.

Substantiv danışıqlara 
qayıdış

Bu gün xalqımızın qarşısında 
ən mühüm problem kimi dayanan 
Ermənistan --Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli 
həlli üçün həyata keçirilən tədbirlər 
də xüsusilə qeyd edilməlidir. Dövlət 
başçısının bu istiqamətdə göstərdiyi 
səylər artıq öz bəhrəsini verir. Bu il 
martın 29-da Vyanada Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü də 
bunu təsdiqlədi. Həmin görüşün əsas 
mahiyyəti substantiv (mahiyyəti üzrə) 
danışıqlara qayıdış oldu. Bu görüş ona 
görə mühümdür ki, məsələnin mahiyyəti 
ilə bağlı danışıqlar prosesinə yeni start 
verildi. Prezident İlham Əliyev görüşün 

nəticəsi ilə əlaqədar Rusiyanın TASS 
informasiya agentliyinə müsahibəsində 
də bildirib ki, danışıqlar prosesinə 
yeni təkan verilib. Danışıqlar uzun illər 
olduğu kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan 
arasında aparılır: “Bizim üçün birinci 
yerdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
Azərbaycan ərazilərinin beynəlxalq 
hüquq, Helsinki Yekun Aktı və BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çı-
xarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi 
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi 
məsələsi durur”.

Bu taleyüklü məsələdə Azərbaycan 
Prezidentinin rəhbər tutduğu əsas 
prinsip, ilk növbədə, milli və dövlətçilik 
maraqlarımızın təmin olunmasıdır. 
Münaqişənin sülh yolu ilə nizama 
salınması istiqamətində ardıcıl səylər 
göstərilməklə yanaşı, genişmiqyaslı ordu 
quruculuğu işlərinin aparılması da dövlət 
siyasətinin prioritetini təşkil edir. Ərazi 
bütövlüyümüzü hərbi yolla təmin etməyə 
qadir olan ordumuz daha da gücləndirilir. 
Bu məqsədlə də ölkəmizin hərbi 
büdcəsi son illər dəfələrlə artırılmışdır. 
Bu il Azərbaycanın yalnız hərbi xərcləri 
Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabər 
səviyyəyə çatdırılıb. Bu fakt ölkəmizin iq-
tisadi potensialının çox böyük sürətlə art-
masını, iqtisadi inkişafın digər sahələrdə 
mövcud olan problemlərin həlli üçün 
geniş imkanlar açmasını sübut edir. 

Şübhə yoxdur ki, həyata keçirilən 
islahatlar kursu dayanmadan davam 
etdiriləcək. Dövlətimizin başçısı keçir-
diyi görüşlərdə də bunu təsdiqləyib. 
Yeri gəlmişkən, son vaxtlar ölkə baş-
çısının regionlarda keçirdiyi görüşlər, 
əhali ilə sıx təmasda olması, bir daha 
təsdiqləyir ki, Azərbaycanda müstəqil 
dövlətçilik daim inkişafdadır. İslahatlar, 
yeniləşmələr öz müsbət bəhrəsini verir, 
ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsində 
addımlarının daha da mətin olmasına 
təsirini göstərir. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

İftixarla xatırlayırıq ki, ötən 
ilin 11 apreli bizim Sumqa-
yıt şəhərində də demokratik 
dəyərlərin, xalqın iradəsinin 
və dövlətçilik maraqlarımızın 
qələbəsi günü oldu. Həmin 
gün sevimli Prezidentimizə səs 
verərək növbəti dəfə taleyimizi 
onun müdrikcəsinə rəhbərlik 
etdiyi mövcud hakimiyyətə etibar 
elədik. 

Prezident İlham Əliyev 
son 15 ildə 23 dəfə Sumqa-
yıta səfər edib. Bu səfərlərin 
hər biri şəhərimiz üçün, sözün 

əsl mənasında, tərəqqi, inki-
şaf, xeyir-bərəkət və mədəni 
yeniliklərlə müşayiət olunub. 
Ölkə rəhbərinin təşəbbüsləri ilə 
şəhərimizin inkişafı ilə bağlı çox 
müasir layihələr həyata keçirilir. 
Təkcə mədəniyyət sahəsinə 
nəzər salsaq, ötən dövrlərdə 
Sumqayıtda möhtəşəm park-
bulvar kompleksi yaradılıb, 
Dövlət Dram Teatrının, Kimya-
çılar sarayının binaları əsaslı 
şəkildə təmir edilib, mədəniyyət 
ocaqları yenilənib, yaraşıqlı 
Bayraq muzeyi tikilib və sair. 

Oktyabr ayında cənab İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamına 
əsasən, Sumqayıt teatrının 50 
illik yubileyi təntənə ilə qeyd 
edilib. 

Bu ilin noyabrında isə 
Cənubi Qafqazın ikinci böyük 
sənaye mərkəzi sayılan Sum-
qayıt şəhərinin yaradılmasının 
70 illiyi tamam olur. Dövlətimizin 
başçısı fevralın 14-də yubileyin 
geniş qeyd edilməsi haqqında 
sərəncam imzalayıb. Bundan 
dörd gün sonra Sumqayıta səfər 
edən Prezident İlham Əliyev 

özünün xeyir-duası ilə tikilib 
istifadəyə verilmiş park-bulvar 
kompleksində şəhər sakinləri 
ilə görüşü zamanı onlara 
deyib ki, böyük bayram kimi 
keçiriləcək yubileydə şəxsən 
iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, 
həmin görüş “xalq – iqtidar” 
birliyinin, xalqın öz rəhbərinə 
güclü dəstəyinin, böyük sevgi-
sinin əsl nümayişinə çevrilib. 
Görüşdə yaşanan iftixar dolu 
anların təəssüratları sumqayıt-
lıların qəlbində silinməz izlər 
buraxıb. Elə həmin gün cənab 
İlham Əliyev şəhərimizin inkişafı 
ilə bağlı daha bir sərəncam 
imzalayıb. 

Məhz ölkə rəhbərinin 
tapşırığına əsasən, hazırda 
Sumqayıtda turizm zonası 

infrastrukturları yaradılmaqda-
dır. Prezidentin qayğısı, diqqəti 
sayəsində şəhərin siması 
dəyişir, yeni, parlaq naxışlarla 

zənginləşir. 
Biz xoşbəxt xalqıq ki, 

cənab İlham Əliyev kimi müd-
rik rəhbərimiz, dayağımız və 

qayğıçəkənimiz var. 

Mehman ŞÜKÜROV, 
Sumqayıt Regional 

Mədəniyyət İdarəsinin rəisi

Prezident   İlham Əliyevin həm 
ölkənin daxili tarixi təkamül 

dinamikasını, həm də dünya təcrübəsini nəzərə alaraq, 
ardıcıl islahatların həyata keçirilməsini prioritet vəzifə 
kimi irəli sürməsi Azərbaycanı artıq yeni inkişaf 
mərhələsinə çıxarıb. Dövlət başçısının bu il yanvarın 
14-də imzaladığı dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərmanı xüsusi qeyd 
olunmalıdır. Bu sənəd ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyması, idarəetmədə yeniliyə, müasirliyə 
üstünlük verilməsi baxımından ciddi əhəmiyyət kəsb 
edir. Həmin fərmandan irəli gələn vəzifələr – idarəetmədə 
aparılan islahatlar dövlət quruculuğu kursunun inkişaf 
etdirilməsi çərçivəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
imicinin formalaşmasında böyük rol oynayır. 

Bundan sonra da çalışacağam ki, 
Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın 
gücləndirilməsi, xalqın rifahının artması üçün 
əlimdən gələni əsirgəməyim. Mənim bir amalım 
var: güclü Azərbaycan dövləti qurmaq və xalqa 
ləyaqətlə xidmət etmək.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan  inkişafın 
yeni mərhələsində

Böyük qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin ölkəmizi durmadan irəli 
aparmaq və xalqımızı daha xoşbəxt sabahlara 

çatdırmaq məqsədilə yeritdiyi müdrik daxili və xarici 
siyasət xəttini bu gün dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
yüksək ləyaqətlə davam etdirir. Möhtərəm Prezidenti-
miz titanik fəaliyyəti ilə həyatımızın bütün sahələrində 
misilsiz tərəqqiyə nail olmaqla bərabər, Azərbaycan 
mədəniyyətini də uca zirvələrə qaldırır. Bu gün müasir 
Azərbaycan sivilizasiyalararası dialoqun, qlobal siya-
si, iqtisadi, mədəni problemlərin müzakirə olunduğu 
məkana çevrilmişdir. Nüfuzlu tədbirlərə evsahibliyi 
etməyimiz qürurverici faktdır. 

Sumqayıtlıların Prezidentə 
inamı və sevgisi sonsuzdur
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Prezident İlham Əliyev hər zaman 
regionların inkişafına xüsusi önəm 
verib, bu istiqamətdə reallaşdırı-
lan siyasəti ölkədə uğurla həyata 
keçirilən davamlı sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 
hissəsi kimi görüb. Regionların inkişa-
fı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla 
həyata keçirilmiş dövlət proqramların-
da, habelə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 
sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş 
vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafına, 
regionlarda kommunal xidmətlərin 
və sosial infrastruktur təminatının 
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahib-
karlıq mühitinin daha da yaxşılaşdı-
rılmasına, investisiya qoyuluşunun 
artmasına, yeni müəssisələrin, iş 
yerlərinin açılmasına və nəticədə, 
əhalinin məşğulluğunun artırılmasına 
və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılma-
sına təkan verib.

İstər ötən bir ilə nəzər saldıq-
da, istərsə də dövlət proqramları 
çərçivəsində həyata keçirilən işlərə 
baxdıqda əldə olunan uğurlar daha 
qabarıq nəzərə çarpır. 

Əvvəlcə 2018-ci ilin iqtisadi 
göstəricilərinə qısa diqqət yetirək: 
ümumi daxili məhsul 1,4 faiz olub, 
qeyri-neft sektoru 1,8 faiz inkişaf edib. 
Sənaye istehsalı 1,5 faiz, qeyri-neft 
sektorunda isə sənaye istehsalı 9,1 
faiz artıb. İnflyasiya cəmi 2,3 faiz 
təşkil edib. Kənd təsərrüfatı 4,6 faiz, 
əhalinin pul gəlirləri 9,2 faiz artıb. 

Ölkə iqtisadiyyatına 17,2 milyard ma-
nat sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin 
11 milyard manatdan çoxu qeyri-neft 
sektoruna yatırılıb. İxrac 36 faiz ar-
taraq 19 milyard dollara çatıb. Xarici 
ticarət balansında müsbət saldo 8,6 
milyard dollar təşkil edib. Valyuta ehti-
yatlarımız 3 milyard dollar artaraq 45 
milyard dollara bərabər olub. Xarici 
borc ümumi daxili məhsulun 19 faizini 
təşkil edir. Valyuta ehtiyatlarımız xari-
ci borcumuzu 4-5 dəfə üstələyir. 118 
min daimi iş yeri yaradılıb. 

2018-ci ildən bəri dövlətimizin 
başçısı rayonlara 30-dək səfər edib, 
yol çəkilişi, tikinti-quruculuq işləri, 
abadlaşdırma, lift təsərrüfatı, bina-
ların dam örtüklərinin dəyişdirilməsi, 
məktəb və xəstəxana tikintisi, subar-
tezian quyularının qazılması və digər 
sahələrlə bağlı çoxsaylı sərəncamlar 
imzalayıb.

Prezident İlham Əliyevin Yeni 
Azərbaycan Partiyasının VI qu-
rultayındakı çıxışını xatırlayaq: 
“Azərbaycana investisiyalar qoyulma-

ğa və ölkəmiz sürətlə inkişaf etməyə 
başlamışdır. 2003-cü ildən sonra da 
Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda 
davam etdirilir. 2003-cü ildə prezident 
seçkiləri ərəfəsində bəyan etmiş-
dim ki, əgər Azərbaycan xalqı mənə 
etimad göstərərsə, mən Heydər 
Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm. 
Şadam ki, Heydər Əliyev siyasəti 
Azərbaycanda yaşayır, davam et-
dirilir, zənginləşir və ölkəmiz uğurla 
inkişaf edir”.

Bəli, məhz bu siyasətin uğurla 
həyata keçirilməsinin nəticəsidir 
ki, regionlarda şəhər, qəsəbə və 
kəndlərin siması köklü şəkildə 
dəyişib, eləcə də regionların po-

tensialının artmasına, infrastruktur 
təminatının, kommunal xidmətlərin 
keyfiyyətinin, biznes və investisiya 
mühitinin yaxşılaşmasına və əhalinin 
rifahının yüksəlməsinə geniş imkanlar 
açılıb.

Regional inkişafla bağlı həyata 
keçirilən dövlət proqramları 
çərçivəsində qeyri-neft sektorunun 
davamlı inkişafı təmin edilir, ölkədə 
innovativ və yüksək texnologiyalar 
əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye 
istehsalının inkişafı üçün münbit 
şərait yaradılır, müasir texnologiya-
lara əsaslanan sənaye müəssisələri 
təşkil olunur, əhalinin istehsal 

sahəsində məşğulluğunu artırmaq 
məqsədilə regionlarda sənaye parkla-
rı, sənaye məhəllələri yaradılır.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Fransanın “Opinion Way” şirkətinin bu 
ilin martında Azərbaycanda keçirdiyi 
rəy sorğusunda “Prezident İlham 
Əliyevin son bir ildə gördüyü işləri 
necə qiymətləndirirsiniz” sualına 
respondentlərin 85,1 faizi bütövlükdə 
müsbət cavab verib. “Regionların 
sosial-iqtisadi inkişaf proqramı” və 
hökumətin bölgələrdə həyata ke-
çirdiyi fəaliyyət nəticəsində sizcə 
regionlar inkişaf edibmi” sualına 
isə respondentlərin 93,1 faizi “hə” 
cavabı verib, 72,3 faizi hökumətin bu 
istiqamətdəki fəaliyyətini tam müsbət, 
20,8 faizi “əsasən müsbət” kimi 
dəyərləndirib. 

Dövlət proqramlarının icra olun-

duğu dövrə - 2004-2018-ci illərin 
göstəricilərinə də nəzər salaq. Bu 
illərdə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı dövlət proqramlarının uğur-
lu icrası nəticəsində ümumi daxili 
məhsul 3,3 dəfə, o cümlədən qeyri-
neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye 
üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 
1,7 dəfə artıb. Bu müddətdə həyata 
keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi 
olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri, 
100 mindən çox müəssisə yaradılıb, 
işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 
5,1 faizə enib. 

Proqramların icra olunduğu 

dövrdə Prezident İlham Əliyev 1800-
dən çox infrastruktur obyektlərinin 
açılış və təməlqoyma mərasimlərində 
iştirak edib, istehsal təyinatlı 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub, 

yerlərdə ictimaiyyətin nümayəndələri 
ilə, o cümlədən sahibkarlarla gö-
rüşüb, rayon və şəhərlərin sosial-
iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi 
istiqamətində 650-dək Sərəncam 
imzalayıb.

Dövlət proqramlarının qəbulundan 
ötən müddət ərzində ölkədə sahib-
karlığın dinamik inkişaf etdirilməsi 
və genişləndirilməsi, sahibkarlara 

dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 
və onların hüquqlarının etibarlı 
müdafiə mexanizmlərinin yaradılma-
sı istiqamətində kompleks tədbirlər 
həyata keçirilib, ölkədə güclü özəl 
sektor formalaşıb, biznes və inves-
tisiya mühiti daha da yaxşılaşıb, 
sahibkarların sayı artaraq ölkə 
iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsinə 
çevrilib. Görülən işlər nəticəsində 
artıq 2018-ci ildə özəl bölmənin payı 
ümumi daxili məhsulda 80 faizdən, 
məşğulluqda 75 faizdən çox olub, 
dövlət qeydiyyatına alınmış sahibkar-
lıq subyektlərinin sayı 950 mini keçib. 
Qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlıq 
subyektlərinin 66,6 faizi regionların 
payına düşüb. Azərbaycanın əldə et-
diyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların və 
maliyyə institutlarının hesabatlarında 
da öz müsbət əksini tapıb. Təsadüfi 
deyil ki, Dünya Bankının “Doing 
Business 2019” hesabatına görə 
Azərbaycan əvvəlki illə müqayisədə 
reytinqdə 32 pillə irəliləyərək, 57-ci 
yerdən 25-ci pilləyə yüksəlib. Sənədə 
əsasən, 10 indikatordan 8-i üzrə öz 
mövqeyini daha da yaxşılaşdıran 
Azərbaycan dünyanın 10 ən islahat-
çı dövləti siyahısına daxil edilərək 
dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi 
elan olunub.

Azərbaycan iqtisadiyyatına 
sərmayə qoyuluşlarının təşviqi və 
stimullaşdırılması həyata keçirilən 
iqtisadi siyasət strategiyasının ana 
xəttinə çevrilib, ölkə iqtisadiyyatına 
2004-2018-ci illər ərzində 244,9 mil-
yard ABŞ dolları həcmində investisiya 
qoyulub. Eyni zamanda, davamlı 
sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 

məqsədilə dövlət büdcəsində dövlət 
əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri də di-
namik olaraq artıb, investisiya xərcləri 
dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə 
malik olub.

Dövlətin sosialyönümlü iqtisadiy-
yat quruculuğu və insanların iş yerləri 
ilə təmin edilməsi istiqamətində 
apardığı siyasət öz müsbət töhfəsini 
verib, ölkənin sosial-iqtisadi inki-
şafı sahəsində həyata keçirilən 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 
2004-2018-ci illər ərzində 1,5 milyonu 
daimi olmaqla, 2 milyondan artıq yeni 
iş yeri yaradılıb. Bu iş yerlərinin də 75 
faizi regionların payına düşüb.

Ölkə iqtisadiyyatının 
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması 
məqsədilə 2004-2018-ci illər ərzində 
innovasiya xarakterli texnologiya-
ların tətbiqi davam etdirilib, yeni 
müəssisələr yaradılıb, müəssisələrin 
istehsal potensialı artırılıb, ölkə 
sənayesində 2,6 dəfə real artım 
qeydə alınıb. Sənaye məhsulunun 
ümumi həcmində özəl sektorun payı 
2003-cü ildə 56,8 faiz təşkil edirdisə, 
hazırda 80 faizdən çoxdur.

Dövlət proqramları çərçivəsində 
görülmüş genişmiqyaslı işlər region-
ların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün 
möhkəm zəmin yaradıb. 

Bir sözlə, ölkə iqtisadiyyatının 
inkişaf mənzərəsinə nəzər saldıqda, 
həyata keçirilən uğurlu siyasət bir 
daha göz önündə canlanır. Bu siyasət 
rayonların günbəgün dəyişən sima-
sında daha aydın görünür. 

AZƏRTAC ötən bir ildə region-
larda həyata keçirilən tikinti-quru-
culuq işlərinin, istifadəyə verilən 
yeni obyektlərin bəzilərinin fotolarını 
təqdim edir.

Ötən bir il bölgələrin simasında 
FOTOREPORTAJ

Prezident İlham Əliyevin yenidən Azərbaycanın 
dövlət başçısı seçilməsindən bir il ötür. AZƏRTAC 
xəbər verir ki, bu ötən bir il qısa zaman olsa da, 

ölkə həyatında, xüsusilə regionların simasında böyük 
dəyişikliklər, inkişaf baş verib, insanların sosial rifah 
halı daha da yaxşılaşıb.  

Sergey MARKOV: 
Prezident İlham Əliyev fitri 
diplomat istedadına malikdir

Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun baş di-
rektoru, politoloq Sergey Markov  Prezident 
İlham Əliyevin yenidən dövlət başçısı 
vəzifəsinə seçilməsinin birinci ilinin yekun-
larını qiymətləndirərək bu sözləri deyib. O 
qeyd edib ki, siyasi qeyri-sabitliyin artdığı 
digər ölkələrin fonunda Azərbaycan azadlıq 
vadisinə bənzəyir. S.Markov vurğulayıb: 
“Ölkədə fasiləsiz iqtisadi inkişaf davam edib. 
2018-ci ilin yekunlarına görə, ÜDM artımı 
təqribən 1,5 faizə bərabər olub. Bu halda 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı təqribən 
5 faiz artıb. Qeyri-neft sektorunda təqribən 
10 faiz artım olub. Bu, çox gözəl göstəricidir. 
İnflyasiya minimal səviyyədə (2 faiz) olduğu 
halda gəlirlərin ümumi artımı davam edib. 
Ölkə demoqrafik baxımdan inkişaf edir. O, 
həm iqtisadi baxımdan, həm də əhalinin sayı-
na görə böyüyür. Başqa ölkələrdə demoqrafik 
göstəricinin azalması fonunda Azərbaycanda 
müsbət artım müşahidə olunur”. 

S.Markovun fikrincə, son bir ildə xarici 
siyasət sahəsində çoxvektorlu siyasət davam 
edib. Azərbaycan praktiki olaraq bütün qon-
şuları ilə və dünyamiqyaslı iri subyektlərlə 
yaxşı münasibətlərə malikdir. Politoloq deyib: 
“Azərbaycanın bütün qonşuları ilə – Rusi-
ya, Türkiyə və İranla, habelə iri geosiyasi 
subyektlərlə - Avropa İttifaqı, ABŞ və Çin ilə 
çox gözəl münasibətləri var. Avropa İttifaqı 
ilə “Tərəfdaşlığın prioritetləri haqqında saziş” 
imzalanıb. Xəzər dənizinin hüquqi statusu-
na dair imzalanmış konvensiya Azərbaycan 
rəhbərliyinin bu məsələyə yanaşmasını əks 
etdirir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır 
ki, bu yanaşmalar Rusiyanın yanaşmalarına 
əsla zidd deyil və çox cəhətdən, üst-üstə 
düşür. Bu, Xəzərdə fəallığın inkişaf etdirilməsi 
üçün, Xəzər regionunun siyasi mübarizə 
meydanına çevrilməməsi üçün möhkəm hü-
quqi təməl yaradır. Paralel olaraq Rusiya və 
İranla birlikdə inkişaf etdirilən Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizi şimal-qərbi Avropanın 
iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş regionlarını 
və Hindistanın cənubunu əlaqələndirməlidir. 
Azərbaycan bu layihənin əsas iştirakçıların-
dan biridir. Bundan əlavə, TANAP Transana-
dolu qaz kəməri və Cənub Qaz Dəhlizi inkişaf 
etdirilir”. 

S.Markov vurğulayıb ki, Azərbaycan regi-
onda genişlənməkdə olan münaqişələrdən, 
o cümlədən dinlərarası münaqişələrdən yan 
keçməyə nail olub. O deyib: “Bu,  Prezident 
İlham Əliyevin böyük diplomatikliyə malik 
olmasının ifadəsidir. O, təhsili üzrə də diplo-
matdır. Məlum olduğu kimi, o, Moskva Dövlət 
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirib və 
bu ali məktəbdə dərs deyib. Bundan əlavə, 
o, fitri diplomat nəzakətinə və istedadına 

malikdir. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinə xas 
olan plastiklik xarakteristikasından irəli gəlir. 
Ətraf aləmdə vəziyyətin ifrat dərəcədə gərgin 
olmasına baxmayaraq Azərbaycan həm bu 
mürəkkəb regionda öz mövcudluğunu yum-
şaltmağa, həm münaqişələrə qoşulmamağa, 
həm də danışıqlar prosesinə kömək etməyə 
nail olur. Məsələn, səciyyəvi haldır ki, Rusiya 
və ABŞ-ın hərbi rəhbərlərinin görüşləri 
keçirilən məkan kimi Bakı seçilir. Moskva və 
Vaşinqtonun bu cür görüşlərinin keçirildiyi 
yer kimi dəfələrlə məhz Bakının seçilməsi Ba-
kının qonaqpərvərliyi, onun həm Rusiya ilə, 
həm də ABŞ ilə yaxşı münasibətlər saxlamaq 
bacarığı ilə izah olunur”. 

Ekspertin fikrincə, Azərbaycanda böyük 
beynəlxalq forumların, o cümlədən Bakı Hu-
manitar Forumunun keçirilməsi mühüm fakt-
dır, Azərbaycan bu forumlarda əməkdaşlıq 
və multikulturalizm ideyalarını təbliğ edir. 
S.Markov vurğulayıb: “İdentikliklərin qarşı-
qarşıya gəldiyi müasir dünyada bu çox va-
cibdir. Multikulturalizm Azərbaycanın ictimai-
dövlət ideologiyasıdır. Bu fakt ölkə daxilində 
də təzahür edir, burada müxtəlif etnik və 
dini qruplar arasında vətəndaş həmrəyliyi və 
dialoq fəal inkişaf edir. Bu multikulturalizm 
ideologiyasının xarici siyasətdə də tətbiq 
edilməsi sayəsində Azərbaycan bir-biri ilə 
münaqişə vəziyyətində olan ölkələr arasında 
dialoqa kömək edə bilir”. 

S.Markov Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərindən söhbət açaraq qeyd edib 
ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində dinamik 
inkişaf müşahidə olunur. Prezident Vladimir 
Putin Azərbaycana səfər edib, həmin səfər 
zamanı dövlət başçıları Rusiya-Azərbaycan 
regional forumunda iştirak ediblər. Rusiyalı 
ictimai xadimlər, mədəniyyət xadimləri tez-tez 
Azərbaycana səfər edirlər. Xocalı faciəsinin 
ildönümü ilə əlaqədar matəm tədbirlərində 
Dövlət Dumasının nümayəndə heyətinin 
iştirakı Azərbaycan ictimaiyyətinə güclü təsir 
bağışlayıb. Bu, Azərbaycanda Rusiyaya 
dostluq  münasibətlərinə böyük təkan verib. 
Azərbaycanda rus diasporu və Rusiyada 
Azərbaycan diasporu özlərini çox rahat hiss 
edir. Onlar üçün İki Vətən anlayışı çox müna-
sibdir, çünki Rusiya və Azərbaycan arasında 
çoxillik mehriban qonşuluq münasibətləri for-
malaşıb və hazırda bu münasibətlər dinamik 
inkişaf edir. 

Politoloq deyib: “Azərbaycanda turizm 
sürətlə inkişaf edir. Keçən il Azərbaycan 
üç milyona yaxın turist qəbul edib, bu 
turistlər ölkədə 2 milyard dollardan artıq pul 
xərcləyiblər. Ölkədə turizmlə bağlı vəziyyətin 
yaxşılaşması çox cəhətdən ərəb ölkələri 
və İranla viza rejiminin sadələşdirilməsi 
məsələsinin həlli sayəsində mümkün olub. 
Azərbaycan həm də İslam aləmində avropa-
laşmış ölkə kimi cəlbedicidir. Bu müsbət imic 
hesabına Azərbaycan xeyli gəlir əldə edir”. 

Ekspert qeyd edib ki, son illərdə 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektoru qabaqlayıcı sürətlə inkişaf edir. 
Onun fikrincə, bu, neft sektorundan əldə 
edilən gəlirləri düzgün reallaşdırmağa və 
eyni zamanda, iqtisadiyyat üçün möhkəm 
təməl yaratmağa kömək edir. Neft gəlirləri 
infrastrukturun inkişafına uğurla sərmayə 
qoyulur. Yaxşı yollar, aeroportlar tikilib, 
yeni aviareyslər açılıb. Əhaliyə elektron 
xidmətlərin müxtəlif növləri uğurla tətbiq edilir.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

“Prezident İlham Əliyev öz 
seçicilərinin ümidlərini doğruldub. 
Hər şeydən əvvəl, Azərbaycanda 
siyasi və sosial-iqtisadi sabitlik 
qorunub saxlanıb, bu isə insanlar 
üçün çox qiymətlidir”. 

“Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi”

Konfrans iştirakçıları 
əvvəlcə ulu öndərin rayondakı  
abidəsini ziyarət ediblər. 
Daha sonra ümummilli liderin 
fəaliyyətindən bəhs edən 
videoçarx nümayiş olunub.

Tədbirdə ümummilli liderin 
96-cı ildönümü ərəfəsində 
məktəblilər arasında “Heydər 
Əliyev və Azərbaycan ta-
rixi” mövzusunda referat 
müsabiqəsinin keçirilməsinin 
təqdirəlayiq hal olduğu, 
bunun şagirdlərdə tarixə, 
mədəniyyətə diqqət və marağı 
artırmaq, onlara elmi araşdır-
ma, tədqiqat aparmaq bacarığı 
aşılamaq məqsədi daşıdığı 
diqqətə çatdırılıb. Eyni zaman-
da, məktəblərdən göndərilən 5 
mövzu üzrə 125 referatın təşkil 
edilən müstəqil komissiyaya  
təqdim olunduğu bildirilib. Ko-
missiya tərəfindən 5 ən yaxşı 
referat seçilib.     

Çıxış edən Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısı aparatı-
nın ictimai-siyasi, humanitar 
məsələlər və dini qurumlarla 
iş şöbəsinin müdiri Elmin 
İmanov ümummilli lider Heydər 
Əliyev dühasının Azərbaycan 
tarixində yeri və rolu, xalqı, 
dövləti qarşısındakı misilsiz 
xidmətləri barədə ətraflı bəhs 
edib. 

AMEA-nın akademik Yusif 
Məmmədəliyev adına Neft-
Kimya Prosesləri İnstitutunun 
direktoru, akademik  Vaqif 

Abbasov  dahi şəxsiyyətin 
Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi dövrün çoxəsrlik 
dövlətçilik tariximizin ən şanlı 
səhifələrindən olduğunu xüsusi 
vurğulayıb.  

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsinin müdir müavini 
Hüseyn Əsgərov çıxışında 
diqqətə çatdırıb ki, mema-
rı və qurucusu ulu öndər 
Heydər Əliyev olan müstəqil 
Azərbaycan Respublikası 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin uzaqgörən siyasəti, 
müdrik rəhbərliyi nəticəsində 
bu gün regionun ən inkişaf 
etmiş ölkəsinə çevrilib.  

YAP Binəqədi rayon 
təşkilatının sədri Ramiz 
Göyüşov  ulu öndərin gərgin 
əməyi və qətiyyəti sayəsində 
müasir Azərbaycan dövlətinin 
qurulduğunu, ölkəmizin dünya 
məkanında öz layiqli yerini 
tutduğunu xatırladıb.     

Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının müa-
vini Aygün Əliyeva çıxışında 
bildirib ki,  Azərbaycanın 
bugünkü inkişafı, ilk növbədə, 

xalqımızın ümummilli lide-
ri Heydər Əliyevin yeritdiyi 
siyasi xəttin hazırda  uğur-
la  davam etdirilməsinin 
nəticəsidir. Heydər Əliyev 
bütün həyatı boyu Vətəninin, 
xalqının gələcəyini düşünüb,  
Azərbaycanın müstəqilliyinin 
əbədiliyinə bütün varlığı ilə 
inanaraq bu dövlətin ideya 
əsaslarını, strateji inkişaf 
istiqamətlərini konkret olaraq 
müəyyənləşdirib.  

Sonda Bakı şəhəri üzrə 
keçiriləcək geniş elmi-praktik 
konfransda iştirak hüququ 
qazanan məktəblilərə rayon 
icra hakimiyyəti başçısının 
fəxri fərmanı və hədiyyələr  
təqdim olunub. Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısı aparatı-
nın ictimai-siyasi, humanitar 
məsələlər və dini qurumlarla iş 
şöbəsinin müdiri Elmin İmano-
va məktəblilər tərəfindən xatirə 
olaraq Qarabağın rəmzi olan 
“Xarı bülbül” hədiyyə edilib.

“Xalq qəzeti”

Binəqədi rayonunda Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” 

mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilib. 
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 Azərbaycan Respublikasındakı möv-
cud ictimai-siyasi vəziyyətə, Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata keçir-
diyi islahat kursuna, hökumətin ümumi 
daxili və xarici siyasətinə ölkə əhalisinin 
münasibətini öyrənmək məqsədilə Fran-
sanın “Opinion Way” şirkəti tərəfindən 
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna ol-
maqla, Azərbaycanın bütün bölgələrində 
geniş rəy sorğusu keçirilib.

 “Azərbaycanda həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi fəaliyyəti və bu sahədə 
Prezident İlham Əliyevin son ildə apar-
dığı islahatları necə qiymətləndirirsiniz” 
sualına sorğuda iştirak edənlərin 90,5 

faizi bütövlükdə müsbət cavab verib, on-
lardan 64 faizi bu istiqamətdə hökumətin 
fəaliyyətini “tam bəyəndiyini”, 26,5 faizi 
“əsasən bəyəndiyini” vurğulayıb, rəyi 
soruşulanların yalnız 6 faizi bu suala 
“bəyənmirəm”, 3,5 faizi isə “bilmirəm” 
cavabını verib.

 Xatırladaq ki, aztəminatlı təbəqənin 
maddi rifahının yüksəldilməsi, sosial 
müavinətlərinin artırılması istiqamətində 
son illər ərzində bir sıra mühüm tədbirlər 
görülüb. Bu işlərin davamı olaraq 
Prezident İlham Əliyev cari il fevralın 
26-da “Məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslər üçün vahid 

aylıq müavinətin artırılması haqqında” 
sərəncam imzalayıb. Həmin sənədə 
əsasən, vahid aylıq müavinətin məbləği 
aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb. Minimum 
əməkhaqqının, sosial müavinətlərin, 
pensiya və təqaüdlərin artırılma-
sı, problemli kreditlərin həlli, yeni 
tikililərdən mənzil alanların sənədlərinin 
rəsmiləşdirilməsi əhalinin rahat yaşama-
sı üçün görülən işlərdir.

 Dövlətimiz hər il minlərlə köçkün 
ailəsini yeni evlərlə, mənzillərlə təmin 
edir. Təkcə keçən il 5800-dən çox 
mənzil məcburi köçkünlərin istifadəsinə 
verilib. Bakı şəhərinin ərazisindəki 
yataqxanalarda və digər inzibati 
binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 810 
məcburi köçkün ailəsi üçün Prezidentin 
sərəncamına əsasən inşasına 
2018-ci ilin mart ayında başlanan, 

doqquzmərtəbəli daha 15 binanın tikinti 
işləri yüksək keyfiyyətlə sona çatdırılıb. 
Aprelin 5-də Sabunçu rayonunun 
Kürdəxanı qəsəbəsində açılışı edilən 
bu yeni şəhərcik, ölkə üzrə məcburi 
köçkünlər üçün salınan sayca 103-cü 
müasir yaşayış kompleksidir.

 Bu, dövlətimizin sosial siyasətinin 
göstəricisidir. Bu siyasətin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həlli ölkə 
üçün ən prioritet məsələdir. Dövlət başçı-
sı bu prosesin davamlı olacağını, bütün 
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılacağını xüsusi vuğulamışdır: 
“Bu il isə bizim planlarımızda minimum 
6 min mənzilin istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulub. Artıq bu prosesə start 
verilib və əminəm ki, ilin sonuna qədər 
biz buna nail olacağıq”. 

 Sosial sahədə əsl inqilabi dönüş 
başlanıb. 3 milyon insanı əhatə edən 
böyük sosial paket həyata keçiri-
lir. Cəmiyyəti düşündürən istənilən 
məsələdə Prezident xalqla həmrəylik nü-
mayiş etdirib və irəli sürülən məsələlərin 
həlli ilə bağlı operativ tədbirlər həyata 
keçirib.

 Buna görə də Fransanın “Opini-
on Way” şirkətinın Azərbaycandakı 
mövcud ictimai-siyasi vəziyyətə, 
Prezident İlham Əliyevin son bir ildə 
həyata keçirdiyi islahat kursuna xal-
qın münasibətini öyrənmək məqsədilə 
keçirdiyi rəy sorğusunda vətəndaşların 
böyük əksəriyyəti Prezidentin siyasi 
kursunu bəyəndiyini bildirib. Görürük 
ki, respondentlərin cavabları müxtəlif 
səviyyəli ekspert qiymətləndirmələri 
və xalqın fikirləri ilə üst-üstə düşür. 

Məsələ bundadır ki, əksər beynəlxalq 
təşkilatlar, aparıcı maliyyə qurumları 
son bir ildə Azərbaycanda gedən sosi-
al-iqtisadi prosesləri, həyata keçirilən 
islahat kursunu böyük maraqla izləyir 
və müsbət səciyyələndirirlər. Dünya 
Bankının “Doing Business” hesaba-
tında da Azərbaycan hazırda dünya 
miqyasında 25-ci yerdə qərar tutub. 
Aparıcı beynəlxalq reytinq agentlikləri 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi və maliyyə 
durumunu yüksək qiymətləndirirlər. 
Odur ki, Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan xalqının maraqlarını əks 
etdirən sosial-iqtisadi siyasətinin ölkə 
əhalisi tərəfindən bəyənilməsi tam 
təbiidir.

Aydın HÜSEYNOV, 
Milli Məclisin deputatı

Ölkəmizdə aparılan sosial 
siyasətdən danışanda öncə 
onu deməliyik ki, məcburi 

köçkünlərin problemləri Prezident 
İlham Əliyevin və Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyevanın 
ən çox diqqət yetirdikləri, önəm 
verdikləri və qayğı göstərdikləri 
sahədir. Dövlətimiz hər il minlərlə 
köçkün ailəsini yeni evlərlə, 
mənzillərlə təmin edir.

Bakı şəhərinin ərazisindəki 
yataqxanalarda və digər inzibati 
binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 
810 məcburi köçkün ailəsi 
üçün Prezidentin sərəncamına 
əsasən inşasına 2018-ci ilin mart 
ayında başlanan, layihə üzrə 
doqquzmərtəbəli daha 15 binanın 
tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə sona 
çatdırılıb. Aprelin 5-də Sabunçu 
rayonunun Kürdəxanı qəsəbəsində 
açılışı edilən bu yeni şəhərcik, 
ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün 
salınan sayca 103-cü müasir yaşayış 
kompleksidir. Doqquzu 54, dördü 
36, digərləri isə 108 və 72 mənzilli 
yeni yaşayış kompleksində məktəb və 
uşaq bağçası, o cümlədən digər zəruri 
infrastruktur obyektləri yaradılıb, 
ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma 
işləri görülüb. 72-si birotaqlı, 360-ı 
ikiotaqlı, 306-sı üçotaqlı, 72-si isə 
dördotaqlı mənzillərin ümumi sahəsi 
91 min kvadratmetrdir. 

Kompleksin açılışında dövlət 
başçımız çıxış edərək sakinləri təbrik 
etdi, mənzillərlə tanış olduğunu bil-
dirdi. Tezliklə burada bu günə qədər 
ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərin 
yaşayacaqlarını qeyd edərək dedi ki, 
uzun illər ərzində yataqxanalarda, 
pansionatlarda, digər uyğunlaşdırıl-
mış yerlərdə yaşayan köçkünlərin 
həyatında yeni dövr başlayır. “Burada 
yaradılan şərait ən yüksək standartlara 
cavab verir. Gözəl, yaraşıqlı binalar, 
geniş otaqlar, mənzillər. Bu, bizim 
siyasətimizi göstərir. Siyasətimizin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı 
dayanır. Məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli bizim üçün ən 
prioritet məsələdir”.

Dövlət başçısı bu prosesin 
davamlı olacağını, bütün məcburi 
köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılacağını xüsusi vuğuladı: 
“Təkcə keçən il məcburi köçkünlər 
üçün 5 mindən çox mənzil inşa 
edilmişdir. Onlar bu mənzillərə 
köçürülürlər. Bu il isə bizim plan-
larımızda minimum 6 min mənzilin 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. 
Artıq bu prosesə start verilib və 
əminəm ki, ilin sonuna qədər biz buna 
nail olacağıq”. 

Həqiqətən də son illərdə həm 
dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən 
köçkünlər üçün mənzillərin tikintisinə 
başlanıb. Ötən il açılan “Qobu Park” 
köçkün şəhərciyində mindən çox 
ailə üçün yeni binalar, evlər tikilib, 
bütün infrastruktur yaradılıb. İşğaldan 
azad edilən Cocuq Mərcanlıda öncə 
50, sonra isə 100 evin tikintisi başa 
çatdırılıb, biznes üçün də çox gözəl 
şərait yaradılıb. Tərtərin Şıxarx 
qəsəbəsində tikilmiş şəhərcik isə 1200 
ailənin mənzil problemini həll edib. 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın tapşırığı ilə 2017-ci 
ilin may ayında Qaradağ rayonunda 
1026 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa 
edilən yaşayış kompleksinin təməli 
qoyulub. Abşeron rayonunun Masa-
zır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu 
rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 
mənzil məcburi köçkünlərə təqdim 
edilib. Bununla yanaşı, Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən alınan 
465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu 
mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi 
Yardım Stansiyasının yarımçıq bi-
nasından məcburi köçkün ailələrinin 
köçürülməsi başa çatdırılıb. 

Dövlətin sosial siyasətində yalnız 
məcburi köçkünlərin problemlərinin 

həlli, onların məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması durmur. Bütün 
vətəndaşların probleminə, rifahının 
yaxşılaşdırılmasına önəm verilir, 
qayğı göstərilir, ciddi diqqət və 
nəzarət edilir. Əməkhaqqı, pensiya və 
təqaüdlərin istehlak tələbinə uyğun 
artırılması və indeksləşdirilməsi, 
mütəmadi olaraq əhalinin real 
gəlirlərinin bazar səviyyəsinə uyğun-
laşdırılması, aztəminatlı insanların, 
tələbələrin, əlillərin, şəhid ailələri 
və veteranların sosial müdafiəsinin 
təşkili, məktəb və xəstəxanaların 
tikintisi, səhiyyə, təhsil sahələrinin, 
sosial sığorta qaydalarının, ünvanlı 
sosial yardım və pensiya sisteminin 
təkmilləşdirilməsi sahəsində atılan 
addımlar Azərbaycan dövlətinin 
çoxşaxəli sosial siyasətinin təzahür 
formalarının yalnız bir hissəsidir.

Ölkədə sosial sahədə görülən 
işlərin miqyasını təsəvvür etmək 
üçün təkcə maaş və pensiyaların, o 
cümlədən minimum əməkhaqqının 
son 15 ildə bir neçə dəfə artırıldığı-
na nəzər salmaq kifayətdir. Həmin 
müddətdə maaşlar 7, pensiyalar 
9, minimum əməkhaqqı 6,5 dəfə 
artıb. Ötən il də Prezidentin müvafiq 
sərəncamları ilə bütün növ pensiya-
lar, təqaüdlər və sosial müavinətlər 
artırılmışdır.

Əməkhaqları

Prezidentin sərəncamı ilə martın 
1-dən ölkə üzrə minimum aylıq 
əməkhaqqının 180 manat müəyyən 
edilməsi birbaşa əhalinin rifahının 
yüksəldilməsinə xidmət edir. Həmin 
sərəncamın imzalanması ölkədə 
çalışan 600 min nəfərin əməkhaqqının 
artırılması deməkdir. Yəni, qanunla 
dövlət sektorunda işləyən 450 min 
nəfərlə yanaşı, özəl sektorda çalışan 
150 min nəfərin də əməkhaqqı 180 
manatdan aşağı olmayacaq. Bir sözlə, 
martın 1-dən özəl sektor üzrə bütün 
işəgötürənlər əmək müqavilələrində 
müvafiq dəyişikliklər edərək mi-
nimum əməkhaqqını 180 manata 
çatdırmalı və bu dəyişikliyi də Əmək 
Müqaviləsi Bildirişi üzrə Elektron 

İnformasiya Sistemində qeydiyyatdan 
keçirib rəsmiləşdirməli olmuşlar. 

Bu işə ciddi nəzarət olunur və 
minimum əməkhaqqını qeyd olu-
nan səviyyəyə çatdırmayanlar əmək 
qanunvericiliyini pozmuş olacaq-
lar ki, belə olan halda da aidiyyəti 
məsuliyyət tədbirləri görüləcək. 
Sərəncamla minimum əməkhaqqının 
artırılması muzdla çalışanların azı 
40 faizinin əməkhaqlarının artması-
na imkan verəcək. Prezident İlham 
Əliyev demişdir: “Biz minimum 
əməkhaqqını və pensiyanı qaldıran-
da mən bildirmişdim ki, bu proses 
bundan sonra da aparılacaq. Çünki biz 
əsas infrastruktur layihələrini demək 
olar ki, icra etmişik. Düzdür, hələ ki, 
icra ediləsi layihələr var, o cümlədən 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair dördüncü Dövlət Proqramında 

kifayət qədər böyük tədbirlər nəzərdə 
tutulur. Ancaq biz, ilk növbədə, 
əsas diqqəti vətəndaşların sosial 
məsələlərinə yönəldəcəyik”.

 
Şəhid ailələri

 
Dövlət başçısı ölkədə əhalini 

narahat edən bütün sosial-iqtisa-
di məsələləri bilir və onları daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Onların 
həlli istiqamətində ciddi tapşırıqlar 
verir, nəticəsi ilə şəxsən maraq-
lanır. Məsələn, şəhid ailələrinə, 
istisnasız olaraq, 11 min manat 
birdəfəlik müavinətlərin verilməsi, 
həmin kateqoriyaya aid olanlara 
müavinətin 242 manatdan 300 ma-
nata, həmçinin Əfqanıstan veteran-
larının müavinətinin 220 manatdan 
300 manata qaldırılması, məcburi 

köçkünlərlə bağlı geniş inşaat 
proqramlarının icrası bu istiqamətdə 
görülən işlərin təsdiqidir.

Sosial müavinətlər

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına uyğun olaraq, sosial 
müavinətin məbləğinin yaşa görə 
müavinət alanlar üçün 73 manatdan 
130 manata, I qrup əlilliyə görə 150 
manata, II qrup əlilliyə görə 130 
manata, III qrup əlilliyə görə isə 
110 manata, sağlamlıq imkanları 
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar 
üçün 82 manatdan 150 manata, 
ailə başçısını itirməyə görə isə 
ailə üzvlərinin hər biri üçün 68 
manatdan 80 manata çatdırılması nə 
qədər ailənin büdcəsinə köməkdir. 
Sərəncam 576,8 min nəfərə yönələn 

sosial müavinətlərin və Prezidentin 
aylıq təqaüdlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması, eləcə də həmin 
təqaüdlərin əhatə dairəsinin daha da 
genişləndirilməsi məqsədinə xidmət 
edir.

Beşdən çox uşağı olan qadın-
lara hər uşaq üçün 33 manatdan 55 
manata, uşağın anadan olmasına 
görə 109 manatdan 200 manata, dəfn 
üçün ödənilən sosial müavinətin 
məbləğinin isə 146 manatdan 300 
manata çatdırılması üçün normativ 
hüquqi aktların layihələri hazırlanır. 

25 fevral tarixli sərəncam, eyni 
zamanda, Azərbaycan Prezidentinin 
təqaüdü ilə təmin edilənlərin əhatə 
dairəsinin genişlənməsinə əsas yara-
dıb. Belə ki, sərəncama uyğun olaraq 
I qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkan-
ları məhdud 18 yaşınadək şəxslərə 
qulluq üçün əmək pensiyasının 
sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə, I qrup 
əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlərə 
və sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək uşaqlara qulluq edənlərə 50 
manat məbləğində təqaüd təsis edilib. 
Sənəddə, habelə müharibə veteran-
larına kommunal, nəqliyyat və digər 
xidmətlərə görə sosial müavinət, 
habelə döyüşən ordunun tərkibində 
xidmət etmiş müharibə iştirakçılarının 
əmək pensiyasının sığorta hissəsinə 
əlavə əvəzinə, 80 manat məbləğində 
Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü 
təsis edilib.

Digər sərəncama əsasən, məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər tutulan 
şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin 
məbləği bu il aprelin 1-dən 50 faiz 
artırılır ki, bu da dövlət başçısı-
nın həmin kateqoriyadan olanla-
rın sosial problemlərinin həllinə 
göstərdiyi növbəti qayğıdır. Prezident 
Kürdəxanıda yeni yaşayış kompleksi-
nin açılışında bu məsələyə toxunaraq 
demişdir: “Bu yaxınlarda çox böyük 
sosial paket təsdiqləndi. O cümlədən 
məcburi köçkünlərin müavinətləri 50 
faiz artmışdır. Özü də biz bu məbləği 
bir neçə dəfə artırmışıq. Bu gün hər 

bir köçkünə verilən müavinət 50 
faiz artıb. Bu, bizim köçkünlərə olan 
diqqətimizi əks etdirir”.

Bundan başqa 1941-1945-ci illər 
Böyük Vətən müharibəsi iştirak-
çılarına, İkinci dünya müharibəsi 
dövründə Leninqrad şəhərinin 
mühasirəsi zamanı işləmiş və “Le-
ninqradın müdafiəsinə görə” medalı, 
“Leninqrad mühasirəsində yaşayan” 
döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə 
(müharibə əlilləri istisna olmaqla) 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin təqaüdünün məbləği (121 manat) 
150 manata çatdırılıb.

Təqaüd və pensiyalar
 
Bununla yanaşı, son aylarda 

dövlət başçısının imzaladığı fərman 
və sərəncamlara əsasən, 100 minə ya-
xın tələbənin təqaüdünün artırılması, 
minimum pensiyaların 38 faiz artaraq 
116 manatdan 160 manata qədər 
qalxması və bunun müqabilində 223 
min insanın pensiya təminatının yax-
şılaşdırılması dövlətin bu təbəqəyə 
göstərdiyi diqqətin əyani sübutudur.

Ev sənədləri

Uzun illər ərzində vətəndaşları 
narahat edən problemlərdən biri 
kimi vaxtilə tikilmiş və hansısa 
səbəblərə görə rəsmi olaraq qəbul 
edilməmiş çoxmənzilli binala-
rın sənədləşdirilməsi məsələsinin 
həlli haqqında imzalanan fərman 
da minlərlə vətəndaşımızı sevin-
dirdi. Çünki imzalanmış fərman 
əsasında bu məsələ həll olunmuş 
hesab edilməlidir. İnanırıq ki, yaxın 
gələcəkdə müvafiq dövlət orqanları 
bütün sənədləşmə işlərini apararaq 
məsələnin həllini təmin edəcəklər.

Problemli kreditlər

Problemli kreditlərin həlli isə 
minlərlə ailənin kredit yükünü 
yüngülləşdirdi. Prezidentin həmin 
fərmanı ilə 800 min nəfərin kredit 
problemi birdəfəlik həll edildi. İlham 
Əliyev vətəndaşla bank arasında 
etimad mühitini bərpa etdi, məhkəmə 
çəkişmələri vətəndaşın xeyrinə həll 
olundu. Bu fərmanla bir daha sübut 
olundu ki, Azərbaycan dövləti üçün 
öz vətəndaşının mənafeyindən üstün 
heç nə yoxdur.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Biz ölkəmizi 
müasirləşdirməliyik, 
biz Azərbaycanı inkişaf 
etdirməliyik. Elə etməliyik ki, 
bütün problemlər öz həllini 
tapsın. İqtisadi, sosial 
sahələrdə, məhkəmə-hüquq, 
dövlət orqanları sahələrində 
bütün xoşagəlməz hallara son 
qoyulmalıdır. Azərbaycanda 
şəffaflıq tam təmin edilməlidir 
və biz buna nail olacağıq. Bu, 
bizə əlavə imkanlar verəcək. 
Büdcə daxilolmaları daha da 
artacaq, sosial məsələlərin 
həlli daha da sürətlə gedəcək. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Quruculuq, abadlıq, inkişaf – 
Azərbaycanı  fərqləndirən  amillər

Dünyada çox az ölkə tapılar ki, 
sosial siyasətin təzahür formalarının 
müxtəlifliyinə görə Azərbaycanla 
müqayisə oluna bilsin. Çünki Azərbaycan 
vətəndaşının problemlərinin həlli, 
onun rifahının yaxşılaşdırılması 
yolunda görülən işlər ölkənin prioritet 
məsələsidir. İnsanların rifahının 
yaxşılaşdırılması naminə dövlət 
başçısı tərəfindən imzalanan fərman və 
sərəncamlar dediklərimizin təsdiqidir.

 Prezidentin sosial-iqtisadi siyasətinin 
əhali tərəfindən bəyənilməsi tam təbiidir 
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Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri 
və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın iclası keçirilib

 � Aprelin 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti yanında Yetkinlik 
yaşına çatmayanların işləri və 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə 
komissiyanın iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda 
komissiyanın üzvləri və aidiyyəti qurum-
ların nümayəndələri iştirak ediblər.

Baş nazirin müavini, komissiyanın 
sədri Əli Əhmədov iclasın gündəliyində 
üç məsələnin olduğunu bildirib. Bun-
lar uşaq hüquqlarının təmin edilməsi 
vəziyyətinə dair ölkə üzrə 2018-ci il 
üçün hesabatın müzakirəsi, 2019-cu ildə 
monitorinq keçirilməsi nəzərdə tutulan 
dövlət uşaq müəssisələrinin siyahısı-
nın təsdiq edilməsi və komissiyanın 
nəzdində yaradılan işçi qrupun tərkibinin 
təsdiq edilməsi məsələləridir. 

Uşaq hüquqlarının təmin edilməsi 
vəziyyətinə dair ölkə üzrə 2018-ci il 
üçün hesabatla çıxış edən Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova 

uşaqlarla işin vacibliyini bildirib. Qeyd 
edib ki, bu işdə əsas rol valideynlərin 
üzərinə düşür. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda uşaq 
hüquqlarının həyata keçirilməsi və 
bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin 

görülməsi müxtəlif qurumlar tərəfindən 
aparılır. Bu qurumların gördüyü işlərə və 
onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə 
isə Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik 
yaşına çatmayanların işləri və hüquqla-
rının müdafiəsi üzrə komissiya baxır.

Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən  
FHN İrana humanitar yardım göndərib

AZƏRTAC xəbər verir ki, FHN-in 
ayırdığı humanitar yardım aprelin  
10-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Mülki Müdafiə Qoşunlarının Mülki 
Müdafiə Alayından İrana yola salınıb.  

Fövqəladə hallar nazirinin müavini, 
tibb xidməti general-leytenantı Faiq 
Tağızadə jurnalistlərə müsahibəsində 
bildirib ki, ümumi dəyəri 950 min manat 
olan humanitar yardıma 166 ədəd 
mətbəx dəsti, 3 min ədəd yataq dəsti, 
75 çadır, 150 ədəd müxtəlif parametrli 

su nasosu, 5 ədəd 4 metrlik rezin qayıq, 
140 ədəd işçi geyimi, 320 xilasedici 
geyim dəsti və 200 ədəd xilasedici jilet, 
“Katerpiller”, “Komatsu” markalı iki ədəd 
ekskavator daxildir.

Qeyd edək ki, baş vermiş təbii 
fəlakət insan itkisi və dağıntılara 
səbəb olub, infrastruktura ciddi ziyan 
dəyib. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev təbii fəlakət nəticəsində insan 
tələfatı ilə əlaqədar martın 27-də İran 
Prezidenti Həsən Ruhaniyə başsağlığı 
verib. 

İran İslam Respublikasında 
aramsız yağışlar nəticəsində 
baş vermiş təbii fəlakətlə 

əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin tapşırığına əsasən, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
(FHN) aprelin 10-da Azərbaycan 
Hökuməti adından bu ölkəyə 
humanitar yardım göndərib. 

Dövlət Komitəsi: Yanğın zamanı ziyan 
dəymiş 23 mənzilin sakinlərinə dövlət 

tərəfindən kirayə pulu veriləcək

Komitənin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu barədə xəbər 
alındıqdan dərhal sonra Baş nazirin müa-
vini Əli Əhmədov, Dövlət Komitəsinin sədri 
Rövşən Rzayev, sədr müavinləri və digər 
məsul işçilər hadisə yerində olublar. Yan-
ğın baş verdikdən sonra Dövlət Komitəsi 

tərəfindən yaradılmış komissiya hadisə 
yerinə gedib, siyahıyaalınma aparılıb. 

Qeyd edək ki, yanğın binanın üçüncü 
mərtəbəsində dəhlizdə baş verib. Yanğının 
söndürülməsi zamanı sudan ziyan çəkmiş 23 
mənzildə yaşayan məcburi köçkünlərə dövlət 
tərəfindən kirayə pulu veriləcək. 

Yanğın zamanı yanğınsöndürənlər 
tərəfindən biri azyaşlı olmaqla 2 nəfər xilas 
edilib, 10 sakin təxliyə olunub. Hadisə 
nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan 

şəxslərdən birinə hadisə yerində, digərinə 
xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərilib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının 
başvermə səbəblərini araşdırır, dəymiş ziyan 
müəyyənləşdirilir. Araşdırmalardan sonra 
yekun rəy veriləcək. Rəy əsasında müvafiq 
hüquqi addımlar atılacaq.

Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsi aprelin  

10-da Bakıda, Babək 
prospektində məcburi 
köçkünlərin məskunlaşdıqları 
binada baş verən yanğınla 
əlaqədar məlumat yayıb. 

Hikmət Hacıyev: İşğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni 
fəaliyyətlər problemi ilə bağlı tədbirlər davam etdiriləcək

Konfransın nəticələrini 
AZƏRTAC-a şərh edən 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev bildirib ki,  Prezident 
İlham Əliyev ölkəmizin 
işğal olunmuş ərazilərində 
qeyri-qanuni fəaliyyətlərin 
qarşısının alınmasını xarici 
siyasətimizin qarşısında mü-
hüm tapşırıqlar kimi qoyub. 
Bu xüsusda Azərbaycanda 
və xaricdə müxtəlif tədbirlər 
keçirilir. Belə ki, martın 5-də 
beynəlxalq ekspertlərin işti-
rakı ilə Azərbaycanda hərbi 
işğal altında olan ərazilər və 
üçüncü tərəflərin məsuliyyəti 
adı altında beynəlxalq konf-
rans keçirilib. Azərbaycan 
Respublikasının malik olduğu 
peyk imkanlarından istifadə 
etməklə, Ermənistanın 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində həyata keçirdi-

yi fəaliyyətləri sübut edən 
faktlar müəyyən olundu və 
bu da bir hesabat formasın-
da beynəlxalq ictimaiyyətə 
təqdim edildi. 

Bu prosesin ardınca isə 
bu gün BMT-nin Cenevrə 
Bölməsində “İşğal olunmuş 
ərazilərdə qeyri-qanuni 
fəaliyyətlər və onun insan 
hüquqlarına təsiri” mövzu-
sunda konfrans keçirildi. 
Bu tədbirə paralel olaraq, 
Strasburqda Avropa Şurası-
nın mənzil-qərargahında da 
qeyri-qanuni fəaliyyətlər və 
onun Avropa Şurası qarşısın-
da götürülmüş öhdəliklərlə 
ziddiyyət təşkil etməsi və 
ona təsirləri mövzusunda 
konfrans keçirilir. Bu, onu 
göstərir ki, dövlətimizin 
başçısının tapşırığına uyğun 
olaraq, kompleks şəkildə 
bütün istiqamətlərdə aidiyyəti 
beynəlxalq təşkilatlarda 
bu mövzu ardıcıl surətdə 

qaldırılır və beynəlxalq 
problemin tərkib hissəsində 
Azərbaycan Respublikasının 
üzləşdiyi problem də dün-
ya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırılır.

Şöbə müdiri qeyd edib 
ki, bugünkü konfransda 
məhz qeyri-qanuni iqtisadi 
fəaliyyətlər və onların insan 
hüquqlarına təsiri mövzu-
suna toxunulub. Beynəlxalq 
hüquq və beynəlxalq hu-
manitar hüquq, xüsusilə 
də Cenevrə Konvensiya-
ları nöqteyi-nəzərindən 
baxdıqda və beynəlxalq 
təcrübəyə müraciət etdikdə, 
aydın şəkildə görünür ki, 
işğal olunmuş ərazilərdə 
qeyri-qanuni fəaliyyətlərin 

həyata keçirilməsi dövlətlər 
üzərinə konkret beynəlxalq 
hüquqi məsuliyyət də 
qoyur. Buna baxmayaraq, 
Ermənistan Respublika-
sı öz üzərinə götürdüyü 
beynəlxalq öhdəliklərə zidd 
şəkildə Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində bir 
neçə istiqamət üzrə qeyri-
qanuni fəaliyyətlər aparır. 
Bunların arasında narahat-
lıq doğuran məqamlardan 
biri də Azərbaycanın iş-
ğal olunmuş ərazilərində 
məskunlaşma siyasətinin 
aparılmasıdır. Belə ki, 
Suriyadan olan qaçqınların 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində yerləşdirilməsi, 
burada demoqrafik tərkibin 

dəyişdirilməsi, həmçinin 
işğal edilmiş ərazilərdə 
Azərbaycanın maddi-
mədəniyyət abidələrinin 
dağıdılması və talan edilməsi, 
onların Azərbaycan xalqı-
na mənsubluğunu bildirən 
memarlıq xüsusiyyətlərinin 
dəyişdirilməsi istiqamətində 
fəaliyyət göstərilir, addımlar 
atılır.

Beynəlxalq hüquqda 
bu məsələ aydın şəkildə 
müəyyən olunsa da, 
dövlətlərin milli qanunları 
səviyyəsinə gəldikdə, burada 
ziddiyyətlər üzə çıxır. Açıq 
şəkildə qeyd etməliyik ki, bəzi 
dövlətlərin hüquqi və fiziki 
şəxsləri Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində fəaliyyət 
göstərirlər və bu məsələ də 
bu gün konfrans çərçivəsində 
müzakirə olundu. 

Hikmət Hacıyev, 
həmçinin diqqətə çatdırıb 
ki, bu kimi tədbirlər davam 
etdiriləcək. BMT-nin aidiyyəti 
üzrə digər təsisatlarında, 
o cümlədən Nyu-Yorkdakı 
mənzil-qərargahında da 
bu istiqamətdə müva-
fiq tədbirlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Elgün NIFTƏLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Cenevrə

BMT-nin Cenevrə Bölməsinin qərargahında 
Azərbaycan Respublikasının Cenevrədəki 
BMT Bölməsi və digər beynəlxalq 
təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyi 
BMT-nin Sülh Universiteti ilə birgə 
“Münaqişə ərazilərində qeyri-qanuni 
iqtisadi fəaliyyətlərin insan hüquqlarına 
təsirləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans 
təşkil edib.

Anadolu Agentliyi: Azərbaycan xalqı 
İlham Əliyevin islahatlarını dəstəkləyir 

Agentlik məlumatı “Azərbaycan xalqı 
İlham Əliyevin islahatlarını dəstəkləyir” 
sərlövhəsi ilə təqdim edib. 

Məlumatda bildirilir ki, sorğunun 
“Prezident İlham Əliyevin son bir ildə gördüyü 
işləri necə qiymətləndirirsiniz” sualına 
respondentlərin 85,1 faizi bütövlükdə müsbət 
cavab verib. 

Anadolu Agentliyi sorğu blankında olan 
digər sualların cavabları barədə də oxuculara 

ətraflı məlumat verib.

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Türkiyənin Anadolu Agentliyi 
Fransanın nüfuzlu və peşəkar 
tədqiqat mərkəzlərindən biri 
olan “Opinion Way” şirkətinin 
Azərbaycan Prezidentinin 
son 1 il ərzindəki fəaliyyəti ilə 
bağlı keçirdiyi rəy sorğusunun 
nəticələri barədə məlumat 
yayıb.

Milli Məclisin deputatı Avropa Parlamentini Azərbaycana 
daha korrekt münasibət göstərməyə çağırıb

Bu fikirləri AŞPA-nın sessiyasın-
da “Demokratiya üçün Avropa Birliyi 
mexanizmlərinin yaradılması, hüquqi 
dövlət və əsas hüquqlar” mövzusuna 
həsr edilmiş müzakirələrdə deputat 
Rafael Hüseynov bildirib. 

Deputat Avropa Parlamentinin 
xüsusi qətnaməsi ilə 2016-cı ildə 
Avropa İttifaqının üzv dövlətlərində 
demokratiya, qanunun aliliyi, insan 
hüquqları ilə bağlı proseslərə nəzarət 
etmək üçün daimi fəaliyyət göstərən 
monitorinq mexanizmini yaratmaq 
təşəbbüsünü yada salaraq bildi-
rib ki, bu iş hələ tamamlanmayıb. 
Müzakirələr davam edir. Əhatəli, or-
taq, icbari mexanizmin formalaşdırıl-
ması Avropanın digər mühüm təsisatı 
olan Avropa Şurası ilə sıx əməkdaşlıq 
olmadan mümkün deyil. Avropa Şura-
sı ilə Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı 
anlaşma haqqında memorandumun 
imzalanmasından 10 ildən artıq 
zaman keçir. Bu müddətdə ildən-ilə 
inkişaf edərək dərinləşmiş strateji 

tərəfdaşlıq iki qurum arasında hüquqi 
sferada daha artıq yaxınlaşmaya, 
uyğunlaşmaya, ortaq dəyərlərə 
münasibətdə daha yekdil mövqelərin 
müəyyənləşməsinə şərait yaradıb. 
İndiki halda və yaxın perspektivdə 
Avropa Şurası həm Avropa İttifaqı-
na, həm Avropa Parlamentinə bu 
istiqamətdə hələ çox gərək olacaq.

Rafael Hüseynov Avropa 
Parlamentində Azərbaycana 
münasibətdə ara-sıra müşahidə 
edilən qərəzli münasibət məsələsinə 
də toxunub. “Təəssüflər olsun 
ki, Avropa Parlamentində də ikili 
standartlar, sifarişli mövqelər, qey-
ri-obyektiv yanaşmalar mütəmadi 
olaraq müşahidə edilir. Avropa 
Parlamentinin son bir neçə ildəki 
fəaliyyətində, konkret olaraq 
Azərbaycana münasibətdə bunun 
dəfələrlə şahidi olmuşuq. Qərəzli 
qətnamələr, həqiqətləri təhrif edən, 
Azərbaycana qarşı təcavüz siyasətini 
həyata keçirən qüvvələrə açıq dəstək 

nümayiş etdirən və həqiqətlərin 
təhrifi ilə müşayiət olunan çıxışlar 
bunun bariz nümunəsidir. Üstəlik, 
Avropa Parlamentinin bir sıra depu-
tatları da Azərbaycanın işğal altında 
olan ərazilərinə qanunsuz səfərlərə 
getməklə açıq şəkildə separatizmə və 
işğala dəstəklərini ifadə etmişlər”, - 
deyə deputat bildirib. 

O vurğulayıb ki, demokratik 
dəyərlərə sədaqət, qanunun aliliyinə 
hörmət vacib meyarlardır. Onlara 
hansısa məsələdə riayət edib, han-
sısa məsələdə onlardan sapınmaq 
qəbuledilməzdir. Yarımdemokrat 
olmaq mümkün deyil. Riyakarlıqla bu 
mühüm dəyər qətiyyən uyğun gəlmir.

R.Hüseynov Avropa Şurası-
nın digər Avropa təsisatları ilə 
müqayisədə bir sıra üstünlükləri 
olduğunu, Avropa İttifaqının, Avro-
pa Parlamentinin bu təcrübələrdən 
bəhrələnməsinin faydalı olacağını 

diqqətə çatdırıb. “Avropa Şurasının 
qitədə demokratik fəzanın yaranması, 
müştərək qanun müstəvisinin forma-
laşmasında on illərlə gerçəkləşdirdiyi 
tədbirlər ən yüksək təqdirəlayiqdir. 
İndiki halda da Avropa İttifaqının və 
Avropa Parlamentinin Avropa Şura-
sından və onun Parlament Assamble-
yasının təcrübələrindən bəhrələnməsi 
həm zəruri, həm əhəmiyyətlidir. 
Yəni, demokratiya və qanunçu-
luq sahəsində daha işlək, daha 
mütəhərrik və müştərək istifadəyə 
layiq mexanizmlərin yaradılmasından 
söhbət gedərsə, şübhəsiz ki, burada 
Avropa Şurasının təcrübələri əsas 
dayaq nöqtəsi kimi götürülməlidir”, - 
deyə R.Hüseynov qeyd edib.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

İnsan haqlarına hörmətin tam bərqərar olacağı, bütün 
istiqamətlərdə qanunun aliliyinin təmin ediləcəyi daha rahat, 
daha yaşamalı Avropa Evini qurmaq yolunda çalışmalar 

yeni söhbət deyil. Bu istiqamətdə müzakirələr də, müxtəlif 
layihələrin hazırlanması da son yarım əsrdən artıq müddətdə 
intensiv şəkildə davam etməkdədir. Lakin son dövrdə bu 
cəhdlər bir qədər də artıb və daha məqsədyönlü olub. 
Zənnimcə, bunun başlıca səbəbi Avropanın bütövləşməsi 
istiqamətində problemlərin ildən-ilə çoxalması, Avropa 
“maşını” mexanizmlərinin heç də həmişə rəvan işləməməsi, 
ayrı-ayrı böhranlı halların çoxalması ilə bağlıdır. 28 ölkəni əhatə 
edən Avropa Parlamenti ilə 47 üzv dövləti birləşdirən Avropa 
Şurası quruluşlarına, iş üslublarına görə nə qədər fərqli olsalar 
da, fəlsəfəsi etibarilə bir-birinə çox yaxındır və mahiyyətcə 
uyğun məqsədlərə xidmət edirlər.

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycanın 
gələcək inkişaf planları müzakirə edilib

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) ilə 
Azərbaycan arasında texniki əməkdaşlıq 
sahəsində mövcud əlaqələrinin hazırkı 
vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub.

Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, aprelin 10-da 
maliyyə naziri Samir Şərifov Beynəlxalq Val-
yuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyası-
nın yeni rəhbəri Natalia Tamirisa ilə görüşüb. 
Görüşdə Azərbaycan üzrə missiyanın keçmiş 
rəhbəri Məhəmməd əl-Qorçi də iştirak edib.

Tanışlıq xarakteri daşıyan görüşdə BVF 
ilə Azərbaycan arasında texniki əməkdaşlıq 

sahəsində mövcud əlaqələrinin hazırkı 
vəziyyəti və perspektivləri, gələcək inkişaf 
planları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 
Həmçinin ölkədə makroiqtisadi sabitliyin, 
davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin 
olunduğu, əlverişli biznes və investisiya mühi-
tinin yaradıldığı qeyd olunub.

S.Şərifov N.Tamirisaya gələcək 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb, BVF ilə 
Azərbaycan arasında mövсud yüksək 
səviyyəli əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi 
istiqamətində səy göstərəcəyinə ümidvar 
olduğunu bildirib.
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“Dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan bi-
lik və bacarıqlarının diaqnos-
tik qiymətləndirilməsi aparılan 
müəllimlərin, həmin müəssisələrin 
direktor və direktor müavinlərinin 
vəzifə maaşları sxeminin və 
məbləğlərinin, vəzifə maaşlarına 
əlavələrin məbləğlərinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı il 11 iyul tarixli 270 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi 
barədə

“Minimum aylıq əməkhaqqının 
artırılması və “Minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 3545 
nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2019-cu il 8 fevral 

tarixli 937 nömrəli Sərəncamının 
2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrində çalışan bilik və baca-
rıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi 
aparılan müəllimlərin, həmin 
müəssisələrin direktor və direktor 
müavinlərinin vəzifə maaşları sxemi-
nin və məbləğlərinin, vəzifə maaşla-
rına əlavələrin məbləğlərinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı 
il 11 iyul tarixli 270 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2016, № 7, maddə 
1349; 2018, № 3, maddə 612, № 11, 
maddə 2432) 4-cü hissəsi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“4. Müəllimlərinin bilik və bacarıq-
larının diaqnostik qiymətləndirilməsi 

aparılan dövlət ümumi təhsil 
müəssisələrinin direktorlarının aylıq 
vəzifə maaşı Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 
fevral tarixli 68 nömrəli Qərarına  
1 nömrəli əlavə - “Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən müəssisələrdə 
(Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın (AMEA-nın), AMEA-nın Naxçıvan 
və Gəncə bölmələrinin tabeliyində 
olan elmi müəssisə və təşkilatlar istis-
na olmaqla) çalışan işçilərin əməyinin 
ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli”nin 
18-ci dərəcəsinə uyğun olaraq, direk-
tor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı 
isə direktorun vəzifə maaşından 10 
faiz aşağı müəyyən edilsin.”.

2. Bu Qərar 2019-cu il martın 
1-dən tətbiq edilir.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Hafiz Paşayev Macarıstanın ali ordeni ilə təltif edilib

Universitetdən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
“Macarıstanın Xidmətlərinə 
görə Komandor Xaçı”nı 
Hafiz Paşayevə Macarısta-
nın Azərbaycandakı səfiri 
Viktor Sederkenyi təqdim 
edib. ADA Universitetində 
keçirilən mərasimdə səfir 

ölkəsinin Prezidenti Yanoş 
Aderin adından təbrikləri 
çatdırıb və mükafatı 
təqdim edib. O vurğula-
yıb ki, Hafiz Paşayev bu 
ali ordenə Macarıstan-
Azərbaycan əməkdaşlığının 
strateji səviyyəyə çat-
dırılması, ölkələrimiz 
arasında mədəni və elmi 
sahədə münasibətlərin 
möhkəmləndirilməsində 
töhfəsinə görə layiq görü-
lüb. 

Mükafata görə 
təşəkkürünü ifadə edən 
Hafiz Paşayev bildirib 

ki, ali ordeni bütün ADA 
Universiteti adından qəbul 
edir və bundan sonra 
iki ölkənin elmi icmasını 
yaxınlaşdırmaq üçün daha 
həvəslə səy göstərəcək. O 
deyib: “Hər iki tərəf üçün 
mümkün sayda çox tələbə 
təhsilləndirmək vacibdir ki, 

gələcəyimiz əmin əllərdə 
olsun”.

Mərasimdən sonra işçi 
görüş zamanı səfir Viktor 
Sederkenyi bu günlərdə 
Azərbaycana səfər edən 
Macarıstanın xarici siyasət 
və ticarət naziri Peter Siyar-
tonun ADA Universitetindəki 
çıxışı barədə yüksək 
təəssüratını bölüşüb. O 
qeyd edib ki, nazir ADA-nın 
tələbə və müəllim heyəti 
qarşısındakı çıxışını və 
daha sonra dinamik sual-
cavab sessiyasını səfərinin 
yaddaqalan hissəsi kimi 

xatırlayır. 
Rektor Hafiz Paşayev 

səfirlə söhbəti zamanı hələ 
Sovet İttifaqı dövründə 
Macarıstana alim kimi etdiyi 
mübadilə səfərini xatırlayıb 
və bildirib ki, Macarıstan 
elmi, xüsusilə də nüvə fizi-
kası sahəsi yüksək səviyyəli 
mütəxəssisləri ilə seçilirdi.

Tərəflər ADA Univer-
sitetinin Macarıstanın 
hazırda üç ali təhsil ocağı 
ilə imzaladığı əməkdaşlıq 
anlaşmalarının nəticələrini 
nəzərdən keçirib, artan 
sayda tələbə və müəllim 

heyəti üzvünün mübadilə 
proqramlarında iştirakını 
məmnunluqla qeyd ediblər. 
Vurğulanıb ki, ADA Maca-
rıstan universitetlərinə 27 
nəfər göndərməklə, qarşı 
tərəfin 7 tələbəsini mübadilə 
semestrlərinə qəbul edib. 
Tərəflər bu rəqəmləri daha 
da artıracaqlarını bildiriblər. 
ADA Universitetində Vışeq-
rad Qrupunun 25 illik yubi-
leyinin elmi konfransla qeyd 
edilməsi də əməkdaşlığın 
uğurlu nəticələrindən biri 
kimi qeyd olunub.

Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini, 
ADA Universitetinin rektoru, səfir Hafiz 
Paşayev Macarıstanın ali ordeni ilə təltif 

olunub.

On milyonuncu vətəndaşın doğum haqqında şəhadətnaməsi 
valideynlərinə təntənəli surətdə təqdim olunub 

Bu əlamətdar hadisə 
münasibətilə Prezident 
İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva 
Azərbaycan xalqını və 
körpənin valideynlərini 
təbrik edərək xeyir-dua 
veriblər.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, aprelin 10-da körpənin 
valideynləri Rauf Həsənov 
və Nigar Ocaqova Ədliyyə 
Nazirliyinin Bakı şəhəri 

Nərimanov rayon qeydiyyat 
şöbəsinə gələrək ilk övlad-
larının adını məhz Mehriban 
xanım Əliyevanın şərəfinə 
Mehriban adlandırdıqlarını 
bildiriblər.

Valideynlər 
Azərbaycanın birinci xa-
nımı Mehriban Əliyevanın 
analara və uşaqlara daim 
həssaslıqla yanaşdığını 
qeyd edib, onlara göstərilən 
qayğıya görə dövlətimizin 

başçısına və xanımına 
minnətdarlıqlarını ifadə 
ediblər.

Qeydiyyat şöbəsinin 
rəisi Səadət İsmayılova on 
milyonuncu vətəndaşımız 
Mehriban Həsənovanın 
doğum haqqında 

şəhadətnaməsini təntənəli 
surətdə valideynlərinə 
təqdim edib.

Sonda valideynlər 
təbrik edilib, onlara xatirə 
hədiyyəsi təqdim olunub, 
övladlarına uzun ömür və 
uğurlu gələcək arzulanıb.

Bu il aprelin 6-da respublikamızın on 
milyonuncu vətəndaşının dünyaya gəlməsi ilə 
Azərbaycan demoqrafik inkişaf baxımından 
nəinki keçmiş sovet ittifaqı dövlətləri, 
həmçinin bir çox Avropa ölkələri arasında 
liderə çevrilib.

Prezident İlham Əliyevin 
seçkiqabağı vədlərinin 
yerinə yetirilməsinin 
qiymətləndirilməsinə dair 
sorğu şirkətinin sualına 
respondentlərin böyük 
əksəriyyəti müsbət cavab 
verib. Bu, onunla bağlıdır ki, 
Azərbaycan Prezidenti daim  
xalqının yanındadır, onun 
qayğılarına, problemlərinə 
həssaslıqla yanaşır.  

Yeri gəlmişkən, Dünya 
İqtisadi Forumunun “2017-
2018 Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nın “Siyasətçilərə 
ictimai etimad” adlanan 
kateqoriyasında apa-
rılan sorğu zamanı da 
Azərbaycan dünyada ən 
güclü xalq – iqtidar birliyi 
olan 20 ölkə arasında yer 
alıb. Burada dövlət başçısı-
nın xalqın mənafeyi naminə 
ciddi addımlar atdığı,  iqti-
darla xalq arasında böyük 
etimadın mövcudluğu, 
bunun isə cəmiyyətin inki-

şafını sürətləndirən davamlı 
islahatlarla, ictimai-siyasi 
və sosial-iqtisadi sabitliyin 
qorunması ilə şərtləndiyi 
qeyd olunub.

Onu da xatırladım ki, 
son bir il ərzində apa-
rılan iqtisadi islahatlar 
nəticəsində əhalinin maddi 
rifah halının və yaşa-
yış, eləcə də məşğulluq 
səviyyəsinin əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksəldilməsi 
özünü göstərib. Əhalinin 
sosial müdafiəsinin günün 
tələblərinə uyğun təşkili, bu 
sahədəki problemlərin ara-
dan qaldırılması sayəsində 
respublikamızda yoxsulluq 
həddində yaşayanların sayı 
xeyli azalıb. 

Ümumiyyətlə, 
dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev prezident-
lik fəaliyyəti dövründə 
Azərbaycan vətəndaşına 
qayğı ilə yanaşıb, onun 
rifahının yüksəldilməsini, 

sosial problemlərinin həllini 
daim prioritet vəzifə kimi 
görüb və bu istiqamətdə 
məqsədyönlü islahatlar 
reallaşdırıb.  

Hazırda Azərbaycanda 
iqtisadiyyatın davamlı inki-
şaf etdirilməsi və diversifika-
siyası, qeyri-neft sektorun-
da rəqabətqabiliyyətli, eyni 
zamanda, ixracyönümlü, 
innovasiyalara əsaslanan 
yeni istehsal sahələrinin 
yaradılması, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin dəstəklənməsi 
ilə bağlı kompleks tədbirlər 
uğurla  həyata keçirilir.

Sənaye sahəsində 
biznesin stimullaşdırılması 
və istehsalda məşğulluğun 
artırılması məqsədilə 
sənaye zonaları yaradılır, 
sənaye parklarında və 
məhəllələrində sahibkarla-
rın səmərəli fəaliyyəti üçün 

zəruri infrastruktur qurulur, 
güzəştli rejim tətbiq olunur.   

Onu da qeyd edim 
ki, son bir ildə aparılan 
ciddi iqtisadi islahatlar, 
şəffaflıqla bağlı görülən 
işlər büdcə daxilolmalarına 
müsbət təsir göstərib. Bu 
isə şəhid ailələrinin so-
sial məsələlərinin həllini, 
məcburi köçkünlərlə 
bağlı geniş inşaat proq-
ramlarının icrasını,  mi-
nimum əməkhaqları 
və pensiyaların, tələbə 
təqaüdlərinin artırılma-
sını,  problemli kreditlər, 
həmçinin   təxminən 
400 çoxmənzilli binanın 
sənədləşməsi məsələsində 
yaranmış çətinliklərin köklü 
şəkildə aradan qaldırıl-
masını şərtləndirib. Bir 
sözlə, cənab İlham Əliyev 
tərəfindən gerçəkləşdirilən 
və  ölkəmizin daha da 
inkişafına rəvac verən 
islahatlar məhz dövlətimizin 
və xalqımızın maraqla-
rına xidmət edib. Bütün 
bunlar isə “Opinion Way” 
şirkətinin keçirdiyi rəy 
sorğusunda respondentlərin 
ölkədaxili vəziyyəti  və 
Azərbaycan Preziden-
tinin fəaliyyətini yüksək  
qiymətləndirmələrində 
önəmli rol oynayıb.   

Cavanşir PAŞAZADƏ, 
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycanda sosial-iqtisadi 
 islahatlara alternativ yoxdur

Fransanın “Opinion Way” şirkətinin 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusunda iştirak 
edən respondentlərin fikrinə görə, dünyada və 
bölgədə yaşanan çoxsaylı mənfi proseslərdən 
asılı olmayaraq, respublikamız son bir ildə 
ictimai-siyasi sabitlik şəraitində dinamik sosial-
iqtisadi inkişafını davam etdirib, xalqın əmin-
amanlığı və rifahı naminə bütün zəruri addımlar 
atılıb, əhalinin firavan həyatı üçün ardıcıl tədbirlər 
görülüb.

İctimaiyyətin ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti barədə 
geniş məlumatlandırılması məqsədilə brifinq keçirilib

 � İctimaiyyətin ədliyyə və məhkəmə 
fəaliyyəti barədə daha geniş məlumatlandırılması 
məqsədilə Ədliyyə Nazirliyinin Azərbaycan 
Mətbuat Şurası ilə birgə nazirliyin fəaliyyət 
istiqamətləri üzrə reallaşdırdığı ardıcıl tədbirlər 
davam etdirilir.

Aprelin 10-da Bakı 
Biznes Mərkəzində Ədliyyə 
Nazirliyinin qeydiyyat və 
notariat fəaliyyəti, tətbiq 
olunan informasiya-kom-
munikasiya texnologiya-
ları, elektron sistemlər və 
müxtəlif reyestrlər barədə 
növbəti brifinq keçirilib.

Tədbirdə nazirliyin 
aidiyyəti struktur qurumla-
rının, Mətbuat Şurasının 
rəhbərliyi, Milli Məclisin 
deputatları, ədliyyə naziri 
yanında İctimai Komitənin 
üzvləri və vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının, 
eləcə də kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Brifinqi açan nazirli-
yin insan hüquqları və 
ictimaiyyətlə əlaqələr 
idarəsinin rəis müavini 
Aynur Sabitova və Mətbuat 
Şurasının sədri Əflatun 
Amaşov açıq hökumətin 
təşviqi prinsipindən irəli 
gələrək əhalinin mütəmadi 
maarifləndirilməsi işində 
vətəndaş cəmiyyəti insti-
tutlarının və kütləvi infor-
masiya vasitələrinin mü-
hüm rolunu qeyd edib, bu 
baxımdan belə tədbirlərin 
əhəmiyyətini vurğulayıblar. 
Bildirilib ki, fəaliyyətini hər 
zaman şəffaflıq və aşkarlıq 
prinsipləri əsasında quran 
Ədliyyə Nazirliyi media 
orqanları ilə əməkdaşlığa 
daim xüsusi önəm verir və 
nazirliyin bütün fəaliyyət 
istiqamətləri barədə 
brifinqlərin keçirilməsi 
mütəmadi xarakter daşıyır.

Sonra nazirliyin qey-
diyyat və notariat baş 
idarəsinin rəisi İlqar 
Məmmədov, informasiya-
kommunikasiya texno-
logiyaları idarəsinin rəisi 
Ağakərim Səmədzadə və 
Əhalinin Dövlət Reyestri 
Xidmətinin rəis müavi-
ni Mehdi Nəcəfov bu 
sahələrdə fəaliyyətin təşkili, 
həyata keçirilən islahat-

lar və yeniliklər barədə 
məlumat veriblər. 

Brifinqdə ədliyyə və 
məhkəmə sahəsində 
tətbiq olunan innovasi-
yalarla tanış olan me-
dia nümayəndələrinə 
notariat hərəkətlərinin 
rəsmiləşdirilməsində tətbiq 
olunan rəqəmsal texnologi-
yalar, o cümlədən notariat 
ofislərini vahid şəbəkədə 
birləşdirən "Elektron no-
tariat" informasiya sistemi 
barədə məlumat verilib. 
Prezident İlham Əliyevin 
qanunvericilik təşəbbüsü 
ilə ötən ilin noyabrında 
qəbul edilmiş "Notariat 
haqqında" Qanuna edilən 
əsaslı dəyişikliklərin daha 
müasir texnologiyaların və 
innovasiyaların tətbiqinə 
geniş imkan yaratdığı qeyd 
olunub. 

Sonra məsafədən 
xidmətlərə tələbatın artma-
sı ilə əlaqədar və əhalinin 
məmnunluğunun təmin 
edilməsi üçün müasir 
avadanlıqla təchiz olunan 
"Elektron notariat" informa-
siya sisteminə birbaşa çıxışı 
olan notariusların xüsusi 
səyyar çantaları, habelə bu 
yaxınlarda istifadəyə veril-
miş elektron ədliyyə köşkü 
barədə məlumat verilib.

Bununla yanaşı, 
dövlətimizin başçısının 

rəhbərliyi ilə sahibkar-
lıq sahəsində həyata 
keçirilən islahatlar, on-
ların səmərəli fəaliyyəti 
üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması, bu sahədə 

yoxlamaların dayandırıl-
ması ilə bağlı imzalanan 
fərman və sərəncamlar, 
qanunvericiliyə edilmiş 
mütərəqqi dəyişikliklərə 
əsasən iştirakçısı ol-
duqları müqavilələr üzrə 
öhdəliklərin notariusun 
icra qeydi əsasında 
sadələşdirilmiş elektron 
qaydada həyata keçirilməsi 
imkanları xüsusilə vurğula-
nıb. Həmçinin vətəndaşların 
ailə və mülki hüquq 
münasibətlərindən yaranan 
sənədlərin toplanmasını və 
mühafizəsini həyata keçirən 
dövlət notariat arxivinin 
və vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktlarının reyestri xidmətinin 
fəaliyyətindən söhbət 
açılıb. Bildirilib ki, hazır-
da vətəndaşlıq vəziyyəti 
haqqında akt qeydlərinin 
avtomatlaşdırılmış qayda-
da aparılması 15 milyona 
yaxın arxiv sənədinin 
rəqəmsallaşdırılması 
nəticəsində mümkün olub. 

Görülən tədbirlər 
arasında ailə-nikah 
münasibətlərinin qoru-
nub saxlanmasına xidmət 
edən, vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə birgə layihə 
çərçivəsində qeydiyyat 
şöbələrində təşkil olunan 
psixoloqların mediasi-

ya xidmətlərinin sosial 
əhəmiyyətindən danışılıb. 
Qeyd olunub ki, ötən ilin 
sentyabrından verilməsinə 
başlanılmış yeni nəsil 
şəxsiyyət vəsiqələrinin 
elektron daşıyıcısında-
kı məlumatlar “Əhalinin 
Dövlət Reyestri” informasi-
ya sistemindən əldə edilir. 
Keçən əsrdə tərtib edil-
miş vətəndaşlıq vəziyyəti 
aktları barədə milyonlarla 
məlumatın eyniləşdirilməsi 
həyata keçirilməklə 
mötəbərliyi təmin olunur.

Brifinqdə, həmçinin 
ədliyyə orqanları tərəfindən 
əhaliyə 30-dan çox elektron 
xidmətlərin göstərilməsi, 
onların səmərəliliyinin 
artırılması və tətbiqinin 
genişləndirilməsi vurğu-
lanıb. İnnovativ həllərin 
tətbiqinin məhkəmələrin 
fəaliyyətində də geniş vüsət 
aldığı, “Elektron məhkəmə” 
informasiya sisteminin 
vətəndaşların məhkəmələrə 
elektron müraciət imkan-
larını yaratdığı, ədalət 
mühakiməsinin əlçatanlığını 
asanlaşdırdığı qeyd olunub.

Milli Məclisin deputat-
ları, vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının təmsilçiləri 
və kütləvi informasiya 
vasitələrinin rəhbərləri 
çıxışlarında bildiriblər ki, 
belə tədbirlər dövlət qu-
rumları ilə əməkdaşlığın 
dərinləşdirilməsinə xidmət 
edir. Ədliyyə Nazirliyi ilə 
Mətbuat Şurasının təşkil 
etdiyi görüş KİV-lərlə nazir-
lik arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, habelə 
bu sahədə görülmüş işlər 
barədə ictimaiyyətin dolğun 
məlumatlandırılması baxı-
mından vacib əhəmiyyət 
kəsb edir.

Brifinqdə sual-cavab 
sessiyası keçirilib, iş-
tirakçılar arasında fikir 
mübadiləsi aparılıb, media 
ilə əlaqələrin əhəmiyyəti, 
qarşılıqlı fəaliyyətin zəruriliyi 
və əməkdaşlığın prioritet 
istiqamətləri müzakirə 
olunub, jurnalistlərin sualları 
cavablandırılıb.

AZƏRTAC

Müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin  10 milyonuncu 
sakininin dünyaya 
gəlməsini böyük sevinc 
və qürurla qarşılayan 
paytaxtın Nəsimi 
rayonunun ictimaiyyəti 
“Qədəmlərin uğurlu 
olsun, 10 milyonuncu 
soydaşımız!” xitabı 
ilə müxtəlif aksiya və 
şənliklər keçirib.

10 milyonuncu sa-
kinin dünyaya gəlməsi 
münasibətilə təşkil edilən 
ağacəkmə iməciliyindən 
sonra Səməd Vurğun 
və Vaqif  küçələrinin 
kəsişməsində yerləşən 

parkda təntənəli mərasim 
keçirilib. Aksiyada Nəsimi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin 
rəhbərliyi, idarə, müəssisə 
rəhbərləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

 Şənlikdə 200-dən artıq  
məktəblinin və gəncin 
iştirakı ilə “10 milyon” 
fləşmobu nümayiş etdirilib, 
bu xoşbəxt rəqəmlə bağlı 
xalqımızın yeni arzu-
diləklərinin rəmzi olaraq ha-
vaya rəngarəng şarlar bura-
xılıb. Tanınmış müğənnilər, 
incəsənət ustaları və 
rayonun uşaq gənclər 
inkişaf mərkəzlərinin rəqs 

kollektivlərinin çıxışları işti-
rakçılara xoş əhval, şənliyə 
yüksək təntənə gətirib.

Sonda Azərbaycanın 10 
milyonuncu vətəndaşının 
şərəfinə hazırlanmış 
“Qədəmlərin uğurlu olsun” 

tortunu iştirakçıların alqış 
sədaları altında şənliyin ən 
yaşlı və ən gənc iştirakçı-
sının kəsməsi mərasimə 
əlavə şirinlik bəxş edib.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

“Qədəmlərin uğurlu olsun, 10 milyonuncu soydaşımız!” 



Mirzə Cəlilin 150 illik  
yubileyi ilə bağlı tədbirlər planı

Ana dilinin saflığı uğrunda 
mübarizə aparan Mirzə Cəlil qiymətli 
nəsr əsərləri, parlaq publisistikası 
ilə də ədəbi-mədəni mühitdə və 
mətbuat sahəsində böyük şöhrət 
qazanıb. Ədibin dühasının məhsulu 
olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı milli 
oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol 
açıb, azadlıq ideyalarının inkişafına 
qüvvətli təsir göstərib.

Bu il məşhur demokrat ədibin 
150 illik yubileyi tamam olur. Pre-
zident İlham Əliyev bu yubileyin 
təntənəli şəkildə qeyd edilməsi 
haqqında sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamın icrasını təmin etmək 
məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin 
əmri ilə tədbirlər planı təsdiq olunub. 

Plana əsasən, Azərbaycan Dövlət 
Akademik Milli Dram Teatrında 
Cəlil Məmmədquluzadənin 150 
illiyinə həsr olunmuş təntənəli 
yubiley tədbirinin keçirilməsi, 
həmçinin ölkəmizin mədəniyyət 
müəssisələrində yubileylə bağlı 
müxtəlif səpkili tədbirlərin təşkili 
nəzərdə tutulub. Tədbirlər planında 
Avstriya, Fransa və Özbəkistandakı 
Azərbaycan səfirliklərinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən mədəniyyət 
mərkəzləri tərəfindən həmin 
ölkələrdə ədibin yubileyinə həsr 
olunmuş tədbirlərin keçirilməsi də 
yer alıb.

AMEA-nın Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Cəlil 

Məmmədquluzadə idealları və mü-
asir dövr” mövzusunda beynəlxalq 
elmi konfrans, Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunda “Cəlil Məmmədquluzadə 
və Azərbaycan dili” mövzusunda 
elmi sessiya, Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının transliterasiya 
problemlərinə həsr olunmuş elmi 
sessiya, Folklor İnstitutunda “Cəlil 
Məmmədquluzadə və xalq gülüş 
mədəniyyəti” mövzusunda elmi konf-
rans, A.A.Bakıxanov adına Tarix İns-
titutunda “Cəlil Məmmədquluzadənin 
dövrü və ictimai-siyasi proseslərin 
başlıca problemləri”, Fəlsəfə 
İnstitutunda “Maarifçilik və Cəlil 

Məmmədquluzadənin sosial-ideoloji 
görüşləri” mövzularında respubli-
ka konfransları, həmçinin Nizami 
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində “Bizi de-
yib gələn və bizimlə qalan Mirzə 
Cəlil” mövzusunda elmi sessiya 
keçiriləcək.

Bundan əlavə, Əlyazmalar İnsti-
tutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində ədibin həyat və yaradıcı-
lığına və “Molla Nəsrəddin” jurnalına 
həsr olunan sərgilər planlaşdırılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Görkəmli yazıçı-dramaturq, publisist, naşir, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadə 
Azərbaycan ədəbiyyatının və mətbuatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol 
oynayıb, ədəbi məktəb yaradıb. Yazıçının zəngin bədii irsində azərbaycançılıq məfkurəsi 
dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini tapıb. Ədibin “Ölülər”, 
“Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və s. pyesləri Azərbaycan dramaturgiyasının parlaq 
nümunələridir. 

Mart ayının 28-də Gəncə şəhərindən start götürmüş 
və Ağstafada davam etmiş “Bölgələrdən–bölgələrə” 
ümumrespublika yaradıcılıq festivalının növbəti 
dayanacağı Ağdaş rayonu oldu. Xalq mədəniyyəti 
festivalının Ağdaş şəhərindəki Heydər Əliyev adına parkda 
keçirilən növbəti yığıncağında Mədəniyyət Nazirliyinin və 
regional idarələrinin nümayəndələri, rayonun rəhbərliyi, 
bütün şəhər və rayonların mədəniyyət kollektivləri iştirak 
edirdilər. 

Xatırladaq ki, Mədəniyyət 
Nazirliyinin iş planına əsasən res-
publikamızda ikinci dəfədir təşkil 
olunan, 16 regional mədəniyyət 
idarəsinin əhatə etdiyi rayon və 
şəhərlərin iştirakı ilə keçirilən fes-
tival ölkə regionlarının bir-birinin 
mədəni zənginliyi, sənətkarlıq irsi 
və incəsənəti ilə tanış olmasına 
imkan yaratmaq məqsədi daşı-
yır, bölgələr arasındakı mədəni 
mübadilənin gücləndirilməsinə və 
yeni təşəbbüslərə meydan açır. İki 
ay davam edən festivalın apreldə 
Kürdəmir, Ağdaş, Saatlı, Neftça-
la, Bərdə, Ağcabədi, Abşeron, 
Xaçmaz, may ayında isə Lerik, 
Masallı, Şəmkir, Balakən, Şamaxı 
şəhərlərində davam etdirilməsi 
planlaşdırılır.

İki hissədən ibarət tədbirin 
birinci bölməsi sərgidən, ikinci 

hissəsi isə konsert proqramın-
dan ibarət olur. Sərgidə festi-
val çadırları qurulur, şəhər və 
rayonların mədəni irsini əks 
etdirən sənətkarlıq nümunələri, 
rəsmlər, suvenirlər və digər əl 
işləri nümayiş etdirilir və satış 
yarmarkası təşkil olunur. Konsert 
proqramında isə musiqiçilər, rəqs 
qrupları, folklor kollektivləri, qiraət 
ustalarının çıxışları yer alır.

Festivalın Ağdaş proqra-
mı Azərbaycan Ordusunun 
qələbəsi ilə nəticələnən Aprel 
döyüşlərinin üçüncü ildönümünə 
həsr olunmuşdu. Zəngin konsert 
proqramında qonaqlara regional 
idarələrin özfəaliyyət dərnəkləri, 
mədəniyyət işçiləri, musiqiçilərin 
ifasında “Azərbaycan”, “Yaşa 
mənim xalqım”, “Qarabağ 
şikəstəsi”, “Üçrəngli bayrağım” 

kimi vətənpərvərlik, milli birliyə ça-
ğırış ruhlu musiqilər təqdim olun-
du. Festivalın şəhər və rayonlara 
məxsus köşklərində və ekspozisi-
yalarında isə xalq sənətkarları və 
yaradıcı insanlar dekorativ tətbiqi 
sənət nümunələrini, müxtəlif möv-
zularda çəkilmiş rəsm əsərlərini, 
bəzək əşyalarını və digər əl 
işlərini sərgilədilər. 

Regional mədəniyyət idarələri 
sərgidə ziyarətçilərə dünya 
xalqlarına aid qədim və müasir 
incəsənət növləri olan ekibanu, 
kvilinq, qobilen sənətinə aid 
nümunələr, yağlı boya ilə çəkilmiş 
natürmortlar, portretlər, peyzajlar, 
tariximizə aid rəsmlər, eləcə də 
həm milli, həm də bir çox xalq-
ların qədim və müasir incəsənət 
növlərinin sintezi ilə hazırlanmış 
əsərləri də nümayiş etdirdilər. 
Ağdaş Mədəniyyət Mərkəzinin 
kəndirbazlar folklor kollekti-
vinin rəhbəri, tanınmış kloun 
Məhəmməd Paşayevin nümayiş 
etdirdiyi çevik fəndlər isə festival 
iştirakçılarına xoş əyləncə ovqatı 
gətirdi.

Ziyəddin SULTANOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

“Bölgələrdən – bölgələrə” yaradıcılıq 
festivalının növbəti ünvanı Ağdaş oldu

... Martın son günlərində 
bir dostumla Qax şəhərindəki 
İçəribazar məhəlləsi ilə – indi 
oraya İçəribazar küçəsi adı 
veriblər – addımladıqca yad-
daşımdan nələr gəlib keçdisə, 
bir Allah bilir. Məkanın ilkin-
liyini yaşadan daş-divarlar, 
insanlığın ən təmiz dəyərlərini 
qoruyub saxlayan sakinlərin 
təbəssümə bükülmüş salam-
ları, ətrini az qala divarın o 
biri tayından da hiss etdiyim 
çiçəklənmiş ağacların qəmzəsi, 
daha nələr, nələr? “Nə yaxşı ki, 
bu diyar haqqında çox yazmı-
şam” – deyə düşünürdüm və 
bəzi yazılarımı yada salmağa 
çalışırdım.

2016-cı il avqustun 26-da 
qəzetimizdə verilmiş: “Qax:Yerli 
turizmin özünəməxsusluğu 
əcnəbi qonaqları heyran edir” 
adlı yazının sərlövhəsi yadı-
ma düşəndə isə, o zaman-
kı təəssüratımla qətiyyən 
barışmadım. Çünki həmin 
özünəməxsusluq istənilən 
əcnəbiyə nisbətən məni daha 
çox heyran edir. Üstəlik, tək 
bu küçə deyil, İmam Mustafa-
yev küçəsi də eyni gözəlliyin 
daşıyıcısıdır.

Xatırladım ki, İçəribazar 

Qax şəhərinin mərkəzində 
yerləşir. XVIII əsrin birinci 
yarısında inşa olunub, sonrakı 
əsrdə ruslar tərəfindən təmir 
edilib. İçəribazar qala divarları 
və bürclərlə əhatələnmiş qala 
darvazalarından ibarətdir. 
Demək olar ki, bütün tikililərin 
inşasında çay daşından istifadə 
edilib. Burada tarix də var, 
gözəllik də, ədəbiyyat da, 
incəsənət də. Yeri gəlmişkən, 
Azərbaycan kinosunun 
incilərindən olan “Arxadan 
vurulan zərbə” filmi burada 
çəkilib. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Musa Şəkiliyevlə 
söhbətimizdə də Qaxın fü-
sunkar təbiəti, tarixi abidələri, 
xüsusilə turizm imkanları 
barədə danışdıq. Musa müəllim 
qeyd etdi ki, Prezident İlham 
Əliyevin Qaxa tez-tez səfərlər 
etməsi də rayonumuzu ölkənin 
mühüm turizm mərkəzlərindən 
birinə çevirmək istəyindən 
qaynaqlanır. Ötən il rayon 
ictimaiyyəti üçün ölkə başçısı 
İlham Əliyevin və Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın bölgəmizə növbəti 
səfəri ilə əlamətdar, yadda-
qalan bir il oldu. Möhtərəm 
Prezidentimizin Qaxa real-
laşdırdığı səfərlərin hər biri 
rayonumuzun sosial-iqtisadi 
inkişafına möhkəm zəmin 
yaratmaqla, həyatımıza tarixi 
hadisə kimi daxil olur. Ölkə 
başçısının səfərləri zamanı 
rayonumuzda aparılan qurucu-
luq işlərinə, insanların əməyinə 
verdiyi yüksək qiymət hər 
birimizi ruhlandırmaqla yanaşı, 
məsuliyyətimizi daha da artırır, 
yeni-yeni uğurlara stimul verir.

Həmsöhbətim dedi ki, bu 
gün rayondakı sosial-iqtisadi 

sahələrin, xüsusilə turizmin 
və kənd təsərrüfatının in-
kişafına, sakinlərin sosial 
rifahına və rahatlığına xidmət 
edən bir çox obyektlər, məhz, 
möhtərəm Prezidentin səfərləri 
çərçivəsində, onun xeyir-
duası ilə istifadəyə verilib. 
Ötən il növbəti səfəri zamanı 
ölkə Prezidenti rayonumuz-
da bir sıra sosial-infrastruk-

tur obyektlərinin açılışında 
iştirak edib və görülmüş işlərə 
yüksək qiymət verib. Belə ki, 
ölkə başçısı oktyabrın 28-də 
rayonumuza səfəri zamanı 
Qax–Qıpçaq–Ağyazı avtomobil 
yolunun, “Yurd Hotel” mehman-
xanasının, Qax Aqroparkının və 
yenidən qurulan Qax Damazlıq 
İpəkçilik Stansiyasının açılışla-
rında iştirak edib.

Eləcə də son bir il ərzində 
Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin müvafiq 
sərəncamları ilə 4 min nəfər 

əhalinin yaşadığı 13 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən   
Qax–Qıpçaq–Ağyazı avtomobil 
yolunun tikintisi məqsədi ilə 
15,1 milyon manat, Əlibəyli 
kəndində 216 şagird yerlik 
yeni ümumtəhsil məktəbi 
binasının tikintisi üçün ilkin 
olaraq 1 milyon manat, Qax 
şəhərində istismar müddəti 
başa çatmış çoxmənzilli 
binaların sakinlərinin mənzil-
məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış 
binasının tikintisi üçün 3 milyon 
manat vəsait ayrılıb. Bildirildi ki, 
dövlət başçısının sərəncamları 
ilə ayrılmış vəsaitlər hesabı-
na Əlibəyli kəndində məktəb 
binasının, şəhər ərazisində isə 
48 mənzilli yaşayış binasının 
tikintisinə başlanılıb, həmçinin 
yuxarıda qeyd olunduğu kimi 
Qax–Qıpçaq–Ağyazı avtomobil 
yolunun tikintisi başa çatdırıla-
raq istifadəyə verilib.

Rayonun sosial-iqtisadi 
inkişafının rəqəmlərlə olan 
göstəricilərdən də danışan 
həmsöhbətim qeyd etdi ki, ötən 
il respublikamızın hər yerində 
olduğu kimi, Qaxda da müvafiq 
sahələrdə bir sıra işlər görü-

lüb və məqsədyönlü tədbirlər 
həyata keçirilib. Belə ki, rayon 
statistika idarəsi tərəfindən 
verilmiş məlumatlara əsasən, 
məhsulun ümumi buraxılışı 157 
milyon 478 min manatlıq olub. 
Bu da əvvəlki illə müqayisədə 
2,3 faiz çoxdur. Məhsulun 
ümumi buraxılışının tərkibində 
sənaye məhsulu istehsalı 12 
milyon 126 min manat, əvvəlki 
illə müqayisədə 2,2 faiz çox, 
kənd təsərrüfatı məhsulu isteh-
salı 53 milyon 848 min manat 
və ya 3,1 faiz çox olub.

Məlum olduğu kimi, ötən 
il “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014–2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrası 
başa çatıb. Dövlət proqramında 
Qax üçün nəzərdə tutulmuş 21 
bənddən ibarət tədbirlərin icrası 
uğurla həyata keçirilib. Belə ki, 
proqramın icrası ilə bağlı ötən 
5 il ərzində rayonda inzibati 
binalar, Qarabağ müharibəsi 
əlilləri üçün fərdi mənzillər, yeni 
məktəb binaları, uşaq bağça-
ları, səhiyyə obyektləri, sahə 
baytarlıq məntəqələri, turizm 
obyektləri, yeni körpülər və 
beton bəndlər tikilib, yaşayış 
məntəqələrinin qazlaşdırılması 
işi davam etdirilib, yeni arte-
zian və subartezian quyuları 
qazılıb, respublika əhəmiyyətli, 
kəndlərarası və kəndlərin giriş 
yollarına asfalt örtüyü döşənilib. 
Görülmüş işlər nəticəsində son 
5 il ərzində rayonda 2548-i 
daimi olmaqla 2637 yeni iş yeri, 
o cümlədən 2018-ci ildə daimi 
olmaqla 601 yeni iş yeri açılıb.

Qıpçaq kəndində 35 yerlik 
körpələr evi-uşaq bağçası 
tikilib, Qaxingiloy kənd 19 
saylı və Qum kənd 16 saylı 
körpələr evi-uşaq bağçalarında 
təmir işlərinə başlanılıb. Təhsil 
Nazirliyi tərəfindən rayonun Qa-

radolaq, Qarabaldır, Qapıçay 
və Əmircan kəndlərində modul 
tipli məktəblərin tikintisində 
son tamamlama, şəhər 3 
saylı və Qum kənd tam orta 
məktəblərində isə təmir işləri 
aparılıb. Tasmalı və Əlibəyli 
kəndlərində tam orta məktəb 
binalarının, Fıstıqlı və Aşağı-
Malax kəndlərində modul tipli 
məktəblərin tikintisi davam etdi-
rilib, Çinarlı kəndində modul tipli 
məktəbin tikintisinə başlanılıb. 

Eləcə də, Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanası və poliklinika 
binalarında cari təmir işləri 
aparılıb, qazanxana binasının 
və maşın dayanacağının dam 
örtüyü dəyişdirilib, Əlibəyli 
kənd mədəniyyət evində və 
Qax Rayon Gənclər və İdman 
İdarəsinin inzibati binasının 
bir hissəsində cari təmir işləri 
aparılıb.

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 6 no-
yabr 2018-ci il tarixli müvafiq 
sərəncamı ilə Qax şəhəri üzrə 
müfəssəl planın hazırlanma-
sı üçün vəsait ayrılıb, işlərin 
görülməsi üçün Bakı Dövlət 

Layihə İnstitutu ilə müqavilə 
bağlanılıb. Hazırda müfəssəl 
planın hazırlanması ilə bağlı 
işlər davam etdirilir.

Rayon rəhbəri qeyd etdi 
ki, Baydarlı kəndində Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən Qarabağ 
müharibəsi əlilinə fərdi ya-
şayış evinin, İlisu kəndində 
“Uludağ” Turizm və İstirahət 
Kompleksində 65 yerlik otelin 
və Ağçay kəndində “Bergs” 
otelində yeni korpusun tikintisi 
başa çatdırılıb, Qax şəhərinin 
su və kanalizasiya sisteminin 
yenidən qurulması işləri davam 
etdirilib. İl ərzində rayon icra 
hakimiyyəti tərəfindən 98 fərdi 
yaşayış evinin tikintisinə, 44 
fərdi yaşayış evinin istismarına, 

eyni zamanda 17 sahibkarlıq 
obyektinin tikintisinə və 9 sa-
hibkarlıq obyektinin istismarına 
icazə verilib.

Öyrəndik ki, Qax üçün 
ənənəvi olan tütünçülük və ba-
ramaçılıq sahələrinin inkişafına 
xüsusi diqqət verilir. Belə ki, 
ötən il 2017-ci illə müqayisədə 
tütün əkini 17,5 hektar artırıla-
raq 623.5 hektara çatdırılıb və 
sahələrdən 7822 ton yaşıl tütün 
yarpağı tədarük olunub. Bu isə 
971,8 ton quru tütün yarpağı 
deməkdir. Ötən il, həmçinin 
əvvəlki illə müqayisədə 12,8 ton 
çox olmaqla 25,3 ton yüksək 

keyfiyyətli barama istehsal 
olunub. İstehsal olunmuş bara-
maya görə kümçülərə 112,5 min 
manat vəsait ödənilib. 

Təhsil sektoru da daim 
diqqət mərkəzindədir. Rayo-
nun tam orta məktəblərinin 
Azərbaycan və rus bölmələrini 
bitirmiş 403 məzunundan 282 
nəfəri ali məktəblərə qəbul 
imtahanlarında iştirak edib, 187 
nəfər tələbə adını qazanıb. On-
lardan 22 nəfəri 600-dən çox, 
54 nəfəri isə 500-700 arası bal 
toplayıb. Rayon üzrə 53 nəfər 
orta ixtisas məktəblərinə qəbul 
olunub.

Qax Elektrik Şəbəkəsi, 
Sukanal İdarəsi, Zaqata-
la Regional Qaz İstismar 
İdarəsinin Qax sahəsi, Kom-
munal Müəssisələri Kombinatı 
və digər təşkilatlar əhaliyə 
göstərilən xidmətin səviyyəsini 
qaldırmaq üçün lazım olan 
bütün addımları atırlar. Yeri 
gəlmişkən, bu yerdə bir nara-
hatlığı da dilə gətirmək zərurəti 
yaranır. Belə ki,  sadaladığımız 

bu uğurları görmək istəməyən 
bəzi saytlardakı və ya so-
sial şəbəkələrdəki gənc 
həmkarlarımızın Qax haqqın-
da yazdığı əsassız iddiaları, 
ittihamları oxuyanda adam, 
istər-istəməz, narahat olur. 
Düşünürsən ki, inkişaf, tərəqqi 
yolunda olan insanlara kömək 
edə bilmiriksə, heç olmasa, 
onları ruhdan salmayaq, əllərini 
işdən soyutmayaq. 

Bütün bunlarla yanaşı, 
qaxlıları yeni-yeni uğurlara, 
daha firəvan sabaha 
ruhlandıran ziyalılarımız da var. 
Məsələn, rayonun Qaxmuğal 
kəndində anadan olmuş ziyalı, 
Azərbaycan Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri 
Əhməd Əhmədzadə doğma 
yurda diqqət və qayğısı ilə 
qaxlıların yurda bağlanmasını 
möhkəmləndirir. Elə bu sətirləri 
də Əhməd müəllimin dəfələrlə, 
hansısa telefon həmsöhbətinə 
dediyi fikirlərlə tamamlayırıq: 
“Sən xoşbəxtsən ki, indi 
Qaxdasan!”

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Tələbəlik illərində gözəllikdən bəhs edən yazıların birindən bu fikri 
oxumuşdum: Sevdiyin hansısa gözəl məkanın bir müddət sonra 
səndə başqa təəssürat yaratması tamamilə təbiidir. Doğrusu, “Bir 

məkanı sevmişəmsə, təəssüratım dəyişməz” – deyə həmin arqumentə 
inanmırdım. Aradan on illər keçəndən sonra isə...

“Sən  xoşbəxtsən  ki,  indi  Qaxdasan”

Lənkəranda Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla anılıb
2016-cı ilin aprel döyüşlərində erməni işğalçı ordusuna qarşı 

döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuş Rusif Ağayevin və 
Əlizamin İslamovun xatirəsi Lənkəranda ehtiramla yad olunub. 

Bu münasibətlə rayonun Hirkan qəsəbəsində və Cil kəndində anım 
mərasimləri keçirilib. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Ta-
leh Qaraşovun, icra aparatı rəsmilərinin, hüquq-mühafizə orqanları, 
idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərlərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, 
din xadimlərinin və KİV təmsilçilərinin iştirak etdiyi mərasimlər zamanı 
şəhidlərin məzarları ziyarət olunaraq üstünə gül-çiçək dəstələri düzülüb, 
ruhlarına dualar oxunub və ehsan süfrələri açılıb. 

İcra hakimiyyətinin başçısı T.Qaraşov şəhidlərin doğmaları ilə görüşərək 
Vətən üçün canından keçən layiqli övladlar tərbiyələndirdiklərinə görə onla-
ra təşəkkürünü çatdırıb. Bir daha şəhid ailələrinin qayğıları ilə maraqlanıb. 
Mərasim zamanı məktəblilərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər 
oxunub, mahnılar səsləndirilib. Hər iki şəhidin valideynləri onlara göstərilən 
diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Qeyd olunmalıdır ki, Şərqi 
Avropa və MDB dövlətləri 
arasında ilk dəfə olaraq 
demoqrafiya və əhali sakinliyinin 
inkişafı sahəsində  dövlət 
siyasətinin formalaşdırılması və 
həyata keçirilməsi məqsədi ilə 
ölkəmizdə Demoqrafik İnkişaf  
Konsepsiyası hazırlanmış 
və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1999-cu il 9 
dekabr tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir. Sözügedən 
konsepsiya milli maraqlar 
nəzərə alınaraq Azərbaycan 
Respublikası tərəfindən 
ratifikasiya edilmiş bir sıra 
müvafiq beynəlxalq sənədlərin 
prinsiplərinə əsaslanmışdır. Bu 
konsepsiya ölkəmizdə əhali 
sakinliyinin inkişafı sahəsində 
davamlı siyasətin hazırlanmasına 
və həyata keçirilməsinə təkan 
vermişdir.

Əhalinin siyahıyaalınmasının 
yekunları və cari uçot məlumatları 
əsasında əldə olunan demoqrafik 
göstəricilər ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafı üzrə dövlət proqramlarının 
işlənib hazırlanmasında və həyata 
keçirilməsində əhəmiyyətli rol 
oynayır. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 7 sentyabr 2016-cı il 
tarixli fərmanına əsasən,   
2019-cu il oktyabrın 1-dən   
10-dək ölkəmizdə əhalinin növbəti 
siyahıyaalınmasının keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Həmin fərmana 
uyğun olaraq, siyahıyaalma ilə 
bağlı hazırlıq işlərinin görülməsi 
və onun keçirilməsi, yekunların 
işlənməsi, nəticələrin dərc edilərək 
yayılması Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsinə həvalə 
edilmişdir.

2009-cu ildə keçirilmiş əhalinin 
siyahıyaalınmasından ötən müddət 
ərzində baş vermiş ictimai-siyasi 
və iqtisadi proseslər demoqrafik 
vəziyyətə də təsir göstərərək əhalinin 
sayına, yerləşməsinə, sosial-
iqtisadi, cins-yaş və digər əlamətlər 
üzrə tərkibinin dəyişməsinə səbəb 
olmuşdur. 

Əhalinin sayı və onun strukturu 
daim zamana görə dəyişir (insan 
doğulur və ya ölür, yaşayış yerini 
dəyişir, nikaha daxil olur və ya 
boşanır, məktəbi və ya ali təhsil 
müəssisəsini  bitirir, yeni peşəyə 
yiyələnir və s.). Bu dəyişikliklər 
bütünlükdə iqtisadiyyatın və 
cəmiyyətin inkişafına öz təsirini 
göstərir. Demoqrafik hadisələrin 
qanunauyğunluqlarının dərk edilməsi 
yalnız etibarlı məlumatlar əsasında 
mümkündür.

Hazırda demoqrafiya statistikası 
sahəsində ilkin məlumatların əldə 
edilməsi mənbələri aşağıdakılardır:

*  əhalinin siyahıyaalınması;
*  demoqrafik hadisələrin statistik 

cəhətdən cari qeydə alınması 
(doğum, ölüm, nikah və boşanmalar);

*  əhalinin  miqrasiyasının 
qeydiyyatı;

*  seçmə statistika müşahidələri.
Əhalinin siyahıyaalınması 

ənənəvi olaraq aşağıdakı əsas 
prinsiplərə söykənir:

*   fərdi uçot – siyahıyaalma 
zamanı uçota alınan hər bir şəxs 
barədə məlumatlar elə toplanılır ki, 
onların xarakteristikalarını ayrıca 
qeydə almaq mümkün olsun. Bu, 
müxtəlif əlamətlərin çarpaz təsnifatını 
aparmağa və bir neçə əlamət üzrə 
məlumatlar əldə etməyə imkan verir;

*  məlumatların eyni dövrə 
aid olması - siyahıyaalmanın 
gedişində şəxslər barədə əldə edilən 
məlumatlar dəqiq müəyyən edilən 
konkret vaxta (siyahıyaalma anına) 
aid olmalıdır;

*  universallıq – əhalinin 
siyahıyaalınması ölkənin dəqiq 
müəyyən edilən ərazisində fərdlərin, 
ev təsərrüfatlarının və yaşayış 

vahidlərinin ümumi sayı barədə 
məlumatların əldə edilməsini 
təmin etməlidir. Əhalinin uçotu 
siyahıyaalma anına ölkənin dəqiq 
müəyyən edilən ərazisində yaşayan 
və ya olan hər bir şəxsi əhatə 
etməlidir;

*  kiçik ərazilər üzrə məlumatlar 
– siyahıyaalma ölkənin ən kiçik 
coğrafi ərazi vahidləri və kiçik əhali 
qrupları səviyyəsində əhalinin sayı 
və xarakteristikaları barədə məlumat 
əldə etməyə imkan verməli və 
eyni zamanda, fərdi məlumatların 
konfidensiallığının qorunması kimi 
mühüm tələbə riayət edilməlidir;

*  dövrilik – siyahıyaalma 
mütəmadi dövriliklə keçirilməlidir ki, 
müqayisə oluna bilən məlumatlar 
müəyyən edilmiş ardıcıllıqla əldə 
edilsin. Siyahıyaalmanın ən azı on 
ildən bir keçirilməsi tövsiyə olunur.

Lakin son iyirmi ildə BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyasının 
(BMTAİK) əhatə etdiyi regionda 
siyahıyaalma konsepsiyasına daha 
geniş yanaşmanı nəzərdə tutan əlavə 
yeni metodlar işlənib hazırlanıb. 
Bəzi ölkələrdə bütün şəxslərlə 
sorğu aparılmasına əsaslanan 
ənənəvi üsul öz yerini inzibati 
reyestrlərdə yer alan məlumatlardan 
istifadə metoduna verib. Bundan 
başqa, prioritet bütün şəxslərin və 
onların xarakteristikalarının nəzərə 
alınmasından bütün əhali və ən kiçik 
ərazi vahidləri barədə daha tez-tez 
əldə edilən əhəmiyyətli məlumatların 
istifadəsinə doğru dəyişib. Nəticədə 
BMT-nin AİK regionunda əhalinin 
siyahıyaalınmasının ümumi anlayışı 
məlumatların toplanması üçün 
istifadə edilən metodologiyadan daha 
çox, materialların əldə edilməsi üzrə 
fəaliyyətlərə əsaslanır.

Şəxslərdən fərdi məlumatların 
əldə edilməsi yolu ilə aparılan 
siyahıyaalmalar, müxtəlif ölkələrdə, 
heç də bütün hallarda vahid nümunə 
əsasında həyata keçirilmir. Lakin 
nəzərə almaq lazımdır ki, bu tədbirin 
ümumi xarakter daşıyan bəzi əsas 
elementləri vardır.

Bunu nəzərə alaraq 
siyahıyaalmanın aparılmasını 
xronoloji baxımdan aşağıdakı 
mərhələlərə bölmək olar:

*  maraqlı tərəflərin səfərbər 
edilməsi;

*  hazırlıq işlərinin görülməsi (o 
cümlədən normativ və metodoloji 
bazanın yaradılması, sınaq işlərinin 
aparılması və s.);

*  uçotun aparılması;
*  məlumatların emalı;
*  yayımdan əvvəl məlumatların 

keyfiyyətliliyinin təmin edilməsi;
*  nəticələrin yayılması;
*  məlumatların əhatəliliyinin və 

keyfiyyətliliyinin qiymətləndirilməsi;
*  nəticələrin təhlili.
Yuxarıda sadalanan bütün 

mərhələlərdə məlumatların aktuallığı, 
dəqiqliyi, operativliyi, əlçatanlığı, 
izahlılığı və ziddiyyətsizliyi kimi 
bütün keyfiyyət aspektlərinin nəzərə 
alınmasını və qarşıya qoyulmuş 

məqsədə nail olunması üçün ən 
optimal variantın seçilməsini təmin 
edən strategiya tətbiq edilməlidir.

Çar Rusiyası dövründə 
Azərbaycan əhalisinin 
demoqrafik vəziyyəti haqqında 
məlumatların əldə edilməsi ilk 
dəfə 1897-ci il Birinci Ümumrusiya 
siyahıyaalmasının keçirilməsi ilə 
mümkün olmuşdur.

SSRİ dövründə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin 
siyahıyaalınmaları 1926, 1939, 
1959, 1970, 1979, 1989-cu illərdə, 
müstəqillik dövründə isə 1999-cu və 
2009-cu illərdə keçirilmişdir.  

Ölkənin hər bir sakini haqqında 
tam və dolğun məlumat yalnız 
ümumi siyahıyaalma keçirməklə 
əldə edilir. Bir çox ölkələrdə qəbul 
edilmiş məlumatların məxfiliyinin 
qorunması və vətəndaşların 
siyahıyaalmada fəal iştirakının təmin 
edilməsi dövlətin məsuliyyətini aydın 
şəkildə tənzimləyən Konstitusiyada 
və ya müvafiq qanunlarda öz əksini 
tapmışdır.

Əhalinin sonuncu 
siyahıyaalınmasının  nəticələri 
əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 
dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin 
tənzimlənməsi üçün, prioritet 
milli layihələrin inkişafının 
əsaslandırılması da daxil 
olmaqla, demoqrafik vəziyyətin 
qiymətləndirilməsi və bütün 
səviyyələrdə dövlət büdcəsinin 
müəyyən edilməsində son 
dərəcə vacib mərhələdir. Əvvəlki 
illərdə keçirilmiş və gələcəkdə 
keçirilməsi nəzərdə tutulan əhali 
siyahıyaalınmalarının məlumatlarının 
müqayisəsi sosial və iqtisadi 
sahələrdə daha çox tədbirlərin 
görülməsi üçün əsas olacaqdır. 

Beləliklə, siyahıyaalma əhali 
haqqında məlumatların əsas və 
əvəzolunmaz mənbəyidir. Qarşıdakı 
siyahıyaalma müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının tarixində üçüncü 
əhali siyahıyaalınması kimi qeyd 
olunacaqdır. 

2019-cu ildə əhalinin 
siyahıyaalınması milli səviyyədə 
demoqrafik və sosial-iqtisadi inkişafa 
dair proqnozların hazırlanması ilə 
yanaşı, beynəlxalq tövsiyələr və milli 
prioritetlər əsasında Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin son 
siyahıyaalınmasından ötən on 
il ərzində əhali haqqında dəqiq 
və müfəssəl məlumatların əldə 
edilməsi, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr 
tarixli 800 nömrəli fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli 
gələn hədəflərin qiymətləndirilməsinə 
imkan yaradacaqdır.

Əhalinin siyahıyaalınmasının 
keçirilməsi ölkə üzrə əhalinin 
sayı, yerləşməsi, milli (etnik) 
mənsubiyyəti, cins və yaş tərkibi, 
ailə vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, 
ana dili və sərbəst danışdığı digər 
dillər üzrə bölgüsü, gəlir mənbələri, 
iqtisadi fəallığı, məşğulluğu, əlilliyi, 
əhalinin ölkədaxili və ölkələrarası 
hərəkətinin (miqrasiyanın) səbəbləri, 
iqtisadiyyatın sahələri və məşğulluq 
statusuna görə bölgüsü, ev 
təsərrüfatlarının sayı və tərkibi,  
mənzil şəraiti və s. haqqında 
məlumatların əldə edilməsinə imkan 
yaradacaqdır. 

Əvvəlki siyahıyaalmalardan 
fərqli olaraq sorğu vərəqəsinə ilk 
dəfə olaraq daxil edilmiş əlilliyə dair 
suallar ölkədə sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqların və əlilliyi olan 
şəxslərin mənzil-məişət şəraitinə, 
təhsilinə və məşğulluğuna, habelə 
siyahıyaalma çərçivəsində toplanan 
digər göstəricilərə dair məlumatların 
əldə edilməsinə şərait yaradacaq. 

Əhalinin siyahıyaalınması 
müəyyən bir zaman kəsiyində ölkədə 
əhalinin faktiki vəziyyətini görməyə, 
baş verən dəyişiklikləri təhlil etməyə 

və proqnoz verməyə imkan yaradır. 
Əhalinin siyahıyaalınmasının 
əhəmiyyəti əhalinin, hətta kiçik 
bir məskunlaşma yerində olsa 
belə, həyat fəaliyyətini hərtərəfli 
xarakterizə edən kompleks 
göstəriciləri əldə etməyə imkan 
verir. Məsələn, yalnız siyahıyaalma 
məlumatlarına əsasən əhalinin təhsil 
səviyyəsinə, yaşayış üçün əsas 
gəlir mənbəyinə dair məlumatları 
əldə etmək olar. Ayrılıqda şəhər və 
qəsəbələr, bütövlükdə ölkə üzrə 
ailələrin sayını, onların tərkibini, 
yaşayış üçün gəlir mənbələrini və 
ev təsərrüfatlarının mənzil şəraitini 
öyrənmək mümkündür. 

Azərbaycanda çoxlu sayda 
millətlərin nümayəndələri yaşayır. 
Siyahıyaalma əhalinin milli tərkibinə 
dair, habelə əhalinin həyatının 
müxtəlif aspektlərini, onların 
məskunlaşmasını, məşğulluğunu və 
ölkəmizdə yaşayan xalqlar arasında 
qarşılıqlı prosesləri təhlil etmək üçün 
geniş materialdır. Hazırda əhalinin 
siyahıyaalınması əhalinin milli 
(etnik) tərkibi və dil bilikləri haqqında 
məlumatların yeganə mənbəyidir. 
Bu haqda cari statistikada məlumat 
yoxdur.  

Siyahıyaalmanın əhəmiyyəti 
yalnız müxtəlif demoqrafik və 
etnoqrafik məlumat əldə etmək 
imkanı ilə məhdudlaşmır. Əhalinin 
siyahıyaalınması üzrə məlumatlar 
ölkənin inkişaf perspektivlərini 
qiymətləndirmək, proqnozların 
formalaşdırılması və Azərbaycan 
Respublikasının sosial-iqtisadi 
inkişafında gələcək strategiyaların 
hazırlanması üçün vacibdir. Əhalinin 
siyahıyaalınması zamanı əldə 
edilmiş məlumatlar dövlət orqanları 
tərəfindən büdcənin planlaşdırılması, 
uzunmüddətli layihələrin 
hazırlanması, sosial-iqtisadi siyasətin 
formalaşdırılması, məhsuldar 
qüvvələrin keyfiyyətinin və miqdarının 
dəqiqləşdirilməsi, istehlak bazarının 
öyrənilməsi üçün vacibdir. 

Əhalinin siyahıyaalınması dövlət 
tədbiri olmaqla böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Əhalinin tərkibi, əmək 
ehtiyatları, elmi potensialı təhlil 
olmadan perspektiv inkişaf 
istiqamətləri proqramlarını həyata 
keçirmək mümkün deyil. Əhalinin 
siyahıyaalınması zamanı daxili 
və xarici miqrantlar haqqında 
da məlumat toplanılır. Miqrasiya 
haqqında məlumat – miqrasiya ilə 
bağlı insanların qərarlarına təsir 
göstərən amilləri və şəraiti anlamaq 
üçün hərəkət edən (köçən) insanların 
çoxölçülü portretini yaratmağa imkan 
verir. 

Əhalinin siyahıyaalınması 
regionlar, bölgələr üçün də vacibdir.

Əhalinin siyahıyaalınmasının 
məlumatlarına biznes sahəsində də 
ehtiyac duyulur, belə ki, yalnız bir 
ölkə üçün, region, şəhər və digər 
bələdiyyələr üçün əmək resurslarının 
tam və dəqiq görünüşünü verən tam 
statistik məlumatlar əsasında biznes 
inkişaf edə bilər. Digər tərəfdən 
isə mövcud statistika potensial 
istehlakçıları tanımaq üçün kömək 
edəcəkdir. 

Əhalinin siyahıyaalınması 
cəmiyyət üçün vacibdir. Dünya 
təcrübəsi göstərir ki, hər bir dövlətin 
əhalisi siyahıyaalmanın nəticələrini 
maraqla öyrənir. İnsanlar öz ölkəsinin 
dünya ölkələri arasında hansı yerdə 
olduğu ilə maraqlanırlar. Cəmiyyət 
müəyyən bir müddət ərzində özünün 
daha zəngin və firavan yaşadığını, 
daha təhsilli və mədəniyyətli olub-
olmadığını və ya inkişafına vaxt sərf 
edib-edilmədiyini anlamaq üçün 
öz portretini görmək istəyir. Əhali 
əvvəlki siyahıyaalınmalarla özünü 
və özündən əvvəl gələn nəsilləri 
müqayisə edir.

Nəhayət, əhalinin 
siyahıyaalınması hər kəsə lazımdır. 
Əhalinin siyahıyaalınmasına qatılan 
hər bir şəxs özü haqqında məlumat 
verir. Siyahıyaalınma məlumatları 
əmək bazarının öyrənilməsinə 
və  ehtiyac duyulan yerlərdə 
yeni iş yerlərinin yaradılmasına, 
uşaqların sayı barədə məlumatlar 
yeni məktəblərin tikintisi planlarını 
yeniləməyə kömək edəcəkdir. 
Habelə yaşlar üzrə məlumatlar 
əhalinin təqaüdə nə vaxt və hansı 
sayda çıxacağının öyrənilməsinə, 
pensiyanın ödənilməsində zəruri 
məbləğin ehtiyat edilməsi üçün 
proqnozların aparılmasına 
imkan yaradacaqdır. Beləliklə, 
həyatın bütün sahələrində 

siyahıyaalınmanın məlumatlarına 
ehtiyac vardır.

Siyahıyaalmanın yekunları 
əsasında əldə edilən məlumatlar 
ölkənin sosial və iqtisadi vəziyyətinin 
xüsusiyyətlərinin perspektiv 
hesablamaları üçün əsas kimi xidmət 
edir. Bundan əlavə, sosial standartlar 
formalaşır, məsələn, hər 1000 nəfər 
uşaq üçün neçə uşaq bağçasına 
və məktəbə və hər 1000 nəfər 
əhali üçün neçə poliklinika və tibb 
məntəqəsinə ehtiyac var və s.

Başqa sözlə, siyahıyaalma 
yalnız statistik xülasə deyil, 
eyni zamanda, iqtisadi və sosial 
proqnozlaşdırma alətidir. Nəhayət, 
əhalinin siyahıyaalınması ölkənin 
salnaməsidir. Onun nəticələri yalnız 
indiki nəslə deyil, həm də gələcək 
nəsillərə ünvanlanır.

Bu məlumatlar əhalinin həyat 
səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdıran yaşayış, tikinti, səhiyyə, 
təhsil, kənd təsərrüfatı sahəsində 
prioritet milli layihələrin həyata 
keçirilməsinə təsir göstərəcəkdir. 

Siyahıyaalmalararası dövrdə 
əhalinin sayı və tərkibində baş verən 
dəyişikliklərin dinamikasını izləmək 
üçün demoqrafik hadisələrin cari 
qeydiyyatının məlumatlarından 
istifadə edilir.

Respublikamızda demoqrafik 
hadisələrin cari qeydiyyatı həmin 
hadisələrin hüquqi qeydiyyatına 
əsaslanır. Doğum, ölüm, nikah 
və boşanma hadisələri Ədliyyə 
Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat 
şöbələri tərəfindən hüquqi 
rəsmiləşdirilir. Yaşayış yerinin 
dəyişməsi halları isə şəxslər yaşayış 
yerində qeydiyyata alınarkən və 
qeydiyyatdan çıxarkən rəsmiləşdirilir. 
Bu məlumatlardan əhalinin sayının 
cari hesablanması zamanı istifadə 
edilir.

Əhalinin sayının cari 
hesablanması əhalinin son 
siyahıyaalmasının yekunları 
əsasında aparılır və hər il bu ərazidə 
doğulanların və daimi yaşamaq 
üçün gələnlərin sayı əhalinin sayına 
əlavə edilir, ölənlərin və bu ərazidən 
köçənlərin sayı isə əhalinin sayından 
çıxılır. Növbəti siyahıyaalmanın 
yekunlarına əsasən əvvəlki 
siyahıyaalınmadan sonrakı dövrdə 
əhalinin sayı və tərkibi üzrə müvafiq  
dəqiqləşdirmələr aparılır.

Əhali yaşayış yerlərinə görə 
şəhər və kənd əhalisinə bölünür. 
Şəhər yerlərinə şəhərlər və 
qəsəbələr aid edilir, qalan bütün 
yaşayış məntəqələri isə kənd yerləri 
hesab edilir.

Cari hesablama nəticəsində 
alınan nəticələr qaçılmaz xətalar 
səbəbindən reallığı tam əks etdirmir 
və real vəziyyətdən bir qədər 
fərqlənir. Təbiidir ki, əhalinin sonuncu 
siyahıyaalınmasından keçən müddət 
artdıqca xətaların sayı da çox olur. 

Qeyd olunan xətaları nəzərə 
alaraq hər bir dövlət tərəfindən 
siyahıyaalmalararası dövrün bütün 
illər üzrə əhalinin sayının dəyişməsi 
templərinin proporsional olaraq 
yenidən bölüşdürülməsi məqsədi 
ilə yenidənqiymətləndirilmə həyata 
keçirilir.

2019-cu ildə keçiriləcək əhalinin 
siyahıyaalınmasının yekunlarına 
əsasən Azərbaycan Respublikasında 
da siyahıyaalmalararası dövrlər 
üzrə (2009-2019-cu illər) əhalinin 
təbii və mexaniki hərəkətinə dair 
müvafiq göstəricilərin yenidən 
qiymətləndirilməsi həyata 
keçiriləcəkdir.

Hər bir dövlət üçün 
siyahıyaalmanın yekun 
məlumatlarının etibarlığı, əhalinin 
cari statistikasının məlumatlarının 
tamlığı, əhali sayının təhlil olunan 
illər üzrə dəyişməsinə səbəb olan 
bütün komponentlərin əhatəliliyi 
və təsir dərəcəsindən asılı olaraq 
siyahıyaalınmalararası dövrlərdə 
yenidənqiymətləndirmənin aparılması 
fərqlidir.

2019-cu il oktyabrın 1-dən  
10-dək ölkəmizdə keçiriləcək 
əhalinin növbəti siyahıyaalınmasının 
yekunları nəticəsində əldə ediləcək 
statistik məlumatlar Azərbaycanın 
gələcək inkişaf prioritetlərinin 
düzgün müəyyənləşdirilməsində 
əsas informasiya mənbəyi rolunu 
oynayacaqdır.

Rza ALLAHVERDİYEV,  
Dövlət Statistika Komitəsi  

əhali statistikası  
şöbəsinin müdiri 

Ölkəmizin müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
sahəsində əldə etdiyi uğurlar, iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafı və iqtisadi artım 
tempinə görə regionun lider dövlətinə çevrilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin 

adı ilə bağlıdır. Bu gün yeni müstəvidə müdrikcəsinə davam etdirilən dahi şəxsiyyətin 
dövlətçilik xətti, Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin yorulmaz rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 
aparılan islahatlar dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları və reytinq agentlikləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Danılmaz həqiqətdir ki, respublikamızda ardıcıl həyata 
keçirilən və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş sosial-iqtisadi siyasəti 
uğurla icra olunan dövlət proqramları demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafında öz 
müsbət təsirini göstərməkdədir.

Demoqrafiya və əhali sakinliyinin 
inkişafı sahəsində əhalinin 

siyahıyaalınmasının mühüm rolu

Mərkəzi Bank Beynəlxalq 
Valyuta Fondu ilə 

əməkdaşlığın perspektivlərini 
müzakirə edib

Bankdan AZƏRTAC-a bildirilib ki, görüşdə M.Qorçi 
onun ölkəmiz üzrə missiya rəhbəri vəzifəsində çalışdı-
ğı zaman BVF-nin Azərbaycanda görülmüş işləri barədə 
məlumat verib. O, BVF-nin Azərbaycan üzrə yeni missiya 
rəhbərini təqdim edib və onun fondun fəaliyyətinin müxtəlif 
istiqamətlərində geniş tərcübəsini xüsusi vurğulayıb.

E.Rüstəmov Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu 
siyasət nəticəsində ölkədə əldə olunmuş sürətli sosial-iqti-
sadi inkişaf, bərqərar olmuş ictimai-siyasi sabitlik sayəsində 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu və beynəlxalq 
əməkdaşlıq üçün cəlbediciliyinin daim artdığını və belə 
əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən birini nüfuzlu 
beynəlxalq maliyyə-kredit institutları, o cümlədən BVF ilə 
əlaqələrin təşkil etdiyini qeyd edib.

Mərkəzi Bankın sədri bu istiqamətdə M.Qorçinin 
Azərbaycan üzrə missiyaya rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata 
keçirdiyi fəaliyyəti yüksək qiymətləndirib və təşəkkürünü 
bildirib.

E.Rüstəmov missiyanın yeni rəhbəri N.Tamirisaya 
Azərbaycanda həyata keçiriləcək fəaliyyətində uğurlar 
arzulayaraq BVF və Mərkəzi Bank arasında formalaşmış 
əməkdaşlıq, ölkədəki makroiqtisadi vəziyyət, iqtisadiyyatın 
şaxələnməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı, ölkənin xarici 
mövqeyi, bankın pul siyasəti istiqamətləri və bu sahədə 
keçirilən islahatlar barədə ətraflı məlumat verib.

N.Tamirisa ölkəmizdə müşahidə olunan iqtisadi ar-
tım, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi 
istiqamətində görülmüş işləri, aparılan islahatları müsbət 
qiymətləndirərək təmsil etdiyi qurumun bundan sonra 
da ölkəmizə texniki yardımın göstərilməsinə və müvafiq 
məsləhətləşmələrdə iştirak etməsinə hazır olduğunu bildi-
rib. O, BVF-nin Azərbaycana dəstəyinin bundan sonra da 
davamlı olaraq genişləndirilməsi istiqamətində çalışacağını 
qeyd edib.

Azərbaycanda səfərdə olan Beynəlxalq 
Valyuta Fondunun (BVF) Azərbaycan üzrə 
missiyasının sabiq rəhbəri Məhəmməd  

əl-Qorçi və missiyanın yeni rəhbəri Natalia 
Tamirisa ilə Mərkəzi Bankın sədri Elman 
Rüstəmovun görüşündə əməkdaşlığın 
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Baş nazir M.Baxtadzenin 
AŞPA sessiyasında çıxı-
şından sonra Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin üzvü 
Rafael Hüseynov ona sualla 
müraciət edib. Azərbaycanlı 
deputat Gürcüstanda 
müxtəlif xalqların möhkəm 
dostluq, anlaşma şəraitində 
yaşadığını qeyd edərək 
bunun tarixi köklərinin 
olduğunu, hələ 1918-ci ildə, 
ilk müstəqillik dönəmində 
bu ölkənin parlamentində 
qadın deputatın təmsil 
olunduğunu, onun mənşəcə 
azərbaycanlı olduğunu xatırladıb. 

“Müxtəlif etnik və dini qrupların təmsilçiləri əsrlər boyunca 
sülh və anlaşma şəraitində yaşadıqları Gürcüstanı doğma evləri 
adlandırırlar. Gürcüstanda müxtəlif xalqların belə bir səmimi 
mühitinin yaranması səbəbsiz deyil. Gürcüstan Avropa Şurası 
üzvü olan nadir ölkələrdəndir ki, hələ 1918-ci ildə parlamentində 
qadın deputat olub və həmin qadın Gürcüstan vətəndaşı olan 
azərbaycanlı Pərixanım Sofiyeva idi. Bu gözəl ənənənin bizim 
günlərdə də ölkə həyatında daha fəal iştirakının təmin edilməsi 
sahəsində Nazirlər Kabinetinin nə kimi düşüncələri var?”, - deyə 
Rafael Hüseynov soruşub.

Rafael Hüseynova sualına görə minnətdarlığını bildirən Baş 
nazir Mamuka Baxtadze bildirib ki, Gürcüstan hələ XX əsrin 
əvvəlində qurduğu demokratik respublika, ilk milli parlamenti, 
ilk Konstitusiyası ilə fəxr edir və həmin ali dəyərlərə həmişə sa-
diqdir. Bu gün də milli azlıqların ölkənin ictimai-siyasi həyatında, 
dövlət və hökumət şəbəkəsində daha artıq təmsil oluna bilməsi 
üçün ardıcıl iş aparılır. Bu yolda qarşıya çıxa biləcək bütün 
maneə və çətinlikləri dəf etmək üçün Gürcüstan hökumətinin 
qətiyyəti və iradəsi olduğunu bildirən Baş nazir Gürcüstanda 
vətəndaş cəmiyyətinin daha da mütəşəkkil olması və inkişafı 
üçün səyləri durmadan davam etdirəcəklərini bildirib.

Şəhla AĞALAROVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasında (AŞPA) üzvlüyünün 
20 ili tamam olan Gürcüstanın 

Baş naziri Mamuka Baxtadze qurumun 
yaz sessiyasında çıxış edərək ölkəsinin 
demokratik inkişafından, nailiyyətlərindən 
bəhs edib.

Avropa Şurasında Gürcüstanın ilk 
parlamentinin deputatı olmuş azərbaycanlı 

Pərixanım Sofiyeva xatırlanıb
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Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Teatr və konsert 

müəssisələri üçün İPOS sis-
temi ilə işləyən xüsusi cihazlı 
turniketlərin satın alınması.

Lot -2. Teatr və konsert 
müəssisələri üçün İPOS sis-
temi ilə işləyən xüsusi cihazlı 
turniketlərin quraşdırılmasının 
satın alınması.

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

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

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, 

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
84, Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78C-

TRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Xəzinədarlığı 
Agentliyi 

VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 

142230
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 açıldı-

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

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

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

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

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyat-

dan 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).

İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 15 
may 2019-cu il saat 17.00-dək, 
tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
23 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 24 may 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda qeyd 
olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin 
açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
dəftərxana ləvazimatlarının satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satın– 
almaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan, 431 
47 67/2249) ala bilərlər.

Hər bir lot üzrə iştirak haqqı 
200 manatdır.

Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751

Bank-“Kapital Bank” ASC-nin 
1 saylı Nəsimi filialı

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissi-
yasının adına);

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublika-
sında 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 orqan-
ları 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;

- əsas şərtlər toplusunda 
nəzərdə tutulmuş digər sənədlər. 

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

tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 10 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
17 may 2019-cu il saat  
16.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satı-
nalmaların İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 20 
may 2019-cu il saat 16.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

 Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
metal məmulatları və fitinqlərin satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir.

- aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satın– 
almaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan, 431 
47 67/2249) ala bilərlər.

Hər bir lot üzrə iştirak haqqı 
200 manatdır.

Təşkilat - “Azərsu” ASC
VÖEN - 9900001751

Bank - “Kapital Bank” ASC-
nin 1 saylı Nəsimi filialı

Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissi-
yasının adına);

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublika-
sında 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 orqan-
ları 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;

- əsas şərtlər toplusunda 
nəzərdə tutulmuş digər sənədlər. 

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

tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 14 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
21 may 2019-cu il saat  
16.00-a qədər Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 22 
may 2019-cu il saat 16.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

 Tender komissiyası

Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
üzlük plyonkasının satın alınması məqsədilə 

 kotirovka sorğusu elan edir
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif 

olunur ki, öz kotirovka təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış zərflərdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
qeyd olunan sənədlər:

• nizamnamənin surəti (notarial qaydada 
təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiy-
yatı haqqında şəhadətnaməsinin surəti (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri 
(möhürlənib imzalanmış şəkildə); 

• kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət 
reyestrindən çıxarış (notarial qaydada təsdiq 
olunmuş) və iddiaçının tender təklifi 22 aprel 

2019-cu il saat 15.00-dək AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyevə, telefon 
- 012-502-47-53/56/58, daxili 144) ünvana 
təqdim edilməlidir. 

Təkliflər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
təkliflər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. İddiaçılar və ya onların səlahiyyətli 
nümayəndələri 23 aprel 2019-cu il saat  
11.00-da zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan  
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

kağızkəsən avadanlıqların satın alınması üçün

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kağızkəsən avadanlıqların satın 

alınması.
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 500 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- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- 

AZ98AZRT38060019440028835001

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-
mır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-
kı 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 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-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
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 
14 may 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 24 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 27 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

“Azərsu” ASC
diyircəkli yastıqların satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz tender təkliflərini 
möhürlənib, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satın– 
almaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan, 431 
47 67/2249) ala bilərlər.

 İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751

Bank- “Kapital Bank” ASC-
nin 1 saylı Nəsimi filialı

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK-AİİBAZ2X
H/h-AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissi-
yasının adına);

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin  
1 faizi həcmində bank təminatı 

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

- Azərbaycan Respublika-
sında 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 orqan-
ları 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;

- əsas şərtlər toplusunda 
nəzərdə tutulmuş digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 

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

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə işti-
rak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 10 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
17 may 2019-cu il saat  
16. 00-a qədər Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 20 
may 2019-cu il saat 16.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 4 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi 
odun yanacağının satın alınması məqsədilə 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Odun yanacağının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıla-
rı lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

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

İştirak haqqı 250 manatdır. 
H/h - AZ66AİİB32051019446800201168
VÖEN - 6600067641
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin Oğuz filialı 
Kod - 200684
VÖEN - 9900003611

M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T: BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

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

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
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 hesaba-
tının surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqın-
da bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq 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 haqqın-
da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

“Bakı – Əhəng” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

27 may 2019-cu il saat 11.00-da Qaradağ rayonu, 
Lökbatan qəsəbəsi, Xocahəsən yolu 7 nömrəli ünvan-
da “Bakı – Əhəng” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətə yeni direktor təyin edilməsi.
3. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
4. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı 

(materialları) yuxarıda göstərilən ünvanda və ya  
(050) 245 04 54 nömrəli telefonla əlaqə saxlamaqla 
əldə etmək olar.

“Akkord-Mingəçevir Maşınqayırma 
Zavodu” ASC  

səhmdarlarının nəzərinə!
31 may 2019-cu il saat 12.00-da Mingəçevir şəhəri, 

Gəncə şossesi 3 nömrəli ünvanda “Akkord-Mingəçevir 
Maşınqayırma Zavodu” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı 

(materialları) yuxarıda göstərilən ünvanda və ya  
(050) 245 04 54 nömrəli telefonla əlaqə saxlamaqla 
əldə etmək olar.

“Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

30 may 2019-cu il saat 15.00-da Şəmkir rayonu, 
Alabaşlı stansiyası, Seyidlər kəndində “Şəmkir Tikinti 
Sənaye” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığın-
cağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı 

(materialları) yuxarıda göstərilən ünvanda və ya  
(050) 626 56 01 nömrəli telefonla əlaqə saxlamaqla əldə 
etmək olar.

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

31 may 2019-cu il saat 14.00-da Mingəçevir şəhəri, 
Energetiklər küçəsi 2 nömrəli ünvanda “Mingəçevir 
Vibrodayaq Zavodu” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Ümumi yığıncağın gündəliyinin təsdiq edilməsi.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi.
3. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatı 

(materialları) yuxarıda göstərilən ünvanda və ya  
(050) 245 04 54 nömrəli telefonla əlaqə saxlamaqla əldə 
etmək olar.
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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40 qəpik

Türkiyə

Nazirin açıqlaması 

“ABŞ Prezidenti Donald Tramp Türkiyəyə səfər 
etməyi planlaşdırır”. Bunu Türkiyənin xarici işlər 
naziri Mövlud Çavuşoğlu yerli KİV-ə açıqlamasında 
deyib. Bildirilib ki, bununla bağlı ABŞ Prezidenti 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Con 
Boltona səfərin tarixini müəyyənləşdirməyi tapşı-
rıb. 

Məlumatı NTV yayıb.

Yaponiya

Yeni sövdələşmə
Yaponiya ABŞ-dan 

56 ədəd raket əleyhinə 
müdafiə sistemi alacaq. 
Məlumata görə, alqı-
satqının dəyəri 1 mil-
yard 150 milyon dollar 
təşkil edir. Qeyd edilir 
ki, “gündoğar” ölkə öz 
ordusunu “SM-3 Block 
IB” adlı raket əleyhinə 
müdafiə sistemləri ilə 
gücləndirəcək.

Xəbəri RİA “Novosti” verib.

Almaniya 

BMW-də nasazlıq 

BMW şirkəti Çin bazarında satılmış 121 min 
381 avtomobili elektrik sistemindəki qüsurlara 
görə geri çağırıb. Geri çağırılan avtomobillər 2009-
2011-ci illərdə şirkətin Çindəki zavodunda istehsal 
olunan və xaricdən idxal edilən BMW “318i”, “320i”, 
“325i” və “X”  modelləridir.

Bildirilir ki, BMW-nin Çindəki tərəfdaşı “Brillian-
ce China Automotive Holdings” qüsurlu hissələri öz 
hesabına dəyişəcək.

Xəbəri “Sinxua” verib.
Fransa 

Paris Aeroportu özəlləşdirilə bilər

Fransa hökuməti Paris Aeroportunun 
özəlləşdirilməsi ilə bağlı təklif irəli sürüb. Bu təklif 
hökumət və deputatlar arasında fikir ayrılığına 
səbəb olub. Bildirilir ki, 218 senator və deputat ae-
roportun özəlləşdirilməsinə qarşı çıxıb. 

Məlumatı “Euronews” yayıb.

İngiltərə

Transferlərə 250 milyon avro xərclənəcək
“Mançester Yu-

nayted” futbol klu-
bunun rəhbərliyi yay 
transferlərinə 250 
milyon avro ayırılaca-
ğını açıqlayıb. Bildirilir 
ki, bu, klub tarixində 
rekord məbləğdir. Baş 
məşqçi Ole Sulşer heyəti 
gücləndirmək üçün 
böyük məbləğdə trans-
fer büdcəsinin ayrıl-

masına dair klub rəhbərliyini razı salıb. Norveçli 
mütəxəssisin transfer siyahısında əsas hədəflər Rafa-
el Varan (“Real”) və Kalidou Koulibalidir (“Napoli”).

Məlumatı “Eurosport” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 11-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulaca-
ğı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim 
cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-
qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 9-11, 
gündüz 15-18 , Bakıda gecə 9-11, gündüz 
16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
norma daxilində 759 mm civə sütunu , 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gündüzdən bəzi yerlərdə yağış yağaca-
ğı gözlənilir. Şimşək çaxacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
5-9, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüzdən yağıntılı olacağı, şimşək 
çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüzdən ya-
ğış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. 
Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gündüz saatlarında bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə 

və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək,arabir güclənəcək. 
Gecə 3-8, gündüz 13-18, dağlarda gecə 
0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saat-
lı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı, 
şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər 
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 6-11, 
gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şimal- şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 10-13, gündüz 15-19, 
dağlarda gecə 6-11, gündüz 12-16 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Masallı rayonundan Rafil Hüseynov MSK-nın 

İnformasiya Mərkəzinin müdiri Fərid Orucova 
əzizi 

AZƏR İMANOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                                                                            

Hacı Ağaməmməd Məmmədov, Abid Əliyev, 
Rafiq Hüseynov, Ayaz və Əlikram Qasımovlar, 
Elxan İlyasov Cavid Əsədova qardaşı

QUBAN ƏSƏDOVUN 

Samux rayonunda vəfatından 
kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

 9 “Bakı  ELEKTROŞTAMP” ASC-nin möhürü və 
ştampı itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Türkiyə Aİ-nin 
PKK-ya qarşı fəal 
mübarizəsini gözləyir 

 � Türkiyənin Avropa İttifaqındakı (Aİ) 
daimi nümayəndəsi Faruk Qaymakçı qurumun 
rəhbərliyini PKK terror təşkilatına və onun 
havadarlarına qarşı fəal mübarizəyə çağırıb. 
Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Qeyd edək ki, dünən Brüsseldə Türkiyə–Aİ Məşvərət 
Şurasının 38-ci iclası keçirilib. F.Qaymakçı tədbirdə çıxış 
edərək deyib: “PKK-nın Aİ-yə üzv ölkələrin çoxunda terror 
təşkilatı kimi tanınmasına baxmayaraq, təşkilatın üzvləri 
və onların tərəfdarları Avropa ölkələrində müxtəlif təbliğat 
kampaniyaları təşkil edirlər. Aİ ölkələri təkcə cinayətkar 
təşkilatların siyahılarını tutmaqla kifayətlənməməli, bu 
istiqamətdə daha təsirli addımlar atmalıdırlar”.  

F.Qaymakçı sonra bildirib ki, Avropa Parlamentinin 
Türkiyənin bu təşkilata üzvlüyü ilə bağlı danışıqların dondu-
rulması çağırışı səhv addımdır. O deyib: “Türkiyəni Aİ-dən 
uzaqlaşdırmaq çağırışı Ankaranı Avropadan kənarda saxla-
yacaq. Bu, o deməkdir ki, Avropa Parlamenti faktiki olaraq 
Türkiyədə islahatları ləngidir”. 

Bu arada məlum olub ki, Türkiyənin xarici işlər na-
ziri Mövlud Çavuşoğlu telefonla Aİ-nin xarici işlər və 
təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi  Federika Moge-
rini ilə Liviyadakı son hadisələri müzakirə edib. Diplomatlar 
Liviyada birgə səylərlə silahlı qarşıdurmanın qarşısının 
alınmasının vacib olduğunu bildiriblər.  

Yeri gəlmişkən, M.Çavuşoğlu bundan əvvəl İtaliya və 
Böyük Britaniyadan olan həmkarları ilə də bu məsələni 
telefonla müzakirə edib. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: 
Astana prosesinə daha 
beş ölkə qoşula bilər 

“Gələcəkdə Astana prosesinin daha 
da möhkəmləndirilməsi üçün yeni ad-
dımlar atıla və İordaniya, İraq, Livan, Al-
maniya, hətta Çin bu prosesə cəlb oluna 

bilər. Bununla da proses çərçivəsində 
qəbul olunan qərarlar beynəlxalq 
səviyyədə daha güclü nəticələr doğu-
rar”, – deyə Ərdoğan Rusiyaya səfərdən 

qayıdarkən təyyarədə jurnalistlərə 
bildirib. 

Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda 
Rusiya, Türkiyə, Fransa və Almaniya 
liderlərinin ikinci sammitinin keçirilməsi 
də planlaşdırılır. “Bu ideyanı Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putin də dəstəkləyir”.

Türkiyə lideri qeyd edib ki, sammitin 
baş tutması üçün Suriya üzrə konstitusi-
ya komitəsinin yaradılması məsələsində 
irəliləyiş olmalıdır. Bu komitədə kimlərin 
təmsil olunması ətrafında Rusiya ilə 
Türkiyə arasında olan fikir ayrılığı da ar-
tıq aradan qaldırılıb. “Həmin dövlətlərin 
adının komitəyə salınması ətrafında 
fkirlərimiz haçalanırdı, ancaq artıq bu 
məsələ üzrə də vahid rəyə gəldik”.

Xatırladaq ki, Suriya münaqişəsi 
2011-ci ildən davam edir. 2017-ci ilin 
axırlarında Suriya və İraqda İŞİD terror 
qruplaşması üzərində qələbə çalındığı 
elan olundu. Ancaq Suriyanın ayrı-
ayrı rayonlarında terrorçulara qarşı 
mübarizə davam etdirilir. Hazırda bu 
ərəb ölkəsində siyasi nizamlamaya nail 
olunması, dağıdılmış şəhər və kəndlərin 
bərpası , eləcə də ev-eşiyindən qaçqın 
düşmüş insanların geri qaytarılması 
birinci dərəcəli məsələ kimi qarşıda 
dayanır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Patrik Şanahan: Rusiya və Çinin kosmik 
silahları ABŞ-ın təhlükəsizliyinə təhdid yaradır

P.Şanahanın sözlərinə 
görə, növbəti iri qlobal 
münaqişənin gedişi 
kosmosda istifadə olunacaq 
silahların effektivliyindən 

asılı olacaq. “Bizim 
rəqiblər kosmik məkanın 
hərbiləşdirilməsini həyata 

keçirməklə, ABŞ qüvvələrini 
təhlükə altında qoyurlar”,–
deyə ABŞ rəsmisi bildirib.

O qeyd edib ki, Çin və 
Rusiya kosmik siqnalları 
boğmağa və naviqasiya 
sistemlərinin işində ciddi 
nasazlıqlar yaratmağa qadir 
olan lazer və raket silahları 
hazırlayıblar.

“Onların kosmosdakı 
fəaliyyəti, artıq kosmik 
fəzanın əsl döyüş 
meydanına çevrilməsinə 
səbəb olub. Bu, gələcək 
və fərz olunan təhdid deyil, 
indiki reallıqdır”, – deyə  
Şanahan vurğulayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Pentaqon rəhbəri vəzifəsini 
müvəqqəti icra edən Patrik 
Şanahan Rusiya və Çinin son 
illər inkişaf etdirdiyi kosmik 
silahların ABŞ təhlükəsizliyinə 
təhdid yaratdığını dilə gətirib. 
Bu barədə “Reuters” agentliyi 
məlumat yayıb.

Rio-de-Janeyroda 
güclü daşqın

 � Əlverişsiz hava şəraiti və güclü 
yağışlar nəticəsində Braziliyanın Rio-de-
Janeyro şəhərində daşqın və torpaq sürüşməsi 
baş verib. Yerli mətbuatın məlumatına görə, 
daşqın və torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 10 
nəfər həlak olub. Lakin həlak olanların sayının 
artacağı bildirilir.

Daşqın və torpaq sürüşməsi şəhərdə nəqliyyatın 
hərəkətini iflic edib. Təbii fəlakət şəhərin 21 rayonunu əhatə 
edir.

Hakimiyyət orqanları məktəblərdə dərsləri dayandırıblar. 
Əhalidən xahiş ediblər ki, mümkünsə evdə qalsınlar.

Şəhərin turist məkanlarına da ciddi ziyan dəyib.
Xilasedicilər tam gücləri ilə işləyirlər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

“AzerTelecom” “Transxəzər 
magistralı” layihəsinin 
icrasına başladı

 � Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə 
bağlayan magistral internet provayderi “AzerTelecom” 
şirkəti Azərbaycanın Regional Rəqəmsal Mərkəzə 
çevrilməsi üçün həyata keçirdiyi “Azerbaijan Digital 
Hub” proqramı çərçivəsində Transxəzər layihəsinin 
bir həssəsi olan Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 
Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik magistral kabel 
xəttinin çəkilişi layihəsinə başlayıb. 
Azərbaycan tərəfdən “Azer-

Telecom” şirkəti və Qazaxıstan 
tərəfdən “Transtelekom” və 
“KazTransCom” şirkətləri ara-
sında ümumi uzunluğu 380-400 
kilometr olacaq “Transxəzər 
magistralı”nın çəkilməsi ilə 
bağlı konsorsium təsis edilib, 
birgə işçi qrup yaradılıb, tikinti 
üzrə müvafiq müqavilə imza-
lanıb. Layihənin icrası üçün 
Azərbaycan və Qazaxıstan ara-
sında dövlətlərarası saziş imza-
lanıb. Mühüm strateji əhəmiyyət 
daşıyan bu layihənin reallaş-
masına nüfuzlu beynəlxalq 
konsaltinq və telekommunika-
siya şirkətləri olan McKinsey 
and Company, Detecon, Axiom, 
DLA Piper, Huawei, PwC kimi 
şirkətlər də cəlb olunub.

Transxəzər fiber-optik 
magistralının çəkilişi “AzerTele-
com”  şirkətinin həyata keçirdiyi 
“Azerbaijan Digital Hub” (ADH) 

proqramının bir hissəsidir. 
Bu proqram çərçivəsində 
Transxəzər fiber-optik ma-
gistralının çəkilişi Avropa ilə 
Asiya arasında Azərbaycandan 
keçməklə rəqəmsal dəhlizin 
yaradılmasına imkan verəcək 
və Azərbaycanı regionun 
enerji və nəqliyyat mərkəzinə 
paralel olaraq, həmçinin 
“rəqəmsal mərkəz”ə (Digi-
tal Hub) çevirəcəkdir. Bu 
layihənin icrası, həmçinin Çinin 
təşəbbüskarı olduğu “Belt and 
Road Initiative” (BRI) layihəsinə 
də öz töhfəsini verəcək və 
Azərbaycanı “Belt and Road 
Initiative” (BRI) layihəsinin 
telekommunikasiya dəhlizinə 
çevirəcəkdir.

Azərbaycanın rəqəmsal 
mərkəzə çevrilməsi ölkəmizin, 
telekommunikasiya ekosis-
teminin dünya standartları 
səviyyəsinə çatdırılması, in-

ternetin Orta və Cənubi Asiya, 
Yaxın Şərq, eləcə də digər 
ətraf regionlara verilməsində 
tranzit ölkə və rəqəmsal 
mərkəz olması deməkdir. Bu, 
həmçinin Azərbaycanın Avropa 
ölkələrindən Çinə qədər olan fi-
ber-optik magistral infrastruktu-
ru şəbəkəsində mərkəzi mövqe 
əldə etməsidir. Azərbaycanın 
“Digital Hub”a çevrilməsi ilə 
perspektivdə dünyanın İnternet 
xəritəsinə London, Frankfurt, 
Sofiya, İstanbul, Moskva, 
Amsterdam, Dubay ilə yanaşı 
Bakı şəhəri də əlavə oluna-
caqdır. Layihə dünya miqyaslı 
qlobal rəqəmsal xidmətlər 
təchizatçıları olan korporasiya-
ların (Apple, Amazon, Alibaba, 
Google, Facebook, Netflix 
və s.) Azərbaycana gəlməsi, 
ölkəmizin kiber-təhlükəsizliyinin 
yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin 
açılması, kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafı, Qafqaz, Orta 
və Cənubi Asiya, Yaxın Şərq 
və digər ətraf regionlarda 
yaşayan 1,8 milyard əhalinin 
(dünya əhalisinin 1/4-i) internet 
və rəqəmsal xidmətlərlə daha 

yaxşı təmin edilməsi, bu region 
dövlətlərinə Azərbaycandan 
müxtəlif rəqəmsal xidmətlərin 
“Made in Azerbaijan” brendi 
altında ixrac edilməsinə öz 
töhfəsini verəcəkdir.

“AzerTelecom” 
Azərbaycanın dinamik şəkildə 
inkişaf edən telekommunikasi-
ya operatorudur. Şirkət 2008-ci 
ildə təsis edilib və ölkənin ilk 
mobil operatoru – “Bakcell” 
şirkətinin törəmə müəssisəsidir. 
Şirkət  ölkənin bütün əsas 
region və şəhərlərini əhatə 
edən şaxələnmiş və dayanıqlı 
fiber-optik kabel şəbəkəsinə 
sahibdir. “AzerTelecom”un   
beynəlxalq şəbəkəsi isə dünya 
üzrə bütün əsas telekommu-
nikasiya hablarına birləşir. 
Şirkət internetin topdan 
satışı, ayrılmış kanal xidməti, 
mobil şəbəkələrdə nəqletmə, 
beynəlxalq tranzit, DDoS hü-
cumdan müdafiə, VPN, FTTx, 
Data Mərkəz xidmətləri, SİP 
telefoniya və digər telekommu-
nikasiya xidmətləri təqdim edir.

 “Xalq qəzeti”

İordaniya, İraq, 
Livan, Almaniya və 
Çin Suriya böhranının 
nizamlanması üzrə 
Astana prosesinə 
qoşula bilər. Belə bir 
bəyanatla Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan 
çıxış edib. Məlumatı 
Türkiyənin “Sabah” 
qəzetinə istinadən RİA 
“Novosti” verib. 


