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 � Hər bir xalqın taleyində siyasi lider amili müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Əsl liderlər 
cəmiyyətdə siyasi prosesləri istiqamətləndirməklə yanaşı, tarixi inkişafın gedişini müəyyən edən 
cəlbedici proqram və konsepsiyaların müəllifinə də çevrilirlər. Real siyasət də məhz belə siyasi 
liderlərin davranışlarına, bütövlükdə, cəmiyyət həyatına təsir göstərən qərarlarına əsaslanır. Dün-
ya şöhrətli ictimai-siyasi xadim, ümummilli lider Heydər Əliyevin milli maraqları nəzərə almaqla 
yürütdüyü siyasəti XXI əsrin başlanğıcında bütün sahələrdə layiqincə davam etdirən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev respublikamızın müstəqil dövlət kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini 
tutmasını, regional liderliyini təmin etmişdir.

Azərbaycanı Avratlantika 
geosiyasi arealında öz 
sözü və mövqeyi olan, 

səmərəli iqtisadi təşəbbüslərin 
müəllifi kimi tanınan dövlətə çevirən 
cənab İlham Əliyevin 2003-cü ildən 
yürütdüyü siyasət ölkə prezidentinin 
xalqın, dövlətin gələcək inkişafı ilə 
bağlı aydın baxışlara malik olduğunu 
göstərir. Dövlət başçısı ulu öndərin 
böyük müdrikliklə irəli sürdüyü inki-
şaf strategiyasını ötən illərdə inamla 
davam etdirməklə yanaşı, yeni dövrün 
tələblərinə uyğun zənginləşdirmiş, 
sosial-iqtisadi islahatlarla 
demokratikləşmə proseslərinin paralel 
şəkildə aparılmasına, birinin digərini 
tamamlamasına çalışmışdır.

Ötən illərdə həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi islahatların, infrastruk-
tur layihələrinin səmərəli nəticələr 
verməsi, hər bir fərdin maraq və 
mənafeyini özündə maksimum 
dərəcədə əks etdirməsi, ölkənin 
perspektiv inkişafına hesablanması 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 
yüksək bilik və intellektə, çevik 
idarəçilik məharətinə, yüksək əzmə, 
qətiyyətə malik lider olduğunu bir daha 
təsdiqləyir.

Dövlət başçısının ötən illərdə 
praqmatizmə və əməli siyasətə 
söykənən iqtisadi siyasətinin əsas 
qayəsində məhz insan amili dayanmış-
dır. Cənab İlham Əliyev xalq qarşısında 
verdiyi bütün vədlərə sadiq qalmaqla 

hər bir azərbaycanlının layiqli Prezi-
denti olduğunu təsdiqləmişdir. “Hər bir 
məmur xalqının xidmətçisi olmalıdır” -- 
deyə. hakimiyyəti xalqa layiqli xidmət 
vasitəsi kimi dəyərləndirən dövlət baş-
çısı hökumətin mütəmadi olaraq xalq 
qarşısında hesabat verməsini, görülən 
işlər barədə ictimaiyyətin hərtərəfli 
məlumatlandırılmasını da demokratik 
idarəetmənin zəruri tələbi kimi önə 
çəkmişdir.

Respublikamızda son illər ərzində 
həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 
sosialyönümlü mahiyyət daşıma-
sı bir sıra reallıqlarla şərtlənərək 
cəmiyyətin sosial sifarişini əks 
etdirmişdir. Dəniz səviyyəsindən 
3000 metrədək hündürlükdə yerləşən 

Qubanın  Xınalıq kəndinə yolun, 
sovetlər dövründən mavi yanacaq 
üzü görməyən Lerik və Yardımlıya 
qaz kəmərlərinin çəkilməsi, eləcə də 
Naxçıvanın davamlı olaraq elektrik 
enerjisi və qazla təmin olunması, 
Bakıya Oğuz-Qəbələ zonasından su 
kəmərinin çəkilməsi, rayonlarda yeni 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, Olimpiya 
idman komplekslərinin tikintisi, qaç-
qın düşərgələrinin tamamilə ləğvi, sırf 
Azərbaycan brendi olan “ASAN xidmət” 
şəbəkəsinin genişləndirilməsi – bütün 
bunlar Azərbaycan vətəndaşlarının 
firavan, rahat yaşamasına xidmət edən 
qlobal investisiya layihələrinin çox cüzi 
qismidir.

Ötən illərdə ölkədə uğurla həyata 
keçirilən siyasət, eyni zamanda, 
“kosmik dövlətlər klubu”na üzv olan 
Azərbaycan üçün taleyüklü bir sıra 
layihələrin gerçəkləşməsini, respub-
likanın Cənubi Qafqaz regionunun 
lokomotivinə çevrilməsini təmin etmişdir.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin böyük müdrikliklə 
irəli sürdüyü yeni neft stra-

tegiyasının tərkib hissəsi olan Bakı 
–Tbilisi -- Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı 
– Tbilisi -- Ərzurum qaz kəmərlərinin 
istifadəyə verilməsi nəticəsində 
Azərbaycan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin başlıca təminatçısına 
çevrilmiş, ölkəmizin dünya üçün önəmi 
daha da artmışdır. Ötən il Bakı--
Tbilisi-- Qars dəmir yolunun istifadəyə 
verilməsi, “Əsrin müqaviləsi”nin 
yenilənməsi, eləcə də Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çı-
raq” yataqlarının və “Günəşli” yata-
ğının dərinlikdə yerləşən hissəsinin 
birgə işlənməsi və neft hasilatının pay 
bölgüsü haqqında düzəliş edilmiş və 
yenidən tərtib olunmuş sazişin im-
zalanması bu baxımdan beynəlxalq 
əhəmiyyətli hadisələrdir.

(ardı 6-cı səhifədə)

Azərbaycan yeniləşir, müasirləşir. 
Azərbaycan dünya birliyinə inteqrasiya 
edir. Biz öz işimizi xalqın iradəsi ilə 
aparırıq. Bütün sahələrdə – siyasi 
müstəvidə, demokratikləşmə prosesində, 
Azərbaycanda sabitliyin qorunması 
işində, iqtisadi islahatların davam 
etdirilməsində, sosial məsələlərin 
həllində, büdcənin artırılmasında, ordu 
quruculuğunda görülən işlərdə bizim 
nailiyyətlərimiz var. Biz bunları daha 
da artırmalıyıq və ölkəmizi inkişaf 
etdirməliyik, möhkəmləndirməliyik.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Hər bir azərbaycanlının Prezidenti

 “Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər  haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli 992 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar  
qərara alıram:

1. “Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust 
tarixli 973 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 8, maddə 916; 2014, № 3, 
maddə 251; 2016, № 1, maddə 69; 2018, № 7 (I kitab), maddə 
1454) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.1.1-ci yarımbənddə “73” rəqəmləri “130” rəqəmləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2. 1.1.2-ci yarımbəndin ikinci — dördüncü abzasları aşa-
ğıdakı redaksiyada verilsin:

“I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat
III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat;”;
1.3. 1.1.3-cü yarımbəndin ikinci — dördüncü abzasları 

aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat
III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat;”;
1.4. 1.1.4-cü yarımbəndin ikinci — dördüncü abzasları 

aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 150 manat
II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 130 manat

III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə — 110 manat;”;
1.5. 1.1.5-ci yarımbənddə “82” rəqəmləri “150” rəqəmləri 

ilə əvəz edilsin;
1.6. 1.1.6-cı yarımbənddə “68” rəqəmləri “80” rəqəmləri ilə 

əvəz edilsin;
1.7. 1.1.7-ci yarımbənd ləğv edilsin;
1.8. 1.1.8-ci yarımbənddə “68” rəqəmləri “100” rəqəmləri 

ilə əvəz edilsin;
1.9. 1.1.9-cu yarımbənddə “61” rəqəmləri “100” rəqəmləri 

ilə əvəz edilsin;
1.10.  1.1.11.2-ci yarımbənddə “müharibə əlillərinin, 20 

Yanvar hadisələri zamanı əlil olanların, Çernobıl qəzası 
nəticəsində I və II qrup əlil olmuş” sözləri “müharibə ilə və 
ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan 

şəxslərin, Çernobıl qəzası nəticəsində I və II dərəcə əlilliyi 
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11. 1.2.2-ci yarımbənddə “109” rəqəmləri “200” rəqəmləri 
ilə əvəz edilsin;

1.12. 1.2.3-cü yarımbənddə “146” rəqəmləri “300” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

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

3. Bu Fərman 2019-cu il aprelin 1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il



16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı2
“I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 

18 yaşınadək uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında
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maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,  “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər  haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli  992 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar  
qərara alıram:

1. “I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkan-
ları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara qulluq edən şəxslərə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü” təsis edilsin 
və onun aylıq məbləği 50 manat müəyyən olunsun.

2. Müəyyən edilsin ki, bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsis 
edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü:

2.1. 2019-cu il aprelin 1-dək I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 
və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara 
münasibətdə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş qulluq üçün əmək 
pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə verilir; 

2.2. təqaüdü almaq hüququ olan şəxslərdən yalnız birinə 
ödənilir;

2.3. bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsində Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinə ayrılmış xərclər hesabına həmin nazirlik tərəfindən 
bu Fərmanın 3.1.2-ci yarımbəndində nəzərə tutulan qaydaya 
uyğun olaraq ödənilir.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. bir ay müddətində:
3.1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.1.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsis edilən təqaüdün 
ödənilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin;

3.1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin;

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

3.1.5. bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi 

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

5. Bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələri  2019-cu il aprelin 
1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə  
Çin Xalq Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

arasında 2019−2023-cü illər üçün mədəni əməkdaşlıq 
haqqında Protokolun təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
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maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Çin 

Xalq Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi arasında 
2019−2023-cü illər üçün mədəni əməkdaşlıq haqqında 2019-
cu il martın 1-də Pekin şəhərində imzalanmış Protokol təsdiq 
edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Protokol 
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikası-
nın Mədəniyyət Nazirliyi onun müddəalarının həyata 

keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 

Protokolun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili 
prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Çin Xalq Respublikası 
Hökumətinə bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

GUAM üzvü olan dövlətlərin gömrük idarələri arasında GUAM üzvü 
olan dövlətlərin dövlət sərhədlərindən malların hava nəqliyyatı 

ilə daşınması ilə bağlı gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizə 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokolun təsdiq edilməsi barədə
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maddəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. GUAM üzvü olan dövlətlərin gömrük idarələri arasında 

GUAM üzvü olan dövlətlərin dövlət sərhədlərindən malların 
hava nəqliyyatı ilə daşınması ilə bağlı gömrük hüquqpozmala-
rına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2018-ci 
il oktyabrın 5-də Kişinyov şəhərində imzalanmış Protokol 
təsdiq edilsin.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Protokol 
qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Gömrük Komitəsi onun müddəalarının həyata 

keçirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Proto-

kolun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prose-
durların yerinə yetirildiyi barədə GUAM-ın Katibliyinə bildiriş 
göndərsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

“Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında
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maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,  “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər  haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 fevral tarixli  
992 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin təqaüdü” təsis edilsin və onun aylıq məbləği 80 manat 
müəyyən olunsun.

2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən təsis edilən 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü:
2.1.1. 2019-cu il aprelin 1-dək kommunal, nəqliyyat və digər 

xidmətlərə görə sosial müavinət alan şəxslərə həmin sosial 
müavinətin əvəzinə, əmək pensiyası alan və döyüşən ordunun 
tərkibində xidmət etmiş müharibə iştirakçılarına (Böyük Vətən 
müharibəsi iştirakçıları istisna olmaqla), habelə döyüş əməliyyatı 
aparılan ölkədə hərbi xidmət borcunu yerinə yetirmiş hərbi qulluq-
çulara əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə verilir;

2.1.2. dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş xərclər 
hesabına həmin nazirlik tərəfindən ödənilir;

2.2.  bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən təsis edilən 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü və müharibə 
və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi 
olan şəxslərə, 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçılarına, İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad 
şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və 
təşkilatlarında işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, 
“Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş 
şəxslərə, ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, 

əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə 
əlaqədar səbəblərdən I qrup əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq hüququ olan 
şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyd olunan 
təqaüdlərindən yalnız biri – ən yüksəyi verilir.

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

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

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

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

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

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

5. Bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələri  2019-cu il aprelin 1-dən 
tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası 
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli və “İnzibati 

xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli  

1256 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respubli-
kasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 2 noyabr tarixli 1326-
VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci 
il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 
795 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 259, № 3, maddə 
460, № 4, maddə 670, № 6, maddələr 1025, 1063, № 7, maddə 
1272, № 9, maddə 1468, № 10, maddələr 1614, 1638; 2017, 
№ 2, maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, № 4, maddələr 530, 
537, № 6, maddə 1101, № 7, maddələr 1314, 1346, № 8, maddə 
1521, № 9, maddə 1637, № 10, maddələr 1788, 1798, № 11, 
maddələr 2003, 2027, № 12, maddələr 2290, 2320; 2018, № 1, 
maddə 36, № 2, maddələr 198, 201, № 3, maddələr 418, 428, 
443, 445, № 5, maddələr 914, 918, 926, 955, № 6, maddələr 
1225, 1234, № 7 (I kitab), maddələr 1465, 1477, 1494, 1504, 
№ 8, maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 1840, № 11, maddələr 
2244, 2256, 2273, 2289, № 12 (I kitab), maddələr 2541, 2566, 
2573, 2610; 2019, № 1, maddələr 52, 68; Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2019-cu il 12 mart tarixli 586 nömrəli 
Fərmanı) 5.27-1-ci bəndinə “Nazirliyi,” sözündən sonra “taksi 
minik avtomobilində tütün çəkilməsinə münasibətdə Azərbaycan 
Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi,” sözləri əlavə edilsin.

2.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 fevral 
tarixli 1256 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik 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; 2018, № 11, maddələr 
2242, 2289, № 12 (I kitab), maddələr 2566, 2597; 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 2.1-ci, 2.2-ci və 
2.4-cü bəndlərinə “322.0.2,” rəqəmlərindən sonra “322.0.4 (taksi 
minik avtomobilində tütün çəkilməsinə münasibətdə),” sözləri 
əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

 “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və 
bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı 
qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 

7 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Banklar haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 
1296-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

“Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan 
bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində 
dövlətin iştirakı qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 
8, maddə 620; 2016, № 2 (II kitab), maddə 269; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 1 mart tarixli 572 nömrəli 
Fərmanı) 1.1.1-ci yarımbəndindən “və Audit Komitəsinin (Təftiş 
Komissiyasının)” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Konstitusiya Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 384 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2011, № 2, maddə 88; 2013, № 4, maddə 374; 2016, № 10, 
maddə 1629; 2018, № 7, maddə 1502) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. 1.3.6-cı yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül 
işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.4-cü bənd 
əlavə edilsin:

“1.4. qanunvericiliyin təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə:
1.4.1. hazırlanan hüquqi aktların layihələrinin və qüvvədə olan 

hüquqi aktların bu Fərmanın 1-1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 
qanunvericiliyin təsirinin qiymətləndirilməsi mexanizminə müvafiq 
olaraq monitorinqinin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görsün;  

1.4.2. bu Fərmanın 1.4.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq apa-
rılmış monitorinqin  nəticələri ilə bağlı təkliflərini (məlumatlarını) 
bu Fərmanın 1-1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qanunverici-
liyin təsirinin qiymətləndirilməsi mexanizminə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına 
təqdim etsin.”. 

2. Aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:
“1-1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası: 
1-1.1. inkişaf etmiş xarici dövlətlərin qanunvericiliyin təsirinin 

qiymətləndirilməsi sahəsində mütərəqqi təcrübəsini nəzərə 
almaqla, qanunvericiliyin təsirinin qiymətləndirilməsi mexanizmi 
ilə bağlı təkliflərini dörd ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1-1.2. bu Fərmanın 1.4.2-ci yarımbəndinə uyğun təqdim 

olunacaq təklifləri (məlumatları) Administrasiyanın hüquq 
xidməti vasitəsilə ümumiləşdirərək Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

1-1.3. Administrasiyanın hüquq xidməti vasitəsilə qanunveri-
ciliyin təsirinin qiymətləndirilməsi üzrə işlərin əlaqələndirilməsini 
təmin etsin.”.

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

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

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

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

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

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun  
110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ilin may ayında görkəmli 

ədəbiyyatşünas və tənqidçi, Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 
Azərbaycanın Dövlət mükafatı laureatı, 
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri dokto-
ru, professor Məmməd Cəfər Zeynalabdin oğlu 
Cəfərovun anadan olmasının 110 illiyi tamam 
olur.

Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov 
ömrünün 60 ilə yaxın bir dövrünü ölkədə 
ədəbi-nəzəri fikrin inkişafına həsr etmiş, 
ədəbiyyatın tarixi və nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr 
və eləcə də estetikanın aktual məsələlərinə 
dair fundamental araşdırmaları ilə Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığını əhəmiyyətli dərəcədə 
zənginləşdirmişdir. Onun geniş əhatəli 
elmi irsində Nizami Gəncəvi, Məhəmməd 
Füzuli, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, 
Hüseyn Cavid və Səməd Vurğun kimi qüdrətli 
söz ustalarının yaradıcılıqlarının fəlsəfi-
estetik mahiyyətini dünya ədəbi təcrübəsi ilə 
vəhdətdə dolğun şərh edən, yüksək elmi-nəzəri 
ümumiləşdirmə gücünə malik əsərləri xüsusi 
yer tutur. Azərbaycan ədəbiyyatında roman-
tizm cərəyanının təşəkkülü və inkişafının ilk 
müfəssəl tədqiqi Məmməd Cəfər Cəfərovun 
adı ilə bağlıdır. Pedaqoji sahədə uzun müddət 
uğurla çalışan və qiymətli dərsliklər müəllifi 
olan alim, həmçinin elmi kadrların hazır-
lanması istiqamətində təqdirəlayiq fəaliyyət 
göstərmişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına yeni 
yaradıcılıq keyfiyyətləri qazandırmış görkəmli 

alim Məmməd Cəfər Cəfərovun anadan olma-
sının 110-cu ildönümünün qeyd olunmasını 
təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazir-
liyi ilə birlikdə akademik Məmməd Cəfər 
Cəfərovun 110 illiyinə dair tədbirlər planını 
hazırlayıb həyata keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən 
qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Bakı şəhərinin Suraxanı rayonu 
ərazisində avtomobil yollarının yenidən 
qurulması işlərinin davam etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə 

avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qu-
rulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 3,0 
(üç) milyon manatı Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

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

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il



16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı 3
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Müharibə əlillərinə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 

edilməsi haqqında” 2008-ci il 9 sentyabr tarixli 823 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi və “1990-cı ilin  

20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 

edilməsi haqqında” 2011-ci il 19 yanvar tarixli  
370 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli 992 nömrəli Sərəncamının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Müharibə əlillərinə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün 
təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9 
sentyabr tarixli 823 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2008, № 9, maddə 
795; 2011, № 12, maddə 1140; 2013, 
№ 8, maddə 895; 2014, № 3, maddə 
250; 2016, № 1, maddə 68; 2018, № 
5, maddə 937) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. adında və 1-ci hissəsində 
“Müharibə əlillərinə” sözləri “Müharibə 
və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə” sözləri 

ilə əvəz edilsin;
1.2. preambulada “yetirərkən” 

sözündən sonra “, habelə 1990-cı ilin 20 
Yanvar hadisələri ilə əlaqədar” sözləri 
əlavə edilsin və “əlil olan” sözləri “əlilliyi 
müəyyən edilmiş” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.1.1-ci – 1.3-cü bəndlər aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“1.1. I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə – 
250 manat;

1.2. II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə – 
230 manat;

1.3. III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə – 
210 manat.”; 

1.4.2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə 

təsis edilən təqaüdü dövlət büdcəsində 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 
nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına 
həmin nazirlik ödəyir;

2.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə 

müəyyən edilən Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin təqaüdlərindən yalnız 
biri – daha yüksəyi verilir.”.

2. “1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 19 yanvar tarixli 370 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 1, 
maddə 17; 2016, № 1, maddə 65; 2018, 
№ 5, maddə 938) ləğv edilsin.

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

4. Bu Fərman 2019-cu il aprelin 
1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin “Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sistemi haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” internet portalı 

haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə və sosial təminat 
sahələrində elektron xidmətlərin tətbiqinin 
genişləndirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 5 
sentyabr tarixli 258 nömrəli Fərmanının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
“Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sistemi haqqında Əsasnamə” təsdiq edil-
sin (əlavə olunur). 

2. “Azərbaycan Respublikasının Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi-
nin “e-sosial” internet portalı haqqında 

Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin aktlarının bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının və norma-
tiv xarakterli aktların bu Fərmana uyğun-
laşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

 “Beşdən çox uşağı olan qadınlara müavinətin 
məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli 

72 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər  haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli  992 nömrəli Sərəncamının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Beşdən çox uşağı olan qadın-
lara müavinətin məbləğinin müəyyən 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2013-cü il 27 
dekabr tarixli 72 nömrəli Fərmanında 
(2013, № 12, maddə 1539;  2018, № 
4, maddə 668 ) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1.  adında “müavinətin” sözü “sosi-
al müavinətin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 1-ci hissədə “müavinətin” sözü 
“sosial müavinətin” sözləri ilə, “33 (otuz 
üç)” sözləri “55 (əlli beş)” sözləri ilə əvəz 
edilsin. 

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

3. Bu Fərman 2019-cu il aprelin 
1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

“Əlillik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək 
zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla 

əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən 
baş verdikdə I qrup əlilliyə görə sosial müavinət alanlara Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 mart tarixli  

128 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər  haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli 992 nömrəli Sərəncamının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Əlillik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət 
dövründə xəstələnmə, əmək zədəsi və 
peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl  AES-
də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən 
baş verdikdə I qrup əlilliyə görə sosial 
müavinət alanlara Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin təqaüdü”nün təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2014-cü il 17 mart tarixli 
128 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-

su, 2014, № 3, maddə 249; 2016, № 1, 
maddə 70; 2018, № 4, maddə 668) aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

1.1.  adında “Əlillik ümumi xəstəlik, 
hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, əmək 
zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar 
keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çer-
nobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar 
səbəblərdən baş verdikdə I qrup əlilliyə 
görə sosial müavinət alanlara” sözləri 
“Ümumi xəstəliklə, hərbi xidmət dövründə 
xəstələnmə ilə, əmək zədəsi və peşə 
xəstəliyi ilə, hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-
də qəzanın ləğvi ilə bağlı səbəblərdən I 
qrup əlilliyi olan şəxslərə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.2. 1-ci hissə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin

“1. “Ümumi xəstəliklə, hərbi xidmət 

dövründə xəstələnmə ilə, əmək zədəsi 
və peşə xəstəliyi ilə, hərbi əməliyyatlar 
keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, 
Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə bağlı 
səbəblərdən I qrup əlilliyi olan şəxslərə”  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin təqaüdü” təsis edilsin və onun aylıq 
məbləği 100 manat müəyyən olunsun.”

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

3. Bu Fərman 2019-cu il aprelin 1-dən 
tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

 “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli 
strategiya”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 27 sentyabr tarixli  
128 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq,  “Büdcə qaydasına 
uyğun icmal büdcə xərclərinin yuxarı 
həddinin hesablanması Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 
dekabr tarixli 411 nömrəli Fərmanının 

2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə qərara alıram:

“Neft və qaz gəlirlərinin idarə olun-
ması üzrə uzunmüddətli strategiya”nın 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 
27 sentyabr tarixli 128 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-

ricilik Toplusu, 2004,  № 9, maddə 682) 
ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

“1941–1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, İkinci 
Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi 

zamanı şəhərin müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında işləmiş və 
“Leninqradın müdafiəsinə görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində 

yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 2 iyul tarixli   
2320 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində 
əlavə tədbirlər  haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 
fevral tarixli 992 nömrəli Sərəncamının 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “1941–1945-ci illər Böyük Vətən 
müharibəsi iştirakçılarına, İkinci Dün-
ya müharibəsi dövründə Leninqrad 
şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin 
müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında 
işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə 

görə” medalı, “Leninqrad mühasirəsində 
yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş 
şəxslərə (müharibə əlilləri istisna 
olmaqla) Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 2 iyul tarixli 2320 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 7, maddə 708; 2013, № 12, 
maddə 1601; 2014, № 4, maddə 437; 
2016, № 1, maddə 133; 2018, № 4, 
maddə 747) 1-ci hissəsində “121 (yüz 
iyirmi bir)” sözləri “150 (yüz əlli)” sözləri 

ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu Sərəncam 2019-cu il aprelin 
1-dən tətbiq edilir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

 “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və Azərbaycan 
Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1507-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və 
həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2000-ci il 25 avqust tarixli 388 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 
bəndlərini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 
Respublikasının Əmək Məcəlləsində və 
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 
İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il 19 fevral tarixli 1507-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qa-
nunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan 
Respublikasının Əmək Məcəlləsində və 
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 
İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılmasına dair 
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 

müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 
normativ xarakterli aktların “Azərbaycan 
Respublikasının Əmək Məcəlləsində və 
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 
İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

3. Müəyyən edilsin ki:
3.1. Azərbaycan Respublikasının 

Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 90.4-cü 
(birinci halda) maddəsində  nəzərdə tu-
tulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini  Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;

3.2. həmin Məcəllənin 90.4-cü 
(ikinci halda) maddəsində  “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur.

4. “Azərbaycan Respublikasının 
Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bunun-
la bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının 
Cəzaların İcrası Məcəlləsinin tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli 
388 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 8 (III kitab), maddə 611; 2002, 
№ 8, maddə 478; 2008, № 3, maddələr 
168, 170, № 7, maddə 618; 2011, № 
4, maddə 279; 2013, № 8, maddə 893; 
2016, № 4, maddə 676; 2018, № 3, 
maddə 353, № 5, maddə 962, № 6, 
maddə 1203, № 10, maddə 2003) aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

4.1.  3.2-ci bəndə “34.1” 
rəqəmlərindən sonra “ ,90.4 (birinci hal-
da)” sözləri əlavə edilsin;

4.2.  3.18-ci bəndin sonunda nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
olunsun və aşağıdakı məzmunda 3.19-cu 
bənd əlavə edilsin:

“3.19. həmin Məcəllənin  90.4-cü 
maddəsində (ikinci halda) “müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi  nəzərdə tutulur.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il

Ədliyyə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
dövlətimizin başçısının 
Fərmanında məhkəmə 
qərarlarının icrasının effek-
tivliyinin artırılması, “Elektron 
icra” informasiya sisteminin 
tətbiqinin genişləndirilməsi, 
alternativ icra mexanizmləri, 
o cümlədən icranın özəl 
qurumlara həvalə edilməsi ilə 
bağlı beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi barədə veril-
miş tapşırığa uyğun olaraq, 
Ədliyyə Nazirliyinin rəhbər 
şəxslərindən və hakimlərdən 

ibarət nümayəndə heyəti Lit-
vada tanışlıq səfərində olub.

Səfər zamanı "Elektron 
məhkəmə" və "Elektron icra" 
informasiya sistemlərinin 
tətbiqi, özəl icra qurumlarının 
fəaliyyəti ilə bağlı Litvanın 
təcrübəsi ilə tanışlıq olub. 
Həmçinin bu ölkənin ədliyyə 
naziri vəzifəsini müvəqqəti icra 
edən nazirin müavini Zydru-
nas Plytnikas, Ali Məhkəmənin 
sədri Rimvydas Norkus, Ali 
İnzibati Məhkəməsinin sədri 
Ramunas Qadliauskas, Milli 
Məhkəmə Administrasiyası-
nın direktoru Reda Moliene, 

Ədliyyə Nazirliyinin Özəl İcra 
Qurumları üzrə Departamenti-
nin rəisi Jolita Sinkeviciute və 
digər rəsmi şəxslərlə görüşlər 
keçirilib, Litvanın məhkəmə 
sistemi, icra xidmətinin 
işinin spesifik xüsusiyyətləri, 
məhkəmə və icra sahəsində 
istifadə olunan elektron 
sistemlərin funksionallıqları 
barədə təqdimatlar keçirilib, 
səmərəli müzakirələr aparılıb.

Görüşlərdə hər iki 
ölkədə ədliyyə və məhkəmə 
sistemində aparılan islahat-
lar barədə faydalı fikir və 
təcrübə mübadiləsi aparı-
lıb, bu sahədə əldə olunan 
nailiyyətlərə və tətbiq olunan 
yeniliklərə qarşılıqlı maraq 

göstərilib. 
Nümayəndə heyətinə 

Litvada özəl icra qurumla-
rının fəaliyyətinin təşkili və 
icra məmurlarına Ədliyyə 
Nazirliyinin keçirdiyi 
müsabiqə əsasında müvafiq 
lisenziyaların verilməsi, icra 
məmurlarının köməkçiləri 
institutu, icraata daxil olan icra 
sənədlərinə və şikayətlərə 
baxılması, onların təmin 
olunması mexanizmi, icra 
hərəkətlərinin elektron sistem 
vasitəsilə həyata keçirilməsi 
barədə ətraflı məlumat verilib, 
bu sahədə qanunvericilik 
aktları ilə tanış olunub.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 3-də 
imzaladığı “Məhkəmə-hüquq sistemində isla-
hatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmandan 
irəli gələn vəzifələrin Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
təxirəsalınmadan icrasına başlanılaraq, konkret 
tədbirlər müəyyən edilib.

Alternativ icra mexanizmlərinin  
tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilir



Azərbaycanda 
həyata keçirilən 
mədəniyyət siyasəti 

ölkəmizin inkişafının pri-
oritet istiqamətlərindən 
birinə çevrilmişdir. Bunu 
mədəniyyətimizin bü-
tün sahələrində aydın 
hiss etmək mümkündür. 
Azərbaycanda keçirilən son 
Prezident seçkilərindən 
sonra dövlətimizin xüsusi 
qayğı və diqqəti sayəsində 
mədəni həyatımız tamamilə 
yeniləşib. 

Son bir ildə mədəniyyət 
sahəsində idarəçilik sistemi əsaslı 
şəkildə təkmilləşdirilmiş, milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
və təbliğində mühüm uğurlar 
qazanılmış, beynəlxalq mədəni 
əlaqələr genişlənmişdir. Prezident 

İlham Əliyev ötən bir il ərzində 
mədəniyyətin tərəqqisinə xüsusi 
diqqət yetirmış, bir sıra fərman 
və sərəncamlar imzalamışdır. 
2018-ci il aprelin 20-də Prezi-
dentin imzaladığı “Mədəniyyət 
və turizm sahəsində dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
sərəncamla Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi yaradı-
lıb. Bununla əlaqədar nazirliyin 
strukturunda müəyyən islahatlar 
aparılıb.

Ölkəmizdə mədəniyyətin 
inkişafı və dünyada təbliği ötən il 
daha intensiv xarakter almışdır. 
Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərə, mədəniyyətlə bağlı 
mötəbər forum və konfranslara ev 
sahibliyi etmişdir. Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən irəli sürülən 
“Bakı prosesi”nin 10 illiyinin qeyd 
olunmasına hazırlıq işləri yüksək 
səviyyədə həyata keçirilmişdir. 
VI Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumu yüksək səviyyədə təşkil 
olunmuşdur. 

Xalqımızın yaratdığı 
mədəniyyət abidələrinin, milli irs 
nümunələrinin UNESCO-nun mü-
vafiq siyahılarında yer alması pro-
sesi davam etmişdir. UNESCO-
nun Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunması üzrə hökumətlərarası 
komitəsinin Mavriki Respubli-
kasında keçirilən 13-cü sessi-
yasında Azərbaycanın təqdim 

etdiyi Yallı (Köçəri, Tənzərə) və 
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri 
Təcili qorunmağa ehtiyacı olan 
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına, 
Azərbaycanın Türkiyə və Qaza-
xıstanla birgə təqdim etdiyi “Dədə 
Qorqud irsi. Dastan mədəniyyəti, 
xalq nağılları və musiqisi” no-
minasiya faylı isə çoxmillətli 
mədəniyyət nümunəsi kimi 
təşkilatın Qeyri-maddi mədəni irs 
siyahısına daxil edilib. 

2018-ci il tariximizin şan-
lı səhifəsi – Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi ilə əlamətdar olub. 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 
yubileyi haqqında” və 2018-
ci ilin “Cümhuriyyət ili” elan 
olunması haqqında müvafiq 
sərəncamlarına uyğun olaraq, il 
ərzində Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə silsilə tədbirlər, na-
zirliyin dəstəyi ilə Azərbaycanda, 

həmçinin xarici ölkələrdə bir sıra 
konsert proqramları təşkil olunub. 
Mayın 28-də bu münasibətilə 
“Crystal Hall” da möhtəşəm 
konsert proqramı keçirilib. 
“Bölgələrdən-- bölgələrə” yara-
dıcılıq festivalı da AXC-nin 100 
illiyinə həsr olunub.

Dövlət başçısı bir sıra 
mədəniyyət, incəsənət 
xadimlərinin, yazıçı və şairlərin, 

eləcə də mədəniyyət 
ocaqlarının yubileyləri 
haqqında müvafiq 
sərəncamlar imzalayıb. 
Həmin sərəncamların 
icrası ilə bağlı Mədəniyyət 
Nazirliyi digər aidiyyəti 
qurumlarla birgə tədbirlər 
planı hazırlayaraq 
həyata keçirib. Sum-
qayıt və Mingəçevir 
dram teatrlarının 50, 
Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının 
90 illiyi, Qara Qarayev, 
Gülxar Həsənova, Mehdi 
Məmmədov, İmran Qası-
mov, Həsən Məmmədov, 
Həsən Turabov, Elza 
İbrahimova, İsa Muğanna, 
Mikayıl Müşfiq və Aşıq 
Şəmşirin ölkə başçısının 
müvafiq sərəncamlarına 
uyğun olaraq yubileyləri 
qeyd olunub. Fransanın 
nüfuzlu “Metso” televiziya-

sında dahi bəstəkar Qara Qara-
yevin 100 illiyi ilə əlaqədar silsilə 
verilişlər, konsertlər nümayiş 
etdirilib. Bütün bunlar Azərbaycan 
mədəniyyətinin təbliği və tanı-
dılması istiqamətində mühüm 
işlərdir.

SSRİ Xalq rəssamı Tahir Sa-
lahovun 90 illiyinə həsr olunmuş 
Bakı Ekspo Mərkəzində böyük 
sərgisini də ötən bir ilin mühüm 

mədəniyyət hadisəsi kimi qeyd 
etmək lazımdır.

Gəncədə Şah Abbas karvan-
sarasının, Sabunçu rayonundakı 
Hacı Şəhla məscidində və bir sıra 
digər mədəniyyət obyektlərində 
təmir işləri də yekunlaşıb, Şəkidə 
Gileyli məscidində bərpa işləri isə 
davam etdirilir.

Kitaba marağın artırılması 
istiqamətində müxtəlif tədbirlər 
həyata keçirilib. Azərbaycan kita-

bının dünyada tanıdılması layihəsi 
üzrə işlər davam etdirilib.Ölkəmiz 
Beynəlxalq Kitab sərgilərində fəal 
iştirak edib.

2019-cu ilin ötən dövrü 
ərzində bu istiqamətdə daha 
intensiv addımlar atılmağa 
başlanmışdır. Cənab Prezi-
dentin bu yaxınlarda bir qrup 
mədəniyyət xadimi ilə görüşü 
inkişafa yeni stimul verdi. Dövlət 
başçısı həmin görüşdə ölkədə 
həyata keçirilməyə başlayan 
islahatlardan danışdı və qeyd 
etdi ki, bu ilin əvvəlindən keçən 
dövr ərzində hazırlanmış sosial 
layihələr icra edilməyə baş-
lanmışdır. Bu görüşün başlıca 
məqsədi incəsənət xadimləri ilə 
mədəniyyət sahəsində isla-
hatlarla bağlı fikir mübadiləsi 
aparmaq və bundan sonra 
görüləcək işlərin istiqamətini 
müəyyənləşdirmək idi. Çünki 
əvvəlki illərdə bir çox işlər görü-
lüb. Mən Prezident kimi çalışır-
dım ki, həmişə bu sahəyə öz 
diqqətimi göstərim.

Tarixi əhəmiyyətli bu görüşdə 
iştirakçılara tam sərbəstlik veril-
mişdi və hər bir mədəniyyət və 
incəsənət xadimi öz sahəsinin 
problemləri barədə məlumat verdi. 
Görüşdən dərhal sonra Prezi-
dent səslənən problemlərlə bağlı 
sərəncamlar, göstərişlər verdi.

Dövlət başçısının bu il martın 
1-də “Azərbaycan kinematoq-
rafiyasının inkişafı ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” imzaladığı 
sərəncamla milli kino sənətimizin 

inkişafına böyük töhfə ver-
miş oldu. Həmin sərəncamla 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikası Kinematoqrafçı-
lar İttifaqının və digər aidiyyəti 
qurumların təkliflərini nəzərə 
almaqla, milli kinematoqrafiyanın 
dövrün tələblərinə uyğun inkişaf 
etdirilməsinə dair “Azərbaycan 
kinematoqrafiyasının inkişaf 
konsepsiyası” layihəsini hazırlayıb 
üç ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
təqdim edilməsi tapşırılırdı. Dövlət 
sifarişi ilə film istehsalını və gənc 
kinematoqrafçıların yaradıcı-
lığının dəstəklənməsi ilə bağlı 
layihələrin həyata keçirilməsini 
təmin etmək məqsədilə tədbirlər 
müəyyənləşdirildi. 

Dövlət sifarişi ilə film istehsa-
lını və gənc kinematoqrafçıların 
yaradıcılığının dəstəklənməsi 
ilə bağlı layihələrin həyata 
keçirilməsini təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan Mədəniyyət Nazirliyinə 
5 milyon manat vəsait ayrıldı.

Bu il martın 4-də dövlət başçı-
sı “Azərbaycan teatrlarının inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncam imzaladı. Sərəncamda 
deyilir ki, Azərbaycan teatr 
sənəti ölkəmizin ictimai-mədəni 
həyatında daim fəal rol oynamış-
dır. Xalqımız milli ədəbiyyatın 
qiymətli nümunələri ilə yanaşı, 
dünya dramaturgiyasının inciləri 
ilə məhz Azərbaycan teatrının 
dolğun repertuarı sayəsində 
yaxından tanış olmaq imkanı 
əldə etmişdir. Azərbaycan teatr 
xadimlərinin müraciətini nəzərə 
alaraq, Azərbaycan teatrlarının 
fəaliyyətinə dövlət qayğısının 
daha da artırılması məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Prezidentin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə 1,8 milyon manat 
vəsaitin ayrılması nəzərdə tutu-
lurdu. 

 Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin martın 13-də yaradı-
cılıq ittifaqları və birliklərinin 
fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında imzaladığı sərəncam 
milli mədəniyyətimizin inkişafına 
dövlət qayğısının daha bir bariz 
nümunəsidir. Həmin sərəncama 
əsasən, Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinə 800 min manat, 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
na 650 min manat, Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqına 350 min 
manat, Azərbaycan Respublikası 
Kinematoqrafçılar İttifaqına 300 
min manat, Azərbaycan Me-
marlar İttifaqına 250 min manat, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqına 250 min manat və 
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinə 250 
min manat ayrılıb.

Regionların da mədəni həyatı 
əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Yeni 
mədəniyyət müəssisələri inşa 
olunmuş, əvvəlkilər təmir edilərək 
yenidən istifadəyə verilmişdir. 
Rayon mərkəzlərində parklar, 
xiyabanlar salınmışdır.

Bütün bunlar onu deməyə 
əsas verir ki, ötən bir il ərzində 
mədəni həyatımız daha da 
zənginləşmiş, dövlətimizin davam-
lı dəstəyi ilə Azərbaycanın mədəni 
həyatı yeniləşmişdir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Mən istəyirəm ki, bundan sonra 
mədəniyyət sahəsində işlər sistemli 
qaydada görülsün. Biz bu məsələlərlə 
bağlı siyasətimizi ardıcıl olaraq 
aparmalıyıq. Əlbəttə ki, sadəcə ola-
raq, mədəniyyət obyektlərinin tikin-
tisi, təmiri bizim məqsədimizi tam 
ifadə edə bilməz. Biz bu məsələlərə 
daha da geniş kontekstdə baxmalı-
yıq. Ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin 
gələcək inkişafı, cəmiyyətdə mövcud 
olan ovqat, gənc nəslin tərbiyə olun-
ması, bütün bu məsələlər bir-biri ilə 
bağlıdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Milli mədəniyyətimizin 
inkişafında yeni mərhələ

Azərbaycanı tərəqqiyə aparan lider
 � Fransanın “Opinion Way” şirkətinin bu ilin 

martında Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusunun 
yekunları ilə tanış olanda və sorğu nəticəsində 
Prezident İlham Əliyevin yenə də öz seçicilərinin 
yüksək etimadına malik olduğunun öz təsdiqini 
tapdığını biləndə gözlərim önündə dünyanın tanınmış 
ictimai-siyasi xadimlərinin və diplomatlarının 
dövlətimizin başçısının siyasi fəaliyyətinə verdiyi 
yüksək dəyər canlandı. İlk növbədə, ABŞ-ın çox 
nüfuzlu konqresmeni Kurt Ueldonun dediklərini 
xatırladım “ Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki bu 
ölkəyə İlham Əliyev kimi lider qismət olmuşdur”.

Bu fikirlər dünyaca şöhrətli bir 
diplomata məxsusdur. Bu, yalnız 
dəryadan bir damladır. Belə faktlar 
minlərlədir. Son 16 ildə dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən daxili və xarici siyasət 
ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş 
dövlətləri sırasına qoşub. Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata 
keçirdiyi islahat kursuna, hökumətin 
ümumi daxili və xarici siyasətinə ölkə 
əhalisinin münasibətini öyrənmək 
məqsədilə “Opinion Way” şirkəti 
tərəfindən keçirilən rəy sorğusunun 
nəticəsində də dövlət başçısının lider-
liyi öz təsdiqini tapıb. Keçirilən rəy 
sorğusunun nəticəsi Prezident İlham 
Əliyevin böyük siyasətə yeni düşüncə 
tərzi, gətirdiyinə şübhə yeri qoymadı.

Dövlət başçısının uğurlu xa-
rici siyasəti sayəsində son illər 
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi qüdrəti 
qat-qat artıb, respublikamız hətta 

dünyadakı proseslərə təsir etmək 
gücünə malik ölkəyə çevrilib. Yeri 
gəlmişkən, sorğuda Azərbaycanın 
xarici siyasətlə bağlı respondentlərin 
mövqeyi öyrənilib. Sorğunun Prezident 
İlham Əliyevin xarici siyasəti ilə bağlı 
nəticələri də əhalinin müsbət mövqeyi-
ni ifadə edir. Sorğuda iştirak edənlərin 
89,9 faizi bu sualı müsbət cavablan-
dırıb, onların 73,9 faizi isə suala “əla” 
cavabı verib.

Xatırladım ki, keçən il xarici 

siyasət sahəsində uğurlarımız çox 
olub. Dövlətimizin başçısı ötən il 
xarici ölkələrə 16 səfər etmiş və 
Azərbaycana 16 dövlət və hökumət 
başçısı gəlmişdir. Bu, bir daha 
təsdiqləyir ki, xarici siyasətimiz 
çoxşaxəlidir. Azərbaycanın “azadlıq 
adası” kimi tanınmasının nəicəsidir 
ki, hazırda bizimlə əməkdaşlıq edən 
ölkələrin sayı gündən-günə artır.

Bu gün ölkəmiz dünyada eti-
barlı tərəfdaş kimi tanınır. Bütün 
bunlar Prezident İlham Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici 
siyasətin bariz nümunəsidir. Bunu 
“Opinion Way” şirkətinin rəy sorğu-
sunun nəticələri də təsdiqlədi.

Çingiz QƏNİZADƏ, 
 Milli Məclisin deputatı, Demokratiya 

və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, 
hüquq elmləri üzrə 

fəlsəfə doktoru

Prezident İlham Əliyevin siyasəti 
milli maraqlarımıza tam cavab verir

B.Əliyev bildirib ki, xalq Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən 
ölkədə həyata keçirilən bütün 
islahatların müsbət nəticələrini 
görür, öz həyatlarında hiss 
edir və görülən işləri yüksək 
dəyərləndirir: “Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin son bir 
ili inqilabi islahatlar ilidir və 
ölkənin bütün sahələrində çox 
böyük müsbət dəyişikliklər 
olub, çox böyük işlər görü-

lüb. İqtisadiyyat, mədəniyyət, 
sosial, ordu quruculuğu və 
digər sahələrdə layihələrin 
gerçəkləşdirilməsində 
Azərbaycan ön sırada gedən 
ölkələrdəndir. Azərbaycan son 

bir il ərzində öz gücünü daha da 
artırıb. Hesab edirəm ki, bundan 
sonra da Azərbaycan nəinki 
regionda, ümumiyyətlə, dünyada 
reallaşdırılan iri layihələrin əsas 
müəllifləri ilə bir sırada olacaq”.

Deputat qeyd edib ki, 
Azərbaycanda söz azadlığı, 
insan haqları yüksək səviyyədə 
qorunur və ölkə vətəndaşına çox 
böyük önəm verilir: “Prezident 
İlham Əliyev həm Azərbaycan 
dövlətinin, həm də vətəndaşların 
tam müdafiəsini təmin edir. 
Əlbəttə ki, xalqımız bütün bu 
işləri görür, Prezidentin siyasətini 
dəstəkləyir və onun ətrafında sıx 
birləşərək Azərbaycanın uğurlu 
gələcəyi naminə inamla addımla-
yır. Bir sözlə, sorğunun nəticələri 
göstərdi ki, Prezident İlham 
Əliyevin siyasəti Azərbaycanın 
milli maraqlarına tam cavab 
verir”.

Bir çox xalqlar arzulayırlar ki, onların da cənab 
İlham Əliyev kimi bacarıqlı, beş dildə danışa bilən, 
müxtəlif mövzulara dair əhaləti bilgilərə malik, 
geniş dünyagörüşlü bir lideri olsun. Hesab edirəm 
ki, bu sarıdan Azərbaycan xoşbəxt ölkədir, çünki 
bu ölkəyə İlham Əliyev kimi lider qismət olmuşdur.

Kurt UELDON, 
ABŞ Konqresinin Silahlı Qüvvələr 

Komitəsinin sabiq sədri 

Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı 
mübarizədə ABŞ-ın etibarlı tərəfdaşıdır

O qeyd edib ki, Azərbaycan 
bu tədbirə ev sahibliyi etməklə 
narkotiklərə qarşı mübarizədə mühüm 
rol oynayır. Səfir bildirib ki, Azərbaycan 
beynəlxalq sülhün təmin olunması-
na mühüm töhfə verir, Əfqanstana 

sülhməramlı qoşunlarını göndərir.
Ö.Litzenberqer Azərbaycanın mü-

hüm geostrateji məkanda yerləşdiyini 
xüsusi vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Litzenberqer Bakıda 
keçirilən Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq Konfransda 
çıxışı zaman deyib.

Fransanın nüfuzlu “Opinion Way” təşkilatının 
Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi vəziyyətə, 
Prezident İlham Əliyevin son bir ildə həyata ke-

çirdiyi islahatlara dair rəy sorğusunda Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin respondentlər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilməsi Azərbaycan xalqının dövlət başçısı 
ətrafında sıx birləşməsinin göstəricisidir. Bunu Trend-ə Milli 
Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev deyib.

16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı4



Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Dəyərli qonaqlar!

İlk növbədə, hər birinizi Bakıda sa-
lamlayır, Azərbaycana “Xoş gəlmisiniz” 
deyirəm.

Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
Beynəlxalq Konfrans dünyada 
narkotiklərə qarşı mübarizə sahəsində 
təşkil edilən ən mötəbər tədbirlərdən 
biridir. Əminəm ki, bu konfrans 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və 
çirkli pulların yuyulması ilə mübarizədə 
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə, 
müvafiq sahədə əməkdaşlığın daha da 
güclənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 
Konfrans, həmçinin digər dövlətlərlə 
səmərəli təcrübə mübadiləsinə imkan 
yaradacaqdır.

Beynəlxalq səviyyədə narkotiklərə 
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan 
qurumları və ekspertləri bir araya 
gətirən qlobal əhəmiyyətli bu tədbirin 
Bakıda keçirilməsi Azərbaycan Respub-
likasının narkotiklərə qarşı mübarizədə 
beynəlxalq əməkdaşlığına verilən 
qiymətdir. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm 
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin 2018-ci il 15 no-
yabr tarixli Sərəncamı ilə Narkotiklərlə 
Mübarizə Üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransın 2019-cu ildə Bakı şəhərində 
keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat 
Komitəsi yaradılıb. Tədbirlə bağlı bəzi 
təşkilati məsələlərin tənzimlənməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən 
işçi qrupu yaradılıb və Tədbirlər Planı 
təsdiq edilib. 

Son illər Azərbaycan bir çox 
mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev 
sahibliyi etmişdir. Bu sırada BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal 
Forumunu, Dünya Dini Liderlərinin 
Sammitini, Qlobal Bakı Forumunu, 
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu-
nu, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunu, Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurasının toplantılarını, 
“Avraviziya” mahnı müsabiqəsini, I Av-
ropa Oyunlarını, IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarını və digər tədbirləri qeyd 
etmək olar.

Bu ənənənin davamı olaraq 
Azərbaycan cari ildə də bir sıra mühüm 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi 
edəcəkdir. Bir neçə gündən sonra 
Formula 1 Bakı Qran-Prisi başlayır. 
Bundan başqa, 2019-2022-ci illərdə 
Azərbaycanın sədrlik edəcəyi Qoşulma-
ma Hərəkatının Zirvə Görüşü, Dünya 
dini liderlərinin II Bakı sammiti, Avropa 
Gənclər Olimpiya Festivalı, futbol üzrə 
UEFA Avropa Liqasının final oyunu da 
Bakıda keçiriləcəkdir. 

Yenidən müstəqillik qazanmasının 
28-ci ilini yaşayan Azərbaycan Res-
publikasının çoxşaxəli xarici siyasəti 
bütün ölkələrlə qarşılıqlı surətdə faydalı 
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə 
əsaslanır. Azərbaycan həm ikitərəfli, 
həm də çoxtərəfli formatda sülhə və 
təhlükəsizliyə töhfə vermək üçün 
müxtəlif beynəlxalq platformalarda fəal 
iştirak edir. 

Azərbaycan artıq beynəlxalq 
aləmdə özünü etibarlı tərəfdaş 
kimi təsdiq etmişdir. Azərbaycanın 
təşəbbüskarı və iştirakçısı olduğu 
transmilli enerji, nəqliyyat-logistika 
layihələri ölkəmizi qlobal və regional 
miqyasda mühüm tərəfdaşa çevirmişdir. 
Respublikamız Şərqlə Qərbi, Şimalla 
Cənubu birləşdirən enerji və nəqliyyat 
dəhlizlərində aparıcı rola malikdir. 
Tərəfdaşlarımızla birgə həyata keçir-
diyimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum, TANAP və tikilməkdə 
olan TAP boru kəmərləri neft və qaz re-
surslarını Avropaya nəql etməklə böyük 
bir regionun enerji xəritəsini tamamilə 
dəyişmişdir. Bu gün Azərbaycan Avro-
panın enerji təhlükəsizliyində mühüm 
rol oynayır.

Azərbaycan Amerika Birləşmiş 
Ştatları ilə bir çox sahələrdə, o 
cümlədən təhlükəsizlik, qlobal risk və 
təhdidlərə qarşı mübarizə sahələrində 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edir. ABŞ-
ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq antiterror 
koalisiyasına qoşulan ilk dövlətlərdən 
biri Azərbaycan olmuşdur. Azərbaycan 
və ABŞ regional və qlobal səviyyədə 
terrorizmlə, narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsi ilə mübarizədə birgə 
fəaliyyət göstərirlər.

Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi 

və narkomanlıq müasir dünyanı ciddi 
narahat edən problemlərdən biridir. 

Əfsuslar olsun ki, narkomaniya bu gün 
dünyanın bir çox ölkə və dövlətlərində 
dəhşətli bəlaya çevrilməkdədir. Bu bəla 
həm narkotik istifadəçisinin müxtəlif 
cinayətlər törətməsinə səbəb olur, həm 
də cəmiyyətin mənəvi və intellektual 
potensialının aşınmasına, genefondun 
tənəzzülünə və digər mənfi hallara 

gətirib çıxarır. Narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi cinayətkarlığın artmasına 
səbəb olmaqla yanaşı, həm də terroriz-
min maliyyə mənbəyi kimi beynəlxalq 
təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən biri 
hesab edilir.

Müstəqilliyimizin ilk illərindən 
başlayaraq ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev cəmiyyətin sağlam inkişafının 
vacibliyini vurğulayaraq demişdir: 
“Narkomaniya və narkobizneslə 
mübarizə hər bir ölkənin, xalqın, 
millətin fiziki və əqli sağlamlığı uğrun-
da aparılan mübarizəsidir”.

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
kursunu uğurla davam etdirən Prezi-
dent İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
irimiqyaslı tədbirlərin icrası nəticəsində 
Azərbaycan dünya ölkələri arasında 
özünəməxsus yer tutmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin narko-
maniyanın dəf edilməsində dövlət və 
hüquq-mühafizə orqanlarından konkret 
nəticələr tələb etməsi bu ümumbəşəri 
fəlakətin ölkəmizdə yayılması 
təhlükəsinə Azərbaycanın qətiyyətli 
mövqeyini əks etdirir.

Respublikamızda sosial-iqtisadi 
sabitliyin təmin edilməsi, insanların 
sağlamlığının, rifahının və mənəvi-
əxlaqi dəyərlərinin qorunması siyasəti 
narkomanlığa, narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizəni 
prioritet vəzifə kimi müəyyən etmiş-
dir. Bu sahədə dövlət proqramları 
qəbul edilmiş, qanunvericilik bazası 
təkmilləşdirilmiş, institusional islahatlar 
həyata keçirilmiş, Azərbaycan müxtəlif 
beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuşdur.

Hələ 1996-cı ildə Narkomanlığa 
və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu 
sahə üzrə son 15 ildə 13 fərman, 56 
sərəncam imzalanmış, Milli Məclis 
tərəfindən 38 qanun qəbul edilmiş, bir 
neçə dövlət proqramı hazırlanmışdır. 
Azərbaycan narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə ilə 
bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiyalara 
qoşulmuşdur.

Narkomanlığa və narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı mübarizəni vahid strategi-
ya çərçivəsində həyata keçirmək 
Azərbaycan dövlətinin əsas 
prioritetlərindən biridir. Bu istiqamətdə 
təbliğat işlərinin əhatə dairəsi 
genişlənmiş, kompleks profilaktik 
tədbirlər görülmüşdür.

Beləliklə, ölkəmizdə narkotik 
vasitələrin və onların prekursorlarının 
qanunsuz dövriyyəsinə, narkomanlığa 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, 
narkomanlığa düçar olmuş şəxslərin 
müalicə edilməklə sağlam həyata 
qaytarılması, müalicə-bərpa sahəsindəki 
fəaliyyətin müasir dövrün tələblərinə 
uyğunlaşdırılması üçün elmi və praktiki 
araşdırmaların aparılması və digər 
məsələlərin həlli istiqamətində sistemli 

fəaliyyət davam etdirilməkdədir.
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Bu gün Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin apardığı məqsədyönlü 
siyasət və həyata keçirdiyi dərin iqtisadi 
islahatlar nəticəsində ölkəmiz uğurla 
inkişaf edir. Ölkədə görülən işlərə 
beynəlxalq təşkilatlar, dünyanın aparıcı 

maliyyə qurumları tərəfindən yüksək 
qiymət verilir. Xüsusi qeyd etməliyəm 
ki, Dünya Bankının “Doing Business” 
hesabatında Azərbaycan dünyada 25-ci 
yerdədir. 

Bizim bütün iqtisadi 
göstəricilərimiz müsbətdir. Onlar-
dan bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm. Keçən il Azərbaycanda 
iqtisadi artım 1,4 faiz olmuşdur. Qeyri-
neft sektoru 1,8 faiz, qeyri-neft sənaye 
məhsulu isə 9,1 faiz artmışdır.

Ölkə iqtisadiyyatına son 15 il 
ərzində 250 milyard dollardan artıq 
sərmayə qoyulmuş və Azərbaycan 
iqtisadiyyatı üç dəfədən çox artmışdır. 
Yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 5,4 faizə 
endirilmiş, 2 milyona yaxın yeni iş yeri 
yaradılmışdır və hazırda işsizlik 5 faiz 
səviyyəsindədir. 

Ötən il Azərbaycan üçüncü peykini 
orbitə çıxararaq, kosmik dövlət kimi öz 
mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. 
2018-ci ildə Cənub Qaz Dəhlizinin 
rəsmi açılışı olmuş, Ələt Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı işə başlamışdır. 
Beləliklə, Azərbaycan, həm də dünyada 
logistik mərkəz və tranzit ölkə kimi 
tanınmışdır.

Son illər ərzində ölkədə infrastruk-
turun yaradılması ilə bağlı möhtəşəm 
işlər görülmüşdür. 2004-cü ildən 
bu günə qədər, ümumilikdə, 15 min 
kilometr avtomobil yolu çəkilmişdir. 
Təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya 
İqtisadi Forumunun hesablamalarına 
görə, Azərbaycan infrastrukturun in-
kişafı üzrə dünyada 30-cu, yol infrast-
rukturunun keyfiyyətinə görə isə 34-cü 
yerdədir.

Azərbaycan Respublikasının 
sosial-iqtisadi həyatında əldə olun-
muş nailiyyətlər narkomaniyaya qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsində mü-
hüm rol oynamaqla yanaşı, bu sahədə 
hələ də mövcud olan nöqsanların aradan 
qaldırılması məqsədilə dövlət və hüquq-
mühafizə orqanları qarşısında konkret 
tələblər qoyur. 

Aparılmış islahatlar və həyata 
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində son 5 
ildə dövriyyədən 8 ton 354 kiloqram 
narkotik vasitə çıxarılmışdır. Ölkəmizdə 
ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş 
yeni narkoloji müalicə mərkəzi tikilib 
istifadəyə verilmişdir.

Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaq-
la aidiyyəti orqanların mütəxəssislərinin 
iştirakı ilə ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində, internat məktəblərində, 
cəzaçəkmə müəssisələrində mütəmadi 
olaraq maarifləndirmə tədbirləri, sosial 
sorğular keçirilmiş, təcrübə mübadiləsi 
məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarla birgə 
seminarlar, təlimlər təşkil edilmişdir.

Bir məqamı da vurğulamaq istərdim 
ki, dünya ictimaiyyəti hərbi münaqişə 
zonalarından narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi üçün istifadə olunmasından 
narahatlıq hissi keçirir. Azərbaycan 
da belə bir problemlə üzləşmişdir. 
Bildiyiniz kimi, artıq 25 ildən çox-
dur ki, Azərbaycanın tarixi torpaqları 

olan Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayon 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal edilmişdir. İşğal altındakı həmin 
ərazilərdən narkotik vasitələrin istehsalı 
və tranziti üçün istifadə edilməsi nar-
kobiznesin və beynəlxalq terrorizmin 
genişlənməsinə münbit şərait yaradır.

Ermənistan tərəfindən işğal olun-
muş ərazilərimizə cəlb edilən şirkətlərin 
iqtisadi fəaliyyəti işğalın davam 
etdirilməsinə, eləcə də narkotrafik və 
digər cinayət hallarına şərait yaradır. 
Bunların aradan qaldırması üçün işğal 
olunmuş ərazilərdə iqtisadi, maliyyə 
fəaliyyətlərinin, pul köçürmələrinin, 
sərmayə yatırılmasının qarşısı alınma-
lıdır. Azərbaycan tərəfindən sözügedən 
vəziyyətə nəzarət edilməsi məqsədilə 
müvafiq “qara siyahılar” tərtib olunur. 
Bununla bağlı, Azərbaycan işğal 
olunmuş ərazilərdə qanunsuz fəaliyyətə 
cəlb olunan fiziki və hüquqi şəxslərin 
mənsub olduğu ölkələri müvafiq 
tədbirlər görməyə çağırır. 

Hazırkı beynəlxalq konfransın bu 
cür qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətin 

qarşısını almaq üçün aidiyyəti ölkələrə 
birbaşa müraciət etmək imkanı vardır. 
Ümidvarıq ki, bu istiqamətdə görülən 
ciddi tədbirlər öz müsbət töhfəsini 
verəcəkdir. 

Hörmətli konfrans iştirakçıları, 
əminəm ki, siz Narkotiklərlə Mübarizə 
üzrə Beynəlxalq Konfransda səmərəli 
müzakirələr, qarşılıqlı hörmət prinsipləri 
əsasında açıq dialoq aparacaq, 
Azərbaycan paytaxtından bəşəri bəlaya 
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün 
dünyaya yeni mesajlar verəcəksiniz. 

Diqqətinizə görə minnətdaram, 
konfransın işinə uğurlar arzulayıram. 

* * *
Azərbaycan Respublikası Baş nazi-

rinin müavini, Narkomanlığa və Narko-
tik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissi-
yasının sədri Əli Həsənov konfransın 
yüksək səviyyədə təşkili üçün yaradılan 
şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə 
minnətdarlığını bildirdi. 

Beynəlxalq əməkdaşlığın 
gücləndirilməsi, narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı mübarizəyə dair 
mühüm məsələlərin müzakirəsi, təcrübə 
və məlumat mübadiləsi baxımından 
Bakı konfransının önəmini vurğula-
yan Baş nazirin müavini qeyd etdi ki, 
dünyada geniş iqtisadi inteqrasiyanın, 
ticarət və böyük həcmdə yükdaşımala-
rın təşkili üçün nəqliyyat əlaqələrinin 
genişlənməsi narkotik vasitələrin 
yayılması ilə müşayiət olunur. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
son 15 ildə yürütdüyü uğurlu iqtisadi 
siyasət nəticəsində iqtisadiyyatımızın 
tərəqqisi, böyük beynəlxalq layihələrin 
icrası, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, 
beynəlxalq dəniz limanının, avtomobil 
yollarının, hava limanlarının inşası və 
turizm sektorunun inkişafı ölkəmizə 
marağı artırıb. Bunun nəticəsində yük 
daşımalarının hədsiz dərəcədə artması 
beynəlxalq narkomafiyanın diqqətindən 
yayınmır və narkotik vasitələrin qanun-
suz daşınması üçün cəhdlər göstərilir. 

Ölkəmizdə narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
tədbirlərindən danışan Əli Həsənov 
bildirdi ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 1996-cı il 26 avqust tarixli 
Fərmanı ilə Narkomanlığa və Narkotik 
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissi-
yasının yaradılması ilə bu problemlə 
mübarizə dövlət səviyyəsinə qaldırılıb. 
Azərbaycan beynəlxalq birliyin bütün 
səylərini dəstəkləyərək BMT-nin müva-
fiq konvensiyalarına qoşulub, ölkəmizdə 
beynəlxalq standartlara uyğun normativ 
milli hüquqi baza yaradılıb.

Azərbaycanda narkotik vasitələrin, 
psixotrop maddələrin və onların 
prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi 
və narkomanlığın yayılması ilə 
mübarizəyə dair üç Dövlət Proqramının 
uğurla icra edildiyini vurğulayan Baş 
nazirin müavini dördüncü proqramın 
hazırlanmasının artıq başa çatdırıldı-

ğını qeyd etdi. Bildirdi ki, ölkəmizdə 
vətəndaşların sağlamlığının qorunma-
sı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, 
faydalı işlə məşğul olmalarına şərait 
yaradılması məqsədilə genişmiqyas-
lı tədbirlər görülüb, narkotiklərin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq 
diqqət mərkəzində saxlanılıb, mötəbər 
qurumlarla və bir sıra dövlətlərlə sıx 
münasibətlər qurulub. 

Əli Həsənov dedi ki, müasir 
nəqliyyat infrastrukturuna malik olan 
Azərbaycan beynəlxalq yük daşı-
malarında Avropa ilə Asiya arasında 
mühüm tranzit ölkəyə çevrilib. Narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 
əsas problem də xaricdən ölkə ərazisinə 
qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən 
narkotiklərlə bağlıdır. Bu, ilk növbədə, 
Şərqdən Qərbə tranzit baxımından 
respublikanın əlverişli coğrafi mövqedə 
yerləşməsi ilə şərtlənir.

Son dövrlər narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsinə qarşı daxili işlər, 
gömrük, sərhəd, təhlükəsizlik or-
qanları tərəfindən mübarizə işi xeyli 
gücləndirilib, müxtəlif marşrutlarla 
narkotiklərin qaçaqmalçılıq yolu ilə 
daşınması hallarının aşkarlanması üzrə 
qabaqlayıcı profilaktik və əməliyyat-

axtarış tədbirləri həyata keçirilib, 
cinayətkarlardan külli miqdarda narko-
tik vasitə götürülüb. 

Narkoloji xidmətin keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün dövlətimizin 
başçısının tapşırığına uyğun olaraq, 
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Bakıda 
Yeni Narkoloji Mərkəzin istifadəyə 
verildiyini vurğulayan Əli Həsənov 
diqqətə çatdırdı ki, uğurlu mübarizə 
tədbirləri çərçivəsində təkcə Dövlət 
Gömrük Komitəsi tərəfindən ötən il 
və bu ilin son üç ayında sərhəd-keçid 
məntəqələrindən 1 ton 714 kiloqram 
narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. 

Narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı mübarizənin 
ölkəmizin sosial və təhlükəsizlik 
siyasətinin prioritetlərindən olduğunu 
vurğulayan Dövlət Komissiyasının sədri 
bildirdi ki, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində torpaq-
larımızın 20 faizi 27 ildir işğal altında 
saxlanılır, 1 milyondan artıq soyda-
şımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə 
düşüb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qəbul etdiyi 4 qətnaməyə, ATƏT-in və 
Avropa Şurasının müvafiq qərarlarına 
baxmayaraq, Ermənistan torpaqlarımızı 
bu gün də işğal altında saxlayır. İşğal 
nəticəsində Azərbaycanın İranla dövlət 
sərhədinin 132 kilometrlik hissəsi 
nəzarətsiz zonaya çevrilib. Bu fakt 
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq 
İdarəsinin 2010-cu il Dünya Narkotiklər 
Hesabatında da əksini tapıb. Həmin 
ərazilərdən Avropaya və digər ölkələrə 
güclü narkotik axını həyata keçirilir. İş-
ğal olunmuş torpaqlarımızda ermənilər 
tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin 
becərilməsi, yeni növ narkotiklərin 
sintezi üzrə laboratoriyaların açılma-
sı, narkotiklərin istehsalı və tranzit 
bazasının yaradılması, onun satışından 
əldə edilən külli miqdarda gəlirin yeni 
silahların alınması, terrorçu qrup-
ların yaradılması və onlara təlimlər 
keçirilərək digər münaqişə zonalarına 
istiqamətləndirilməsi təhlükənin miqya-
sını daha da artırır.

Dünyada 275 milyon insa-
nın narkotik istifadəçisi olduğunu, 
narkosənayenin birillik dövriyyəsinin 
400 milyard dollar təşkil etdiyini 
deyən Əli Həsənov qeyd etdi ki, Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının hesabatına görə, 
hər il narkoistifadədən ölənlərin sayı 
450 minə çatıb. Bu, müasir dövrdə nar-
kotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı daha səmərəli mübarizədə konven-
siyalara, mübarizə üsullarına yenidən 
baxılmasının və ciddi islahatların real-
laşdırılmasının zəruriliyini ortaya qoyur.

Baş nazirin müavini çıxışının 
sonunda Azərbaycan Prezidentinin bu 
problemlə bağlı müəyyənləşdirdiyi 
strategiyanın bundan sonra da uğurla re-
allaşdırılacağına, gənc nəslin sağlam və 
yüksək ideallar ruhunda tərbiyəsi, gene-
fondumuzun qorunması istiqamətində 
ciddi və barışmaz tədbirlər görüləcəyinə 
əminliyini bildirdi. 

* * *
Narkotik vasitələrin qanunsuz 

dövriyyəsinin milli, regional və 
beynəlxalq səviyyələrdə cinayət növü 
kimi qəbul olunmasını, bu problemin 
həllinin beynəlxalq əməkdaşlıq tələb 
edən ümumi məsuliyyətə çevrildiyi-
ni deyən Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-leytenantı 
Səfər Mehdiyev bildirdi ki, bu baxım-
dan, beynəlxalq təşkilatların, dünya 
ölkələrinin aidiyyəti qurumlarının 
dəstəyi ilə narkomanlığa və narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
birgə əməkdaşlıq çərçivəsində mübarizə 
tədbirləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Komitə sədri qeyd edib ki, bəşəriyyətin 
bu dəhşətli bəlasına qarşı ölkəmizin 
ayrı-ayrı dövlət strukturları, hüquq-
mühafizə orqanları, qeyri-hökumət 
təşkilatları, kütləvi informasiya 
vasitələri, təhsil və səhiyyə qurumları 
birgə mübarizə aparmaqla bu bəlanın 
qarşısının alınmasında uğurla fəaliyyət 
göstərir. 

Səfər Mehdiyev diqqətə çatdırdı ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam, 
fərman və normativ-hüquqi aktlarla 
ölkəmizdə narkotiklərin qanunsuz 

dövriyyəsinə qarşı mübarizənin əsas 
strateji xətti müəyyənləşdirilib. “Göm-
rük sahəsində hüquqpozmaların, o 
cümlədən narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsinin qarısının vaxtın-
da alınması və gömrük xidmətində 
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə hədəflərin idarə 
olunması sistemi və mobil qruplar ya-
radılıb”, - deyən Gömrük Komitəsinin 
sədri əlavə etdi ki, bunlarla yanaşı, 
quru, hava və dəniz yolları ilə daşı-
nan mal və nəqliyyat vasitələrinin 
yoxlanılması məqsədilə dövlətimizin 
başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində 
Azərbaycan Respublikası Avropa 
ölkələri sırasında öndəgedən ölkələrdən 
biri olaraq bütün gömrük sərhəd-keçid 
məntəqələrində ən müasir tipli zəruri 
avadanlıqlar quraşdırılıb. O vurğuladı 
ki, bu avadanlıqlar vasitəsilə malla-
rın idxalı və ixracı zamanı ölkəmizə 
gətirilən və aparılan, eyni zamanda, 
ölkə ərazisində tranzit daşınan yüklərin 
millimetr ölçüdə müəyyənləşdirilməsi 
təmin edilir. 

“Əminliklə bildirmək istərdim 
ki, ölkəmizdə narkomanlığa və 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı təşkilati-hüquqi, institusional 
tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Möv-
cud tədbirlərin həyata keçirilməsində 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Gömrük Komitəsi də bu istiqamətdə 
daim prioritetlərini müəyyənləşdirir və 
mübarizə tədbirlərini gücləndirir. Məhz 
görülən bu tədbirlər nəticəsində 2018-ci 
il ərzində gömrük orqanları tərəfindən 
24 narkoqrup aşkar edilib, ümumi 
çəkisi 1 ton 193 kiloqram olan narkotik 
maddələr dövriyyədən çıxarılıb, 2019-
cu ilin üç ayı ərzində isə 16 narkoqrup 
barəsində istintaq hərəkətləri aparılıb, 
ümumilikdə 520 kiloqram narkotik 
maddələr tutularaq saxlanılıb”, - deyə 
gömrük general-leytenantı əlavə etdi. 

Səfər Mehdiyev diqqətə çatdırdı ki, 
Dünya Gömrük Təşkilatının ölkəmizdə 
təsis edilmiş Regional Tədris Mərkəzi, 
Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avro-
pa Regional Ofisində mütəmadi olaraq 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə 
və narkomanlığa qarşı mübarizə 
istiqamətində regional və beynəlxalq 
səviyyədə tədbirlər keçirilir. 

“Dövlət Gömrük Komitəsinin Ki-
noloji Mərkəzində narkotik vasitələrin 
aşkarlanmasında istifadə olunan 
xidməti axtarış itlərinin təlimi həyata 
keçirilməkdədir. Bu sahədə qabaqcıl 
təcrübəmiz və səmərəli fəaliyyətimiz 
nəzərə alınmaqla, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin Kinoloji Mərkəzinə Dünya 
Gömrük Təşkilatının Regional Mərkəzi 
statusu verilib”, - deyən Səfər Meh-
diyev diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan 
Respublikasının digər dövlətlərlə göm-
rük işi sahəsində imzaladığı ikitərəfli 
beynəlxalq sənədlərə əsasən bir sıra 
dövlətlərin gömrük orqanlarına xidməti 
axtarış üzrə təlim keçmiş itlər hədiyyə 
edilib və narkotiklərin aşkarlanmasında 
yüksək nəticələr əldə olunub. 

Səfər Mehdiyev XXXVI beynəlxalq 
konfransın narkotiklərlə mübarizə 
sahəsində gələcək prioritetlərin 
müəyyən olunmasına, narkoman-
lığa və narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə 
beynəlxalq əməkdaşlığın səmərəliliyinin 
artırılmasına mühüm töhfə verəcəyinə 
əminliyini bildirdi. 

* * *
ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri 

Örl Litzenberqer ölkəmizdə yenicə 
fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq, 
xalqımızın yüksək qonaqpərvərliyinin 
qısa müddətdə onda böyük məmnunluq 
doğurduğunu ifadə etdi.

Diplomat bildirdi ki, Azərbaycan 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə XXXVI 
Beynəlxalq Konfransa (IDEC) yüksək 
səviyyədə ev sahibliyi etməklə bu 
mühüm məsuliyyətin öhdəsindən uğurla 
gəlib. O, konfransın yüksək səviyyədə 
təşkilinə görə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevə və aidiyyəti şəxslərə və 
qurumlara minnətdarlığını bildirdi. 

Narkomanlığın və narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin 
cəmiyyətdə ciddi fəsadlara yol aç-
dığını diqqətə çatdıran diplomat bu 
sahədə uğurlu mübarizədə beynəlxalq 

əməkdaşlığın önəmini xüsusi vur-
ğuladı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan bu 
istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığa 
mühüm töhfələr verir. 

Səfir bildirdi ki, ABŞ-ın etibarlı 
tərəfdaşı olan Azərbaycan 2002-ci ildən 
Əfqanıstanda beynəlxalq sülhməramlı 
əməliyyatlarda fəal iştirak edir, həmin 
missiyanın dəstəklənməsi üçün fəal 
logistik dəstək verir. Bu töhfələr 
narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı mübarizədə də mühüm rol oy-
nayır. Azərbaycan bu dəstəyi ABŞ ilə 
yanaşı, digər ölkələrə də göstərir. 

Səfir Örl Litzenberqer qeyd etdi ki, 
mühüm geosiyasi məkanda yerləşən 
Azərbaycanda nəqliyyat infrastruktu-
runun müasirləşdirilməsi ölkədə digər 
sahələrlə yanaşı, iqtisadiyyatın və 
ticarətin inkişafına da əhəmiyyətli töhfə 
verib. Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi 
yeni müasir ticarət yollarından narkotik 
vasitələrin dövriyyəsində istifadə 
edilməsinin qarşısını almaq üçün 
qətiyyətli tədbirlər həyata keçirir. Bu 
mübarizədə birgə əməkdaşlıq mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Diplomat konfransın narkoman-
lığa və narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsinə qarşı mübarizədə 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi, yeni 
tərəfdaşlıqların qurulması baxımından 
əhəmiyyətini vurğulayaraq, tədbirin 
işinə uğurlar arzuladı. 

Açılış çıxışlarından sonra birgə foto 
çəkdirildi.

Sonra satış-sərgisinə baxış keçirildi.
Daha sonra Beynəlxalq Konfrans 

işini regional işçi qrupların müzakirəsi 
və seminar sessiyaları ilə davam etdirdi.

Qeyd edək ki, beynəlxalq konfran-
sın ölkəmizdə keçirilməsi barədə ABŞ 
Ədliyyə Departamentinin Narkotiklərlə 
Mübarizə Administrasiyasının təklifi 
olub. Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 15 no-
yabr tarixli Sərəncamı ilə Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransın 2019-cu ildə Bakı şəhərində 
keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat 
Komitəsi yaradılıb. Tədbirlə bağlı bəzi 
təşkilati məsələlər barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 dekabr tarixli Sərəncamına 
əsasən işçi qrupu yaradılıb və konfran-
sın Tədbirlər Planı təsdiq edilib.

Bəşəriyyəti ciddi narahat edən, 
yeni təhlükələrə və bəlalara yol açan 
narkotiklərə tələbatın azaldılması 
yollarının tapılması baxımından nadir 
platforma olan beynəlxalq konfransın 
əsası 1983-cü ildə qoyulub. Son-
radan o, 130-dan çox ölkədən olan 
nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən 
ümumdünya forumuna çevrilib.

Aprelin 17-dək davam edəcək 
Bakı konfransında narkotiklərlə 
mübarizə üzrə müzakirələr aparılacaq, 
Azərbaycan paytaxtından dünyaya yeni 
mesajlar veriləcək.

AZƏRTAC

Bakıda Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konfrans işə başlayıb

Baş nazir Novruz Məmmədovun çıxışı

16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı 5

Aprelin 15-də Bakıda Azərbaycan Respublika-
sı Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası-
nın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departa-
mentinin Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyasının 
birgə təşkilatçılığı ilə Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konfrans (IDEC) işə başlayıb. 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
fəal iştirakı ilə təşkil edilən, “Qlobal tərəfdaşlıqların 
səfərbər edilməsi” mövzusuna həsr olunan Bakı konf-
ransının məqsədi narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı qlobal mübarizəyə cəlb olunmuş yüksək vəzifəli 
rəsmiləri bir araya gətirmək, bu bəşəri problemin həlli 
yollarını müzakirə etmək, fikir və qabaqcıl təcrübə 
mübadiləsi aparmaqdır.

Dünyanın 115 ölkəsindən 432 nümayəndənin qatıldı-
ğı beynəlxalq konfrans narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi 
ilə bağlı mövcud olan müasir mübarizə üsullarından 
mütəxəssislərin bəhrələnməsinə şərait yaradacaq.

Konfransın açılış mərasimində əvvəlcə fəxri qarovul 
dəstəsi tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatlarının və 
Azərbaycan Respublikasının dövlət bayraqları salona 
gətirildi.

Sonra narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı mübarizədə həlak olan şəxslərin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Daha sonra ABŞ-ın və Azərbaycanın dövlət himnləri 
səsləndirildi.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz 
Məmmədov beynəlxalq konfransda çıxış etdi.



(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçısının son illərdə 
imzaladığı “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsep-
siyası və “Milli iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi” 
kimi konseptual əhəmiyyətli 
sənədlər deməyə əsas verir ki, 
cənab İlham Əliyev Azərbaycanın 
uzunmuddətli inkişaf strategiyası-
nın dərin elmi proqnozlar əsasında 
işlənib hazırlanmasına çalışır. Son 
3 ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İqtisadi İslahatlar 
üzrə köməkçisi xidmətinin, eləcə də 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palata-
sının, İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin, Maliyyə 
Sabitliyi və Turizm şuralarının ya-
radılması iqtisadi islahatların dərin 
elmi əsaslarla aparılması niyyətinin 
əyani təzahürüdür.

Aparılan islahatların nəticəsi 
olaraq Azərbaycan yeni metodologi-
ya ilə hazırlanan “Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı -- 2018/2019” hesabatında 
dünyada sosial bərabərliyin yüksək 
səviyyədə təmin olunduğu ölkə kimi 
qərarlaşmışdır. Azərbaycan əhalinin 
elektriklə təchizatı səviyyəsinə görə 
maksimal 100 faiz bal almaqla 
dünyada ilk pilləyə yüksəlmişdir. 
Hesabata əsasən, Azərbaycan dün-
yanın 140 ölkəsi arasında biznesin 
dinamikliyi reytinqi üzrə 31-ci yerdə 
qərarlaşmışdır.

Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən islahatlar respublikamızın 
“Doing Business 2019” hesabatında 
da ümumi reytinqdə yeni rekorda 
imza atmasına, eləcə də əksər 
indikatorlar üzrə mövqeyinin daha 
üst səviyyəyə qalxmasına imkan 
vermişdir. Azərbaycan bu hesabatda 
10 ən islahatçı dövləti siyahısına da-
xil edilərək dünyanın ən çox islahat 
aparan ölkəsi elan olunmuşdur. Yeni 
hesabatda Azərbaycanın mövqeyi 
2017-ci illə müqayisədə 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci 
yerdə qərarlaşmış, dünyanın bir çox 
ölkələrini geridə qoymaqla Müstəqil 
Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında 
lider mövqeyinə yüksəlmişdir.

Azərbaycanın hesabatda 
“Vergilərin ödənişi” göstəricisi üzrə 
7 pillə irəliləyərək 28-ci pillədə 
qərarlaşması da bu sahədə 
həyata keçirilən uğurlu islahatların 
nəticəsidir. Yeri gəlmişkən, 2019-cu 
il yanvarın 1-dən qüvvədə olan Vergi 
Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər 
Azərbaycanda biznes mühitinin 
sağlamlaşdırılmasına hesablan-
mışdır. Məsələn, məcəlləyə edilən 
dəyişikliklə ilk dəfə olaraq vergidən 
azad olunan əməkhaqqının məbləği 
8 min manata qədər artırılmışdır. 
Dövlət və neft-qaz sektorunda 
çalışanlar istisna olmaqla, yalnız 
qeyri-dövlət sektorunda işləyən 
500 mindən çox insan bu vergi 
güzəştlərindən faydalana biləcək və 
yeddi il onlar əməkhaqqıdan gəlir 
vergisi ödəməyəcəklər. 2019-cu ilin 
büdcəsində gəlir vergisi üzrə daxilol-
maların 316 milyon manat azaldılma-
sı nəzərdə tutulmuşdur. Bütövlükdə, 
planlı şəkildə dövlət büdcəsinə vergi 
daxilolmalarında azalma təxminən 
400 milyon manata yaxındır. Bu isə o 
deməkdir ki, həmin vəsait sahibkar-
ların və vətəndaşların sərəncamında 
qalacaqdır.

Hələ 2019-cu ilin əvvəllərində 
cənab Prezident ölkədə təxminən 2 
milyon 200 min vətəndaşımızı əhatə 
edəcək irimiqyaslı sosial müdafiə 
paketinin tətbiq ediləcəyi barədə 
açıqlama vermişdi. Təkcə son iki 
ay ərzində imzalanan sərəncam 
və fərmanlarda nəzərdə tutulan 
islahatlar, sadəcə olaraq, “hər bir 
azərbaycanlının prezidenti olmaq” 
fəlsəfəsinin praktikada uğurla 
reallaşmasının bariz nümünəsi 
deyil, həm də bəzi dövlət və dövlət 
rəhbərlərinin illərlə həll edə bilmədiyi 
sosial məsələlərin operativ və effek-
tiv həlli nümunəsidir.

Belə ki, Prezidentin 2019-cu il 8 
fevral tarixli sərəncamı ilə minimum 
əməkhaqqı 38,5 faiz artırılaraq 180 
manat müəyyən edildi. Bu sərəncam 
600 mindən artıq vətəndaşın so-
sial rifah vəziyyətinə müsbət təsir 
göstərməklə. demək olar ki, inqilabi 
mahiyyət daşıyır. Onun ardınca isə 
dövlət başçısı müxtəlif sferalarda ça-
lışan qulluqçuların əməkhaqlarının 

artırılması ilə bağlı geniş əhatəli 
sərəncamlar imzaladı. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, bu siyasət son 
15 ildə ümumilikdə əmək haqları 7, 
minimum əmək haqqı isə 6,5 dəfə 
artırılmaqla ardıcıl xarakter daşıyır.

Məlumdur ki, 2015-ci ildə 
baş vermiş devalvasiyadan son-
ra vətəndaşların, xüsusən də 
aztəminatlı ailələrin banklara xarici 
valyuta ilə olan borcları onların mad-
di vəziyyətində müxtəlif çətinliklər 
yaratmışdı. Cənab Prezident bu 
dəfə də xalqın səsinə səs verərək 
2019-cu ilin 28 fevral tarixində 
fiziki şəxslərin xarici valyutada 
olan problemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı fərman imzaladı. Bununla 
da 100 minlərlə vətəndaşımızın 
çiyinlərindəki ağır maddi yük qaldırıl-
mış oldu. 

İstər bazar iqtisadiyyatı-
na, istərsə də planlı iqtisadi 
münasibətlərə sahib olmasından 
asılı olmayaraq fors-major hadisələr 
zamanı vətəndaşa dəyən zərər 
dövlət və ya özəl sığorta fondları 
tərəfindən ödənilir. Lakin Vətənə 
və vətəndaşa olan sevgini, qayğını 
dövlət siyasətinə çevirmiş möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti 
belə durumlarda sığorta qurumu kimi 
çıxış edir və vətəndaşların hərtərəfli 
hamisi rolunu oynayır. Ən son 2019-
cu ilin 26 martında “Diqlas” ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğın 
zamanı dövlət başçımız bir daha 
öz yüksək humanizmini və prinsi-
pial mövqeyini ortaya qoydu. Belə 
ki, imzaladığı sərəncamla ticarət 
mərkəzindəki sahibkarlara dəyən 
bütün zərərin dövlət tərəfindən 
ödənilməsini təmin etdi.

Hüquqi dövlətin ən mühüm 
xüsusiyyətlərindən biri vətəndaşa, 
xüsusən də, cinayət törətmiş 
şəxslərə münasibətdə maksimalist 
davranmamaq, onların cəmiyyətə 
yenidən qazandırılması və ədalətə 
olan inamının itməməsi üçün zəruri, 
demokratik və vətəndaş cəmiyyəti 
prinsiplərinə söykənən hüquqi-nor-
mativ bazanın yaradılması və effektiv 
tətbiqidir. Əfv institutu da bu baxım-
dan hüquqi dövlətdə vacib faktor kimi 

çıxış edir. Prezident İlham Əliyev 
də əfv hüququndan istifadə edərək. 
mütəmadi şəkildə məhkumları tam və 
ya cəzalarının geri qalan hissəsindən 
azad edir və yüksək humanizm 
nümunəsi göstərir. Təkcə 2019-cu 
ilin 16 mart tarixli “Məhkum edil-
miş bir sıra şəxslərin əfv olunması 
haqqında” sonuncu sərəncam 431 
nəfərə şamil edilmişdir. Bu humanist 
addım birmənalı şəkildə ictimai sülhə, 
vətəndaş həmrəyliyinə xidmət edərək 
cəmiyyətimiz tərəfindən hər zamankı 
kimi öz yüksək qiymətini almışdır. 

Sonda xüsusi vurğula-
maq istərdik ki, Azərbaycanda 
demokratikləşmə və modernləşmə 
sahəsində keyfiyyətcə yeni 
mərhələnin əsasını qoymuş 2018-
ci ilin 11 aprel seçkiləri ölkəmizin 
innovativ əsasda inkişafına ciddi 
zəmin hazırlamış, islahatların elmi 
əsaslarla aparılacağı qənaətini daha 
da gücləndirmişdir. Son seçkilərdən 
dərhal sonra dövlət başçısının 
siyasi iradəsilə hökumətin tərkibinin 
əsaslı şəkildə yenilənməsi, çevikliyi, 
müasirliyi, novatorluğu ilə fərqlənən, 
müasir innovasiyaları mənimsəyən 
gənclərin dövlət idarəetməsində irəli 
çəkilməsi islahatların səmərəliliyini 
təmin etmək, şəffaflığı artırmaq 
məqsədindən irəli gəlir.

İnkişafa xidmət edən is-
lahatların reallaşdırılmasında 
Azərbaycan Prezidentinə ən böyük 
dəstək xalqdan, ölkəsinin taleyini 
cənab İlham Əliyevə etibar etmiş 
vətəndaşlarımızdan gəlir. Bu gün 
Azərbaycan xalqı cənab İlham 
Əliyevi intibahın, siyasi sabitliyin, 
əmin-amanlığın, sülhün qarantı 
hesab edir, ona tam güvənir. Çünki 
xalq həyatında, taleyində baş vermiş 
böyük dəyişikliklərin, Azərbaycanı 
parlaq sabahlara doğru aparan 
siyasi kursun alternativsizliyini yaxşı 
dərk edir və bu siyasəti birmənalı 
dəstəkləyir. 

Siyavuş NOVRUZOV, 
Yeni Azərbaycan Partiyası icra 

katibinin müavini,  
Milli Məclisin komitə sədri

Hər bir azərbaycanlının Prezidenti XİN Azərbaycan və Ermənistan xarici 
işlər nazirlərinin Moskvada keçirilən 

görüşünə dair məlumat yayıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, Xarici İşlər 
Nazirliyinin mətbuat xidməti Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Moskvada 
keçirilən görüşünə dair məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilir ki, görüşdə 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə başlıca məsələlərə 
dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu 
xüsusda, cari il martın 29-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti və Ermənistan 
Respublikasının baş nazirinin Vyanada baş 
tutmuş görüşünün nəticələri diqqətə alınmaq-
la, münaqişə üzrə danışıqlar prosesinin irəli 
aparılması perspektivləri nəzərdən keçirilib. 

Görüşdə, həmçinin münaqişə zonasın-
da gərginliyin azaldılmasına dair tədbirlər, 
habelə humanitar sahədə mümkün birgə 
fəaliyyət üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. 
Nazirlər KİV nümayəndələrinin qarşılıqlı 
səfərləri də daxil olmaqla, insanlararası 
təmasların qurulması istiqamətində prakti-
ki addımların atılmasına razılıqlarını ifadə 
ediblər. Görüş iştirakçıları yaxın gələcəkdə 
təmasların davam etdirilməsini razılaşdırıblar.

Görüş nəticəsində Azərbaycan, 
Ermənistan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin 
və ATƏT-in həmsədrlərinin birgə bəyanatı 
qəbul edilib.

Elmar MƏMMƏDYAROV: Moskva görüşü 
faydalı və substantiv keçdi

Nazir qeyd edib ki, əvvəlcə Azərbaycan, 
Rusiya və Ermənistan xarici işlər nazirləri 
üçtərəfli görüş keçirdilər. “Çox faydalı görüş 
oldu. İndiyə qədər danışıqlarda irəliləyişə 
imkan verməyən məsələləri konkret şəkildə 
müzakirə etdik. Tam şəkildə irəliləyişin ol-
masını deyə bilmərəm. Ancaq Ermənistan 
tərəfi ilə bəzi problem yaradan məqamları 
ətraflı və daha dərindən başa düşə bildik. 
Məsələn, Ermənistan tərəfi statusla və 
təhlükəsizliklə bağlı məsələ qaldırdı. Biz 
isə qoşunların işğal altında olan torpaq-
lardan çıxarılması və məcburi köçkünlərin 
geri qaytarılması məsələsini qaldırdıq. Bu 
dörd fikir əsasında çox dərin müzakirələr 
apardıq”, - deyə nazir bildirib. 

Elmar Məmmədyarov vurğulayıb ki, 
görüşdə bəzi təkliflər səsləndirilib: “İndidən 
bu təklifləri açıqlamaq istəmirəm. Bu, 
həm Rusiya, həm digər həmsədrlər, həm 
də Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin 

təklifləridir. Biz bu istiqamətdə işimizi da-
vam etdirəcəyik”.

Nazir görüşün yekun bəyanatında qeyd 
olunduğu kimi, Azərbaycan və Ermənistan 
jurnalistlərinin Bakıya, Yerevana və Dağlıq 
Qarabağa səfərlərinin təşkili məsələsinə 
toxunub: “Bu, çox maraqlı fikirdir ki, 
erməni və azərbaycanlı jurnalistlər Yere-
vana, Bakıya, Dağlıq Qarabağa səfərlər 
etsinlər. Bundan əlavə, cəbhə bölgəsində 
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə 
razılığa gəldik. Ümid edirəm ki, Ermənistan 
tərəfi buna hörmətlə yanaşacaq. Sakinlərə 
öz torpaqlarında işləməyə imkan yarada-
caqlar”.

Fəridə ABDULLAYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Aprelin 15-də Moskva şəhərində Rusiya tərəfinin təşəbbüsünə əsasən, 
Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun iştirakı ilə Azərbaycan xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan xarici işlər naziri Zöhrab 
Mnatsakanyan arasında görüş keçirilib. Görüşdə, həmçinin ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsi iştirak ediblər. 

Aprelin 15-də Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin 
Moskva görüşü faydalı və substantiv keçdi. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikri Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibəsində xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov söyləyib. 

Narkotiklərlə Mübarizə üzrə Beynəlxalq  
Bakı Konfransı qabaqcıl təcrübənin 

öyrənilməsi baxımından mühüm platformadır

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikirləri Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin müavini, Narkomanlığa 
və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 
Dövlət Komissiyasının sədri Əli 
Həsənov aprelin 15-də Bakıda işə 
başlayan Narkotiklərlə Mübarizə 
üzrə XXXVI Beynəlxalq Konfrans 
çərçivəsində təşkil olunan mətbuat 
konfransında deyib.

Baş nazirin müavini vurğulayıb 
ki, ötən il ABŞ Ədliyyə Departamen-
tinin Narkotiklərlə Mübarizə Admi-
nistrasiyası beynəlxalq konfransın 
ölkəmizdə keçirilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycana müraciət edib. Bu 
məsələ ilə əlaqədar Prezident İlham 
Əliyevə müraciət olundu. Belə 
tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsini 
daim diqqət mərkəzində saxlayan 
dövlətimizin başçısı bu konfransın 
ölkəmizdə təşkili ilə bağlı göstəriş 
verdi və Prezidentin sərəncamı ilə 
Təşkilat Komitəsi yaradıldı. Bundan 
sonra Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 
tədbirə hazırlıqla əlaqədar işçi qrupu 
yaradıldı.

Konfransın təşkilinə müxtəlif 
dövlət qurumları ilə yanaşı, 
könüllülərin də cəlb olunduğunu 
diqqətə çatdıran Baş nazirin müavini 
Bakı konfransı çərçivəsində gənclərlə 
görüşlərin, eləcə də digər tədbirlərin 
keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. 

Narkotiklərlə Mübarizə Assosia-

siyasının rəhbərinin səlahiyyətlərini 
icra edən Uttam Dillon bildirib ki, bu 
gün narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsi cəmiyyəti narahat edən 
əsas problemlərdən biridir. Dün-
yada bu dövriyyəni həyata keçirən 
mütəşəkkil cinayətkar qruplara qarşı 
qəti mübarizə aparılır. Təmsil etdiyim 
Narkotiklərlə Mübarizə Assosiasiyası 
bu işə mühüm töhfə verir. Bu sahədə 
uğur qazanmaq üçün bütün ölkələrin 
birgə əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Bakıda keçirilən Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfransın (IDEC) da bu baxımdan 
əhəmiyyəti böyükdür.

Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konfran-
sın yüksək səviyyədə təşkilinə 
görə Azərbaycan hökumətinə 
minnətdarlığını bildirən U.Dillon ölkə 
ərazisinə narkotik vasitələrin əsasən 
cənub istiqamətindən daxil olma-
sı ilə bağlı suala cavabında deyib: 
“Bu məsələ də Bakı konfransının 
qarşısında duran əsas mövzular-
dan biridir. Konfransın məqsədi 
mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin daha da gücləndirilməsi, 
bu mübarizənin yolları və üsullarını 
müxtəlif ölkələrin nümayəndələri ilə 
birlikdə müzakirə etməkdir. Bütün 
bu məsələlər konfrans çərçivəsində 
təşkil olunacaq regional sessiyalarda 
müzakirəyə çıxarılacaq”.

Qonaq qeyd edib ki, Narkotiklərlə 

Mübarizə Assosiasiyası narkomanlı-
ğa və narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsindən əziyyət çəkən ölkələrə 
və bölgələrə yardım göstərməyə 
çalışır. Bu məqsədlə kiçik regional 
koalisiyaların yaradılması ilə birgə 
tədbirlərin görülməsi və fəaliyyətin 
əlaqələndirilməsi böyük səmərə verir. 
Çünki narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı səmərəli mübarizə 
yalnız birgə əməkdaşlıq şəraitində 
həyata keçirilə bilər.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri, gömrük xidməti general-ley-
tenantı Səfər Mehdiyev bildirib ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı nəticəsində respub-
likamızda gömrük sistemi qabaqcıl 
ölkələrdə tətbiq olunan avadanlıqla 
təchiz edilib. Azərbaycan dünyada 
yeganə dövlətlərdən biridir ki, bütün 
sərhəd-keçid məntəqələrində gömrük 
sistemində xüsusi rentgen qurğuları 
və modern avadanlıq quraşdırılıb. 
Amma buna baxmayaraq, narko-
tik vasitələrin tranzit keçirilməsi və 
idxalı hər zaman gözlənilən risk kimi 
ölkədən və marşrutdan asılı olma-
yaraq diqqətlə nəzarətdən keçirilir. 
Azərbaycan dövləti və Prezident 

İlham Əliyev bu sahəyə xüsusi diqqət 
göstərir.

Səfər Mehdiyev qeyd edib ki, 
hökumətin bütün qurumları ilə yanaşı, 
gömrük sərhəd-keçid məntəqələri tam 
müasir avadanlıqla təchiz olunur. Biz 
bu layihələri Narkotiklərlə Mübarizə 
Assosiasiyasının və ABŞ-ın dəstəyi 
ilə həyata keçiririk. Dövlətimizin 
başçısının bu sahəyə diqqət və 
qayğısının nəticəsində ən müasir 
rentgen qurğuları və avadanlığı 
ölkəmizə gətirilərək sərhəd-keçid 
məntəqələrində quraşdırılır. Eyni 
zamanda, potensialın gücləndirilməsi, 
Komitənin Kinoloji Mərkəzinə Dün-
ya Gömrük Təşkilatının Regional 
Mərkəzi statusunun verilməsi və 
s. tədbirlər uğurlu bəhrəsini verir. 
Təsadüfi deyil ki, il ərzində aşkarla-
nan 1,7-1,8 ton narkotik vasitənin, 
demək olar ki, yarısı sırf bizim təlim 
keçmiş xüsusi təyinatlı itlərimiz 
tərəfindən müəyyənləşdirilib.

Xatırladaq ki, aprelin 17-dək 
davam edəcək Bakı konfransın-
da narkotiklərlə mübarizə üzrə 
müzakirələr aparılacaq, Azərbaycan 
paytaxtından dünyaya yeni mesajlar 
veriləcək.

Bakıda keçirilən Narkotiklərlə Mübarizə üzrə XXXVI 
Beynəlxalq Konfransda (IDEC) 115 ölkədən 432 
nümayəndə iştirak edir. Tədbirə Azərbaycan tərəfindən 
100-dən çox nümayəndə qatılıb. Narkomanlığa və narkotik 
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə 
sahəsində mötəbər platforma olan bu konfransda dünya 
təcrübəsini bölüşmək, informasiya mübadiləsi aparmaq, 
bu mübarizədə istifadə olunan qabaqcıl texnologiyalarla 
tanışlıq imkanı yaradılır.

Bakı Dövlət Universitetində 
“Mən öz gələcəyimi seçirəm” 
mövzusunda seminar keçirilib

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Bakı 
Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Baba-
yev çıxış edərək konfransın keçirilməsi ilə 
əlaqədar Prezident İlham Əliyevin 2018-ci 
il 15 noyabr tarixli sərəncamından bəhs 
edib. 

Müasir dövrün sosial bəlalarından 
olan narkomaniya və onun fəsadları, 
gətirdiyi faciələr barədə fikirlərini bildirən 
rektor ölkəmizdə narkomanlığa qarşı 
mübarizə üzrə beynəlxalq standartlara 
uyğun qanunvericilik tədbirlərindən və 
bu istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq münasibətlərindən danışıb. 
E.Babayev narkomanlığın yayılması ilə 
mübarizənin gücləndirilməsi, onun qarşısı-
nın alınması üçün maarifləndirici tədbirlərin 
keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 
O, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və 
narkomanlığın yayılmasının qarşısının 

 alınması, narkomanlığa düçar olanların 
müalicə edilməklə sağlam həyata qaytarıl-
ması tədbirlərinin önəmini qeyd edib.  

Sonra Amerika Birləşmiş Ştatları-
nın Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin 
San-Dieqo şəhərində fəaliyyət göstərən 
əməkdaşı, IDEC Konfransının “Tələbatın 

Azaldılması Təhsil Proqramı”nın təşkilatçısı 
Rokuelle Herron mühazirə oxuyub. O, 
Amerika Birləşmiş Ştatlarında narkomani-
ya ilə bağlı vəziyyətin ağırlığından, onun 
qurbanlarının ilbəil artmasından bəhs edib. 
Məlum olub ki, əgər 1990-cı illərdə ABŞ-da 
10 min gənc bu bəladan əziyyət çəkirdisə, 
2007-ci ildə bu rəqəm 35 min, 2018-ci 
ildə 72 min olub. 2019-cu ildən isə bu 
göstəricinin 80 min olacağı gözlənilir.

Tədbirdə Kolumbiyanın Narkotiklərlə 
Mübarizə İdarəsinin Boqotada fəaliyyət 
göstərən əməkdaşı Bobi Lukas narkomani-
yanın qarşısının alınması yolları və üsulları 
barədə məlumat verib.

Seminar tələbələrin, müəllimlərin çox-
saylı suallarının cavablandırılması ilə başa 
çatıb.

Bakıda keçirilən Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq 
Konfrans çərçivəsində aprelin 
15-də Bakı Dövlət Universitetində 
“Mən öz gələcəyimi seçirəm” möv-
zusunda seminar təşkil edilib. 

16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı6



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 aprel  
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında  

Ə S A S N A M Ə
1.Ümumi müddəalar

1.1. “Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron in-
formasiya sistemi haqqında Əsasnamə” 
(bundan sonra - Əsasnamə) Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Əmək, 
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial 
təminat sahələrində elektron xidmətlərin 
tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında” 
2018-ci il 5 sentyabr tarixli 258 nömrəli 
Fərmanının 2.4.1-ci yarımbəndinə 
əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan 
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra 
– Nazirlik) Mərkəzləşdirilmiş elektron 
informasiya sistemindən (bundan sonra 
– MEİS) istifadənin, MEİS-də informa-
siya ehtiyatlarının formalaşdırılması-
nın, uzlaşdırılmasının, aparılmasının, 
inkişaf etdirilməsinin və informasiya 
təhlükəsizliyinin hüquqi, təşkilati və tex-
noloji əsaslarını müəyyən edir. 

1.2. MEİS-in əsas təyinatı əmək, 
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial 
təminat, habelə Nazirliyin fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun olaraq digər 
sahələrdə (bundan sonra – müvafiq 
sahə) informasiyanın yaradılması, 
toplanılması, işlənməsi, saxlanılması və 
axtarışı işlərinin avtomatlaşdırılmasın-
dan ibarətdir. 

1.3. MEİS-in informasiya ehtiyat-
larının formalaşdırılması və onlardan 
istifadə “İnformasiya əldə etmək haq-
qında”, “İnformasiya, informasiyalaş-
dırma və informasiyanın mühafizəsi 
haqqında”, “Dövlət sirri haqqında”, 
“Fərdi məlumatlar haqqında” və "Elekt-
ron imza və elektron sənəd haqqında" 
Azərbaycan Respublikası qanunlarının, 
habelə “Dövlət informasiya ehtiyatları və 
sistemlərinin formalaşdırılması, aparıl-
ması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və elektron 
hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli 
Fərmanının tələblərinə riayət olunmaqla 
həyata keçirilir.

1.4. MEİS-in fəaliyyəti “bir pəncərə” 
prinsipi əsasında yeni texnologiyaların 
tətbiqi yolu ilə təmin olunur. 

1.5. MEİS-in informasiya ehti-
yatlarında yaradılan, əldə edilən, 
toplanılan informasiya və elektron 
sənədlər Azərbaycan Respublikasının 
mülkiyyətidir.

1.6. MEİS-in saxlanılma, fəaliyyət 
və inkişaf xərcləri Nazirlik üçün ayrılmış 
büdcə təxsisatları çərçivəsində dövlət 
sosial müdafiə fondunun büdcəsi, 
işsizlikdən sığorta fondunun büdcəsi 
və qanunla qadağan olunmayan digər 
mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.7. Bu Əsasnamədə istifadə olunan 
əsas anlayışlar “İnformasiya, informasi-
yalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi 
haqqında” və “Fərdi məlumatlar haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 12 sentyabr 
tarixli 263 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət informasiya ehtiyatları və 
sistemlərinin formalaşdırılması, aparıl-
ması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi 
Qaydaları”nda (bundan sonra – Qayda-
lar), eləcə də Azərbaycan Respublika-
sının digər normativ hüquqi aktlarında 
müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.

1.8. MEİS-in digər dövlət informasiya 
sistemləri və ehtiyatları ilə inteqrasiyası 
və məlumat mübadiləsinin təşkili Qayda-
lara uyğun olaraq həyata keçirilir.

2. MEİS-in strukturu, daxil edilən 
informasiyanın tərkibi, növü və həmin 

informasiyadan istifadə qaydası 

2.1. MEİS-in strukturuna aşağıdakı 
altsistemlər daxildir:

2.1.1. “Sənəd dövriyyəsi” altsistemi;
2.1.2. “Əmək müqaviləsi bildirişi” 

altsistemi;
2.1.3. “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) 

altsistemi;
2.1.4. “Sosial ödənişlər” altsistemi;
2.1.5. “Əlillik” (TSERAS) altsistemi;
2.1.6. “Sığorta” altsistemi;
2.1.7. “Monitorinq” altsistemi;
2.1.8. “Pensiya” altsistemi;
2.1.9. “Məşğulluq” altsistemi;
2.1.10. “Sovqat” altsistemi;
2.1.11. “Çağrı mərkəzi” altsistemi;
2.1.12. “Tapşırıqlar" altsistemi;
2.1.13. “Vətəndaşların qəbulu” altsis-

temi;
2.1.14. “Sanatoriya-kurort” altsistemi;
2.1.15. “Valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar və 
övladlığagötürmə” altsistemi;

2.1.16. “Qeyri-formal məşğulluğa 

nəzarət” vahid elektron informasiya 
ehtiyatı.

2.2. “Məşğulluq haqqında” və “Əlilliyi 
olan şəxslərin hüquqları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunla-
rına uyğun olaraq məşğul şəxslərin və 
əlilliyi olan şəxslərin reyestrlərinin forma-
laşdırılması MEİS vasitəsilə təmin edilir. 

2.3. MEİS-in strukturuna daxil olan 
altsistemlər vasitəsilə aşağıdakılar təmin 
edilir:

2.3.1. “Sənəd dövriyyəsi” altsistemi 
vasitəsilə sənədlərin icra vəziyyətini 
nəzarətdə saxlamaq, sənəd axtarışını 
asanlaşdırmaq, Nazirliyin fəaliyyətinə 
dair statistik məlumatları əldə etmək 
məqsədilə Nazirliyin Aparatı, strukturuna 
daxil olan qurumlar və strukturuna daxil 
olmayan tabeliyindəki qurumlar arasında 
sənəd dövriyyəsinin Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2016-cı il 23 iyun 
tarixli 950 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət və bələdiyyə orqanların-
da, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində 
olan və ya paylarının (səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə 
məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə 
təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri 
ilə bağlı kargüzarlığın aparılması 
Qaydası”na və “Elektron imza və elekt-
ron sənəd haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tələblərinə uyğun 
olaraq elektron qaydada aparılması;

2.3.2. “Əmək müqaviləsi bildirişi” 
altsistemi vasitəsilə Azərbaycan Res-
publikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən 
(siyahısı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il 8 iyul tarixli 
206 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
dövlət orqanlarında müvafiq vəzifələrə 
(peşələrə) qəbul edilən (götürülən) 
işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək 
müqaviləsi kağız üzərində yazılı formada 
bağlanan əmək münasibətləri istisna 
olmaqla) işçilərlə işəgötürənlər arasında 
əmək müqaviləsinin bağlanılmasının, 
onda dəyişiklik edilməsinin və ya ona 
xitam verilməsinin elektron qaydada 
qeydiyyata alınması, habelə iş yerindən 
elektron qaydada arayış alınması;

2.3.3. “Ünvanlı yardım” (VEMTAS) 
altsistemi vasitəsilə “Ünvanlı dövlət 
sosial yardımı haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq ünvanlı dövlət sosial yardımı-
nın alınması üçün elektron qaydada 
müraciət edilməsi, ünvanlı dövlət sosial 
yardımının təyin olunması və ya təyin 
olunmasından imtina edilməsi, habelə 
onun ödənilməsi; 

2.3.4. “Sosial ödənişlər” altsistemi 
vasitəsilə “Sosial müavinətlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna və ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
təqaüdlərinin müəyyən edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
aktlarına uyğun olaraq, sosial ödənişlər 
verilməsinin uçotunun elektron qaydada 
aparılması; 

2.3.5. “Əlillik” (TSERAS) altsistemi 
vasitəsilə “Əlilliyi olan şəxslərin hü-
quqları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq, 
əlilliyin səbəbinin, dərəcəsinin və 
müddətinin müəyyən edilməsi məqsədilə 
əlilliyin qiymətləndirilməsinin, habelə 
sağlamlıq imkanları məhdudluğunun 
müəyyən edilməsinin, eləcə də əlilliyi 
olan şəxslərin bərpa mərkəzlərinə 
qəbulunun, onlara göstərilən reabili-
tasiya xidmətlərinin uçotunun elektron 
qaydada aparılması;

2.3.6. “Sığorta” altsistemi vasitəsilə 
“Sosial sığorta haqqında” və "Dövlət 
sosial sığorta sistemində fərdi uçot haq-
qında” və “İşsizlikdən sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanun-
larına uyğun olaraq, məcburi dövlət 
sosial sığortası və işsizlikdən sığorta 
sahələrində xidmətlərin elektronlaşdırıl-
ması;

2.3.7. “Monitorinq” altsistemi 
vasitəsilə “Sahibkarlıq sahəsində apa-
rılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun olaraq, Nazirliyin 
fəaliyyət istiqamətləri üzrə sahibkarlıq 
subyektlərində aparılan yoxlamaların 
vahid məlumat reyestrinin formalaşdırıl-
ması və aparılması;

2.3.8. “Pensiya” altsistemi 
vasitəsilə “Əmək pensiyaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, əmək pensiyası təyin edil-
miş şəxslərin qeydiyyatı, əmək pensi-
yalarının sığorta və yığım hissələri üzrə 
pensiya kapitalının uçotu, əmək pensiya-
larının təyini, yenidən hesablanması və 
ödənilməsi, eləcə də statistik hesabatla-
rın hazırlanması və təhlillər aparılması;

2.3.9. “Məşğulluq” altsistemi 

vasitəsilə “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
na uyğun olaraq, məşğulluq sahəsində 
xidmətlərin elektron qaydada təşkili, o 
cümlədən məşğul şəxslərin reyestrinin 
elektron formada aparılması, işsiz və 
işaxtaran şəxslərin qeydiyyata alınması, 
işəgötürənlərin verdikləri boş olan və 
işçi tələb edilən iş yerləri, habelə yeni 
yaradılan iş yerləri haqqında məlumatlar 
əsasında vakansiya bankının, ştat 
vahidlərinə dair cədvəlin yaradılması, 
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya 
Məcəlləsinə uyğun olaraq, Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində haqqı 
ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsi 
və ya onun müddətinin uzadılması ilə 
bağlı elektron qaydada rəy verilməsi;

2.3.10. “Sovqat” altsistemi vasitəsilə 
ayrı-ayrı kateqoriyadan olan şəxslərin 
maddi-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarına əsasən, mənzil, 
avtomobil, habelə müxtəlif dövlət proq-
ramları çərçivəsində maddi yardımla 
təmin olunan şəxslərin uçotunun elekt-
ron qaydada aparılması;

2.3.11. “Çağrı mərkəzi” altsiste-
mi vasitəsilə Nazirliyin fəaliyyəti ilə 
bağlı sorğuların, o cümlədən elektron 
xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar 
müraciətlərin qanunla müəyyən edil-
miş müddətlərdə cavablandırılması, 
məlumatlandırma və məsləhət xidmətləri 
göstərilməsi, şikayətlərin (ərizələrin, 
təkliflərin) qəbulu və aidiyyəti üzrə 
yönəldilməsi;

2.3.12. “Tapşırıqlar” altsistemi 
vasitəsilə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin “İcra intizamının 
möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin 
təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 
haqqında” 2006-cı il 26 oktyabr tarixli 
472 nömrəli Fərmanına və 2003-cü il 
27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, 
dövlət mülkiyyətində olan və payları-
nın (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə 
təşkilatlarında kargüzarlığın aparıl-
masına dair Təlimat”a uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərman, sərəncam və tapşırıqlarının 
vaxtında və tam icrasını təmin etmək 
məqsədilə mərkəzləşdirilmiş qaydada 
nəzarətin həyata keçirilməsi;

2.3.13. “Vətəndaşların qəbulu” 
altsistemi vasitəsilə “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğun olaraq, 
Nazirlikdə vətəndaşların qəbulunun 
elektron qaydada aparılması və 
arxivləşdirilməsi;

2.3.14. “Sanatoriya-kurort” altsistemi 
vasitəsilə “Əlilliyi olan şəxslərin hüquq-
ları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa, “Əlilliyi olan şəxslərin 
hüquqları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 
1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 
213 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyinin tibb müəssisələrindən sanator-
kurort müalicəsi üçün göndəriş almış 
şəxslərin tibbi qeydiyyat sənədlərinin 
uçotunun elektron qaydada aparılması; 

2.3.15. “Valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş uşaqlar və 
övladlığagötürmə” altsistemi vasitəsilə 
"Övladlığagötürmə sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında" Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 10 
dekabr tarixli 393 nömrəli Fərmanına 
uyğun olaraq, valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş və övladlığa götürülən 
uşaqların və onları övladlığa götürməyi 
arzu edən şəxslərin uçotunun, həmçinin 
övladlığagötürmə sahəsində digər 
xidmətlərin elektron qaydada aparılması;

2.3.16. “Qeyri-formal məşğulluğa 
nəzarət” vahid elektron informasiya 
ehtiyatı vasitəsilə “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, qeyri-formal məşğulluğun 
aşkar edilməsi və qarşısının alınması.

2.4. Vətəndaşların təqdim etdikləri, 
həmçinin başqa informasiya ehtiyatla-
rından sorğular vasitəsilə əldə olunan 
və MEİS-ə daxil edilən informasiyanın 
tərkibi və informasiyanın növü Nazirliyin 
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, 
əmək münasibətləri, əməyin mühafizəsi, 
əmək ehtiyatlarından istifadə, əhalinin 
məşğulluğu, sosial müdafiəsi və sosial 
təminatı, demoqrafiya, tibbi-sosial eks-
pertiza, əlilliyi olan şəxslərin reabilitasi-
yası sahələrində dövlət siyasətini həyata 
keçirmək üçün zəruri məlumatları əhatə 

edir.
2.5. MEİS-də toplanmış 

məlumatlardan, həmin informasiya-
nın xarakterindən asılı olaraq, dövlət 
qurumlarının, yerli özünüidarəetmə 
orqanlarının, hüquqi və ya fiziki şəxslərin 
bu Əsasnamənin 1.3-cü bəndinə uyğun 
olaraq istifadə etmək hüququ vardır.

2.6. MEİS vasitəsilə sorğu edilən 
məlumatların tərkibi bu Əsasnamənin 
4.1-ci bəndində göstərilən dövlət 
qurumları ilə qarşılıqlı razılaşmalara, 
operatorun bu Əsasnamə ilə müəyyən 
edilmiş funksiyalarına və istifadəçilərin 
sistemdən istifadə səlahiyyətlərinə uy-
ğun müəyyənləşdirilir. 

3. MEİS-in infrastrukturu

3.1. MEİS-in infrastrukturu texniki-
texnoloji və funksional baxımdan aşağı-
dakı əsas komponentlərdən ibarətdir:

3.1.1. proqram-texniki vasitələr;
3.1.2. şəbəkə infrastrukturu;
3.1.3. idarəetmə sistemi;
3.1.4. ehtiyat mərkəzi;
3.1.5. arxiv mərkəzi.
3.2. MEİS-in proqram-texniki 

kompleksinə serverlər, informasiya-
nı mühafizə vasitələri, fasiləsiz enerji 
mənbələri, əməliyyat sistemləri, tətbiqi 
proqram təminatı və digər proqram-tex-
niki vasitələr aiddir. 

3.3. MEİS-in şəbəkə infrastrukturunu 
kommunikasiya avadanlığı və mühafizə 
olunan rabitə kanalları təşkil edir.

3.4. MEİS-in idarəetmə sistemi onun 
məlumat bazasının formalaşdırılmasını, 
idarə olunmasını və istifadəsini təmin 
edir.

3.5. MEİS-in fəaliyyətinin dayanıq-
lılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə onun ehtiyat mərkəzi yaradılır 
və informasiya sisteminin proqram-tex-
niki vasitələrinin nüsxəsi bu mərkəzdə 
saxlanılır. Formalaşan məlumatlar MEİS-
in məlumat bazalarında, ehtiyat surətləri 
isə arxiv mərkəzində saxlanılır.

3.6. Müvafiq sahədə xidmətlərdən 
istifadə üçün portal gücləndirilmiş 
elektron imza ilə daxil olmağa imkan 
verən autentifikasiya mexanizmləri və 
ya digər elektron eyniləşdirmə vasitələri 
(istifadəçi adı, şifrə və s.) ilə təchiz edilir.

4. MEİS-lə inteqrasiya ediləcək 
digər dövlət qurumlarının informasiya 

sistemləri və ehtiyatları

4.1. Nazirliyin müvafiq sahədə elekt-
ron xidmətlər göstərilməsi zamanı tələb 
olunan məlumatları ilkin mənbədən əldə 
etməsinin təmin olunması məqsədilə 
aşağıdakı dövlət orqanlarının və qu-
rumlarının informasiya ehtiyatları və 
sistemləri MEİS-ə inteqrasiya edilir:

4.1.1. Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi;

4.1.2. Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Nazirliyi;

4.1.3. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi;

4.1.4. Azərbaycan Respublikasının 
Vergilər Nazirliyi;

4.1.5. Azərbaycan Respublikasının 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi;

4.1.6. Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi;

4.1.7. Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi;

4.1.8. Azərbaycan Respublikasının 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi;

4.1.9. Azərbaycan Respublikasının 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi;

4.1.10. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsi;

4.1.11. Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi;

4.1.12. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti;

4.1.13. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Sərhəd Xidməti;

4.1.14. Azərbaycan Respublikasının 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti;

4.1.15. Kredit büroları;
4.1.16. Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi;
4.1.17. “Azərişıq” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti;
4.1.18. “Azərsu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti;
4.1.19. Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsa-
lat Birliyi;

4.1.20. yerli icra hakimiyyəti orqan-
ları, yerli icra hakimiyyəti başçısının in-
zibati ərazi dairəsi və sahə inzibati ərazi 
dairəsi üzrə nümayəndəlikləri. 

4.2. Bu Əsasnamənin 4.1-ci 
bəndində qeyd edilən dövlət qurum-

larının informasiya ehtiyatlarının və 
sistemlərinin MEİS-ə inteqrasiyası Qay-
dalara uyğun həyata keçirilir.

5. MEİS-in operatorunun 
funksiyaları

5.0. MEİS-in operatoru Nazirlikdir. 
MEİS-in operatorunun aşağıdakı funksi-
yaları vardır:

5.0.1. MEİS-in formalaşdırıl-
ması, aparılması, inteqrasiyası və 
arxivləşdirilməsi ilə bağlı işləri “Dövlət 
informasiya ehtiyatları və sistemlərinin 
formalaşdırılması, aparılması, inteqra-
siyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”na 
uyğun formada aparmaq;

5.0.2. MEİS-i Elektron Hökumət 
İnformasiya Sisteminə (bundan son-
ra – EHİS) inteqrasiya etmək və digər 
dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi ilə 
məlumat mübadiləsini EHİS vasitəsilə 
həyata keçirmək;

5.0.3. MEİS-ə çıxışı olan, habelə 
onun aparılmasında iştirak edən 
əməkdaşlarını gücləndirilmiş elektron 
imza ilə təmin etmək;

5.0.4. normativ hüquqi aktlarla 
müəyyən edilən hüquqlarının həyata 
keçirilməsi, vəzifələrinin və ya funk-
siyalarının icrası zamanı əldə etdiyi 
məlumatları MEİS-ə daxil etmək;

5.0.5. MEİS-ə daxil edilmiş 
məlumatların mühafizəsi ilə bağlı zəruri 
təşkilati və texniki tədbirlər görmək, 
məlumatların aktuallığını, etibarlılığını, 
əlçatanlığını, tamlığını, konfidensiallığını, 
habelə onların ehtiyat surətlərinin saxla-
nılmasını və qorunmasını təmin etmək, 
informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün digər tədbirlər görmək;

5.0.6. müvafiq sahədə xidmətlər 
göstərilməsi üçün tələb edilən sənədlər 
barədə informasiya MEİS-də və ya 
digər dövlət informasiya ehtiyatında və 
sistemində olduqda həmin informasi-
yanın ilkin mənbədən əldə edilməsini 
Qaydalara uyğun təmin etmək;

5.0.7. müvafiq sahədə elektron 
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi 
əsasında MEİS vasitəsilə və “Elektron 
hökumət” portalına keçid verilməklə 
göstərilməsini təmin etmək;

5.0.8. MEİS-in dayanıqlı və fasiləsiz 
fəaliyyətini təmin etmək;

5.0.9. MEİS-in komponentlərinin 
və proqram təminatının təyinatı üzrə 
istismarını, texniki xidmətini, təmirini 
və yenilənməsini təmin etmək, 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı profilaktik işlər 
aparmaq;

5.0.10. MEİS-dən istifadə ilə bağlı 
maarifləndirmə və məlumatlandırma 
işləri aparmaq;

5.0.11. MEİS-in təşkili və fəaliyyəti 
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi (bundan sonra – əlaqələndirici 
qurum) tərəfindən qiymətləndirmələrin 
aparılmasına zəruri şərait yaratmaq;

5.0.12. MEİS-in formalaşdırılma-
sı, aparılması, inteqrasiyası və ya 
arxivləşdirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədləri 
və texniki məlumatları əlaqələndirici 
quruma təqdim etmək;

5.0.13. MEİS-də yaradılan elektron 
imkanlar vasitəsilə, istifadəçilərin tələbi 
əsasında onlar barədə məlumatlarda 
aparılan düzəlişləri təsdiq və ya rədd 
etmək;

5.0.14. əlaqələndirici qurumun 
əsaslandırılmış tələbinə uyğun MEİS-in 
fəaliyyətini təşkil etmək, onda dəyişiklik 
etmək və təkmilləşdirmələr aparmaq;

5.0.15. normativ hüquqi aktlarda 
müəyyən edilən digər funksiyalar.

6. MEİS-in operatorunun  
hüquq və vəzifələri 

6.1. MEİS-in operatorunun bu 
Əsasnamənin 6.2-ci bəndində nəzərdə 
tutulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün 
aşağıdakı hüquqları vardır:

6.1.1. MEİS-in fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində rəy və 
təkliflər vermək;

6.1.2. MEİS-in fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi məqsədilə yeni 
altsistemlər yaratmaq;

6.1.3. istifadəçilərin MEİS-dən 
məlumatları “İnformasiya əldə etmək 
haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaş-
dırma və informasiyanın mühafizəsi haq-
qında”, “Dövlət sirri haqqında” və “Fərdi 
məlumatlar haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunlarına uyğun olaraq 
sorğu etmələrinə nəzarət etmək;

6.1.4. Qaydaların tələblərinə uy-
ğun olaraq, digər dövlət qurumların-
dan məlumatların elektron formada 
mübadiləsini tələb etmək;

6.1.5. əldə olunması qanunla 
məhdudlaşdırılan, o cümlədən xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulan informasi-
yadan yalnız müvafiq normativ hüquqi 
aktlara uyğun şəkildə istifadə məqsədilə 
həmin məlumatların ötürülməsində 
məhdudiyyətlər tətbiq etmək;

6.1.6. MEİS-də nasazlıqların, 
qəzaların (xətaların) baş verməsi hal-
larında operatorun hazırlıq səviyyəsini 
yoxlamaq məqsədilə sınaqlar keçirmək.

6.2. MEİS-in operatorunun vəzifələri 
aşağıdakılardır: 

6.2.1. məlumatların mötəbərliyinin 
MEİS-in nəzarətində saxlanılması və 
mütəmadi (dövri) yoxlanılması imkanları-
nı təmin etmək;

6.2.2. qanunsuz daxilolma və sax-
talaşdırma hallarının qarşısını almaq, 
giriş və əməliyyat tarixçələrini (loqları) 
saxlamaq;

6.2.3. fəaliyyətin fasiləsizliyini təmin 
etmək, dayanma hallarının qeydiyya-
tını aparmaq, mütəmadi texniki dəstək 
fəaliyyəti həyata keçirmək;

6.2.4. fərdi məlumatların toplanılma-
sını və işlənməsini “Fərdi məlumatlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçirmək;

6.2.5. informasiya ehtiyatında və 
sistemində dəyişiklikləri müvafiq qeydlər 
etməklə aparmaq, belə qeydlərin 
edilməsinə əsas olan sənədləri müvafiq 
sənədlər qovluğuna daxil etmək;

6.2.6. arxivləşməyə hazırlığın (arxiv 
qeydi aparılmaqla) avtomatlaşdırılmış 
qaydada həyata keçirilməsini təmin 
etmək;

6.2.7. formalaşdırılan, daxil 
edilən və toplanılan məlumatların 
əlavə nüsxələrinin MEİS-in ehtiyat 
mərkəzlərində saxlanılmasını təmin 
etmək;

6.2.8. MEİS-ə çıxışı olan, 
habelə onun aparılmasında iştirak 
edən əməkdaşları arasında iş və 
vəzifə bölgüsünü müəyyən etmək 
və həmin əməkdaşları bu barədə 
məlumatlandırmaq;

6.2.9. MEİS-in fəaliyyətinin mütəmadi 
monitorinqini həyata keçirmək;

6.2.10. məlumatların MEİS-ə tam, 
dəqiq və dürüst daxil edilməsini təmin 
etmək;

6.2.11. eyni məlumatların MEİS-ə 
təkrar daxil edilməsinin qarşısını almaq;

6.2.12. normativ hüquqi aktlarla 
müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərinə aid 
olmayan informasiyanın MEİS-ə daxil 
edilməsinin qarşısını almaq;

6.2.13. MEİS-dən istifadəni (o 
cümlədən informasiyanın axtarılmasını 
və əldə edilməsini) normativ hüquqi 
aktlarla müəyyənləşdirilmiş səviyyədə, 
həcmdə və vaxtda təmin etmək;

6.2.14. MEİS-in mühafizəsi ilə bağlı 
normativ hüquqi aktlarda müəyyən 
edilmiş zəruri təşkilati, texniki tədbirlər 
görmək, sistemdə formalaşdırılan, daxil 
edilən və toplanılan məlumatların aktual, 
təhlükəsiz şəraitdə saxlanılmasını və 
mühafizəsinı təşkil etmək;

6.2.15. MEİS-də məlumatların topla-
nılması, işlənməsi, sorğuların verilməsi 
və icrası, müraciətlərin qeydiyyatının və 
onlara baxılmanın nəticələrinin, habelə 
informasiya sisteminin idarə olunma-
sı və mühafizəsi ilə bağlı əməliyyat 
tarixçələrinin elektron nəzarət-audit jur-
nallarında toplanılmasını (hesabatlılığını) 
təmin etmək;

6.2.16. MEİS-də fərdi məlumatların 
toplanılması, işlənməsi, yayılma-
sı və verilməsi zamanı həmin fərdi 
məlumatların və müvafiq informasiya 
sistemlərinin mühafizəsinə nəzarəti 
“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu və ona uyğun 
olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi 
aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
həyata keçirmək.

7. MEİS-in istifadəçilərinin  
hüquqları

 
7.0. MEİS-in istifadəçilərinin aşağıda-

kı hüquqları vardır:
7.0.1. MEİS vasitəsilə müvafiq 

sahədə xidmətlərdən istifadə etmək;
7.0.2. müvafiq sahədə xidmətlər 

göstərilməsi üçün müraciət etmək və 
həmin xidmətlərdən “e-sosial” portalı 
vasitəsilə yararlanmaq;

7.0.3. etdiyi müraciətin nəticəsi 
barədə cavab almaq;

7.0.4. MEİS-dən özü barədə 
məlumatlar əldə etmək;

7.0.5. MEİS-də özü barədə 
məlumatlarda səhv aşkar etdikdə, onla-
rın dəyişdirilməsini tələb etmək;

7.0.6. MEİS-in işinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər 
vermək.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il  
15 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin “e-sosial” internet portalı haqqında  

Ə S A S N A M Ə
1. Ümumi müddəalar

1.1. “Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron in-
formasiya sistemi haqqında Əsasnamə” 
(bundan sonra - Əsasnamə) “Əmək, 
məşğulluq, sosial müdafiə və sosial 
təminat sahələrində elektron xidmətlərin 
tətbiqinin genişləndirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 5 sentyabr tarixli 258 nömrəli 
Fərmanının 2.4.2-ci yarımbəndinə 
əsasən hazırlanmışdır və “e-sosial” 
portalının (bundan sonra – portal) 
fəaliyyətinin təşkilinin hüquqi, təşkilati və 
texnoloji əsaslarını müəyyən edir. 

1.2. Portal Azərbaycan Res-
publikası Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (bundan sonra 
– Nazirlik) Mərkəzləşdirilmiş elektron 
informasiya sistemində (bundan son-
ra – MEİS) formalaşan məlumatlar 
əsasında məşğulluq, əmək, sosial 
müdafiə və sosial təminat, habelə 
Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun olaraq digər sahələrdə (bun-
dan sonra – müvafiq sahə) əhaliyə 
göstərilən xidmətlərin vahid platforma 
üzərindən elektron qaydada təqdim 
olunmasını, o cümlədən vətəndaşların 
yaranmış hüquqları əsasında proaktiv 
formada əməliyyatların aparılmasını 
və onların həmin əməliyyatlar barədə 
məlumatlandırılmasını təmin edir. 

1.3. Müvafiq sahədə vətəndaşlar 
barəsində məlumatların elektron qayda-
da yoxlanılması mümkün olduqda portal 
xidmətləri onların vətəndaşlara hüquqla-
rının yarandığı an təqdim edilməsini və 
onların bu barədə məlumatlandırılmasını 
nəzərdə tutan proaktiv formada həyata 
keçirir.

1.4. Dövlət qurumlarının informasiya 
ehtiyatlarının və sistemlərinin MEİS-ə və 
portala inteqrasiyası Qaydalara uyğun 
həyata keçirilir.

1.5. Bu Əsasnamədə istifadə olunan 
anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1.5.1. operator – MEİS-in sahibi, yəni 
portalın yaradılmasını, idarə olunmasını 
və inkişafını təmin edən Nazirlik; MEİS-in 
və portalın üzərində sahiblik və istifadə 
hüququnu həyata keçirən, normativ hü-
quqi aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
onların aparılmasını təmin edən Nazirlik;

1.5.2. istifadəçi – normativ hüquqi 
aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
MEİS-dən və portaldan informasi-
ya əldəetmə və ya informasiyadan 
istifadə hüququ verilmiş dövlət və yerli 
özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və ya 
fiziki şəxslər;

1.5.3. əlaqələndirici qurum – 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi;

1.5.4. istifadəçinin elektron kabine-
ti – müvafiq sahədə məlumatların əldə 
edilməsini, operator və digər dövlət qu-
rumları ilə qarşılıqlı əlaqəni təmin edən 
xüsusi fərdi elektron səhifə. 

1.6. İştirakçılar özlərinin informa-
siya ehtiyatlarındakı məlumatlardan, 
həmçinin fərdi məlumatlardan elektron 
xidmətlər göstərilməsi zamanı qanunla 
müəyyənləşdirilmiş qaydada istifadəni 
təmin etməlidirlər.

1.7. Portalda toplanmış fərdi 
məlumatların işlənilmə məqsədi Na-
zirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə 
düzgün qərarların qəbul edilməsinə, 
vətəndaşların müraciətlərinin düz-
gün cavablandırılmasına və onların 
məlumatlandırılmasına xidmət edir.

1.8. Portalın fəaliyyətinin təşkili, 
təkmilləşdirilməsi və saxlanması ilə bağlı 
xərclər Nazirlik üçün ayrılmış büdcə 
təxsisatları çərçivəsində dövlət sosial 
müdafiə fondunun büdcəsi, işsizlikdən 
sığorta fondunun büdcəsi və qanunla 
qadağan edilməyən digər mənbələr 
hesabına maliyyələşdirilir.

2. Portalın fəaliyyət prinsipləri
2.0. Portalın fəaliyyəti aşağıdakı 

prinsiplər əsasında həyata keçirilir:
2.0.1. şəffaflıq – portalın fəaliyyətində 

aşkarlığın və hesabatlılığın təmin 
edilməsi, həyata keçirilən prosedurların 
və onların nəticələrinin izlənməsi imkanı-
nın mövcudluğu;

2.0.2. istifadə rahatlığı – 
istifadəçilərin və dövlət qurumlarının 
portaldan istifadəsinin və informasiya 
mübadiləsinin rahat, əlavə əməliyyatlar 
aparılmadan təmin edilməsi;

2.0.3. səmərəlilik – müraciətlərin 
təqdim edilməsi, qəbulu, cavablandı-
rılması üçün tələb olunan vaxtın və 
maliyyə xərclərinin optimallaşdırıl-
ması, habelə istifadəçilərə göstərilən 
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;

2.0.4. təhlükəsizlik – sertifikatlaşdı-
rılmış proqram təminatından və proq-
ram-texniki vasitələrdən istifadə olun-
ması, informasiya mübadiləsi zamanı 
normativ hüquqi aktların tələblərinə 
riayət edilməsi, təşkilati, texniki, texnoloji 
tədbirlər həyata keçirməklə informasi-
yanın tamlığının və mühafizəsinin təmin 
edilməsi;

2.0.5. fasiləsizlik – portalda 
fəaliyyətin fasiləsiz həyata keçirilməsi;

2.0.6. modulluq və miqyaslılıq – ən 
son texnologiyalardan istifadə etməklə 
portalın davamlı təkmilləşdirilməsi və in-
kişaf etdirilməsi, funksiyasına və imkan-
larının artırılmasını təmin edən proqram-
texniki komponentlərin olması;

2.0.7. operativlik – müraciətlərin 
təqdim edilməsinin, qəbulunun, ca-
vablandırılmasının, nəticələrinin 
göndərilməsinin, informasiyanın əldə 
olunmasının və mübadiləsinin real vaxt 
rejimində həyata keçirilməsi.

3. Portalın infrastrukturu
3.1. Portalın infrastrukturu texniki-tex-

noloji və funksional baxımdan aşağıdakı 
əsas komponentlərdən ibarətdir:

3.1.1. proqram-texniki vasitələr;
3.1.2. mobil cihazlar və səyyar qurğu-

lar üçün proqram təminatı;
3.1.3. telekommunikasiya kanalları;
3.1.4. idarəetmə sistemi;

3.1.5. ehtiyat mərkəzi;
3.1.6. arxiv mərkəzi.
3.2. Portalın proqram-texniki 

vasitələri, mobil cihaz və səyyar qurğular 
üçün proqram təminatı və telekommuni-
kasiya kanalları bu Əsasnamənin 1.2-ci 
bəndində nəzərdə tutulan xidmətlərin 
və informasiya mübadiləsinin həyata 
keçirilməsini, istifadəçilərin portaldan 
istifadəsini, portalın fəaliyyətinin etibar-
lılığını, təhlükəsizliyini və məlumatların 
mühafizəsini təmin edir.

3.3. Portalın idarəetmə sistemi onun 
məlumat bazasının formalaşdırılmasını, 
idarə olunmasını və istifadəsini təmin 
edir.

3.4. Portalın fəaliyyətinin dayanıq-
lılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə onun ehtiyat mərkəzi yaradılır 
və portalın proqram-texniki vasitələrinin 
nüsxəsi bu mərkəzdə saxlanılır. Forma-
laşan məlumatlar portalın məlumat baza-
sında, ehtiyat surətləri isə onun məlumat 
bazasının arxiv mərkəzində saxlanılır.

3.5. Müvafiq sahədə xidmətlərdən 
istifadə üçün portal gücləndirilmiş 
elektron imza ilə daxil olmağa imkan 
verən autentifikasiya mexanizmləri və 
ya digər elektron eyniləşdirmə vasitələri 
(istifadəçi adı, şifrə və s.) ilə təchiz edilir.

4. Müraciətlərin göndərilməsi və 
qeydiyyatı

4.1. İnteraktiv xidmətlərdən istifadə 
üçün istifadəçi əvvəlcə gücləndirilmiş 
elektron imzası və ya digər elektron 
eyniləşdirmə vasitələrindən istifadə 
etməklə portalda Vahid Giriş Sistemi 
(“Single Sign On”) vasitəsilə qeydiyyat-
dan keçərək elektron kabinet yaradır və 
həmin elektron kabinetdə istifadə etmək 
istədiyi xidməti seçir.

4.2. Portalda seçilən xidmətə uyğun 
olaraq açılan ərizə pəncərəsində tələb 
edilən məlumatlar dövlət qurumlarının 
informasiya sistemlərindən götürülərək 
əks olunur. Tələb edilən məlumatlar in-
formasiya sistemlərində olmazsa, seçil-
miş xidmət üzrə tələb edilən sənədlərin 
skan olunmuş surətləri ərizəyə əlavə 
edilir və istifadəçi onu gücləndirilmiş 
elektron imza və ya digər elektron 
eyniləşdirmə vasitəsilə təsdiqləyir.

4.3. Sistem məlumatların tamlığı-
nı yoxlayır və təsdiq etdikdən sonra 
istifadəçi məlumatları göndərir. 

4.4. Portal müraciəti real vaxt 
rejimində qeydiyyata alır, bu barədə 
istifadəçinin elektron kabinetinə, elekt-
ron poçt ünvanına və (və ya) mobil 
nömrəsinə bildiriş göndərir.

4.5. Portala daxil edilən informasiya 
istifadəçilərin sistemdə qeydiyyatı üçün 
tələb olunan və onların özlərinin daxil 
etdikləri informasiyadan ibarətdir.

4.6. Portal vasitəsilə sorğu edilən 
məlumatların tərkibinə müvafiq sahədə 
portal vasitəsilə vətəndaşlara təqdim 
edilən xidmətlər daxildir.

5. Müraciətlərə baxılması

5.1. Portal vasitəsilə Azərbaycan 
Respublikasının “Əmək pensiyaları 
haqqında”, “Sosial müavinətlər haq-
qında”, “Məşğulluq haqqında”, “Sosial 
xidmət haqqında”, “Dövlət sosial sı-
ğorta sistemində fərdi uçot haqqında”, 
“İşsizlikdən sığorta haqqında”, “İnzi-
bati icraat haqqında”, “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında” qanunlarında 
nəzərdə tutulmuş müddətlərdə ərizəyə 
baxılır və nəticəsi barədə istifadəçinin 
elektron kabinetinə, elektron poçt 
ünvanına və (və ya) mobil nömrəsinə 
məlumat göndərilir.

5.2. Elektron qaydada tərtib olunmuş 
ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə 
aradan qaldırılması mümkün olan, 
xidmətdən istifadəyə imtinaya səbəb 
olmayan çatışmazlıqlar aşkarlandıqda, 
həmin çatışmazlıqların aradan qaldı-
rılması və formal tələblərə əməl olun-
mamasının hüquqi nəticələri barədə 
portal vasitəsilə istifadəçinin elektron 
kabinetinə və poçt ünvanına və (və ya) 
mobil nömrəsinə məlumat göndərilir. 

5.3. İstifadəçi həmin çatışmazlıqla-
rı 5.5-ci bənddə qeyd edilmiş müddət 
ərzində aradan qaldırdıqda, çatışmaz-
lıqların aradan qaldırılması barədə 
məlumatı gücləndirilmiş elektron im-
zası və ya digər elektron eyniləşdirmə 
vasitəsilə təsdiqləyir və portala daxil edir. 

5.4. Portal çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması barədə məlumatı qeydiyya-
ta aldıqdan sonra istifadəçinin elektron 
kabinetinə, elektron poçt ünvanına və 
(və ya) mobil nömrəsinə bu barədə real 
vaxt rejimində bildiriş göndərilir.

5.5. İstifadəçi 10 (on) iş günü ərzində 
çatışmazlıqları aradan qaldırmadıqda, 
operator müraciət edilən xidmətdən 
imtina haqqında qərar qəbul edir və 
portal vasitəsilə istifadəçinin elektron 
kabinetinə və poçt ünvanına və (və ya) 
mobil nömrəsinə məlumat göndərir. 

6. Operatorun funksiyaları

6.1. Operator portalın fəaliyyətini 
təmin etmək üçün aşağıdakı funksiyaları 
həyata keçirir:

6.1.1. portalın fəaliyyətini və 
idarə olunmasını təşkil etmək, portal 
vasitəsilə dayanıqlı, fasiləsiz, operativ 
və təhlükəsiz xidmət göstərilməsini 
təmin etmək, onun funksional imkan-
larının artırılması və təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində tədbirlər görmək; 

6.1.2. müvafiq sahədə elektron 
xidmətlərin göstərilməsi üçün EHİS-dən 
məlumat almaq;

6.1.3. portala daxil edilən 
məlumatların etibarlılığını, əlçatanlığını, 
təhrifolunmazlığını və konfidensi-
allığını (məxfiliyini), habelə onların 
ehtiyat surətlərinin saxlanılmasını və 
mühafizəsini təmin etmək;

6.1.4. portalın texniki-texnoloji infrast-
rukturunun təyinatı üzrə istismarını, ona 
texniki xidməti, təmirini və saxlanmasını 
təmin etmək, tərtib olunmuş qrafikə uy-
ğun olaraq profilaktik işlər aparmaq;

6.1.5. portalın təhlükəsizliyinin pozul-
duğu, əsas avadanlıqda qəza (xəta) baş 
verdiyi hallarda onun ehtiyat mərkəzinin 
fəaliyyətə başlamasını təmin etmək, 
dövlət qurumlarını və istifadəçiləri bu 
barədə məlumatlandırmaq, baş vermiş 
qəzanın (xətanın) aradan qaldırılması 
üçün müvafiq tədbirlər görmək;

6.1.6. dövlət qurumlarına portalın iş 
prinsipi və funksional imkanları haqqın-
da məlumat vermək, metodik kömək 
göstərmək.

6.2. Müvafiq sahədə xidmətlərin tam 
elektronlaşdırıldığı hallarda xidmətləri 
operator proaktiv formada təqdim edir.

7. Portalın operatorunun  
hüquq və vəzifələri

7.1. Portalın operatorunun bu 
Əsasnamənin 8.2-ci bəndində nəzərdə 
tutulan vəzifələri həyata keçirmək üçün 
aşağıdakı hüquqları vardır:

7.1.1. portalın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində rəy və 
təkliflər vermək;

7.1.2. portalın funksional imkanlarının 
artırılması ilə bağlı tədbirlər görmək;

7.1.3. portal istifadəçilərinin sorğu 
etdikləri məlumatların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər görmək;

7.1.4. Qaydaların tələblərinə uyğun 
olaraq, digər dövlət orqanlarından və 
qurumlarından məlumatların elektron 
formada mübadiləsini tələb etmək;

7.1.5. əldə olunması qanunla 
məhdudlaşdırılan, o cümlədən xidməti 
istifadə üçün nəzərdə tutulan informasi-
yadan yalnız müvafiq normativ hüquqi 
aktlara uyğun şəkildə istifadə məqsədilə 
həmin məlumatların ötürülməsində 
məhdudiyyətlər tətbiq etmək;

7.1.6. bu Əsasnamə ilə müəyyən 
edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.

7.2. Portalın operatorunun vəzifələri 
aşağıdakılardır: 

7.2.1. məlumatların mötəbərliyinin 
portalın nəzarətində saxlanılması və 
mütəmadi (dövri) yoxlanılması imkanları-
nı təmin etmək;

7.2.2. qanunsuz daxilolma və sax-
talaşdırma hallarının qarşısını almaq, 
giriş və əməliyyat tarixçələrini (loqları) 
saxlamaq;

7.2.3. fəaliyyətin fasiləsizliyini təmin 
etmək, dayanma hallarının qeydiyya-
tını aparmaq, mütəmadi texniki dəstək 
fəaliyyəti həyata keçirmək;

7.2.4. fərdi məlumatların toplanılma-
sını və işlənməsini “Fərdi məlumatlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçirmək;

7.2.5. informasiya ehtiyatında və 
sistemində dəyişiklikləri müvafiq qeydlər 
edilməklə aparmaq, belə qeydlərin 
edilməsinə əsas olan sənədləri müvafiq 
sənədlər qovluğuna daxil etmək;

7.2.6. arxivləşməyə hazırlığın (arxiv 
qeydi aparılmaqla) avtomatlaşdırılmış 
qaydada həyata keçirilməsini təmin 
etmək;

7.2.7. formalaşdırılan, daxil 
edilən və toplanılan məlumatların 
əlavə nüsxələrinin portalın ehtiyat 
mərkəzlərində saxlanılmasını təmin 
etmək;

7.2.8. portala çıxışı olan, habelə 
onun aparılmasında iştirak edən 
əməkdaşları arasında iş və vəzifə bölgü-
sünü müəyyən etmək, onları görəcəkləri 
işlər barədə məlumatlandırmaq;

7.2.9. portalın fəaliyyətinin mütəmadi 
monitorinqini həyata keçirmək;

7.2.10. məlumatların portala tam, 
dəqiq və dürüst daxil edilməsini təmin 
etmək;

7.2.11. normativ hüquqi aktlarla 
müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətlərinə aid 
olmayan və (və ya) eyni informasiyanın 
portala daxil edilməsinin qarşısını almaq;

7.2.12. portaldan istifadəni (o 
cümlədən informasiyanın axtarılmasını 
və əldə edilməsini) normativ hüquqi 
aktlarla müəyyənləşdirilmiş səviyyədə, 
həcmdə və vaxtda təmin etmək;

7.2.13. portalın mühafizəsi 
ilə bağlı normativ hüquqi aktlarla 
müəyyənləşdirilmiş zəruri təşkilati, 
texniki tədbirlər görmək, sistemdə for-
malaşdırılan, daxil edilən və toplanılan 
məlumatların aktual, təhlükəsiz şəraitdə 
saxlanılmasını və mühafizəsinı təşkil 
etmək;

7.2.14. portalda məlumatların topla-
nılması, işlənməsi, sorğuların verilməsi 
və icrası, müraciətlərin qeydiyyatı və 
onlara baxılmasının nəticələrinin, habelə 
informasiya sisteminin idarə olunma-
sı və mühafizəsi ilə bağlı əməliyyat 
tarixçələrinin elektron nəzarət-audit jur-
nallarında toplanılmasını (hesabatlılığını) 
təmin etmək;

7.2.15. portalda fərdi məlumatların 
toplanılması, işlənməsi, yayılma-
sı və verilməsi zamanı həmin fərdi 
məlumatların və müvafiq informasiya 
sistemlərinin mühafizəsinə nəzarəti 
“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə və ona uy-
ğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüqu-
qi aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 
həyata keçirmək.

8. İstifadəçilərin hüquqları

8.0. İstifadəçilərin aşağıdakı hüquq-
ları vardır:

8.0.1. portal vasitəsilə Nazirli-
yin fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan 
xidmətlərdən istifadə etmək;

8.0.2. xidmətlərin göstərilməsi üçün 
müraciət etmək və bununla bağlı elekt-
ron kabinet yaratmaq;

8.0.3. etdiyi müraciətin nəticəsi 
barədə cavab almaq;

8.0.4. portaldan özü barədə 
məlumatlar əldə etmək;

8.0.5. portalda özü barədə 
məlumatlarda səhv aşkar etdikdə, onla-
rın dəyişdirilməsini tələb etmək;

8.0.6. portalın işinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı təkliflər vermək.

Nəsiminin adını daşıyan rayonda 
“Nəsimi ili” tədbirlərinə start verildi

Rayon, idarə, müəssisə və təşkilat 
rəhbərlərinin, ərazisindəki ali və orta 
ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin, 
ictimaiyyət, nümayəndələrinin iştirak et-
diyi mərasim Azərbaycan Dövlət Peda-
qoji Universiteti tələbələrinin Nəsimiyə 
həsr etdikləri ədəbi-bədii kompozisiya 
ilə başlandı.

Toplantıda çıxış edən Nəsimi 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Asif Əsgərov bildirdi ki, dünya mədəni 
sərvətlər xəzinəsində layiqli yer 
tutan Nəsimi yaradıcılığı son 50 ildə 
ölkəmizdə ictimai-mədəni və elmi-ədəbi 
fikrin diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Şairin zəngin irsinin geniş, dərindən 
tədqiqi və təbliğinə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ötən 
əsrin 70-ci illərində respublikamızda və 
dünya miqyasında Nəsiminin 600 illik 

yubileyinin keçirildiyi vaxtdan başlan-
mışdır. 1979-cu ildə paytaxtın şairin 
adını daşıyan rayonunda Nəsiminin 
əzəmətli heykəli ucaldılmışdır. Prezi-
dent İlham Əliyevin “ Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” və 
2019-cu ilin Azərbaycan Respublikasın-
da “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında” 
sərəncamları bəşəri ideallar carçısı 

olan şairin dünyaya yüksək səviyyədə 
təqdim edilməsi üçün geniş meydan 
açmışdır. 

Qeyd edildi ki, hər iki sərəncamla 
bağlı şairin adını daşıyan rayonda 
da geniş və məzmunlu tədbirlər planı 

hazırlanmışdır. Azərbaycan xalqının 
çoxəsrlik ənənələri olan bədii və fəlsəfi 
fikrində dərin iz qoymuş mütəfəkkir 
şair İmadəddin Nəsiminin zəngin irsini 
rayonda gənc nəslə sevdirmək, klassik 
irsə məhəbbət aşılamaq üçün silsilə 
tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutul-
muşdur. Rayonda şairin yaradıcılığı 
əsasında şeir, musiqi, rəsm, ədəbi-bədii 
kompozisiya və referat müsabiqələri 
elan edilmişdir.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Uni-
versitetinin professoru Yaqub Babayev 
dahi Nəsiminin həyat və yaradıcılığı 
barədə geniş məlumat verdi, onun 
bəşəri məzmunlu, humanist ideyalı ya-
radıcılığının bütün dünyada xalqımıza 

şöhrət gətirdiyini vurğuladı.
Sonda ADPU-nun xor kollektivinin 

ifasında Nəsimi irsindən qaynaqlanan 
populyar musiqilər səsləndi.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin böyük iclas 
salonunda keçirilən “Məndə sığar iki cahan...” adlı 
ədəbi-bədii kompozisiya ilə milli ədəbiyyatımızın 

ölməz klassikinin adını daşıyan rayonda Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə ölkəmizdə elan olunmuş “Nəsimi 
ili” tədbirləri start götürdü. 

“Azərsu” Beyrut Beynəlxalq 
Su Həftəsində təmsil olunub

 � "Azərsu" ASC Livanda keçirilən VII 
Beyrut Beynəlxalq Su Həftəsində təmsil edilib.

ASC-nin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Beynəlxalq Su Həftəsi 
çərçivəsində təşkil olunan 
tədbirlərdə "Azərsu" ASC-nin 
sədri, Dünya Su Şurası İdarə 
Heyətinin üzvü Qorxmaz 
Hüseynovun rəhbərlik etdiyi 
Azərbaycan nümayəndə 
heyəti iştirak edib.

2008-ci ildən indiyədək 
keçirilən Beyrut Su Həftəsi 
Aralıq dənizi və digər 
ölkələrlə birgə əməkdaşlıq 
baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Həftə 
çərçivəsində bir sıra tədbirlər, 
o cümlədən Dünya Su Şurası 

idarə heyətinin 68-ci iclası 
keçirilib. İclasda Şuranın 
növbəti 3 illik Fəaliyyət Planı, 
8-ci Dünya Su Forumunun 
son hesabatları, 9-cu Dünya 
Su Forumuna hazırlıq işləri 
və digər məsələlər müzakirə 
olunub.

"Azərsu" ASC-nin sədri 
Q.Hüseynov Azərbaycanda 
içməli su təchizatı və sa-
nitariya xidmətləri barədə 
məlumat verib. Bildirib 
ki, "Azərsu" ASC suyun 
mənbələrdən götürülməsi, 
emalı, nəqli və satışını 
təşkil edir, tullantı suları-
nın təmizlənməsini təmin 
edir. Eyni zamanda, su 

və sanitariya sahəsində 
layihələndirmə və inşaat 
işlərini həyata keçirir. 2013-
cü ildən Dünya Su Şurasına 
üzv olan ASC bu təşkilatla 
sıx əməkdaşlıq edir.

İclasda təşkilati 
məsələlərə də baxılıb. Dünya 
Su Şurasına 9 yeni üzvün 
qəbul olunması müzakirə 
edilib və müsbət qərar qəbul 
olunub. Onlardan 2-si – 
"Caspian Business Mana-
gement and Consulting" və 
"Ekol Mühəndislik Xidmətləri" 
şirkətləri Azərbaycandan 
quruma yeni üzv seçilib.

"Azərsu" ASC-nin sədri 
Dünya Su Şurasının prezi-
denti Lui Fuşon, Beynəlxalq 
Su Resursları Asossiasiya-
sının fəxri prezidenti Patrik 
Lavarde, Mərakeşin İçməli 
Su və Enerji üzrə Milli Agent-
liyinin direktoru Abdelrahim 
El Hafidi, Türkiyə Su İnsti-
tutunun prezidenti Ahmet 
Saatçi, Portuqaliya Su və 
Tullantı Su Xidmətləri Asos-
siasiyasının prezidenti Rui 
Qodinho, Su üzrə Beynəlxalq 
Ofisin icraçı direktoru Erik 
Tardieu, Koreya Su Forumu-
nun meneceri Jiyeon June 
Lee və digər rəsmi şəxslərlə 
qarşılıqlı maraq doğuran 
məsələlər ətrafında ətraflı 
fikir mübadiləsi aparıb.   
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, Ukrayna və 
Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndikdən 
sonra təsis qurultayı öz işinə başlamışdır. 
Qurultayda Ukrayna Ali Radasının deputat-
ları, Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri, 
Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudi-
yev və ölkənin ictimai-siyasi xadimləri iştirak 
ediblər.

Qurultayda çıxış edən Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Mura-
dov diaspor təşkilatlarının birliyindən söz 

açaraq bildirib ki, artıq Almaniya, Fransa, 
İsveçrə, Finlandiya, Hollandiya və Belçika-
da həmvətnlərimiz koordinasiya şuralarında 
birləşiblər: “Bu ölkələrdə yaşayan soydaşları-
mız birgə fəaliyyət göstərirlər, birgə layihələr 
həyata keçirirlər”. 

Komitə sədri Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radasının da uğurlara imza atacağına 
əminliyini ifadə edib: “Ukrayna hər zaman 
Azərbaycanın yanında olub. Ölkə hər zaman 
dünya xalqlarına qucaq açıb, Azərbaycanı 
sülhpərvər ölkə kimi tanıyıb. Bu istiqamətdə 
Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın əməyi 
az olmayıb. İnanıram ki, bütün soydaşlarımız 
siyasi və sosial mövqeyindən asılı olmayaraq 
Ukrayna Azərbaycanlıları Radasını öz evi kimi 
qəbul edəcək”.

Fuad Muradov bildirib ki, Prezident 
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, 
xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birliyi, 
onların yaşadıqları cəmiyyətə daha yaxından 
inteqrasiya etməsi, Azərbaycanla əlaqələrinin 

gücləndirilməsi və digər istiqamətlərdə bütün 
mümkün olanlar edilir və gələcəkdə də davam 
etdiriləcək: “Burada bizim çox dəyərli, baca-
rıqlı, istər Azərbaycanda, istərsə də Ukrayna 
cəmiyyətində nüfuz sahibi olan soydaşlarımız 
yaşayır. Bu qurultayın əhəmiyyəti ondadır ki, 
belə soydaşlarımız birgə fəaliyyət göstərəcək 
və bu daha səmərəli, daha uğurlu olacaq. 
Təbii ki, məqsəd yalnız bir ölkədə olan 
həmvətənlərimizin birliyi deyil, dünyada yaşa-
yan soydaşlarımızın birliyinə nail olmaqdır”.

Ukrayna Ali Radasının deputatı Borislav 
Beryoza ölkəsinin çoxmillətli dövlət kimi ta-
nındığından söz açaraq burada bütün millətlərə 
əlverişli şəraitin yaradıldığını qeyd edib: “Uk-
raynada yaşayan azərbaycanlılar da ölkəmizin 
ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak edirlər. 
Ukraynanın inkişafına öz töhfələrini verirlər. 
İnanıram ki, Azərbaycan diasporu yeni for-
matda daha böyük uğurlara imza atacaq”. O, 
çıxışında Ermənistan tərəfindən işğal olunan 
ərazilərimizin Azərbaycana qaytarılacağına 
əminliyini ifadə edib.

Ukrayna və Azərbaycan arasında dost-
luq əlaqələrindən danışan Ali Radanın 
deputatı Qeorqi Meparaşvili deyib ki, yeni 
təşkilatlanma azərbaycanlıların effektli 
fəaliyyətinə təkan verəcək.

Ukrayna Mədəniyyət Nazirliyinin dinlər və 
millətlərlə iş departamentində milli azlıqlarla 
iş şöbəsinin müdiri Vladimir Xodakovski və 
digərləri UAR-a fəaliyyətində uğurlar arzula-
yıblar.

Sonra səsvermə nəticəsində Birləşmiş 
Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri 
Rövşən Tağıyev, Ukrayna Azərbaycanlıları 
Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov 
və Kiyev Azərbaycanlıları Konqresinin sədri 
Oleq Krapivin UAR-ın həmsədrləri seçiliblər. 
UAR-ın baş katibi isə Seyid Qədiməliyev təyin 
olunub. Eyni zamanda, 3 əsas təşkilatın hər 
birindən 5 nəfər olmaqla İdarə Heyətinə üzvlər 
seçilib.

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə müraciət qəbul olunub.

Tədbirin rəsmi hissəsinin sonunda 
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun 
təqdimatı keçirilib.

Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının təsis 
qurultayından sonra tədbirə və Nəsiminin 650 
illiyinə həsr olunmuş konsert proqramı olub.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Yalan və riyakarlıq: ermənilər 
reallıqları təhrif etməkdədirlər

Vyana görüşündən sonra ay-
dın olur ki, Ermənistan rəhbərliyinə 
sərt şəkildə yerini göstərməsən, 
sərsəmləməkdə davam edəcək. Onun 
qulbeçələri isə “ən qədim mədəni 
xalq” primitiv tarixi cızmaqaralarını 
ortaya çıxarmaqda davam edəcək. 
Bu tendensiyanı hazırkı Ermənistan 
mətbuatında görürük. Amma, si-
yasi müstəvidə maraqlı bir gedişa-
tın da şahidi olmaqdayıq. Vyana 
görüşündən sonra ermənilər o qədər 
dolaşıblar ki, yaranmış vəziyyətdən 
necə çıxmaq lazım gəldiyini 
müəyyənləşdirə bilmirlər. Gah Nikol 
Paşinyanın Gümrüdəki Rusiya 
hərbi bazasına səfərinə “tarixi don” 
geydirməyə çalışırlar. Gah ölkədən 
adamların əvvəlki kimi sürətlə getdiyi-
ni vurğulayıb, N.Paşinyanın vədlərinə 
əməl etmədiyindən bəhs edir, gah 
da “ekspertlər” səviyyəsində Vyana 
danışıqlarını “təhlil” edir, hətta “Qara-
bağ” sözünün etimologiyası haqqında 
“mütəxəssis rəyi” bildirməyə cəhd 
edirlər. Bir sıra kənardan tutulmuş 
muzdlu “ekspertlər” isə Sergey Lavro-
vun bir zaman dediyi sözlərin Vyana 
danışıqları kontekstində interpreta-
siyasına baş vurmağa meyllənirlər. 
Və gülməlidir ki, bütün bu nizamsız 
və məzmunsuz sözləri münaqişənin 
“ədalətli həlli” kontekstində “yeni 
əlamətlər” kimi təqdim etməyə səy 
göstərirlər.

Konkret desək, əvvəlki zaman-
larda olduğu kimi, erməni siyasi və 
ekspert şüuru əməlli-başlı qarışıqdır. 
Səbəbi məlumdur – onlar dalana 
dirəndiklərini və məğlubiyyətin acısını 
yaxın zamanlarda dadacaqlarını 
dərk etməyə başlayıblar. Dağlıq 
Qarabağdakı hərbi-xunta rejiminin 
də Ermənistan hakimiyyətindən 
narazılıq ifadə etməyə başlaması 
bunun əlamətlərindəndir. Terrorçu-
lar Ermənistanda Dağlıq Qarabağa 
kimlərinsə əyalət kimi baxmasına razı 
olmadıqlarını bildirirlər.

Terrorçu-separatçılardan birinin 
Azərbaycanla münaqişəni ancaq 
müharibə yolu ilə həll etmək olar, 
sözlərinə Ermənistandakı generallar-
dan biri: “Nə müharibə?... və biz bur-
numuzu yeni torpaqlara soxmamalı-
yıq. Əsas odur ki, öz sərhədlərimizi 
qoruyaq”, kimi qarşılıq verib. Yəni 
Ermənistanın müdafiə naziri David 
Tonoyanın “yeni ərazilər” iddiası 
kədər dolu mahnıdır. Bu, melanxo-
lik nəğmələrdə “Muş və Ərdahanı 
ermənilərin alacağını” oxumaları ilə 
eynidir. Erməni general Arkadi Ter-
Tadevosyan belə deyir!

 Aydın görünür ki, Ermənistan 
cəmiyyətində artıq Dağlıq Qarabağla 
bağlı vahid mövqe yoxdur. Cəmiyyətin 

bir qismi reallıqları görməyə başla-
yır. Onlar hərbi yolla işğal etdikləri 
torpaqları saxlaya bilməyəcəklərini 
anlayırlar. Görünür, bunu hakim 
dairələr də dərk etməkdədir. Bu 
səbəbdən müxtəlif bəhanələrlə 
status-kvonu saxlamağa çalışırlar. 
Həmin prosesin fonunda Azərbaycan 
rəhbərliyi ilə bağlı həqiqətdən uzaq 
fikirlər səsləndirirlər. Prezident İlham 
Əliyev mövqeyini aydın və dəqiq 
ifadə edərək Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa ediləcəyini, lazım 
gələrsə, Azərbaycan tərəfinin hərbi 
yolla torpaqları azad etməyə tam 
hazır olduğunu bəyan edib. Bu fikri 
Prezident “Ermənistanla müharibə 
hələ bitməyib, müharibənin birinci 
mərhələsi başa çatıb” kimi ifadə 
edib. Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım Əliyeva isə “Qarabağın 
hər bir kəndində, hər bir şəhərində 
Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq!” 
deyib.

Haqqın səsi: Azərbaycan 
rəhbərliyi səbirli və ədalətlidir!

Bu fikirlər erməniləri bərk təlaşa 
salıb. Onlar yenə də Azərbaycanın 
“güc dili ilə danışdığından” dəm 
vururlar. Əslində isə Prezident və 
Birinci vitse-prezident Azərbaycanın 
beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış 
ərazi bütövlüyünün bərpa olunaca-
ğından başqa fikir söyləməyiblər. 

İlham Əliyev və Mehriban xanım 
Əliyeva ancaq Azərbaycan torpaqla-
rının işğaldan azad olunacağından 
bəhs ediblər. Onlar heç bir qonşu 
dövlətə ərazi iddiası irəli sürməyiblər. 
Bəs ermənilər niyə Azərbaycanın bu 
haqlı tələbini aqressiya kimi qələmə 
verməyə çalışırlar?

Çünki işğal etdikləri ərazilərdən 
çəkilmək istəmirlər. Bunun üçün 
işğaldan sonra yaranmış vəziyyəti 
öncədən mövcud olan real mənzərə 
kimi qələmə verməyə çalışırlar. 
Ermənistan “Qarabağ xalqı” kimi 
uydurma termindən istifadə etməklə 
dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa 
cəhd edir. Qarabağda xalq deyil, 
yerli azərbaycanlılar və 200 il əvvəl 
kənardan köçürülmüş erməni əhali 
yaşayırdı. Azərbaycanlıları oradan 
deportasiya edərək ermənilər demoq-
rafik mənzərəni pozublar. İndi həmin 
mənzərə bərpa olmadan hansısa 
Dağlıq Qarabağ əhalisindən danış-
maq mümkün deyildir. “Xalq” sözü isə 
burada heç yerinə düşmür.

Deməli, Ermənistan hakimiyyəti 
elə absurd məsələyə girişib ki, 
gec və ya tez uğursuzluğa düçar 
olmalıdır. Bunu təbii ki, onların 
özləri də anlayır. Ancaq, təəssüf ki, 
Ermənistana havadarlıq edən böyük 
dövlətlər vəziyyəti qərəzli addımlarla 
mürəkkəbləşdirirlər. O sırada Colan 
yüksəkliklərini İsrail ərazisi kimi tanı-
maq xüsusi təxribatçı əhval-ruhiyyə 

yaradır. Vaşinqtonun bu təxribatçı 
addımından sonra İrəvanda da 
müəyyən dairələr səslərini çıxarmağa 
başlayıblar. Bunun fonunda danışıqla-
rın müxtəlif yollarla uzadılması cəhdi 
məqsədli xarakter daşıyır.

N.Paşinyan da qeyri-müəyyən 
mövqeyi ilə danışıqlar prosesini sanki 
dalana dirəməyə çalışır. O, Vyana 
görüşündən sonra yenə də Dağlıq 
Qarabağdakı qondarma rejimin danı-
şıqlara cəlb edilməsindən dəm vurur 
və deyir ki, “dqr” nümayəndələrinin iş-
tirakı olmadan münaqişəni həll etmək 
mümkün deyildir. Deməli, Ermənistan 
hələ də bütövlükdə danışıqlar pro-
sesini pozmaq taktikasından imtina 
etməyib. Ancaq ermənilər bir mühüm 
məqamı unudurlar.

Məsələ ondan ibarətdir ki, 
danışıqların formatı çoxdan 
müəyyənləşib və onun dəyişməsi 
üçün hər iki tərəfin razılığı lazımdır. 
Bundan başqa, Rusiyanın xarici 
işlər naziri S.Lavrov da deyib ki, 
Ermənistan danışıqlarda Dağlıq 
Qarabağ ermənilərinin də maraq-
larını ifadə edir. Yəni təcavüzkar 
Ermənistandır və müzakirələri yalnız 
onunla aparmaq lazımdır. Bununla 
format məsələsinə nöqtə qoyulub.

Vəziyyətin bu dərəcədə aydın 
olmasına baxmayaraq, Ermənistanın 
qeyri-müəyyən və səbatsız 
mövqedə qalması sülh prosesi-
ni çıxılmaz vəziyyətə salır. Bunu 
Azərbaycan tərəfi həmişə deyir. Lakin 
həmsədrlərin də anlaması və konkret 
hərəkət etməsi lazımdır. Aydındır ki, 
bundan sonrakı gedişat həmsədrlərin 
nə dərəcədə fəal olacağından, onların 
obyektiv və ədalətli mövqe tutacaqla-
rından asılıdır.

Konkret desək, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri Ermənistanı 
düz yola gətirməlidirlər. Zərurət 
olsa, Ermənistana təzyiq edilməlidir. 
Onun bu günə qədər prosesi da-
lana dirəməsi, uzatması, müxtəlif 
bəhanələr gətirməsinə son qoyulma-
lıdır. Əks halda, danışıqlar nəticəsiz 
qalacaq.

Belə çıxır ki, yaranmış vəziyyət 
bir növ həmsədrlər üçün sınaq 
məqamıdır. Rusiya, ABŞ və Fran-
sa qətiyyət göstərib, təcavüzkarı 
konstruktiv mövqeyə gətirməlidirlər. 
Artıq buna ehtiyac daha çox duyulur. 
Məsələ yalnız Azərbaycanın haqlı 
tələblərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
deyil. Bunu həm qlobal proseslərin 
dinamikası, həm də regionda ya-
ranmaqda olan mürəkkəb geosiyasi 
mənzərə tələb edir. Çünki ekspertlər 
də əmindirlər ki, regionda risk faktoru 
getdikcə daha da güclənir. Yaxın 
Şərqdən terrorçuların müxtəlif regi-
onlara yayılması faktından Rusiya 
xüsusi xidmət orqanları da açıq 
danışırlar. Bu prosesdə Cənubi Qaf-
qazda yeni terror dalğasının yaran-
mayacağına ümid etmək sadəlövhlük 
olardı. Bu o deməkdir ki, həmsədr 
dövlətlərin geosiyasi maraqları riskə 
məruz qala bilər. Bu səbəbdən də re-
giondakı risk mənbələrini neytrallaş-
dırmaq günün tələbidir. Həmin sırada 
Ermənistanın təcavüzkarlığına son 
qoyulması birinci yerdədir.

Newtimes.az

AZAL Səudiyyə Ərəbistanına 
yeni istiqamətləri təqdim etmişdir

Azərbaycanda istirahət və asudə vaxtın 
təşkili, o cümlədən çimərlik, xizək, tibbi və tarixi 
turizm üzrə müasir turizm imkanları geniş audi-
toriyaya təqdim olunmuşdur.

Təqdimatda “Azərbaycan şahinin gözü ilə” 
təqdimat videoçarxı nümayiş olunmuşdur. 

Tədbir iştirakçılarına Azərbaycan mülki 
aviasiyasının infrastrukturu barədə məlumat 
verilmişdir. Qonaqlar, həmçinin milli mətbəx 
nemətlərimizi də dəyərləndirə bilmişlər.

AZAL-ın vitse-prezidenti Eldar Hacıyev 
çıxışında bildirmişdir ki, Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin daimi diqqət və dəstəyi 
sayəsində ölkəmizin mülki aviasiyası böyük 
nailiyyətlər əldə etmişdir. Ötən il “Azərbaycan 
Hava Yolları”nın nüfuzlu 4-ulduzlu aviadaşıyıcı 
statusu təsdiqlənmiş və AZAL Böyük Britaniya-
nın “Skytrax” agentliyinin versiyası üzrə Mərkəzi 
Asiya və Hindistanda ən yaxşı regional aviaşirkət 
elan olunmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Hava Limanı “Skytrax” şirkəti 
tərəfindən maksimal “5 Ulduz” statusuna layiq 
görülərək və bu statusa malik dünyanın doq-
quzuncu hava limanı olaraq, yüksək beynəlxalq 
ad qazanmışdır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava 
Limanı sərnişin və yük daşımaları sahəsində 
regionun şəksiz lideridir.

“Xalqlarımız ümumi dini-mədəni irsə, 
mənəvi dəyərlərə malikdirlər. Yeni istiqamətlərin 
açılması, həmçinin sadələşdirilmiş viza rejimi iki 
ölkə arasında turist axınını və işgüzar əlaqələri 
xeyli artırmağa imkan verəcək”, – deyə Eldar 
Hacıyev bildirmişdir.

Qeyd edək ki, AZAL ərəb ölkələrinə çox 
sayda yeni müntəzəm və çarter reysləri açır. 
Reyslərdən altısı Səudiyyə Ərəbistanına – Ər-
Riyad, Dammam, Ciddə, Mədinə, Burayda (Əl-
Qassim) və Əl-Xufuf şəhərlərinədir.

Səudiyyə Ərəbistanına reyslər müasir 
Airbus A319/320 və E190 təyyarələri 
ilə aşağıdakı qrafikə əsasən yerinə 
yetiriləcək:

• Bakı-Ciddə-Bakı - bazar ertəsi 
günləri (aprelin 8-dən etibarən);

• Bakı-Mədinə-Bakı – çərşənbə 
günləri (iyunun 5-dən etibarən);

• Bakı-Dammam-Bakı – cümə günləri 
(iyunun 7-dən etibarən);

• Bakı-Ər-Riyad-Bakı – bazar ertəsi 
günləri (iyunun 10-dan etibarən);

• Bakı-Əl-Xufuf-Bakı – bazar günləri 
(iyunun 9-dan etibarən);

• Bakı-Burayda (Əl-Qassim)-Bakı – 
cədvəl dəqiqləşdirilir.

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, həmçinin iki 
müqəddəs şəhərin – Məkkə və Mədinənin 
yerləşdiyi ölkə kimi tanınır. Bütün dünyadan 
müsəlmanlar buraya ziyarətə gəlirlər. Səudiyyə 
Ərəbistanı, həmçinin ekskursiya istirahəti 
həvəskarlarını misli görünməmiş dəbdəbəsi, 
özünəməxsus memarlıq ansamblları və 
heyrətamiz Şərq ab-havası ilə özünə cəlb edir.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
mətbuat xidməti bildirir ki, müntəzəm reyslərə 
aviabiletlərin alınması üçün aviaşirkətin www.
azal.az rəsmi internet saytına, çarter reyslərə 
aviabiletlər üçün isə AZAL-ın əsas agenti “Silk 
Way Travel” turizm şirkətinin satış ofislərinə 
müraciət etmək olar. 24 saat fəaliyyət göstərən 
Çağrı Mərkəzi: (+994 12) 598 88 80, e-mail: 
callcenter@azal.az. Yazılı müraciətləri həmçinin 
Whatsapp vasitəsilə (+994 70) 437 40 82 
nömrəsinə göndərmək mümkündür. 

“Xalq qəzeti”

O’Hara hava limanında kritik vəziyyət yaranıb. Soyuq 
hava kütləsinin yaratdığı tornado cənub ştatlarına doğru 
hərəkər edir. Qar təmizləyən briqadalar vəziyyəti nizam-
lamaq üçün tədbirlər görür. 

Tornado Texas, Alabama, Missisipi, Luiziana ştat-
larında problemlər yaradıb. Onlarca insan xəsarət 
alıb, ölənlər var. Yüz mindən çox ev və kommersiya 
obyektləri elektriksiz qalıb. Siklon ölkənin şimal-şərq 
rayonlarına doğru hərəkət edir. 

“Xalq qəzeti”

Misir parlamenti 
prezidentin səlahiyyət 

müddətini artırıb

Konstitusiyanın 140-cı maddəsinə dəyişikliyin leyhinə 
43 deputat, əleyhinə isə 7 deputat səs verib.

Qeyd edək ki, dəyişiklik prezidentin səlahiyyət 
müddətinin 4 ildən 6 ilə qədər artırılmasını nəzərdə tutur. 
Konstitusiya islahatı təşəbbüsü ilə parlamentin 156 de-
putatı çıxış etmişdir. Fevralın ortalarında Misir parlamenti 
dəyişiklikləri bəyənərək, onu təkmilləşdirilməsi üçün qa-
nunvericilik komissiyasına təqdim etmişdi. Konstitusiyaya 
dəyişikliklərə görə prezidentə vitse-prezident təyin etmək 
hüququ verilə bilər. 

 “Xalq qəzeti”

Ukrayna  Azərbaycanlıları   
Radasının  təsis  qurultayı  keçirilib

Çovğuna görə 
1000-dən çox 

aviareys təxirə 
salınıb Misir parlamentinin qanunvericilik 

üzrə komitəsi prezidentlik müddətinin 
artırılması ilə əlaqədar konstitusiya 
maddəsinə dəyişikliyi qəbul edib.
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 Radasının (UAR) təsis qurultayı keçirilib. Qurultaydan əvvəl 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) sədri Fuad Mu-
radov və qurultay iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyev 
adına Parkda ümummilli liderin abidəsini ziyarət ediblər.

Şimali Amerika güclü siklona məruz qalıb. 
Çikaqo şəhərinə yağan qar və şiddətli 

külək hava şəraitinin kəskin pisləşməsinə 
səbəb olub. Çikaqonun iki hava limanında 
1000-dən çox aviareys təxirə salınıb.

Ermənilərin əsassız iddiaları 
və həmsədrlərin məsuliyyəti

Ermənistan mətbuatında Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təhrifedici və təxribatçı yazılar 
dərc olunmaqdadır. Bır sıra üzdəniraq “ekspertlər” işğaldan 

sonra yaranmış vəziyyəti əbədi, dəyişməz kimi təqdim etməyə cəhd 
göstərir və bunu qətiyyən qəbul etməyən Azərbaycan rəhbərliyi 
haqqında yanlış fikirlər söyləyirlər. Rəsmi Bakı danışıqların for-
matına sadiq qalaraq daim konstruktiv mövqedən çıxış edir və bu 
proses davam edir. Azərbaycan rəhbərliyinin tələbi dəyişməzdir: 
təcavüzkar işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çıxmalıdır. Bu, BMT-
nin Nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğundur. 
Ancaq Ermənistan öz havadarlarının açıq-gizli dəstəyindən yararla-
naraq uzun illərdir ki, bu qədər aydın situasiyanı qeyri-müəyyənliyə 
salır və regionda risk faktoru olaraq qalır. Vyana görüşündən sonra 
Ermənistan hakimiyyətinin müharibə ritorikasından əl çəkəcəyi 
gözlənilirdi. Lakin faktlar başqa məqamlardan xəbər verir.

Azərbaycan milli aviadaşıyıcısı Ər-Riyadda “Azərbaycan Hava 
Yolları”nın Səudiyyə Ərəbistanının bir sıra şəhərlərinə yeni 
istiqamətlərinin təqdim olunduğu “Azərbaycan şahinin gözü ilə” 

adlı təqdimat keçirmişdir. Tədbirdə AZAL-ın vitse-prezidenti Eldar Hacıyevin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, hər iki ölkənin hökumət, diplomatik korpus, 
kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
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Ömrünün müdriklik, fəaliyyətinin kamillik dövrü-
nü məhsuldar yaradıcılığa həsr etmiş Eldar müəllim 
mövzuca aktual, formaca rəngarəng və məzmunca 
dolğun əsərlərində doğma Vətən, Türk dünyası, 
xalqımızın yüksək mənəvi aləmi ilə bağlı dəyərləri 
dərindən və əhatəli əks etdirmişdir. Sənətkar 
“Zülmətdə parlayan qılınc”, “Səttaroğlu”, “Göyçənin 
qisası qalır” kimi tarixi-sənədli romanlarında Qərbi 
Azərbaycan türklərinin tarixinin, insanlarının 
həyatının, onların varlığına qənim kəsilmiş erməni 
işğalçılarına qarşı mübarizəsinin bədii salnaməsini 
yaratmaqla ədəbiyyatımızda bu mövzuya zənginlik 
gətirmişdir. “Məndən ötrü Ermənistan yoxdu, yox”, 
“Ermənistan türklərinin 1988-ci il soyqırımı”, “Qərbi 
Azərbaycan, Göyçə-- erməni işğalı” əsərlərində isə 
şair-publisist azərbaycanlıların öz tarixi torpaqla-
rında davamlı soyqırımı və deportasiyası ilə bağlı 
erməni cinayətlərini dəqiq tarixi sənədlərə, faktlara, 
ədalətli məntiqə əsaslanaraq açıb göstərmişdir.

Onun “Aşıq Ələsgər” mənzum pyesi aşıq poe-
ziyasının zirvəsi olan Dədə Ələsgərə həsr olunmuş 
onlarca dastan, poema və şeirlər içərisində layiqli 
yer tutur. 

Xəlqilik, vətənpərvərlik hissləri Eldar İsmayıl ya-
radıcılığının ana xəttini təşkil edir. Onun əsərlərində 
Türk dünyasının şərəfli keşmişi, onun bugünkü 
narahat taleyi dinclik arayan bir ümman kimi dalğa-
lanır. Şair doğma Azərbaycanımızın hər iki tayına, 
sevimli Təbrizimizə, bir olan millətimizin ikinci 
dövləti saydığımız Türkiyəyə sonsuz məhəbbətini 
silsilə poema və şeirlərində, eləcə də bu yaxınlar-
da işıq üzü görmüş “Mən Təbrizdən necə doyum” 
kitabında dönə-dönə ilhamla ifadə etmişdir. Eldar 
İsmayıl bu topluda yer almış “Ey əlli milyonluq 
Azərbaycanım” şeirində bütöv Vətənin ululuğunu 
və əzəmətini tərənnüm etmişdir:

Təbrizli, Gəncəli ulu məmləkət,
Mən sənə harayım, ünüm deyəcəm...
Onda Zəngəzura, qədim Göyçəyə,
İlkin Qəmərliyə mənim deyəcəm!
İnşallah, belədi eşqim, gümanım!
Ey əlli milyonluq Azərbaycanım!

Milyonlarla Vətən övladının taleyi ilə yaşamağı, 
onların sevincini, dərd-sərini, nisgilini, faciəsini özü-
nünkü kimi qəbul etməyi ədəbi-bəbii faaliyyətinin 
basılıca yönünə çevirmiş Eldar İsmayıl bu gün ya-
xın-uzaqlarda məhz vətəndaş yazar kimi tanınır və 
sevilir. Qədim Göyçədə doğulub- böyümüş, gənclik 
illərində burada yazıb-yaratmış, el-obasıyla birgə 
qaçqınlıq taleyi yaşamış şairin ümumi yaradıcılığın-
da da Göyçə mövzusu üstün yer tutur. Onun “Ulu 
Göyçə” poeması ədəbi bir hadisədir. 

Göyçə mühitini, təbiətini, insanlarını, danışıq 
tərzini və bədii təfəkkürünü az-çox bilən, o mahalın 
vurğunu olan övladı kimi əminliklə deyirəm: heç 
kəs Göyçə mahalının təbiətini, aşıqlarını, şairlərini, 
tanınmış dövlət, elm, mədəniyyət xadimlərini, 
igidlərini Eldar İsmayıl qədər tanıya və tanıda 
bilməmişdir. Onun əsərlərində Göyçənin kəndləri, 
oylaqları, yurd yerləri, dağları, qayaları, təpələri, 
gədikləri, gölləri, çayları, bulaqları, çəmənləri, 
çiçəkləri, saz havaları və s. ümumilikdə mükəmməl 

bədii ensiklopediya səciyyəsi daşıyır.
Bu poema Göyçə ədəbi irsi ənənəsindən 

qaynaqlanan, Miskin Abdal, Ozan Heydər, Ağ 
Aşıq Allahverdi, Şair Məmmədhüseyn, Aşıq Alı, 
Dədə Ələsgər, Növrəs İman kimi onlarca bədii söz 
xiridarlarının məktəbindən dərs alan və bu yolu 
yorulmadan davam etdirən Eldar İsmayılın bədii 
yaradıcılığının zirvəsidir. Şairin canından əziz 
bildiyi Göyçəsinə, onun adi insanlarına sevgisi, 
məhəbbəti atəşli və sonsuzdur:

Ulu Göyçə, məlhəm olum yarana, 
Canım qurban möhnət dağın yarana! 
İnanma ki, Eldar bir də yarana, 
Bir ömürü “Vətən” deyib əritdi, 
Söz atını “millət” deyib səyritdi.

Məncə, o yalnız "Ulu Göyçə" poemasını yazmış 
olsaydı da coşğun ilhamlı bir şair kimi tanınardı. 
Eldar İsmayıl bu poema ilə başı dağlar qoynundakı 
Göyçəyə xəyallarımızın zirvəsində bədii bir abidə 
qoymuşdur.

 “Sən məni aldada bilməzsən, Dünya” adlı 
şeirində Eldar İsmayıl insanların, xalqların faciələri, 
dünyada baş verən ədalətsizliklər, güclülərin 
haqsızlıqları ilə bağlı duyğu-düşüncələrini qələmə 
alıb. Bu səpgili poetik nümunələrinin əksəriyyətində 
olduğu kimi, şair bu şeirində də bədii qənaətlərini 
ümumiləşdirərək öz eli, xalqı adından danışır:

İçimə kül səpib, od bitirmişəm,
Ömür itirmişəm, gün itirmişəm.
Mən səndən bir yeyib, beş götürmüşəm,
Sən məni aldada bilməzsən, Dünya!

Göründüyü kimi, ədibin Vətən, Torpaq kimi 
müqəddəs məfhumlarla, milli-mənəvi dəyərlərimizlə 
bağlı problemlərə vətəndaş münasibəti fəal və 
kəsərlidir.

Eldar İsmayıl olduqca duyğusal şairdir. O, bədii 
sözü göyərdib- bara yetirməyə qadir yazarlardan-
dır. Şair qanadlı sözün gücüylə insanların qəlbində 
uca duyğular, dərin mənalar yaratmağı asanlıqla 
bacarır. Əsl şairin gücü də məhz bundadır.

Eldar İsmayıl həssas, kövrək qəlbli bir şair kimi 
bu gün də həmişəyaşar sevgini tərənnüm edir, 
onun şeirlərində, sanki, sevən bir gəncin ürək çır-
pıntıları səslənir.

Şairin dilinin zənginliyi, axıcılığı, təbiiliyi 
və səmimiyyəti qəlblərə yol açır, oxucularda 
məmnunluq yaradır:

Çölüm kürə, Eldar, içim ayazdı,
Tanrı dedim, taleyimi o yazdı...
Məni məndə tapmısansa o azdı,
Məndən yana bir dünya var – o mənəm!

Sevimli sənətkarımıza möhkəm cansağlığı, yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayırıram. Ulu Yaradandan 
diləyim odur ki, bizi tezliklə doğma Göyçəmizdə 
görüşdürsün!

Ələddin ALLAHVERDİYEV,  
professor 

Moskva

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Aztəminatlı ailələrin mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
100 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Ağstafa 
Rayon İcra Hakimiyyətindən, Ağstafa şəhəri, 
Hüseyn Arif küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs- 
Sənan Mustafayevdən (telefon 5-12-05) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti
Ağstafa Rayon YXO
H/h- AZ 85AİİB32051019445200201152
VÖEN- 3600071061
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin Ağstafa filialı
Kod- 200521

VÖEN- 9900003611
M/h- AZ 37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 20 may 

2019-cu il saat 18.00-a kimi 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 müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

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

İddiaçılar tender təkliflərini və bank 
zəmanətlərini 29 may 2019-cu il saat 17.00-
dək tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri Ağstafa rayonu, 
Hüseyn Arif küçəsi 3 nömrəli ünvanda yerləşən 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətində 30 may 
2019-cu il saat 10.00-da açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə rayonda aztəminatlı ailələrin mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

 � Tanınmış publisist-şair, tədqiqatçı-yazıçı Eldar İsmayıl qədim, 
şanlı tarixi olan ədəbiyyatımızın ecazkar şeir ənənələrindən, ilk növbədə, 
təkrarolunmaz Göyçə ədəbi irsindən qidalanaraq onları yaşadan, inkişaf 
etdirən, öz ilhamlı yaradıcılığı ilə zənginləşdirən istedadlı, fədakar söz 
ustalarımızdandır. 

Göyçənin söz heykəlini 
yaradan sənətkar

 � Heydər Əliyev Mərkəzində türkiyəli tarixçi, professor İlbər Ortaylının 
“Qafqaz tarixi” mövzusunda mühazirəsi keçirilib.

Professor İlbər Ortaylı Avropa qitəsinin 
mühüm regionu olan Qafqaz ərazisində 
qədim dövrdə yaradılmış dövlətlər, bura-
da yaşayan yerli əhali, eləcə də müxtəlif 
dövrlərdə əraziyə pənah gətirmiş, köçürül-
müş tayfalar, etnik qruplar haqqında məlumat 
verib, eramızdan əvvəl mövcud olmuş Urartu 
dövlətinə dair erməni iddialarına qarşı tutarlı 
faktlarını diqqətə çatdırıb. 

Mühazirəçi qeyd edib ki, istər Azərbaycan, 
istər Türkiyə ərazisində müxtəlif vaxtlarda 
həm sığınacaq axtaran xalqlar, həm də 
işğalçı dövlətlərin ərazisindən gələn xalqların 
nümayəndələri məskunlaşıb. Təsadüfi deyil 
ki, müasir dövrdə də hər iki dövlət qaçqın 
qəbul edir. İstər Azərbaycan, istərsə də 
Türkiyə ərazisində özəlliyini qoruyub saxla-
mış etnik qruplara rast gəlmək mümkündür. 
Ermənilər isə Qafqaza əsasən XVIII-XIX 
əsrlərdə köçürülüb. 

Tarixçi alim çoxmillətli Qafqazda oğuz 
türkcəsinin geniş yayıldığını bildirib, əlifbanın 
bir neçə dəfə dəyişməsi məsələsinə aydın-
lıq gətirib, Mirzə Fətəli Axundzadənin əlifba 
islahatı layihəsini, türk dilinə məxsus səslərin 
ərəb qrafikası ilə yazmağın mümkünsüzlüyü-
nü qeyd edib. O, Mahmud Kaşğarinin “Divani 
lüğət-it-türk” əsərinin türklərin qədim dili, tarixi 
və mədəniyyəti haqqında məlumat verən 
dəyərli mənbə olduğunu söyləyib. 

Türkiyəli professor Qafqazın 
müsəlmanlaşması məsələsinə aydınlıq 
gətirərkən, türklərə İslam dininin qılınc 
gücünə qəbul etdirilməsi barədə fikirlərin yan-
lış olduğunu, insanların bu dini zaman-zaman 
könüllü qəbul etdiklərini bildirib. 

“Qafqaz bizim üçün bir tarixdir”, - deyən 
tarixçi alim Qafqazda səlcuqlar hakimiyyətini, 
XIX əsrdə Rusiya işğalına - 1828-ci il 
Türkmənçay müqaviləsinə qədər Azərbaycan 

dövlətlərinin hakimiyyətinin olduğunu, bu gün 
isə Qafqazda Azərbaycan Respublikasının 
mövqeyini vurğulayıb. 

“Dünyada eyni dili danışanlar eyni yerdə 
yaşamasalar da mənən, ruhən birdir”, - 
deyən professor İlbər Ortaylı ulu öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türkiyə haq-
qında “Bir millət, iki dövlət” müdrik kəlamını 
xatırladıb. 

Qeyd edilib ki, Nizami Gəncəvi fars-
ca yazsa da, türk idi. İranda yaşayan 
Məmmədhüseyn Şəhriyarın Azərbaycan 
dilində yazdığı “Heydərbabaya salam” poe-
ması onun mənən xalqına bağlılığını, onunla 
həmrəyliyini göstərir. Biz bir mədəniyyətik. Bu 
mədəniyyətin içində rənglər var, əsasında isə 
türklərin tarixi dayanır. 

Mühazirəni Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfiri, Milli Məclisin deputatları, tarixçi alimlər, 
ziyalılar, tələbələr, ictimaiyyət nümayəndələri 
dinləyiblər. 

Türkiyəli professor tədbir iştirakçılarının 
çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

İlbər Ortaylı 1947-ci ildə anadan olub. An-
kara Universitetinin siyasi biliklər fakültəsini 
və dil, tarix, coğrafiya fakültəsinin tarix 
bölməsini bitirib. Magistr təhsilini Çikaqo 
Universitetində alıb. 1974-cü ildə doktor-
luq dissertasiyası müdafiə edib, 1979-cu 
ildə dosent, 1989-u ildə isə professor olub. 
Vyana, Berlin, Paris, Prinston, Moskva, 
Roma, Sofiya, Kembric, Oksford və Tunis 
universitetlərində dərs deyib, seminarlar apa-
rıb. Türkiyənin bir sıra televiziya kanallarında 
müxtəlif proqramlar hazırlayıb. 

2005-2012-ci illərdə Topqapı Saray Mu-
zeyinin rəhbəri olub. Bir çox elmi məqalələrin 
müəllifidir. 

AZƏRTAC

Heydər Əliyev 
Mərkəzində türkiyəli 
tarixçi  İlbər  Ortaylının 
mühazirəsi  olub

Gəncə Şəhər Mənzil-Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 

2019-cu ildə əmək alətləri və xüsusi geyim formalarının 
satın alınması ilə əlaqədar təkliflər sorğusu elan edir

Təklifllər sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 18 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək Gəncə 
Şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyində qəbul edilir.

Ünvan - Gəncə şəhəri, inzibati bina, 509-cu otaq.
Əlaqələndirici şəxs-Tofiq Quliyev, telefon- 022 256 03 19.

“Çiçəkli SES” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

31 may 2019-cu il saat 14.00-da səhmdarların növbəti illik ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin idarə heyətinin illik hesabatı.
2. Cəmiyyətin balansının və maliyyyə hesabatlarının müzakirəsi.
3. Cəmiyyətin idarə heyyətinin yeni tərkibinin seçilməsi.
4. Cəmiyyətin strukturunun təsdiq edilməsi.
5. Cari məsələlər.
Yığıncaq Göygöl rayonu, “Çiçəkli SES” ASC-nin inzibati binasında 

keçiriləcəkdir.
Ünvan- Göygöl rayonu, Aşağı Zurnabad qəsəbəsi, “Çiçəkli SES” 

ASC-nin inzibati binası.Əlaqə telefonu- 050 -662- 47- 16.

“Çiçəkli SES” ASC-nin idarə heyəti

Ermənistan ordusu atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan 
da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın 
İcevan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, 
Berd rayonunun Paravakar kəndində yerləşən 
mövqelərdən Tovuz rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə, Krasnoselsk rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı 
kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə 
tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 
Çiləbürt, Ağdam rayonunun Acarlı, Novruzlu, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, 
Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Tərtər 
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Biləsuvarda ikigünlük seminar-müşavirə 

Tədbirdə Biləsuvar Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci müavini 
Xanlar Məmmədov, Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birin-
ci müavini Səyyad Salahlı, dindarlar, 
kənd icra nümayəndələri, məktəb 
direktorları iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan rayon 
icra hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini Xanlar Məmmədov rayon-
dakı dini durum barədə məlumat 
verərək bildirib ki, milli-mənəvi və 
dini dəyərlərimizin təbliği dövlətimizin 
siyasətində mühüm istiqamətlərdən 
biridir. O qeyd edib ki, ölkəmiz multi-
kultural, tolerantlıq nümunəsi olmaqla 
yanaşı, adət-ənənələrimizin qorunub 
saxlanılmasına böyük önəm verir, 
xalqımızın söykəndiyi bu dəyərlər 
ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı 
dövlətçilik prinsiplərinin əsasını təşkil 
edir.

Mövzunun əhəmiyyətindən danı-
şan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi sədrinin birinci müavini 
Səyyad Salahlı ölkəmizdə radikalizm 
ideyalarının yayılmasının qarşısının 
qətiyyətlə alındığını, o cümlədən, 
dinlə, milli-mənəvi dəyərlərlə bağlı 
düzgün maarifləndirmə işinin bir 

neçə istiqamətdə aparıldığını bildirib. 
Dövlət Komitəsinin maarifləndirmə 
məqsədilə ölkənin, demək olar ki, bü-
tün rayon və şəhərlərində ardıcıl ola-
raq dəyirmi masalar, konfranslar ke-
çirdiyini önə çəkən natiq bu tədbirlərin 
əsas mövzusunun dövlət-din 
münasibətləri, ölkəmizin tolerantlıq 
ənənələri, onların qorunması və daha 
da inkişaf etdirilməsi, ənənəvi İslamın 
müasir cəmiyyətin tələbləri ilə uyğun-
laşdırılması və ən əsası da gənclərin 
maarifləndirilməsi olduğunu qeyd 
edib. Gənclərin düzgün dini biliklərə 
yiyələnmələrinin vacibliyini diqqətə 
çatdıran S.Salahlı dünyada baş verən 
münaqişələrin bir hissəsinin dini 
zəmində olduğunu bildirib. Bildirilib 
ki, bəzən dini dəyərlərlə dünyəvi 
dəyərlər qarşılaşdırılır, dünyəvilik 
anlayışı ilə dini dəyərlərin ziddiyyət 
təşkil etməsi ilə bağlı əsassız fikirlər 
səsləndirilir. Bunların da qarşısını 
yalnız dini və dünyəvi bilikləri yüksək 
olan cəmiyyət ala bilər.

Tədbirin sonunda Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birin-
ci müavini Səyyad Salahlı iştirakçıları 
maraqlandıran sualları cavablandırıb.

Seminar-müşavirə işini apre-

lin 12-də davam etdirilib. Rayon 
icra hakimiyyəti başçısı apara-
tının ictimai-siyasi və humanitar 
məsələlər şöbəsinin müdir müavini 
Kamil Qurbanlı tədbirin mövzusu və 
əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumat 
verib. Respublikanın hər yerində ol-
duğu kimi, Biləsuvarda da dövlət-din 
münasibətlərinin daim qorunub sax-
landığını qeyd edən natiq bu sahədə 
görülmüş işlər haqqında danışıb.

Səyyad Salahlı mövzu 
ətrafında geniş və əhatəli nitq 
söyləyib. O, ölkəmizdəki dövlət-
din münasibətlərinin tarixi kökləri, 
ənənələr və müasir yanaşmalar haq-
da danışıb. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin və cənab Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanda tolerant və 
multikultural mühitin formalaşmasına 
verdikləri töhfələrdən söz açıb.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi dini maarifləndirmə 
işinin təşkili şöbəsinin aparıcı 
məsləhətçisi Tural Vəlizadə din-
dövlət münasibətlərində müasir 
yanaşmalardan, digər cəmiyyətlərdə 
mövcud anoloji vəziyyətin müqayisəli 
təhlilindən söz açıb və tədbir iştirak-
çılarının suallarını cavablandırıb. 
Tədbirin sonunda Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü 
ilə çəkilmiş “Üfüqdəki gələcək” filmi 
nümayiş etdirilib. Yekunda komitənin 
din, mənəviyyat və ənənələrlə 
əlaqədar mövzuları əhatə edən yeni 
nəşrləri iştirakçılara paylanıb.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

 Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Biləsuvar 
Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə bu 
rayonda “Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: Tarix 
və müasirlik” mövzusunda ikigünlük seminar-müşavirə 
keçirilib.



16 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı 11
GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ 
2019-cu ildə sair xərclər maddəsi üzrə (282100 sair xərclər maddəsi üzrə) Gəncə şəhər  

məktəbəqədərtəhsil müəssisələrində istilik sistemlərinin quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Gəncə şəhər məktəbəqədərtəhsil 

müəssisələrində istilik sistemlərinin quraşdı-
rılması işlərinin satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat 
zərfdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

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

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

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

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-
nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər. 

İştirak haqqı 250 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-

ba ödəməlidirlər:
Təşkilat – Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h – AZ24C-

TRE00000000000002510631
VÖEN – 2300571241
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

–tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

–tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

–iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
–iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 

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

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

–iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

–digər sənədlər:
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 15.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 
may 2019-cu il saat 17.00-a qədər Gəncə 
şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan, inzibati 
binada təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 16 may 2019-cu il 
saat 11.00-da Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
adına meydan, inzibati binada açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti limandakı terminallarda gəmilərin təhlükəsiz yanalma 

əməliyyatlarının təşkili üçün xidmətlərin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli 

sənədlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 - iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
 - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 

(imzalanıb möhürlənmiş) və iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi Azərbaycan 
dilində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
(bundan sonra “Bakı Limanı”) yerləşdiyi 
ünvana və ya əlaqələndirici şəxsin elektron 
poçtuna təqdim olunmalıdır.

II. İştirak haqqının məbləği və əsas 
şərtlər toplusunun əldə edilməsi:

 Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddia-
çılar aşağıda qeyd olunan məbləğdə iştirak 
haqqını Bakı Limanının bank hesabına 
ödəyib ödənişi təsdiqləyən sənədi Bakı 
Limanına təqdim etməlidirlər. Bu tələbləri 
yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti 
üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və 
ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən 
elanın IV bəndində göstərilən tarixədək 
həftənin istənilən iş günü saat 9.30-dan 
17.30-a kimi ala bilərlər.

 İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 

məbləğdə ABŞ dolları və Avro ilə ödənilə 
bilər.

Hesab nömrələri-
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 

saylı Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-

AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT- AIIBAZ2X

Beneficiary name- Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı

Beneficiary account- AZ27AI-
IB33010019443500206105

VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan 

malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda qeyd 
olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:

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

• son bir ildəki fəaliyyət haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

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

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

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 20 may 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana 
təqdim edilməlidir.

IV. Tender təklifi və tender təklifi 
təminatının təqdim olunmasına dair tələblər 
aşağıdakılardır:

• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

• tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 fa-
izi həcmində tender təklifinin təminatı (ten-
der təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 
bank günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə 
(əsli və surəti) 27 may 2019-cu il saat 
18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim 
edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar 
və “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı” QSC-nin müstəsna hüququ barədə 
məlumat:

• tender Bakı Limanı baş direktorunun 
21 dekabr 2016- cı il tarixli 55 nömrəli 
əmrinə və həmin əmrlə təsdiq olunmuş Bakı 
Limanının daxili satınalma prosedurlarına 
uyğun keçirilir.

• Bakı Limanının daxili satınalma 
prosedurlarına uyğun olaraq satınalma 
komissiyası bütün müsabiqə təkliflərini rədd 
etmək və müsabiqəni ləğv etmək hüququna 
malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı-
Ünvan- AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi 

rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva 

Aytəkin Əvəz qızı, satınalmalar şöbəsinin 
aparıcı mütəxəssisi, telefon nömrəsi- +994 
12 498-91-84.

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı 

tarixi, vaxtı və yeri-
Zərflər 29 may 2019-cu il, Bakı vaxtı 

ilə saat 17.00-da elanın VI bölməsində 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara 
əsasən həyata keçiriləcəkdir:

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

Satınalma komissiyası

“Ə.Ansuxski adına Balakən 
konserv zavodu” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!
10 iyun 2019-cu il saat 17.00-da ” Balakən şəhəri, R.Səmədov 

küçəsi 20 nömrəli ünvanda cəmiyyətin növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. 2018-ci ilin maliyyə hesabatı və balansının təsdiqi.
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə təftiş komissiyasının 

hesabatı.
3. Təftiş komissiyasının üzvlərinin yenidən seçilməsi .
4. Cəmiyyətin yaranmış kreditor borclarının qaytarılması.
5. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla yuxarıda qeyd edilən 

ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu- 050 582 57 58.

İdarə heyəti

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL 
NAZİRLİYİ BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ 

Dekan vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə elan edir
 Fakültələr üzrə dekan vəzifəsini 

tutmaq üçün:
1. Pedaqoji fakültə üzrə – 1 yer.
2. Məktəbəqədər təlim-tərbiyə və 

ibtidai təhsil üzrə – 1 yer.
Qeyd Müsabiqədə iştirak 

üçün sənədlərin qəbulu bu elan 
qəzetdə dərc olunan gündən bir 
ay müddətində təqdim edilməlidir.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər (BSU-da işləyən şəxslər 
ərizə ilə birlikdə yalnız elmi və elmi-
metodiki işlərinin sihahısnı təqdim 
edirlər):

1. Rektorun adına ərizə. 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi 

vərəqəsi. 
3. Tərcümeyi-hal.
4. Ali təhsil haqqında diplomun 

surəti. 
5. Elmi dərəcə haqqında diplomun 

surəti. 
6. Elmi ad haqqında diplomun 

surəti. 
7. Elmi və elmi-metodiki işlərin 

siyahısı.
Ünvan- Bakı AZ 1014, S.Rüstəm 

küçəsi 33, telefon- 599-08-70, daxili 
nömrə 206.

“CEDEROVTALA TÜTÜN” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

12 iyun 2019-cu il saat 17.00-da Balakən şəhəri, R.Səmədov 
küçəsi 20 nömrəli ünvanda “CEDEROVTALA TÜTÜN” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin sədrinin 2018-ci ilin maliyyə -təsərrüfat hesabatı.
2. İllik balansın təsdiqi.
3. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla yuxarıda qeyd edilən 

ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu- 050 -534 -05 -90.

İdarə heyəti

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA 
VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC

keçidə nəzarət sisteminin (turniketlərin) 
quraşdırılması işlərinin satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxs-Pərvin Məmmədovdan, telefon- 537-03-53) ünvandan 
ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədləri 24 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. İddiaçıların təklifləri 25 aprel 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaq-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 dekabr 

2018-ci il və 9 yanvar 2019-cu il 
tarixli nömrələrində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Neft Fon-
du (ARDNF) tərəfindən malların, 
işlərin və xidmətlərin satın alınma-
sı məqsədilə dərc edilmiş elanlar 
üzrə keçirilən 12 lotdan ibarət 
açıq tenderin nəticələrinə əsasən 
Lot-10. İnformasiya təhlükəsizliyi 
sistemlərinin (GFI və Radware) 
lisenziyalarının 1 il müddətinə 
uzadılması xidmətinin satın 
alınması üzrə qalib “R.İ.S.K. Elmi 
İstehsalat Şirkəti” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti olmuşdur.

Qalib şirkətlə  2019-cu il 
aprelin 10-da  müvafiq satınalma 
müqaviləsi imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Аzərbаycаn Dillər 
Univеrsitеti bоş оlаn 

vəzifələri tutmаq üçün 
müsаbiqə еlаn еdir

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

kafedra müdiri

2. Təhsil fakültəsi nəzdində 
xarici dillər 

kafedra müdiri

3. Alman dilinin fonetikası və 
qrammatikası 

dosent -1 ştat,
baş müəllim -0,5 ştat

4. Beynəlxalq münasibətlər 
və idarəetmə fakültəsi 
nəzdində xarici dillər 

baş müəllim -1 ştat

5. Azərbaycan ədəbiyyatı baş müəllim -1 ştat
6. Azərbaycan dilçiliyi baş müəllim -2 ştat

Müsаbiqədə iştirаk еtmək üçün sənədlər “Аli 
təhsil müəssisələrində prоfеssоr-müəllim vəzifələrinin 
tutulmаsı qаydаlаrı hаqqındа” əsаsnаməni və “kafedra 
müdiri, dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutulması 
qaydaları”nı əsas tutaraq bu еlаn qəzеtdə dərc оlunduğu 
gündən 30 gün kеçənədək qəbul еdilir. Sənədləri rеktоrun 
аdınа yаzılmış ərizə ilə birlikdə аşаğıdаkı ünvаnа 
göndərmək lаzımdır:

Bаkı şəhəri, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi 134, 
tеlefonlar- 441-  22-78 (daxili-230), 441-22-79 (daxili 
-230).

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

“AZ AQRO” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

3 iyun 2019-cu il saat 17.00-da “AZ AQRO” ASC-nin 
Balakən şəhəri, R. Səmədov küçəsi 20 nömrəli ünvanda 
yerləşən inzibati binasında cəmiyyətin növbəti illik ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin sədrinin 2018-ci il üçün maliyyə hesabatı 

və balansının təsdiqi.
2. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə təftiş komisiyası-

nın hesabatı. 
3. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla yuxarıda qeyd 

edilən ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Əlaqə telefonu- 050- 582- 57- 58.

İdarə heyəti

“AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC
aşağıdakı obyektlərin tikintisi üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
1. Masallı rayonunda 3230 hektar əkin 

sahəsinin suvarma suyu ilə təminatının yax-
şılaşdırılması məqsədilə 37 kiçik sututarında 
zəruri təmir-bərpa işlərinin aparılması.

2. Xaçmaz rayonunda aqroparkıın torpaq 
sahələrinin suvarma suyu ilə təmin edilməsi 
ilə bağlı xərclər.

3. Ağstafa rayonunun Köçəsgər kəndi ya-
xınlığında yerləşən hərbi hissənin ərazisində 
qrunt sularının səviyyəsinin aşağı salınması 
tədbirləri.

4. “Sel və daşqın təhlükəli çayların zərərli 
təsirinə qarşı mübarizə və qəza vəziyyətinin 
aradan qaldırılması tədbirləri” obyekti 
tərkibində aşağıdakı lotlar üzrə

Lot- 1. Yuxarı Şirvan kanalının 
(pk340+70) Türyançayla kəsişməsindəki 
dükerin yuyulmasına qarşı mühafizəsi üçün 
Barraj-fiksatorun təmir-bərpa işləri.

Lot- 2 . Göyçay rayonu ərazisində 
Göyçay çayında baş suqəbuledici qurğu-
nun təmir-bərpası və selə qarşı mühafizə 
tədbirləri.

Lot- 3. Qəbələ rayonu ərazisində Türyan-
çay, Bumçay, Tikanlıçay, Dəmiraparançay və 
digər çaylarda sahilbərkitmə işləri.

Lot -4. Qax rayonunun Ilisu kəndinin 
mühafizəsi tədbirləri.

Lot -5. Balakən rayonu ərazisində 
Mazım, Balakən, Katex və digər çaylarda 
sahilbərkitmə işləri (Qanıx çayı).

Lot- 6. Zaqatala rayonu ərazisində Tala, 
Muxax, Qanıx, Katex və digər çaylarda 
sahilbərkitmə işləri (Siliban çayı) .

Lot -7. Oğuz rayonu ərazisində Qala, 
Daşağılçay və digər çaylarda sahilbərkitmə 
işləri (Daşağıl çayı).

Lot -8. Gədəbəy rayonu ərazisində Nar-
zan çayında sahilbərkitmə işləri.

Lot- 9. Ağsu rayonu ərazisində Ağsuçay-
da sahilbərkitmə işləri.

Lot- 10. Lənkəran rayonu ərazisində su 
təsərrüfatı obyektlərinin bərpası və rayon 
ərazisindəki çaylarda sahilbərkitmə işləri 
daxilində nəzərdə tutulan obyektlərin tikintisi 
(Ulumçay çayı).

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən tender predmeti üzrə təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış və ikiqat bağlamaqla 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, iddi-
açıların analoji obyektlərin tikintisində böyük 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti və bu sahə üzrə 
təcrübəli mütəxəssislərinin olması;

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderlə əlaqədar 
məlumat almaq üçün maraqlananlar aşağı-
dakı ünvana müraciət edə bilərlər:

Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
69a,. 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti

Telefon -431-08-64, faks 430-79-57.
 Potensial imkanları olan iddiaçılar 

tenderin əsas şərtlər toplusunun tam dəstini 
yuxarıda qeyd olunan ünvandan ala bilərlər. 
İştirak haqqı hər obyekt üzrə 200 manatdır. 

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər: 

Tikilməkdə olan meliorasiya və irriqasiya 
obyektlərinin birləşmiş müdiriyyəti 

VÖEN - 1300300711, 
H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497 

16100216, 
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın 

Yasamal filialı
 M/h -AZ-

03NABZ01350100000000002944,
VÖEN- 9900001881, 
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün tender 

komissiyasına yazılı müraciət;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbarı ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı barədə vergi orqanından arayış;

- hüquqi statusu, qeydiyyat yeri, əsas 
fəaliyyət yeri və bank rekvizitləri; 

- ixtisaslaşma haqqında məlumat;
- 5 ildə yerinə yetirilən tikinti işlərinin 

ümumi həcmi;
- son 5 ildə yerinə yetirilən analoji xarak-

terli işlər;
- podratçı tərəfindən qurğuların 

tikintisində istismarı nəzərdə tutulan avadan-
lıqların əsas növləri;

- inzibati və istehsal sahələrində işləməsi 
nəzərdə tutulan mütəxəssislərin ixtisası və 
təcrübəsi;

- iddiaçının maliyyə vəziyyəti barədə 
məlumat;

- tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
zərflərin açıldığı gündən sonra 30 bank 
günüdür;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- tender təklifinin təminatı ümumi təklifin 
1 faizi həcmində olmalıdır və zərflərin açıldığı 
gündən ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır;

İddiaçılar ixtisas uyğunluğu haqqında 
tələb olunan sənədləri 13 may 2019-cu il 
saat 17 .00-а qədər təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini isə tenderin 
əsas şərtlər toplusunun tələbinə uyğun ha-
zırlayıb 2 nüsxədə (əsli və surəti ) imzalanıb 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 29 may 2019-cu 
il saat 17 .00-а qədər yuxarıda göstərilən 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 30 may 2019-cu il saat 
15 .00-dа Bakı şəhəri, Hökumət evi, V 
mərtəbədə, 514 nömrəli otaqda açılacaqdır .

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

 “AZƏRİSTİLİKTƏCHİZAT” ASC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Xüsusi texnika və nəqliyyat 

vasitələrinin ehtiyat hissələri və servis 
xidmətlərinin satın alınması .

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə 
vəziyyəti, aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi üçün zəruri potensialın 
mövcudluğu meyarlarına üstünlük 
veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, Xudu Məmmədov 
küçəsi 3 nömrəli (əlaqələndirici şəxs 
-Rafiq Əliyevdən , telefon - 579 52 98) 
ünvandan ala bilərlər .

İştirak haqqı 100 manatdır. 
H/h- AZ62Aİ-

İB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank” ASC-nin Qaradağ 

filialı

Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWİFT- 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 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-

tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları və digər sənədlər: 

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 20 may 2019-cu il saat 16.00 -a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 30 
may 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, X.Məmmədov 
küçəsi 3 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

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

İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-
cu il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
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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.
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Uçuş uğurla keçib
“SpaceX” şirkətinin 

“Falcon Heavy” kosmik 
raketinin ilk kommer-
siya məqsədli uçuşu 
uğurla nəticələnib. 
Belə ki, raket Səudiyyə 
Ərəbistanının “Arabsat 
6A” adlı əlaqə peykini 
uğurla Yer kürəsinin 
orbitinə çatdırıb. Xatır-
ladaq ki, ötən il “Falcon 

Heavy” raketinin ilk test uçuşu uğursuz olmuşdu.
Xəbəri BBC verib.

Rusiya 

Peskovun bəyanatı
Rusiya “S-

400” zenit-raket 
kompleksləri ilə 
bağlı Türkiyənin 
mövqeyini 
alqışlayır. Bu 
bəyanatla Rusi-
ya Prezidentinin 
mətbuat katibi 
Dmitri Peskov 

çıxış edib. O, Ankaranın raketlərin alınması ilə bağlı 
bəyanatını şərh edərək deyib ki, ölkəsi Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qətiyyətini alqışlayır. Peskov 
əlavə edib ki, dünyada suveren siyasət yeridən az ölkə 
tapmaq olar. Rusiya və Türkiyə belə ölkələrdəndir.

Məlumatı “Rossiya-1” yayıb.

“Miss Rusiya-2019”
Rostov vilayətinin sakini, 

20 yaşlı Alina Sanko “Miss 
Rusiya-2019” gözəllik 
müsabiqəsinin qalibi olub. 
Qalibə ağ qızıldan hazır-
lanmış tac və 3 milyon rubl 
məbləğində mükafat təqdim 
olunub. Yeri gəlmişkən, 
müsabiqədə ikinci, üçün-
cü yerləri Arina Verina və 
Ralina Arabova tutublar. 
Bildirilir ki, final mərhələsinin 
qalibləri Rusiyanı “Dünya gözəli” və “Kainat gözəli” 
müsabiqələrində təmsil edəcəklər.

Xəbəri RİA “Novosti” verib.

Seyşel Adaları Respublikası

Okeanlar təhlükədədir
Dünya okeanının saf-

lığı bəşəriyyətin gələcəyi 
üçün həlledici əhəmiyyət 
kəsb edir. Bunu Seyşel 
Adaları Respublikasının 
Prezidenti Deni Faure de-
yib. O, Hind okeanının 124 
metr dərinliyinə enərək, 
suyun altında canlı yayım 
vasitəsilə çıxış edib. Deni 

Faure deyib ki, “planetimizin döyünən mavi ürəyi” olan 
okeanlar görünməmiş təhlükə altındadır.

Qeyd edək ki, ötən il dövlət borcunun bir hissəsinin 
silinməsi müqabilində bu ölkə sahilyanı sularının 21 min 
kvadratkilometr sahəsini qorunan zona elan edib.

Məlumatı BBC yayıb.

İsveçrə

Vaxtından əvvəl çempion
İsveçrə Su-

perliqasında 
2018-2019-cu 
il mövsümü-
nün bitməsinə 
7 tur qalmış 
“Yanq Boyz” 
klubu çempi-
onluğunu elan 
edib. Buna 
onların ən ya-
xın izləyicisi “Bazel”in 29-cu turda “Qrasshoper”lə oyunda 
(0:0) xal itirməsi səbəb olub. Bu nəticədən sonra “Yanq 
Boyz” turnir cədvəlində ən yaxın izləyicisi “Bazel”i 22 xal 
üstələyərək, 13-cü dəfə ölkə çempionu adını qazanıb.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 16-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi 
əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi 
ilə əvəz olunacaq. Gecə 9-13, gündüz 
15-19, Bakıda gecə 11-13, gündüz 17-19 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm 
civə sütununundan 755 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, 
arabir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 14-19 
dərəcə isti olacaq.

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

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında gün ərzində arabir 
yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8, gündüz 
9-14 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin olacağı, 
gündüzdən isə yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı,şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə 

duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 7-12, 
gündüz 14-19, dağlarda gecə 2-7, gündüz 
7-12 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman, çiskin olacağı, axşama doğru yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüzdən bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək çaxacağı 
ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 9-12, gündüz 18-
22, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-16 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Qanunvericilik və hüquq 
ekspertizası məsələləri şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev 
və şöbənin əməkdaşları şöbənin müdir müavini İlqar 
Qurbanova  qardaşı

RASİM QURBANOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                           

Masallı rayonundan Rafil Hüseynov Quba Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı

SABİR ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

                                                                                                           
Əkrəm Qaflanoğlu Quba Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı

SABİR ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

                                                                                                           
Ağalar Bayramov və Ramiz Qusarçaylı Quba 

Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə  
qardaşı 

SABİR  ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

 9 2007-ci ildə DƏDRX tərəfindən Novruzov Elçin Rabil 
oğlunun adına verilmiş MH seriyalı 0050866 nömrəli çıxarış 
itdiyi üçün etibarsız sayılır. Bakı, Nəsimi rayonu, Azadlıq 
prospekti 72, mənzil 1.

B İ L D İ R İ Ş
“Qala Həyat Sığorta Şirkəti” ASC 2019-cu il martın 27-dən 

etibarən Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A nömrəli (faktiki ünvan) 
ünvanda fəaliyyət göstərir. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 1 mart 2019-cu il tarixli nömrəsində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs tərəfindən 
müxtəlif yüklərin daşınması xidmətinin satın alınması ilə əlaqədar dərc 
edilmiş kotirovka sorğusunda fiziki şəxs Əliyeva Vüsalə Sabir qızı qalib 
elan olunmuş və həmin fiziki şəxs ilə müvafiq satın alma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

İtkin düşmüş 
kubalılar xilas edilib

ABŞ sahil-
mühafizə xidmətinin 
bəyanatına istinadla 
bildirilir ki, xilas olu-
nanlardan 22-si Kuba 
vətəndaşı olub. Onlar 
ağacdan hazırlanmış 
qayıqla Kubadan 
Meksikaya səyahətə 
çıxıblar, lakin az sonra 
qayığın mühərrikində 
nasazlıq yaranıb və səyahətçilər 3 gün açıq körfəzdə qalıblar. 
Üç gündən sonra balıqçı qayığında körfəzə çıxmış bir nəfər 
meksikalı içərisində sərnişinlər olan qayığı təsadüfən görüb 
və onları öz qayığının göyərtəsinə götürüb, lakin az sonra bu 
qayığın mühərriki də sıradan çıxıb və onlar birlikdə daha üç 
gün açıq dənizdə köməksiz vəziyyətdə qalıblar.

Bazar günü səhər tezdən kubalı səyahətilərdən birinin 
qardaşı ABŞ sahil-mühafizə xidmətinə müraciət edərək kömək 
istəyib. Sahil-mühafizə xidməti balıqçı qayığını axtarmaq üçün 
öz qüvvələrindən əlavə, “Carnival Fantasy” kruiz laynerinin 
heyətini də köməyə axtarış-xilasetmə işlərinə cəlb edib. Bun-
dan sonra 23 nəfərin hamısı Meksikanın Yukatan yarımada-
sından 210 kilometr aralıda tapılıb.

Məlumata görə, xilas edilmiş adamlardan ikisinin sağ-
lamlığı ilə bağlı yüngül problemlər yaranıb və onlara kruiz 
gəmisində tibbi yardım göstərilib.

Mahmud QƏRİBOV,  “Xalq qəzeti”

Vaşinqtonda ABŞ–Türkiyə əlaqələrinə 
həsr olunan konfrans keçirilib

Qeyd edək ki, konfrans 
Türkiyənin Vaşinqtondakı 
səfirliyində Türkiyə-ABŞ 
İşgüzar Əməkdaşlığı 
Assosiasiyası tərəfindən 
təşkil olunub. İ.Kalın 
tədbirdəki çıxışında bildirib ki, 
Türkiyə və ABŞ prezidentləri 
arasında qarşılıqlı anlaşma 
mövcuddur. Üstəgəl, iki ölkə 

arasında əlaqələrin dərin 
kökləri var. Məhz bu amillər 
tərəflərin fikir ayrılıqlarını 
aradan qaldıra biləcəklərinə 
ümidləri artırır. 

İ.Kalın həmçinin 
vurğulayıb ki, son iki ildə 
yaranan problemlərin 
həlli üçün Ankara ilə 
Vaşinqton arasında dostluq 

münasibətlərini bundan 
sonra da qoruyub saxlamaq 
vacibdir.

Mətbuat xidmətinin 
rəhbəri sonra deyib: 
“Türkiyə sürətlə inkişaf edən 
demokratik bir dövlət olaraq 
regionun bütün ölkələri 
ilə konstruktiv əlaqələr 
qurmaqda maraqlıdır. 

Konfransda Türkiyənin 
Vaşinqtondakı səfiri Sərdar 
Kılıç, milli müdafiə naziri 
Hulusi Akar, ticarət naziri 
Ruhsar Pekcan, başqa 
türkiyəli rəsmilər və Birləşmiş 
Ştatlardan olan bir sıra 
nüfuzlu siyasətçilər iştirak 
ediblər. 

Türkiyənin Vaşinqtondakı 
səfiri Sərdar Kılıç tədbirdə 
bildirib ki, Türkiyə-ABŞ 
münasibətləri son 60 il 
ərzində ümumi məqsədlər, 
maraqlar və dəyərlər 
ətrafında formalaşıb. Səfirin 
sözlərinə görə, Ankara 
ilə Vaşinqton arasındakı 
mövcud problemləri 
konstruktiv dialoq yolu ilə həll 
etmək mümkündür. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

“Türkiyə və ABŞ öz aralarındakı fikir 
ayrılıqlarını həll etmək iqtidarındadır”. 
Bu fikri dünən Vaşinqtonda keçirilən 
ABŞ–Türkiyə əlaqələri üzrə ənənəvi 
37-ci konfransda Türkiyə Prezidentinin 
mətbuat katibi İbrahim Kalın səsləndirib. 
Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.

Cənubi Koreya lideri 
keçirdiyi müşavirədə bəyan 
edib: “Şimal və Cənub 
liderlərinin sammitinə hazır-
laşmağın vaxtı çatıb”. 

Onun sözlərinə görə, 
Şimali Koreya tərəfi hazır 
olduğunu elan edən kimi, 
dördüncü görüş baş tutacaq. 

“Şimali Koreya hazır olanda 
Şimal və Cənub arasında 
növbəti sammit formatından 
asılı olmayaraq istənilən 
yerdə baş tuta bilər”, -- deyə 
prezident Mun Çje İn bildirib.

Aprelin 10-da “Chosun 
Ilbo” qəzeti Cənubi Koreya 
prezidentinin administrasi-

yasına istinadən məlumat 
yaymışdı ki, Seul Mun Çje 
İn və Kim Çen Inın növbəti 
görüşünü aprelin axırlarına 
planlaşdırır. 

Cənubi Koreyanın “Yon-
hap” agentliyinin başqa bir 
məlumatına görə, KXDR 

lideri Kim Çen In aprelin axır-
larında Rusiyanın Uzaq Şərq 
regionuna səfərə gedə bilər. 
KXDR-in Moskvadakı səfirliyi 
isə TASS-ın bununla bağlı 
sualına cavab olaraq bildirib 
ki, “bizdə bu barədə heç bir 
informasiya yoxdur”. 

Xatırladaq ki, 2018-ci 
ilin aprelindən bəri Cənubi 
Koreya və KXDR liderləri 
arasında üç görüş keçirilib. 
Birinci görüş aprelin 27-də 
iki ölkənin sərhədindəki 
Pxanmuncom yaşayış 
məntəqəsində olub. Bu görüş 

nəticəsində tərəflər yarıma-
danın nüvəsizləşdirilməsi, 
sülh müqaviləsi imzalanması, 
gələcəkdə humanitar sahədə 
əməkdaşlığın inkişafı, eləcə 
də sərhəddə təbliğatın 
tamamilə dayandırılması ilə 
bağlı razılığa gəliblər. Mayın 
26-da Pxanmuncomda 
liderlər ikinci dəfə görüşüblər. 
Üçüncü sammit isə keçən il 
sentyabrın 18-də Pxenyanda 
keçirilib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Mun Çje İn: Şimali və Cənubi 
Koreya liderlərinin sammitinə 

hazırlaşmağın vaxtı çatıb

Cənubi Koreya 
Prezidenti Mun 
Çje İn Koreya 
Xalq Demokratik 
Respublikası Dövlət 
Şurasının sədri Kim 
Çen Inla dördüncü 
görüşə hazırlaşmaq 
niyyətində olduğunu 
bəyan edib. Bu barədə 
məlumatı “Yonhap” 
agentliyinə istinadən 
TASS verib. 

Tereza Mey parlamentlə danışıqları davam etdirəcək

Mənbə yazır ki, xanım 
Meyin müzakirə edəcəyi 
əsas məsələlər ekologiya 
və təhlükəsiziliklə bağlı 
olacaq. Prosesin gələn 
həftə sürətləndirilməsi 
nəzərdə tutulub. Baş nazir 

parlamentə ölkənin Avropa 
İttifaqından çıxması ilə bağlı 
bir neçə variant təklif etməyi 
planlaşdırır. 

Qeyd edək ki, Britaniya 
parlamentinin İcmalar 
Palatası bu il “Brexit”lə 
bağlı sazişi 3 dəfə rədd 

edib. Aprelin əvvəlində 
isə Avropa İttifaqını 
razılıqsız tərk etməyi 
qadağan edən qanun 
qəbul olunub. Brüssellə 
müzakirələrdə razılıq əldə 
edilmədiyi üçün ölkənin 
Avropa İttifaqından çıxma 
vaxtı 3 dəfə dəyişdirilib. 
Avropa İttifaqının son 
zirvə görüşündə yekun 
tarix olaraq oktyabrın 31-i 
müəyyən olunub.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

“Euronews” agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, Böyük 
Britaniyanın Baş naziri Tereza 
Mey parlamentlə danışıqları 
davam etdirəcəyini açıqlayıb. 

Birləşmiş Ştatların sahil-mühafizə xidməti 
Meksika körfəzində itkin düşmüş 23 nəfəri 
xilas edib. Bu barədə “Reuters” agentliyi 
məlumat yayıb.

ABŞ-ın cənubunda qasırğa 
və tornado 8 nəfərin 
həyatına son qoyub

 � ABŞ-ın cənubunda güclü qasırğa 
nəticəsində 8 nəfər həlak olub, onlarca insan 
xəsarət alıb.

Güclü külək ağacları, elektrik dirəklərini və avtomobilləri 
aşırıb. Texas ştatına anomal dolu yağıb. Dolunun diametri 
beysbol topu boyda olub.

Qonşu Missisipi ştatında bir neçə dəfə tornado olub.
Evlərə ciddi ziyan dəyib. Elektrik dirəkləri və ağaclar aşıb.

 Təbii fəlakət zonasında fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyəti 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun  

18-ci maddəsini tətbiq etməklə,həmin qanunun  
48-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq rayon  

üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilmiş  
işçilər üçün xüsusi geyimlərin satın alınması  

məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir
Satınalmada iştirak etmək istəyənlər 100 (bir yüz) 

manat məbləğdə iştirak haqqı ödədikdən sonra əsas 
şərtlər toplusunu tender komissiyasından ala bilərlər. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Kotirovka təklifləri 22 aprel 2019-cu il saat 12.00-a 

kimi qəbul ediləcəkdir. 
Əlavə məlumat almaq üçün (02026) 5-12-00 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlamaq olar. 
Əlaqələndirici şəxs-Əslan Əzimov. 
Ünvan- Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 27.


