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Əlcəzair prezident 
seçkilərinə 
hazırlaşır

“Xocalı üçün 
paylaş” 
kampaniyası

Azərbaycan – 
BMT əməkdaşlığı 
yüksək səviyyədə 
davam etdirilir

Xüsusi Yay 
Olimpiya 
Oyunlarına 
hazırlaşan 
atletlərlə görüş 
keçirilib

Azərbaycan paytaxtında “Bakı 2019: 
Ulduzlar Finalı” qarşılaşması keçirilib 

Prezident İlham Əliyev qarşılaşmaya baxıb

 � Bakının UEFA Avropa Liqasının 2018-2019-cu il 
mövsümünün final matçına ev sahibliyi etməsi ilə əlaqədar 
ölkəmizdə təşkil olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində martın 
3-də paytaxtın mərkəzində, Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qarşısında “Bakı 2019: 
Ulduzlar Finalı” adlı qarşılaşma keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və qızı Leyla 
Əliyeva qarşılaşmaya baxıblar.

“Bakı 2019: Ulduzlar Finalı”nda 
“Qərb Ulduzları” və “Şərq Ulduzları” 
komandaları qarşılaşıblar.

Oyunda məşhur futbolçular Yeju 
Dudek, Maykl Essien, Anderson Luis 

de Souza (Deku), Hamit Altıntop, 
Nihat Kahveci, Andrey Arşavin, Revaz 
Arveladze, eləcə də yerli veteran 
futbolçulardan Nazim Süleymanov 
və UEFA Avropa Liqasının Bakıda 
keçiriləcək final oyununun səfiri Vəli 
Qasımov iştirak ediblər. Bundan başqa, 
Regionlar Liqasından Şöhrət Rəhimov, 

azarkeşlər arasında keçirilmiş müsabiqə 
əsasında seçilən Zaman Zahirzadə, 
Məhəmməd Tanrıverdiyev və Avropa 
Liqasının finalına həsr olunmuş 
“İntellektual Kubok”un qalibi olan İTV 
komandasının kapitanı Tural Dadaşov 
da meydana çıxıblar. 

Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev 
oyunda iştirak edən futbolçularla 
görüşdü.

UEFA Avropa Liqasının kuboku 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevə təqdim edildi.

Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.
Daha sonra oyun başladı. 
Gərgin idman mübarizəsi şəraitində 

keçən görüş “Qərb Ulduzları” 

komandasının 11:10 hesablı qələbəsi ilə 
başa çatdı.

Sonra Prezident İlham Əliyev oyunu 
izləyən gənc azarkeşlərlə görüşdü, xatirə 
şəkilləri çəkdirdi. 

***
Qeyd edək ki, 2017-ci il sentyabrın 

20-də UEFA İcraiyyə Komitəsi futbol 
üzrə UEFA Avropa Liqasının  
2018-2019-cu il mövsümünün final 
oyununun 2019-cu il mayın 29-da 
Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilməsi 
haqqında qərar qəbul edib. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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Azərbaycan paytaxtında “Bakı 2019: 

Ulduzlar Finalı” qarşılaşması keçirilib 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

UEFA Avropa Liqasının 
final qarşılaşmasının Bakıda 
keçirilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan paytaxtında silsilə 
tədbirlər təşkil olunur. Belə ki, 
UEFA Avropa Liqasının zəngin 
irsinin təbliği məqsədilə Bakıda 
dekabrın 22-dən yanvarın 7-dək 
“UEFA Avropa Liqası Muzeyi” 

fəaliyyət göstərib. Fevralın 28-də 
isə UEFA Avropa Liqasının final 
oyununa ümumi oturacaqlar 
üçün bilet satışının qeydiyyatına 
başlanılıb. Bilet satışının bu 
mərhələsində həlledici görüş üçün 
nəzərdə tutulan 64 min biletdən 37 
min 500-ü ümumi satışa buraxılıb.

Bu mötəbər futbol turnirinin 
kubok səyahətinə martın 9-da 
Cenevrədə start veriləcək. Martın 

22-23-də Sevilya, martın 29-30-
da Berlin, aprelin 5-6-da London, 
aprelin 12-də Milan, aprelin 20-də 
Moskva, mayın 10-da Parisdə 
olacaq kubok mayın 16-da rəsmi 
qaydada Bakıya gətiriləcək.

UEFA Avropa Liqasının 
final matçının Bakı Olimpiya 
Stadionunda keçirilməsi ilə bağlı 
qərar son illər sürətlə inkişaf 
edən Azərbaycan idmanının 

qazandığı növbəti uğurdur. Əsası 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan dövlət idman 
siyasətinin Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla 
davam və inkişaf etdirilməsi 
nəticəsində bu gün Azərbaycan 
dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. 
Azərbaycanın son illərdə bir 
neçə mötəbər beynəlxalq idman 
yarışına - I Avropa, IV İslam 
Həmrəyliyi oyunlarına, Formula 

1 yarışına, 42-ci Ümumdünya 
Şahmat Olimpiadasına yüksək 
səviyyədə ev sahibliyi etməsi 
Azərbaycanın idman dövləti 
olduğunu bir daha bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi. Təsadüfi deyil 
ki, bu gün ən mötəbər idman 
qurumları nüfuzlu beynəlxalq 
yarışlara ev sahibliyi hüququnu 
tərəddüd etmədən Azərbaycana 
verirlər. Belə ki, UEFA Avropa 
Liqasının final oyunu ilə yanaşı, 

2020-ci ildə futbol üzrə Avropa 
çempionatının qrup mərhələsinin 
üç, dörddəbir final mərhələsinin 
bir oyununun, bu il iyunun 20-
28-də Avropa Gənclərinin Yay 
Olimpiya Festivalının Bakıda 
keçirilməsi barədə qərarlar bunun 
göstəricisidir. İdmançılarımızın 
olimpiada, dünya və Avropa, 
eyni zamanda, digər beynəlxalq 
idman tədbirlərində qazandıqları 
medalların sayının ilbəil artması 

dövlət səviyyəsində idman 
sahəsinə göstərilən diqqətin 
nəticəsidir. Təqdirəlayiq haldır 
ki, uşaqlar və gənclər arasında 
idmana böyük maraq var. 
Bütün bunlar digər sahələr 
kimi, Azərbaycan idmanının da 
inkişafının ən parlaq dövrünü 
yaşadığını nümayiş etdirir.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev  
Venesuelanın, Ruandanın və Tailandın  

Azərbaycanda yeni təyin olunmuş 
səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 3-də Venesuela Bolivar 
Respublikasının, Ruanda Respublikasının və Tailand Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş 
fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib.

Venesuela Bolivar Respublikasının Azərbaycan Respub-
likasında yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Kristofer Alberto Martinez Berroteran, Ruanda Respublika-
sının səfiri Vilyams Nkurunziza və Tailand Krallığının səfiri 

Phantipha İamsudha Ekarohit etimadnamələrini Prezident 
İlham Əliyevə təqdim etdilər. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma 
Fondunun prezidentinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
4-də ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti Mark Şnayerin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

Mark Şnayer dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi 
və müxtəlif dini və etnik icmaların sülh 
şəraitində birgə yaşaması baxımından 
Azərbaycanın nümunəvi dövlət oldu-
ğunu və dünyada bu işə öz  töhfəsini 
verdiyini bildirdi. 

Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, 
multikulturalizm və müxtəlif  etnik və 

dini icmaların Azərbaycanda dinc 
yanaşı yaşamalarının təmin edilməsi 
dövlət siyasətidir və eyni zamanda, 
xalqımızın əsrlər boyu yaşatdığı həyat 
tərzidir. 

Söhbət zamanı dinlər, 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası 
dialoqun möhkəmlənməsi və dünyada 
təşviq edilməsi işində Azərbaycanda 

böyük önəm daşıyan beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı.  

Görüşdə Azərbaycan-ABŞ ikitərəfli 
münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi 
qeyd olundu və ABŞ Etnik Anlaşma 
Fondunun bu işə töhfə verdiyi vurğu-
landı.  

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan teatr sənəti ölkəmizin ictimai-mədəni 
həyatında daim fəal rol oynamışdır. Xalqımız milli 
ədəbiyyatın qiymətli nümunələri ilə yanaşı, dünya drama-
turgiyasının inciləri ilə məhz Azərbaycan teatrının dolğun 
repertuarı sayəsində yaxından tanış olmaq imkanı əldə 
etmişdir. Cəmiyyətimizdə milli və ümumbəşəri dəyərlərin 
təbliğində, vətənpərvərlik ruhunun, yüksək mənəvi 
keyfiyyətlərin aşılanması və estetik zövqün formalaşdırılma-
sında teatrın əvəzsiz xidmətləri vardır. 

Azərbaycan teatrının fəaliyyəti həmişə olduğu kimi, bu 
gün də dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Milli teatrın parlaq 
bədii irsinin qorunması, teatr sahəsində islahatların aparıl-
ması, teatr mədəniyyətinin təbliği və bütövlükdə Azərbaycan 
teatr sənətinin inkişafı ilə bağlı silsilə tədbirlər həyata keçiri-
lir. 

Azərbaycan teatr xadimlərinin müraciətini nəzərə alaraq, 
Azərbaycan teatrlarının fəaliyyətinə dövlət qayğısının daha 
da artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram: 

1. Azərbaycan teatr ənənələrinin qorunub saxlanma-
sı və dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə 1,8 milyon (bir milyon səkkiz yüz min) manat, o 
cümlədən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teat-
rı, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı, Azərbaycan Dövlət Gənc 
Tamaşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı 
və Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının hər birinə 200,0 (iki 
yüz) min manat, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, 
Gəncə Dövlət Dram Teatrı, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, 
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Lənkəran Dövlət Dram Te-
atrı və Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının hər birinə 100,0 
(yüz) min manat ayrılsın. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 mart 2019-cu il

Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
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Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının nümayəndə heyətini qəbul edib 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 
4-də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Baş İnvestisiya Qurumunun 
sədri, Səudiyyə Ərəbistanı-Azərbaycan Hökumətlərarası birgə 
Komissiyasının həmsədri İbrahim bin Əbdülrəhman əl-Ömərin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

İbrahim bin Əbdülrəhman əl-
Ömər İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, 
Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Sal-
man bin Əbdüləziz Al Səudun və 
vəliəhd Məhəmməd bin Salman Əl 
Saudun salamlarını və ən xoş arzu-
larını dövlətimizin başçısına çatdırdı. 
O, ölkəmizə səfərindən məmnunluq 
hissi keçirdiyini qeyd edərək, 
Azərbaycanda gördükləri inkişaf 
proseslərinin, mədəniyyət və arxitektura 
nümunələrinin, xüsusilə Heydər Əliyev 
Mərkəzinin gözəlliyinin nümayəndə 
heyəti üzvlərində dərin təəssürat yarat-
dığını vurğuladı. 

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını 
bildirən dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanda gedən böyük qurucu-
luq işlərinin, ən müasir  infrastrukturun 
yaradılmasının iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə, o cümlədən turizmin inkişafı-
na böyük təkan verdiyini vurğuladı. 

Söhbət zamanı Azərbaycan Res-
publikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığı arasında dostluq əlaqələrinin 
genişləndiyi, ikitərəfli münasibətlərin 
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, İbrahim bin 
Əbdülrəhman əl-Ömərin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin Azərbaycana 
səfərinin əlaqələrimizin daha da 
genişlənməsi işinə xidmət edəcəyinə 
əminlik ifadə olundu, hökumətlərarası 
komissiyanın əməkdaşlığın inkişafı işinə 
töhfə verdiyi qeyd edildi. 

Söhbət zamanı, həmçinin bildirildi 
ki, Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycanla 
əməkdaşlığı genişləndirməkdə və ölkə 
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinə 
sərmayə qoymaqda maraqlıdır. 

Məmnunluq ifadə olundu ki, bir il ərzində 
Səudiyyə Ərəbistanından Azərbaycana 
gələn turistlərin sayı dəfələrlə artıb.  

Görüşdə ölkələrimiz arasın-
da yeni əməkdaşlıq sahələrinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı, 
energetika, investisiya, bərpa olunan 
enerji mənbələrinin yaradılması, turizm 
və turizm infrastrukturu, sənaye, kənd 
təsərrüfatı, neft-qaz, alternativ ener-
ji, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə 
əlaqələrimizin inkişaf perspektivləri 
müzakirə edildi, ticarət dövriyyəsinin 
artırılmasının və bunun üçün logistik və 
nəqliyyat imkanlarının araşdırılmasının 
vacibliyi qeyd olundu.

Dövlətimizin başçısı İki Müqəddəs 
Ocağın Xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının 
Kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səudun 
və vəliəhd Məhəmməd bin Sal-
man Əl Saudun salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirdi, onun da salam-
larını Səudiyyə Ərəbistanının Kralına və 
vəliəhdə çatdırmağı xahiş etdi. 

AZƏRTAC

Gəncə şəhərində abadlıq-quruculuq  
işlərinin davam etdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Gəncə şəhərində abadlıq-quruculuq işlərinin davam 

etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin ehtiyat fondundan Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinə 
11,0 (on bir) milyon manat, o cümlədən küçələrin əsaslı təmiri 
üçün 4,0 (dörd) milyon manat, işıqlandırma sistemlərinin 
yenilənməsi üçün 1,0 (bir) milyon manat, əhaliyə kommunal 
xidmətlər göstərilməsi sahəsində istifadə olunan maşın və 

mexanizmlərin alınması üçün 6,0 (altı) milyon manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ilin mart ayında görkəmli opera müğənnisi, aktyor, 

rejissor, pedaqoq və teatr xadimi, Xalq artisti Hüseynqulu Sarabs-
kinin (Hüseynqulu Məlik oğlu Rzayevin) anadan olmasının 140 
illiyi tamam olur. 

Hüseynqulu Sarabski Azərbaycanın teatr və musiqi 
mədəniyyətinin böyük nümayəndələri sırasında layiqli yer 
tutan tanınmış şəxsiyyətlərdəndir. Şərqlə Qərbin musiqili teatr 
ənənələrinin qovuşuğunda meydana gəlmiş və dünya ope-
ra sənətinin unikal hadisəsinə çevrilmiş muğam operasının 
təşəkkülündə onun ifaçı kimi müstəsna xidmətləri vardır. Muğam-
ları dərindən bilən, parlaq aktyorluq istedadına malik sənətkar 
milli opera və operettalarda əsas partiyaların ilk və unudulmaz 
ifaçısı olmuş, uzunmüddətli dolğun səhnə fəaliyyəti ərzində 
rəngarəng obrazlar qalereyası yaratmışdır. Sarabski respubli-
kanın mədəni həyatında yaxından iştirak etmiş, eyni zamanda, 
muğam sənətinin təbliği və tədrisinə mühüm töhfələr vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Azərbaycan teatr 
sənətinin inkişafı naminə təqdirəlayiq fəaliyyətini nəzərə alaraq 
Xalq artisti Hüseynqulu Sarabskinin anadan olmasının 140-cı 
ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara 
alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi görkəmli 
sənətkar Hüseynqulu Sarabskinin 140 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı 
hazırlayıb həyata keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 mart 2019-cu il

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI

№ 72                         Bakı şəhəri, 1 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-
cü il 27 avqust tarixli 232 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edil-
miş “Gömrük ekspertizasının aparılması Qaydaları”nda 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1294-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 26 noyabr tarixli 743 nömrəli Sərəncamının 1.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü 
il 27 avqust tarixli 232 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 8, maddə 1030; 
2015, № 5, maddə 630) ilə təsdiq edilmiş “Gömrük eksper-
tizasının aparılması Qaydaları”nın 5.8-ci bəndi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“5.8. Ekspert qarşısında qoyulan suallar onun xüsusi 
biliyindən kənara çıxdıqda, yaxud təqdim olunan materi-
allar və sənədlər rəy verilməsi üçün yararsız olduqda və 
ya kifayət qədər olmadıqda, ekspert rəy verməkdən imtina 
edir.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

№ 74                          Bakı şəhəri, 4 mart 2019-cu il
“2019-cu il yanvarın 1-dək bütün mərtəbələrinin, yan 

divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti-
quraşdırma işləri başa çatmış, istismar edilən mənzilləri 
olan və aparılmış müayinənin nəticələrinə əsasən istismara 
hazırlığı barədə müsbət rəy verilmiş çoxmənzilli yaşayış bi-
nasının (çoxmənzilli yaşayış binası kompleksinin) istismarı-
na icazənin forması”nın təsdiq edilməsi barədə

“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 19 fevral tarixli 529 nömrəli Fərmanının 3.1-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqədi ilə Azərbaycan Respublikasının  
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “2019-cu il yanvarın 1-dək bütün mərtəbələrinin, yan 
divarlarının və dam örtüyünün inşası daxil olmaqla tikinti-quraş-
dırma işləri başa çatmış, istismar edilən mənzilləri olan və apa-
rılmış müayinənin nəticələrinə əsasən istismara hazırlığı barədə 
müsbət rəy verilmiş çoxmənzilli yaşayış binasının (çoxmənzilli 
yaşayış  binası kompleksinin) istismarına icazənin forması” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 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.

Novruz MƏMMƏDOV  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Diplomatik korpusun nümayəndələri 
vergi qanunvericiliyində edilmiş 

dəyişikliklər barədə məlumatlandırılıb

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, görüşdə diplomatik kor-
pus nümayəndələri vergi 

sistemində aparılan islahatlar 
və vergi qanunvericiliyinə 
edilmiş son dəyişikliklər barədə 

məlumatlandırılıb.
Tədbirdə çıxış edən 

vergilər naziri Mikayıl Cabba-
rov ölkədə aparılan iqtisadi 
islahatlar, xarici investorlar 
üçün yaradılmış əlverişli 
biznes mühiti, vergi islahatları, 
onların məqsəd və hədəfləri 
barədə tədbir iştirakçılarını 
məlumatlandırıb. Qeyd edib ki, 
qarşıdakı dövrdə ölkə iqtisadiy-
yatının qarşısında duran əsas 
iqtisadi vəzifələr ixracyönümlü 
qeyri-neft sənayesinin yaradıl-
ması, xammala bağlı olma-
yan inkişaf mexanizmlərinin 
qurulması, biznes mühitinin 
və sahibkarlığın inkişafının 
stimullaşdırılmasıdır. Bu 
hədəflərə nail olmaq üçün 
vergi qanunvericiliyində, vergi 
inzibatçılığında və bilavasitə 
idarəetmə sistemində köklü 
islahatlar aparılır.

Nazir 2018-ci ildə dövlət-
biznes münasibətlərində yeni 
yanaşmaların sərgiləndiyini, 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın miqyas-

larının azaldılması üçün yeni 
iqtisadi mexanizmlərin tətbiq 
edildiyini diqqətə çatdırıb. 
M.Cabbarov vergi islahatlarının 
əsas prinsipləri sırasında proq-
nozlaşdırılmasının mümkünlü-
yünü, şəffaflıq və bərabərliyə 
əsaslanmasını qeyd edib. 

O, islahatların biznesin 
könüllü əməletmə səviyyəsinin 
və fiskal gəlirlərin artması-
na müsbət təsir göstərdiyini 
də vurğulayıb. Vergi 
qanunvericiliyinə edilmiş son 
dəyişikliklərin ölkədə sahib-
karlıq və investisiya mühitinin 
cəlbediciliyinin artırılması, biz-
nes aparılması üçün mövcud 
şərtlərin daha da yaxşılaşdırıl-
ması məqsədini daşıdığı qeyd 
edilib.

Sonra Vergi Məcəlləsinə 
edilmiş dəyişikliklərlə bağlı 
tədbir iştirakçıları üçün geniş 
təqdimat keçirilib, diplomatik 
korpus nümayəndələrinin sual-
ları cavablandırılıb.

 � Martın 4-də Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının dəstəyi, Xarici 
İşlər və Vergilər nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı 
ilə xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə 
edilmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri, 
müvəqqəti işlər vəkilləri və diplomatik korpusun 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib. 

Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Çində müzakirələr aparıb

 � Çin Xalq Respublikasına 
səfər çərçivəsində iqtisadiyyat 
naziri, Azərbaycan-Çin 
Hökumətlərarası Ticarət-İqtisadi 
Əməkdaşlıq Komissiyasının 
həmsədri Şahin Mustafayevin 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
nümayəndə heyəti bir sıra 
görüşlər keçirib.

Görüşlərdə Prezident İlham Əliyev və 
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin 
arasında qarşılıqlı hörmətə və etimada 
əsaslanan münasibətlərin ölkələrimiz 
arasında fəal dialoqun əsasını təşkil etdiyi 
və ikitərəfli əməkdaşlığın bütün sahələrdə 
genişləndirilməsində mühüm rolu vurğu-
lanıb. Qeyd edilib ki, dövlət başçılarının 
siyasi iradəsi ikitərəfli əməkdaşlığın inkişa-
fında əsas hərəkətverici qüvvədir.

Çinin nəqliyyat naziri Li Siaopenlə 
görüşdə Azərbaycanın Çin ilə digər sahələrlə 
yanaşı, nəqliyyat-tranzit əməkdaşlığına 
xüsusi əhəmiyyət verdiyi və əlaqələrin 
inkişafında maraqlı olduğu diqqətə çatdırılıb, 
nəqliyyat-tranzit əlaqələrimizin qədim tarixi, 
xalqlarımızın İpək Yolu vasitəsilə sıx ticarət və 
humanitar əlaqələrə malik olduğu qeyd edilib. 
Vurğulanıb ki, Azərbaycan “Bir Kəmər, Bir 
Yol” Təşəbbüsü üzərində yerləşən ölkələrlə 
əməkdaşlığı genişləndirərək Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı 
istiqamətində davamlı fəaliyyət həyata keçirir.

Çin tərəfi də öz növbəsində Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunu 
dəstəklədiyini bildirib.  

Görüşdə Transxəzər Beynəlxalq 

Nəqliyyat Marşrutunun təşviqi məqsədilə 
birgə tədbirlərin təşviqi, müvafiq dəmiryolu 
qurumları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, nəqliyyat sahəsində 
əlaqələrin inkişafı məqsədilə İşçi Qrupun 
yaradılması və sair məsələlər müzakirə 
edilib.

Çinin sənaye və informasiya tex-
nologiyaları naziri Miao Veylə aparılan 
müzakirələrdə Azərbaycanda sənaye və 
İKT sahəsində birgə layihələrin reallaşdırıl-
ması, “Trans-Avrasiya Super İnformasiya 
Magistralı” (TASİM) layihəsinin həyata 
keçirilməsi üçün birgə səylərin artırıl-
ması və sair məsələlər müzakirə edilib. 
Görüşdə Azərbaycanda yaradılmış sənaye 
parklarında maşınqayırma, metallurgiya, 
əczaçılıq sahələrində birgə müəssisələrin 
yaradılması və qarşılıqlı investisiya 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Çin 

Milli İnkişaf və İslahatlar Komissiyasının 
sədrinin müavini, Milli Statistika Büro-
sunun rəhbəri Nin Cice ilə görüşündə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marş-
rutunun Çində təşviqinin önəmi qeyd 
edilib, ölkələrimiz arasında nəqliyyat-
tranzit, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
barədə müzakirələr aparılıb.

Görüşdə Çin tərəfinin Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunu 
dəstəklədiyi vurğulanıb, Çində Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun 
təşviqinə dair növbəti tədbirin təşkili 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Şahin CƏFƏROV 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin

Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan İslam dəyərlərinin 
təbliği baxımından çox vacib rol oynayır

 � Azərbaycan İslam dəyərlərinin 
təbliği baxımından çox vacib rol oynayır. Biz 
Avropa paytaxtlarında müxtəlif beynəlxalq 
tədbirlər – təqdimat və sərgilər təşkil edərək, 
qədim İslam mədəniyyətini təbliğ edirik. 
Azərbaycan islamofobiya və İslamı terrorçuluqla 
əlaqələndirmə əleyhinə ən fəal mübarizə 
aparan ölkələrdəndir. Yəni, regionumuzu 
daha təhlükəsiz etmək üçün bizim müsəlman 
dünyasında birliyə ehtiyacımız var. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, “İlham Əliyev. İnkişaf - 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 
yenicə çapdan çıxmış 80-ci 
kitabında yer alan bu fikirləri 
dövlətimizin başçısı 2017-ci 
il mayın 5-də IV Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun rəsmi 
açılış mərasimindəki nitqində 
səsləndirib.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyevin buraxılışına məsul 
olduğu çoxcildliyin növbəti kita-
bındakı materiallar 2017-ci ilin 
may-iyun aylarını əhatə edir.

Kitaba Prezident İlham 
Əliyevin IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının təntənəli açılış 
və bağlanış mərasimlərində 
iştirakına, XXIII Azərbaycan 
Beynəlxalq Qida Sənayesi 
və XI Azərbaycan Beynəlxalq 
Kənd Təsərrüfatı sərgiləri ilə 
tanışlığına dair materiallar, 
XXIV Beynəlxalq “Xəzər neft 
və qaz-2017” sərgi və konf-
ransının açılış mərasimində 
nitqinin mətni, həmçinin VII 
Xəzər Beynəlxalq “Energetika 
və alternativ enerji” sərgisinin 
açılışında iştirakı haqqında 
informasiya daxil edilib. 

 Nəşrdə dövlətimizin baş-
çısının Ərəb-İslam-Amerika 
Sammitində iştirak etmək 

üçün Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığına, habelə Polşaya 
səfərləri, Azərbaycana səfər 
etmiş Moldova Prezidenti ilə 
apardığı danışıqlar barədə ma-
teriallar, imzalanan sənədlər, 
dövlət başçılarının mətbuata 
bəyanatları haqqında informa-
siyalar toplanıb. Azərbaycan 
Prezidenti bütün görüş və da-
nışıqlarda diqqəti Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinə yönəldib, 
dünya ictimaiyyətini Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri çərçivəsində həllinə 
dəstək verməyə çağırıb.

Kitabda Prezident İlham 
Əliyevin İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının rəsmi mətbuat or-
qanı olan “OIC Journal”da dərc 
edilmiş “İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsi zamanın 
çağırışıdır” sərlövhəli məqaləsi 
verilib. 

Çoxcildliyin 80-ci ki-
tabında Prezident İlham 
Əliyevin İordaniya, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Niderland, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, ABŞ 
və digər dövlətlərin, beynəlxalq 
təşkilatların ölkəmizə səfər 
etmiş yüksəkvəzifəli şəxslərini 
qəbul etməsinə dair materiallar 
da yer alıb.

Oxucular bu kitabda ölkə 
başçısının Cəbrayıl rayonunun 
işğaldan azad edilmiş Cocuq 

Mərcanlı kəndinə səfəri zama-
nı sakinlərlə görüşünü, burada 
yeni inşa olunmuş 96 şagird 
yerlik məktəblə, həmçinin 
məscidlə, kənddə aparılan 
bərpa işləri ilə tanışlığını, eləcə 
də Şirvan şəhərinə səfərini əks 
etdirən materiallarla tanış ola 
bilərlər. 

Nəşrdə Azərbaycan Pre-
zidentinin Bakının Yasamal 
rayonunda yeni tikilən yolların 
açılışı, Qaradağ rayonunda 
SOCAR-ın “Caspian Drilling” 
şirkətinin dəniz təchizat və 
logistika bazasında Heydər 
Əliyev adına yarımdalma qaz-
ma qurğusunun açılışı, Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi Donanma-

sının “Qubadlı” və “Cəbrayıl” 
gəmilərinin istismara verilməsi 
mərasimlərində iştirakı barədə 
informasiyalar toplanıb.

Prezident İlham Əliyevin 
“Bakı Ürək Günləri” V 
Beynəlxalq Konqresinin işti-
rakçılarına məktubu və digər 
məktubları da bu nəşrə daxil 
edilib.

Kitabda “Qeydlər”, 
“Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” 
göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən 
buraxılan 80-ci kitabın ha-
zırlanmasında Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından 
istifadə olunub. 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI

Hüseynqulu Sarabskinin 140 illiyinin qeyd edilməsi haqqında

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

saytlarında tanış  ola bilərsiniz.



5 mart 2019-cu il, çərşənbə axşamı4
AMEA-nın həqiqi üzvü Nərgiz Paşayeva 

Rusiya Təhsil Akademiyasının 
akademiki (xarici üzvü) seçilib

 � M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı 
filialının rektoru, 
Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) vitse-prezidenti 
akademik Nərgiz 
Paşayeva fevralın 
27-də Rusiya Təhsil 
Akademiyasının 
(RTA) üzvlərinin 
ümumi yığıncağında 
M.V.Lomonosov 
adına MDU-nun 
rektoru, akademik 
V.Sadovniçinin 
təqdimatına əsasən 
yekdilliklə RTA-nın 
akademiki (xarici üzvü) 
seçilib. 

  AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Rusiya Təhsil Akademiyası-
nın yeni, o cümlədən xarici 
üzvləri maksimum dərəcədə 
şəffaf prosedur əsasında 
- gizli səsvermə yolu ilə, 
səslərin hesablanması üçün 
RF Mərkəzi Seçki Komis-
siyası tərəfindən keçirilən 

ümumrusiya seçkilərində 
istifadə edilən qaydalara 
analoji olan elektron vasitələr 
(KOİB) tətbiq edilməklə 
seçilib. Yığıncağa qatılan 

akademiya üzvlərinin hamısı 
səsvermədə iştirak edib.

Ümumi yığıncaqda 200-ə 
yaxın görkəmli rusiyalı və 
əcnəbi alim, Akademiya-

nın üzvləri, RF Prezidenti 
Administrasiyasının, RF 
Hökumətinin, federal nazirlik 
və idarələrin, RF Dövlət Du-
masının nümayəndələri, RTA 
Qəyyumlar Şurasının üzvləri, 
görkəmli elm və dövlət 
xadimləri iştirak ediblər. 

Yığıncaqda “Təhsil” 
və “Elm” milli layihələrinin 
həyata keçirilməsində Rusiya 
Təhsil Akademiyasının iştira-
kı, habelə RTA-nın inkişafına 
dair perspektiv planlar və ən 
yaxın genişmiqyaslı layihələr 
müzakirə edilib. 

Yığıncağın ikinci 
hissəsində Akademiyanın 
yeni üzvlərinin və onun 
idarəetmə orqanlarının 
nümayəndələrinin seçkiləri 
keçirilib. 

Professor Nərgiz Pa-
şayeva ilə yanaşı, Li-Yanki 
Xannelora (Almaniya Fe-
derativ Respublikası və 
İsveçrə Konfederasiyasının 
vətəndaşı) və Fransisko 
Pons (İspaniya Krallığı və 
İsveçrə Konfederasiyasının 
vətəndaşı) da RTA-nın xarici 
üzvləri seçiliblər. 

  

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dəstək verən 
Fəxrəddin Abbasovun həbsinə siyasi don geyindirmək 

istəyənlər məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər

H.Babaoğlu bildirib ki, 
bu universal dəyərlər si-
yasi istismar vasitəsinə 
çevrilərək dəyərsizləşdirilir 
və bunu qlobal imperializm 
öz məqsədlərinə çatmaq 
üçün edir: “Başqa ölkələrdən 
hüquq və azadlıqlara hörmət 
tələb edən beynəlxalq güc 
mərkəzlərinin mənsub olduğu 
ölkələrin özlərində hüquq və 
azadlıqların daha çox pozul-
ması hallarına rast gəlinir. 
Onlar öz milli maraqlarını, 
imperialist maraqlarını təmin 
etmək üçün istismar obeykti 

kimi müəyyənləşdirdikləri 
ölkələrə qarşı xüsusi təzyiq, 
yaxud siyasi şantaj mexanizmi 
formalaşdıraraq onun adını 
bəzən "beynəlxalq hüquq 
müdafiəsi təşkilatları", bəzən 
də "söz və vicdan azadlıqları 
təşkilatları" qoyurlar".

Millət vəkilinin sözlərinə 
görə, onların əsl məqsədi hü-
quq və azadlıqların qorunması 
deyil, bəzi ölkələri nəzarət və 
təzyiq altında saxlamaqdır: 
"Fəxrəddin Abbasovun həbsinə 
siyasi don geyindirmək 
istəyənlər də elə həmin istis-

marçı mərkəzlərin beynəlxalq 
şantaj şəbəkəsidir. Fəxrəddin 
Abbasov Azərbaycana qarşı 
radikal çıxışlar edən separat-
çıdır və bu il fevralın 28-də 
Azərbaycan hüquq-mühafizə 
orqanları tərəfindən saxla-
nılıb. Onun barəsində hələ 
2018-ci il iyulun 14-də Səbail 
rayon məhkəməsinin qərarı ilə 
cinayət işi açılıb və həbsinə 
qərar verilib. O, ermənilərə 
məxsus mətbuat orqanlarında 
da Azərbaycana qarşı sepa-
ratçı çıxışlar edib, Ermənistan 
xüsusi xidmət orqanları ilə sıx 

əlaqədə olduğu da bəllidir".
H.Babaoğlu əlavə edib 

ki, F.Abbasov dəfələrlə 
işğalçı Ermənistanın paytaxtı 
Yerevan şəhərində müxtəlif 
tədbirlərə qatılaraq işğalçı-
lıq siyasətinə dəstək verib: 
"Bütün bunlar isə ölkəmizin 
milli təhlükəsizliyini təhdid 
etməklə konkret cinayət 
tərkibli hərəkətlərdir və hamı 
çox aydın dərk etməlidir ki, 

Azərbaycan qanunlarını pozan, 
onun milli təhlükəsizliyini 
təhdid edən hərəkətlərə kim 
yol veribsə, mütləq, gec-tez 
cəzalandırılacaq. Ona görə də 
burada etnik mənsubiyyət, ya 
da hansısa azadlıq, hüquq ax-
tarmaq yersizdir. Azərbaycanın 
bütün vətəndaşları qanun 
qarşısında bərabərdir və hamı 
eyni dərəcədə məsuliyyət 
daşıyır. Ona görə də bu 
hadisəni siyasiləşdirmək 
istəyənlər məqsədlərinə nail 
ola bilməyəcəklər”.

Beynəlxalq güc mərkəzləri fikir 
plüralizmi, söz azadlığı, insan hüquqları, 
etnik və dini azlıqların hüquqları və s. 
məsələlərdən milli dövlətlərə qarşı təzyiq 
vasitəsi kimi istifadə edirlər. Bunu Trend-ə 
Milli Məclisin deputatı Hikmət Babaoğlu 
deyib.

Azərbaycan Rus İcmasının sədri  
Mixail Zabelin Ermənistanın  

Rusiyadakı səfirinə  
açıq məktub göndərib

 � Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin deputatı, Azərbaycan Rus İcmasının 
sədri Mixail Zabelin rusiyalı deputatların Bakıda 
keçirilən yürüşdə iştirakına görə Ermənistanın 
Rusiya Federasiyasındakı səfiri Vardan 
Toqayanın hiddətlənməsi ilə əlaqədar ona açıq 
məktub göndərib. 

AZƏRTAC məktubu 
təqdim edir: “Cənab səfir. 
Təəssüf ki, siz haqlısınız. 
Rusiya dövləti Ermənistana 
həmişə ciddi kömək göstərib 
və göstərir, onu dəstəkləyib 
və dəstəkləyir. Rusiyanın 
sayəsində Ermənistan 
dövlətinin və erməni xalqının 
sosial-iqtisadi vəziyyəti hələ 
“mövcudluğunu” davam 
etdirir və “o, köpəyoğludur, 
amma bizim köpəyoğludur” 

prinsipi əsas götürülməklə Ermənistana hər şeyi bağışlayırlar. 
Rusiyalı bir sıra parlamentarilərin və bəzi ictimai xadimlərin 

mövqeyinə görə sizin hiddətlənməyinizin səbəbi tamamilə 
aydındır, axı onlar Ermənistandan icazə istəmədən Xocalı 
faciəsinin qurbanlarına abidə önünə çiçəklər qoymağı, qolları 
heç bir təqsiri olmayan Xocalı sakinlərinin – qocaların, qadınların 
və uşaqların qanına dirsəyə qədər bulaşmış erməni nasistlərin 
hərəkətlərinə obyektiv münasibət bildirməyi özlərinə rəva 
görüblər. 

Ermənistanın faşist ideologiyasının və Rusiyaya qarşı 
mübarizənin rəmzinə çevrilmiş nasist cani Qaregin Njdenin 
timsalında nasizmin təriflənməsinə və qəhrəmanlıq kimi qələmə 
verilməsinə görə monomillətli, millətçi Ermənistanı kim qınaya 
bilər?!

Ermənistanda rus əhalinin və rus dilinin sıxışdırılmasına, rus 
məktəblərinin bağlanmasına görə Ermənistanı kim qınaya bilər?!

“Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” kimi şovinist və “böyük 
millətçilik” arzusu naminə terrorizmə, qonşu dövlətin ərazisinin 
20 faizinin işğal edilməsinə görə Ermənistanı kim qınaya bilər?! 

Siz Rusiya ilə “dostluq və səmimi münasibətlər körpüləri 
salınması” barədə danışanda yəqin ki, Ermənistanın bu siyasətini 
nəzərdə tutursunuz. 

Xoşbəxtlikdən, böyük Rusiyada nasist ideologiyasını əsas 
tutan Ermənistanın şovinist, millətçi siyasətinin nəyə gətirib 
çıxara biləcəyini anlayan siyasətçilər və ictimai xadimlər çoxdur 
və Rusiyanın “öz köpəyoğlusunun” hərəkətlərinə səbri tükənməz 
deyil”. 

Azərbaycan alimləri Fransada keçirilən 
beynəlxalq elmi konfransda 

 Bir neçə dövlətin filosof 
və hüquqşünas alimlərinin 
təmsil olunduğu konfrans-
da ölkəmizi AMEA Fəlsəfə 
İnstitutunun direktoru, Nice 
Sophia Antipolis Universitetinin 
fəxri doktoru, professor İlham 
Məmmədzadə,  Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
yanında İdarəçilik Akademiya-
sının professoru, hüquq üzrə 
elmlər doktoru, Nice Sophia 
Antipolis Universitetinin fəxri 
doktoru İsaxan Vəliyev, Nice 
Sophia Antipolis Universitetinin 
fəxri doktoru, Fəlsəfə İnstitu-
tunun şöbə müdiri, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Zöhrə 
Əliyeva və həmin institutun 
elmi katibi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə 
doktoru Sevinc Həsənova 
təmsil ediblər. 

Konfransda  “Hüquq 
fəlsəfəsində əxlaq, ədalət 
və mədəniyyət problemləri” 
mövzusunda çıxış edən 
professor İlham Məmmədzadə 
əxlaqın, ədalətin və davra-
nış mədəniyyətinin fəlsəfi 
mahiyyətindən söhbət açıb, 
cəmiyyətin inkişafının hazırkı 
mərhələsində bu kateqo-
riyaların insanlar arasında 
bərabərliyin təmin edilməsində 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 
vurğulayıb. O, daha sonra 
beynəlxalq münasibətlərdə 
bərabərlik problemlərinə 
toxunaraq, Xocalı soyqırımı-
nın mahiyyətindən danışıb, 
ermənilərin Xocalı şəhərində 
törətdiyi kütləvi qırğını və 
bu faciəyə münasibətdə ikili 
standartların mövcudluğunu 
bərabərlik hüququnun pozul-

masının xarakterik nümunəsi 
kimi qiymətləndirib. 

“Yaşamaq hüququ: 
fəlsəfi mahiyyət və hüquqi 
problemlər” mövzusunda çıxış 
edən professor İsaxan Vəliyev 
bütün digər insan hüquqla-
rının yaşamaq hüququndan 
törəndiyini nəzəri cəhətdən 
əsaslandıraraq, onun po-
zulmasına görə məsuliyyət 
məsələlərinə toxunub. Qeyd 
edib ki, müasir dünyada baş 
verən proseslər, bir sıra güc 
dövlətlərinin dünyanın yenidən 
bölüşdürülməsi iddiasına 
düşməsi, zəif inkişaf etmiş 
dövlətlərin təbii sərvətlərinin 
ələ keçirilməsi uğrunda silahlı 
münaqişələrdə insanların 
bərabərlik və yaşamaq hüqu-
quna əhəmiyyət verilməməsi 
siyasi müstəvidə adi hala 
çevrilib və bu vəziyyət bir sıra 
hüquqi məsələlərin ənənəvi 
həllinə yeni münasibət tələb 
etməkdədir. Əks təqdirdə    
yaşamaq şansının reallaşma-
sına imkan verən vasitələrdən 
istifadə etməklə mövcud olmaq 
istəyi gündəlik həyatımızda 
daha çox müşahidə edilən 
hala çevriləcəkdir.

Konfransda  Zöhrə  
Əliyevanın “Sosial-fəlsəfi 
doktrinalarda ədalət problemi 
ətrafında düşüncələr”,  Sevinc 
Həsənovanın “Makiavelli-
nin əsərlərində əxlaqın və 
siyasətin nisbəti” mövzularında 
çıxışları maraqla qarşılanıb. 

AMEA Fəlsəfə İnstitutunun 
mətbuat xidməti bildirir ki, 
diskussiya şəraitində keçən 
tədbirdə Nice Sophia Antipolis   

Universitetinin fəlsəfə, iqtisa-
diyyat və hüquq  fakültəsinin 
dekanı, professor Kristian Val-
lar, həmin fakültənin professor-
ları Lea Raso, Philippe Vecrel, 
Elodie Auda və digərləri 
bərabərlik məfhumunu müxtəlif 
elmi müstəvilərdə təhlil 
edərək  mövcud beynəlxalq 
qanunvericiliyə əlavə və 
dəyişikliklərin edilməsi 
təşəbbüsü ilə çıxış ediblər.

Sonda professor İsaxan 
Vəliyev tərəfindən Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi - şöbə müdiri, 
tarix elmlər doktoru, profes-
sor Əli Həsənovun müəllifi 
olduğu “Xocalı soyqırımı: 
səbəbləri, nəticələri və 
beynəlxalq aləmdə tanınması” 
(Azərbaycan, türk, rus, ingilis, 
fransız, ərəb və Çin dillərində) 
və “Азербайджан в системе 
геополитических отношений 
на Южном Кавказе и в 
Каспийско-Черноморском 
бассейне” kitablarının bir neçə 
nüsxəsi  Nice Sophia Antipolis 
Universitetinin kitabxanasına 
hədiyyə edilib.

“Xalq qəzeti” 

Fransanın  Nitsa şəhərində AMEA 
Fəlsəfə İnstitutunun və Nice Sophia Antipolis 
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Bərabərlik: 
fəlsəfədən hüquqa” mövzusunda Beynəlxalq elmi 
konfrans keçirilib.

Xüsusi Yay Olimpiya Oyunlarına 
hazırlaşan atletlərlə görüş keçirilib

 � Əmək və 
əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil 
Babayev, gənclər və 
idman naziri Azad 
Rəhimov, Milli Olimpiya 
Komitəsinin  vitse-
prezidentləri Çingiz 
Hüseynzadə və Xəzər 
İsayev Bakı İdman 
Sarayında Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərində 
(Əbu-Dabi) keçiriləcək 
Xüsusi Yay Olimpiya 
Oyunlarına hazırlaşan 
atletlərimizlə 
görüşüblər. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, tədbir iştirakçıları xüsusi 
olimpiyaçıların təlim-məşq 
prosesinə baxıblar. Sonra 
atletlər nümunəvi çıxışlar 
nümayiş etdiriblər. Əmək 
və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev, gənclər 
və idman naziri Azad Rəhimov, 
Avropa Xüsusi Yay Olimpiya 
Oyunlarının qalibi və mükafat-
çısı Həbib Tağıyevlə stolüstü 
tennis oynayıblar.  

Tədbir “Qayğı Sağ-
lam Nəsil” ictimai birliyinin 
nəzdindəki Daun Sindrom-

lu Şəxslərin Reabilitasiya 
Mərkəzinin yeniyetmə və 
gənclərinin iştirakı ilə hazırlan-
mış əyləncəli tamaşa proqramı 
ilə davam edib. 

Martın 14-dən 22-dək 
keçiriləcək Xüsusi Yay Olimpi-
ya Oyunlarında dünyanın 170-
dən çox ölkəsini təmsil edən 7 
mindən artıq xüsusi olimpiyaçı 
iştirak edəcək. Azərbaycan 

oyunlarda 56 idmançı ilə 10 id-
man növündə təmsil olunacaq.  

Xüsusi Yay Olimpiya 
Oyunları ilk dəfə 1968-ci ildə 
Çikaqoda (ABŞ) keçirilib. 
Bu oyunlar xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan insanların öz 
atletik bacarıqlarını nümayiş 
etdirmələrinə imkan yaradan 
qlobal inklüzivlik hərəkatdır. 
Azərbaycanın xüsusi olimpiya-

çıları da həmin oyunlarda işti-
rak edərək böyük nailiyyətlər 
qazanıblar. 

Atletlərimizin Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərində keçiriləcək 
Xüsusi Yay Olimpiya Oyun-
larında iştirakına Gənclər və 
İdman Nazirliyi və Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi dəstək verir. 

Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı fərman 
xeyli vətəndaşın sosial vəziyyətinin 

yaxşılaşmasına xidmət edəcək
 � Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda fiziki şəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
fərmanı bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin siyasətinin 
mərkəzində məhz insan amili, vətəndaşlarımızın rifahı dayanır.

AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov 
adına Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva bildirib ki, 
bu fərman xeyli sayda vətəndaşın proble-
minin həllinə, sosial vəziyyətinin yaxşılaş-
masına xidmət edəcək: “Əslində problem-
li kreditlər banklarla vətəndaşlar arasında 
olan bir məsələ idi, vətəndaşlar kredit 
almaqla banklar qarşısında öhdəliklər 
götürmüşdülər. Lakin dövlətimiz 
vətəndaşların bu öhdəliyini öz üzərinə 
götürdü. Bu fərmanla Prezidentimiz təkcə 
vətəndaşların deyil, eyni zamanda bank-
ların da problemini həll etmiş oldu".

Deputat əlavə edib ki, bu baxımdan 
sözügedən fərman ölkənin bank sis-
temi və vətəndaşların kreditlərlə bağlı 
bundan sonrakı fəaliyyətlərinə də stimul 

yaradan bir amildir: "Çünki prob-
lemli kreditlər səbəbindən həm 
bankların işi ləngiyirdi, həm də 
vətəndaş yenidən kredit götürüb 
hər hansı bir bizneslə və ya bu 
kimi başqa fəaliyyətlə məşğul ola 
bilmirdi. Lakin artıq bu problem öz həllini 
tapdı, həm banklar, həm də vətəndaşlar 
üçün yeni imkanlar açıldı. Bunları 
nəzərə alaraq əminliklə deyə bilərik ki, 
cənab Prezidentin bu fərmanı problemli 
kreditlər məsələsini həll etməklə yanaşı, 
iqtisadi inkişafa, o cümlədən sahibkarlıq 
fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına, yeni 
iş yerlərinin açılmasına, bank sisteminin 
möhkəmlənməsinə səbəb olacaq”.

G.Baxşəliyeva vurğulayıb ki, bu 
fərman dünya ölkələri üçün də nümunəvi 

bir addımdır: “Prezident İlham Əliyevin 
qərarları bütün dünya üçün sosial inqilab 
nümunəsidir. Azərbaycan əhalinin sosial 
məsələlərinin həllində bütün dünyaya 
öz liderliyini nümayiş etdirdi. Birmənalı 
şəkildə demək olar ki, 2019-cu ilin 
əvvəlindən sosial sahədə qəbul olunmuş 
qərarlar, o cümlədən problemli kreditlərin 
həlli öz miqyasına, əhatə dairəsinə 
görə sözün əsl mənasında inqilabi 
qərarlardır”.

Rafael HÜSEYNOV: Sosial mediada 
azadlıqla azğınlığın sərhədləri dəqiq 

müəyyənləşdirilməlidir
 � Demokratik dəyərlər və kütləvi informasiya vasitələri, insan 

hüquqları və mətbuat, eləcə də sosial şəbəkələrdə ifadə azadlığı və onun 
hüdudları kimi həssas mövzular son illərdə Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının (AŞPA) sessiyalarında, təşkil etdiyi müxtəlif “dəyirmi 
masa”larda daimi yer almaqdadır. Qurumun növbəti yaz sessiyası ərəfəsində 
keçirilən komitə iclaslarında həmin mövzulara yenidən diqqət yönəldilməsi 
ənənəviləşmiş xəttin davamı kimi qəbul edilə bilər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, AŞPA-nın 
mədəniyyət, elm, təhsil və media komitəsinin 
martın 4-də İspaniyanın Qranada şəhərindəki 
tarixi Əlhambra sarayında keçirilən iclasın-
da gündəliyə çıxarılan məruzələrdən ikisi 
bilavasitə bu problemlər dairəsi ilə bağlı idi. 
Təsadüfi deyil ki, ispaniyalı deputat Xose 
Çepedanın hazırladığı “Sosial media: ic-
timai təhdidlər, yaxud insan hüquqlarına 
qarşı təhlükələr” adlı məruzə də geniş fikir 
mübadilələri doğurdu. Həmin müzakirələrə 
qatılan Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvü Rafael Hüseynov əvvəlcə sosial medi-
anın ictimai-siyasi həyatdakı yeri məsələsinə 
toxunaraq dedi: “XX əsrin son onillərinə 
qədər kütləvi informasiya vasitələri deyərkən 
biz qəzet və jurnalları, radio-televiziyaları, 
informasiya agentliklərini nəzərdə tuturduq. 
Lakin internet erasının başlanması ilə qısa bir 
zaman içərisində yaranan və bütün dün-
yanı əhatə edən sosial şəbəkə bu anlayışı 
mahiyyəti etibarilə dəyişdi. İnternet kabusu-
nun bəhrəsi kimi yaranan sosial şəbəkə son 
dərəcə qısa bir vaxt ərzində klassik media 
modelini laxlada, onun müvazinətini poza 
bildi. Onun yerini tutmadı, amma səviyyəsinin 
də, nüfuzunun da aşağı düşməsinə 
nəzərəçarpacaq ziyan vurmağı bacardı. Bu 
təbii gedişləmi baş verdi, ya idarəolunan bir 
prosesin nəticəsi olaraqmı yarandı? Bu, artıq 
ayrıca təhlil tələb edən başqa sualdır. Sosi-
al şəbəkə rəsmi medianın alternativi, rəqibi 
kimi deyil, dublikatı olmaq iddiası kimi ortaya 
çıxıb. Lakin dublikatın sürəti də, intriqası 
da, macəraçı cazibədarlığı da çox olduğun-
dan qısa müddətdə cəmiyyət həyatında və 
düşüncədə özünə yer tutub. Nəticə etibarı ilə 
müəyyən faydalarına, gərəkliliyinə baxma-
yaraq sosial şəbəkə tədricən bəzi yönləri ilə 
həm də nəhəng media virusuna çevrilib”.

Deputat Rafael Hüseynov sosial şəbəkədə 

baş verən bəzi arzuolunmaz prosesləri informa-
siya mühitinin ekologiyasını pozan təmayüllər 
kimi dəyərləndirərək deyib: “Yeni dövrün ekoloji 
təhlükələri sırasında ən narahatlıq doğuranların-
dan biri informasiya mühitinin çirkləndirilməsidir. 
Həm də digər ekoloji bəlalardan fərqli olaraq bu 
təmayül istisnasız olaraq bütün dünyanı əhatə 
edir. Başlıca səbəb də odur ki, biz hamımız eyni 
bir “hörümçəyin torun”dayıq. Sosial şəbəkədə 
müşahidə edilən qeyri-peşəkarlıq, təəssüf ki, 
kütləvi informasiya vasitələrinə daha çox sirayət 
etməyə, onu içəridən zədələməyə, öz kökünə 
salmağa başladı. Dezinformasiya da, müxtəlif 
növ təbliğat və antitəbliğat da müəyyən həcmdə 
mətbuatda həmişə olub. Amma heç vaxt indiki 
kimi geniş, kütləvi, çılpaq və dağıdıcı səciyyə 
daşımayıb. Bu gün sosial şəbəkə həm qəzet-
jurnal, həm radio-televiziya, həm də hər yaxşı-
yaman, yalan-doğru xəbəri eşidəcəyin ictimai 
məkandır. Sosial şəbəkədə heç də hər şey 
pis deyil. Lakin məhz sosial şəbəkə getdikcə 
daha artıq ölçülərdə informasiya başıpozuqlu-
ğuna, milli, irqi, dini ayrı-seçkiliyə rəvac verən, 
nifrətyayıcı çıxışlara meydan açır”.

Sosial şəbəkənin bütün təqdir oluna-
sı cəhətləri ilə yanaşı, doğurduğu mənfi 
təmayüllərlə insan haqlarına, demok-
ratik dəyərlərə təhlükələr törətməsi, bu 
təhdidlərdən necə qurtulmaq məsələsinə 
toxunan Rafael Hüseynov mümkün yolları da 
göstərib: “İfadə azadlığı, təbii ki, demokrati-
yanın bizə verdiyi ən üstün nemətlərdəndir. 
Lakin sosial şəbəkədə ifadə azadlığının bəzi 
hallarda ifadə azğınlığına çevrilməsi demok-
ratiya pərdəsi altında birbaşa olaraq insan 
hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bəs 
bu hallarla mübarizənin yolu hansı, şərtləri 
nədir? Sosial şəbəkədəki xaosun dayandırıl-
masının əsas açarı nəzarət mexanizmlərinin 
gücləndirilməsi, hüquqi cavabdehliyin artırıl-
masıdır. 



1993-cü ilin ikinci yarısından baş-
layaraq, Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmə inteqrasiyası istiqamətində 
qətiyyətli addımlar atıldı və müstəqil 
dövlətimizin xarici siyasətində yeni 
mərhələnin əsası qoyuldu. Xalqın 
təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş siyasi strategi-
yanın əsasını Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyini möhkəmləndirmək 
və milli mənafeləri qorumaq təşkil 
etmişdir. Həmin dövrdən başlaya-
raq, müstəqil dövlətimizin xarici 
siyasəti beynəlxalq hüquq nor-
ma və prinsipləri, o cümlədən, 
dövlətlərin suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət, başqa ölkələrin 
daxili işlərinə qarışmamaq, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri 
genişləndirmək istiqamətləri 
əsasında inkişaf etdirilmişdir. Ulu 
öndərin xarici siyasətinin prioriteti 
müstəqilliyimizə, suverenliyimizə, 
ərazi bütövlüyümüzə və milli 
təhlükəsizliyimizə təhdidlərin qarşı-
sını almaq olmuşdur. 1993-cü ildən 
ölkəmizin BMT ilə əlaqələri sistemli 
xarakter daşıyır.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə 
əlaqələri davam etdirmək, bu mötəbər 
təşkilatın fəal üzvünə çevrilmək qarşı-
ya qoyulan əsas vəzifələrdən olmuş-
dur. Çünki beynəlxalq münasibətlər 
sisteminin tənzimlənməsində 
əhəmiyyətli rol oynayan Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı (BMT) dünyada 
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olun-
ması kimi mühüm bir missiyanı yerinə 
yetirirdi. Dünya birliyinə inteqrasiya 
kursunu mühüm məsələlərdən biri 
hesab edən ulu öndər həmin dövrdə 
beynəlxalq aləmdə baş verən siyasi 
proseslərə əsaslı təsir imkanları 
olan BMT ilə əməkdaşlığa böyük 
əhəmiyyət verirdi.

Həmin dövrdə Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin genişmiqyas-
lı hücumları nəticəsində Dağlıq 
Qarabağ və ətraf rayonların işğalı 
barədə BMT-nin qəbul etdiyi qərarlar 
müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş 
Azərbaycanın xarici siyasətinin 
uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. 
Ermənistanın Azərbaycana qar-
şı təcavüzünün genişlənməsi ilə 
əlaqədar Təhlükəsizlik Şurası 
sədrinin 6 bəyanatında, eləcə də. 
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 
874 və 884 saylı qətnamələrində 
respublikamızın ərazi bütövlüyü, 
suverenliyi və sərhədlərinin toxunul-
mazlığının zəruriliyi bildirilmiş, işğalçı 
ölkənin qüvvələrinin zəbt olunmuş 
Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxa-
rılması, atəşkəsin əldə edilməsi və 
münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli 
tələb olunmuşdur.

BMT Baş Assambleyası 
Azərbaycanda humanitar vəziyyətin 
ciddi şəkildə pisləşməsi, qaçqın və 
məcburi köçkünlərin sayının 1 milyo-
nu ötməsindən dərin narahatlıq hissi 
ilə 1993-cü ildə keçirdiyi 85-ci plenar 
iclasında “Azərbaycanda olan qaçqın 
və məcburi köçkünlərə fövqəladə 
beynəlxalq yardımın göstərilməsi 
haqqında” qətnamə qəbul etmiş-
dir. Ölkəmizin bu nüfuzlu qurumla 
əməkdaşlığının sistemli xarakter 
daşıması beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinin Ermənistan -- Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb 
edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edib. Heydər Əliyevin 1994-cü ilin 
sentyabrında BMT Baş Assamble-
yasının 49-cu sessiyasındakı çıxışı 
bu baxımdan xüsusilə, yaddaqalan 
olmuşdur. Ulu öndər həmin sessiyada 
Qafqaz regionu və ümumilikdə, dünya 
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən 
qlobal məsələlərlə bağlı ölkəmizin 

mövqeyini dünya ictimaiyyətinə 
 çatdırmışdır. 

1995-ci ilin oktyabrında BMT-
nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən 
BMT Baş Assambleyasının xüsu-
si təntənəli iclasında və 2000-ci 
ilin sentyabr ayında bu təşkilatda 
minilliyin sammitində çıxışı za-
manı da ulu öndər Ermənistan 
-- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllinə dair ölkəmizin 
mövqeyini bir daha bəyan etmişdi. 
Bu müddət ərzində Azərbaycan, 
həm də BMT-nin müxtəlif orqanları 
ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri 
qurmuş, təşkilatın Qaçqınlar üzrə Ali 
Komissarlığı, UNESCO, UNICEF və 
digər qurumları ilə sıx əməkdaşlıq 
etmiş, Təhlükəsizlik Şurasına üzv 
olan dövlətlərlə də əlaqələrini 
gücləndirmişdir.

Azərbaycan – BMT 
əməkdaşlığının daha da 
möhkəmləndirilməsi, yeni döv-
rün tələblərinə uyğun istiqamətdə 
zənginləşdirərək davam etdirilməsi 
Prezident İlham Əliyevin xarici siyasət 
kursunda prioritet təşkil etmişdir. 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
reytinqinin daha da yüksəlməsində, 
milli maraqların ən yüksək səviyyədə 
qorunmasında, bu mötəbər qurumla 
əlaqələrinin yeni mərhələdəki inkişafı 
böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Dövlət 
başçısının düşünülmüş xarici siyasəti 
Azərbaycanı bu nüfuzlu qurum-
da söz sahibinə çevirdi. Bu siyasi 
kursun əsası 2003-cü ildə BMT 
Baş Assambleyasının 58-ci sessi-
yasında qoyuldu. Həmin sessiyada 
Azərbaycan Respublikasının Baş 
naziri kimi çıxış edən cənab İlham 
Əliyev beynəlxalq aləmdə mürəkkəb 
proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə 
üzvlər arasında qarşılıqlı anlaşılmaz-
lıqların meydana çıxmasında BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun 
çevik və adekvat münasibət göstərə 
bilməməsini qeyd edərək, müəyyən 
islahatların zəruriliyini diqqətə çat-
dırıb. Bir il sonra isə qurumun BMT 
Baş Məclisinin sentyabrda keçirilən 
59-cu sessiyasında dövlətimizin 
başçısı Ermənistan -- Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın qəbul etdiyi 4 qətnamənin hələ 
də yerinə yetirilmədiyini bir daha 
bəyan edib və bu qətnamələrin 
həyata keçirilməsinin işlək mexa-
nizminin yaradılması təklifini irəli 
sürüb. Həmin il oktyabrın 29-da 
BMT Baş Məclisinin sessiyasında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 

məsələ iclasın gündəliyinə salınıb. 
Daha sonra BMT Baş Məclisinin 
2006-cı il sentyabrın 7-də keçirilən 
60-cı sessiyasının 98-ci plenar 
iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamə 
qəbul edilib.

İki il sonra BMT Baş Məclisinin 
geniş iclasında – 62-ci sessiya-
nın gündəliyində 20-ci bənd kimi 
duran “Azərbaycanın işğal edil-
miş ərazilərində vəziyyət barədə” 
qətnamə layihəsinin müzakirəsini 
xüsusi xatırlamaq lazımdır. Həmin 
qətnamə dövlətimizin beynəlxalq 
səviyyədə tanınan sərhədləri 
çərçivəsində ərazi bütövlüyünə 
dəstək verib, işğal olunmuş bütün 
ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin 
tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını 
tələb edib.

Son 16 ildə dövlət başçısı 
tərəfindən aparılan düzgün xa-
rici siyasət nəticəsində ölkəmiz 
bu mötəbər qurumda söz sahibi 
olan dövlətə çevrilib. Prezident 
İlham Əliyevin Azərbaycan – BMT 
əməkdaşlığının inkişafını diqqət 
mərkəzində saxlaması xüsusi qeyd 
olunmalıdır. 2012-2013-cü illər üçün 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-
daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə 
Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan 
namizədliyini irəli sürən Azərbaycanın 
155 dövlətin dəstəyini alması bu 
münasibətlərin məntiqi nəticəsi idi. 
Müstəqillik tarixində diplomatiya-
mızın ən yaddaqalan uğuru kimi 
qiymətləndirilən bu qələbə respub-
likamızın adını Cənubi Qafqaz və 
Mərkəzi Asiya regionunda BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 
üzvü seçilən ilk ölkə kimi tarixə həkk 
edib. Ölkəmizin 2012-ci ilin may 
və 2013-cü ilin sentyabr aylarında 
Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi 
müasir tariximizin ən əlamətdar, 
qürur doğuran hadisələrindən biri 
kimi yadda qalıb. Bu tarixi hadisə, 
ilk növbədə, müstəqil Azərbaycanın 
beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun 
parlaq təcəssümü kimi dəyərləndirilir. 
Dövlətimizin başçısı tarixi qələbəni 
çox yüksək qiymətləndirmişdir: 
“Müstəqilliyimiz dövründə belə böyük 
uğurun əldə edilməsi, doğrudan 
da, tarixi nailiyyətdir. Biz müstəqil 
ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq 
edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik 
ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, 
Azərbaycan dost ölkədir və dostların 
sayının artması bizim siyasətimizin 
təntənəsidir. Bu göstərir ki, 
Azərbaycan müstəqil dövlət, dünya-
da böyük şöhrətə malik olan ölkədir. 
Bu qələbə Azərbaycan xalqının 
qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan 
dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin 
təntənəsidir”.

Bu gün Azərbaycan beynəlxalq 
aləmdə söz sahibinə çevrilmiş 
müstəqil dövlətdir. 28 illik müstəqillik 
tarixində belə diplomatik uğurlar qa-
zanmaq, BMT və digər mötəbər qu-
rumlarla əməkdaşlığı genişləndirmək, 
mövqeləri möhkəmləndirmək və 
həmin qurumların fəal üzvünə 
çevrilmək hər dövlətə nəsib olmur. 
Bu, düzgün müəyyənləşdirilmiş 
siyasi kursun nəticəsidir. Azərbaycan 
Respublikasının dünya birliyində 
bərabərhüquqlu yer tutması, nüfuzlu 
qurumların fəal üzvünə çevrilməsi 
Prezident İlham Əliyevin düzgün 
müəyyənləşdirdiyi xarici siyasətin 
bariz nümunəsidir. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

 � Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə 
görüşündə Xalq artisti, “Şərəf” və “Şöhrət” 
ordenli, Dövlət mükafatı laureatı, professor 
Xuraman Qasımova da iştirak etmişdir.
Xuraman xanım görüş barədə təəssüratlarını 
bizimlə bölüşdü.

– Bu görüşü biz çoxdan 
gözləyirdik. Tədbir iştirak-
çılarının hər biri danışmaq 
istəyirdi. Maraqlı olan bu idi 
ki, çıxışçılara tam sərbəstlik 
yaradılmışdı. Hər kəs 
problemlərini sərbəst bildirir 
və elə oradaca cənab Prezi-
dent problemin həlli ilə bağlı 
tapşırıqlarını verirdi. Mən 
hələ belə bir səmimi görüş 
görməmişəm.

 Mənə də söz verildi. Doğ-
rudur, elə bir ciddi problem 
barədə danışmadım, sadəcə 
olaraq, dedim ki, Siz bizim 
hər birimiz üçün gözəl işlər 
görmüsünüz. Daşıdığımız 
fəxri adlar, aldığımız təzə 
mənzillər, bunları sadalamaq 
çox vaxt alar... Siz Fidan 
xanımı bu yaxınlarda ən 
yüksək mükafatla – “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif etdiniz. Cənab 

Prezident, bu ordeni ona 
şəxsən Siz verdiniz. Başda 
ulu öndərimiz olmaqla Sizin 
ailəniz bizim həyatımızda bö-
yük rol oynamışdır. Biz bunu 
heç zaman unutmuruq.

Bildirdim ki, bircə arzu-
muz var. Vaxt elə keçir ki, 
mən bilmirəm Siz bizim ikimi-
zi bir də səhnədə nə vaxtsa 
görəcəksiniz, ya yox. Çünki 
özünüz demişsiniz ki, çox 
nadir hallarda teatra gedirsi-
niz. Görürsünüz, burada neçə 
nəfər istəyir ki, Siz teatra 
tez-tez gedəsiniz. Amma çox 
təəssüf ki, biz artıq teatrda 
işləmirik, yalnız Konservato-
riyada çalışırıq və bununla 
da fəxr edirik... Onu demək 
istəyirəm ki, bizim evimizdə 
də Sizin ailənizə həsr olunan 
kiçik fondumuz var. İstəyirəm 
ki, Siz nə vaxtsa ailənizlə 

birgə bizim qonağımız olası-
nız. Möhtərəm Prezidentimiz 
Heydər Əliyev demişdi ki, 
Allah qoysa, təzə mənzilinizi 
alın, təmirinizi edin, sizə 
qonaq gələcəyəm. Odur ki, 
biz Sizi hər zaman gözləyirik. 
Bizim Sizə göstərəcəyimiz 
xüsusi arxivimiz var. 

Bir daha demək 
istəyirəm ki, cənab Prezi-
dentin mədəniyyət işçiləri 
ilə görüşü bütövlükdə milli 
mədəniyyətimizə qayğı-
nın bariz nümunəsi idi. Biz 
mədəniyyət işçiləri bu qayğı-
ya öz yaradıcılığımızla cavab 
verməliyik. Mən həmkarlarım 
adından vaxt ayırıb bizim 
problemlərimizi dinlədiklərinə 
görə, cənab Prezidentə, 
Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevaya 
dərin minnətdarlığımı bildirir, 
Azərbaycanımızın daha 
da çiçəklənməsi  yolunda 
ölkə rəhbərinə uğurlar 
 arzulayıram.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham 
Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın bu il martın 1-də 
ölkəmizin mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə 
görüşünü televiziyadan dərin maraqla izlədim. 

Dövlətimizin başçısı 
çıxışında haqlı olaraq qeyd 
etdi ki, müstəqil Azərbaycan 
bu gün yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyub, 
bütün sahələrdə, eləcə də 
mədəniyyətdə ciddi islahatlar 
aparılır. Bu sahədə çalışan bir 
şəxs olaraq mən də ölkəmizin 
mədəni həyatında baş verən 
müsbət dəyişiklikləri izləyir və 
buna çox sevinirəm.

Bütün sahələrdə islahatlar 
yenilik, yeni yanaşma, mövcud 
problemlərin həlli deməkdir. 
Təbii ki, mədəniyyət sahəsində də islahatlara 
ehtiyac var. Məqsəd mədəniyyətimizin milli 
dövlətçiliyimizin güclənməsinə daha böyük 
fayda verməsini təmin etməkdir. 

Ədalət naminə demək lazımdır ki, son illər 
ölkəmizdə mədəniyyət sahəsinin inkişafı ilə 
bağlı çox işlər görülüb. Təkcə paytaxtda deyil, 
bölgələrdə də teatrlar tikilib, əsaslı təmir edi-
lib, yeni teatrlar yaradılıb. Azərbaycanın hər 
bir bölgəsində tarix-diyarşünaslıq muzeyləri 
və başqa muzeylər uğurla fəaliyyət göstərir. 

Tədbirdə vurğulanıb ki, mədəniyyətimizin 
gələcək inkişafı, cəmiyyətdə mövcud olan 
ovqat, gənc nəslin tərbiyə olunması, bütün 
bu və digər mühüm məsələlər bir-biri ilə 

bağlıdır. Belə ki, ölkə iqtisadi 
cəhətdən inkişaf edə bilər, 
siyasi cəhətdən də beynəlxalq 
mövqeləri güclü ola bilər, 
ancaq xalqımızın əsas, təməl 
prinsipləri diqqətdən kənarda 
qalsa, onda ölkəmizin uğurlu 
inkişafı dayanıqlı ola bilməz.

Hər bir xalq, millət bir çox 
xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır 
və dünya xalqları içərisində 
fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən 
ən yüksəyi, deyərdim ki, 
mədəniyyətdir. Dünya xalqları 
arasında Azərbaycan xalqı ya-

şatdığı və təbliğ etdiyi bəşəri ideyaları, adət-
ənənələri, milli xüsusiyyətləri ilə özünəməxsus 
yer tutur. 

Bəli, xalqımızın, milli dövlətçiliyimizin 
tərəqqisi üçün ölkəmizdə elmin, mədəniyyətin, 
incəsənətin hərtərəfli və davamlı inkişafı çox 
vacibdir. İnanıram ki, dövlət başçımızın bu 
sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində 
mədəniyyətimiz dövlətçiliyimizin güclənməsinə 
öz layiqli töhfəsini verəcək. Biz mədəniyyət 
işçiləri bu istiqamətdə bütün qüvvə və 
səylərimizi səfərbər etməyə borcluyuq. 

Əhməd RAMAZANOV, 
Sabirabad Regional Mədəniyyət 

İdarəsinin müdiri 
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Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 

 sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri 
ölkənin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, bu nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq yaratmaq və 
getdikcə əlaqələri möhkəmləndirmək olub. 1992-ci il 

martın 2-də bu istiqamətdə ilk addım atılıb və respublikamız dün-
yanın ən mötəbər təşkilatına – BMT-yə üzv qəbul edilib. BMT Baş 
Məclisinin həmin tarixdə keçirilən 46-cı sessiyasında ölkəmizin bu 
təşkilatın üzvlüyünə qəbul edilməsi barədə qətnamə qəbul olunub. 
Beynəlxalq qurumun 181-ci üzvü olan dövlətimizin üçrəngli bayra-
ğı martın 2-də Nyu-Yorkda qaldırılıb. Həmin il may ayının 6-da isə 
BMT nəzdində Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyi açılıb. Təəssüf 
ki, həmin dövrdə ölkədə baş verən qarşıdurma, respublikada tez-
tez bir-birini əvəz edən ölkə rəhbərliyinin dövlət idarəçiliyindəki 
naşılığı, birincilik davası beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı 
 davam etdirməyə imkan verməyib və bu sahə sanki unudulub. 

Azərbaycan – BMT əməkdaşlığı 
yüksək səviyyədə davam etdirilir

Bu görüş 
mədəniyyətimizin 
inkişafına yeni 
stimul verəcək

Perspektiv vəzifələr 
müəyyən edilmişdir

Xatırladaq ki, fiziki şəxslərin 
problemli kredit məsələlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 
fərman məlum səbəbdən – dün-
yada baş verən kəskin maliyyə 
böhranı üzündən manatın 
məzənnəsinin ucuzlaşması ilə 
bağlı əhalinin banklara xarici val-
yutalarla olan borclarını ödəmək 
çətinliyinin, başqa sözlə, ölkədə 
problemli kredit deyilən sosial 
gərginliyin aradan qaldırılmasına 
yönəldilib. 

Aşağıda uzun müddət 
sözügedən problemdən əziyyət 
çəkən, bununla bağlı bütün 

ümidlərini dövlətə bağlayan, 
Prezidentin bu məsələdə onla-
rı tək qoymayacağına inanan 
vətəndaşlarımızın ürək sözlərini 
diqqətə çatdırırıq.

Feyruz Əhmədov, Suraxa-
nı rayonunun Yeni Günəşli 
qəsəbəsi, “D” yaşayış sahəsinin 
sakini:

– Dünya iqtisadi böhranı 
nəticəsində neftin qiymətinin 
kəskin ucuzlaşmasından sonra 
manatın məzənnəsi də aşağı düş-
dü. Belə bir şəraitdə əhali bankla-
ra xarici valyutalarla olan borcla-
rını ödəməkdə çətinlik çəkdilər. 

Beləliklə, ölkədə problemli kredit 
deyilən sosial gərginlik özünü 
büruzə verdi. 

Lakin sözügedən problemdən 
əziyyət çəkən vətəndaşlarımız 
ümidlərini itirmirdilər, cənab Pre-
zidentin bu məsələdə onları tək 
qoymayacağına inanırdılar.

Bəli, Azərbaycan cəmiyyəti 
belə bir qərarı gözləyirdi. Ancaq 
bu, o qədər də asan həll oluna-
sı məsələ deyildi, mürəkkəb və 
məsuliyyətli yanaşma tələb edən 
ciddi bir problem idi. Kreditlər 
təxminən 1 milyard dollardan 
çox bir məbləği əhatə edirdi. 
Məsələnin həlli üçün isə optimal 

variant tapmaq tələb olunur-
du. Dövlət problemin həlli ilə 
bağlı məsuliyyəti və maliyyə 
vəsaitinin böyük hissəsini öz 
üzərinə götürməklə vətəndaşlara 
dəyən bütün zərərin ödənilməsi 
barədə qərar qəbul etdi. Bunun-
la da bir daha sübut olundu ki, 
Azərbaycan dövləti qarşısında 
onun vətəndaşının mənafeyindən 
üstün heç nə yoxdur.

Oqtay Nəbiyev, Binəqədi 
rayonu, Binəqədi qəsəbə sakini:

– 2014-cü il noyabr ayında 
bankdan 8 min dollar məbləğində 
kredit götürdüm. Bundan az 
sonra dünyada baş verən iqtisadi 

böhranın Azərbaycan iqtisadiy-
yatına da təsiri özünü göstərdi. 
Nəticədə mənim kimi yüzlərlə 
vətəndaşın maliyyə vəziyyətində 
çətinlik yarandığından həmin 
krediti ödəyə bilmədim. Bu azmış 
kimi, əsas məbləğin devalvasi-
ya nəticəsində manatla artmış 
hissəsinin ödənilməsi mexanizmi 
ilə bağlı iqtisadçılarla, hüquqşü-
naslarla söhbətlər apardım, çıxış 
yolları axtardım. Lakin heç bir 
müsbət nəticə əldə olunmadı. 
Əksinə, aylar ötdükcə, götürdü-
yüm kreditə hesablanan faiz və 
dəbbə pulu da getdikcə, necə 

deyərlər, şişməyə başladı. Amma, 
sözün düzü, inanırdım ki, bu, belə 
davam etməyəcək. Möhtərəm 
dövlət başçımızın “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin 
problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı 
isə gümanımda yanılmadığımı 
göstərdi. 

Prezident İlham Əliyev 
əhalinin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsinin dövlətin 
iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən olduğunu 
imzaladığı bu fərmanla bir daha 
təsdiqlədi, “Bizim əsas vəzifəmiz 
xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq-
dır” bəyanatına sadiqliyini nümayiş 
etdirdi.

Qələmə aldı: 
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respub-
likasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” imzaladı-

ğı fərman, ilk növbədə, dövlətimizin başçısı tərəfindən 
davamlı həyata keçirilən sosial islahatların tərkib 
hissəsidir. Bu, eyni zamanda, dünyaya təqdim edilən 
sosial islahat modelinin Azərbaycan təcrübəsinin bariz 
ifadəsidir.

Prezident devalvasiyadan 
əziyyət çəkən insanları sevindirdi
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Dağıstanın nəqliyyat və yol təsərrüfatı naziri Şiruxan 
Hacımuradov geniş kollegiya iclasında bildirib ki, 2019-cu 
ildə və yaxın perspektivdə Mahaçqala vağzalının yenidən 
qurulması planlaşdırılır: “Həmçinin Dərbənd-Mahaçqala-
Mineralnıye Vodı-Kislovodsk sərnişin qatarı və Mahaçqala-
Dərbənd-Bakı sürət qatarının təşkili nəzərdə tutulur”.

Mahaçqala-Bakı yeni dəmiryol nəqliyyatı məsələsinə 
2018-ci il aprelin əvvəlində baxılıb. Bundan əvvəl Ma-
haçqala və Bakı arasında birbaşa aviareys açılmasının 
planlaşdırılması da bildirilirdi.

 “Xalq qəzeti”

Xarici ölkələrdə keçirilmiş sərgilər 
Hindistan sənayesinin yüksək 
keyfiyyətli məhsullarını, müxtəlif 
sənaye sahələrinə aid xidmətlər və tex-
nologiyaları davamlı şəkildə dünyaya 
təqdim etmişdir.

“Hindistanın ən yaxşıları” – ən 
böyük eksklüziv Hindistan Məhsulları 
Ticarət Tədbirində velosiped, düyü, 
çay, ədviyyatlar, qablaşdırma, 
əczaçılıq, hədiyyələr, eletronika, 

sənətkarlıq məhsulları, dəftərxana 
ləvazimatı, mebel, tekstil, geyim, 
zinət əşyaları da daxil olmaq-
la yüksək keyfiyyətli məhsul və 
xidmətlər sərgiləyən 75 şirkət işti-
rak edəcəkdir. Bu sərgi Hindistan 
və Azərbaycan arasında mövcud 
olan qarşılıqlı biznes əməkdaşlığı 
çərçivəsində həyata keçirilir və 
Hindistan Ticarət və Sənaye Nazirliyi 
tərəfindən dəstəklənir.

Biznes və ticarətdən əlavə, tədbir 
həmçinin, mədəni tədbirlər, yemək 
və Bollivud festivalı vasitəsilə “Hin-
distanın ən yaxşıları ” sərgisinə öz 
töhfəsini verməklə zəngin ölkənin 
mədəni irsini əks etdirməyə çalışa-
caqdır. Sərgiyə giriş sərbəstdir.

Hindistan və Azərbaycan arasında 
tarixi bağlar və inkişaf etməkdə olan 
ikitərəfli əməkdaşlığa əsaslanan yaxın 

dostluq münasibətləri mövcuddur. 2017-
ci ildə Hindistanın Azərbaycana ixracı-
nın həcmi 37 milyon dolları keçmişdir 
və ikitərəfli ticarətin həcmi 463 milyon 
dollara çatmışdır. 

PHD Ticarət və Sənaye Palatası 
Hindistanın aparıcı sənaye palatala-
rından biridir və ölkənin inkişafında 
fəal iştirak edib. 130 minə yaxın üzvə 
malik olan PHD Palata Hindistanda 
yerləşən səfirliklər və ali komissiyalar 
ilə əməkdaşlıq edir. Sənayenin inkişafı, 
səhiyyə, təhsil və potensialın artırılma-
sı, mənzil tikintisi, infrastruktur, kənd 
təsərrüfatı və rəqəmsal texnologiyalar 
Palatanın fəaliyyətində mühüm yer 
tutur.

 “Xalq qəzeti”

Martın 4-də “Bizim həyət” 
layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan 
növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə 
verilib. Yenilənmiş həyət Xətai 
rayonunun Zığ yolu, 9 ünvanında 
1200 nəfər sakinin yaşadığı binala-
rı əhatə edir.

Layihə çərçivəsində abadlaş-
dırılan növbəti həyətdə də 
əlil və sağlamlıq imkanları 
məhdud insanların rahat 
hərəkəti nəzərə alınıb, bütün 
yaş qrupları üzrə uşaqların 
inkişafı üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması və gənclərin 
asudə vaxtlarının səmərəli 
keçirmələri məqsədilə 
ərazidə mini-futbol, voleybol 
və basketbol meydançaları, 6 
idman qurğusu, uşaqlar üçün 
döşəməsi xüsusi örtüklə ör-
tülmüş uşaq əyləncə mərkəzi, 
o cümlədən 19 oturacaq 
quraşdırılıb. Bu cür meydança-
ların salınmasında əsas məqsəd 
gənclərin sağlam həyat tərzinin 
təmin edilməsinə, sağlamlıqları-
nı möhkəmlədirmələrinə, asudə 
vaxtlarını səmərəli keçirmələrinə, o 
cümlədən onlarda sistematik idman 
məşğələlərinə marağın yaradıl-
masına nail olmaqdır. Həmçinin 
ərazidə fəvvarə tikilib, “Şəhidlər 
kompleksi” bərpa edilib.

Sakinlərin istəkləri nəzərə 
alınaraq, yeni işıqlandırma dirəkləri 
quraşdırılıb, binaların fasadları və 
giriş hissələri də tam təmir olunaraq 
onların istifadəsinə verilib. Sahəsi 
13 min kvadratmetr olan həyətin 
ərazisindəki mövcud yaşıllıqların 
bərpası ilə yanaşı, əlavə olaraq 100 
ağac əkilib və 5 min kvadratmetrdə 
yaşıllıq zolağı salınıb. 

Xətai rayonunda sakinlərin 
istifadəsinə verilmiş həyət layihə 

çərçivəsində abadlaşdırılan on 
yeddinci həyətdir.

“Bizim həyət” layihəsinin 
əsas məqsədi Bakı 
həyətlərinin ekoloji cəhətdən 
təmiz və abad edilməsi, şəhər 
ekologiyasının sütununu təşkil 
edən yaşıllıqların bərpası, 
sağlam həyat tərzinin forma-
laşdırılması, sakinlər üçün 
təhlükəsiz və rahat yaşam 

şəraitinin yaradılmasıdır.
Həmin layihənin Bakının bütün 

rayonlarında həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bununla əlaqədar 
paytaxtımızda abadlaşdırılmağa 
ehtiyacı olan həyətlər haqqında 
məlumat və tövsiyələrin IDEA İcti-
mai Birliyinə təqdim edilməsi xahiş 
olunur.

AZƏRTAC

Binəqədi rayonunda ötən ilə yekun vurulub

 � Binəqədi rayonunda 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr 
olunan hesabat yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr 
geniş təhlil olunub.

Tədbirdə Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev, 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının   Ərazi təşkilat məsələləri üzrə 
iş şöbəsinin sektor müdiri Tağı Tağıyev, Milli 
Məslisin deputatları Madər Musayev, Azay 
Quliyev,  Kamaləddin Qafarov,  rayon icra 
hakimiyyəti başçısının müavinləri, YAP rayon 
təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov, RİH başçısı 
Aparatının məsul işçiləri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, icra strukturlarının rəhbərləri, 
habelə   ictimaiyyəti nümayəndələri iştirak 
ediblər. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər 
Heydər Əliyevin YAP rayon təşkilatının inzi-
bati binası qarşısında ucaldılmış abidəsi önünə 
gül dəstələri düzərək, dahi şəxsiyyətin ruhuna 
öz ehtiramlarını bildiriblər. 

Hesabat yığıncağı Prezident İlham Əliyevin 
ötən il Binəqədiyə etdiyi səfərlər, rayonda 
həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işləri, əldə 
olunan nailiyyətlər, rayon icra hakimiyyətinin 
illik fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi 
ilə başlayıb. 

Binəqədi RİH başçısı Elxan Allahver-
diyev Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü 

məqsədyönlü, ardıcıl və ölkənin inkişafına 
yönələn siyasətinin nəticəsi kimi Binəqədi 
rayonunun sosial-iqtisadi həyatında da 2018-ci 
il ərzində görülən işlərin yekunu olaraq bir sıra 
nəticələrin əldə olunduğunu diqqətə çatdıraraq 
sözügedən dövrdə görülmüş işlər haqqında 
hesabat məruzəsi ilə çıxış etdi. Natiq bildirdi 
ki, dövlətimizin başçısı  15 illik fəaliyyəti 
dövründə xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə 
yerinə yetirib.  

E.Allahverdiyev qeyd edib ki, sosial-iqti-
sadi, siyasi, mədəni, bir sözlə, bütün sahələrdə 
əldə edilən yüksək göstəricilər isə ölkəmizin 
qüdrətini daha da artırmaqdadır. Milli inkişaf 
modelinin uğurla tətbiqi və uğurlu nəticələrin 
əldə olunması, sosial-iqtisadi islahatların 
davamlı həyata keçirilməsi, qanunverici-
lik bazasının zənginləşdirilməsi, vətəndaş 
cəmiyyətinin formalaşdırılması, həmçinin 
hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılan 
addımlar Azərbaycanın dinamik inkişafını 
təmin edən amillər hesab edilir. Xatırlatmaq 
yerinə düşər ki, müstəqil  dövlətimizin sürətli 
və ardıcıl inkişafına təkan verən bütün bu 
tədbirlər böyük uzaqgörənliklə hazırlanmış 
inkişaf strategiyasının uğurlu tətbiqinin 

praktik nəticələridir. Müasir Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanın 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
həyata keçirilməsi ölkəmizin qarşısında böyük 
imkanlar açır. 

Hesabat yığıncağında  Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin Administrasiyasının  Ərazi 
təşkilat məsələləri üzrə iş şöbəsinin sektor 
müdiri Tağı Tağıyev, Milli Məclisin deputatı  
Azay Quliyev, rayon məşğulluq mərkəzinin 
direktoru Anar Bagiri, Binəqədi Rayon 
Mənizil-Kommunal Təsərrüfat Birliyinin rəisi 
Elmin Zamanov, Bakı tekstil fabrikinin rəhbəri, 
Sahibkar Qadınlar Assosiasiyasının sədri 
Səkinə Babayeva Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar-
dan, dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu 
konkret vəzifələrdən söz açıblar.

Sonda Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul 
olunub.

Yığıncaqda rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının sərəncamına əsasən, Binəqədinin sosial-
iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafında 
fəal iştirakına görə bir qrup şəxs mükafatlandı-
rılıblar.

“Xalq qəzeti”

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, “Xo-
calı üçün paylaş” Beynəlxalq 
Sosial Media Kampaniyası 
Təşkilat Komitəsinin açıq-
ladığı məlumata əsasən, 
kampaniya başlayandan 
sonra 24 saat ərzində 
sosial şəbəkə istifadəçiləri 
ümumilikdə 51 min 322 tvit 
paylaşıblar. Həştəqlər top-
lam olaraq 33 min 226 dəfə 
retvit edilib.

“Twitter” platformasın-
da aparılan kampaniyanın 

 ümumi baxış sayı 55 milyon 
570 min 492 olub.

Kampaniya “Top Trend” 
olaraq Türkiyənin “Twitter” 
gündəmində ümumilikdə 12 
saat yer tutub. Bu kampa-
niyanın nəticələri “Twitter”in 
tarixində Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı rekord nəticədir.

Qeyd edək ki, “Xocalı 
üçün paylaş” Beynəlxalq 
sosial media kampaniyası 
bu il fevralın 26-da İstanbul 
Universitetində təşkil olunan 
tədbirlə start götürüb. 

Tədbirdə Türkiyə Bö-

yük Millət Məclisinin üzvü 
Saffet Sancak, Milli Məclisin 
deputatı Sona Əliyeva, 
İstanbul Universitetinin 
prorektoru professor dr. 
Sedat Murat, “Palmali” 
Şirkətlər Qrupunun prezidenti 
Mübariz Mənsimov, “İpək 
yolu” Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzinin direktoru Sey-
fullah Türksoy, “Yeni Çağ” 
Media Qrupunun rəhbəri Aqil 
Ələsgər, Türkiyənin tanınmış 
sənətçiləri Hülya Avşar, Ah-
met Şafak, Ercan Saatçı və 
digərləri iştirak ediblər.

Bununla yanaşı digər 

sosial şəbəkələrdə də Sibel 
Can, Mahsun Kırmızıgül, Ku-
bat, Hadise, Hakan Mengüc 
kimi məşhurlar “Xocalı üçün 
paylaş” ideyasına dəstək 
veriblər. 

“Palmali” Şirkətlər Qrupu-
nun təşəbbüsü ilə İstanbulda 
600 nöqtədə bilboardlar ası-
laraq, əhaliyə “Xocalı üçün” 
paylaşım edilməsi çağırışı 
edilib. Həmin bilboardlar mart 
ayının ilk on günlüyündə 
İstanbul küçələrindən yığışdı-
rılmayacaq.

“Xalq qəzeti”

Səbail Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçı-
sınin 2 saylı Ərazi 
nümayəndəliyinin rəhbəri 
Mübariz Güləhmədov bil-
dirib ki, sürüşmə zonasında 
yerli və xarıcı mütəxəsislərin 
iştirakı ilə araşdırmalar 
aparılıb və hazırda bu işlər 
davam etdirilir: “Bu ərazidə 
ötən əsrin 70-90-cı illərində 
tikilən fərdi yaşayış evlərinin 
demək olar ki, böyük 
əksəriyyəti sənədsiz, qeyri-
qanuni tikililərdir. Sakinlərin 
tikililərə dair heç bir 
mülkiyyət sənədi və ünvana 

qeydiyyatları yoxdur. Son-
radan 90-cı illərdə də isə 
burada 27 məcburi köçkün 
ailəsi məskunlaşıb”.

Ərazi nümayəndəsinin 
sözlərinə görə, vəziyyət 
dövlət qurumlarının 
nəzarətindədir, məsələyə 
Nazirlər Kabinetində baxılır: 

“Nazirlər Kabinetinin çıxa-
racağı qərara uyğun olaraq 
icra strukturları tərəfindən 
müvafiq tədbirlər həyata 
keçiriləcək... Məsələnin 
hansı şəkildə həll oluna-
cağı Nazirlər Kabinetinin 
qərarından sonra müəyyən 
ediləcək”.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bil-
dirilir ki, Döyüş Hazırlı-
ğı və Hərbi Təhsil Baş 
İdarəsi tərəfindən təlim 
mərkəzlərində, poliqon-
larda keçirilən yoxlamalar 
zamanı zabitlərin fərdi 
keyfiyyətləri, müasir ümum-
qoşun döyüşünün idarə 
edilməsi üzrə təcrübələri, 

praktiki vərdişləri, 
taborun silah-
lanmasında 
olan silah və 
hərbi texnikanın 
döyüş tətbiqi qaydaları, o 
cümlədən istismarı üzrə 
bilikləri də qiymətləndirilir.

Zabitlərin nəzəri 
biliklərinin təyin edilməsi 
məqsədilə rəhbər 
sənədlərin öyrənilməsi üzrə 

testlər keçirilir, atış, takti-
ki-xüsusi və fiziki hazırlıq, 
eləcə də döyüş maşınla-
rının idarə olunması üzrə 
məqbullar qəbul edilir.

“Xalq qəzeti”

sürət qatarı bu il 
işə düşə bilər

Mahaçqala-Dərbənd-Bakı 

“Xocalı üçün paylaş” kampaniyası 

“Palmali” Şirkətlər Qrupu, “Yeni Çağ”  Media 
Qrupu və İstanbul Universiteti Azərbaycan 
Mədəniyyət və Həmrəylik Birliyinin təşkil  etdiyi 
“Xocalı üçün paylaş” kampaniyasının yekun 
nəticələri qiymətləndirilib.

7-17 mart tarixlərində Bakı İdman Sarayında (Neftçilər pros-
pekti 26a) Hindistanın PHD Ticarət və Sənaye Palatası 

(PHDCCI) ölkənin Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə “Hindistanın 
ən yaxşıları” – ən böyük eksklüziv Hindistan Məhsulları Ticarət 
Tədbiri”nin ikinci buraxılışını təşkil edəcək.

“Hindistanın ən yaxşıları” Bakıda

Sürüşmə zonasında 
son vəziyyət 

Tabor komandirlərinin 
hazırlıq səviyyəsi yoxlanılır 

Müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənovun 
təsdiq etdiyi 2019-cu il üçün 
döyüş hazırlığı planına əsasən 
Azərbaycan Ordusunun 
 qoşun növ və qismlərində, 
birlik və birləşmələrində ta-
bor komandirlərinin hazırlıq 
səviyyəsi yoxlanılır.

Dağıstan hakimiyyəti 2019-cu ildə Mahaçqala-
Dərbənd-Bakı marşrutu ilə sürət qatarının 
işə düşəcəyinə ümid edir.

Bayıl yamacında 
ötən ilin fevral ayında 
baş vermiş sürüşmə 
hadisəsindən son-
ra dövlət qurumları 
tərəfindən burada 
müvafiq tədbirlər həyata 
keçirilib. İlk növbədə, 
yararsız hala düşmüş  
6 evin sahiblərinə mü-
vafiq kompensasiya, 
təhlükə zonasındakı 98 
evin sahiblərinə 11 aylıq 
kirayə haqları ödənilib.

Abadlaşdırılan növbəti həyət 
sakinlərin istifadəsinə verilib

Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti, 
IDEA İctimai Birliyinin 

təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilən təmirsiz 
həyətlərin abadlaşdırılması-
na yönəlmiş “Bizim həyət” 
layihəsi uğurla davam edir.



5 mart 2019-cu il, çərşənbə axşamı 7
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 

tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycanda III Robot Olimpiada-

sının keçirilməsi. 
Lot-2. 28 may Respublika gününə həsr 

olunmuş Azərbaycan gənc dizaynerlərin 
moda günlərinin keçirilməsi. 

Lot-3. İntellektual oyunlar üzrə “Xəzər 
kuboku” VII Beynəlxalq turnirin keçirilməsi.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4658415 nömrəli 
telefona (faks:4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Kərimov Kənan Elman 
oğlu). İddiaçılar hər lot üçün 100 (yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, 

II mərtəbə,yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın 
təşkili sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşağıda-

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

sənədi;
-İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-

yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanlarından arayış; 

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

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

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olun-
malıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
etmək üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 15 aprel 2019-cu il saat 18.00-
a qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini və 
təklifin bir faizi məbləğdə bank təminatını 23 
aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat 
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 24 
aprel 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
səsyazma studiyası üçün akustik qurğuların və müvafiq avadanlıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Səsyazma studiyası üçün akustik qurğuların 

və müvafiq avadanlıqların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər 80 manat məbləğdə iştirak haqqını 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat – Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs VÖEN- 
1304673921

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

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

Kod- 507699
VÖEN (bank)- 9900006111
SWIFT: AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri 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 orqanın-
dan arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq 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 29 mart 2019-cu il 
saat 17.00-dək, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 10 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmta-
han Mərkəzinə (ünvan – AZ1138, Bakı şəhəri, Yasa-
mal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 11 aprel 2019-cu il saat 11.00-da 
yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

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

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev,  
telefon- 502-47-53/56/58, daxili 144.

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

M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “Azİntelecom” MMC 
informasiya texnologiyaları avadanlıqlarının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Noutbuk və monitorların satınalınması.
Lot -2. İP telefon aparatlarının satınalınması.
Lot -3. Printerlərin və informasiya texnologiyala-

rı aksesuarlarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxslər - Kamil Bektaşidən və Vüqar 
Yəhyazadədən) telefon- 012 200 00 74/72 ) ünvan-
dan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot 1- 400 manat, lot -2 və lot - 3 
isə hər biri 50 manatdır.

H/h- AZ30AZPO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011

VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

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

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

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

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

-sosial Müdafiə Fonduna borcun olub-olmaması 
barədə arayış; 

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

-iddiaçının tam adı,hüquqi statusu, nizamnaməsi, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulan digər 

sənədlər.
 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 15 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a kimi , tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 23 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə 
küçəsi 74 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 24 aprel 2019-cu il saat 
15.00 -da Bakı şəhəri, Ə.Hüseynzadə küçəsi 74, 
“AzIntelecom” MMC-nin inzibati binasında açıla-
caqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Göygöl 
Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu il üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Göygöl şəhərində yolların əsaslı təmiri işlərinin 

aparılmasının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınal-

maları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun göstərilən lot üzrə təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün maraqlanan-
lar 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 toplusunu aşağıdakı 

məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən sonra yuxarıda 
göstərilən ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

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 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri 

təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının tam adı hüquqi statusu qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 

məlumat ;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları haq-

qında 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 sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır).

İddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü zərflərdə 
16 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək Göygöl RİHB-in Şəhər 
üzrə Nümayəndəliyinə təqdim etməlidirlər.

Bu vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytaracaqdır.

İddiaçılır tender təklifi və bank zəmanətini 2 may 
2019-cu il saat 17.00-dək təqdim etməlidirlər.

Tender zərfləri 3 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.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Samux Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisinin geoloji-mühəndisi 
işləri, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanma-
sı və müəllif nəzarəti.

Lot-2. 2 saylı Sumqayıt Şəhər 
Xəstəxanasının tikintisinin geoloji-mühəndisi 
işləri, layihə - smeta sənədlərinin hazırlan-
ması və müəllif nəzarəti.

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar hər lot 
üçün 200,00 (iki yüz) manat iştirak haqqını 
qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra 
tender sənədlərini Azərbaycan Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A, telefon- 565-12-
41) ala bilərlər.

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi
VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- 

АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- 

АZ81CRTE00000000000002128201

Fond -7, iqtisadi təsnifat -142340, xəzinə 
hesab kitabı -002730

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun 
olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq ikiqat 
bağlı zərfdə 24 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan 
tender təkliflərinə komissiyada baxılmayacaq, 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender 
təklifləri və zərflərin bağlanan hissəsi iddiaçı 
tərəfindən imzalanıb möhürlənməlidir. Zərflərin 
üzərinə əsli və surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri 
 qaytarılmayır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 
17 aprel 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə davamlı 
olaraq mənfəətliliyini nümayiş etdirən son 3 
ili əks etdirən və auditdən keçirilmiş balans 
vərəqələri və ya sifarişçini qane edəcək digər 
maliyyə hesabatları. Tender iştirakçısının 
ümumi kapitalı ilə ümumi öhdəlikləri arasında-
kı riyazi fərq müsbət olmalıdır.

- minimal dövriyyə 1 (bir) milyon 
manat olmalı və səhiyyə müəssisələrinin 
layihələndirilməsində iş təcrübəsi məcburidir. 
Hesablama son 3 (üç) il ərzində cari və 
ya başa çatdırılmış müqavilələrə əsasən 
alınmış və təsdiq edilmiş ümumi ödənişlər 
əsasında aparılır.

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi.

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə 
dair borcunun olub-olmaması haqqında 
müvafiq arayış;

- tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalmalıdır.

Göstərilən sənədlər tələb olunan qay-
dada hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş vaxtda 
tender komissiyasına təqdim edilərsə, həmin 
iştirakçılar iddiaçı kimi qeydə alınacaqdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 
24 aprel 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 25 aprel 2019-cu il saat 
15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 
Publik Hüquqi Şəxs 

laboratoriyalar üçün mebel 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 tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500 
(beş 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 ünvan-
dan (əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, tel: 
(+99412) 377 00 20/ 377 00 21 (daxili 504) ala 
bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-yə 
verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 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 1 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 9 
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 10 
aprel 2019-cu il saat 15.00-da Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu PHŞ-in iclas zalında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına kompüter avadanlıqlarının təmiri işlərinin 

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 Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə rəisi 
Nicat Abduləzizova, telefon- 431 47 67/1035 
və Tural Rzayev, 431 47 67/2266) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 11 mart 2019-cu il saat 

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

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli 
ünvanda 12 mart 2019-cu il saat 15.00-da 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər

Tender komissiyası

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti 
bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn еdir

1. Təhsil fakültəsi nəzdində 
xarici dillər 

dosent -1 ştat

2. Alman dilinin leksikologiyası 
və üslubiyyatı

dosent -1 ştat

3. Alman dilinin fonetikası və 
qrammatikası

baş müəllim - 0,5ştat

4. Ümumi dilçilik dosent - 0,5 ştat
5. Azərbaycan dilçiliyi baş müəllim -  

1 ştat

6. Xarici ölkələr ədəbiyyatı professor - 0,5 ştat,
dosent - 2,5 ştat

7. Pedaqogika dosent -1 ştat,
baş müəllim - 1 ştat,
müəllim - 1 ştat

8. Fəlsəfə və ictimai elmlər dosent - 1 ştat

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

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

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

Qax Suvarma Sistemləri İdarəsi
2019-cu ilə avtomaşınlara ehtiyat hissələrinin və sürtkü yağlarının 

satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
 Qax Suvarma Sistemləri İdarəsi avtomaşınlara 

ehtiyat hissələrinin və sürtkü yağlarının satınalınma-
sı üçün kotirovka sorğusu keçirir.

Kotirovka təklifləri 6 mart 2019-cu il saat 
 18.00-dək qəbul edilir. 

Təkliflərin açılışı proseduru 7 mart 2019 -cu il 
saat 10.00-da Qax Suvarma Sistemləri İdarəsində 

keçiriləcəkdir.
Əlaqələndirici şəxs -N.Mustafayev, telefon- 

0242543023.
Ünvan- Az 3400, Qax rayonu, Qaxbaş kəndi, 

Suvarma Sistemləri İdarəsi. 

Tender komissiyası



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 00:00
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ABŞ

Yeni kosmik gəmi

“SpaceX” şirkəti 
NASA-nın sifarişi ilə 
“Crew Dragon” adlı kos-
mik gəmi hazırlayıb. Bildi-
rilir ki, “Falcon 9”  daşıyıcı 
raketi vasitəsilə kosmosa 
çıxarılmış “Crew Dragon” 
kosmik gəmisi Beynəlxalq 
Kosmik Stansiyaya (BKS) 

uğurla birləşib.  Məlumata görə, “Crew Dragon” gəmisi 
martın 8-də Yerə qayıtmalı, Florida yaxınlığında Atlantik 
okeanına paraşüt vasitəsilə enməlidir. Bundan sonra  gəmi 
vasitəsilə iyul ayında BKS-ə iki astronavtın uçuşu nəzərdə 
tutulub. 

Xəbəri ABC verib.

Gürcüstan

Nadir növ aşkarlanıb

Gürcüstanın Ətraf 
Mühitin Mühafizəsi 
Agentliyinin 
mütəxəssisləri Qara 
dənizdə nadir köpək 
balığı növü olan katran 
tapıblar. Nadir növün 
uzunluğu 1,5 metrdən 
çox olub. Balıqçılar katranın şəklini çəkdikdən sonra onu 
yenidən dənizə buraxıblar. Qara Dəniz Balıqçılıq Depar-
tamentinin rəhbəri Arçil Quçmanidze deyib ki, son illər 
çox az müşahidə olunan bu növün adı “Qırmızı kitab”a 
salınmalıdır.

Məlumatı “İslam-Today.ru” yayıb.

Çin

İdxal artıb

Çinin təbii qaz id-
xalı cari ilin yanvarında 
ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 29,3 faiz arta-
raq 13,7 milyard kubmetrə 
çatıb. Çin hökumətinin 
məlumatında bildirilir ki, 
“mavi yanacağ”a tələbatın 
artması ölkədə havanın 

ekoloji çirkliliyi ilə mübarizə məqsədilə daş kömürdən 
istifadədən imtina ilə bağlıdır.

Məlumatı “İslam-Today.ru” yayıb.

Böyük Britaniya 

Səhmlər ucuzlaşıb

Böyük Britaniya-
nın “Aston Martin” 
avtomobil şirkətinin 
səhmləri ötən ilin okt-
yabrından etibarən 40 
faiz ucuzlaşıb. Bildi-
rilir ki,  şirkətin zərəri 
90 milyon dollar təşkil 
edir.

Şirkətin baş icraçı direktoru Endi Palmer itkiləri bərpa 
etmək üçün Uelsdə yeni zavodun açılmasını planlaşdırdıq-
larını bildirib.  O deyib ki, lakin ölkə “Brexit” razılaşması 
olmadan Avropa İttifaqını tərk edərsə, bu daha böyük 
itkilərə səbəb olacaq.

Xəbəri “Business Times” verib.

Fransa

Yeni sponsor müqaviləsi 

Parisin PSJ futbol 
klubu “Accor Live Li-
mitless” otellər şirkəti 
ilə yeni sponsorluq 
müqaviləsi bağlayıb. 
Müqaviləyə əsasən 
şirkət hər il Paris 

təmsilçisinə 60 milyon avro ödəyəcək. Bundan sonra klu-
bun futbolçuları üzərində “ALL” yazılan loqonun olduğu 
forma ilə meydana çıxacaqlar.

Xəbəri “Sport Ekspress” verib.
Hazırladı: 

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 5-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən 

buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə çiskinli 
yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 8-11, Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 
mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
55-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi 
yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, 
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 dərəcə şaxta, gündüz 9-14 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, 
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
1-6 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, 
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, 
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 9-14 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 6-11 dərəcə şaxta , gündüz 0-5 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, 
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, 
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 12-17 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər 
dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3-6, gündüz 10-15 dərəcə isti , dağlarda gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 8-12 
dərəcə isti olacaq.

5 mart 2019-cu il, çərşənbə axşamı8

Qax rayonundan Musa Şəkiliyev Xaçmaz 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin 
Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ  XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verir.
                                                                           

Qax rayonundan Musa Şəkiliyev Naftalan 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

RÖVŞƏN  İBRAHİMOVUN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir, 

mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                          

Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və 
kollektivi mərkəzin magistratura sektorunun 
müdiri Məhəbbət Əkbərliyə qardaşı

ŞAMİL  ƏKBƏROVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru, 
professor-müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsi ingilis dilinin leksikologiyası kafedra-
sının professoru Nigar Vəliyevaya qızı 

AYDANIN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                           

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi-
tetinin məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət 
və korreksiyaedici təlim fakültəsinin deka-
nı, professor Şəhla Əliyeva və dekanlığın 
əməkdaşları fakültə dekanının müavini, 
dosent Allahyar İmanova qardaşı 

ƏLƏMDAR  İMANOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Allah rəhmət eləsin 9 “Online Travel” MMC-yə məxsus 2016-cı il iyulun 8-dən 2019-cu il yanvarın 1-dək olan 
müqavilələr, hesab-faktura və digər mühasibat uçotu üzrə istifadə olunan sənədlər itdiyi üçün 
 etibarsız sayılır. VÖEN-2003883291

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 8 və 22 yanvar 2019-cu il tarixli 

nömrələrində “Azəristiliktəchizat” ASC-nin Lot- 1. İstilik 
şəbəkələrində qəza-təmir və yenidənqurma işlərindən sonra asfalt 
örtüyünün bərpasının satınalınması və Lot- 2. İstilik təchizatı 
təsərrüfatlarında xüsusi texnika və nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat 
hissələrinin satınalınması məqsədilə dərc edilmiş açıq tender 
elanında göstərilən sənədlərin qəbulu vaxtı uzadılaraq (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 18 mart 2019-cu il saat 
16.00-a , tender təklifi və bank təminatının təqdimatı tarixi 4 
aprel 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı isə 5 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-a təyin edilmişdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi 3.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 

qaytarılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“GƏNCLİK” ASC səhmdarlarının nəzərinə! 
2019-cu il aperlin 19-u saat 12.00-da 

cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti illik 
 ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci ilin yekunu üzrə cəmiyyətin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə müfəttişin 
hesabatı.

2. Cəmiyyətin 2018-ci maliyyə-təsərrüfat 
ilinin nəticələrinin və 2018-ci il üzrə illik 
maliyyə hesabatının müzakirəsi və təsdiqi.

3. Sair məsələlər.
Ümumi yıgıncağın gündəliyi üzrə material-

larla tanış olmaq üçün 2019-cu il aprelin 1-dən 
sonra cəmiyyətin direktoruna müraciət etmək 
olar.

Hörmətli səhmdarlar, ümumi yığıncağa 
gələrkən şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədi 
özünüzlə götürməyi unutmayın.

Yığıncaq cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 6 nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir. 

Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.
Telefon-465-84-90.

DİREKTOR

 Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin xüsusi 

geyim, inventar (225200 xərc maddəsi üzrə) və 
mal-materiallarla (225413 xərc maddəsi üzrə) təmin 

edilməsi məqsədilə podratçı təşkilatın  
seçilməsinin satınalınması üçün 

kotirovka sorğusu elan edir

Təkliflər 6 mart 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul 
edilir.

Təklif zərfləri 7 mart 2019-cu il saat 10.00-da 
açılacaqdır.

Əlaqələndirici şəxs- Sənan Mustafayev,  
telefon 5-12-05.

Ünvan – Ağstafa şəhəri, Hüseyn Arif küçəsi 3.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti” nin 2 mart 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
dərc edilmiş DİN-in Maddi-
Texniki Təminat Baş İdarəsinə 
bilavasitə tabe olan Avtomobil 
Təsərrüfatının tender elanında 
12 aprel 2019-cu il saat 17.00-
dək tarixi 22 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a kimi, 22 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-dək tarixi isə 12 
aprel 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
oxunmalıdır.

Tender komissiyası

“MOSKVİÇTEXXİDMƏT” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
“Moskviçtexxidmət”ASC səhmdarlarının növbəti illik 

ümumi yığıncağı 20 aprel 2019-cu il saat 10.00-da Bakı 
şəhəri, Sumqayıt şossesi 4 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin yekunları haqqında.
2. Dividendlərin verilməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyinə aid məsələlərlə 

əlaqədar cəmiyyətə müraciət etmək olar.
Telefon – (012) 447-05-50.
Ünvan – Bakı, Sumqayıt şossesi 4.

“Sabunçuavtomatikaquraşdırma” ASC  
səhmdarlarının nəzərinə!

19 aprel 2019-cu il saat 10.00-da səhmdar 
cəmiyyətin illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il balans yekunlarının 

təhlili.
2. Maliyyə - təftiş komissiyasının məlumatı.
3. Dividendlərin bölünməsi.
4. 2019-cu ildə qarşıda duran məsələlər.
Bütün səhmdarların iştirakı vacibdir .
Telefon – 450-93-19 və 450-98-26.
Ünvan – Bakı şəhəri , Sabunçu qəsəbəsi,  

Ə.Bağırov küçəsi 10.

 � ABŞ-ın Alabama ştatında qasırğa 
nəticəsində ölənlər və xəsarət alanlar var.

Şərqi Alabamanın tibb 
mərkəzinin “Facebook” 
səhifəsində bildirilir ki, 
mərkəz gün ərzində 40-dan 

 artıq xəsarət alan qəbul 
edib. Yaralananların sayının 
artacağı gözlənilir. Xəsarət 
alanların bir qismi digər 

xəstəxanalara göndərilir.
WBRC telekanalı isə 

Li dairəsinin şerifi Cey 
Consona istinadla bildirir 
ki, qasırğa nəticəsində 
ölənlərin sayı 23 nəfərə ça-
tıb. Daha əvvəl 14 nəfərin 
öldüyü bildirilirdi. Təbii 
fəlakət üzündən xeyli adam 
evindən çıxa bilmir.

Corciya ştatında da qa-
sırğa nəticəsində bir neçə 
ev dağılıb.

Ştatın qubernatoru 
Key Ayvi hava şəraiti ilə 
əlaqədar ştatın bütün 
ərazisində fövqəladə 
vəziyyət rejimi elan edib.

“Xalq qəzeti”

KİV-lərin yaydığı 
məlumata görə, baş-

da ABŞ olmaqla, beynəlxalq 
koalisiya qüvvələri Suriyanın 
cənub-şərqində yerləşən 
Baqus kəndinə beynəlxalq 
miqyasda qadağan edil-
miş ağ fosfor bombaları ilə 
aviazərbələr endiriblər.

RİA “Novosti”nin 
məlumatına görə, aviazərbələr 
nəticəsində dinc sakinlər həlak 
olublar. Həlak olanlar arasında 
qadınlar və uşaqlar da var.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Bu il aprelin 18-də Əlcəzairdə 
keçiriləcək prezident seçkilərində 

15 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. “Ana-
dolu” agentliyi yerli KİV-lərə istinadən 
yazıb ki, artıq son bazar günü namizədlərin 
qeydə alınması müddəti başa çatıb.

Əlcəzairin dövlət başçısı Əbdüləziz Bu-
teflika hazırda İsveçrədəki klinikaların birində 
müalicə olunur. Onun seçkilərdə iştirak etmək 
ilə bağlı ərizəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasına 
(MSK) prezidentin seçki qərargahının rəhbəri 
Əbdülqani Zalan tərəfindən təqdim edilib.  

Lakin Ə.Buteflikanın siyasi rəqibləri 
hesab edirlər ki, MSK qanun pozuntusuna yol 
verib. Belə ki, mövcud qanunvericiliyə görə, 
prezidentliyə namizəd ərizəsini şəxsən özü 

təqdim etməlidir. Müxalifət liderləri 
buna görə Buteflikanın qeydiyyatının 
ləğv olunmasını tələb edirlər. 

Xatırladaq ki, Ə.Buteflika 1999-
cu ildən Əlcəzairə rəhbərlik edir. 

Bu il fevralın 10-da o, beşinci dəfə prezident 
seçilmək niyyətini bəyan edib ki, bu da ölkədə 
kəskin etirazlara səbəb olub. 

Bu il martın 2-də 82 yaşı tamam olan Bu-
teflikanın səhhətində ciddi problemlər yaranıb. 
O, 2013-cü ildə keçirdiyi mikroinsultdan sonra 
bir neçə həftə Fransada hospitalda müalicə 
alıb. O vaxtdan bəri əlil arabasında hərəkət 
edən siyasətçi nadir hallarda ictimaiyyət qar-
şısına çıxır.

Sonda bildirək ki, MSK bu il martın  13-dək 
prezidentliyə namizədlərin son siyahısını 
yeniləməlidir.  

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Saytın mütəxəssisləri yazırlar ki, tarixən 
Şərqlə Qərbi birləşdirən ticarət yolları 
şəbəkəsinin şərəfinə adlandırılan “Dubai 
Silk Road” (“Dubay İpək Yolu”) adlı strate-
giya əmirliyin logistik sektorunun inkişafına 
kömək göstərəcək. Dubay şahzadəsinin 
fikrincə, bu layihə  ölkə iqtisadiyyatının 
genişləndirilməsi planının reallaşmasın-
da mühüm rol oynayacaq. O,  öz “Twit-
ter” səhifəsində yazıb ki, layihə dünya 
ticarətində Dubayın gələcəkdə strateji 
cəhətdən möhkəmlənməsinə yönəlib.

Dubayın “Ports, Customs and Free 
Zone Corporation”  şirkəti və digər dövlət 
strukturları ilə birgə hazırlanmış “Dubay 
İpək Yolu” strategiyası ikitərəfli yanaşmaya 
əsaslanır. Buraya azad ticarət zonaları ara-
sında və ölkə daxilindəki digər əmirliklərlə 
ticarətin genişlənməsi, həmçinin “DP World” 
terminalının digər dünya ölkələri ilə ticarət 
əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi daxildir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ-da 
güclü qasırğa 

BƏƏ-də möhtəşəm 
layihə hazırlanıb

Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin (BƏƏ) 
Dubay əmirliyinin 
vəliəhdi, şahzadə 
Şeyx Həmdan ibn 
Məhəmməd ibn Rəşid 
əl-Məktum beynəlxalq 
ticarət şəbəkəsinin 
birləşdirilməsində Du-
bayın rolunun artırılma-
sı məqsədilə yeni  inki-
şaf planını təsdiqləyib. 
Bu barədə “Business 
İnsider” saytı məlumat 
yayıb.

Koalisiya qüvvələri Suriyaya 
yenidən aviazərbələr endirib

Əlcəzair prezident 
seçkilərinə hazırlaşır


