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S.M.Qəhrəmanovanın  
2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni 
ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi 

həyatında fəal iştirakına görə Sədaqət Məmmədyar 
qızı Qəhrəmanova 2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif 
edilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il

İ.A.Berdiyevin  
“Dostluq” ordeni ilə 

təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında 

dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi sahəsində 
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Berdiyev 
İsmayıl Aliyeviç  “Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasında əhalinin rifahını 
yüksəltmək, sosial müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini 
təmin etmək dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının 
prioritetlərindəndir.

Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, reallaşdırı-
lan iqtisadi və institusional islahatlar vətəndaşların yaşayış 
səviyyəsinin yaxşılaşmasında, yeni iş yerlərinin açılması 
sayəsində əhalinin məşğulluğunun və gəlirlərinin artmasın-
da, yoxsulluq səviyyəsinin daha da azalmasında öz müsbət 
nəticələrini göstərməkdədir. 

Lakin qlobal iqtisadi və maliyyə böhranının ölkə iqti-
sadiyyatına təsirləri əhalinin müəyyən qrupunun ödəmə 
qabiliyyətinin zəifləməsinə, bunun da nəticəsində, kredit 
təşkilatlarından xarici valyutada borc almış vətəndaşların bank 
sistemi qarşısında vaxtı keçmiş kreditlər üzrə öhdəliklərinin 
artmasına və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
məsələlərə məhkəmə müstəvisində baxılma hallarının çoxal-
masına rəvac vermişdir. 

Son dövrdə respublikada makroiqtisadi sabitliyin təmin 
olunması, iqtisadi inkişaf templərinin bərpa edilərək artması 
və maliyyə imkanlarının genişlənməsi digər sahələr kimi, 
əhalinin xarici valyutada olan ödəmə vaxtı keçmiş kredit 
borclarının ödənilməsinə də dövlət dəstəyi göstərilməsi üçün 
şərait yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, dünya bazarın-
da neftin qiymətinin 3-4 dəfə azalması ilə bağlı baş vermiş 
devalvasiya nəticəsində fiziki şəxslərin xarici valyutada olan 
kreditləri üzrə onların üzləşdiyi maliyyə itkisini qarşılamaq, 
o cümlədən problemli kreditlər məsələsinin həllinə dövlət 
dəstəyini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Aşağıda qeyd olunan tarixlərə fiziki şəxslərin banklara 
10 000 (on min) ABŞ dollarınadək xarici valyutada olan əsas 
kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi 
aşağıdakı qaydada qiymətləndirilməklə, bu Fərman qüvvəyə 
mindiyi günə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının elan 
etdiyi məzənnəyə uyğun olaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına üç aydan gec olmayaraq manatla ödənilsin:

1.1. 2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyutada mövcud 
olan əsas kredit borcuna münasibətdə – 1 ABŞ dollarına 0,25 
manat (0,15 ABŞ dolları) kimi;

1.2. 2015-ci il fevralın 22-dən həmin il dekabrın 21-dək 
bağlanmış kredit müqavilələri üzrə xarici valyutada əsas kredit 
borcuna münasibətdə – 1 ABŞ dollarına 0,6 manat (0,35 ABŞ 
dolları) kimi;

1.3. 2015-ci il fevralın 21-nə və dekabrın 21-nə mövcud 
olmuş xarici valyutada əsas kredit borclarına münasibətdə – 
bu Fərmanın 1.1-ci və 1.2-ci bəndlərində qeyd olunan hər iki 
qaydada nəzərdə tutulduğu kimi.

2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən edilən ödəniş, ilk 
növbədə, fiziki şəxslərin banklar və ləğvetmə prosesində olan 
banklar qarşısında ödəniş müddəti keçmiş əsas kredit borcla-
rının ödənilməsinə yönəldilsin, qalan məbləğ isə həmin fiziki 
şəxslərin sərəncamına verilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası: 

3.1. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı ilə 
birlikdə bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən tələblər nəzərə 
alınmaqla, fiziki şəxslərin xarici valyutada olan kreditlərinin 
əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış 
hissəsinin ödənilməsi mexanizmini (qaydasını), habelə həmin 
məbləğə hesablanmış faiz və dəbbə pulu (cərimə, penya) 
üzrə tətbiq ediləcək güzəştləri müəyyən edərək, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla on beş gün 
müddətində təsdiq etsin;

3.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən ediləcək ödənişin 
ümumi məbləğini, ödəniş ediləcək fiziki şəxslərin siyahısını və 
hər bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin məbləğini qırx beş gün 
müddətində müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Res-
publikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası-
nın Mərkəzi Bankına məlumat versin.

4. Müəyyən edilsin ki, bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən 
bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin ümumi məbləği 5 000 (beş 
min) ABŞ dollarının manat ekvivalentindən çox olmamalıdır. 

5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə 
edilsin ki:

5.1. bu Fərman qüvvəyə mindiyi tarixə fiziki şəxslərin xarici 
valyutada əsas məbləği 10 000 (on min) ABŞ dollarınadək, 
milli valyutada isə 17 000 (on yeddi min) manatadək olan 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturizasiya-
sı məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının müraciəti əsasında, banklara 682 000 000,0 
(altı yüz səksən iki milyon) manat məbləğinədək dövlət zəmanəti 
ilə təmin edilmiş güzəştli kredit verilməsini təmin etsin; 

5.2. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan tədbirlər 
nəticəsində bankların valyuta mövqeyinin pisləşməsinin qarşı-
sını almaq məqsədilə ayrılmış kreditin hesabına banklara, on-
ların müraciəti əsasında 215 000 000,0 (iki yüz on beş milyon) 
ABŞ dolları dəyərinədək xarici valyutada ifadə olunmuş, illik 
faiz dərəcəsi 0,5 faiz olmaqla qiymətli kağızların verilməsini 
təmin etsin;

5.3. bu Fərmandan irəli gələn digər tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin etsin. 

6. Banklara tövsiyə edilsin ki:
6.1. bu Fərmanın 7.1-ci bəndində nəzərdə tutulan siyahı 

üzrə vaxtı keçmiş kredit borcu olan fiziki şəxslərə yeni güzəştli 
kredit müqaviləsi bağlanmasını təklif etsinlər;

6.2. fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş kredit borclarının rest-
rukturizasiya olunacağını nəzərə alaraq, banklar bir ay 
müddətində həmin kreditlərə hesablanmış faizlərin silinməsini 
və məhkəmədə olan işlərin geri çağırılmasını təmin edən 
tədbirlər görsünlər;

6.3. borcları restrukturizasiya olunmuş fiziki şəxslərin 
borc yükünün yüngülləşdirilməsini təmin edən digər tədbirlər 
görsünlər.

7. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası: 

7.1. banklarla birlikdə bir ay müddətində fiziki 
şəxslərin xarici valyutada əsas məbləği 10 000 (on min) 
ABŞ dollarınadək, milli valyutada isə 17 000 (on yeddi 
min) manatadək olan kreditləri üzrə vaxtı keçmiş və bu 
Fərmana əsasən hər bir bank üzrə restrukturizasiya olun-
malı kredit borclarının məbləğini və borcluların siyahısını 
müəyyən edərək, bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 
və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına məlumat 
versin; 

7.2. bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələrinin banklar 
tərəfindən icrasını nəzarətdə saxlasın və həmin hissələr 
icra edildikcə, bu Fərmanın 5.1-ci bəndinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına müraciət etsin; 

7.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
8. Müəyyən edilsin ki, bu Fərmanın məqsədləri üçün:
8.1. fiziki şəxslərin xarici valyutada 10 000 (on min) ABŞ 

dollarınadək və ya milli valyutada 17 000 (on yeddi min) 
manatadək olan əsas kredit borcları dedikdə onların bütün 
banklara və ləğvetmə prosesində olan banklara əsas kredit 
borclarının qalıq məbləğinin cəmi;

8.2. 10 000 (on min) ABŞ dollarınadək və ya 17 000 (on 
yeddi min) manatadək məbləğ dedikdə müvafiq olaraq 10 000 
(on min) ABŞ dollarının və ya 17 000  (on yeddi min) manatın 
da daxil olduğu məbləğ;

8.3. bu Fərmanın 5-ci və 7-ci hissələrində fiziki şəxslərin 
kredit borcları dedikdə onların 2012-ci il yanvarın 1-dən 
bu Fərman qüvvəyə mindiyi günədək bağlanmış kre-
dit müqavilələrinə əsasən bütün banklara və ləğvetmə 
prosesində olan banklara əsas kredit borclarının qalıq 
məbləğinin cəmi;

8.4. bank dedikdə banklar və bank olmayan kredit 
təşkilatları (kredit ittifaqları istisna olmaqla);

8.5. ləğvetmə prosesində olan bank dedikdə ləğvetmə 
prosesində olan banklar və bank olmayan kredit təşkilatları 
(kredit ittifaqları istisna olmaqla);

8.6. vaxtı keçmiş kredit borcu dedikdə fiziki şəxslərlə 
2012-ci il yanvarın 1-dən bu Fərman qüvvəyə mindiyi 
günədək bağlanmış kredit müqavilələri üzrə əsas məbləğin və 
(və ya) faiz borclarının ödənilməsi 360 gündən çox gecikdiril-
miş borclar; 

8.7. restrukturizasiya dedikdə əsas kredit borclarının 
ödənilməsi məqsədilə fiziki şəxslərə güzəştli kreditlərin 
verilməsi;

8.8. güzəştli kredit dedikdə fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş 
kredit borclarının restrukturizasiyası məqsədilə onlara banklar 
tərəfindən illik faiz dərəcəsi 1 faiz, banklara isə Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən illik faiz dərəcəsi 
0,1 faiz olmaqla 5 il (1 il güzəşt müddəti ilə) müddətinə verilən 
kreditlər;

8.9. faizlərin silinməsi dedikdə vaxtı keçmiş kredit borcları 
üzrə hesablanmış faizlərin və dəbbə pulunun (cərimə, penya) 
silinməsi;

8.10. məhkəmədə olan işlərin geri çağırılması dedikdə 
vaxtı keçmiş kredit borcları ilə bağlı məhkəmələrdə olan 
iddialardan imtina edilməsi və icra sənədi üzrə icraata xitam 
verilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mülki Proses-
sual Məcəlləsinin və “İcra haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun tələblərinə uyğun tədbirlər görülməsi nəzərdə 
tutulur.

9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi:
9.1. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində nəzərdə tutulan dövlət 

zəmanətinin rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün;
9.2. bu Fərmandan irəli gələn digər tədbirlər görsün. 
10. Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna və ləğvedici 

funksiyalarının həvalə olunduğu digər şəxslərə tövsiyə edilsin 
ki, ləğvetmə prosesində olan banklarda fiziki şəxslərin vaxtı 
keçmiş əsas kredit borclarının restrukturizasiyasını təmin 
edən tədbirlər görsünlər.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Mərkəzçi Demokrat 
İnternasionalının  Prezidentinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 28-də Mərkəzçi Demokratlar İnternasionalının 
prezidenti Andres Pastrananın başçılıq etdiyi, bu qurumun 
baş katibi Antonio Lopez-İsturiz və Asiya və Sakit okean 
regionu üzrə baş əlaqələndiricisi Sezar Rosellonun daxil 
olduğu nümayəndə heyətini qəbul edib.

Prezident İlham Əliyev səfərin və 
aparılan müzakirələrin ölkəmizlə bu 
təsisat arasında əməkdaşlıq və dialoqun 
inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirdi. 

Mərkəzçi Demokratlar 
İnternasionalının prezidenti Andres 
Pastrana rəhbərlik etdiyi təşkilatın 

gündəliyində duran məsələlər və 
həyata keçirilən tədbirlər barədə 
məlumat verdi. O, səfər çərçivəsində 
məcburi köçkünlərlə görüşdüklərini və 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən onların 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
görülən sosial təyinatlı işlərin nümunəvi 
olduğunu bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev qaçqın və 
məcburi köçkünlərin problemlərinin daim 
diqqət mərkəzində saxlanıldığını qeyd 
edərək Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin doğurduğu 
fəsadlar və münaqişənin həlli prosesi 
barədə danışdı. 

Görüşdə, həmçinin Mərkəzçi 
Demokratlar İnternasionalı ilə 
Azərbaycan, xüsusilə Yeni Azərbaycan 
Partiyası arasında əməkdaşlığın 
perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2019-cu il aprelin 1-dən 
30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi 

hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 26-cı bəndini rəhbər tutaraq, “Hərbi vəzifə 
və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 12.3-cü və 40.1-ci maddələrinə əsasən və 
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrini şəxsi heyətlə 
komplektləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. 2001-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək (həmin 
gün də daxil olmaqla)    18 yaşı tamam olmuş, habelə 1984–
2000-ci illərdə doğulmuş, yaşı 35-dək olan, Azərbaycan 
Respublikasının Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi 
xidmət keçməmiş, müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan 
möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə 
çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşları 2019-cu il aprelin 1-dən 30-dək müddətli həqiqi 

hərbi xidmətə çağırılsınlar.
2. “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli həqiqi hərbi xidmət 
hərbi qulluqçuları 2019-cu il aprelin 1-dən 30-dək ehtiyata 
buraxılsınlar.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
Sərəncamın icrası üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
tədbirləri görsün.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 fevral 2019-cu il



1 mart 2019-cu il, cümə2
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da 

liberallaşdırılması haqqında” 1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2006-cı il 2 avqust tarixli  

441 nömrəli, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər barədə” 2007-ci il 6 fevral tarixli 526 nömrəli, “Pambıqçılıq haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2010-cu il 14 iyul tarixli  
293 nömrəli, “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə”  
2012-ci il 17 iyul tarixli 690 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 23 fevral tarixli 1011-VQD nömrəli Qanunu-
nun tətbiqi və “Fitosanitar nəzarəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 16 aprel tarixli 1922 nömrəli Fərmanına uyğun 
olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1997-ci il 24 iyun tarixli 609 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 1998, № 3, maddə 175; 2000, № 8 (III 
kitab), maddə 615; 2001, № 10, maddə 640, № 
12, maddələr 754, 755; 2003, № 10, maddələr 
546, 568, 571, 585; 2004, № 12, maddə 1005; 
2005, № 2, maddə 69, № 3, maddə 170, № 7, 
maddə 592, № 8, maddə 720, № 12, maddələr 
1104, 1112; 2006, № 9, maddə 743; 2007, № 
3, maddə 234, № 8, maddə 766; 2008, № 6, 
maddə 498, № 9, maddə 798, № 11, maddə 
969; 2009, № 2, maddə 70, № 4, maddə 226, 
№ 10, maddələr 776, 779; 2010, № 4, maddə 
296, № 5, maddə 389; 2013, № 9, maddə 1056; 
2014, № 4, maddə 364, № 5, maddə 477, № 
7, maddə 805, № 9, maddə 1027; 2016, № 
8, maddə 1384, № 11, maddə 1817; 2017, № 
2, maddə 177, № 8, maddə 1521; 2018, № 
5, maddə 902) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının 
tənzimlənməsi Qaydaları”nın 2 nömrəli 

əlavəsinin “İdxal” bölməsinin birinci abzasın-
da “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi” sözləri “Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 8, maddə 667; 2007, № 
6, maddə 613; 2010, № 3, maddə 186, № 5, 
maddə 402; 2014, № 11, maddə 1393; 2015, № 
2, maddə 133; 2016, № 6, maddə 1041, № 12, 
maddə 2094; 2018, № 4, maddə 673) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1.  2.2-ci bəndə “22.2-ci,” sözlərindən sonra 
“22.3-cü,” sözləri və “29.6-cı,” sözlərindən sonra 
“30.4.3-cü,” sözləri əlavə edilsin;

2.2.  aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“2.4-1. həmin Qanunun 13.8-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə 
razılaşdırmaqla həyata keçirir;”.

3. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2007-ci il 6 fevral tarixli 526 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 92; 
2014, № 9, maddə 1027; 2017, № 8, maddə 
1521) 1-ci hissəsi ləğv edilsin. 

4. “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-
cu il 14 iyul tarixli 293 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2010, № 7, maddə 612; 2011, № 3, 
maddə 171; 2014, № 5, maddə 477, № 10, 
maddə 1210; 2016, № 8, maddə 1384) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

4.1.  2.3-cü bənddən “5.0.6-cı,” sözləri çıxarıl-
sın;

4.2.  aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“2.4-1. həmin Qanunun 5.0.6-cı maddəsində 
nəzərdə tutulmuş vəzifələri pambıq əkinlərində 
aqrotexniki və pambıq emalında texnoloji norma-
ları müəyyən edilməsi üzrə Azərbaycan Respub-
likasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, pambıq bit-
kisinin əkilib-becərilməsi zamanı istifadə olunan 
bitki mühafizə vasitələrinin tətbiqinə nəzarəti isə 
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi həyata keçirir.”.

5. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının 
mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2012-ci il 17 iyul tarixli 
690 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 7, 
maddə 699) 1.3-cü bəndində “Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi” sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 1410-IVQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi və sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 
dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər barədə”  

2015-ci il 26 oktyabr tarixli 660 nömrəli, “Yaşıllıqların mühafizəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin 

edilməsi barədə” 2016-cı il 17 mart tarixli 841 nömrəli və  
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 1011-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Fitosanitar nəzarəti haqqında”  
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 2 avqust tarixli  
441 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2018-ci il  

16 aprel tarixli 1922 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 
1011-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 16 aprel tarixli 1922 nömrəli Fərmanına 
uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli 660 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 
1132; 2016, № 8, maddə 1384, № 10, 
maddə 1633; 2017, № 4, maddə 564, № 11, 
maddə 1997) ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların dayandı-
rılması haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa əsasən insanların həyat və 
sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizliyinə və 
iqtisadi maraqlarına mühüm təhlükə ya-
radan hallar üzrə aparılmasına yol verilən 
yoxlamaların Siyahısı”nın 1.2-ci bəndində 
“Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi” sözləri “Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. “Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 17 mart 
tarixli 841 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 3, maddə 462; 2018, № 7, maddə 
1505) 1.2-ci bəndində “Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyi” sözləri “Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 23 fevral tarixli 
1011-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2006-cı il 2 avqust tarixli 441 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 16 aprel tarixli 1922 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 4, maddə 673) 2.4-cü 
bəndinin ikinci abzasının sonunda nöqtəli 
vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilsin və 
2.5-ci bənd ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 fevral 2019-cu il

Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası keçirilib
 � Fevralın 28-də 

Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri Novruz 
Məmmədovun sədrliyi ilə  
Nazirlər Kabinetinin növbəti 
iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasın 
gündəliyinə “İcbari tibbi sığortanın 
tətbiqi üzrə pilot layihənin icrasının 
yekunları və qarşıda duran vəzifələr”, 
“Vergi və gömrük güzəştlərinin 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və 
vergilər sahəsində şəffaflığın təmin 
edilməsi, vergi mədəniyyətinin forma-
laşdırılması, real vergi potensialının 
müəyyən edilməsi və münbit vergi 
mühitinin yaradılması istiqamətində 
qarşıya çıxan problemlər” və “Təbii, 
iqlim və digər xüsusiyyətləri nəzərə 
alınmaqla, iqtisadi rayonların kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 
üzrə ixtisaslaşdırılması məsələləri” ilə 
bağlı mövzular daxil edilib.

Gündəlikdəki birinci məsələ 
barədə danışan Baş nazir Novruz 
Məmmədov qeyd edib ki, son illər 
ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə 
olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də 
geniş islahatlar aparılıb. Bu islahat-
ların mühüm istiqamətlərindən biri 
də icbari tibbi sığortanın tətbiqi üzrə 
görülən işlərdir. Əhaliyə göstərilən 

tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da 
yüksəldilməsində icbari tibbi sığorta-
nın tətbiqinin xüsusi əhəmiyyət da-
şıdığını bildirən Novruz Məmmədov 
deyib ki, bununla bağlı artıq qanunve-
ricilik bazası da yaradılıb. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin 
müvafiq fərmanları ilə Mingəçevir 
şəhərinin, Yevlax və Ağdaş rayonla-
rının inzibati ərazilərində icbari tibbi 

sığortanın tətbiqi pilot layihə olaraq 
həyata keçirilməkdədir. 

Novruz Məmmədov Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin vergi 
və gömrük sahələrində şəffaflığın 
təmin edilməsi və səmərəliliyin artı-
rılması, eləcə də iqtisadi rayonların 
kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salı üzrə ixtisaslaşdırılması barədə 
qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrası 

istiqamətində hökumətin gördüyü işlər 
və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 
məlumat verib. 

Sonra gündəlikdəki məsələlərə 
dair İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Zaur Əliyevin, vergilər naziri Mikayıl 
Cabbarovun, kənd təsərrüfatı naziri 
İnam Kərimovun məruzələri dinlənilib. 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 63                                                                                 Bakı şəhəri, 25 fevral 2019-cu il

“az” ölkə kodlu yüksək səviyyəli do-
men adlarının qeydiyyatı və istifadəsi 
Qaydaları”nın və “Domen adlarının 
reyestrinə daxil edilən məlumatların 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2017-ci il 1 dekabr tarixli 900-VQD nömrəli Qa-
nununun tətbiqi və “Telekommunikasiya haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2005-ci il 9 avqust tarixli 277 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci 
il 22 dekabr tarixli 1754 nömrəli Fərmanının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

QƏRARA ALIR:
1. “az” ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen 

adlarının qeydiyyatı və istifadəsi Qaydaları” 
təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Domen adlarının reyestrinə daxil edilən 
məlumatların Siyahısı” təsdiq edilsin (2 nömrəli 
əlavə).

3. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust 
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qay-
dası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə 
uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

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

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 64                                                                     Bakı şəhəri, 26 fevral 2019-cu il
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Tərcümə Mərkəzinin 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haq-
qında” 2018-ci il 3 may tarixli 201 nömrəli 
və “Tərcümə Mərkəzinin strukturunun və 
işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haq-
qında” 2018-ci il 14 iyun tarixli 266 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 1125 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 8 noyabr tarixli 334 nömrəli Fərmanının 2.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Tərcümə Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 3 may tarixli 
201 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5, 
maddə 1111) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. adına və ikinci abzasına “Tərcümə” 
sözündən əvvəl “Azərbaycan Dövlət” sözləri 
əlavə edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Tərcümə 
Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin adına və  1.1-
ci bəndinə “Tərcümə” sözündən əvvəl 
“Azərbaycan Dövlət” sözləri əlavə edilsin.

2. “Tərcümə Mərkəzinin strukturunun və 
işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 14 iyun tarixli 266 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1365) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adına, 1-ci və 2-ci hissələrinə 
“Tərcümə” sözündən əvvəl “Azərbaycan Dövlət” 
sözləri əlavə edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Tərcümə 
Mərkəzinin strukturu”nun adına və mətninə 
“Tərcümə” sözündən əvvəl “Azərbaycan Dövlət” 
sözləri əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 65                                                                                                                                                                                              Bakı şəhəri, 26 fevral 2019-cu il
“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə 

təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi və “İlk peşə-ixtisas təhsili 
müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 29 dekabr tarixli 359 
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 759 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə 
təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. “İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2013-cü il 29 dekabr tarixli 359 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2013, № 12, maddə 1649; 2016, № 10, maddə 1716, 
№ 11, maddə 1966, № 12, maddə 2222; 2017, № 4, 
maddə 614, № 12 (II kitab), maddə 2538; 2018, № 
5, maddə 1145, № 11, maddə 2430) 1-ci hissəsi ləğv 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti orqanları: 

3.1. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş 
Nümunəvi Nizamnamədən irəli gələrək tabeliyində 
olan peşə təhsili müəssisələrinin (cəzaçəkmə 
müəssisələri nəzdində fəaliyyət göstərən peşə təhsili 
müəssisələri və xüsusi peşə təhsili müəssisələri 

istisna olmaqla) nizamnamələrini (nizamnamələrində 
dəyişiklikləri) iki ay müddətində təsdiq etsinlər;

3.2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Nümunəvi 
Nizamnamədən irəli gələrək dövlət mülkiyyətində 
olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin tabeliyində 
olan peşə təhsili müəssisələrinin (xüsusi peşə təhsili 
müəssisələri istisna olmaqla) nizamnamələrini 
bu Qərarın 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 
təklif təqdim edildiyi gündən iki ay müddətində və 
nizamnamələrində dəyişiklikləri bu Qərarın 4.3-cü 
bəndində nəzərdə tutulmuş təklif təqdim edildiyi 
gündən bir ay müddətində təsdiq etsinlər;

3.3. bu Qərarın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutul-
muş nizamnamələr (nizamnamələrdə dəyişikliklər) 
təsdiq edildikdən sonra tabeliyində olan peşə təhsili 
müəssisələrinin “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun olaraq zəruri hərəkətlərin beş gün 
müddətində həyata keçirmələrini təmin etsinlər;

3.4. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edil-
miş Nümunəvi Nizamnamədə sonradan ediləcək 
dəyişikliklərdən irəli gələrək tabeliyində olan peşə 
təhsili müəssisələrinin nizamnamələrində dəyişiklikləri 
bir ay müddətində təsdiq etsinlər və bundan irəli 
gələrək tabeliyində olan peşə təhsili müəssisələrinin 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq zəruri hərəkətlərin beş gün müddətində 
həyata keçirmələrini təmin etsinlər.

4. Dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüqu-
qi şəxslər:

4.1. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş 

Nümunəvi Nizamnamədən irəli gələrək tabeliyində 
olan peşə təhsili müəssisələrinin nizamnamələrinin 
təsdiq edilməsi barədə təkliflərini bir ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyinə təqdim etsinlər; 

4.2. bu Qərarın 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş 
nizamnamələr təsdiq edildikdən sonra tabeliyində olan 
peşə təhsili müəssisələrinin “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq zəruri 
hərəkətlərin beş gün müddətində həyata keçirmələrini 
təmin etsinlər;

4.3. bu Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edil-
miş Nümunəvi Nizamnamədə sonradan ediləcək 
dəyişikliklərdən irəli gələrək tabeliyində olan 
peşə təhsili müəssisələrinin nizamnamələrində 
dəyişikliklərin təsdiq edilməsi barədə təkliflərini bir 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikası-
nın Təhsil Nazirliyinə təqdim etsinlər və bundan irəli 
gələrək tabeliyində olan peşə təhsili müəssisələrinin 
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq zəruri hərəkətlərin beş gün müddətində 
həyata keçirmələrini təmin etsinlər. 

5. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.
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“Azərbaycan Respublikasında dövlət 

və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış 
sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı) və 
mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin  
2000-ci il 10 mart tarixli 40 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə 

“Azərbaycan Respublikasında mənzil fon-
dunun özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 noyabr tarixli 1376-VQD nömrəli Qanu-
nunun tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli 
813 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

 Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

“Azərbaycan Respublikasında dövlət və icti-
mai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən 
istifadə haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-
kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 10 mart tarixli 40 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (II kitab), 
maddə 229; 2005, № 1, maddə 50; 2012, № 
2, maddə 182) 3-cü hissəsinin “a” bəndi ləğv 
edilsin.  
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31 mart 2019-cu il, cümə

Xanım Salome Zurabişvilinin səfəri ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin dinamikasına müsbət təsir göstərəcək

Bu, bir faktdır ki, Azərbaycanın 
Cənubi Qafqazda ən möhkəm 
siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr 
qurduğu ölkə Gürcüstandır. Yaxın 
qonşuluq, dostluq münasibətləri 
qurulmuş ölkələr arasında əlaqələr 
hazırda strateji əməkdaşlıq 
və müttəfiqlik səviyyəsinə 
yüksəlmişdir. Tarix boyu Cənubi 
Qafqaz regionunda cərəyan edən 
mürəkkəb proseslərə  baxma-
yaraq, hər iki dövlət səmimi və 
qardaş münasibətlərini qoruyub 
saxlaya bilmişdir. Bu iki qonşu ölkə 
ilk dəfə 1918-ci ildə birinci müstəqil 
dövlətlərini yaratdıqdan bəri hər 
zaman xüsusilə strateji əməkdaşlıq 
ruhuna sadiq olmuşdur. 

Müstəqilliyin ilk illərində istər 
Azərbaycan, istərsə də Gürcüstan 
hər iki ölkədə sosial və iqtisadi 
göstəricilərin tənəzzülə uğraması 
ilə nəticələnən vətəndaş qarşıdur-
ması və separatçıların törətdiyi 
münaqişələrə məruz qalmışlar. 
Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, 
Gürcüstanda isə Abxaziya və 
Tsxinvali regionu müharibələri 
Cənubi Qafqazda sülhün və sabit-
liyin bərqərar olmasına ən böyük 
maneələrdir. Ancaq belə mürəkkəb 
vəziyyətdə də Azərbaycan və Gür-
cüstan müəyyən siyasi dairələrin 
müdaxilə cəhdlərinə baxmayaraq, 
real tərəfdaşlıq münasibətlərinin 
inkişafına yönəlmiş addımlar 
atmaqdan çəkinmədi və həmin 
inkişaf tendensiyası bu gün də 
davam etdirilir.

Gürcüstan ilə Azərbaycan 
təkcə enerji sahəsində deyil, digər 
sahələrdə də uğurla əməkdaşlıq 

edirlər. Artıq heç kəs şübhə etmir 
ki, Cənubi Qafqazın gələcəyi 
region ölkələri arasında daha 
genişmiqyaslı əməkdaşlıqdan 
asılıdır. Bu gün Azərbaycanla Gür-
cüstan arasında qarşılıqlı – faydalı 
əməkdaşlıq münasibətləri möv-
cuddur və əlaqələr əsl regional 
əməkdaşlıq nümunəsidir. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, ölkələr 
arasındakı strateji tərəfdaşlıq 
münasibətləri mütəmadi surətdə 
yeni keyfiyyət çalarları ilə 
zənginləşməkdədir. Ümumilikdə, 
Gürcüstanla Azərbaycan arasın-
da bir çox sahəni ehtiva edən 
çoxşaxəli rasional münasibətlər 
mövcuddur. Belə ki, Tbilisi ilə Bakı 
regional təhlükəsizliyin təmin olun-
ması, iqtisadi maraqların uzlaşdı-
rılması, siyasi münasibətlər siste-
minin daha da təkmilləşdirilməsi 
kimi istiqamətlərdə sıx təmaslara 
malikdir. Qeyd etmək yerinə düşər 
ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişa-
fında və regional əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində həmişə ən 
əsas amil Azərbaycanın enerji po-
tensialı olmuşdur. XIX əsrdən bəri 
Azərbaycan neftinin ixrac marş-
rutu ənənəvi olaraq Gürcüstanın 
Qara dəniz limanlarından keçmiş-
dir və həmin ixrac marşrutunun 
yenidən bərpası hər iki ölkə üçün 
mühüm məsələyə çevrilmişdir. 

Hər iki ölkə əlaqələrin inkişa-
fında maraqlı olduqlarını nümayiş 
etdirirlər. Gürcüstan Azərbaycan 
tərəfindən həyata keçirilən irimiq-
yaslı beynəlxalq iqtisadi layihələrin 
fəal iştirakçısıdır və özünü etibarlı 
tərəfdaş kimi göstərir. Hər iki 

dövlət arasında siyasi, iqtisadi 
münasibətlərin indiki səviyyəyə 
gəlib çatmasında mövcud olan 
mehriban qonşuluq əlaqələri 
mühüm baza rolunu oynayır. Son 
illərdə ölkələrimiz arasında dostluq 
və qardaşlıq münasibətlərinin 
daha da möhkəmlənməsi hər iki 
respublikanın parlaq gələcəyinin 
təmin olunması üçün möhkəm 
əsas yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin adın-
dan Gürcüstanın Prezidenti xanım 
Salome Zurabişvilinin şərəfinə 
təşkil olunan rəsmi ziyafətdə ölkə 
başçısı xüsusi olaraq vurğulamış-
dır ki, Azərbaycan və Gürcüstan 
xalqları əsrlər boyu dostluq və 
mehriban qonşuluq şəraitində 
yaşamışlar. “Müstəqillik qazan-
dıqdan sonra ölkələrimiz arasın-
dakı münasibətlər xalqlarımızın 
iradəsinə uyğun olaraq strateji 
tərəfdaşlıq xarakteri almışdır. 
Azərbaycan ilə Gürcüstan arasın-
dakı siyasi, iqtisadi və humanitar 
əlaqələr ən yüksək səviyyədədir”, 
– deyən Prezident İlham Əliyev 
əlavə etmişdir ki, ölkəmiz Gürcüs-
tanın əsas ticarət tərəfdaşlarından 
və əsas investorlarından biridir. 

Gürcüstan rəsmilərinin timsa-
lında dəfələrlə bəyan edilmişdir 
ki, Azərbaycanın mövcud xari-
ci siyasət kursu həm regional 
əməkdaşlıq və təhlükəsizliyə 
mühüm strateji töhfədir, həm 
də Gürcüstan – Azərbaycan 
münasibətlərinin əsaslarını 
möhkəmləndirməkdədir. Həyata 
keçirilən çoxaspektli xarici siyasət 
nəticəsində Azərbaycan regionun 

ən güclü və suveren aktoruna 
çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, bu 
gün dünyanın aparıcı dövlətləri və 
təşkilatları Azərbaycanı Cənubi 
Qafqazın təhlükəsizlik qarantı, 
inkişaf mənbəyi adlandırırlar. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
Azərbaycanın iştirakı olmadan 
regionda heç bir strateji layihə 
reallaşdırılmır. Bununla yanaşı, 
Azərbaycan hazırda Gürcüstan 
iqtisadiyyatının inkişafına öz 
güclü töhfəsini verir. Azərbaycan 
şirkətləri Gürcüstan büdcəsinə ən 
çox vergi ödəyən şirkətlər sırasın-
dadır. Hazırda enerji əməkdaşlığı 
layihələri Azərbaycan – Gürcüstan 
əlaqələrinin inkişafında çox mü-
hüm rol oynayır. 

Prezident İlham Əliyev çıxı-
şında ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin 
yüksək səviyyədə olduğunu 
vurğulayaraq əlavə etmişdir ki, 
birgə həyata keçirdiyimiz irimiq-
yaslı enerji layihələri – Bakı-
Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Supsa neft 
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
qaz kəməri enerji resurslarımı-
zın nəqlinin şaxələndirilməsi və 
bunun üçün müasir infrastruk-
turun yaradılması baxımından 
çox əhəmiyyətli hadisələrdir. 
Ölkə başçısı bu gün icra edilən 
irimiqyaslı transmilli Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinin ölkələrimiz 
üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını 
diqqətə çatdırmışdır. O, xüsu-
si olaraq iki ölkənin nəqliyyat 
sahəsindəki əməkdaşlığını qeyd 
etmişdir: “2017-ci ildə açılışını 
etdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

Qitələri birləşdirən bu dəmir 
yolu Azərbaycanın və Gürcüs-
tanın tranzit potensialını böyük 
dərəcədə genişləndirir. Bu gün 
artıq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
ilə göndərilən yüklərin həcmində 
artım hiss olunmaqdadır”.

Gürcüstan separatizmdən 
əziyyət çəkən ölkə kimi 
Azərbaycanın üzləşdiyi ərazi 
işğalı məsələsində həmrəylik 
göstərməsilə də yadda qal-
mışdır. Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan ilə Gürcüstanın 
hər zaman bir-birinin ərazi 
bütövlüyünü və suverenliyini 
də dəstəklədiklərini vurğulaya-
raq demişdir ki, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı davam 
edən təcavüzü, ölkəmizin Dağ-
lıq Qarabağ regionunun və 
ətraf yeddi rayonunun hərbi 
işğal altında saxlanması regio-
nal sülh və təhlükəsizliyə ciddi 
təhdiddir. “Münaqişə ilə bağlı 
BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş 
Məclisi, Qoşulmama Hərəkatı, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, 
NATO, Avropa Şurası və digər 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
qəbul edilmiş çoxsaylı qətnamə 
və qərarlarda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə, 
münaqişənin məhz bu prinsiplər 
əsasında həllinə qəti dəstək ifadə 
olunmuşdur”,– deyən Prezident 
İlham Əliyev əlavə etmişdir ki, 
keçən il Azərbaycan və Avro-
pa İttifaqı arasında paraflan-
mış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” 
sənədində də Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü, suverenliyi və 
sərhədlərinin toxunulmazlığı 
dəstəklənmişdir. 

Gürcüstan Prezidenti Salo-
me Zurabişvili hazırda müstəqil 
ölkələrimizin qarşıda duran 
vəzifələrin həlli üçün ardıcıl iş 
gördüklərini vurğulayaraq de-
mişdir ki, münaqişələr və ərazi 
bütövlüyünün pozulması hər iki 
ölkənin faciəsidir. “Bu gün biz öz 
suverenliyimizin və ərazi bütöv-
lüyümüzün tanınması və bərpası 
üçün BMT-dən UNESCO-ya qədər 
beynəlxalq təşkilatlarda birlikdə 
mübarizə aparırıq. Bu faciələrə 
baxmayaraq, biz müasir dövlətlər 
qurmağa, iqtisadiyyatı inkişaf 
etdirməyə və böyük layihələri icra 
etməyə nail olduq”. 

Xanım Salome Zurabişvili 
hazırda Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyənin böyük regional 
layihələrin uğurla reallaşdırılma-
sı üçün birgə səylərini davam 
etdirdiklərini bildirərək vurğu-
lamışdır ki,  bizim ölkələrimiz 
Asiya və Avropanı, Çini və 
Qərbi, Xəzər dənizini və Qara 
dənizi bir-birinə birləşdirən yollar 
üzərində yerləşirlər. Bu nəqliyyat 
dəhlizlərinə maraq gündən-günə 
artmaqdadır. Gürcüstan Prezidenti 
bu yolların maksimal dərəcədə 
yüklənməsi və lazımi dərəcədə 
əhəmiyyət kəsb etməsi üçün 
regionda sabitliyin və sülhün 
qorunub saxlanılmasının olduqca 
vacib məsələ olduğunu diqqətə 
çatdırmışdır. “Hamımıza daha 
çox investisiya, tərəfdaş, turist, 
bazarlar lazımdır”, – deyən dost 
ölkənin Prezidenti əlavə etmişdir 
ki, bütün bunların hamısı bizim 
sabitliyimizdən asılıdır.

Prezident Salome Zurabişvili 
ölkələrimizin bundan sonra da 
qarşıda duran vəzifələrin həlli 
üçün səylərinin birləşdirməsinin 
vacibliyini vurğulayaraq arzu 
etmişdir ki, Azərbaycan və Gür-
cüstanın birgə səyilə, böyük və 
yaxud kiçik qonşularımızın müsbət 
yanaşmaları ilə ölkələrimizin 
ərazi bütövlüyünə nail olaq. 
“Mədəniyyətlərin və sivilizasiyala-
rın ən maraqlı yol kəsişməsində 
yerləşən regionumuzda sülhün və 
sabitliyin möhkəmlənməsi əsas 
şərtdir”, – deyən xanım Salome 
Zurabişvili xüsusilə bildirmişdir ki, 
dünya qarşısında onun nadirliyini 
qorumaq bizim borcumuzdur. 

Bir sözlə, xanım Salome Zura-
bişvilinin ölkəmizə səfəri inkişaf-
da olan Azərbaycan-Gürcüstan 
münasibətlərinin dinamikasına 
müsbət təsir göstərəcək. Prezi-
dent İlham Əliyev əmin olduğunu 
bildirmişdir ki, xanım Salome 
Zurabişvilinin səfəri Gürcüstan-
Azərbaycan dostluq əlaqələrinin 
inkişafı üçün çox önəmli addım 
olacaqdır. Buna görə də, nümunəvi 
əməkdaşlıq səviyyəsində inkişaf 
edən Azərbaycan-Gürcüstan 
əlaqələri, qarşılıqlı hörmət, etimad 
və bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq 
əsasında qurulan bu münasibətlər 
hər iki ölkənin uğurlu və sabit 
inkişafının qarantına çevrilmişdir 
və bu reallıq iki dövlət arasında 
münasibətlərin xarakterinə öz 
müsbət təsirini göstərir.

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Gürcüstan: nümunəvi əməkdaşlıq 
səviyyəsində olan müttəfiqlik

Azərbaycan-Gürcüstan  
münasibətləri ortaq strateji maraqlara söykənir və hər iki xalqı bir-birinə 
dostluq və strateji əməkdaşlıq əlaqələri bağlayır. İldən-ilə möhkəmlənən 
bu əlaqələrin daha da inkişaf etməsi üçün böyük layihələr həyata keçirilir. 
Cənubi Qafqaz regionunun indiki və gələcək inkişafı baxımından çox böyük 
əhəmiyyət kəsb edən bu münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoyması üçün tərəflərdə böyük siyasi iradə və istək var. Gürcüstan Preziden-
ti xanım Salome Zurabişvilinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində səsləndirilmiş 
bəyanatlar iki dost ölkə arasında strateji münasibətlərin bundan  sonra da 
inkişaf edəcəyinə inamı daha da gücləndirir.

Gürcüstan Prezidentinin Azərbaycana 
səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin 

inkişafında yeni bir mərhələ açacaq
 � Gürcüstan Prezidenti 

xanım Salome Zurabişvilinin 
Azərbaycana ilk səfəri, 
Azərbaycan Prezidenti ilə həm 
təkbətək görüşü, həm də geniş 
tərkibdə keçirilən görüş iki 
ölkə arasında münasibətlərin 
inkişafında yeni bir mərhələ 
açacaq. Bunu Milli Məclisin 
deputatı Aydın Hüseynov 
deyib.

A.Hüseynov bildirib ki, Gürcüs-
tanla Azərbaycan arasında tarixən 
formalaşmış münasibətlər mövcuddur: 
“Gürcüstan Azərbaycanın yaxın qonşu-
sudur. Azərbaycanla Gürcüstan bütün 

sahələrdə, həm siyasi, həm də iqtisadi 
məsələlərdə strateji tərəfdaşdırlar. 
Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün 

qlobal layihələrdə Gürcüstan yaxından 
iştirak edir. Eyni zamanda, bu gün Gür-
cüstanda təqribən yarım milyon soyda-
şımız yaşayır. Bütün bunları nəzərə al-
dıqda bu ölkədə gedən proseslər bizim 
üçün də önəmlidir. Gürcüstanda sabitlik, 
iqtisadi inkişaf bizi də sevindirir”.

Deputat vurğulayıb ki, tarixən 
bir-birinə dost olan Azərbaycanla 
Gürcüstan arasında dostluğun və 
əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi 
bütövlükdə region üçün önəmlidir: 
“Bu regionda Ermənistan işğalçı-
lıq siyasəti aparır, terrora dəstək 
verir, təhlükəsizliyə təhdid yaradır. 
Bu baxımdan Azərbaycanla Gür-
cüstan arasında əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi və hər iki dövlətin 
birgə fəaliyyət göstərməsi region üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə 
də Gürcüstan Prezidentinin ölkəmizə 
səfəri çox vacibdir və iki ölkə arasında 
əlaqələrin möhkəmlənməsinə mühüm 
töhfə verəcək”.

“Xalq qəzeti”

Danışıqların formatı bəllidir
 � Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının 
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanın 
danışıqlar prosesinin formatı ilə 
bağlı açıqlamasını AZƏRTAC-a şərh 
edərək deyib: 

– Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıq-
lar formatı bəllidir, formatın dəyişdirilməsi 
müzakirə mövzusu deyil və ola da bilməz. 

Danışıqlar prosesi ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə münaqişə 
tərəfləri olaraq Ermənistan və Azərbaycan 
arasında aparılır. Ermənistandakı 
hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Prezident 
İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında 
üç dəfə təmasın olması, Ermənistan və 
Azərbaycan xarici işlər nazirləri arasında 
dörd dəfə görüşün keçirilməsi danışıqların 
mövcud format əsasında aparılmasının bariz 
nümunəsidir. 

Ermənistan rəhbərliyinin danışıqlar 
prosesinin formatının dəyişdirilməsi barədə 
iddiaları qəsdən danışıqları dalana salmaq 
və danışıqlar prosesini pozmaq cəhdlərindən 
başqa bir şey deyil. Buna görə məsuliyyət 
tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə 
düşür. 

Strateji tərəfdaşlıq milli maraqlardan qaynaqlanır
 � Gürcüstan Prezidenti Salome 

Zurabişvilinin Azərbaycana səfəri, Bakıda 
ən yüksək səviyyədə keçirilən rəsmi 
görüşlər, aparılan konstruktiv müzakirələr 
ölkə ictimaiyyətində dərin məmnunluq hissi 
doğurmuşdur. Qonşu dövlətin  rəhbərinin  
ölkəmizə səfərindən danışarkən Azərbaycan 
Turizm və Menecment Universitetinin 
professoru Minaxanım Əsədli bunları dedi: 

– Qeyd etmək lazımdır 
ki, gürcüstanlı ali qonaq 
dövlət başçısı seçildikdən 
qısa müddət sonra region 
ölkələri arasında məhz 
Azərbaycana səfər edib. 
Hesab edirəm ki, bu, 
ölkələrimiz və xalqlarımız 
arasında münasibətləri 

səciyyələndirən əlamətdar 
haldır. 

Azərbaycan Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyev 
gürcüstanlı həmkarı ilə 
görüşərkən haqlı olaraq 
qeyd etmişdir ki, Gürcüstan 
və Azərbaycan yaxın dost, 
qardaş ölkələrdir. Xalqları-

mız əsrlər boyu mehriban 
qonşuluq şəraitində yaşa-
yıblar. Bizim birgə həyata 
keçirdiyimiz layihələr həm 
ölkələrimiz, həm qitə, həm 
də dünya üçün önəmlidir. 
Dövlətimizn başçısı əmin 
olduğunu bildirib ki, növbəti 
illərdə bütün sahələr üzrə 
əməkdaşlıq daha da 
dərinləşəcək. 

Gürcüstan Prezidenti 
isə öz növbəsində qeyd 
edib ki, qonşu və dost ölkə 
Azərbaycanda olmaqdan 
dərin məmnunluq duyur. 
Ölkələrimizi ilk növbədə, bö-
yük tarix, zəngin ənənələr 
birləşdirir. Bu əlaqələrin 
daha da dərinləşməsi hər 

iki ölkənin və xalqın stra-
teji maraqlarına tamamilə 
uyğundur. 

Sonda bir məqamı 
vurğulamaq istəyirəm. 
Görünən budur ki, bu gün 
Azərbaycan və Gürcüstan 
dövlətləri müstəqillik yolla-
rında inamlı addımlar atırlar.  
İnanıram ki, gürcüstanlı ali 
qonağın səfəri ölkələrimiz 
arasında siyasi, iqtisadi, 
mədəni əməkdaşlığın inki-
şafına müsbət təsir edəcək, 
qarşılıqlı  əlaqələrimizin 
genişlənməsinə yeni impuls 
verəcək. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin 
“nümayəndələri”nin Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, münaqişəsinin sülh 
yolu ilə tənzimlənməsi istiqamətində aparılan danışıqlara xələl gətirən yersiz və qeyri-
konstruktiv açıqlamaları artıq təəccüb doğurmur. Tiqran Abramyanın səsləndirdiyi 
fikirlər bunu birmənalı şəkildə təsdiqləyir. O, qoşunların təmas xəttində hazırkı 
vəziyyəti şərh edərək, vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün çoxsaylı amillərin nəzərə 
alınmalı olduğunu və Azərbaycanın təmas xəttində guya qeyri-sabitlik yarada biləcək 
fəaliyyət apardığını iddia edib.  

Bu fikirləri özünü Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərində yaradılmış qondarma 
rejimin "prezidentinin müşaviri" qismində 
təqdim edən Tiqran Abramyanın erməni 
KİV-lərində səsləndirdiyi fikirlərə cavab 
olaraq “Azərbaycan Respublikası Dağlıq 
Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması” 
İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural 
Gəncəliyev söyləyib. 

T.Gəncəliyev deyib: “Tiqran Abram-
yanın və qondarma rejimin diqqətinə 
çatdırmaq istərdim ki, münaqişənin 
sülh yolu ilə birdəfəlik tənzimlənməsinin 
yeganə yolu işğalçı Ermənistan qoşunları-
nın Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması 
və oradan qovulmuş azərbaycanlı əhalinin 
öz torpaqlarına geri dönüşü ilə mümkün-
dür. Bunun əvəzinə, qondarma rejimin 
“təmsilçiləri”nin dili ilə qeyri-konstruktiv 
atmosfer yaradılması qəbuledilməz haldır.  

Tiqran Abramyana, həmçinin xatır-
latmaq lazımdır ki, işğalçı Ermənistan 

adambaşına düşən gəlir səviyyəsi və 
həbi sahəyə ayırdığı xərclərə görə təkcə 
regionda deyil, beynəlxalq səviyyədə 
hərbiləşmiş ölkə kimi tanınır.

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi ilə bağlı hazırda aparılan 
danışıqların ruhuna və formatına zidd ola-
raq, qondarma rejimin nümayəndələrinin 
danışıqlara cəlb edilməsi ilə bağlı Tiqran 
Abramyanın səsləndirdiyi təxribat xarak-
terli fikir və Azərbaycan Respublikasının 
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı 
və erməni icmalarının bərabərhüquqlu 
icmalar olduğunun qeyd edilməməsi 
Ermənistanın münaqişəsinin birdəfəlik 
sülh yolu ilə həll edilməsində maraqlı 
olmadığına dəlalət edir.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 
Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı 
işi üzrə verdikti bir daha təsdiq edir ki, 
qondarma rejim bilavasitə Ermənistanın 

təsiri altındadır və onun siyasi, maliyyə 
və hərbi dəstəyi sayəsində mövcuddur. 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
yaşayan sadə ermənilər də bu işğalçı 
siyasətdən əziyyət çəkirlər.

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması-
nın üzvləri Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 
və erməni icmalarının ölkəmizin 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri, 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində 
yenidən sülh şəraitində birgə yaşamağa 
qadir olduqlarına inanırlar. Hər iki icmanın 
xoşbəxt gələcəyi və regionun təhlükəsiz 
iqtisadi inkişafı işğalın nəticələrinin aradan 
qaldırılması ilə mümkündür.

AZƏRTAC

Tural Gəncəliyev: Qondarma rejimin “nümayəndələri”nin 
qeyri-konstruktiv açıqlamaları artıq təəccüb doğurmur
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 � Gürcüstan 
Prezidenti Salome 
Zurabişvili Azərbaycana 
rəsmi səfəri çərçivəsində 
fevralın 28-də Qax 
rayonuna səfər edib.

Gürcüstan Prezidentini 
Zaqatala Beynəlxalq Hava 
Limanında Azərbaycanın 
Xarici İşlər Nazirliyinin 
xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri 
Azər Hüseyn, ölkəmizin 
Gürcüstandakı səfiri Dursun 
Həsənov, Zaqatala Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Mübariz Əhmədzadə və digər 
rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Sonra ali qonaq və onu 
müşayiət edən nümayəndə 
heyəti Qax rayonuna yola 
düşüb. 

AZƏRTAC

Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvilinin Azərbaycana rəsmi səfəri
Zaqatala Beynəlxalq Hava Limanında qarşılanma Gürcüstan Prezidenti Qax rayonunun  

Qaxingiloy kənd tam orta məktəbi ilə tanış olub
 � Gürcüstan 

Prezidenti xanım 
Salome Zurabişvili 
fevralın 28-də Qax 
rayonunun Qaxingiloy 
kənd tam orta məktəbi 
ilə tanış olub.

Prezident Salome 
Zurabişvili məktəbin sinif 
otaqlarını gəzdi, müəllim və 
şagirdlərlə söhbət etdi. 

Gürcüstan dövlətinin 
başçısının diqqətinə çatdı-
rıldı ki, Qaxingiloy kənd tam 
orta məktəbində 163 şagird 
təhsil alır. Onların təlim-
tərbiyəsi ilə 34 müəllim 
məşğul olur. Ötən il məktəbi 
bitirən 8 məzundan 5-i ali 
məktəbə daxil olub. 

Məktəbin şagirdləri 
Azərbaycan və gürcü 
dillərində şeirlər söylədilər. 

Bildirildi ki, respublikanın 
hər yerində olduğu kimi, 
Qaxda da milli azlıqların 
övladlarının hərtərəfli təhsil 
almaları, onların bilikli, sa-
vadlı yetişmələri üçün bütün 

zəruri addımlar atılır. 
Gürcüstan Prezidentinə 

məlumat verildi ki, Qax 
rayonunda 8 minə yaxın 
gürcü yaşayır. Gürcülərin 
yaşadıqları kəndlərdə 
6 ümumtəhsil məktəbi, 
həmçinin Qax şəhərindəki 
məktəb-liseydə gürcü 

bölməsi, 6 məktəbəqədər 
tərbiyə müəssisəsi, 2 
mədəniyyət evi, 1 folklor 
klubu, 2 kitabxana filialı, 1 
sahə xəstəxanası, 1 həkim 
və 1 tibb məntəqəsi, habelə 
Əlibəyli kəndində Qax 
Dövlət Gürcü Dram Teatrı 

fəaliyyət göstərir. 
Məktəblə tanış olan 

Gürcüstanın dövlət başçısı 
təhsil ocağının müəllim və 
şagirdlərinə uğurlar arzu-
ladı.

AZƏRTAC

“Müqəddəs Georgi” kilsəsini ziyarət

 � Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili 
fevralın 28-də Qax rayonunun Qaxingiloy 
kəndində yerləşən “Müqəddəs Georgi” kilsəsini 
ziyarət edib.

Ali qonağa XIX əsrin 
sonlarında inşa edilmiş bu 
ibadətgahda dini ayinlərin 

icrası üçün hər cür şəraitin 
yaradıldığı barədə məlumat 
verildi. Bildirildi ki, bu 

kilsə 1888-ci ildə xristian 
din əzabkeşi Müqəddəs 
Georginin şərəfinə könüllü 
ianələr və Qafqazda Xristi-
anlığın Bərpası İdarəsinin 
maliyyəsi ilə tikilib. Kilsə 
yerli əhəmiyyətli tarixi 
abidə kimi dövlət tərəfindən 

qorunur. 
Prezident Salome Zura-

bişvili kilsədə şam yandır-
dı. Burada dini ayin icra 
olundu. 

Ali qonağın diqqətinə 
çatdırıldı ki, Azərbaycanın 
digər rayonları kimi, 
Qaxda da milli azlıqların 
adət-ənənələrinə həmişə 
hörmətlə yanaşılır. Qaxda 
yaşayan bütün milli azlıq-
lara dövlət tərəfindən daim 
xüsusi qayğı göstərilir. Bu 
fakt bir daha ölkəmizin hər 
yerində dini tolerantlığın 
yüksək səviyyədə olduğunu 
təsdiqləyir. Təsadüfi deyil ki, 
bu gün Azərbaycanın mul-
tikulturalizm modeli bütün 
dünyada öyrənilir və tətbiq 
edilir. Dövlətimiz tərəfindən 
başqa dinlərin abidələrinin 
qorunması, onların bərpası 
ölkəmizdəki multikultural 
siyasətin tərkib hissəsidir.

AZƏRTAC

Qax şəhərinin qədim “İçəribazar”  
tarix-mədəniyyət  kompleksi ilə tanışlıq

 � Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili 
fevralın 28-də Qax şəhərinin qədim tarixi hissəsi 
– “İçəribazar” tarix-mədəniyyət kompleksi ilə 
tanış olub.

Prezidentə tarix-
mədəniyyət kompleksi 
barədə ətraflı məlumat 
verildi. Bildirildi ki, Qaxda 
XVI əsrdən mövcud olan 
“İçəribazar” qala qapıları 
və qala divarları maddi-

mədəniyyət abidəsinin 
yenidən qurulması 
ölkəmizdə tarixi-mədəni irsin 
qorunması istiqamətində 
həyata keçirilən kompleks 
tədbirlərin əyani sübu-
tudur. Aparılan tikinti və 

yenidənqurma işlərindən 
sonra bu kompleks müasir 
və füsunkar görkəm alıb. 
Ərazidə əsrlərdən bəri 
qorunub saxlanılan maddi-
mədəniyyət nümunələri 
müasir Qax şəhərinin bir 
hissəsi olmaqla yanaşı, 
həm də onun tarixinə verilən 
dəyəri nümayiş etdirir. Küçə 
boyunca qədimliyi özündə 
ehtiva edən qala divarla-

rı, təbii daşlar turistlərin 
diqqətini daha çox çəkir. Milli 
memarlıq üslubunda çapma 
çay daşı və qırmızı kərpiclə 
nəfis şəkildə işlənilən, de-
korativ suvaq vurulan küçə 
divarları da insanda xoş 
ovqat yaradır. Qalanın giriş 
və çıxış qapıları ölkəmizin 
memarlıq ənənələrinin 
təbliği baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Mərkəzin ərazisindəki 
açıq səma altında 
mükəmməl layihə əsasında 
yaradılan 300 yerlik yay 
teatrı, sənətkarlıq emalat-
xanaları Gürcüstan Prezi-
dentinin marağına səbəb 
oldu. Burada tətbiqi sənət 
nümunələri, xalçaçı, toxucu, 
ağacoyma sənətkarlıq ema-
latxanaları, Şərq şirniyyatı 
dükanı, təndirxana fəaliyyət 
göstərir. 

Gürcüstan Prezidentinə 
məlumat verildi ki, görkəmli 
bəstəkar, ictimai xadim 
Müslüm Maqomayevin atası 
usta Məhəmmədin dəmirçi 
emalatxanası 1880-ci illərdə 
burada yerləşib.

AZƏRTAC

Qaxda gürcü icması ilə görüş

 � Fevralın 28-də Qax rayonuna səfəri 
çərçivəsində Gürcüstan Prezidenti Salome 
Zurabişvili “El Resort” otelinin Konfrans 
Mərkəzində rayonun gürcü icması ilə 
görüşüb. 

Gürcüstanın dövlət baş-
çısı ölkəmizə, o cümlədən 
Qax rayonuna səfərinin 
zəngin təəssüratlarından 
danışdı, səfərinin çox 
uğurlu olduğunu bildirdi. 
Azərbaycan Preziden-
ti ilə görüşdə çox vacib 
məsələlərin müzakirə 
olunduğunu deyən Salome 
Zurabişvili səmimi qarşı-
landıqlarını məmnunluqla 

vurğuladı. 
O, səfərinin ölkələrimiz 

və xalqlarımız arasındakı 
münasibətlərin inkişafına 
daha da təkan verəcəyini 
qeyd etdi. Azərbaycanın 
Gürcüstan üçün strate-
ji tərəfdaş və dost ölkə 
olduğunu deyən Salome 
Zurabişvili bildirdi ki, birgə 
həyata keçirilən mühüm 
layihələr xalqlarımızın rifa-

hına xidmət edir. 
“Azərbaycanda yaşayan 

gürcülər və Gürcüstanda 
yaşayan azərbaycanlılar 
öz milli identikliyini qoruyub 
saxlayıblar”, - deyən Salo-
me Zurabişvili ölkəmizdə 
gürcü mədəniyyətinə 
göstərilən diqqəti də 
məmnunluqla vurğuladı. 

Görüşdən sonra ali 
qonağa “El Resort” otelində 
yaradılan müasir şərait 
barədə məlumat verildi. 
Bildirildi ki, geniş turizm 
potensialına malik olan Qax 
rayonunda son illər turizm 
infrastrukturunun yaradıl-
ması istiqamətində dövlət 

səviyyəsində davamlı iş 
aparılır, yüksək standartlara 
uyğun yeni otellər, istirahət 
mərkəzləri inşa edilir. 2011-
ci ildə istifadəyə verilən “El 
Resort” oteli də belə turizm 
obyektlərindən biridir.

*  *  *
Fevralın 28-də Gür-

cüstan Prezidentinin 
Azərbaycana rəsmi səfəri 
başa çatdı. Zaqatala 
Beynəlxalq Hava Limanın-
dan Gürcüstanın dövlət 
başçısını rəsmi şəxslər yola 
saldılar.   

AZƏRTAC

Multikulturalizm Mərkəzinin xarici ölkələrdəki filiallarında 
Xocalı soyqırımına həsr edilən tədbirlər keçirilib

 � Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin (BBMM) xarici ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən filiallarında və “Azərbaycan 
multikulturalizmi” fənninin tədris olunduğu 
universitetlərdə Xocalı soyqırımının 27-ci 
ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilib. 

BBMM-in mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, tədbirlərdə 
şəhidlərinin xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad 
edilib, insanlıq əleyhinə 
törədilmiş Xocalı soyqı-
rımının dəhşətlərindən 
söz açılıb. Xocalı faciəsi 
Azərbaycan xalqının 
yarası olmaqla yanaşı, 
bütün dünyanın ağrısı və 
bəşəriyyətə qarşı yönələn 
cinayət kimi dəyərləndirilib. 
Keçirilən toplantılarda 
bu soyqırımını törətmiş 
şəxslərin məsuliyyətə cəlb 
olunmasının zəruriliyi və 
cinayətkarların beynəlxalq 
ədalət məhkəməsi qarşı-
sında cavab verməsinin 
vacibliyi bəyan edilib.

Mərkəzin Drezden 
filialında bu çərçivədə iki 
tədbir keçirilib. Tədbirlərdə 

qeyd olunub ki, Xoca-
lı Azərbaycan xalqının 
qəlbində sağalmaz yaradır. 
Hər iki görüşdə səslənən 
məruzələrdə Xocalı 
həqiqətləri qonaqlara Dağ-
lıq Qarabağdakı münaqişə 
fonunda bir kulminasiya 
nöqtəsi kimi çatdırılıb. Qeyd 
etmək lazımdır ki, alman 
əhalisi Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsini unutma-
yıb, lakin Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apar-
dığı müharibənin nəticələri 
haqda çox az məlumatlıdır. 
Ona görə də müharibə 
nəticəsində həyata keçirilən 
etnik təmizləmə və ərazi 
dəyişiklikləri, eləcə də bu 
günə qədər Azərbaycan xal-
qının yaşadığı acılar və al-
dığı zərbələr barədə dolğun 
məlumat vermək vacibdir. 
Xüsusilə, hər il fevral ayın-

da Drezdendə 1945-ci ildə 
yaşananlar xatırlanarkən, 
Xocalı soyqırımını anmaq 
və onunla paralellər apar-
maq, hadisələri daha aydın 
və təsirli şəkildə çatdırmağa 
imkan verir. Nəticə isə eyni-
dir. Müharibə heç bir prob-
lemin həlli deyil. Müharibə 
həmişə günahsız insanların 
böyük əzabı deməkdir.

Bu gün dünya Xocalı 
faciəsini tanımağa başla-
yıb, Azərbaycanın dost-
ları da xalqımızın dərdinə 
şərik olur. Dünyanın bir 
sıra ölkələrinin qanunve-

rici orqanlarında Xocalı 
faciəsi ilə bağlı son dərəcə 
ciddi sənədlərin qəbul 
edilməsi istiqamətində həm 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin, həm də 
ölkənin Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyevanın 
böyük xidmətləri var. 

Xatırladaq ki, Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin Rusiya, İtaliya, 
Almaniya, Portuqaliya, 
Moldova, İsrail, Bolqarıstan 
və ABŞ-da filialları fəaliyyət 
göstərir.



O qeyd edib ki, inklüziv 
proseslər böyük ehtimalla real, 
möhkəm sülhə və sabitliyə gətirib 
çıxaracaq: “Son zamanlarda biz 
irəliləyiş əlamətləri görürük və 
bununla bağlı ehtiyatlı nikbinlik 
nümayiş etdiririk. Qoşunların təmas 
xəttində və dövlət sərhədləri bo-
yunca qurbanların sayı azalıb. Biz 
Yerevanla Bakı arasında yüksək 
səviyyədə dialoqun müntəzəm 
xarakterini müşahidə edirik. Bü-
tün bu hadisələrin nəticəsi ATƏT 
məkanında sabitliyin yüksəlməsinə 
yol açır”.

M.Layçak bildirib ki, 
Slovakiya təşkilatda sədrliyi 
müddətində münaqişənin 
danışıqlar yolu ilə dinc və 
dayanıqlı nizamlanması-
na sadiqdir: “Mən yenidən 
Anji Kaspşiki münaqişə 
üzrə öz şəxsi nümayəndəm 
təyin etmişəm. Biz Minsk 
prosesinə inanırıq və onun 
uğuru üçün lazımi dəstəyi 

veririk. Mən ATƏT Minsk qrupunun 
həmsədrləri ilə sıx təmasdayam 
və bu yaxınlarda Parisdə xarici 
işlər nazirlərinin görüşünü müsbət 
qiymətləndirmişəm. Onların əhalinin 
sülhə hazırlanması üçün zəruri 
addımların atılmasını anlaması 

tərəfimizdən dəstəklənməyə layiq-
dir... ATƏT dialoq, əməkdaşlıq və 
vasitəçilik üçün platforma təqdim 
edib və bu, humanitar tələbatla 
bağlı məsələlərə diqqət ayırma-
ğa kömək edə bilər. Slovakiyanın 
ATƏT sədrliyinin prioritetlərindən 

biri münaqişənin qarşısı-
nın alınması, nizamlan-
ması, vasitəçilik etməsi 
və mümkün olduğu qədər 
humanitar fəsadların 
yumşaldılmasıdır. Mən 
Ukrayna, Gürcüstan və 
Moldovaya səfərlərim 
zamanı çalışıram ki, 
zərər çəkmiş insanlar 
beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqət mərkəzində olsunlar”.
M.Layçak qeyd edib ki, Avropa 

bazarlarının Azərbaycan qazı ilə 
təchiz olunmasına istiqamətlənmiş 
Cənub Qaz Dəhlizi Avropa İttifaqı 
üçün enerji şaxələndirilməsi üzrə 
əsas layihədir: “Mənə məlumat 
verilib ki, Azərbaycanın energetika 
sahəsində dövlət proqramları günəş 
və külək elektrik stansiyaları kimi 
alternativ enerji mənbələrinin inki-
şafına yönəlib. Biz alternativ enerji 
sahəsində təcrübəmizi bölüşməyə 
hazırıq”.

ATƏT sədri bildirib ki, Slo-
vakiya Azərbaycanla iqtisa-
di münasibətlərin daha da 
möhkəmləndirilməsinə səy 
göstərəcək.

 � ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Slovakiyanın 
xarici işlər naziri Miroslav Layçak bildirib ki, yaxın 
gələcəkdə Slovakiyanın Azərbaycanda səfirliyi 
açılacaq.

M.Layçak qeyd edib: 
“Slovakiyanın Baş naziri 
Piter Pelleqrini 2018-ci ilin 
noyabrında Azərbaycana 
rəsmi səfəri zamanı Bakıda 
səfirliyimizin açılmasında 
maraqlı olduğumuzu təsdiq 

etdi. Hesab edirəm ki, 
səfirliyimiz yaxın gələcəkdə 
açılacaq”.

ATƏT sədri iki ölkə ara-
sında vizasız rejimin tətbiqi 
imkanlarından da danışıb: 
“Slovakiya Avropa İttifaqı-

nın üzv dövləti kimi Aİ-nin 
ümumi viza siyasətinə ma-
likdir. Belə olan halda biz 
ölkələrimiz arasında vizasız 
rejimin tətbiqi üzrə fərdi 
ikitərəfli razılaşma əldə 
edə bilmərik. Ümumiyyətlə, 
Slovakiya vizasız rejimin 
yaradılması üzrə səyləri 
dəstəkləyir”.

“Xalq qəzeti”

 � Çexiya və Azərbaycan 
arasında əmtəə dövriyyəsi 2018-
ci ildə 1,1 milyard avro təşkil 
edib. Bu, 2017-ci ilin göstəricisi 
ilə müqayisədə 12 faiz çoxdur.

Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri 
Milan Ekert bildirib ki, bu göstərici ilə 
Çexiya Azərbaycanın böyük ticarət 
tərəfdaşlarının ilk  beşliyinə daxil olub 
və 9-cu iri xarici investordur.

Diplomat qeyd edib ki, Çexiya 
Azərbaycana ilk növbədə maşınqa-
yırma məhsulları, avtomobillər və 
elektronika malları ixrac edir: “Çex 

Respublikası və Azərbaycan arasında 
qarşılıqlı münasibətlər baxımından 
ötən ili cəsarətlə “yeni dinamikanın ya-
ranması ili” adlandırmaq olar. Bu yeni 

dinamika ölkələrimiz arasında strateji 
tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi və 
yeni birgə layihələrin axtarışı üçün 
əsas yaradır”.

Bunu İranın Kosmik 
Agentliyinin direktoru və 
rabitə və informasiya texno-
logiyaları nazirinin müavini 
Morteza Bərari jurnalistlərə 
verdiyi açıqlamada bildirib.

M.Bərari “Zəfər” (Sen-
sing Satellite) və “Pars 
1” məsafədən zondlama 
peykləri və “Nahid 1” “Nahid 
2” rabitə peyklərinin orbitdə 
yer alacağını qeyd edib.

Xatırladaq ki, İran 15 
yanvar 2019-cu ildə Pəyam 
peykini, fevral 6-da başqa 

bir peyki kosmosa burax-
sa da, onlar orbitdə yer 
almayıb. ABŞ və Fransa 
peyklərin orbitə qaldırılması 
üçün İranın daşıyıcı raketlər 
buraxmasının beynəlxalq 
təhlükəsizliyə təhdid 
olduğunu bildiriblər. Buna 

cavab olaraq İranın rabitə 
və yüksək texnologiyalar 
naziri Məhəmməd Cavad 
Azəri Cəhromi qeyd edib ki, 

İranın kosmik proqramı dinc 
məqsədlərə yönəlib.

“Xalq qəzeti”

ATƏT ehtiyatlı nikbinlik 
nümayiş etdirir

Həlli uzanmış münaqişənin nizamlanması regional 
kontekstdə sabitlik, fəal dialoq və cəmiyyətlərin irəli ad-
dımlamağa hazır olmasını tələb edən mürəkkəb məsələdir. 

Bunu Trendə özəl müsahibəsində ATƏT-in hazırkı sədri, Slovaki-
yanın xarici işlər naziri Miroslav Layçak deyib.
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Yaxın gələcəkdə 
Azərbaycanda Slovakiyanın 
səfirliyi açılacaq

Çexiya Azərbaycanın iri ticarət 
tərəfdaşlarının ilk beşliyinə daxil olub

İran kosmosa 
3 peyk göndərəcək

İranın daha 3 peyki təkmilləşdirilməkdədir 
və 2019-cu ildə kosmosa göndəriləcək

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir 
dəqiqəlik sükutla yad ediblər. 

Anım mərasimini giriş sözü ilə 
açan Azərbaycanın Rumıniyadakı 
səfiri Hüseyn Nəcəfov qeyd edib ki, 
Xocalı faciəsi Azərbaycan xalqına 
və insanlığa qarşı törədilmiş ən 
ağır cinayətlərdən biridir. 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ 
dövründən Xankəndi şəhərində 
yerləşən 366-cı motoatıcı alayın 
zirehli texnikası və hərbi heyətinin 
köməyi ilə Xocalı şəhərində qadın, 
qoca və uşaqlar da daxil olmaqla 
yüzlərlə günahsız dinc əhaliyə qarşı 
ən qəddar cinayətlər törədiblər.

Səfir bildirib ki, erməni 
millətçilərinin “böyük Ermənistan” 
yaratmaq xülyası ilə Azərbaycan 
xalqına qarşı törətdikləri bu qətliam 
nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq 

və 70-i yaşlı insan olmaqla 613 
nəfər qətlə yetirilib, 1275 sakin girov 
götürülüb, 150 nəfərin taleyi isə bu 
günədək naməlum olaraq qalmaq-
dadır. Həmin gecə 8 ailə tamamilə 
məhv edilib, 25 uşaq hər iki validey-
nini, 130 uşaq valideynlərindən birini 
itirib, 76-sı uşaq olmaqla 487 nəfər 
yaralanıb.

Bunun insanlığa sığmayan, 
öncədən planlaşdırılmış, milli 
mənsubiyyətinə görə insanların 
məhv olunması xarakteri daşıyan 
bir cinayət olduğu və buna görə də 
beynəlxalq hüquqa əsasən Xocalı 
faciəsinin soyqırımı olması tədbir 
iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.

Səfir qeyd edib ki, yalnız 
Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişindən sonra bu qanlı faciəyə 
siyasi-hüquqi qiymət verildi. 1994-cü 
ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan parla-
menti tərəfindən 26 fevral Xocalı 
soyqırımı günü elan edildi.

Xocalı faciəsinin dinc əhaliyə 
qarşı yönəldilmiş soyqırımı kimi 
tanıdılması və bu barədə bütün 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması istiqamətində 
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət 
həyata keçirildiyini deyən H.Nəcəfov 
qeyd edib ki, 2008-ci il mayın 8-də 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq in-
formasiya və təbliğat kampaniyası-
na başlanılıb. Ötən müddət ərzində 
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası 
çərçivəsində 70-dən çox ölkədə 
müxtəlif tədbirlər təşkil edilib. Dün-
yanın 10-dan çox ölkəsinin parla-
menti, 57 ölkəni özündə birləşdirən 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, eləcə 
də ABŞ-ın 20-dən çox ştatının qa-

nunverici orqanı Xocalı qətliamının 
soyqırımı olduğunu təsdiq ediblər.

Səfir hər il Xocalı soyqırımının 
ildönümünün respublikamızda və 
dünyanın müxtəlif ölkələrində ürək 
ağrısı ilə qeyd olunduğunu bildi-
rib. Diplomat diqqətə çatdırıb ki, 
Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə əlaqədar Bakıda ön sıraların-
da Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın olduğu ümumxalq yürüşü 
keçirilib. 

Sonra Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin ictimai-si-
yasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov çıxış edib. Əli 
Həsənov qeyd edib ki, son iki 
əsrdə erməni millətçiləri tarixi 
Azərbaycan torpaqları hesabına 
mifik “böyük Ermənistan” ideya-
sını gerçəkləşdirmək məqsədilə 
dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, 
kütləvi qırğın, deportasiya və etnik 
təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər 
törədiblər. Erməni xalqının bir neçə 
nəsli milli müstəsnalıq, Azərbaycan 
xalqına qarşı düşmənçilik ruhunda 
tərbiyə edilib, erməni “alim”lərinin 
səyləri ilə bölgənin tarixi saxta-
laşdırılıb, azərbaycanlılara qarşı 
kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası 
aparılıb. 

Prezidentin köməkçisi XX 
əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısın-
da ermənilərin SSRİ-də yaran-

mış siyasi vəziyyətdən istifadə 
edərək Azərbaycana qarşı açıq 
ərazi iddiası irəli sürmələrindən, 
Ermənistanda yaşayan 200 minə 
qədər azərbaycanlının deportasiya 
edilməsindən, Dağlıq Qaraba-
ğın azərbaycanlı icmasına qarşı 
kütləvi terror və qırğınlar həyata 
keçirilməsindən, Dağlıq Qarabağ 
probleminin əsl mahiyyətindən 
ətraflı bəhs edib.

Xocalı soyqırımı haqqında 
danışan Əli Həsənov bildirib ki, 
bu qətliamı törətməkdə düşmənin 
məqsədi Azərbaycan xalqını sarsı-
daraq suverenlik və ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizədən çəkindirmək 
və torpaqlarını zorla ələ keçirmək 
idi. Ermənistan Xocalı faciəsini 
törətdikdən sonra Azərbaycana qar-
şı hərbi təcavüzün miqyasını daha 
da genişləndirdi, Dağlıq Qarabağın 
hüdudlarından kənara çıxaraq daha 
7 rayonu işğal etdi, bir milyona yaxın 
azərbaycanlını qaçqın və məcburi 
köçkünə çevirdi. 

Prezidentin köməkçisi vurğulayıb 
ki, Azərbaycan dövləti və şəxsən 
Prezident İlham Əliyev Xocalı 
soyqırımının dünyada tanıdılması, 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi barədə 
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması və təcavüzkarın ifşa 
olunması üçün bütün zəruri addım-
ları atıb, bu istiqamətdə irəli sürülən 

ictimai təşəbbüsləri dəstəkləyib. 
Daha sonra Əli Həsənov son 
illər geniş vüsət almış “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq kampaniyasın-
dan bəhs edib, ayrı-ayrı ölkələrin 
dövlət qurumlarını və ictimaiyyətini, 
beynəlxalq təşkilatları bu faciəyə 
adekvat qiymət verməyə çağırıb. 

Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
qətnamələrdən danışan Əli Həsənov 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün, suverenliyinin və beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığının bu qətnamələrdə 
öz təsbitini tapdığını tədbir iştirak-
çılarının diqqətinə çatdırıb. Hazırda 
Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq 
normalarını pozaraq işğalçılıq 
siyasətini davam etdirir. Bununla 
yanaşı, dünyadakı erməni dias-
poru və lobbisi mütəmadi olaraq 
1915-ci il hadisələrini gündəmə 
gətirərək Azərbaycan torpaqla-
rının işğalını, Dağlıq Qarabağ 
problemini və Xocalı soyqırımını, 
evindən qovulmuş bir milyona yaxın 
azərbaycanlının böyük faciəsini 
unutdurmaq və diqqətdən kənarda 
saxlamaq  istəyir. Ona görə də bu 
günlərdə həm Azərbaycanın, həm 
də qardaş Türkiyənin vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatları, diaspor 
qurumları və ziyalıları öz ölkələrinin 
rəsmi dövlət orqanlarına hər cür 
ictimai dəstək verərək Xocalı 
soyqırımı və Azərbaycan torpaq-
larının işğalına dair digər faktları 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırmalı, baş verənlərin obyektiv 
qavranılmasına və adekvat hü-
quqi-siyasi qiymətinin almasına 
çalışmalıdırlar. Azərbaycan və türk 
diaspor təşkilatları öz çevikliyini və 
mütəşəkkilliyini artırmalı, əlaqəli 
şəkildə fəaliyyət göstərməlidirlər.

Daha sonra çıxış edən Buxarest 
Dövlət Universitetinin professoru, 
Rumıniya-Azərbaycan Dostluq 
Cəmiyyətinin sədri Dumitru Balan 
Azərbaycan xalqının uzaq və yaxın 
keçmişdə öz dövlətinin qurulması və 
müstəqilliyinin qorunması uğrunda 
böyük əziyyətlər çəkdiyini deyib. Bil-
dirib ki, Azərbaycanın Cənubi Qaf-

qazın ən zəngin ölkələrindən biri ol-
ması, regiondakı strateji əhəmiyyəti 
bu çətinliklərin əsas səbəbləridir. 
Professor Azərbaycanın hər 
zaman böyük imperiyaların diqqət 
mərkəzində olduğunu vurğulayıb. 
Ölkəmizin müstəqillik tarixindən 
danışan D.Balan Xocalı soyqırımı-
nın yalnız Xocalı şəhərinin günah-
sız sakinlərinə qarşı deyil, həm 
də bütünlüklə bəşəriyyətə, bütün 
sivilizasiyalara və beynəlxalq aləmə 
qarşı törədilən soyqırımı olduğunu 
vurğulayıb.

Sonda çıxış edən “Geopoliti-
ka” jurnalının baş redaktoru Vasile 
Simileanu Azərbaycan xalqına baş-
sağlığı verərək bildirib ki, rəhbərlik 
etdiyi “Topform” nəşriyyatı tərəfindən 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, 
Xocalı soyqırımının həqiqətlərini 
təbliğ edən bir sıra kitablar çap 
edilib. O cümlədən Azərbaycan 
xalqının müstəqillik tarixi, İrəvan 
xanlığı, Rumıniya və Azərbaycan 
arasında münasibətlərə dair 
kitablar da işıq üzü görüb. Bütün 
bu nəşrlər rumın cəmiyyətində 
dost, qardaş Azərbaycan xalqının 
tarixini dərindən başa düşməyə 
fürsət yaradıb. Xocalı faciəsinə 
toxunan V.Simileanu bəşəriyyətə 
qarşı törədilən bu cinayətin 
təşkilatçılarının tezliklə cəzalarını 
alacaqlarına əmin olduğunu və 
Cənubi Qafqazı hər zaman sülh 
içində görmək istədiyini vurğulayıb.

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu-
nun hazırladığı “Xocalı soyqırımı” 
adlı film nümayiş olunub.

Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
əziz xatirəsinə ehsan süfrəsi açılıb.

Xocalıda törədilən vəhşilikləri 
əks etdirən fotoşəkillər və xarici 
ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində bu 
faciə barədə dərc edilmiş material-
lar, rumın, ingilis və digər dillərdə 
broşürlər, kitablar, CD-lər, məqalələr 
tədbir iştirakçılarının marağına 
səbəb olub.

İqbal HACIYEV 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Buxarest

Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi 
Rumıniyada dərin ehtiramla anılıb

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər çərçivəsində Buxarestdə 
yerləşən Rumıniya Milli Kitabxanasında anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Rumıni-
yada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, nümayəndələri, ziyalılar, 

universitetlərin professor və tələbə heyətləri, Türk İş Adamları Dərnəyinin, Türk-Tatar 
Birliyinin, “SOCAR Petroleum SA” şirkətinin əməkdaşları, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq 
Cəmiyyəti, Rumıniya-Azərbaycan İkitərəfli Sənaye və Ticarət Palatası, Rumıniya-Azərbaycan 
Mədəniyyət və Gənclər Assosiasiyası İdarə heyətlərinin üzvləri, bu ölkədə yaşayan və təhsil 
alan azərbaycanlılar, yerli jurnalistlər iştirak ediblər.



Prezident vətəndaşla bank arasında 
etimad mühitini bərpa etdi

Bununla belə dün-
ya iqtisadi və maliyyə 
böhranının Azərbaycan 
iqtisadiyyatına təsirləri 
əhalinin sosial cəhətdən 
həssas qrupunun ödəmə 
qabiliyyətinin zəifləməsinə, 
bunun da nəticəsində, kredit 
təşkilatlarından xarici valyu-
tada borc alan vətəndaşların 
bank sistemi qarşısında 
vaxtı keçmiş kreditlər üzrə 
öhdəliklərinin artmasına, eyni 
zamanda, bu öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi ilə bağ-
lı məsələlərə məhkəmə 
müstəvisində baxılma hal-
larının çoxalmasına gətirib 
çıxarıb. 

Son illərdə ölkədə mak-
roiqtisadi sabitliyin təmin 
olunması, iqtisadi inkişaf 
templərinin getdikcə artma-
sı və maliyyə imkanlarının 
genişlənməsi digər sahələr 
kimi, əhalinin xarici valyutada 
olan ödəmə vaxtı keçmiş kre-
dit borclarının ödənilməsinə 
də dövlət dəstəyi göstərilməsi 
üçün şərait yaradıb. 

Prezident yanında keçirilən 
iqtisadi və sosial məsələlərlə 
bağlı müşavirədə bu barədə 
ətraflı danışan dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyev bildi-
rib ki, problemli kreditlərlə 
əlaqədar hökumət üzvlərinə 
müvafiq göstərişlər verilib. 
Bu istiqamətdə ötən ildən 
başlayaraq çox fəal iş aparılır, 
təkliflər paketi hazırlanır: 
“Bilirəm ki, Milli Məclisdə də 
bu məsələ müzakirə olunur. 
Müxtəlif təkliflər səsləndirilir. 
Əlbəttə, biz istəyirdik ki, bu 
məsələ ciddi ictimai diskus-
siyalara da səbəb olsun və 
buna nail olduq. Ancaq deyə 
bilərəm ki, bu məsələ ilə son 
mərhələdə işçi qrupu çox 
ciddi məşğuldur. İki aydan 
çoxdur ki, təkliflər üzərində 
iş aparılır. Bu, o qədər də 
sadə məsələ deyil. Biz bu 
məsələni həll etməklə əsas 

vəzifəni vətəndaşların rifah 
halının yaxşılaşmasında, 
onların maliyyə yükünün 
azaldılmasında görürük. 
Bu, ilk növbədə, ciddi so-
sial təşəbbüs kimi qəbul 
edilməlidir”.

Azərbaycan Prezidenti 
müşavirədə daha sonra 
vurğulayıb ki, bir neçə ay 
ərzində aparılan çox ciddi 
müzakirələr artıq müəyyən 
nəticəyə gəlməyə şərait ya-
radır. Ümid edirəm ki, biz bu 
təhlilin son mərhələsindəyik, 
tezliklə vaxtı keçmiş kreditlər 
üzrə problem öz həllini 
tapacaq və Azərbaycan bu 
məsələnin həlli ilə bağlı da öz 
liderliyini göstərəcək.

Dövlətimizin başçısı 
çox keçmədi ki, bu vədinə 
də sadiqliyini təsdiqlədi. 

Fevralın 28-də imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasın-
da fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqın-
da” Fərman bunun bariz 
ifadəsidir. 

Fərmanda nəzərdə tutu-
lan tarixlərə fiziki şəxslərin 
banklara 10 min ABŞ 
dollarınadək xarici valyutada 
olan əsas kredit borclarının 
devalvasiya ilə bağlı ma-
natla artmış hissəsi müvafiq 
qaydada qiymətləndirilməklə, 
Mərkəzi Bankının elan etdiyi 
məzənnəyə uyğun şəkildə 
dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına üç aydan gec ol-
mayaraq manatla ödənilməsi 
qərara alınıb. 

Ödəniş, ilk növbədə, fiziki 
şəxslərin banklar və ləğvetmə 

prosesində olan banklar qar-
şısında ödəniş müddəti keç-
miş əsas kredit borclarının 
ödənilməsinə yönəldiləcək, 
qalan məbləğ isə həmin 
fiziki şəxslərin sərəncamına 
veriləcək.

Bir fiziki şəxsə ödəniləcək 
vəsaitin ümumi məbləği isə 
5 min ABŞ dollarının manat 
ekvivalentindən çox olmaya-
caq. 

Mərkəzi Bank adı çəkilən 
fərman qüvvəyə mindiyi tarixə 
fiziki şəxslərin xarici valyuta-
da əsas məbləği 10 min ABŞ 
dollarınadək, milli valyutada 
isə 17 min manatadək olan 
kreditlər üzrə vaxtı keçmiş 
kredit borclarının restrukturi-
zasiyası məqsədilə Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Pala-
tasının müraciəti əsasında, 

banklara 682 milyon ma-
nat məbləğinədək dövlət 
zəmanəti ilə təmin edilmiş 
güzəştli kredit verəcək. 
Mərkəzi Bank, həmçinin 
bankların valyuta mövqeyinin 
pisləşməsinin qarşısını almaq 
məqsədilə ayrılmış kreditin 
hesabına banklara, onların 
müraciəti əsasında 215 mil-
yon ABŞ dolları dəyərinədək 
xarici valyutada ifadə olun-
muş, illik faiz dərəcəsi 0,5 
faiz olmaqla qiymətli kağız-
ların verilməsini də təmin 
edəcək.

Fərmanda banklara 
nəzərdə tutulan siyahı üzrə 
vaxtı keçmiş kredit borcu olan 
fiziki şəxslərə yeni güzəştli 
kredit müqaviləsi bağlan-
masını təklif etmələri, fiziki 
şəxslərin vaxtı keçmiş kredit 
borclarının restrukturizasiya 
olunacağını nəzərə alaraq, 
banklar bir ay müddətində 
həmin kreditlərə hesablan-
mış faizlərin silinməsini və 
məhkəmədə olan işlərin geri 
çağırılmasını, eləcə də borc-
ları restrukturizasiya olunmuş 
fiziki şəxslərin borc yükünün 
yüngülləşdirilməsini reallaşdı-
ran digər tədbirlər görmələri 
tövsiyə olunub.

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası isə banklar-
la birlikdə bir ay müddətində 
fiziki şəxslərin xarici valyuta-
da əsas məbləği 10 min ABŞ 
dollarınadək, milli valyutada 
isə 17 min manatadək olan 
kreditləri üzrə vaxtı keçmiş və 
sözügedən fərmana əsasən 
hər bir bank üzrə restrukturi-
zasiya olunmalı kredit borcla-
rının məbləğini və borcluların 
siyahısını müəyyən edərək, 
bu barədə Azərbaycan 
Prezidentinə, Maliyyə 
Nazirliyinə və Mərkəzi Banka 
məlumat verəcək.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev problemli 
kreditlər məsələsinə də son qoydu

 � Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
“Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərman 
imzalayıb. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda əhalinin rifahını 
yüksəltmək, sosial müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini 
təmin etmək dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının 
prioritetlərindəndir. 

Fərmanda 2015-ci ildə baş verən 
21 fevral və 21 dekabr tarixli devalva-
siyalarla bağlı ayrıca bəndlər nəzərdə 
tutulub. Birinci devalvasiyadan sonra 
əhalinin banklara olan borcunun artan 
hissəsi 0,27 qəpik idisə, son fərmanla 
onun 0,25 qəpiyi silinir. İkinci deval-
vasiyadan sonra artan hissə 0,92 
qəpik olmuşdusa, onun da 0,60 qəpiyi 
silinir. Kreditlərin borc hissəsi oldu-
ğu kimi qalır, əsasən borcun artan 
hissəsinə güzəşt tətbiq edilir.

Eyni zamanda, bank sisteminin 
sağlamlaşdırılması üçün Mərkəzi 
Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasına müvafiq olaraq 682 
milyon manat və 282 milyon manat 

vəsait ayrılır ki, bank sistemində faiz 
dərəcələri aşağı salınsın, kapitallaş-
ma təmin olunsun, banklar normal 
fəaliyyət göstərə bilsin. Devalvasiya 
nəticəsində borcun artan hissəsi 
və hesablanmış faiz hissəsi dövlət 
büdcəsindən ödəndikdən sonra yerdə 
qalan hissə restruktruzasiya ediləcək 
- yəni şərtlər dəyişdiriləcək. Tutaq 
ki, 2015-cü ilin yanvarında vətəndaş 
0,78 manat məzənnə ilə 5000 dollar 
borc götürüb. Həmin tarix üçün onun 
manatla borcu 3950 manat olmuş-
dusa, 21 dekabr 2015-ci ildə artıq 
7750 manat olub. Belə vəziyyətdə 
məzənnə dəyişikliyi nəticəsində 
zərəri qarşılamaq üçün 5000 dollara 

görə 3000 manat (hər dollar üçün 
60 qəpik) büdcə kompensasiyası 
ödənir. Devalvasiya nəticəsində artan 
hissə ödəndikdən sonra yerdə qalan 
borcları ödəmək üçün vətəndaşlara 
manatla yenidən hesablanmış 
borcları ödəmək üçün 1 il güzəşt 
müddəti olmaqla 5 illiyə illik 1 faizlə 
banklar tərəfindən kredit xətti açılır. 
Bu məqsədlə Mərkəzi Bankın da 
banklara illik 0,5 faizlə ümumi həcmi 
682 milyon manat kredit xətti açması 
nəzərdə tutulur. Güzəşt üçün başlan-
ğıc tarix 2012-ci il yanvarın 1-i, son 
tarix 2019-cu il fevralın 28-i götürülür.

Bundan əlavə, problemli 
kreditlərlə bağlı məhkəmə işlərinin 
hamısına yenidən baxılması nəzərdə 
tutulur. Məhkəmələrdə problemli 
kreditlərlə bağlı minlərlə işə baxılmış, 
bəzi hallarda insanlar hətta həbs 
cəzası almışdılar. O işlərin hamısı 
geri çağırılacaq. Bunun üçün müvafiq 
qurumlara göstərişlər verilir. 

Prezident İlham Əliyevin sadə 
vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdı-

rılması istiqamətində atdığı bu inqilabi 
addım da əhali tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Problemli kreditlərin 
həlli Azərbaycan hakimiyyətinin ciddi 
sosial təşəbbüsüdür və vətəndaşların 
rifah halını daha da yüksəltmək, 
onların maliyyə yükünü azaltmaq, 
dünya bazarında neftin qiymətinin 3-4 
dəfə azalması ilə bağlı baş vermiş de-
valvasiya nəticəsində fiziki şəxslərin 
xarici valyutada olan kreditləri üzrə 
üzləşdikləri maliyyə itkilərini qar-
şılamaq məqsədi daşıyır.  Bunun-
la da Azərbaycan əhalinin sosial 
məsələlərinin həllində bütün dünyaya 
öz liderliyini bir daha nümayiş etdirdi.

Teymur ZEYNALOV,  
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə 

doktoru, dosent

Problemli kreditlərlə bağlı fərman 
nə qədər vətəndaşı əhatə edəcək? 

İcraçı direktor bildirib ki, ödəniş ilk 
növbədə fiziki şəxslərin kredit təşkilatları 
qarşısında ödəniş müddəti keçmiş 
əsas kredit borclarının ödənilməsinə 
yönəldiləcək, qalan məbləğ isə həmin 
fiziki şəxslərin sərəncamına veriləcək: 
“Bir fiziki şəxsə ödəniləcək vəsaitin 
ümumi məbləği 5 000 (beş min) ABŞ 
dollarının manat ekvivalentindən çox 
ola bilməz.” V.Qasımlı qeyd edib ki, 
Prezident fərmanının sosial əhəmiyyəti 

kifayət qədər yüksəkdir: “Belə ki, 
Fərmanın əhatə dairəsinə 800 min 
nəfərdən çox insan düşür. Bunun üçün 
dövlət tərəfindən 700 milyon manatdan 
artıq vəsait ödəniləcək.”

V.Qasımlının sözlərinə görə fərman 
həm də bank sektorunun maraqlarını 
nəzərə alıb: “10 000 (on min) ABŞ 
dollarınadək, milli valyutada isə 17 000 

(on yeddi min) manatadək əsas kredit 
borcu olan fiziki şəxslərin gecikmədə 
olan borcları uzunmüddətli və aşağı fa-
izli kreditlərlə əvəzlənəcək və restruktu-
rizasiya olunacaq. Bunun üçün banklara 
682 milyon manat məbləğinədək dövlət 
zəmanəti ilə təmin edilmiş güzəştli 
kredit veriləcək. Eyni zamanda bank-
ların valyuta mövqeyinin pisləşməsinin 

qarşısını almaq məqsədilə ayrılmış 
kreditin hesabına banklara, onların 
müraciəti əsasında 215 milyon ABŞ 
dolları dəyərinədək xarici valyutada 
ifadə olunmuş, illik faiz dərəcəsi 0,5 faiz 
olmaqla qiymətli kağızların verilməsi 
təmin olunacaq.”

V.Qasımlı deyib ki, Azərbaycan 
digər post-sovet ölkələrinə nisbətən 
problemli kreditlərin həllində daha 
sistemli və əhatəli yanaşmanı ortaya 
qoyub, həmçinin əhalinin maraqlarını 
daha yüksək səviyyədə nəzərə alıb:

“Problemli kreditlərin həlli Prezident 
İlham Əliyevin apardığı sosial xarakterli 
islahatların tərkib hissəsidir. 2019-cu il 
Azərbaycanda sosial rifah ilidir.”

Prezident İlham Əliyevin 
ölkədə fiziki şəxslərin prob-
lemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında fərman imzalaması 
bu istiqamətdə daha bir 
qətiyyətli addım oldu.

Milli Məclisin depu-
tatı Rüstəm XƏLİLOV 
bu fərmanı yüksək 
qiymətləndirərək dedi: 

– Neçə il idi ki, əhalini 
narahat edən məsələlərdən 
biri də problemli kreditlərin 
yığılıb qalması və öz 
həllini tapmaması idi. 
Banklarla vətəndaşlar 
arasında yaranan nara-
zılıq getdikcə daha da 
gərginləşirdi. Azərbaycanda 
manatın məzənnəsinin 
dəyişməsindən sonra 
cəmiyyətdə müzakirə olunan 
məsələlərdən biri də əhalinin 
xarici valyutada kreditləri ilə 
bağlı idi. Banklarda prob-
lemli kreditlərin həcminin 
artması son dövrlərdə 
ciddi narahatlıq doğurmağa 
başlamışdı. Bu tenden-
siyanın bir çox səbəbləri 
var. Hesab edirəm ki, əsas 

səbəblərdən biri problemli 
kreditlərin yığılması işinin 
düzgün aparılmamasıdır. 
Təəssüflə qeyd etməliyəm 
ki, problemli kreditlərin idarə 
edilməsi sahəsində çox ciddi 
porblemlər mövcuddur. Bu 
sahədə təkmilləşdirmələr çox 
ləng aparılır, əksər hallarda 
isə nəticəsiz olurdu.

Banklar müştəri ilə 
danışıq imkanları tam 
tükənməmiş müştərini 
məhkəməyə verirdi. Bu 
halda müştərilər, təbii ki, 
onları məhkəməyə verən 
banklardan narazı qalır və 
krediti ödəməmək üçün 
yollar axtarırdı. Müştəri, hətta 
məhkəməyə göndərilsə belə, 
onunla ünsiyyət kəsilməməli, 
istənilən vaxt məhkəmənin 
dayandırılmasının mümkün-
lüyü izah edilməli idi. Lakin 
bütün bunların əvəzində 
banklar nəyin bahasına 
olursa-olsun, verdiyi krediti 
geri almağa çalışırdı. Bu 
gün bütün məhkəmələrdə 
müştəri – bank çəkişməsi 
ilə əlaqədar yüzlərlə şikayət 
ərizəsi var. Həmişə xalqa 

arxa-dayaq olan möhtərəm 
Prezidentimizin bu günlərdə 
fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqın-
da fərman imzalaması 
bu məsələlərə birdəfəlik 
son qoydu. Bununla da 
vətəndaşların kredit proble-
mi öz həllini tapdı. Özü də 
əhalinin xeyrinə. Son vaxtlar 
imzalanan sosialyönümlü 
fərman və sərəncamlar 
təsdiqləyir ki, dövlət baş-
çısının qərarları bütün 
dünya üçün sosial inqilab 
nümunəsidir. Prezident İlham 
Əliyev sözünə bütöv lider 
nümunəsi nümayiş etdirdi. 

Birmənalı şəkildə 
demək olar ki, 2019-cu ilin 
əvvəlindən sosial sahədə 
qəbul olunmuş qərarlar, 
o cümlədən də problemli 
kreditlərin həlli öz miqyasına, 
əhatə dairəsinə görə, sözün 
əsl mənasında, inqilabi 
qərarlardır.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Vətəndaşların kredit 
problemi öz həllini tapdı

Ölkəmizdə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial 
müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasının prioritet istiqamətidir. Son vaxtlar dövlət başçısının 

bu istiqamətdə qəbul etdiyi qərarlar, imzaladığı sərəncam və fərmanların hər 
biri əhaliyə böyük sevinc bəxş edir. Çünki bütün bunların əsasını insan amili 
təşkil edir. Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi məqsədilə ardıcıl surətdə 
həyata keçirilən tədbirlər, iqtisadi və institusional islahatlar, yeni idarə etmə 
sisteminə keçid vətəndaşların yaşayış səviyyəsini 
daha da yaxşılaşdırır, yeni iş yerləri açılır, əhalinin 
məşğulluğunun və gəlirlərinin artmasını təmin 
edir, yoxsulluq səviyyəsinin daha da azalmasına 
zəmin yaradır. 
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 � Fevralın 25-də Prezident İlham 
Əliyevin yanında keçirilmiş iqtisadi və 
sosial məsələlərlə bağlı müşavirədə 
dövlət başçımızın problemli kreditlər 
məsələsinin həlli ilə bağlı verdiyi 
proqnozun nəticələrini çox gözləməli 
olmadıq. Artıq həmin məsələnin həlli ilə 
bağlı fərman imzalanıb. 

Dövlət başçımızın dünən – fevralın 28-də 
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərmanın 
preampulasında qeyd edilir ki, Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin rifahını yüksəltmək, 
sosial müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini 
təmin etmək dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf 
konsepsiyasının prioritetlərindəndir.

Qeyd edilir ki, qlobal iqtisadi və maliyyə 
böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirləri 
əhalinin müəyyən qrupunun ödəmə 
qabiliyyətinin zəifləməsinə, bunun da 
nəticəsində, kredit təşkilatlarından xarici 
valyutada borc almış vətəndaşların bank 
sistemi qarşısında vaxtı keçmiş kreditlər üzrə 
öhdəliklərinin artmasına və bu öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələlərə 
məhkəmə müstəvisində baxılma hallarının 
çoxalmasına rəvac vermişdir.

Ölkədə həyata keçirilən hərtərəfli isla-
hatlar nəticəsində dövlətin iqtisadi imkanları 
nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşmış, 
bunun nəticəsində isə əhalinin xarici valyuta-
da olan ödəmə vaxtı keçmiş kredit borclarının 
ödənilməsinə də dövlət dəstəyi göstərilməsi 
üçün şərait yaranmışdır.

Odur ki, dövlət başçımız dünya bazarında 
neftin qiymətinin 3-4 dəfə azalması ilə bağlı 
baş vermiş devalvasiya nəticəsində fiziki 
şəxslərin xarici valyutada olan kreditləri üzrə 
onların üzləşdiyi maliyyə itkisini qarşılamaq, 
o cümlədən problemli kreditlər məsələsinin 
həllinə dövlət dəstəyini təmin etmək 
məqsədilə Nazirlər Kabinetinə, Mərkəzi 
Banka, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatasına, banklara və 
müvafiq dövlət qurumlarına xüsusi tapşırıqlar 
vermişdir. 

Fərmanın 5-ci bəndində göstərilir: 
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Ban-
kına tövsiyə edilsin ki, bu fərman qüvvəyə 
mindiyi tarixə fiziki şəxslərin xarici valyu-
tada əsas məbləği 10 000 (on min) ABŞ 
dollarınadək, milli valyutada isə 17 000 (on 
yeddi min) manatadək olan kreditlər üzrə 
vaxtı keçmiş kredit borclarının restrukturi-
zasiyası məqsədilə, Azərbaycan Respub-
likası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Pala-
tasının müraciəti əsasında, banklara 682 
000 000 (altı yüz səksən iki milyon) manat 
məbləğinədək dövlət zəmanəti ilə təmin edil-
miş güzəştli kredit verilməsini təmin etsin. 

Bu, o deməkdir ki, dövlət başçısı ölkə 
vətəndaşlarının banklara olan borclarının bir 
hissəsini ödəmək üçün büdcədən 682 milyon 
manat vəsait ayrılmasına göstəriş verir. Yəni 
hələ 2003-cü ildə – prezidentliyə namizəd ol-
duğu dövrdə “Xalq mənə etimad göstərərsə, 
mən bütün azərbaycanlıların, ölkənin hər bir 
vətəndaşının Prezidenti olacağam” – deyən 
cənab İlham Əliyev bu fərmanla bəlkə də 
yüzüncü dəfə həmin tezisin həqiqət olduğunu 
sübut etdi. 

İbrahimxəlil İBRAHİMOV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının dosenti

 Məktəblilərimiz Beynəlxalq 
Qış Kompüter Məktəbində
Azərbaycan məktəbliləri 

Moskvada keçirilən Beynəlxalq 
Qış Kompüter Məktəbində işti-
rak edirlər. Təhsil Nazirliyindən   
bildirmişlər ki, avqustun 4-dən 
11-dək Bakıda keçiriləcək XXXI 
Beynəlxalq İnformatika Olim-
piadasına hazırlıq çərçivəsində 
baş tutan səfərdə ölkəmizi 6 şa-
gird təmsil edir. Məktəblilərimiz 
dünyanın digər  ölkələrindən 
gələn həmyaşıdları ilə birgə 
beynəlxalq mütəxəssislərin 
dərslərini dinləyir və müxtəlif 
yarışlarda iştirak edirlər.

İnformatika fənni üzrə 
azərbaycanlı şagirdlərin 
beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq 
prosesi  “Azercell Telecom”un 

Barama İnnovasiya və Sahib-
karlıq Mərkəzi ilə birgə həyata 
keçirilir.

Beynəlxalq qış kompüter 
məktəbi martın 6-dək davam 
edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Prezident növbəti dəfə göstərdi ki, 

dövlət xalq üçündür

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin problemli kreditlərlə bağlı 
fərmanı 800 min nəfəri əhatə edəcək. Bunu İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal 

Qasımlı deyib.Vüsal Qasımlı bildirib ki,  bu məqsədlər üçün dövlət 700 
milyon manatdan çox vəsait ayıracaq. Dövlət dəstəyini müəyyən etmək 
üçün 2015-ci il fevralın 21-i və dekabrın 21-i tarixləri, başqa sözlə, məzənnə 
dəyişdiyi tarixlər əsas götürülüb: “2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyuta-
da mövcud olan əsas kredit borcuna münasibətdə – 1 ABŞ dollarına 0,25 
manat (0,15 ABŞ dolları) və 2015-ci il fevralın 22-dən həmin ilin dekabrın 
21-dək bağlanmış kredit müqavilələri üzrə xarici valyutada əsas kredit 
borcuna münasibətdə – 1 ABŞ dollarına 0,6 manat (0,35 ABŞ dolları) kimi 
qiymətləndirmə olacaq. 2015-ci il fevralın 21-nə və dekabrın 21-nə mövcud 
olmuş xarici valyutada əsas kredit borclarına hər iki qayda tətbiq olunur.”

Azərbaycanda əhalinin rifahını daha da yüksəltmək, insanların sosial 
müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək dövlətin sosial-iqti-
sadi inkişaf konsepsiyasının prioritetləri sırasında mühüm yer tutur. Bu 
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, reallaşdırılan iqtisadi və insti-

tusional islahatlar vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına, yeni iş 
yerlərinin açılması sayəsində əhalinin məşğulluğunun və gəlirlərinin artmasına, 
yoxsulluq səviyyəsinin daha da azalmasına öz müsbət təsirini göstərir. 
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– Dövlət Neft Fondunun 
2018-ci ildəki fəaliyyətinin 
nəticələri necə olub? 

– Ötən il ən mühüm məsələ 
ilin profisitlə başa çatdırılması 
olub. Belə ki, Neft Fondunun 
2018-ci il büdcəsində gəlirlər 
15,3 milyard manat, xərclər 
11,5 milyard manat, profisitin 
3,8 milyard manat nəzərdə 
tutulmasına baxmayaraq, xam 
neftin faktiki qiymətinin büdcədə 
nəzərdə tutulan 55 ABŞ dolları 
ilə müqayisədə daha yüksək 
olması nəticəsində ARDNF-in 
büdcəsində 6,2 milyard manat 
profisit yaranıb. Beləliklə, 2018-ci 
ilin əvvəlinə 35,8 milyard dollar 
səviyyəsində olan Dövlət Neft 
Fondunun aktivlərinin həcmi ilin 
sonuna təqribən 7,6 faiz artaraq 
38,5 milyard dollara çatıb.

2018-ci ildə layihələrin 
maliyyələşdirilməsi istiqamətində 
Neft Fondu bir çox nailiyyətlərə 
imza atıb. 2001-ci ildən 
etibarən ARDNF bir çox stra-
teji əhəmiyyətli layihələrin 
maliyyələşdirilməsində iştirak 
edir. Bunlardan dünyanın ən iri 
enerji layihələri sırasında mühüm 
yer tutan TANAP, “Şahdəniz 2”, 
eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars yeni 
dəmir yolu kimi layihələr uğurla 
icra edilib, Türkiyənin ən nüfuz-
lu layihəsi sırasına daxil olmuş 
“Star” neft emalı zavodu komplek-
si ötən il Prezident İlham Əliyevin 
iştirakı ilə istifadəyə verilib. 

ARDNF-in maliyyələşdirdiyi 
bir sıra layihələrin, o cümlədən 
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Proqramının, Sa-
mur-Abşeron suvarma sisteminin 
yenidən qurulması layihəsinin 
icrası artıq başa çatmaq üzrədir. 
Belə ki, 2021-ci ildə xaricdə təhsil 
proqramı çərçivəsində təhsil alan 
son tələbənin məzun olması 
nəzərdə tutulur. Samur-Abşe-
ron suvarma sisteminin yenidən 
qurulması layihəsi çərçivəsində 
görülmüş işlər isə tamamla-
nıb, 2019-cu ildə bu layihə 
çərçivəsində son obyekt olaraq 
Şabran rayonu ərazisində yeni 
suvarılan torpaqların istifadəyə 
verilməsi obyektinin tikintisi-
nin başa çatdırılması nəzərdə 
tutulur. Məcburi köçkünlərin 
sosial məişət və məskunlaşma 
məsələləri ilə bağlı tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsinə gəldikdə, 
cari ildə Neft Fondu tərəfindən bu 
layihənin maliyyələşdirilməsi da-
vam etdiriləcək ki, bu məqsədlə 
ARDNF-in 2019-cu il büdcəsində 
200 milyon manat vəsait ayrılıb.

Vurğulamaq istərdim ki, 2018-
ci il ərzində Dövlət Neft Fondu 
özünün uzunmüddətli investisiya 
strategiyasının icrasına davam 
edib. Bununla belə, 2018-ci ildə 
səhmlər, özəl səhmlər, daşınmaz 
əmlak və qızıl kimi aktivlər üzrə 
yeni investisiyalar həyata keçirilib. 

Belə ki, daşınmaz əmlak 
portfelində müştərək və fond 
investisiya strategiyaları üzrə 
ümumilikdə beş yeni yatırım 
edilib. Əlavə olaraq, özəl səhm 
investisiyaları üzrə isə 2018-ci 
ildə 5 yeni fonda investisiyalar ilə 
bağlı müqavilələr imzalanıb.

– Maliyyə Sabitliyi Şurasının 
üzvü kimi sizdən öyrənmək 
istərdik, ölkədə maliyyə sa-
bitliyinin təmin edilməsi və 
fiskal dayanıqlılığın qorunma-
sı istiqamətində hansı işlər 
görülüb və görülən bu tədbirlər 
əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə necə təsir 
edir? 

– Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında iqtisadiyyatın 
bütün sahələrində genişmiqyaslı 
islahatlar aparılır. Bu islahatlar 
son nəticə olaraq ölkənin iqti-
sadi inkişafının sürətlənməsinə 
və əhalinin maddi-rifah halının 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. 
Belə ki, son illər ərzində ölkədə 
maliyyə və bank sisteminin 
sağlamlaşdırılması, fiskal da-
yanıqlılığın gücləndirilməsi, 
institusional struktur islahatları 
istiqamətlərində mühüm qa-
nunvericilik aktları və normativ 
sənədlər hazırlanaraq qəbul 
edilib. Eyni zamanda, son illərdə 
vergi və gömrük sistemlərində də 
dərin struktur islahatları aparılıb 
ki, bu islahatlar da ilk növbədə, 
ölkədə fiskal intizamın və maliyyə 
potensialının gücləndirilməsinə 
xidmət edir. 

Yuxarıda qeyd edilən bütün 
bu tədbirlər sayəsində əhalinin 
maddi-rifah halının və sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə imkan 
yaranıb. Minimum əməkhaqqının, 
pensiyaların, tələbələrin 
təqaüdlərinin artırılması bu 
sahədə həyata keçirilən əsas 
tədbirlərdən olub. Prezident 
İlham Əliyevin yanında keçirilən 
iqtisadi və sosial məsələlərlə 
bağlı müşavirədə ölkədə aparılan 
iqtisadi islahatların, şəffaflıqla 
bağlı görülən işlərin müsbət 
nəticələri və bu nəticələrin, ilk 
növbədə, büdcə daxilolmalarının 
artmasına müsbət təsiri xüsu-
si vurğulanıb. Məhz bu uğurlu 
nəticələrə əsaslanaraq ölkə 
başçısı tərəfindən fevralın 25-26-
də əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində çox 
mühüm sərəncamlar imzalanıb. 
Bu sənədlər sırasında Prezident 
İlham Əliyevin “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında” 2019-cu il 25 fevral 
tarixli sərəncamı xüsusi olaraq 
qeyd edilməlidir. Bu sərəncam 
600 minədək vətəndaşa 
yönələn sosial müavinətlərin 
və Azərbaycan Prezidentinin 
aylıq təqaüdlərinin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması, habelə 
təqaüdlərin əhatə dairəsinin daha 
da genişləndirilməsi məqsədi 
daşıyır. Qeyd olunan müavinət və 
təqaüdlər ilə bağlı artımlar üçün 
cari ildə əlavə olaraq 400 milyon 
manat vəsaitin ayrılması nəzərdə 
tutulur. Eyni zamanda, ölkə 
başçısının 2019-cu il 26 fevral 
tarixli digər sərəncamı ilə məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin məbləği 2019-cu il 
aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb. 

Ölkə başçısı tərəfindən 
imzalanmış bu fərman və 
sərəncamlar dövlətin ölkə 
vətəndaşlarına göstərdiyi qayğı-
nın bariz nümunəsidir. Prezident 
İlham Əliyevin müşavirədə qeyd 
etdiyi kimi Dövlət Neft Fondu-
nun gəlirlərinin artması, ölkənin 
maliyyə vəziyyətinin yaxşılaş-
ması bu cür sosialyönümlü 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə, 
əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə, maddi ri-
fah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində mühüm və davamlı 
addımların atılmasına imkan 
yaradır. 

– 2018-ci ildə Neft Fondu-
nun mənfəət neftinin və qazın 
satışından əldə etdiyi gəlirlər, 
eləcə də neft-qaz sazişlərinin 
imzalanması və ya icrası ilə 
bağlı bonus ödənişləri nə 
qədər olub?

– Bildiyiniz kimi, ARDNF-
in 2018-ci il büdcəsində neftin 
bir barrelinin qiyməti 55 dollar 
səviyyəsində qəbul edilib. Lakin 
il ərzində neftin dünya bazarında 
satış qiymətinin büdcədə nəzərdə 
tutulandan yüksək olması ilə 
əlaqədar Dövlət Neft Fondunun 
neft və qaz gəlirləri büdcədə 
nəzərdə tutulana nisbətən çox 
olub. Ötən il ərzində ARDNF-
in mənfəət nefti və qazın satışı 
ilə bağlı gəlirləri təxminən 9,8 
milyard dollar təşkil edib. Bun-
dan başqa “Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorunda Azəri, 
Çıraq və Günəşli yatağının 
dərinlikdə yerləşən hissəsinin 
birgə işlənməsi və hasilatın 
pay bölgüsü haqqında” 2017-
ci il 14 sentyabr tarixli Sazişə 

əsasən 2018-2025-ci illər ərzində 
ümumilikdə 3,6 milyard dollar 
ödənilməsi nəzərdə tutulur ki, 
bonus məbləğinin ilk hissəsinə 
aid 450 milyon dollar vəsait 2018-
ci ildə ARDNF-ə daxil olub. Eyni 
zamanda nəzərinizə çatdırıram 
ki, bonusun ikinci hissəsi - 450 
milyon dollar cari ilin yanvarında 
ödənilib.

– 2019-cu ildən 
gözləntiləriniz nələrdir? 

– ARDNF-in 2019-cu il üzrə 
büdcə layihəsi hazırlanarkən 
neftin bir barrelinin satış qiyməti 
dövlət büdcəsində olduğu kimi 
60 dollara bərabər götürü-
lüb. Proqnozlaşdırılan qiymət 
səviyyəsinə uyğun olaraq, cari 
ildə Neft Fondunun büdcə gəlirləri 
15,5 milyard manat səviyyəsində 
nəzərdə tutulub. Fondun 2019-cu 
il üzrə proqnozlaşdırılan xərcləri 
11,6 milyard manat təşkil edir ki, 
bunun 11,4 milyard manatını (98 
faiz) dövlət büdcəsinə transfert, 
200 milyon manatını (1,7 faiz)  
məcburi köçkünlərin sosial-məişət 
və məskunlaşma məsələləri ilə 
bağlı tədbirlər, 30,9 milyon mana-
tını (0,3 faiz) isə ARDNF-in idarə 
edilməsi ilə bağlı xərclər təşkil 
edir.

Dövlət büdcəsinin 2019-
cu ildə ümumi gəlirlərinin 23,2 
milyard manat səviyyəsində 
olacağı proqnozlaşdırılır ki, onun 
tərkibində neft sektorundan 
daxilolmaların 13,7 milyard manat 
təşkil edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, 
dövlət büdcəsi gəlirlərinin 49 
faizinin Neft Fondundan edilən 
transfertlər hesabına formalaşa-
cağı proqnozlaşdırılır. Bununla 
yanaşı, ARDNF-in transfertlərinin 
dövlət büdcəsinin neft gəlirlərində 
payının təqribən 83 faiz təşkil 
edəcəyi gözlənilir.  

– 2018-ci il səhm bazarları 
üçün bir qədər çətin il oldu. 
Mövcud vəziyyət bir sıra 
maliyyə qurumlarına öz mənfi 
təsirini göstərdi. Dövlət Neft 
Fonduna səhm bazarlarındakı 
vəziyyətin təsiri necə olub?

– Məlum olduğu kimi, ötən il 
beynəlxalq səhm bazarlarında ya-
şanan yüksək qiymət dəyişkənliyi 
mühiti və bu əsnada yaranan 
enmə trendi bir çox uzunmüddətli 
institusional investorlar (o 
cümlədən, aparıcı suveren ehtiyat 
fondlarının əksəriyyəti) üçün 
də təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, 
investisiya portfelinin əhəmiyyətli 
hissəsinin səhm aktivlərinin 
təşkil etdiyi bu investorlar 
gəlirliliklərində aşağı və ya mənfi 
nəticələr əldə ediblər. Misal üçün 
2018-ci ildə Norveçin suveren 
fondu Dövlət Pensiya Fondunun 
gəlirliliyi -6,1 faiz, Alyaska və Yeni 
Zelandiyanın suveren fondlarının 
gəlirliliyi isə müvafiq olaraq -1,1 
faiz və -2,18 faiz olub. Qlobal 
səhm bazarlarında mövcud olan 
bu vəziyyət əlbəttə ki, digər 
investorlar kimi ARDNF-in də 
2018-ci il üzrə investisiya portfe-
linin lokal valyutada gəlirliliyinə 
təsir göstərib. Qeyd edilən dövr 
üzrə Neft Fonunun investisiya 
portfelinin lokal valyutada gəlirliliyi 
0,35 faiz olub. 2018-ci il ərzində 
qlobal səviyyədə səhmlər üzrə 
qeydə alınmış mənfi gəlirlilik 
şəraitində ARDNF-in səhm alt-
portfelinin fərdi gəlirliliyi -6,57 faiz 
təşkil edib (nəticədə, birjalarda 

alınıb-satılan səhm investisiya-
larında yatırımlara başlanılan 
dövrdən ötən ilin sonuna qədər 
olan toplam gəlirlilik 67,65 faiz 
olub). Belə ki, ötən ilin ilk 9 
ayında qlobal səhm bazarlarında 
müsbət nəticələr əldə olunsa da, 
sonuncu rübdə dünyanın əksər 
əsas iqtisadiyyatlarında qlobal 
iqtisadi artımın zəifləməsi barədə 
bədbin proqnozlar fonunda 
səhm bazarlarında mənfi gəlirlilik 
qeydə alınıb. Bununla yanaşı, 
beynəlxalq ticarət əlaqələrində 
və Brexit ətrafında yaranmış 
gərginlik, Çinin iqtisadi artım 
dinamikasının zəifləməsi, ABŞ-ın 
Federal Ehtiyat Sisteminin apar-
dığı faiz dərəcəsi siyasəti barədə 
təşvişlərin artması, eləcə də 
Birləşmiş Ştatlarda yüksələn faiz 
dərəcələri fonunda şirkət gəlirləri 
ilə bağlı bədbin gözləntilər kimi 
amillər də sözügedən səhm 
bazarlarında aşağı gəlirliliyə öz 
mənfi təsirini göstərib.

Lakin daha əvvəllər də 
qeyd edildiyi kimi, ARDNF-in 
investisiya portfelində səhm, 
daşınmaz əmlak kimi aktivlərin 
də yer almasında əsas məqsəd 
uzunmüddətli dövrü əhatə edən 
qlobal investisiya portfelinin 
qurulmasıdır. Təbii ki, belə bir 
portfelin qurulması Dövlət Neft 
Fondunun əsas məqsədlərindən 
biri olan neft gəlirlərinin gələcək 
nəsillər üçün qorunub saxlanıl-
ması, habelə toplanan vəsaitlərin 
daimi gəlir mənbəyinə çevrilməsi 
istiqamətində olduqca mühüm 
bir addımdır. Səhmlər də inves-
tisiya aktivi olaraq bu portfel 
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Belə ki, şirkətlərdə sahiblik 
statusu verən, onların mənfəət 
artımını, eləcə də iqtisadi artım 
kimi önəmli komponentləri öz 
dəyərində əks etdirən səhm 
yatırımları uzunmüddətli dövr 
ərzində daha yüksək gəlirlilik 
vəd etməklə, investisiya port-
felinin şaxələndirilməsində 
müstəsna rol oynayır. Əlbəttə, 
belə bir investisiya aktivinin 
portfeldə optimal həcmdə yer 
alması ARDNF-in vəsaitlərinin 
real dəyərinin qorunmasında, 
o cümlədən onların alıcılıq 
qabiliyyətinin saxlanılmasında 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Lakin 
bununla yanaşı, qeyd edilməlidir 
ki, burada səhm investisiyaları 
qısamüddətli dövr ərzində yüksək 
qiymət dəyişkənliyi ilə xarakterizə 
olunur ki, bu da öz növbəsində, 
müəyyən zaman kəsiklərində in-
vestisiya portfelinə əlavə volatillik 
gətirir.

– ARDNF-in xarici 
ölkələrdəki daşınmaz əmlakları 
üzrə gəlirləri nə qədərdir? 
Gələn il bu sahədə yeni investi-
siyalar nəzərdə tutulurmu? 

– Öncə, qeyd etmək istərdim 
ki, 2012-ci ildən etibarən qüvvəyə 
minmiş yeni investisiya siyasətinə 
əsasən Neft Fondunun in-
vestisiya portfelinə daşınmaz 
əmlak da daxil olmaqla yeni 
aktivlər daxil edilməyə başla-
nılıb. Sözügedən strategiyanın 
həyata keçirilməsində əsas hədəf 
ARDNF-in investisiya portfelinin 
müxtəlif maliyyə alətləri üzrə 
şaxələndirilməsi və gəlirliliyinin 
artırılmasıdır. 

Nəzərinizə çatdırıram ki, 
Dövlət Neft Fondunun daşınmaz 
əmlak portfeli üzrə gəlirliliyinin 

əsas komponentləri üzrə əldə 
olunmuş rəqəmlərə əsasən 
2018-ci il ərzində də son illərdə 
adıçəkilən portfel üzrə müşahidə 
edilən müsbət gəlirlilik trendi 
davam edərək ötən il üzrə bu 
göstərici 9,9 faiz olub.

Daşınmaz əmlak bazarının 
ümumi vəziyyəti və bazarda 
cərəyan edən trendlər nəzərə alı-
naraq hər ilin sonunda ARDNF-in 
daşınmaz əmlaka investisiyaları 
ilə bağlı strategiyası yenilənərək 
təsdiqlənir. 2019-cu il üzrə olan 
müvafiq strategiyaya əsasən 
növbəti ildə Şimali Amerika, Avro-
pa, Asiya və Sakit Okean hövzəsi 
regionlarında yerləşən bir sıra 
inkişaf etmiş ölkələrin müxtəlif 
tipli daşınmaz əmlak obyektlərinə 
birbaşa, müştərək və yaxud da-
şınmaz əmlak fondları vasitəsilə 
investisiyalar nəzərdə tutulur.

– ARDNF 2018-ci ildə hansı 
həcmdə qızıl alıb, investisiya 
portfelində qızılın miqdarı və 
dəyəri nə qədərdir?

– Dövlət Neft Fondunun 
investisiya portfelində 2017-ci ilin 
sonuna qızılın ümumi miqdarı 30 
ton 174,9 kiloqram (970 145,5 
troya unsiyası) təşkil edib. Ötən 
il ərzində isə əlavə olaraq dəyəri 
816,96 milyon dollar təşkil edən 
20 ton 778,4 kiloqram (668 040,7 
troya unsiyası) qızıl alınıb ki, 
nəticədə ARDNF-in investisiya 
portfelinə daxil olan qızılın ümumi 
miqdarı keçən ilin sonuna 50 ton 
953,3 kiloqram (1 638 186,3 troya 
unsiyası) və yaxud 2 milyard 
93,09 milyon dollar təşkil edib. 

– Neft Fondunun 2019-cu 
il üzrə investisiya siyasətində 
investisiya portfelində qızıla 
investisiyaların artırılması 
məsələsi öz əksini tapıb. Bu 
sahədə planlarınız nədən 
ibarətdir?

– Qızılın investisiya 
portfelinə daxil edilməsi ümu-
mi portfel səviyyəsində qismən 
şaxələndirmənin və inflyasiyaya 
qarşı hedcinqin təmin edilməsi 
məqsədləri ilə yanaşı, baş-
lıca olaraq ölkə iqtisadiyyatı 
səviyyəsində strateji hədəflərə 
xidmət etməkdir ki, son zaman-
larda qlobal və regional miqyasda 
artan geosiyasi gərginlik fonunda, 
eləcə də qeyri-müəyyən maliyyə 
bazarları şəraitində bu tipli stra-
teji investisiyaların əhəmiyyəti 
artmaqdadır. ARDNF-in 2019-cu 
il üzrə qəbul edilmiş İnvestisi-
ya Siyasətinə əsasən fondun 
investisiya portfelində qızıla olan 
investisiyaların həcmi 5 faizdən 
10 faizədək artırılıb. Həmçinin 
qeyd etmək istərdim ki, cari il 
ərzində Dövlət Neft Fondunun 
investisiya portfelinin həcmi və 
qızılın qiyməti kimi amillər nəzərə 
alınmaqla İnvestisiya Siyasəti ilə 
müəyyən edilən qızıl portfeli üzrə 
hədəf dəyəri çərçivəsində qızılın 
alınması planlaşdırılır.

– Hasilat Sənayesində 
Şəffaflıq üzrə Komissiya hasilat 
sənayesində şəffaflığı və hesa-
batların beynəlxalq standart-
lara uyğunluğunu təşkil edə 
bilirmi?

– Bildiyiniz kimi, Hasilat 
Sənayesində Şəffaflıq üzrə 
Komissiya Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2017-ci il 5 
aprel tarixli “Hasilat sənayesində 

şəffaflığın və hesabatlılığın artırıl-
ması ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” fərmanına əsasən yaradı-
lıb. Komissiyanın başlıca məqsədi 
ölkəmizin hasilat sənayesində 
şəffaflığın və hesabatlılığın təmin 
edilməsidir, komissiya fəaliyyətini 
beynəlxalq şəffaflıq prinsiplərinə 
əsasən icra edir. Qısa zaman-
da komissiya ölkənin hasilat 
şirkətləri, vətəndaş cəmiyyəti və 
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla 
məhsuldar əməkdaşlıq formalaş-
dırmağa nail oldu, komissiyanın 
bütün iclaslarında sözügedən 
maraqlı tərəflərin iştirakı hər 
zaman təmin edilir. Komissi-
yanın 2016-cı və 2017-ci illəri 
əhatə edən Hasilat Sənayesində 
Şəffaflıq üzrə iki ümumiləşdirilmiş 
hesabatı (HSŞ hesabatı) dərc 
olunub. Həmin hesabatlar 
beynəlxalq şəffaflıq prinsiplərini 
əsas tutaraq hazırlanır və ötən 
illərdə də bu sahədə beynəlxalq 
standartlara tam uyğun şəkildə 
dərc olunmuş hesabatlarla açıq-
lanmış məlumatlar eyni ilə HSŞ 
hesabatlarında öz əksini tapıb, 
bəzi hissələrdə daha təfərrüatlı 
şəkildə hesabata daxil edilib. 

Xüsusi vurğulamaq istərdim 
ki, hesabatların hazırlanması 
prosesində bütün tərəflər, o 
cümlədən vətəndaş cəmiyyəti 
nümayəndələri HSŞ hesabatla-
rının hazırlanması üzrə maraqlı 
tərəflərdən ibarət İşçi Qrupun 
üzvləri olub və hesabatların 
tərtibatında birbaşa iştirak edərək 
öz töhfələrini veriblər. Bunun-
la yanaşı, hesabat ilində əsas 
olan göstəriciləri daha geniş 
ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədilə 
İcmal hesabatlar (HSŞ hesabat-
larının qısa versiyası) da dərc 
olunur və paylanılır. Odur ki, 
qeyd olunmuş faktlar sözügedən 
fərmandan irəli gələn tapşırıqların 
icra edilməsinin və komissiyanın 
öz fəaliyyətinin uğurla həyata 
keçirilməsinin göstəricisidir. Bun-
dan əlavə qeyd etmək istərdim 
ki, illər boyu əməkdaşlıq etdiyimiz 
beynəlxalq maliyyə institutları 
və digər qurumlar tərəfindən bu 
günə kimi Azərbaycan tərəfindən 
HSŞ üzrə görülmüş işlər al-
qışlanıb və ölkəmizin hasilat 
sənayesində şəffaflıq üzrə yo-
luna davam edərək beynəlxalq 
şəffaflıq standartlarına sadiq 
qalması yüksək qiymətləndirilib. 

– Bu il ARDNF üçün 
əlamətdar ildir, belə ki, fond 
20 illiyini qeyd edir. Fəaliyyət 
göstərdiyi dövr ərzində Neft 
Fondunun qlobal miqyasda 
uğurları və nüfuzu barədə 
məlumat verərdiniz.

– Fəaliyyətə başladığı gündən 
şəffaflıq və hesabatlılıq əsas 
prinsiplərindən biri olan ARDNF 
hazırda beynəlxalq səviyyədə 
tanınan, şəffaf fəaliyyəti ilə dün-
yanın bir çox nüfuzlu təşkilatları 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilən 
bir qurumdur. 2007-ci ildə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) 
tərəfindən ARDNF-ə BMT-nin 
“Dövlət xidmətində şəffaflığın, ca-
vabdehliyin və məsuliyyətin artırıl-
ması” üzrə mükafatı təqdim edilib. 
Neft Fondu Şərqi Avropa və MDB 
ölkələrinin dövlət təşkilatları ara-
sında sözügedən mükafata layiq 
görülən birinci dövlət qurumudur.

Bildiyiniz kimi, ARDNF Sant-
yaqo Prinsipləri əsasında fikir və 
təcrübə mübadiləsinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə əsası 2009-
cu ildə qoyulan və tərkibində 
dünyanın əksər suveren fondları-
nı birləşdirən Suveren Fondların 
Beynəlxalq Forumunun (SFBF) 
aktiv üzvüdür, ARDNF-in bu 
forumda aktiv iştirakı onun digər 
suveren fondlarla əməkdaşlığının 
gücləndirilməsinə, müva-
fiq beynəlxalq təcrübənin 
bölüşdürülməsinə və bu fondlar 
arasında nüfuzunun artırılmasına 
mühüm təsir göstərir. 

Qeyd etmək istərdim ki, 
SFBF-nin 2009-cu ildə dünyanın 
20-dən çox ölkəsinin suveren 
fondlarının yüksək səviyyəli 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi ilk 
illik görüşü Azərbaycan hökuməti 
və Dövlət Neft Fondunun 
təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilib. 

Əlavə olaraq bildirmək 
istərdim ki, Suveren Fondla-
rın Beynəlxalq Forumunun 
Mərakeş şəhərində keçirilən 
10-cu illik görüşündə SFBF-nin 
5 nəfərdən ibarət idarə heyətinin 
yeni tərkibinə keçirilən seçkilərin 
nəticəsində ARDNF-in icraçı di-

rektoru idarə heyətinə üzv seçilib. 
Eyni zamanda, tədbirdə SFBF-
nin 2020-ci ildə 12-ci illik yığın-
cağının Dövlət Neft Fondunun 
təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilməsi 
qərara alınıb. 

Yuxarıda deyilənlərə əlavə 
olaraq qeyd etmək istərdim ki, 
suveren fondların şəffaflıq və 
hesabatlılığının qiymətləndirilməsi 
sahəsində Beynəlxalq İqtisa-
diyyat üzrə Peterson İnstitutu-
nun əməkdaşı Edvin Truman 
tərəfindən hazırlanmış, struktur, 
idarəetmə, şəffaflıq və hesabatlı-
lıq, maliyyə bazarlarında fəaliyyət 
kateqoriyalarından ibarət olan 
suveren fondların qiymətləndirmə 
cədvəlində ARDNF 60 suveren 
fond arasında yüksək göstərici ilə 
92 balla 4-cü yerdə qərarlaşıb.

Suveren fondların şəffaflıq 
səviyyəsini ölçmək və qeyri-şəffaf 
fəaliyyətlərini müəyyən etməklə 
şəffaflıq, hesabatlılığın artırılma-
sına dəstək vermək məqsədilə 
Suveren fondlar İnstitutunun 
əməkdaşları Karl Linaburq 
və Maykl Maduel tərəfindən 
tərtib edilən “Linaburq-Maduel 
indeksi”ndə 48 suveren fond 
arasında Dövlət Neft Fondu ən 
yüksək balı toplayan və birinci 
yerdə qərarlaşan 12 fonddan 
biridir.

Onu da qeyd etmək lazım-
dır ki, ARDNF cari ildə Suveren 
Fondlar İnstitutu tərəfindən 
tərtib edilən, qurumların 
fəaliyyətlərində tətbiq etdiyi in-
novasiyalar, xüsusi proqramlar, 
maliyyələşdirmə mexanizmləri, 
gəlirlilik göstəriciləri, mövcud 
şərait və həyata keçirilmiş 
təşəbbüslər kimi kriteriyalar 
nəzərə alınmaqla tərtib edilən 
renkinqdə dövlət vəsaitlərinin 
idarə edilməsi üzrə dünyanın 
ən nüfuzlu 100 investoru siya-
hısında 10-cu yerdə qərarlaşıb. 
Nəzərinizə çatdırım ki, siyahıya 
mövcud şəraitdə vəsaitlərin idarə 
edilməsində fərqlənən dünyanın 
böyük suveren fondları, pensiya 
fondları, ianə fondları, və sair 
təşkilatlar arasından seçilmiş 
100 ən nüfuzlu investor daxil 
edilib. Düşünürəm ki, qeyd edilən 
bütün bu göstəricilər ARDNF-in 
beynəlxalq arenada yeri və nüfu-
zunu göstərən mühüm amillərdir.

– 20 illiyini qeyd edən 
Dövlət Neft Fondu tərəfindən 
yubileyi münasibətilə hansı 
tədbirlərin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur?

– Qeyd etdiyiniz kimi, bu il 
ARDNF-in yaradılmasının 20-
ci ili tamam olur. Yubiley ilinin 
qeyd edilməsi məqsədilə bir sıra 
tədbirlər nəzərdə tutulub. Bu 
tədbirlərdən biri Azərbaycanda 
“Impact Investing” (“Müsbət 
təsir gücünə malik investisiya-
lar”) mövzusuna həsr olunmuş 
beynəlxalq konfransın təşkil 
edilməsidir. Son 10 ildə institu-
sional investorlar arasında bu 
kimi investisiyalara olan maraq 
yüksək sürətlə artır. Bu da onunla 
əlaqədardır ki, bu cür investi-
siyalar institusional investorlar 
üçün idarə edilə bilən risklərlə 
yüksək gəlirlilik qazanmaqla 
yanaşı, bu investisiyalar vasitəsilə 
sosial və ətraf mühitə müsbət 
təsiretmə imkanının mövcudlu-
ğudur. Qeyd edilən konfransda 
bu cür investisiyalar sahəsində 
mövcud trendlər, bu sahədə 
gələcək planlar, mövcud bazar-
lar və maliyyə alətləri, müsbət 
təsirli investisiyaların institusional 
investorların investisiya strategi-
yalarında tətbiqi təcrübələri, bu 
kimi investisiyaların ölçülməsi 
və hesabatlılığı məsələlərinin 
müzakirəsi planlaşdırılır. Tədbirdə 
suveren və pensiya fondları 
kimi institusional investorların, 
beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, 
beynəlxalq ekspertlərin iştirakı 
nəzərdə tutulur.

Bu mühüm tədbirlə yanaşı, 
tələbələr üçün “Stock Pitch” 
(“Uğurlu səhm seçimi”) adlı 
müsabiqənin, jurnalistlər arasında 
analitik yazı müsabiqəsinin təşkili 
də nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, Dövlət Neft 
Fondunun 20 illik fəaliyyətini əks 
etdirən filmin hazırlanması da 
tədbirlər planının tərkib hissəsidir.

– Maraqlı müsahibəyə görə 
təşəkkür edirik.

 � “Neftin qiymətinin nəzərdə tutulandan daha yüksək olması nəticəsində 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) 2018-ci il büdcəsində 
6,2 milyard manat profisit yaranıb. Fondun aktivləri təqribən 7,6 faiz artaraq 38,5 
milyard dollara yüksəlib. Keçən il ARDNF-in daşınmaz əmlak portfelində müştərək 
və fond investisiya strategiyaları üzrə ümumilikdə 5 yeni yatırım edilib, özəl səhm 
investisiyaları çərçivəsində isə 5 yeni fonda investisiyalarla bağlı müqavilələr 
imzalanıb. Fondun mənfəət nefti və qazın satışı ilə bağlı ötənilki gəlirləri 9,8 milyard 
dollar olub. Bu ilin yanvarında “Azəri-Çıraq-Günəşli” üzrə yeni saziş çərçivəsində 
Neft Fonduna 450 milyon dollarlıq ikinci bonus ödənişi həyata keçirilib. Cari ildə 
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 49 faizinin Dövlət Neft Fondundan edilən transfertlər 
hesabına formalaşacağı gözlənilir. Keçən il Neft Fondunun daşınmaz əmlak portfeli 
üzrə gəlirliliyi 9,9 faiz təşkil edib və bu il bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə daşınmaz 
əmlak obyektlərinə investisiyalar nəzərdə tutulur”, – bu faktları AZƏRTAC-a eksklüziv 
müsahibəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru 
Şahmar Mövsümov səsləndirib. Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümov 
ARDNF-in ötənilki nailiyyətləri, investisiya siyasəti və cari ildən gözləntiləri barədə 
AZƏRTAC-ın müxbirinin suallarını cavablandırıb. Həmin müsahibəni təqdim edirik.

Ötən il Neft Fondunun mənfəət nefti və 
qazın satışı üzrə gəlirləri 9,8 milyard dollar olub

Dövlət Neft Fondunun 2018-ci il büdcəsində 6,2 milyard manat 
profisit yaranıb, fondun aktivləri 38,5 milyard dollara çatıb
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Qəbulun  

keçirildiyi 
şəhər

Əhatə olunan şəhər və 
rayonlar

Hicran HÜSEYNOVA 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

01 Göyçay Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, 
Ucar, Zərdab

Fikrət MƏMMƏDOV 
ədliyyə naziri

07 İmişli İmişli, Sabirabad, Saatlı

Əbülfəs QARAYEV 
mədəniyyət naziri 

11 Cəbrayıl  
(Cocuq 
Mərcanlı) 

Cəbrayıl (Cocuq Mərcanlı), 
Beyləqan, Füzuli, İmişli, 
Xocavənd

Mübariz QURBANLI 
Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri 

12 Şamaxı Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, 
Qobustan

Arzu RƏHİMOV 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə  
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

14 Göyçay Göyçay, Yevlax, Bərdə, 
Tərtər, Zərdab, Ağdaş, Ucar 

Zakir Qaralov  
Baş prokuror 

15 Biləsuvar Biləsuvar, Cəlilabad, İmişli, 
Neftçala, Cəbrayıl

Sahil BABAYEV  
əmək və əhalinin  
sosial müdafiəsi naziri 

15 Ağdaş Ağdaş, Mingəçevir, Naftalan, 
Yevlax, Goranboy, Xocalı

Kəmaləddin HEYDƏROV  
fövqəladə hallar naziri

15 Quba Quba, Qusar, Xaçmaz,  
Şabran, Siyəzən

Şahin MUSTAFAYEV  
iqtisadiyyat naziri 

15 Balakən Balakən, Zaqatala, Qax 

İnam KƏRİMOV  
kənd təsərrüfatı naziri 

15 Qazax Qazax, Ağstafa, Tovuz, 
Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən

Ramin QULUZADƏ  
nəqliyyat, rabitə və  
yüksək texnologiyalar naziri

15 Şabran Şabran, Quba, Qusar, Xaç-
maz, Siyəzən

Oqtay ŞİRƏLİYEV  
səhiyyə naziri

15 Kürdəmir Kürdəmir, Hacıqabul, Ağsu, 
Zərdab, Ucar

Ceyhun BAYRAMOV 
təhsil naziri

15 Ağcabədi Ağcabədi, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Xocavənd, Laçın

Mikayıl CABBAROV 
vergilər naziri

15 Lənkəran Lənkəran, Astara, Lerik, 
Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, 
Biləsuvar

Kərəm HƏSƏNOV 
Əmlak Məsələləri  
Dövlət Komitəsinin sədri 

15 İmişli İmişli, Beyləqan, Ağcabədi, 
Füzuli

Rövşən RZAYEV 
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

15 Yevlax Yevlax, Mingəçevir

Məleykə ABBASZADƏ 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
Direktorlar Şurasının sədri 

15 Ucar Ucar, Göyçay, Kürdəmir, Ağsu

Muxtar BABAYEV  
ekologiya və təbii sərvətlər naziri 

29 Ağsu Ağsu, Kürdəmir, Ucar,  
Göyçay, Şamaxı, Qobustan

Azad RƏHİMOV  
gənclər və idman naziri 

29 Mingəçevir Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, 
Bərdə, Tərtər, Göyçay, 
Kürdəmir, Ucar, Zərdab, Ağsu

Səfər MEHDİYEV  
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

30 Göyçay Göyçay, Ucar, Zərdab, 
Kürdəmir

Qeyd: Vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər qəbulu keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid olmalıdır.   

Mixail ZABELİN: Soyqırımı qurbanlarının anım 
mərasimində iştirak etmiş rusiyalı siyasətçilərə və 
deputatlara irad bildirmək anlaşılası məsələ deyil

Minlərlə insan öz evindən 
qovulub, 613 nəfər, o cümlədən 63 
uşaq, 106 qadın vəhşicəsinə qətlə 
yetirilib. 

Səkkiz ailə tamamilə məhv 
edilib. İyirmidən çox ailənin 
hərəsindən yalnız bir nəfər sağ 
qalıb. 487 nəfər yaralanıb, 1275 
nəfər əsir götürülüb. 150 nəfərin, o 
cümlədən 68 qadının və 26 uşağın 
taleyi hələ də məlum deyil. 

Bir sıra ölkələr bu faciəni 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı 
aktı kimi tanıyıb. 

Fevralın 26-da Bakıda Xocalı 
soyqırımı abidəsinə ənənəvi 
ümumxalq yürüşü keçirilib. Ənənəyə 
görə, bu yürüşdə təkcə Azərbaycan 
vətəndaşları deyil, digər ölkələrin 
nümayəndələri – gələcəkdə buna 
oxşar faciələrin təkrarlanmasının 
qarşısını almağı zəruri hesab edən 
hər kəs iştirak edir. 

Builki yürüşün iştirakçıları 
arasında Rusiya nümayəndələri, 
o cümlədən Dövlət Dumasının 
deputatı, Rusiya-Azərbaycan 
dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri 
Savelyev, Siyasi Tədqiqatlar 
İnstitutunun direktoru Sergey 
Markov, Dövlət Dumasının 
deputatları Oksana Puşkina, 
Olimpiya çempionu İrina Rodnina və 
başqaları da vardı. 

İndi Ermənistan hakimiyyət 
orqanlarının rəsmi nümayəndələri, 
o cümlədən bu ölkənin Rusiya 
Federasiyasındakı səfiri və 
Ermənistan parlamentinin sədri 
inciklik bildirir və onlara iradlarını 
təqdim edirlər. 

Ermənistan parlamentinin 
sədri Ararat Mirzoyan tribunadan 
çıxışında bəyan edib ki, o, 
“təəssüflə qeyd etməyə məcburdur 
ki, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı 
müttəfiqlik əlaqələrinin yüksək 
səviyyəsinə, həmçinin Rusiya 
tərəfinin Qarabağ münaqişəsinin 
dinc yolla həlinə yönəlmiş ardıcıl 

səylərinə baxmayaraq, bəzi rusiyalı 
həmkarlarımız dünən Bakıda 
keçirilən, regionda davamlı sülhün 
və sabitliyin pozulmasına yönələn, 
açıq-aşkar antierməni aksiyada 
iştirak ediblər”. 

Ermənistanın RF-dəki səfiri 
Vardan Toqanyan da onun sözünə 
qüvvət verir. O, öz diplomatik 
missiyası adından belə bir bəyanat 
yayıb: “Biz Bakıda keçirilən, açıq-
aşkar antierməni xarakteri daşıyan 
və regionda etimad ab-havasını 
pozmaq məqsədilə istifadə olunan 
yürüşdə rusiyalı parlamentarilərin 
iştirakına görə hiddətlənmişik”. 

Nə deyək, gəlin, məsələni 
araşdıraq. Açıq, vicdanla və umu-
küsüsüz. 

İrina Rodnina, Oksana Puşkina, 
Dmitri Savelyev və başqalarının 
iştirak etdiyi aksiya əsla “antierməni” 
aksiya deyil – eynilə Xatın, Liditse 
və Oradur faciələrinin anılması əsla 
“antialman aksiyası” olmadığı kimi. 

Fevralın 26-da Bakıda 
qəddarlığına görə dəhşətli, 
əliyalın dinc insanlara bilərəkdən 
kütləvi şəkildə divan tutulmasının 
qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Bu 
insanların yeganə “təqsiri” bu idi ki, 
onlar erməni kimi doğulmayıblar, 
amma ermənilərin göz dikdikləri 
torpaqda yaşayırdılar. 

Ermənistanın sabiq 
prezidenti, həmin illərdə 
“səhra komandiri” olmuş 
Serj Sarkisyan britaniyalı 
jurnalist Tomas de Vaal ilə 
söhbətində lovğalanaraq 
deyib: “Xocalı hadisələrinə 
qədər azərbaycanlılar 
düşünürdülər ki, bizimlə 
zarafat etmək olar. Onlar 
fikirləşirdilər ki, ermənilər 
mülki əhaliyə əl qaldıra 
bilməzlər. Biz bu stereotipi 
ardan qaldıra bildik. Məsələ 
belə olub”.

Bunun məhz necə 
olduğunu təsdiqləyən çoxsaylı 
sübutlar var. Onlardan yalnız birini 
göstərim: “O dəhşətli mənzərəni heç 
vaxt unutmaram. Təpədən dırnağa 
silahlanmış möhkəm bədənli erməni 
oğlanlar qalın qarın üstü ilə qaçışan 
köməksiz qadınlara və uşaqlara 
atəş açırlar”. Bu sözləri Xocalı 
sakini, milliyyətcə rus olan Sergey 
Bondarev deyib. 

2018-ci ilin yazında xalq 
iğtişaşları nəticəsində Serj 
Sarkisyan rejimi devriləndə çoxları, 
o cümlədən bu sətirlərin müəllifi də 
ümid edirdi ki, indi Ermənistanda 
hakimiyyətə gələn yeni insanlar heç 
olmasa şəxsən bu cür cinayətlərin 
iştirakçıları olmayıblar. 

Lakin Mirzoyanın və Toqanyanın 
indiki bəyanatları göstərir ki, bizim 
o vaxtkı nikbinliyimiz həddən artıq 
mübaliğə imiş.

Gəlin realist olaq: dünyanın 16 
ölkəsinin parlamentinin soyqırımı 
kimi tanıdığı hadisənin – dinc 
əhalinin kütləvi şəkildə qırılması 
qurbanlarının anım mərasimində 
iştirak etmiş rusiyalı siyasətçilərə 
və deputatlara iradlar bildirmək 
anlaşılası məsələ deyil.

Üstəlik, “regionda davamlı 
sülhün və sabitliyin pozulması” 
barədə mühakimələr eşitmək 
təəccüblüdür. 

Bunu belə başa düşmək olarmı 
ki, yuxarıda adlarını çəkdiyim 
cənabların fikrincə, “regionda sülhə 
və sabitliyə” gedən yol dinc əhaliyə 
vəhşicəsinə divan tutulmasından 
keçir?! 

Xatırlatmağa məcburam: 
regionda sülhün və sabitliyin 
pozulmasına səbəb, ilk növbədə, 
Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin 
Ermənistan tərəfindən işğalının 
davam etməsi və rəsmi Yerevanın 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
822, 853, 874 və 884 nömrəli 
qətnamələrini yerinə yetirməkdən 
imtina etməsidir. Yeri gəlmişkən, 
həmin qətnamələrin lehinə Rusiya 
da səs verib. Bu qətnamələr erməni 
qoşunlarının Azərbaycanın işğal 
edilmiş ərazilərindən dərhal və 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir. 

Həmin cənabların Rusiya 
ilə müttəfiqlik münasibətlərinə 
apellyasiya etmələrinə gəldikdə 
isə, ilk növbədə, Yerevanın 
emissarları bu barədə Rusiyaya 
iradlarını bildirməkdən əvvəl öz 
əməllərini araşdırmalı idilər. O 
cümlədən yada salmalı idilər ki, 
Yerevanın mərkəzində, hökumət 
binaları yerləşən məhəllədə hərbi 
cinayətkar, Hitlerin əlaltısı Qaregin 
Njdeyə heykəl qoyulub. 

Onu yada salmalı idilər ki, 
Yerevanda ictimai həyatın bütün 
sahələrindən və ilk növbədə, təhsil 
sahəsindən rus dilinin planlı şəkildə 
sıxışdırılması siyasəti davam edir. 

Ermənistanda rus dilində təhsil 
almağa praktiki olaraq imkan 
yoxdur.

Bu yaxınlarda isə orada “Çto? 
Qde? Koqda?” adlı sonuncu 
“rusdilli” televiziya verilişi bağlanıb. 

İndi həmin veriliş yalnız erməni 
dilində efirə çıxacaq. Nəhayət, 
lap yaxın vaxtlarda Ermənistanda 
növbəti “CampCamp” seminarı 
keçirilib. Həmin seminarda 
MDB ölkələrindən olan gənc 
“müxalifətçilərə” Amerikanın pulları 
hesabına “rəngli inqilabları” necə 
təşkil etməyi öyrədirdilər. 

Sonda sadə bir həqiqəti 
xatırladaq: müttəfiqlik münasibətləri 
heç də o demək deyildir ki, 
heç kəs öz müttəfiqini heç vaxt 
tərsinə sığallamayacaq. Xüsusən 
Xocalı faciəsi kimi hiddətləndirici 
hadisələrdən söhbət gedəndə. 

Daha bir məsələ: Rusiyanın 
paytaxtı Yerevanda yox, Moskvada 
yerləşir”. 

 � Fevralın 28-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan-Rusiya 
Parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü Mixail Zabelin Rusiya Federal Məclisinin Federasiya 
Şurasında Ermənistan parlamenti sədrinin çıxışı ilə əlaqədar bəyanat yayıb. AZƏRTAC xəbər 
verir ki, bəyanatda deyilir: Fevralın 26-da Azərbaycanda ölkə tarixinin ən hüznlü günlərindən 
biri – Xocalı şəhərinin erməni terrorçuları tərəfindən yerlə-yeksan edilməsinin 27-ci ildönümü 
qeyd edilib. 

 � Fevralın 28-də 
Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Teatrında 
məşhur fransız yazıçısı 
Antuan de Sent-
Ekzüperinin “Balaca 
şahzadə” əsərinin 
motivləri əsasında 
hazırlanan tamaşanın 
premyerası olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyeva 
tamaşanın premyerasına 
baxıb.  

Premyeradan əvvəl 
tamaşanın quruluşçu re-
jissoru, Xalq artisti Cənnət 
Səlimova səhnə əsəri ilə 
bağlı təəssüratlarını bölüşüb. 
Antuan de Sent-Ekzüperinin 
kitablarının dünyada hər 
zaman yüksək tirajla satıl-

dığını deyən rejissor bildirib 
ki, belə böyük yazıçıların 
əsərlərinin tərcümə olunub 
Azərbaycan teatrlarında 
səhnələşdirilməsi sevindirici 
haldır. “Tamaşanın ərsəyə 
gətirilməsi bizim üçün 
texnoloji baxımdan çətin idi. 
Lakin yaradıcı heyət bunun 

öhdəsindən məharətlə gələ 
bildi. Nəhayət, iki il son-
ra tamaşanın premyerası 
reallaşdı. Şadam ki, bu gün 
belə möhtəşəm tamaşanın 
premyerasına toplaşmışıq”, - 
deyə o qeyd edib.  

Səhnə əsərinin süjet 
xəttində balaca şahzadənin 

müxtəlif planetlərə 
səyahətləri obrazlı şəkildə 
təsvir olunur. Onun qarşılaş-
dığı personajlarla ünsiyyəti 
tamaşaçıya fəlsəfi mesajlar 
verir, böyüklərin dünyası, 
düşüncələri, həyat fəlsəfəsi, 
sevgi mövzusu balaca bir 
uşağın gözü ilə və ibrətamiz 
kəlamlarla anladılır. 

Tamaşanın qeyri-adi 
səhnə tərtibatı var. Arxa fon-
da iri monitorlarda göstərilən 
animasiyalarla aktyorların 
və balet artistlərinin sinx-
ron şəkildə canlandırdıq-
ları gözəl ifalar, dolğun və 
cəlbedici rəqs hərəkətləri, 
ifaçıların oyunu ilə ekrandakı 
hadisələrin möhtəşəm sin-
tezi, həm də sənət ocağının 

səhnəsində daha bir yeni-
likdir. 

Maraqla qarşılanan tama-
şanın səhnə qrafikası Mehdi 
Məmmədova, video quraş-
dırmaları isə Bakı Media 
Mərkəzinə məxsusdur. 

Balaca şahzadə ob-
razını Musiqili Teatrın 
azyaşlı iki aktyoru – adı 
“Qızıl kitab”a yazılan 
 Prezident təqaüdçüsü 
Atilla Məmmədov və Rahib 
Məmmədzadə canlandırıb-
lar. Digər rolları Əməkdar 
artistlər Ələkbər Əliyev, 
Şövqi Hüseynov, aktyor-
lar Əmrah Dadaşov, Nicat 
Əli, Aydan Həsənova, 
Əliməmməd Novruzov, 
Məhərrəm Qurbanov, Hü-

seyn Əlili, Rauf Babayev, 
Emil Heydərov, İbrahim 
Əlizadə ifa ediblər. Tama-
şanın quruluşçu rejissoru 
Xalq artisti Cənnət Səlimova, 
bəstəkarı ABŞ-da yaşayan 
həmyerlimiz, beynəlxalq 
müsabiqələr laureatı Rus-
lan Ağababayev, musiqi 
rəhbəri Əməkdar artist Vaqif 
Məstanov, rəssamı Məryəm 
Ələkbərli, xoreoqrafı Rusi-
yanın Əməkdar incəsənət 
xadimi, dünya şöhrətli 
baletmeyster Sergey Gritsay, 
baletmeysterləri Əməkdar 
artistlər Zakir və Yelena 
Ağayevlər, səhnələşdirəni 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi-
nin katibi, şair, yazıçı-publi-
sist İlqar Fəhmidir.

“Balaca şahzadə” Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində 

Binəqədidə “Talassemiyasız 
həyat naminə” adlı konfrans 

və qanvermə aksiyası keçirilib
 � Heydər Əliyev 

Fondu, Talassemiya 
Mərkəzi, Gənclər 
və İdman Nazirliyi, 
habelə Binəqədi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı ilə 
rayondakı Gənclər 
Evində “Talassemiyasız 
həyat naminə” elmi-
kütləvi konfrans 
keçirilib.

Konfransın açılışında 
Gənclər və İdman Nazirli-
yinin sağlam həyat tərzinin 
təbliği və sosial proqramlar 
sektorunun müdiri Nərmin 
Aslanbəyova, rayon icra 
hakimiyyəti başçısının 
müavini Aygün Əliyeva, 
Talassemiya Mərkəzinin 
elmi işlər üzrə direktor 
müavini Ramin Bayramlı 
çıxış edərək ölkəmizdə 
səhiyyə sahəsində əldə 
olunan nailiyyətlərdən 
danışıblar. Prezident 
İlham Əliyevin diqqət 
və qayğısı nəticəsində 
səhiyyə sistemində uğur-
la aparılan islahatların, 
tibb müəssisələrinin 
maddi-texniki bazası-
nın təkmilləşdirilməsinin, 
təchizat və kadr hazırlığı 
ilə bağlı görülən işlərin 
yeni nailiyyətlərə yol açdığı 
vurğulanıb. Natiqlər Birinci 
vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə 2005-ci ildən etibarən 
reallaşdırılan “Talassemiya-
sız həyat naminə” layihəsi 
çərçivəsində görülən işlərin 

talassemiyalı xəstələrə 
göstərilən tibbi xidmətin 
təkmilləşdirilməsində və 
xəstəliyin yayılmasının 
 qarşısının alınmasında 
mühüm rol  oynadığını 
bildiriblər.

Rayon ərazisində 
yaşayan, təhsil alan və 
çalışan fəal gənclərin 
iştirak etdiyi konfrans 
Talassemiya Mərkəzinin 
aparıcı mütəxəssislərinin 
“Talassemiya və digər 
irsi qan xəstəliklərinin 
qarşısını ala bilərikmi?”, 
“Leykemiyalar barədə nə 
bilirik?”, “Gənclərə qanın, 
qan komponentlərinin 
donorluğunun aşılanma-
sı” və “Hepatitlər barədə 
nə bilirik?” mövzularında 
məruzələri və iştirakçıların 
suallarının cavablandırılma-
sı ilə davam etdirilib.

Maarifləndirici konfran-
sın davamı olaraq rayon-
dakı 6 nömrəli Birləşmiş 
Şəhər Xəstəxanasında 
“Qan ver, həyat qurtar” 
şüarı altında qanvermə 

aksiyası keçirilib. Talas-
semiyalı və hemofiliyalı 
xəstələrə yardım məqsədilə 
gerçəkləşən bu aksiyada 
rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Elxan Allahverdi-
yev, idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərləri, 
gənclər, o cümlədən 
ictimaiyyət nümayəndələri 
böyük həvəslə və könüllü 
olaraq iştirak edərək, qana 
ehtiyacı olan insanların 
köməyinə çatmaq üçün bu 
nəcib və humanist xarakter-
li aksiyaya qoşulublar.

Ezam olunmuş xüsusi 
tibb briqadasının həkim-
hemotoloqları tərəfindən 
hər bir donorun sağlamlığı 
öncədən müəyyənləşdirilib. 
Aksiyada yığılan qan ehti-
yatı yoxlanılaraq talasse-
miya, hemofiliya və digər 
qan xəstəliklərindən əziyyət 
çəkənlər üçün istifadə 
olunacaq.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”
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Mübariz Qurbanlı,  
Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri:

– 27 il əvvəl Xocalıda 
törədilən kütləvi qırğın və 
vəhşilik əməlləri insanlıq 
əleyhinə cinayətdir. Tarixi 
ədalətin məntiqi və hökmü 
bu qətliamın cinayətkarlarını 
cəzalandırmağı tələb edir. 
Xocalı soyqırımını törədənlər 
də bu cinayətə görə cavab 
verməli olacaqlar. İllər 
keçdikcə Xocalı qırğınının 
dünyanın hər yerindən 
görünən amansız mənzərəsi 
bu həqiqətə zərrə qədər 
şübhə yeri qoymur. Xocalı 
soyqırımının baş qatillərinin 
İrəvanda ali hakimiyyətə 
yüksəldilməsinin Ermənistanı 
necə bir uçuruma aparması, 
nəhayət, bu ölkədə yavaş-
yavaş dərk olunmağa başlanır. 
Həmin siyasətbaz cəlladlar 
erməni tarixinə Xocalı 
soyqırımı kimi əbədi lənət 
hədəfi olan qanlı bir səhifə 
yazmışlar. 

Şübhəsiz, bir gün faşizm 
taununa yoluxdurulmuş 
ermənilər nə vaxtsa bu 
bəladan qurtarıb vicdanlarına 
vurulmuş qanlı ləkənin 
fərqində olacaqlar. Erməni 
xalqının gələcək yolu bu bəşəri 
cinayətin etirafından asılı 
olacaq. Hələlik isə tarixlərdən 
keçib gəlmiş bəşəri ədalətin 
qarşısıalınmaz məntiqi bizi 
inandırır ki, dinc bir şəhəri 
yalnız onun heç bir günahı 
olmayan əhalisi düşmən 
sayıldığına görə Yer üzündən 
silənlər tezliklə cəzalarına 
çatacaqlar.

Xocalı həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılması 
istiqamətində ötən illərdə 
ölkəmizdə ciddi işlər görülüb 
və genişmiqyaslı kampaniya 
bu gün də davam edir. 
Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü və 
iradəsi ilə son bir əsrdə 
ermənilərin xalqımıza qarşı 
törətdiyi davamlı soyqırımına, 
eləcə də Xocalı qətliamına 
hüquqi-siyasi qiymət verilib. 
Xocalı soyqırımının dünyaya 
çatdırılmasında və ona siyasi 
qiymətin coğrafiyasının 
genişləndirilməsində 
Heydər Əliyev Fondunun 
məqsədyönlü fəaliyyəti ciddi 
dəyişikliklər yaradıb. Erməni 
silahlı birləşmələrinin 27 il 
əvvəl azərbaycanlılara qarşı 
törətdiyi Xocalı soyqırımının 
beynəlxalq aləmdə daha geniş 
tanıtdırılması qətiyyətlə davam 
etdirilməlidir.

Bugünkü ümumxalq yürüşü 
isə son illərdə ölkəmizdə 
keçirilən ikinci belə ümumxalq 
aksiyasıdır. Bu yürüş 
xalqımızın öz dövləti, rəhbəri 

ilə necə möhtəşəm vəhdət 
təşkil etdiyini bir daha dünyaya, 
elə ermənilərə də nümayiş 
etdirir. Bugünükü ümumxalq 
yürüşü bu iradəni və gücü 
bir daha dünyaya göstərdi. 
Xocalıya ədalət tələb edən 
xalqımız bu sarsılmaz birliyi 
ilə düşmənlərimizə növbəti bir 
ciddi mesaj çatdırdı. 

Qoy əlləri xalqımızın 
qanına batmış ermənilər 
və onların havadarları 
bilsinlər ki, bir çağırışı ilə yüz 
minlərlə soydaşımızı Xocalı 
qurbanlarının anım yürüşünə 
qoşan Prezident İlham Əliyev 
bir əmri ilə ordumuzu və 
xalqımızı həlledici Qarabağ 
savaşına qaldıra bilər. 

Elmira Axundova,  
Milli Məclisin deputatı,  
Xalq yazıçısı: 

– Xocalı soyqırımı və 
digər hərbi-siyasi cinayətlər 
təcavüzkar Ermənistan 
dövlətini qanlı əməlləri ilə 
dünya miqyasında gözdən 
salmışdır. Bu, bir həqiqətdir. 
İmperialist niyyətlərini həyata 
keçirmək üçün Ermənistanı 
şirnikləndirib bu böyük oyuna 
salanlar imkan vermirlər 
ki, ermənilər bu həqiqəti 
anlasınlar. Azərbaycan 
isə öz haqq işinə güvənir, 
Ermənistanın qanlı əməllərinin 
insanlıq üçün təhlükə və qanlı 
ləkə olduğunu ardıcıl, inamla 
dünya xalqlarına, haqsevər 
insanlara çatdırır. 

Bu istiqamətdə Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyev 
dünya səviyyəsində qətiyyətli 
siyasət aparır. Heydər Əliyev 
Fondunun  prezidenti, millət 
vəkili Mehriban Əliyevanın 
gerçəkləşdirdiyi məqsədyönlü 
tədbirlər, fondun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
başlatdığı “Xocalıya ədalət” 
kampaniyası bütün dünyada 
böyük nəticələr verir. 
Azərbaycan həqiqətləri 
dünyaya çatdırılır və lazımi 
əks-səda doğurur. Məhz 
görülən işlərin nəticəsidir ki, bu 
gün Xocalı qətliamını soyqırımı 
səviyyəsində Pakistan, Sudan, 
Meksika, Kolumbiya, Çexiya, 
Bosniya və Herseqovina, Peru, 
Honduras, Panama, İordaniya 
və Rumıniya kimi ölkələr tanıyır 
və pisləyir. ABŞ-ın 20-dən çox 
ştatı Xocalıda insanların kütləvi 
surətdə öldürülməsini qətliam 
kimi tanıyan sənəd qəbul edib. 
Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 
6 ölkədə 10-dək abidə 
ucaldılıb.

Bu gün siyasi-diplomatik 
meydanda aparılan 
Qarabağ savaşımızda 
əsas hədəflərindən biri 
Xocalı soyqırımı canilərinin 
cəzalandırılmasına nail 
olmaqdır. Buvaxtadək 
görülmüş işlər əsas verir 
ki, beynəlxalq məhkəməyə 
müraciət edək və hərbi-siyasi 
caniləri beynəlxalq hüququn 
mühakiməsinə çıxartdıraq. 
Erməni cəlladların Nürnberq, 
Haaqası qurulmasa, dünyanın 
dinc sabahı belə qaniçənlərin 
artıb-çoxalması ilə təhlükədə 
qala bilər. Bugünlərdə Xocalı 
soyqırımının ildönümü ilə 
əlaqədar Azərbaycanda və 
digər ölkələrdə keçirilən kütləvi 
tədbirlər dünya ictimaiyyətinə 
bu təhlükəni anlatmağa 
yönəlib. 

Bugünkü yürüşün 
videomənzərəsini, xronikasını, 
yəqin ki, beynəlxalq aləm 
diqqətlə izləyir. Qoy onlar 
bilsinlər ki, bugünkü yürüşə 
çıxanların sayı bundan 
on dəfələrlə çox ola 
bilərdi. Təşkilatçılar yürüş 
marşrutunun imkanları 
baxımından bu qədər insanın 
iştirakına şərait yaradıb. Bakı 
yürüşünə azərbaycanlıların 
yaşadığı ölkələrdə, şəhər 
və rayonlarımızda keçirilən 
aksiya və anım mərasimlərini 
də əlavə etsək, görərik 
ki, Xocalıya ədalət tələb 
edənlər 50 milyonluq 
soydaşlarımızın hamısını 
əhatə edir. Beynəlxalq aləm bu 
həqiqəti görməli, ona sayğı ilə 
yanaşmalıdır. Dünyanın sabahı 
insanlıq əleyhinə cinayətlərə 
göz yumulması təhlükəsindən 
xilas edilməlidir. 

Bəxtiyar Əliyev,  
Milli Məclisin deputatı,  
AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor: 

– Ötən 27 ildə xalqımızın 
Xocalı dərdi zərrə qədər 
də qaysaqlanmayıb. Çünki 
bu soyqırımı törədənlər 
cəzalandırılmayıb, 
torpaqlarımız hələ də işğal 
altındadır. Xocalı qırğını, haqlı 
olaraq, bədii düşüncədə qanı 
axan yaramıza bənzədilir. 
Siyasi-hüquqi anlamda isə 
Xocalı soyqırımının əks-sədası 
dünyanın hər yerinə insanlığa 
qarşı törədilmiş ən ağır 

cinayətlərindən biri kimi yayılıb. 
Bu anlamda günün tələbi 
budur ki, Xocalı soyqırımını 
törədənlərin başında duran 
sarkisyanlar, koçaryanlar, 
gec də olsa, bu cinayətə görə 
cavab verməlidrlər.

Bu faciəyə qiymət 
vermək dünya siyasətində 
insan haqlarına, humanizm 
prinsiplərinə sadiqlik 
göstəricisinə çevrilib. Bir də 
görürsən ki, Azərbaycandan 
çox-çox uzaq bir ölkənin siyasi 
dairələri və parlamentləri 
Xocalı qırğınının dəhşətlərinə 
biganə qalmayıb, onun 
ermənilər tərəfindən 
törədilmiş soyqırımı olduğunu 
təsdiqləyirlər. Ötən 27 ildə bu 
qırğının soyqırımı olduğunu 
bilə-bilə susan ermənipərəst 
dövlətlərin, güc mərkəzlərinin 
mövqeləri isə onların daim 
haray saldıqları insan haqları 
normaları ilə qətiyyən bir 
araya sığmır. Bu, beynəlxalq 
siyasətdə bədnamlığı getdikcə 
açıq-aşkar görünən ikili 
standartların bəşəri bəlaya 
çevrilməsindən xəbər verir.

Bu gün önündə Prezident 
İlham Əliyevin və Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın 
addımladığı nəhəng insan seli 
– Xocalı harayı ilə dünyaya 
ünvanlanmış ümumxalq 
yürüşü bir daha dünyaya 
göstərdi ki, Xocalı ağrısı, 
Qarabağ itkisi illər keçsə də 
Azərbaycan xalqını daha çox 
göynədir, daha artıq kükrədir, 
qəti addımlar atmağa doğru 
aparır. Dünya bilməlidir ki, bu 
insan selinin kiçik bir hissəsinin 
artıq dəmir zərbə qüvvəsinə 
çevrilmiş Silahlı Qüvvələrimizə 
qoşulub Qarabağa yönəlməsi 
kifayətdir ki, mənfur ermənilər 
torpaqlarımızdan süpürülüb 
atılsın, təcavüzkarın başı 
əzilsin. 

Əfsus ki, ötən illərdə özgə 
kölgəsinə sığınmış ermənilər 
bu gerçəyi anlamayıb, ağaları 
da bunu onlara qandırmaq 
istəmirlər. Bugünkü yürüşün 
möhtəşəm əks-sədası, heç 
şübhəsiz, qəflət yuxusunda 
olan erməniləri diksindirəcək, 
onların havadarlarını da ciddi 
düşünmək məcburiyyətində 
qoyacaq. Azərbaycan xalqına 
qarşı soyqırımı törətmiş 
cinayətkarların hərbi tribunallar 
qarşısında cavab verəcəyi gün 
uzaqda deyil. Xocalı qatillərinə 
tezliklə məhkəmə qurulacaq, 
ədalət öz yerini tapacaq.

Mən qətiyyən şübhə 
etmirəm ki, biz tezliklə Xocalıya 
da, Şuşaya da, Ağdama və 
bütün başqa torpaqlarımıza 
da mütləq qayıdacaq, 
şəhidlərimizin narahat ruhunu 
sevindirəcəyik.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

 � Xocalı faciəsindən 27 il keçir. Hər il xalqımız Xocalı qətliamının 
qurbanlarını ehtiramla yad edir, onların ruhuna dualar oxuyur və anım 
mərasimləri keçirilir. Bu qətliama beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi 
qiymət verilməsi üçün dövlət səviyyəsində həyata keçirilən tədbirlər artıq 
öz bəhrəsini verməkdədir. Hazırda, ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik 
orqanları, eləcə də, Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Serbiya, 
İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya parlamentləri Xocalı faciəsini qətliam 
kimi qiymətləndirərək qətiyyətlə pisləyiblər. Həmçinin İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Parlament İttifaqının, Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, 
Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti parlamentlərinin müvafiq 
sənədlərində Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin soyqırımı aktı olduğu 
təsdiq edilib. Bütün bunlara baxmayaraq, dünyada baş alıb gedən ikili 
standartlar hələ də bu soyqırımına beynəlxalq siyasi-hüquqi qiymət 
verilməsində ciddi problem yaradır. Ancaq soyqırımına bu vaxta qədər 
beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi qiymət verilməyib. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Foru-
munun baş əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə on ildir uğurla həyata keçirilən 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-
təşviqat kampaniyası bu qətliam haqqında 
həqiqətlərin dünyada yayılmasında, faciənin 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı kimi 
tanınmasında böyük rol oynayıb. İndiyədək 
Avropa, Asiya, Afrika, Şimali və Cənubi 
Amerikanın 70-dən çox ölkəsində Xocalı 
soyqırımı ilə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi 
məhz bu kampaniyanın uğurlu fəaliyyətinin 
nəticəsidir. Bundan başqa, müxtəlif ölkələrin 
parlamentləri və dövlət qurumları qarşısında 
etiraz aksiyaları, piketlər, habelə seminarlar, 
konfranslar təşkil edilib, kitablar nəşr olunub, 
filmlər çəkilib. 

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü 
ərəfəsində Avropa İttifaqının siyasi mərkəzi – 
Belçika Krallığının Brüssel şəhərində Avropa 
azərbaycanlılarının Qarabağ həqiqətləri 
və Xocalı soyqırımının tanıdılmasına həsr 
olunmuş izdihamlı Qarabağ mitinqi də 
məhz belə təbliğat-təşviqat kampaniyasının 
davamıdır. Xarici ölkələrdə belə kampaniya-
ların keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Çünki beynəlxalq ictimaiyyət də ermənilərin 
günahsız insanları qətlə yetirməsi, şəhərləri, 
kəndləri viran qoyması, bu millətin qəddarlığı 
barədə məlumatlı olurlar. Bu baxımdan, 
Avropanın müxtəlif ölkələrindən təxminən 
800-dək soydaşımızın, eləcə də, ölkəmizə 

dost münasibət bəsləyən xalqların dias-
por üzvlərinin iştirak etdiyi mitinqi yüksək 
dəyərləndirirəm. Mitinqdə qəbul olunan 
bəyanatın Avropa Parlamenti, beynəlxalq 
təşkilatlar, səfirliklər, bir çox dövlət və 
hökumət rəhbərləri də daxil olmaqla, 2000-
dək ünvana çatdırılması Xocalı soyqırımının 
beynəlxalq səviyyədə tanınması və hüquqi-
siyasi qiymət alması baxımından əhəmiyyətli 
rol oynayır. 

Mitinqdə iştirak edənlərin ingilis, alman, 
fransız, italyan, rumın və digər dillərdə 
“Xocalıya ədalət!”, “Azərbaycan sülh istəyir!”, 
“Günahsız körpələri öldürməyin!”, “Erməni 
yalanlarına “dur” de!”, “İşğalı dayandır!”, 
“Qarabağa qayıtmaq istəyirik!”, “Dilqəmə və 
Şahbaza azadlıq!” və digər şüarlarla Avropa 
Parlamentinə, beynəlxalq təşkilatlara çağırış 
etmələrinin, nəhayət, beynəlxalq təşkilatları 
qəflət yuxusundan oyadacağına əminlik 
yaradıb. Ümid edirik ki, gec də olsa, Xocalı 
soyqırımı beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini 
alacaq. 

Dilarə CƏBRAYILOVA, 
Milli Məclisin deputatı 

Xocalı yürüşünün ön sıralarında rəsmi şəxslər, ictimai xadimlər, 
tanınmış ziyalılar və siyasətçilər addımlayırdılar. Aksiyanı 

işıqlandıran çoxsaylı jurnalistlər yol boyu onlarla həmsöhbət olur, ayaqüstü 
müsahibələr alırdılar. Verilən cavablarda şəhərin mərkəzi hissəsinin küçə və 
meydanlarından gur sel kimi axışıb gələn, önündə Prezident İlham Əliyevin və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın addımladığı nəhəng izdihamın qəlbindəki 
ortaq duyğu-düşüncələr ifadə olunurdu. Ölkədə nüfuzlu söz sahibi olan 
müsahiblərimiz bu məzmunlu açıqlamalarında bildirdilər:

Xocalı soyqırımının tanınması beynəlxalq siyasətdə 
ədalət, humanizm prinsiplərinə sadiqlik göstəricisidir

Dünyanın sabahı insanlıq əleyhinə cinayətlərə 
göz yumulması təhlükəsindən xilas edilməlidir

İkili standartlara son qoyulmalıdır...

Avropa azərbaycanlıları 
dünya ictimaiyyətinə 
MÜRACİƏT ETDİLƏR

Brüsseldə Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı silsilə tədbirlər keçirilib

 � Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Brüsseldə 
silsilə tədbirlərin təşkilində və keçirilməsində fəal iştirak 
etmiş Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı-Azərbaycan 
Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir 
Feyziyev KİV üçün açıqlamasında bildirib:

– Hər il olduğu kimi, bu il də fev-
ral ayında dünyanın bir çox paytaxt 
şəhərlərində Xocalı soyqırımının ta-
nıdılması ilə bağlı çoxsaylı tədbirlər 
həyata keçirildi. Avropanın mərkəzi 
Brüsseldə təşkil edilən tədbirlər 
sayına və əhatə dairəsinə görə 
daha geniş miqyas aldı. Bu tədbirlər 
ölkəmizin Belçikadakı səfirliyi, bu 
ölkədə yerləşən ictimai təşkilatlar, 

diaspor təmsilçiliyimiz və Milli Məclis 
üzvlərinin iştirakı ilə gerçəkləşdirildi.

Fevralın 21-də Azərbaycan 
səfirliyinin təşkil etdiyi tədbirdə 
səfirliyin və ictimai təşkilatların 
nümayəndələri tərəfindən Belçikanın 
Konqres meydanında Xocalı şəhidləri 
anıldı. Rəsmi mərasimdə əbədi 
məşəl önünə əklil qoyulması ilə Xo-
calı qurbanlarının xatirəsi yad edildi. 

Başqa bir mədəni tədbir isə 
Kral İncəsənət Muzeyində keçi-
rildi. Burada təşkil olunmuş rəsm 
sərgisində Belçikada yaşayan 
Azərbaycanlı rəssam Ramal 
Kazımlının Xocalı soyqırımına 
həsr olunmuş əsərləri nümayiş 
etdirildi. Sərgidə iştirak edənlərə 
Xocalı qətliamı haqqında geniş 
məlumat verildi, müstəqilliyimizin ilk 
illərində üzləşdiyimiz işğal faktı bir 
daha sərgiyə gələnlərin diqqətinə 
 çatdırıldı.

Milli Məclisin deputatı daha 
sonra diqqəti fevralın 23-də 
Brüssel şəhərində Avropa 
Azərbaycanlılarının Xocalı soy-
qırımına həsr olunmuş mitinqinə 
yönəldərək qeyd edib: “Bu, çox 
möhtəşəm tədbir idi. Mitinqi Av-
ropadakı diaspor təşkilatlarımız 
təşkil etmişdi. Avropanın 
müxtəlif şəhərlərində yaşayan 
azərbaycanlılardan ibarət izdihamlı 
yürüş şəhərin mərkəzi küçələrindən 
keçərək, Avropa Parlamentinin qar-
şısında müraciətin səsləndirilməsi 
ilə başa çatdı. Bu mitinq həm 
dünya azərbaycanlılarının Qarabağ 
ətrafında toparlanması, həm də 
dünyanın Xocalıya diqqətinin artı-
rılmasından ötrü bundan sonra da 
mühüm rol oynayacaq”. 

Cavanşir Feyziyev Xocalı 
hadisələrinin ildönümü ərəfəsində 

Avropa Parlamentində aparılan 
təşviqat işindən də söz açaraq qeyd 
edib ki, burada da Azərbaycan 
nümayəndə heyəti ətraflı 
məlumatlandırma işləri aparıb: “Fev-
ralın 12-dən başlayaraq bu günə 
qədər keçirilmiş çoxsaylı görüşlərdə 
Avropa İttifaqının müxtəlif ölkələrini 
təmsil edən deputatlara Xocalı 
soyqırımı haqqında ətraflı məlumat 
verdik. Eyni zamanda onları bu qanlı 
cinayətə münasibət bildirməyə dəvət 
etdik. Nəticədə bu il Avropa Parla-
mentinin 60-dan çox üzvü Xocalı 
hadisələri ilə bağlı xüsusi bəyanat 
imzaladılar. Avropa deputatları öz 
bəyanatlarında Xocalı hadisələrini 
“insanlığa qarşı cinayət” adlandı-
rıb və eləcə də 26 fevral tarixinin 
bütün Avropada “Xocalının anım 
günü” kimi qeyd olunmasına çağırış 
ediblər. Bu çağırışa qoşulan deputat-
lar Avropa İttifaqı ölkələrinin yarıdan 
çoxunu, 16 ölkəni təmsil edirlər və 
onlar Avropa Parlamentindəki 8 siya-
si partiya qrupunun üzvləridirlər”.

Cavanşir Feyziyev bildirib ki, 
görülən işlər nəticəsində Avropa 
Parlamenti üzvlərinin Xocalı soy-
qırımı haqqında bilgiləri çoxalır 
və Azərbaycanın haqlı mövqeyini 
dəstəkləyənlərin sayı artmaqdadır. 
Sonda deputat Xocalı soyqırımı 
faktının Holokost və Srebrenitsa kimi 
beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində 
tanıdılmasının vacibliyini vurğula-
yıb və bunun Xocalı qurbanlarının 
xatirəsinə ən böyük ehtiramın ifadəsi 
olacağını bildirib.

Hazırladı: 
T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

 � Tatarıstan Respublikasının Kazan 
şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş 
anım mərasimi keçirilmişdir. 

Birləşmiş Dünya 
Azərbaycanlıları Təşkilatının 
prezidenti Sərraf Kərimovun 
təşkil etdiyi mərasimdə öncə 
Azərbaycan Respublikasının 
dövlət himni səsləndirilmişdir. 
Şəhidlərimiz bir dəqiqəlik 
sükutla yad edildikdən 
sonra Sərraf Kərimov anım 
mərasimini açıq elan etmiş-
dir.

Şəhidlərin ruhuna 
“Qurani-Kərim”dən surələr 
oxunmuşdur. Tədbirdə 
Kazan şəhərində yaşa-
yan azərbaycanlı ziyalılar, 
iş adamları ilə yanaşı, 
tatar-rus millətindən olan 
nümayəndələr də iştirak 
etmişlər. Mərasim iştirakçı-

larına Xocalı faciəsi ilə bağlı 
rus dilində videoçarx təqdim 
olunmuşdur. Faciə haqqında 
iştirakçılara üç dildə geniş 
məlumatlar verilmişdir. Qeyd 
edək ki, S. Kərimov həm 
də Tatarıstanda diaspor 
rəhbəridir. O, Xocalı faciəsi 
ilə bağlı fikirlərini bildir-
mişdir: “Hər il fevral ayının 
26-da Tatarıstan vilayətinin 
Kazan şəhərində bir çox 
millətlərin nümayəndələrinin 
iştirakı ilə “Xocalı günü”, 
“Xocalı faciəsi” adı altında 
tədbirlərimiz keçirilir. Bu il də 
adəti üzrə Kazan şəhərində 
“Rivyera” otelinin konfrans 
zalında müxtəlif xalqların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 

soyqırımı qurbanlarını yad 
etməyə toplaşmışıq. 

Diaspor və lobbiçilik 
prinsipləri əsasında atdığımız 
hər addımımız Azərbaycan 
naminə olmalıdır. Əgər Ali 
Baş Komandanın əmri olar-
sa, biz hər birimiz o cəbhənin 
əsgəri olaraq torpaqlarımızın, 
Vətənimizin azadlığı uğrunda 
döyüşməyə hazır olmalıyıq 
və hazırıq da. Bunlarla yana-
şı, biz həm də Vətənimizin, 
xalqımızın, millətimizin 
haqqını ölkə hüdudlarından 
kənarda da qorumalı və 
təbliğ etməliyik”.

Tədbirdə, həmçinin “Xo-
calının səsinə səs verək!” de-
vizi altında geniş müzakirələr 
aparılmışdır.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 Xocalı şəhidləri Tatarıstanda anılıb



1 mart 2019-cu il, cümə10
“AzGerneft” MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDIR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.” AzGerneft”MMC tərəfindən 

nasos- kompressor borularının satınalın-
ması.

1. Ø 73 mm x 5.5 (“E” qrup)– 830.0 
ton.

2. Ø 114mm x 7.0 (“E” qrup)- 120.0 
ton.

 Lot-2. ” AzGerneft” MMC tərəfindən 
dərinlik nasos ştanqlarının (protektorla) 
satınalınması.

1.Ø19 mm – 3000 ədəd.
2. Ø22 mm – 3000 ədəd.
Lot-3.” AzGerneft” MMC tərəfindən 

“VP-305 16/70”markalı kompressor maşı-
nının satınalınması.

1.”VP-305 16/70”markalı 4 ədəd 
kompressor maşınının satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmiş 
ikiqat zərfdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyətinə, ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən me-
yarlar əsasında ən sərfəli tender təklifinə 
üstünlük veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Lot-
1 üçün 500 (beş yüz) manat ,Lot-2 üçün 
400 (dörd yüz) manat və Lot-3 üçün isə 
300 (üç yüz) manat iştirak haqqını “Az-
Gerneft” MMC-nin hesablaşma hesabına 
köçürdükdən sonra əsas şərtlər toplusunu 
ala bilərlər.

Bankın adı və rekvizitləri:
“AzGerneft” MMC, 

Yerləşdiyi ünvan- AZ1037, Bakı, 
Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, Əmir 
Bağırov küçəsi 7 .

Telefonlar- 451-36-04 və 451-36-05.
Faks - 451-34-90.
Email ünvanı-azgerneft@azeurotel.

com
VÖEN-9900047091
Bankın adı- ARBB –nin Sabunçu filiali
VÖEN- 9900001881
H/h-

AZ67IBAZ40010019449957001212
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944   
Kod- 805573

SWIFT BIK IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İştirakçılar əsas şərtlər toplusunu 

AZ1037, Bakı, Sabunçu rayonu, Ra-
mana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 7, 
əlaqələndirici şəxs- Amal Şirinovadan, 
telefon- 511-31-08, elektron poçt ünvanı- 
amalelchin@hotmail.com ünvanından ala 
bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı,yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrələri, 
rəhbərinin adı və soyadı göstərilməklə, 
möhürlənmiş və imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (tender pro-
seduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmaqla) tender 
təklifi ilə birlikdə təqdim olunmalıdır. 
Bank təminatını tender zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız 
sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır.

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında (müvafiq orqanlardan 
arayış);

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, şəhadətnaməsi, qeydiyyat-
dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri (2019-cu 
ildə notariusdan təsdiq edilmiş surəti);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı 
barədə məlumat;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 4 aprel 2019-cu il saat 17.00-
a qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 5 
aprel 2019-cu il saat 11.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) AZ1037, Bakı, 
Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, Əmir 
Bağırov küçəsi 7 nömrəli ünvana təqdim 
edilməlidir.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
tender zərfləri açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
lot-1 5 aprel 2019-cu il saat 11.30-da, Lot-
2 saat 12.30-da,Lot -3 isə saat 14.00-da 
AZ1037, Bakı, Sabunçu rayonu, Ramana 
qəsəbəsi Əmir Bağırov küçəsi 7 nömrəli 
ünvanda “AzGerneft” MMC-nin iclas 
 zalında keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Xətai Rayon Mənzil-Kommunal  
Təsərrüfatı Birliyi 
aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDIR:
Tender 6 (altı) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot- 2. Xüsusi geyimlərin 

 satınalınması.
Lot- 3.Avadanlıqların satınalınması.
Lot- 4.Parkların abadlaşdırılmasının 

satınalınması.
Lot- 5.Asfalt örtüyünün təmiri işlərinin 

satınalınması.
Lot- 6.Mənzil fondunun təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-

çılar iştirak haqqını hər bir lot üçün 200 
manat məbləğdə aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Xətai rayo-
nu, R.Quliyev küçəsi 23 nömrəli ünvanda 
yerləşən Xətai Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyindən ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- T. Əliyeva, əlaqə 
telefonu- (012) 373 30 74.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

H/h- AZ71C-
TRE000000000000025179

VÖEN- 2000254961
Adı-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\h- AZ-

41NABZ0136010000000000394
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

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

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi  statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri, mənfəət vergisinin 
bəyannaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları,tikinti-
quraşdırma və xüsusi torpaq işləri ilə 
bağlı lisenziyasının vacibliyi. 

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 3 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 10 ap-
rel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, R.Quliyev küçəsi 23 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Xətai rayo-
nu, R.Quliyev küçəsi 23 nömrəli ünvanda 
yerləşən Xətai Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Sumqayıt-Dalğa” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

15 aprel 2019-cu il saat 13.30-da cəmiyyətin 
yerləşdiyi inzibati binada “Sumqayıt-Dalğa” 
ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələ:
• “Sumqayıt-Dalğa” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin 2018-ci maliyyə ili üzrə  
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin 
təsdiq olunması.

Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi 
üzrə materiallarla iş günləri saat 10.00-dan 
17.00-dək, səhmdar cəmiyyətin Sumqayıt 
şəhəri, S.Vurğun küçəsi 1 nömrəli ünvanda 
yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətin 
rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.

Baş direktor

“Aygün “ASC səhmdarlarının nəzərinə!
17 aprel 2019 -cu il saat 15.00-da “Aygün “ASC 

səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “Aygün “ASC -nin 2017 və 2018-ci illər üçün maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi.

2. Digər məsələlər.
Ünvan- Bakı, Bakıxanov qəsəbəsi, Sabit Qocayev  

küçəsi 29.

İdarə heyəti

DÖVLƏT IMTAHAN MƏRKƏZI PUBLIK HÜQUQI ŞƏXS
müxtəlif yüklərin daşınması xidmətinin satınalınması üçün 

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif olunur ki, öz kotirovka 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış zərfdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər:
-nizamnamənin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnaməsinin surəti (notariat qaydasında təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri (möhürlənib imzalanmış 

şəkildə) 
- kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış (notariat 

qaydasında təsdiq olunmuş) və iddiaçının tender təklifi

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

 Təkliflər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki təkliflər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan koti-
rovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçılar və ya onların 
səlahiyyətli nümayəndələri 13 mart 2019-cu il saat 11.00-da zərflərin 
açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Sumqayıt Sənaye Istehsal” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Sumqayıt Sənaye İstehsal” ASC 
səhmdarlarının ümumi yığıncağı 15 aprel 2019-
cu il saat 14.00-da, Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun 
küçəsi 1 nömrəli ünvanda yerləşən “DALĞA” 
mehmanxanasında aşağıdakı gündəlikdə 
keçiriləcəkdir: 

1. “Sumqayıt Sənaye İstehsal” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Baş direktorunun səlahiyyətlərinə 
vaxtından əvvəl xitam verilməsi və yeni Baş 
direktorun seçilməsi.

2. “Sumqayıt Sənaye İstehsal” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin nizamnaməsinin yeni redaksiyada 
təsdiq edilməsi.

3. “Sumqayıt Sənaye İstehsal” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Müşahidə (direktorlar) Şurası 
üzvlərinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam 

verilməsi və yeni Müşahidə (direktorlar) Şurası 
üzvlərinin seçilməsi. 

4. “Sumqayıt Sənaye İstehsal” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin 2018-ci maliyyə ili üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiq 
olunması.

Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə 
materiallarla iş günləri saat 10.00-dan 17.00-
dək, səhmdar cəmiyyətin Sumqayıt şəhəri, 
Metallurq küçəsi 5 nömrəli ünvanda yerləşən in-
zibati binasında səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə 
müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi 1.

Müşahidə şurası

“Bakı Elektroştamp” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

10 aprel 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Araz küçəsi 7 nömrəli ünvanda 
yerləşən“Bakı Elektroştamp” ASC-nin inzibati bina-
sında səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. İdarə heyətinin sədrinin tutduğu vəzifədən azad 

edilməsi. 
2. İdarə heyətinin üzvlərinin tutduğu vəzifədən azad 

edilməsi. 
3. Müşahidə (direktorlar) şurasının sədrinin və 

üzvlərinin tutduğu vəzifədən azad edilməsi.
4. Təftiş komissiyasının (müfəttişin) üzvlərinin tutdu-

ğu vəzifədən azad edilməsi. 
5. Cəmiyyətin yeni Müşahidə (direktorlar) şurasının 

sədrinin və üzvlərinin seçilməsi.
6. Cəmiyyətin yeni İdarə heyətinin sədrinin 

seçilməsi. 

7. Cəmiyyətin İdarə heyətinin üzvlərinin seçilməsi. 
8. Cəmiyyətin yeni təftiş komissiyasının (müfəttişin) 

seçilməsi; 
9. Audit yoxlamasının keçirilməsi. 
10. Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Maliyyə-Təftiş 

Komissiyası haqqında Əsasnamələrin təsdiq edilməsi. 
11. Cəmiyyətin İcra orqanının səlahiyyətlərinin 

kənar idarəçiyə verilməsi və bununla əlaqədar 
Müşahidə Şurasına müvafiq səlahiyyətlər verilməsi.

Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyinin material-
ları ilə iş günləri saat 10.00-dan 18.00-dək, Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Ağa Nemətulla küçəsi 44 nömrəli 
ünvanda, Nərimanov Rayon İcra və Probasiya şöbəsinə 
müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda iştirak etmək xahiş olunur.
Hörmətlə, Bakı şəhəri, Nərimanov Rayon İcra və 

Probasiya şöbəsinin icra məmuru 
E.Qəmbərov

Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Göygöl Şəhər İnzibati 

Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
2019-cu il üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Göygöl şəhərində abadlıq işlərinin 

aparılmasının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun öz tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış, ikiqat bağ-
lamada yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün maraqlananlar tender komissiyasına 
müraciət edə bilərlər.

Ünvan-Göygöl şəhəri, S.Hacıyev  
küçəsi 42.

Telefon- 022-205-23-69.

Əlaqələndirici şəxs- Abbasov Ədalət 
Abbas oğlu.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-
nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
köçürdükdən sonra yuxarıda göstərilən 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 100 manatdır .
 İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-

ba köçürməlidirlər.
Təşkilat- Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti 

Başçısının Göygöl Şəhər İnzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

H\h-AZ30AİİB32051019448300201183
VÖEN -7600031051
Bank-“Kapital bank”ın Göygöl rayon filialı
Kod - 200833
M/h- 137010001944
SWİFT- BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında məlumat;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- vergilərə və diğər icbari ödənişlərə dair 
borcların olub-olmaması barədə arayış;

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

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

İddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü 
zərflərdə 15 aprel 2019-cu il saat 17-00-dək 
Göygöl RİHB-in Şəhər üzrə Nümayəndəliyinə 
təqdim etməlidirlər.

Bu vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçılara tender təklifi və bank 
zəmanətini 30 aprel 2019-cu il saat 
 17-00-dək təqdim etməlidirlər.

Tender zərfləri 2 may 2019-cu il saat 
10.00-da Göygöl RİHB-in Göygöl Şəhər 
İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi publik hüquqi şəxs  
dəniz buylarının alınması və onların quraşdırılmasının satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəniz buylarının alınması və onların 

quraşdırılmasının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər 500 manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu AZ1069, Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Y.V.Çəmənzəminli küçəsi 
199C nömrəli (AFEN Plaza) ünvandan ala 
bilərlər.

Təşkilat- Dəniz Üzgüçülüyünün 
Təhlükəsizliyi Mərkəzi publik hüquqi şəxs

Şəxs 
VÖEN- 1701638971
Bank- ABB-nin Nərimanov filialı
Ünvan- Bakı şəhəri, H.Əliyev küçəsi 94
Kod- 805540
VÖEN(bank)- 9900001881
SWIFT- İBAZAZ2X
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
H/h- AZ33İBAZ38060019445719805206
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 müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

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

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 4 
aprel 2019-cu il saat 15.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 15 aprel 2019- cu il saat 15.00-dək 
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi 
publik hüquqi şəxsə (ünvan- AZ1069, Bakı 
şəhəri, Nərimanov rayonu, Y.V.Çəmənzəminli 
küçəsi 199C nömrəli (AFEN Plaza) ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 16 aprel 2019 -cu il saat 
15.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri işti-
rak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi 
təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- Əmrah Abbasov, 
telefon- 012-564-34-46.

 Faks: 012-564-49-18.
 E-mail: amrah.abbasov@mm.ardda.gov.

az
 Ünvan- AZ1069, Bakı şəhəri, Nərimanov 

rayonu, Y.V.Çəmənzəminli küçəsi 199C 
(AFEN Plaza).

Tender komissiyası

Yeni Azərbaycan Partiyası Sumqayıt şəhər 
təşkilatının konfrans zalında ermənilərin Azərbaycan 
xalqına qarşı törətdiyi çoxsaylı cinayət hadisələrindən 
biri olan Sumqayıt hadisələrinə həsr edilmiş “dəyirmi 
masa” tədbiri keçirilib.

Düz 31 il əvvəl Sumqayıtda 
ermənilərin məkrli niyyətlərinin 
nəticəsi olaraq milli zəmində 
baş vermiş iğtişaşların xroni-
kasına, səbəb və nəticələrinə 
ətraflı nəzər salınıb. Sumqayıt 

Şəhər İcra Hakimiyyəti başçı-
sının birinci müavini Teymur 
Səmədov bildirib ki, Sumqayıt 
hadisələri SSRİ-nin süqutunun 
başlanğıcı olub. Hər il həmin 
hadisələrinin ildönümü yaxınla-

şanda şər-böhtan dolu erməni 
təbliğat maşını işə düşür və 
azərbaycanlılar ermənilərə qar-
şı milli dözümsüzlük nümayiş 
etdirən xalq kimi təqdim olunur. 
Əslində isə bu hadisələr 
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinin erməni millətçiləri 
ilə birgə həyata keçirdiyi 
təxribatların tərkib hissəsi 
idi. Başlıca hədəf isə dünya 
ictimaiyyətinin gözündə “vəhşi 
azərbaycanlı” obrazı yaratmaq 
və bu bəhanə ilə də Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətini 
Azərbaycanın tərkibindən 
çıxararaq Ermənistana 
birləşdirmək olub.

Diqqətə çatdırılıb ki, 1988-
ci il fevralın 27-29-da Sum-
qayıtda ermənilər tərəfindən 
öncədən planlaşdırılmış qanlı 
hadisələrə 31 illik bir zaman 
məsafəsindən baxanda 
həmin hadisələrin bir çox gizli 
məqamları aydınlaşır.

“Dəyirmi masa” tədbirində 
çıxış edənlər xatırladıblar 
ki, Sumqayıtda qətliamı 
törədənlərin başında bir neçə  
dəfə məhkum olunmuş erməni 
Eduard Qriqoryanın dəstəsinin 
durduğu şahid ifadələri ilə 
sübuta yetirilib. Natiqlər xüsusi 
vurğulayıblar ki, məhz həmin 
məşum günlərdə şəhərdə ya-
şayan bir çox azərbaycanlılar   
yüzlərlə erməni ailəsini qəddar 
qriqoryanların divanından 
qorumağa çalışıb və buna nail 
olublar. Yüzlərlə azərbaycanlı 
ailəsi ermənilərə öz evlərində 
sığınacaq verib, bununla da 
hadisələrin daha geniş miqyas 
almasının qarşısı alınıb. Amma 
məlum səbəblərdən bütün 
erməni mənbələri bu faktın 
üstündən nankorcasına sükutla 
keçirlər. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Sumqayıt hadisələri SSRI-nin süqutunun başlanğıcı idi



111 mart 2019-cu il, cümə

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs

dəftərxana və təsərrüfat mallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olu-

nur ki, öz tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyar-
lara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Təşkilat- “Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi 
Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı

VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AI-

IB38090019440419396102
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

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

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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 statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb 
olunub-olunmaması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 10 ap-
rel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifini və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 
aprel 2019-cu il saat 15.00-а qədər 
yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 
19 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin iclas 
zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
proqram təminatı və lisenziyaların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . “ALO-1003 Çağrı mərkəzi”nin 

proqram təminatına yeni modulların əlavə 
edilməsi, ehtiyyat server infrastrukturu-
nun qurulması və 2 illik texniki xidmətin 
göstərilməsi işlərinin satınalınması. 

Lot- 2 . “Avtomatlaşdırılmış Qida 
Təhlükəsizliyi İnformasiya Sistemi - AQ-
TİS” üçün əlavə modullarının hazırlanma-
sı, quraşdırılması və istismara verilməsi 
işlərinin satınalınması.

Lot- 3. 3CX kommunikasiya proqramı 
üçün və şəbəkə təhlükəsizliyinin qorun-
ması üçün FortiGate-VM02V lisenziyaları-
nın satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olu-
nur ki, öz tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün iştirakçılar lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
1-ci və 3-cü lotların hər birinə 50 (əlli) 
manat, 2-ci lot üçün isə 120 (yüz iyir-
mi)manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, H.Əliyev 
prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci mərtəbə 
(əlaqələndirici şəxs-Ramin İsgəndərov, 
telefon - (+99412) 565-12-72 (daxili 197)) 
ünvandan ala bilərlər.

VÖEN- 1404055601 
H\h-

AZ58CTRE00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
M\h- AZ-

41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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 statusu, 

nizamnaməsi ,qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

-malgöndərənlərin (podratçıların) 
ixtisas uyğunluğuna dair məlumat (əsas 
şərtlər toplusunun malgöndərənlərin 
(podratçıların) ixtisas uyğunluğuna dair 
məlumat formasına uyğun olaraq).

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). Tender pro-
seduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 12 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 23 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci 
mərtəbədə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifləri 24 aprel 2019-cu il 
saat 16.00-da Azərbaycan Respublikası-
nın Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin iclas 
zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Tender 6 (altı) lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Dəftərxana ləvazimatlarının və 

təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot- 2. İdarənin digər xərclərinin satınalın-

ması.
Lot- 3.Avadanlıqların satınalınması.
Lot- 4.Digər maşın və avadanlıqların 

satınalınması.
Lot- 5.Mətbəə xərclərinin satınalınması.
Lot- 6.Yumşaq inventarların satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 1-ci 

Lotdan 4-cü Lotadək hər birinə 300 manat, 
Lot-5 üçün 100 manat və Lot-6 üçün isə 150 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail 
rayonu, İçərişəhər M.Şəfi küçəsi 4 nömrəli 
ünvanda yerləşən Bakı Şəhər Mədəniyyət 
Baş İdarəsindən ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Umid Mehdiyev, 
əlaqə telefonu – (055) 255-22-55.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər.

H/h- AZ94CTRE00000000000002178310

VÖEN- 1700164931
Adı-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

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

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır); 

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

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

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyannaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları, tikinti-quraşdırma 

və xüsusi torpaq işləri ilə bağlı lisenziyasının 
vacibliyi. 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir (www.
tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 3 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İçərişəhər, M.Şəfi 
küçəsi 4 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 12 aprel 2019-cu il 
saat 16.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
İçərişəhər, M.Şəfi küçəsi 4 nömrəli ünvan-
da yerləşən Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş 
İdarəsində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi 
aşağıdakı lotlar üzrə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot- 1.Dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması.
Lot-2. Bərk inventarın satınalınması.
Lot-3. Avadanlığın satınalınması.
Lot-4. Sair xərclər (tədbirlərin keçirilməsi).
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar lot-1, lot-3 

və lot-4-ün hər birinə 100 manat , lot- 2 üçün isə 200 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
bank hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Sumqayıt şəhəri, 3-cü məhəllə, N.Nərimanov küçəsi 
12 nömrəli ünvanda yerləşən Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsindən ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Ceyran Həsənova ,əlaqə 
telefonu- (018) 6-55 -49- 87.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər.

H\h-AZ65CTRE00000000000002176
VÖEN- 2900382551
Adı-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri ¬qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank 

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

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə vəziyyəti 
(dövriyyəsi) haqqında bank arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatının vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq həyata keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 18 mart 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 1 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Sumqayıt şəhəri , 3-cü məhəllə, 
N.Nərimanov küçəsi 12 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2 aprel 2019-cu il saat 
15.00-da Sumqayıt şəhəri , 3-cü məhəllə, 
N.Nərimanov küçəsi 12 nömrəli ünvanda yerləşən 
Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsində açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştitrak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına maliyyə hesabatlarının 

beynəlxalq standartlarına uyğun konsolidə edilmiş 
illik maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 

məsləhət xidmətlərinin satınalınması məqsədilə 
kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması Departamentinin Satınalmaların 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- satınalmalar üzrə 
mühəndis Ağaəli Mirzəyevə, agali.mirzeyev@azersu.az 
+994124314767 (2246) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 
5 mart 2019-cu il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 6 mart 2019-cu il 
saat 15.00-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 27 yanvar və 8 fevral 2019-cu il ta-

rixli nömrələrində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo-
ruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəzinin lot-1 Bakı Xanları 
muzeyinə inventarların və lot-2 Bakı Xanları muzeyinə 
digər maşın və avadanlıqların satınalınması üçün dərc 
edilmiş tenderləri iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az oldu-
ğuna görə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsinə əsasən 
baş tutmamış hesab edilir və onun davamından imtina 
olunur.

Azərbaycan Respublikasının  
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 

İKT avadanlıqlarının satınalınması məqsədilə

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

ki, öz tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün iştirakçılar lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
200 (iki yüz) manat məbləğdə iş-
tirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, H.Əliyev 
prospekti 152, Çinar plaza, 32-ci 
mərtəbə (əlaqələndirici şəxs-Ramin 
İsgəndərovdan, telefon - (+99412) 
565-12-72 (daxili 197)) ünvandan ala 
bilərlər.

VÖEN- 1404055601 
H\h-

AZ58CTRE00000000000008408201
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
VÖEN- 1401555071 
Kod-210005 
M\h- AZ-

41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T- CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

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

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 

mənşə və uyğunluq sertifikatları;
-malgöndərənlərin (podrat-

çıların) ixtisas uyğunluğuna dair 
məlumat (əsas şərtlər toplusunun 
malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas 
uyğunluğuna dair məlumat formasına 
uyğun olaraq).

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 12 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 23 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 
152, Çinar plaza, 32-ci mərtəbədə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. İddiaçıların təklifləri 24 aprel 
2019-cu il saat 15.00-da Azərbaycan 
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyinin iclas zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Beyləqan rayonunun Dünya-

malılar kəndində 624 şagird yerlik yeni 
ümumtəhsil məktəbi binasının tikintisi 
üçün layihə-smeta sənədlərinin hazırlan-
masının satınalınması.

Lot-2. Təhsil müəssisələrinin qazlaş-
dırılmasının satınalınması. 

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 250 (iki yüz əlli) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Y.Bakuvi küçəsi 18 nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs-Sirac Əliyevdən, 
telefon-(+99412) 465 73 48 (daxili 110) 
ala bilərlər: 

Təşkilat- Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsi 

Bankın adı- “Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” ASC-nin Sənaye filialı

Kod- 805603
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NABZ 

01350100000000002944
S.W.I.F.T.İBAZАZ 2Х
H/h- AZ88IBAZ 

38030019441856517211
VÖEN-1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

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

- tenderdə iştirak üçün yazılı 
müraciət; 

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi; 

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

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

- iddiaçılar haqqında tələb olunan 
sənədlər; 

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

- Azərbaycan Respublikasında 

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

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

- son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- analoji işlərdə təcrübəsi, maliyyə, 
texniki və kadr imkanları barədə rəsmi 
məlumatlar.

İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə 
qeyd olunan sənədləri 1 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 8 aprel 2019-cu il saat 17.00-а 
qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

İddiaçıların təklifləri 9 aprel 2019-
cu il saat 15.00-da Təhsil Nazirliyinin 
Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsinin iclas zalında açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi 
aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:



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

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7448

607

40 qəpik

Fransa 

Festivala İnarritu sədrlik edəcək
2019-cu il ma-

yın 14-dən 25-dək 
Fransada 72-ci 
Kann beynəlxalq film 
festivalı keçiriləcək. 
Festivalın münsiflər 
heyətinə meksikalı 
rejissor Alexandro 
Qonsales İnarri-
tu sədrlik edəcək. 
İnnaritu münsiflər heyətində “Hirokazu Kore-eda yapon 
ailəsinin məsələsi” filminə görə “Qızıl Palma budağı” 
almış Keti Blanşeti əvəzləyəcək.

Qeyd edək ki, o, “Sağ qalmış” və “Birdmann” 
filmlərinə görə dəfələrlə “Oskar” mükafatı alıb. 

Xəbəri BBC verib.

ABŞ

“Fast food”un zərərləri 
ABŞ-ın Loma 

Linda Universitetinin 
alimləri qeyri-sağlam 
qidalanma ilə psixi 
xəstəliklər arasındakı 
əlaqəni araşdırıb-
lar. Məlum olub ki, 
tədqiqatda iştirak 
edən respondentlərin 
17 faizi psixi 
xəstəlikdən,13,2 faizi 
normal psixi pozğun-

luq, 3,7 faizi isə ağır psixi pozuntulardan əziyyət çəkir.
Alimlər bildiriblər ki, qızartma xörəklər, dönər və 

əsasən də “Macdonalds” kimi restoranlarda hazırlanan 
“fast food” qidaları daha çox psixi pozğunluq yaradır.

Məlumatı “MEDdaily” nəşri yayıb.

Böyük Britaniya

Ən isti qış günü 
Böyük Brita-

niyada meteoro-
loji müşahidələr 
tarixində ilk 
dəfə olaraq qış 
fəslində tempe-
ratur müsbət 21 
dərəcədən yuxarı 
qalxıb. Bildirilir 
ki, Londonun 
cənub-qərbində 
havanın hərarəti 
21,2 dərəcəyə 
yüksəlib. Xatırladaq ki, bundan əvvəlki qış rekordu 
1998-ci il fevralın 13-də Qrinviç rayonunda qeydə alın-
mış və 19,7 dərəcə təşkil etmişdi.

Xəbəri “The Guardian” verib.

İspaniya 

ÜDM arta bilər
Cari ildə İspani-

yanın ümumi daxili 
məhsulu (ÜDM) 2,2 
faiz arta bilər. Bu 
barədə ölkənin iqtisa-
diyyat naziri Nadiya 
Kalvinyo məlumat 
verib. O deyib ki, ötən 
il ölkə iqtisadiyyatı 
Aİ ölkələrinin orta 

göstəricilərini geridə qoyaraq 2,5 faiz artıma nail olub. 
Məlumatı “Euronews” yayıb.

“Real” kubokla vidalaşdı
İspaniya Kral 

Kubokunda ilk finalçı 
bəlli olub. La Liqa-
nın lideri “Barselo-
na” “El Klassiko”da 
əzəli rəqibi “Real”ı 
böyük hesabla (3:0) 
məğlubiyyətə uğ-
radaraq İspaniya 
Kubokunun finalına 
yüksəlib. Katalo-
niya təmsilçisinin 
heyətində Luiz Suares dubl edib, digər qolu isə Rafael 
Varan öz qapısına vurub.

Xatırladaq ki, Kataloniyada keçirilən ilk görüş 1:1 
hesabı ilə yekunlaşdığından, “Barselona” finala vəsiqə 
qazanan tərəf olub.

Məlumatı “Futbolhd.ru” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Martın 1-də
 Â Bakıda və Abşeron 

yarımadasında dəyişkən buludlu 
olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şimal-qərb  küləyi 
əsəcək, gündüz mülayim cənub-
qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
3-5, gündüz 9-13,  Bakıda gecə 3-5, 
gündüz 11-13  dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 750 
mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 75-
85, gündüz 55-65  faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Qərb  küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
8-13 dərəcə isti olacaq.

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

Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə  duman olacaq. Qərb  
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə  
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Səhər saatlarında duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,  arabir 
güclənəcək. Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 
dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında arabir 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə  duman olacaq. Qərb küləyi 

əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 8-13 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,  arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 9-14 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və 
səhər bəzi yerlərdə  yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 2-5, gündüz 9-13 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə 
isti olacaq. 
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Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə 
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin 
Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                    

Goranboy rayonundan Nizaməddin Quliyev Naftalan 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

RÖVŞƏN İBRAHİMOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə 

və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                    

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə Naftalan 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

RÖVŞƏN İBRAHİMOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə 

və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                                    

Zaqatala rayonundan Mübariz Əhmədzadə “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                    

Səxavət Hüseynov və Mehdi Mükərrəmoğlu Bakı 
şəhəri 35 saylı məktəbin direktoru Rəna Naibovaya 
qardaşı

RÖVŞƏN ƏHMƏDOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.
                                                                                                                    

ADPU-nun biologiya və onun tədrisi metodikası 
kafedrasının əməkdaşları, kafedranın dosenti Alı 
Namazova həyat yoldaşı 

ŞƏFƏQİN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər. 

Allah rəhmət eləsin

“Qazaxıstan dünyanın inkişaf 
etmiş 30 ölkəsindən biri olmalıdır”

 � Prezident N.Nazarbayev bildirib ki, Qazaxıstanın dünyanın ən 
qabaqcıl 30 ölkəsindən birinə  çevrilməsi prosesində həlledici mərhələ 
başlanıb. Bu barədə “The Astana Times” qəzeti məlumat yayıb. 

Dövlət başçısı bu il fevralın 27-də hakim 
partiyanın paytaxt Astanada keçirilən 18-
ci qurultayındakı çıxışında deyib: “Biz öz 
fəaliyyətimizdə milli ideyanı rəhbər tutmalıyıq. 
Bu ideyanın əsas dayaqları milli birlik, 
rəqabətədavamlı güclü iqtisadiyyat və daim 
tərəqqi edən yüksək intellektual cəmiyyətdir. 
Bütün bunlar Qazaxıstanın uğurlu inkişafının 
əsasını təşkil edir”.  

Prezident sonra vurğulayıb ki, 
Qazaxıstanın qarşıya qoyduğu məqsədlərə 
çatması üçün uzunmüddətli strategiyası, təbii 
sərvətləri və siyasi iradəsi mövcuddur. 

Qurultayda bildirilib ki, bu gün Qazaxıstan 
dövlətinin əsas vəzifəsi əhalinin maddi 

rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Ölkə iqtidarı bu 
istiqamətdə fəaliyyətini daha da gücləndirmək 
əzmindədir. Dövlət başçısının sözlərinə 
görə, hökumət qarşıdakı üç il ərzində sosial 
layihələrə 3 trilyon tenge, yaxud 5,3 milyard 
ABŞ dolları məbləğində vəsait ayırmağı 
nəzərdə tutub.  

Dövlət başçısı çıxışının sonunda ümid 
etdiyini bildirib ki, “Nur Otan” partiyasının 
qurultayı cəmiyyəti yüksək vəzifələrin həllinə 
səfərbər edəcək və bununla da, Qazaxıstan 
qarşıya qoyduğu hədəflərə çatacaq.  

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Cənubi Koreya KXDR-lə yeni 
iqtisadi əməkdaşlıq planı 
hazırlayıb

 � Cənubi Koreya 
Prezidenti Mun Çje İn 
Hanoyda keçirilmiş ABŞ-
Şimali Koreya sammitini 
izləmək məqsədilə dünən 
üçün heç bir başqa 
tədbir planlaşdırmayıb. 
Bu barədə prezident 
administrasiyasından 
bildirilib. Məlumatı TASS 
verib. 

O, yalnız televiziya vasitəsilə görüşün 
gedişini izləyib və nəticələr barədə hesabat 
tələb edib. Xatırladaq ki, Donald Tramp 
və Kim Çen In arasında ikinci sammit baş 
tutub. KXDR lideri bəyan edib ki, Pxenyan 
və Vaşinqton problemləri və etmadsızlığı 
birlikdə aradan qaldırır, Tramp isə KXDR-
in “sərhədsiz iqtisadi potensialının” 
reallaşdırılmasına yardım göstərəcəyini vəd 
edib. 

Məlumata görə, Cənubi Koreya lideri 
sammitdə irəliləyiş əldə olunacağı təqdirdə 
çox tezliklə şimallı qonşuları ilə gələcək 
iqtisadi əməkdaşlıq planını elan edəcəyini 
bildirib. Onun sözlərinə görə, çıxışında 
Koreya yarımadasının inkişaf perspektivləri, 
koreyalararası iqtisadi əlaqələr haqqında 
danışacaq. 

Mun Çje İn bu həftə ərzində 
keçirdiyi müşavirələrdən birində Koreya 
yarımadasında yeni rejim yaratmağa 
başlayacağını bəyan edib: “Bu, müharibə 
və qarşıdurma vəziyyətindən sülhə və 
birgəyaşayışa, ideoloji təfriqədən iqtisadi 
çiçəklənməyə keçid demək olacaq”.

Cənubi Koreya Prezidenti deyib ki, 
özünün yeni planını ABŞ və Şimali Koreya 
liderlərinin Hanoy sammiti başa çatdıqdan bir 
gün sonra açıqlayacaq. 

Ancaq gözlənildiyinin əksinə olaraq, 
Tramp və Kim Çen In razılığa gələ 
bilməyiblər. ABŞ Prezidenti Şimali Koreyaya 
qarşı sanksiyaların qüvvədə qalacağını 
bildirib. Tərəflər “Hanoy bəyannaməsi”ni 
imzalamadan Vyetnamı tərk ediblər.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

BƏƏ sentyabrda kosmosa  
ilk kosmonavtını göndərəcək

BBC-nin Məhəmməd 
bin Rəşid adına Kosmik 
Mərkəzə isitinadən yaydığı 
məlumata görə, Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) 
ilk kosmonavtı bu il sent-
yabrın 25-də kosmosa 
göndəriləcək.

Bildirilir ki, kosmosa 
göndərilmək üçün seçilmiş 
iki kosmonavt – Hazza 
Əl Mansuri və Sultan Əl 
Neyadi 18 günlük uçuşu 

həyata keçirmək üçün Ru-
siya missiyasının tərkibində 
Beynəlxalq Kosmik Stansi-
yadan (BKS) orbitə yollana-
caq və oktyabrın 3-də geri 
qayıdacaq.

Artıq hər iki kosmonavt 
Rusiyada Yuri Qaqarin adına 
Kosmonavtların Hazırlı-
ğı Mərkəzində hərtərəfli 
hazırlıq keçiblər. Onlar 
hazırlıq zamanı zədələnmiş 
kapsuldan necə çıxmağı, 
müvafiq resursların və rabitə 
vasitələrinin istifadəsini 
öyrəniblər. 

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

İcmalar Palatası Tereza Meyin təqdim 
etdiyi yeni strategiyanı qəbul edib

“Euronews” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Böyük Britaniya 
parlamentinin İcmalar Palatası 
Baş nazir Tereza Meyin “Breksit”ə 
dair təqdim etdiyi yeni strategiyanı 
qəbul edib.

Plana əsasən martın 12-nə kimi 
parlament üzvləri rəsmi Brüssellə əldə 
olunmuş razılaşma ilə bağlı təkrar 
səsvermə keçirməlidirlər. Razılaşma 

qəbul olunmasa, martın 13-də ölkənin 
Avropa İttifaqını razılaşmasız tərk 
edib-etməməsi məsələsi səsverməyə 
çıxarılmalıdır. Parlament üzvləri razılaş-
masız “Brexit”in əleyhinə səs versələr, 
martın 14-də prosesin uzadılması ilə 
bağlı qərar verməlidirlər. Parlament 
həmçinin Avropa İttifaqında yaşayan 
britaniyalıların və Britaniyada yaşayan 
Avropa İttifaqı vətəndaşlarının hüquqla-
rının razılaşma əldə olunmadığı təqdirdə 
belə təmin olunmasına dair düzəlişi 
dəstəkləyib.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”ABŞ-da zəhərlənmə
ABŞ-ın Alabama ştatının Birmingem şəhərindəki 

“Birmingham Water Woks” şirkətinə məxsus 
müəssisədə xlorun yayılması nəticəsində xeyli 
adam zəhərlənib. 54 nəfər təcili olaraq xəstəxanaya 
yerləşdirilib.

Polisin məlumatına görə, xlor yalnız müəssisənin 
ərazisinə yayılıb.

“NBC News” telekanalının məlumatına görə, həkimlər 
yerli sakinlərə müraciət edərək bildiriblər ki, özünü pis hiss 
edənlər təcili həkimə müraciət etsinlər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın Noyemberyan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonunun Berkaber, Paravakar 
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Ağs-
tafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax rayonunun Kəmərli, Məzəm, 

Cəfərli kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun 
Mosesqex, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz 
rayonunun Ağdam, Muncuqlu kəndlərində yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam 
rayonunun Kəngərli, Acarlı, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə məruz qalıb.


