
TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com№ 30 (29002) 7 fevral 2019-cu il, cümə axşamı

2-3-4-5 86 12

Nursultan 
NAZARBAYEV: 
Nüvə dövlətləri 
bir-biri ilə 
qarşıdurma 
həddindədir

Azərbaycan 
Prezidentinin 
tapşırığına 
əsasən zəlzələnin 
fəsadlarının aradan 
qaldırılması işləri 
fasiləsiz davam 
etdirilir

Azərbaycan 
korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə 
barışmaz  
mövqe tutur

Prezident  
İlham Əliyevin 
vətəndaş 
müraciətlərinə 
münasibəti 
məmurlara 
örnəkdir

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzinin yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-

cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, xarici 
siyasətin ölkəmizin milli maraqları üçün əhəmiyyət kəsb 
edən istiqamətlərinə dair araşdırmalar aparılmasını 
genişləndirmək, dünyada baş verən proseslərin hərtərəfli 
təhlili işini daha da təkmilləşdirmək, Azərbaycanın xarici 
siyasət prioritetləri, xüsusilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların beynəlxalq 
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması üzrə fəaliyyətin əhatə 
dairəsini artırmaq məqsədi ilə qərara alıram:

1. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi yaradılsın.
2. Müəyyən edilsin ki, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 

Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) dünyada və regionda 
baş verən prosesləri təhlil edən, Ermənistan–Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müxtəlif aspektləri, 
beynəlxalq münasibətlər və təhlükəsizlik məsələləri ilə 
bağlı fundamental araşdırmalar aparan, bu məsələlərə dair 
ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq ictimai, siyasi və akade-
mik dairələrə çatdırılmasında iştirak edən, Azərbaycanın 
dövlət orqanlarını həyata keçirdiyi elmi-analitik təhlilin 
nəticələri ilə təmin edən publik hüquqi şəxsdir.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasi-
yası Mərkəzin nizamnaməsinin layihəsini iki ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
4.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları-

nın bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini iki 
ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

4.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
iki ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

4.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hü-
quqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə üç ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

4.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uy-
ğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 fevral 2019-cu il

Gəncə şəhərində əhalinin mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 2018-ci il noyabrın 
20-də Gəncə şəhərində dördmərtəbəli yaşayış binasında baş 
vermiş partlayış nəticəsində ziyan çəkmiş sakinlərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə qərara alıram:

1. Gəncə şəhərində yaşayış binasında baş vermiş 
partlayış nəticəsində ziyan çəkmiş sakinlərin mənzil-məişət 
şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə yeni çoxmənzilli yaşayış 
binasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respub-

likası  Prezidentinin ehtiyat fondundan Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə 3,7 milyon (üç milyon yeddi 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, 6 fevral 2019-cu il

Meşə təsərrüfatında meyvələrin və bitkilərin 
yığılmasına tətbiq edilən ödənişlərə dəyişikliklər 

Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə ləğv olundu
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yerlərdən daxil olan müraciətləri nəzərə 

alaraq, Nazirlər Kabinetinə “Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə 
qaydaları haqqında” 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 nömrəli qərara dəyişikliklərin ləğv olunması barədə 
göstəriş verib. 

Qeyd edək ki, meşə təsərrüfatında meyvələri qanuni əsas 
olmadan əldə edən şəxs həmin məhsulu geri qaytarmalı-
dır. Bu, mümkün olmadıqda, dəymiş zərərin məbləği hüquq 
pozuntusu baş vermiş tarixdə dövlət tərəfindən tənzimlənən 
qiymətlərə, dövlət tərəfindən tənzimlənmədiyi hallarda isə 
sərbəst satış qiymətlərinə uyğun hesablanaraq ödənilir. 

Nazirlər Kabinetinin qərara etdiyi dəyişikliklər meyvələrin 
və bitkilərin qanuni əsas olmadan əldə edilməsinə görə 
ödənişlərin nəzərəçarpacaq dərəcədə artırılmasını nəzərdə 
tutmuşdur. 

AZƏRTAC

Azərbaycan və Rusiya ara-
sında strateji tərəfdaşlıq, dostluq, 
mehriban qonşuluq münasibətləri 
var. Dayanıqlı səmimi dostluq, 
açıq, səmərəli və konstruktiv 
qonşuluq münasibətlərinin inkişafı 
tərəflərin milli maraqlarına cavab 
verir. Uzun illər ortaq tarixi pay-
laşan və dəyərləri inkişaf etdirən 
xalqlar arasında da münasibətlərin 
səviyyəsi yüksəkdir. Bu mühüm 
prosesin daim inkişaf etdirilməsində 
və gücləndirilməsində hər iki 
xalqın dini nümayəndələrinin 
dəyərli fəaliyyətləri də mühüm 
rol oynayır. Xüsusilə də Moskva-
nın və bütün Rusiyanın Patriarxı 
Kirillin Azərbaycanda dini mühit 
və dövlətin başqa dinlərə olan xoş 

münasibəti barədə səsləndirdiyi 
fikirlər iki xalq arasında dost və 
mehriban münasibətlərin formalaş-
masından xəbər verir. 

Patriarx Kirill Prezident İlham 
Əliyevlə görüşündə Azərbaycana 
səfərini hər zaman mühüm mənəvi-
mədəni hadisə adlandıraraq əlavə 
etmişdir ki, zəngin və qədim tarixi 
olan, mürəkkəb sivilizasiya qo-
vuşuğunda yerləşən Azərbaycan 
həm ətraf xalqların müdrikliyini, 
həm də, əlbəttə ki, özünün sadə 
olmayan, amma şübhəsiz, xalqı 
gözəl mədəniyyət və mənəviyyatla 
zənginləşdirən tarixi təcrübəsini əxz 
etmişdir. 

Bu, bir həqiqətdir ki, 
Azərbaycan dini tolerantlıq 

məsələsində uzun illərdir dünyaya 
güclü mesajlar verir. Heç kimə sirr 
deyil ki, əsrlərdən bəri müxtəlif dinə 
mənsub xalqların nümayəndələri 
ölkəmizdə rahat şəkildə yaşayır, 
öz dini ayinlərini sərbəst yerinə 
yetirirlər. Rusiyalı din xadimi də 
Azərbaycana səfər edərkən həmişə 
dinlərarası münasibətlərin yüksək 
səviyyəsinə diqqət yetirdiyini vurğu-
lamış və bütün bunların sadə insan-
ların həyatına birbaşa aid olduğunu 
demişdir. 

Bundan başqa, Azərbaycanda 
millətlərarası, dinlərarası sülhün 
möhkəmlənməsində çox müsbət 
işlər görən Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin rolunu xüsusi qeyd 
edən Patriarx Kirill Qafqazın ali dini 
rəhbərinin Rusiya müsəlmanları ilə 
münasibətlərin inkişafında da bö-
yük işlər gördüyünü demişdir. Rusi-
yalı qonaq Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin sülhməramlı rolunun, 
həm də dinlərarası münasibətlər 
sahəsində mürəkkəb məsələləri 
həll etmək bacarığının çox yüksək 
qiymətləndirildiyini də nəzərə çat-
dırmışdır. 

Patriarx Kirill Moskvada, 
ümumiyyətlə Rusiyada çox say-
da azərbaycanlının yaşadığını 

xatırlatmış və onların müasir 
Rusiyanın həyatında – həm biznes 
sahəsində, həm də mədəniyyət 
aləmində mühüm rol oynadıqları-
nı demişdir. O, Moskva şəhərinin 
müsəlman və pravoslav icmaları 
arasında münasibətlərin də çox 
uğurlu və dinc şəkildə quruldu-
ğunu diqqətə çatdırmışdır: “Ulu 
Tanrıya şükür edirəm ki, çoxmillətli 
Rusiyada, ümumiyyətlə, hər hansı 
dinlərarası gərginlik yoxdur və bu, 
əlbəttə, çox cəhətdən pravoslavla-
rın dünya duyumu və onların başqa 
dinlərə münasibəti ilə şərtlənir”. 
Rusiyalı din xadimi bunun, həm 
də əslən Azərbaycandan olan 
müsəlmanların mövqeyi ilə bağlı 
olduğunu vurğulamışdır. 

Azərbaycanda müxtəlif 
dinlərə və sivilizasiyalara 
hörmətlə yanaşılması, milli-
mənəvi dəyərlərə həssas 
münasibət göstərilməsi 
dövlət siyasətinin mü-
hüm prioritetlərindən 
birinə çevrilmişdir və bu 
ölkədə güclü tolerantlıq 
ənənələrinin getdikcə daha 
da möhkəmlənməsinə 
xidmət edir. Dini, mədəni və 
tarixi abidələrin bərpasına, 
onların yenidən xalqın qan 
yaddaşına qaytarılmasına 
həssaslıqla yanaşan, bu 
sahədə həyata keçirilən 
layihələrə ciddi dəstək verən 
Prezident İlham Əliyevin son 
illərdə bir çox dini abidələrin 
bərpası ilə bağlı imzaladığı 
sərəncamlar, verdiyi tapşırıqlar bö-
yük rəğbətlə qarşılanır. Son illərdə 
ölkənin bir sıra məscidlərində geniş 
tikinti və yenidənqurma işləri həyata 
keçirilmişdir. Bundan başqa, dövlət 
başçısının şəxsi yardımı sayəsində 

yenidən bərpa olunmuş Vladiqaf-
qaz Cümə məscidi dindarların, bü-
tün Osetiya – Alaniya xalqının son 
günlərdə yaşadığı böyük sevincinə 
səbəb olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev Pat-
riarx Kirilli patriarx tacqoyma 
mərasiminin 10 illiyi münasibətilə 
təbrik edərək, bu əlamətdar 
hadisədən az sonra Azərbaycana 
səfər etməsini ölkəmizə 
göstərilən hörmət əlaməti kimi 
qiymətləndirdiyini açıqlamışdır. 
Azərbaycanda Patriarx Kirillə və 
onun fəaliyyətinə böyük hörmətlə 
yanaşıldığını vurğulayan Prezi-
dent İlham Əliyev əlavə etmiş-
dir ki, dünyada təhlükəsizliyin, 

əməkdaşlığın və qarşılıqlı anlaş-
manın möhkəmləndirilməsi işində 
Moskvanın və bütün Rusiyanın 
Patriarxının rolu ümumiyyətlə, dün-
yada, o cümlədən Azərbaycanda 
da çox yüksək qiymətləndirilir. 
“Siz dinlərarası dialoqun, müxtəlif 

konfessiyaların, müxtəlif millətlərin, 
ölkələrin nümayəndələri ara-
sında qarşılıqlı anlaşmanın 
möhkəmlənməsi işində çox mühüm 
rol oynayırsınız”, – deyən ölkə 
başçısı bildirmişdir ki, Patriarx 
Kirillin Azərbaycana budəfəki 
səfəri də münasibətlərimizin 
– həm dinlərarası əməkdaşlıq 
sahəsində, həm də bütövlükdə 
çox uğurla və dinamik inkişaf 
edən Rusiya – Azərbaycan 
əlaqələrinin möhkəmlənməsi 
işinə xidmət edəcək. Prezident 
İlham Əliyev bu gün hər ölkənin 
bütün istiqamətlərdə fəal qarşı-
lıqlı əlaqə saxladığı bir vaxtda bu 
əməkdaşlığın Qafqaz regionunda 

sülhün möhkəmlənməsi 
işində xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etdiyini də demişdir.

Prezident İlham Əliyevin 
dinlərarası münasibətlərə 
yüksək qiymət verdiyi 
Qafqaz Xalqları Ali Dini 
Şurasının üzvlərinin ölkə 
başçısına ünvanladıqları 
minnətdarlıq məktubunda 
da qeyd edilmişdir. 
Məktubda ölkə başçısının 
multikulturalizm ideyası-
nın fəal təbliğinə xidmət 
edən, qlobal miqyasda 
dəyər kəsb edən humanitar 
təşəbbüslərin bəşəriyyətin 
ümumi inkişafına, sülh və 
dinc birgəyaşayış amalla-
rına xidmət etdiyi vurğu-
lanmışdır. Din xadimləri 

Azərbaycanda Beynəlxalq Huma-
nitar və Mədəniyyətlərarası dialoq 
forumlarının keçirilməsini yüksək 
qiymətləndirir və bütün bunların 
multikulturalizm ideyalarının təbliği 
baxımından alqışlayırlar. Qafqa-
zın din xadimləri Prezident İlham 

Əliyevin hər zaman xüsusi önəm 
verdiyi və şəxsən dəstəklədiyi 
dinlərarası dialoq, multikulturalizm 
kimi bəşəri əhəmiyyətli ideyaları 
dünyada təbliğ etməkdən böyük 
qürur duyduqlarını da məktubda 
qeyd etmişlər. 

Bundan başqa, din xadimləri 
Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevanın dəstəyi sayəsində 
dünyanın ən müxtəlif məkanlarında 
tikilən, bərpa edilən mədəni-mənəvi 
məbədlərin ümumbəşəri irsə 
dəyərli töhfələr olduğunu vurğula-
mışlar. “Sizin əməli addımlarınız və 
qlobal əhəmiyyətli təşəbbüsləriniz 
sayəsində əminik ki, bizim hər 
zaman təbliğ etdiyimiz və dünyaya 
multikulturalizmin bariz nümunəsi 
kimi təqdim olunan Azərbaycan 
modeli sivilizasiyalararası dialo-
qun inkişafına, qarşılıqlı anlaşma 
və dostluq kimi bəşəri dəyərlərin 
təşviqi və təkamülünə öz töhfəsini 
verəcəkdir”, – yazan Qafqaz 
Xalqları Ali Dini Şurasının üzvləri 
ümidvar olduqlarını da bildirmişlər 
ki, bütün münaqişə bölgələrinin, o 
cümlədən əzəli Azərbaycan torpağı 
olan Qarabağın problemi tezliklə 
sülh yolu ilə öz ədalətli həllini tapa-
caqdır. 

Bir sözlə, bu gün Azərbaycan 
beynəlxalq arenada çox böyük 
nüfuza malik olan ölkə kimi tanı-
nır. Xalqlararası münasibətlərin 
inkişafında və güclənməsində 
böyük rol oynayan din xadimlərinin 
də Prezident İlham Əliyevin 
dini-mənəvi dəyərlərin daha da 
güclənməsinə və sivilizasiyalararası 
dialoqun güclənməsinə yönəlmiş 
çoxşaxəli fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirmələri Azərbaycan li-
derinin bəşəri dəyərlərə çox yüksək 
dəyər verdiyini bir daha təsdiqləyir. 
Ən əsası, Azərbaycan ərazisində 
yaşayan çoxsaylı etnik və dini qrup-
lar arasında möhkəm dostluq və 
qardaşlıq əlaqələrinin, başqa sözlə, 
multikulturallığın ən ideal modelinin 
formalaşmasında ölkə başçısının 
yürütdüyü siyasət həyati əhəmiyyət 
kəsb edir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan dinlərin və mədəniyyətlərin 
qovuşduğu məkan olaraq bu gün də vacib funksiyanı 
yerinə yetirir. Ölkəmiz sivilizasiyalararası və 
dinlərarası dialoqun aparılmasına öz güclü töhfəsini 
verir. Ölkəmiz dini azadlığın və multikultural mühitin 
təmin edilməsi, yüzilliklər ərzində formalaşmış 
tolerantlıq ənənələrinin qorunmasına görə də 
fərqlənir. Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı 
Kirillin Azərbaycana səfəri və səfər çərçivəsində 
səsləndirdiyi fikirlər bunu bir daha təsdiqləyir. 

Multikulturalizm siyasəti Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzunu daha da artırır 
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Böyük tarixi yubileylər, geniş 
iqtisadi, sosial və siyasi 
islahatlar, ölkədə həyata 

keçirilən qlobal layihələr, sənaye və 
kənd təsərrüfatında tətbiq olunan ən mü-
asir texnologiyalar, xalqın güzəranının 
yaxşılaşdırılması üçün görülən kompleks 
tədbirlər 2018-ci ili səciyyələndirən 
əsas cəhətlər olmuşdur. Ölkə Prezi-
dentinin Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə 
Azərbaycan xalqına təbriki il ərzində 
ölkədə baş verən bütün əhəmiyyətli 
hadisələrə yekun vurmaqla yanaşı, 
xalqımıza və dünyada yaşayan soydaşla-
rımıza böyük sevinc bəxş etdi və daxili 
iftixar hissi yaratdı. Bizim hər birimiz 
bu ölkənin vətəndaşı olmaq qürurunu 
yaşadıq. 

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə möv-
qeyini möhkəmlətmək üçün görülən işlər 
nəticəsində Azərbaycanın nüfuzunun 
daha da yüksəlməsi, Avropa İttifaqı və 
dünyanın mühüm aparıcı beynəlxalq 
təşkilatları ilə əlaqələrinin güclənməsi, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
üçün göstərilən səylərin getdikcə 
real nəticələr verməyə başlaması, 
beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın 
mövqelərini birmənalı müdafiə etməsi, 
qonşu dövlətlərlə münasibətlərin daha 
da möhkəmlənməsi, Xəzər dənizinin 
hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə 
dair uzun illər davam edən müzakirələrin 
uğurla başa çatdırılması, əhalinin sosial 
müdafiəsinin, o cümlədən məcburi 
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması həqiqətən ötən il əldə edilən bö-
yük uğurlar kimi qiymətləndirilməlidir. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin ölkənin inkişafı və xalqın rifahı, 
regionda və dünyada sülhün bərqərar 
olması, millətlərarası münasibətlərin 
yaxşılaşdırılması üçün gördüyü işlər 
bütövlükdə Azərbaycanın beynəlxalq 
nüfuzunun daha da güclənməsinə 
xidmət etmişdir. Ötən ilin sonunda 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Türkiyədə “İlin dövlət başçısı” müka-

fatına layiq görülməsi təsadüfi deyil-
dir. Cənab İlham Əliyev bu mükafata 
geniş rəy sorğusu əsasında səmimi, 
işgüzar, uğurlu siyasətinə görə layiq 
görülmüşdür. 

2018-ci ildə Azərbaycan Ordusu-
nun qüdrəti daha da artmış və Bakıda 
keçirilən iki möhtəşəm hərbi parad 
bunu bir daha təsdiq etmişdir. Ötən 
ilin ən mühüm hadisələrindən biri də 
Naxçıvan istiqamətində keçirilən uğurlu 
hərbi əməliyyat nəticəsində 11 min 
hektar ərazinin azad edilməsi, bununla 
da Ermənistandan keçən önəmli kom-
munikasiya xətlərinin və yolların tam 
nəzarətə alınmasıdır. 

Cənab Prezident çox haqlı olaraq 
qeyd etmişdir: “Bugünkü Azərbaycan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
varisidir. Azərbaycan heç vaxt tarixdə 
bu qədər güclü, bu qədər müstəqil, bu 
qədər azad olmamışdır”. 

2018-ci ili Azərbaycan tarixində 
yeni bir dövrün başlanğıcı kimi də 
qiymətləndirmək olar. Azərbaycan 
xalqının arzu və istəklərini həqiqətə 
çevirən ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
xəttini, onun qarşıya qoyduğu məqsəd 
və vəzifələri ardıcıl həyata keçirən 
Prezident İlham Əliyevin növbəti 7 il 
üçün yekdilliklə Prezident seçilməsi 
xalqın öz siyasi liderinə bəslədiyi böyük 
məhəbbətin və inamın ifadəsidir. Onun 
Prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi 
əvvəlki 15 il ərzində gördüyü işlərin 
miqyası o qədər geniş və əhəmiyyətlidir 
ki, Azərbaycanın artan qüdrəti və gücü 
bu işlərin nəticəsində yaranıb ərsəyə 
gəlmişdir. 

Dövlət başçısı Yeni il təbrikində 
xalqın ona göstərdiyi etimadı 
çox yüksək qiymətləndirərək 15 
il ərzində Prezident kimi xalqa 
ləyaqətlə xidmət etdiyini, bundan 
sonra da Azərbaycanın inkişafı, 
gücləndirilməsi, xalqın rifahının 
yüksəldilməsi üçün əlindən gələni 
edəcəyini vurğulayaraq öz qəti möv-
qeyini bir daha bildirmişdir: “Mənim 

bir amalım var: güclü Azərbaycan 
dövləti qurmaq və xalqa ləyaqətlə 
xidmət etmək”.

Bu illər ərzində həyata keçirilən 
düzgün və uğurlu siyasət Azərbaycanın 
hərtərəfli inkişafını təmin etməklə 
yanaşı, həm də onu qlobal risklərdən 
qorumuş, dünyada gedən siyasi 
mübarizələrin, müxtəlif qanlı toqquş-
maların və vətəndaş müharibələrinin 
fonunda ölkəmizi sabitlik və tərəqqi, 
tolerantlıq və multikulturalizm simvolu-
na, nəinki Avropa ölkələri miqyasında, 
eləcə də İslam aləmində uğurla inkişaf 
edən bir dövlətə çevirmiş, respublika-
mızı əsl demokratik inkişaf nümunəsi 
kimi tanıtmışdır. Azərbaycançılıq 
ideyaları, Ulu Öndərin bizə miras qoy-
duğu azərbaycançılıq məfkurəsi bütün 
sahələrdə öz təsdiqini və inkişafını tap-
mış, ölkəmiz dinlərarası, millətlərarası 
münasibətlərin ən yaxşı timsalına 
çevrilmişdir. 2016 və 2017-ci illərin 
Azərbaycanda “Multikulturalizm” və 
“İslam Həmrəyliyi” illəri elan olunması 
bu siyasətin parlaq təcəssümüdür.

Ötənilki Prezident seçkilərində 
Azərbaycan xalqının öz siya-
si liderinə göstərdiyi böyük 

hörmət və yüksək etimad ondan qaynaq-
lanır ki, cənab İlham Əliyevin rəhbərlik 
etdiyi bu illər ərzində Azərbaycanın 
bütün kənd və şəhərlərinin siması 
tamamilə dəyişmiş, yeniləşmiş, saysız-
hesabsız infrastruktur layihələri həyata 
keçirilmiş, min kilometrlərlə avtomobil 
yolları çəkilmiş, yüz minlərlə iş yeri ya-
radılmış, bütövlükdə xalqı narahat edən 
məsələlərin böyük əksəriyyəti öz həllini 
tapmış və tapmaqdadır. 

Bu illər ərzində ölkə iqtisadiy-
yatına qoyulmuş milyardlarla dollar 
həcmində xarici və daxili investisiyalar 
Azərbaycanı regionda həm iqtisadi, həm 
də hərbi cəhətdən ən qüdrətli dövlətə 
çevirmiş, eləcə də dünya birliyində söz 
sahibi etmişdir. İkili standartların, qeyri-
obyektiv yanaşmaların hökm sürdüyü 
indiki dünyada bunları etmək heç də 
asan olmamışdır. Cənab Prezident haq-
lı olaraq qeyd edir: “...biz yaxşı bilirik 
və bunu tarix, yaxın tarix və bölgədə 
gedən proseslər göstərir ki, bir çox 
hallarda beynəlxalq hüquq normaları 
işləmir. Kim güclüdür, o da haqlıdır. 
Biz bunu dəfələrlə görmüşük, bu gün 
də görürük. Demək olar ki, son 15 il 
ərzində beynəlxalq davranış qaydaları 
dəyişdi, beynəlxalq hüquq normala-
rı arxa plana keçdi. Güc amili daha 
önəm qazandı. Bu, reallıqdır. Biz real 
həyatda yaşayırıq və reallıqla hesab-
laşmalıyıq”. 

Cənab Prezident 2018-ci il aprelin 
18-də keçirilən andiçmə mərasimində 
Azərbaycanın onun rəhbərliyi ilə son 
15 ildə qazandığı misilsiz nailiyyətlərin 
dərin təhlilini vermiş, iqtisadiyyatın 
bütün sahələrində ölkəmizin əldə etdiyi 
qələbələri göstərməklə yanaşı, gələcək 
inkişaf yollarını, qarşıdakı hədəfləri 
də sadalamış və bunun üçün konkret 
tədbirləri müəyyənləşdirmişdir. Ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən başlayaraq 
Prezident İlham Əliyevin hər bir sözü 
real işlərə əsaslanır və mütləq həyata 
keçirilir. Hələ onun elə bir vədi, elə bir 
sözü olmamışdır ki, yerinə yetirilməsin. 
Xalqımız inanır ki, Azərbaycan Prezi-
denti növbəti prezidentlik dövründə də 
nəzərdə tutulan bütün proqramları yerinə 
yetirəcək, əhalinin güzəranı daha da yax-
şılaşacaq və Azərbaycanın müstəqilliyi 
gündən-günə möhkəmlənəcəkdir. 
Dövlətimizin başçısının andiçmə 
mərasimində dediyi sözlər hər bir 
Azərbaycan vətəndaşında sabaha 
sarsılmaz inam yaradır: “Son 15 
il ərzində kifayət qədər uğurlar, 
nailiyyətlər var. Ancaq biz əldə edilmiş 
nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. 
Biz gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. 
Növbəti illərdə görüləcək işlər haq-
qında bizim çox aydın təsəvvürümüz, 
planlarımız, proqramlarımız var. 
Biz... Azərbaycanı daha da qüdrətli 
ölkəyə çevirəcəyik... Bizim güclü siyasi 
iradə, böyük maliyyə resurslarımız 
var. Biz bu maliyyə resurslarını öz 
əlimizlə yaratmışıq və biz indi öz 
hesabımıza yaşayırıq. Xalq-iqtidar 
birliyi var... Bütün Azərbaycan xalqı 
və biz hamımız gələcəyə çox böyük 
nikbinliklə baxırıq. Hamımızın amalı 
ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha da 
güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə 
çevrilsin, Azərbaycan vətəndaşları 
daha da yaxşı yaşasınlar”. 

Seçki ilinin yekunları və 
Azərbaycanın 2018-ci ildə qazandığı 
nailiyyətlər artıq göz qabağındadır, 
ölkə Prezidentinin haqqında danışdığı, 
öz fərman və sərəncamları ilə təsdiq 
etdiyi dövlət proqramları, böyük iqtisadi 
layihələr uğurla həyata keçirilməkdədir. 
Bunların nəticəsi olaraq dünya iqtisadiy-
yatında Azərbaycanın yeri gündən-günə 
möhkəmlənir və yüksəlir. 

2018-ci ilin sonunda  Dünya Bankı-
nın növbəti “Doing Business” hesa-
batında 150-dən çox ölkənin biznes 
mühiti ilə bağlı xüsusi göstəricilər 
öz əksini tapmışdır. Bu hesabatda 
göstərilir ki, Azərbaycan biznesin 
asanlaşdırılması istiqamətində bö-
yük nailiyyətlər əldə edən ilk 10 ölkə 
sırasındadır. Hesabatda həmişə irəliyə 

doğru gedən dövlət kimi göstərilən 
Azərbaycan 2016-cı ilin hesabatında 
reytinq üzrə 65-ci idisə, 2018-ci ildə 
57-ci sıraya, 2019-cu ildə isə 32 pillə 
irəliləyərək 25-ci yerə yüksəlib. “Do-
ing Business” hesabatında Azərbaycan 
Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında 
yeganə sürətli inkişaf edən, biznes mü-
hitinin asanlaşdırılması istiqamətində 
ciddi islahatlar aparan ölkə kimi 
təqdim edilir. 

Bu il yanvarın 22-də isə İsveçrənin 
Davos şəhərində Dünya Bankının icraçı 
direktoru xanım Kristalina Georgiyeva 
“Doing Business 2019” hesabatında 
Azərbaycanın 25-ci yerə yüksəlməsi 
münasibətilə dövlətimizin başçısını 
təbrik etmiş və ölkəmizin iqtisadi trans-
formasiyasının dünyada Çin, Hindis-
tan kimi ölkələrlə yanaşı, ən uğurlu 
təcrübələrdən biri olduğunu demişdir. 
Qeyd etməliyik ki, bir çox qonşu 
dövlətlərdə bu göstəricilər bizdən xeyli 
aşağıdır. 

Dünya Bankının “Doing Business” 
hesabatı ilə yanaşı, Dünya İqtisadi Fo-
rumunun Qlobal rəqabətlilik hesabatı 
da xüsusi maraq doğurur. Tamamilə 
yeni metodologiya əsasında hazırlanmış 
son hesabatda 98 indikator üzrə aparılan 
qiymətləndirmədə ölkəmiz Türkiyə, Ser-
biya, Gürcüstan və Xorvatiya ilə yanaşı, 
7-ci onluqda qərarlaşıb. İnfrastruktur, 
təhsil və bacarıqlar, biznesin dina-
mikliyi üzrə Azərbaycanın mövqeləri 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Maraq-
lıdır ki, hesabatda Azərbaycan dünyada 
sosial bərabərliyin ən yüksək səviyyədə 
təmin olunduğu ölkə kimi vurğulanmış, 
əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsinə 
görə maksimal – 100 faiz nəticə ilə 
dünyada birinci pilləyə yüksəlmişdir. 
Azərbaycan, həmçinin ətraf mühitə təsir 
və inklüziv inkişaf indikatorları üzrə 
liderliyini qoruyur və biznesin dinamik-
liyi reytinqi üzrə dünyanın 140 ölkəsi 
arasında 31-ci yerdə qərarlaşıb ki, bu 
da ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlar 
nəticəsində mümkün olub. Hesabatda 
Azərbaycan digər sahələr üzrə də öncül 
yerlərdən birini tutmuşdur, bunlardan 
hava və dəmir yolu nəqliyyatının effek-
tivliyi göstəricilərini qeyd etmək olar. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 
iqtisadi gücümüzün müstəqil siyasət 
aparmağa, Azərbaycan xalqının maraq-
larını müdafiə etməyə imkan verdiyi-
ni, keçən ilin uğurlu və dərin iqtisadi 
islahatlar ili olduğunu, bu islahatların 
nəticələrini indi hər kəsin gördüyünü, 
büdcəmizə daxilolmaların xeyli artdı-
ğını vurğulayaraq, 2019-cu il yanvarın 
11-də Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan ic-
lasında demişdir: “İqtisadi islahatların 
əsas məqsədi bu sahədə şəffaflığı tam 
təmin etməkdir, xoşagəlməz hallara 
qarşı mübarizəni gücləndirməkdir və 
beləliklə, ölkəmizin uğurlu inkişafı-
nı sürətləndirməkdir. Deyə bilərəm 

ki, beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı 
maliyyə qurumları Azərbaycanda 
gedən prosesləri çox böyük maraqla 
izləyirlər və bizim işimizə çox yüksək 
qiymət verirlər. Mən xüsusi qeyd 
etməliyəm ki, Dünya Bankının “Doing 
Business” hesabatında Azərbaycan 
dünya miqyasında 25-ci yerdədir. İl 
ərzində biz 32 pillə irəli getmişik. He-
sab edirəm ki, bu, rekord göstəricidir. 
Biznesi aparmaq üçün yaradılan 
şəraitə görə dünya miqyasında  25-ci 
yerdə olmaq böyük nailiyyətdir”. 

Ötən ilin iqtisadi nailiyyətlərinin 
hamısını sadalamaq imkanı olmasa da, 
onlardan bəzilərini qeyd etmək lazım-
dır. Çünki bu nailiyyətlər bütövlükdə 
Azərbaycan vətəndaşlarının həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, mad-
di rifahının yaxşılaşdırılması, onları 
narahat edən məsələlərin həll edilməsi, 
sosial infrastruktur layihələrinin həyata 
keçirilməsi ölkədə şəffaflığı artırmağa 
xidmət edən institusional islahatların 
genişləndirilməsinin nəticəsidir. 

Azərbaycan  Prezidenti İlham 
Əliyev görülən mühüm 
işlərin mahiyyətini 2019-cu 

il yanvarın 21-də Davosda Çin televi-
ziyasına verdiyi müsahibədə çox aydın 
izah etmişdir: “Mənim üçün, bir Pre-
zident kimi, ən vacibi xalqın gündəlik 
həyatı, iqtisadiyyatımız, sənayemiz, 
sosial problemlərimizin həllidir. Xarici 
siyasətimiz onun qoruyucusudur, 
ona zəmanət yaradır”. Xalqımız bu 
sözlərin reallığını cənab Prezidentin 
gündəlik fəaliyyətində hər gün, hər an 
hiss edir. 

Ümumiyyətlə, ölkə həyatının elə bir 
sahəsi yoxdur ki, Azərbaycan Preziden-
ti onu müntəzəm nəzarətdə saxlamasın, 
respublikanın elə bir bölgəsi yoxdur 
ki, cənab Prezident orada olmasın 
və mövcud problemlərin həlli üçün 
dövlət tərəfindən tədbirlər görülməsini 
təmin etməsin. Təkcə ötən il ölkə 
Prezidenti ümumilikdə respublika-
nın 24 rayon və şəhərinə 26 səfər 
etmiş, 100-ə yaxın yeni sosial-iqti-
sadi infrastruktur obyektinin açılı-
şında iştirak etmişdir. Bu obyektlər 
arasında Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında, Lənkəran, Mingəçevir, 
Sumqayıt, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, 
Biləsuvar, Goranboy, Xaçmaz, Xızı, 
İsmayıllı, Qax, Quba, Masallı, Şamaxı, 
digər şəhər və rayonlarda istifadəyə 
verilmiş sənaye məhəllələrini və 
parklarını, müxtəlif zavodları, yün-
gül sənaye müəssisələrini qeyd 
etmək vacibdir. Ölkədə infrastruktur 
obyektlərinin ildən-ilə çoxalması, 
ilk növbədə, sənayenin inkişafı üçün 
zəruri olan enerji təchizatı, melio-
rasiya və su təsərrüfatı, nəqliyyat, 
rabitə, kənd təsərrüfatı məhsullarının 
emalı müəssisələrinin, yeni sənaye 
sahələrinin yaradılması böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan tarixinin ən zəngin və şanlı səhifələrindən 
biri olan 2018-ci ildə xalqımız çox şərəfli və qürurveri-
ci yubileyləri böyük təntənə ilə qeyd etməklə bərabər, 

həyatın bütün sahələrində hər bir azərbaycanlını sevindirən 
yeni-yeni nailiyyətlər əldə etmişdir. Ölkə Prezidentinin ötən ilin 
əvvəlində imzaladığı sərəncamla “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ili” kimi tarixə düşən 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik, ulu öndər Heydər Əliyevin 95 illik yubileylərinin qeyd 
edilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Ötən ilin ən mühüm siyasi 
hadisəsi isə prezident seçkiləri olmuş, Azərbaycan vətəndaşları 
növbəti 7 ildə öz talelərini və gələcəklərini dünya siyasətçiləri 
arasında özünü müdrik siyasi rəhbər kimi təsdiq etmiş cənab 
İlham Əliyevə etibar edərək onun siyasətinə səs vermişlər. Onlar 
bununla Heydər Əliyev siyasətinin davamlılığına, dönməzliyinə, 
müstəqilliyimizin əbədiliyinə səs  vermiş və yüksək ictimai fəallıq 
nümayiş etdirmişlər. Dərin iqtisadi islahatlar və bütün sahələrdə 
vətəndaşların fəallığı ilə yadda qalan ötən ildə Azərbaycan 
xalqının güzəranı daha da yaxşılaşmış, qazanılmış böyük iq-
tisadi və siyasi uğurlar xalqın öz sabahına olan inamını daha 
da gücləndirmişdir. 2018-ci ildə vətəndaşların fəallığı onların 
Prezident Administrasiyasına ünvanladıqları müraciətlərdə, 
xüsusilə ictimai əhəmiyyətli təklif və ərizələrdə, minnətdarlıq 
məktublarında özünü göstərmişdir. AZƏRTAC Prezident Ad-
ministrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə 
iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmayılovun 2018-ci ildə ölkə 
vətəndaşlarını düşündürən məsələlərin, onların problemlərinin 
dövlət orqanları tərəfindən necə həll olunmasından, bu işə 
göstərilən yüksək diqqət və tələbkarlıqdan bəhs edən geniş təhlili 
məqaləsini oxuculara təqdim edir. 

Cümhuriyyət ilinin tarixi keçmişimizə 
söykənən uğurları gözəl gələcəyimizin əsasıdır

Prezident İlham Əliyevin 
münasibəti bütün məmurlara 

“Azərbaycan heç vaxt tarixdə bu qədər güclü,  
bu qədər  müstəqil, bu qədər azad olmamışdır”. 

İlham ƏLİYEV 
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Azərbaycan Prezidentinin yo-
rulmaz fəaliyyəti, ölkəsinin 
inkişafı, xalqının səadəti 

və xoşbəxtliyi üçün əzmlə çalışması, 
zamanla ayaqlaşan, gələcəyi görməyi, 
qiymətləndirməyi bacaran müdrik siyasi 
rəhbər kimi doğma Vətənimizi daim irəli 
aparması Azərbaycan vətəndaşlarının 
və dünyada yaşayan soydaşlarımızın 
diqqətindən yayınmır və Prezident İlham 
Əliyevin ünvanına daxil olan minnətdarlıq 
məktublarında öz əksini tapır.

Heç bir şübhə yoxdur ki, ölkə 
Prezidentinin gördüyü bütün işlər 
xalqın rifahının daha da yaxşılaşdırıl-
masına xidmət edir və vətəndaşlarımızın 
dövlətimizin başçısına ünvanladıqla-
rı səmimi ürək sözləri – məktubları 
həqiqətən yüksək hörmətin və ehtiramın 
əyani nümunəsi kimi haqlı qürur doğu-
rur. Vətəndaşlar Azərbaycanın inkişafı 
və daha da qüdrətlənməsi, problemlərin 
həlli üçün görülən işlərə görə razılıq və 
sevinc hisslərini minnətdarlıq məktubları 
vasitəsilə ölkə başçısına çatdırmağı öz 
mənəvi borcları hesab edirlər. Həmin 
məktubları oxuduqca ölkəmizin keç-
diyi böyük inkişaf yolu bir daha göz 
önündə canlanır, insanın qəlbi fərəh 
hissi ilə dolur. Bu məktubların hamısı-
nı əhatə etmək mümkün olmadığından 
onların yalnız bir hissəsi barədə oxu-
culara məlumat verməklə Azərbaycan 
vətəndaşlarının arzu və düşüncələri barədə 
təsəvvür yaratmaq istərdik. Minnətdarlıq 
məktubları Azərbaycan cəmiyyətinin bü-
tün təbəqələrini, eləcə də bütün regionları, 
həmçinin xaricdə yaşayan soydaşlarımızı 
əhatə edir və maraqla oxunur. 

Bakının Qaradağ rayonundan 
H.Qəniyev ölkə başçısına ünvanladığı 
məktubunda yazır: “Siz milli maraq-
lara əsaslanan siyasətinizi cəsarətlə 
davam etdirərək, müdrik qərarlarınız 
ilə həyatımıza yeni nəfəs gətirirsiniz. 
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadi 
sahədə misilsiz nailiyyətlər qazanması, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahı-
nın yüksəlməsi uğrunda apardığınız işlər 
danılmazdır”. 

Nərimanov rayonundan S.Məmmədova, 
Pirallahıdan E.Rüstəmov, Naxçıvandan 
M.Abbaslı, Gəncədən H.Hatəmi, Sumqa-
yıtdan əmək veteranı A.Şərifov, Şirvandan 
B.Əhədov, Yevlaxdan A.Bayramova, Abşe-
ronun Xırdalan şəhərindən G.Hətəmova, Ağ-
daşın Aşağı Zeynəddin kəndindən N.Zalışov, 
Ağstafadan İ.Əliyev, Cəlilabaddan 
R.Qədirov, Xızının Yeni Yaşma kəndindən 
S.Muxtarov, Kürdəmirin Cəyli kəndindən 
S.Rüstəmov, Masallıdan Ə.Talıbov, Sa-
muxun Qarayeri qəsəbəsindən K.Bayramlı, 
Şamaxıdan T.Məmmədov, Zaqataladan 
Ş.Əbdürrəhmanova və digər bölgələrdə 
yaşayan vətəndaşlar ulu öndər Heydər 
Əliyevin müdrik siyasətinin uğurla davam 
etdirilməsindən, ölkəmizin sürətli inkişaf yolu 
ilə inamla irəliləməsindən, Azərbaycanın dün-
yada demokratik, qüdrətli, öz sözünü deməyə 
qadir olan bir ölkə kimi tanınmasından, ən 
müasir silahlarla və texnika ilə təchiz olunmuş 
orduya sahib olmasından fərəhləndiklərini və 
qürur duyduqlarını bildirirlər. Məktubların 
bir çoxunda vətəndaşlar xüsusi vurğulayırlar 
ki, həyata keçirilən uğurlu siyasətin müsbət 
nəticələrini bizdən sonrakı nəsillər də hiss 
edəcəklər. 

Ö tən il ölkəmiz üçün bir 
sıra mühüm və əlamətdar 
hadisələrlə zəngin olmuş-

dur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyi çərçivəsində keçirilən 
tədbirlər, o cümlədən möhtəşəm pa-
radlar barədə respublikanın, demək 
olar ki, bütün şəhər və rayonlarından 
təbrik və minnətdarlıq məktubları daxil 
olmuşdur. Vətəndaşlar müasir silahlarla 
təchiz olunmuş qüdrətli ordumuza görə 
Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edir 
və qürur hissi keçirdiklərini bildirirlər. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 
illiyi münasibətilə keçirilən hərbi pa-
radla əlaqədar İsmayıllıdan L.Əliyeva 
yazır: “Hərbi parada hədsiz fəxrlə, 
iftixarla, böyük qürur hissi ilə baxdıq. 
Qüdrətli dövlətimizin, qüdrətli ordumu-
zun gücünü gördükcə Qələbə gününün 
yaxında olduğunu hiss etdik, Şuşaya, 
Laçına, Zəngəzura gedən yolumuzu, o 

torpaqlarda dalğalanan əzəmətli üçrəngli 
bayrağımızı gördük. Cənab Prezident, 
biz bir daha əmin olduq ki, bir qarış 
torpağımız belə düşmən tapdağı altında 
qalmayacaq”. 

Qeyd etmək istərdik ki, keçirilən 
hərbi parad dünya mediasının da diqqətini 
cəlb etmişdir. Qardaş Türkiyənin “Star”, 
“Milliyyət”, “Günəş”, İsrailin “The Jeru-
salem Post” qəzetləri, habelə “Reuters”, 
“Associated Press”, “Washington Post” və 
digər nüfuzlu beynəlxalq KİV-lər paradla 
bağlı xəbərləri, eləcə də Prezident İlham 
Əliyevin çıxışında səsləndirdiyi fikirləri öz 
səhifələrində yerləşdirmişlər.

Ötən il sentyabr ayının 26-da 
Azərbaycanın “Azerspace-2” peykinin 
orbitə buraxılması da ölkəmiz üçün 
mühüm hadisələrdən birinə çevrildi. 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
“Bu, ölkəmizin növbəti qələbəsidir, 
dövlətimizin növbəti uğurudur”. 
Vətəndaşlar öz məktublarında bu fikirlərə 
şərik çıxırlar. Məsələn, Bakı şəhərindən 
tələbə F.Vətəni yazır: “Daha bir peykimi-
zin səmaya buraxılması Azərbaycanın bir 
çox ölkələrdən nə qədər irəlidə olduğunu 
sübut etdi. Respublikamızın belə dinamik 
və uğurlu inkişafı bir vətəndaş olaraq məni 
çox qürurlandırır.”  

Prezident İlham Əliyevin səmimi, 
işgüzar, uğurlu və Türkiyə dövlətinin 
dostu meyarlarına görə qardaş ölkədə 
“İlin dövlət başçısı” seçilməsi ölkə 
vətəndaşları tərəfindən fəxarət hissi ilə 
qarşılanmışdır. Bakının Nizami, Piralla-
hı, Səbail və Yasamal, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Babək, Kəngərli və 
Şərur rayonlarından, habelə Gəncə, 
Balakən, İmişli, Quba, Salyan, Şabran, 
Şuşa, eləcə də digər şəhər və rayonlardan 
göndərilən onlarla məktubda vətəndaşlar 
Prezident İlham Əliyevin bu mükafata 
misilsiz fəaliyyətinə və fəxr ediləsi işlərinə 
görə layiq görüldüyünü, yüksək dövlət 
idarəetmə bacarığını, onun sayəsində 
ölkəmizin hələ çox uğurlar əldə edəcəyinə 
inandıqlarını xüsusi vurğulayırlar. Paytaxt 
sakini E.Hacıyevin məktubunda deyildiyi 
kimi, “Bu uğur Sizin gərgin əməyinizin 
bəhrəsidir, cənab Prezident!” 

Tarixi və mədəni irsimizin dərindən 
öyrənilməsi, qorunması və təbliği 
istiqamətində görülən işlər, Azərbaycan 
tarixində özünəməxsus yeri olan təhsil 
və mədəniyyət ocaqlarının, görkəmli 
şəxsiyyətlərin əlamətdar yubileylərinin 
keçirilməsi xalqımız tərəfindən hər 
zaman müsbət qarşılanır. Yola saldığı-
mız 2018-ci il də bu baxımdan səciyyəvi 
olmuşdur. Qazax Müəllimlər Seminari-
yasının 100, Böyük Azərbaycan şairləri 
İmadəddin Nəsiminin 650 və Mikayıl 
Müşfiqin 110, Azərbaycan aşıq sənətinin 
tanınmış nümayəndəsi Aşıq Şəmşirin 
125, opera sənətinin korifey ifaçıların-
dan olan Gülxar Həsənovanın 100 illik 
yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd 
edilməsi, “Basqal” və “Yanar dağ” dövlət 
tarix-memarlıq qoruqlarının bərpası ilə 
əlaqədar sərəncamlar imzalanması və bu 
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, 
Mikayıl Müşfiqə məxsus olduğu eh-
timal edilən qalıqların araşdırılması 
üçün işçi qrupun yaradılması və ölkə 
başçısının bu məsələni şəxsi nəzarətinə 
götürməsi vətəndaşlar tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir və ötən il daxil olan 
çoxsaylı məktubda buna görə cənab 
Prezidentə minnətdarlıq bildirilir. 

Bakının Nizami rayonundan 
M.Əliyevin opera müğənnisi Gülxar 
Həsənovanın 100 illik yubileyi ilə bağlı 
sərəncama görə minnətdarlıq məktubunda 
yer alan sözlər ümumilikdə bu işlərin 
əsl dəyərini özündə təcəssüm etdirir. O 
yazır: “Siz bu Sərəncamınızla Azərbaycan 
səhnəsinin unudulmaz Ərəbzəngisinə 
sanki yeni sənətkar ömrü bəxş etdiniz, ona 
əbədiyaşarlıq verdiniz. Gülxar xanımın 
sənətini ulu öndər Heydər Əliyev də 
daim yüksək qiymətləndirirdi. Sizə çox 
minnətdarıq ki, Ümummilli Liderimizin 
gözəl ənənələrini yaşadır, Azərbaycan 
mədəniyyətinə daim böyük qayğı göstərir, 
Gülxar xanım kimi əsl sənətkarları unu-
dulmağa qoymur, onların irsinin yaşa-
dılmasına və davam etdirilməsinə şərait 
yaradırsınız”. 

(ardı 4-cü səhifədə)

Müstəqillik illərində Azərbaycanın 
enerji təchizatı üçün çox böyük işlər 
görülməsinə və böyük həcmdə investisiya 
qoyulmasına baxmayaraq, yay aylarında 
Mingəçevirdəki İstilik Elektrik Stansi-
yasında baş vermiş qəzadan sonra bu 
məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmiş, yol 
verilən məsuliyyətsizlik və diqqətsizlik 
nəticəsində strateji əhəmiyyət daşıyan bu 
sahədə belə halların təkrarlanmaması və 
ölkədə enerji istehsalının daha da artırıl-
ması üçün çox ciddi tədbirlər görülmüşdür. 
Bu gün əhalinin enerji təchizatında demək 
olar ki, problem yoxdur, Azərbaycan bu 
sahədə öndə olan ölkələrdən biridir və 
təkcə elektrik enerjisinin ixracından 10 
milyonlarla dollar gəlir əldə edir. 

Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, 
ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafına 
rəvac verən yol infrastrukturunun, meli-
orasiya təsərrüfatının, yeni aqroparkların 
yaradılması daim diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Təkcə keçən il 100 min hektar 
torpağa su verilməsi təmin edilmiş, 300 
subartezian quyusu qazılmışdır ki, bu da 
kənd təsərrüfatının suya olan tələbatının 
ödənilməsini, eyni zamanda, içməli su ilə 
təchizatı yaxşılaşdırmışdır. 

Ölkə Prezidentinin bütün sahələrdə 
həyata keçirdiyi  islahatlar son nəticədə 
ölkənin inkişafına, xalqın güzəranının 
yaxşılaşmasına, cəmiyyətdə demok-
ratik dəyərlərin daha da güclənməsinə 
yönəlmişdir. Aparılan bütün islahatların 
mahiyyətini, onların nə qədər vacib oldu-
ğunu qeyd edən cənab Prezident 2019-cu 
il yanvarın 11-də Nazirlər Kabinetinin 
iclasında demişdir: “...islahat çox bö-
yük məna daşıyır. İslahat nəticəsində 
dünya inkişaf edir, ölkələr inkişaf 
edir, yeni imkanlar yaranır. Ona görə 
islahat məqsədyönlü olmalıdır. Biz elə 
islahatlar aparırıq ki, həm makroiq-
tisadi vəziyyətə, həm iqtisadiyyatın 
real sektoruna, vətəndaşların rifahına, 
onların rahat yaşamasına xidmət edir, 
o cümlədən bax, bu sahibkarlıqla bağlı 
aparılan islahatlar. Görün, nəticələr nə 
qədər təsirlidir”. 

Ötən il Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin xalqın rifahına xidmət 
edən fərman və sərəncamları, imza-
ladığı qanunlar böyük rəğbətlə qarşı-
lanmışdır. Dövlət başçısının 2018-ci 
ildə imzaladığı 428 qanunun, 617 
fərmanın, 1055 sərəncamın əksəriyyəti 
ölkədə demokratik təsisatların daha da 
gücləndirilməsinə, idarəetmə struktur-
larının təkmilləşdirilməsinə, iqtisadi 
islahatların davam etdirilməsinə və 
sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilmişdir. Cənab İlham Əliyevin 
prezident seçkilərindən sonra imzala-
dığı ilk fərman Vətən uğrunda həlak 
olmuş şəhidlərimizin ailələrinə, onların 
vərəsələrinə 11 min manat həcmində 
yardım göstərilməsi barədə olmuş-
dur. Bu sahədə böyük işlər görülmüş 
və təkcə keçən il şəhid ailələrinə və 
onların vərəsələrinə 34,1 milyon vəsait 
ödənilmişdir.

Prezidentin sərəncamları ilə 
bir çox sosial obyektlərin 
tikintisinə, avtomobil yollarının 

çəkilməsinə və digər məqsədlərə böyük 
məbləğdə vəsait ayrılmışdır. Təkcə bu faktı 
qeyd etmək kifayətdir ki, dövlət başçısının 
69 sərəncamı ilə Prezidentin Ehtiyat Fon-
dundan ayrılmış 329 milyon manat vəsaitlə 
41 şəhər və rayonda abadlıq-quruculuq 

işləri görülmüş, sosial iaşə obyektləri 
tikilmiş, 22 şəhər və rayonda əsaslı 
yenidənqurma işləri aparılmış, 13 rayonda 
yeni təhsil ocaqlarının inşasına başlan-
mış, 6 rayonda isə yeni yollar və körpülər 
tikilmişdir. Prezidentin Ehtiyat Fondundan 
bir çox ictimai təşkilatlara və dini icmala-
ra, kütləvi informasiya vasitələrinə, tarix 
və mədəniyyət abidələrinin bərpasına 
göstərilən yardımlar ictimaiyyət tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanmışdır. 

2018-ci il digər sahələrdə olduğu kimi, 
idman sahəsində də ölkəmiz üçün uğurlu 
olmuş, idmançılarımız dünya və Avropa 
çempionatlarında, habelə digər beynəlxalq 
yarışlarda 800-ə yaxın medal, o cümlədən 
263 qızıl medal qazanmış, Azərbaycan 
bayrağını zirvələrdə dalğalandırmaqla 
hər birimizə sevinc və qürur hissi yaşat-
mışlar. Ötən il idman infrastrukturunun 
genişləndirilməsi işləri davam etdirilərək, 
olimpiya idman komplekslərinin sayı 44-ə 
çatdırılmışdır. Bu il daha 3 belə komplek-
sin tikilməsi nəzərdə tutulur. 

Azərbaycanda həm ölkə daxilində 
aparılan geniş abadlıq və quruculuq 
işlərində, idman, mədəniyyət, səhiyyə 
sahələrində həyata keçirilən genişmiq-
yaslı tədbirlərdə, həm də xaricdə diqqəti 
cəlb edən humanitar layihələrin həyata 
keçirilməsində ölkənin Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyevin ən yaxın silahdaşı Meh-
riban xanım Əliyevanın təşəbbüslərini 
və əməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Xalqımız Mehriban xanım Əliyevanı 
görkəmli dövlət xadimi, mahir diplomat 
və Azərbaycan mədəniyyətinin, xüsusilə 
milli musiqimizin böyük hamisi, ölkəmizin 
dünyadakı mədəniyyət elçisi kimi ta-
nıyır. Azərbaycanın sivilizasiyalararası 
dialoq, multikulturalizm, siyasi, iqtisa-
di, humanitar və digər sahələrdə qlobal 
məsələlərin müzakirə mərkəzinə, yüksək 
səviyyəli forumların, beynəlxalq idman 
yarışlarının keçirildiyi mötəbər bir məkana 
çevrilməsində Mehriban xanım Əliyevanın 
rolu əvəzsizdir. Keçən il 50-dən çox 
ölkənin 450-dən artıq nümayəndəsinin 
iştirakı ilə keçirilən VI Qlobal Bakı 
Forumunda onun Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin qızıl medalı 
ilə təltif edilməsi çox önəmli faktdır 
və ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti-
nin zəngin ictimai fəaliyyətinə verilən 
yüksək qiymətdir. Bu günlərdə isə 
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təsis 
etdiyi “Üzeyir Hacıbəyli” fəxri medalı 
ilə ilk dəfə məhz  Mehriban xanım təltif 
olunmuşdur.  Mehriban xanım Əliyevanın 
və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə həyata keçirilən sosial, ekoloji və digər 
ictimai layihələr, xüsusilə Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılmasında özünəməxsus yeri olan “Xoca-
lıya ədalət!” kampaniyası, eləcə də gənclər 
siyasəti sahəsində görülən tədbirlər, 
gənclərin ölkəmizin ictimai-siyasi həyatına 
daha fəal cəlb edilməsi istiqamətində 
təşəbbüsləri böyük səmərə verir, çox 
rəğbətlə qarşılanır. 

Məhz Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə sosial xidmətlərin vahid 
mərkəzdən operativ və şəffaf şəkildə idarə 
olunması üçün ötən il Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə 

“DOST” (Dayanıqlı və Operativ Sosi-
al Təminat) Agentliyinin və “DOST” 
mərkəzlərinin yaradılmasına başlanılıb. 
2019-cu ildə 4, ümumilikdə isə paytaxtda 
və respublikanın regionlarında 31 belə 
mərkəzin yaradılması, həmin mərkəzlərdə 
124 xidmətin təqdim olunması nəzərdə 
tutulmuşdur. Bununla da işsizliyin aradan 
qaldırılması üçün yeni imkanlar açılacaq 
və 30 min yeni iş yerinin yaradılması 
təmin ediləcək.

Ümumiyyətlə, dünya mətbuatında 
Azərbaycana və dövlətimizin baş-
çısı cənab İlham Əliyevin, Birinci 
 vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın fəaliyyətinə böyük maraq 
göstərilməsini müşahidə edirik. Dünya-
nın elə bir aparıcı mətbuat orqanı, xəbər 
agentliyi yoxdur ki, orada Azərbaycan 
və onun rəhbəri haqqında silsilə materi-
allar verilməsin, xüsusilə Azərbaycanın 
sürətli inkişafından, onun tolerantlıq 
və multikulturalizm, turizm və idman 
mərkəzinə çevrilməsindən, ölkədə hökm 
sürən sabitlikdən, bütün Şərq ölkələri 
və İslam dünyası üçün gözəl nümunəyə 
çevrilməsindən bəhs edən yazılar, 
müsahibələr və reportajlar dərc olunmasın. 
Xüsusilə Prezident seçkiləri zamanı Avro-
panın, Amerikanın və Şərq ölkələrinin apa-
rıcı kütləvi informasiya vasitələrində dərc 
olunan materiallar buna əyani sübutdur. 

Azərbaycana, onun iqtisadi və siyasi 
uğurlarına olan maraq gündən-günə artır. 
Bu marağın kökündə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin güclü siyasi xarizması, 
qətiyyəti, uğurlu siyasəti, öz vətəninə, xalqı-
na sonsuz məhəbbəti, seçdiyi yol durur. Bu 
yolu cənab Prezident 2018-ci il sentyabrın 
26-da “Azerspace-2” telekommunikasiya 
peykinin orbitə buraxılması münasibətilə 
xalqımıza təbrikində belə səciyyələndirir: 
“Bizim yolumuz inkişaf yoludur... 
Bundan sonra da Azərbaycan yalnız 
uğurlar, qələbələr yolu ilə gedəcək”. vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
fəaliyyətinə böyük maraq göstərilməsini 
müşahidə edirik. Dünyanın elə bir aparıcı 
mətbuat orqanı, xəbər agentliyi yoxdur ki, 
orada Azərbaycan və onun rəhbəri haqqın-
da silsilə materiallar verilməsin, xüsusilə 
Azərbaycanın sürətli inkişafından, onun 
tolerantlıq və multikulturalizm, turizm 
və idman mərkəzinə çevrilməsindən, 
ölkədə hökm sürən sabitlikdən, bütün 
Şərq ölkələri və İslam dünyası üçün gözəl 
nümunəyə çevrilməsindən bəhs edən 
yazılar, müsahibələr və reportajlar dərc 
olunmasın. Xüsusilə Prezident seçkiləri 
zamanı Avropanın, Amerikanın və Şərq 
ölkələrinin aparıcı kütləvi informasiya 
vasitələrində dərc olunan materiallar buna 
əyani sübutdur. 

Azərbaycana, onun iqtisadi və siyasi 
uğurlarına olan maraq gündən-günə artır. 
Bu marağın kökündə Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin güclü siyasi xarizması, 
qətiyyəti, uğurlu siyasəti, öz vətəninə, xalqı-
na sonsuz məhəbbəti, seçdiyi yol durur. Bu 
yolu cənab Prezident 2018-ci il sentyabrın 

26-da “Azerspace-2” telekommunikasiya 
peykinin orbitə buraxılması münasibətilə 
xalqımıza təbrikində belə səciyyələndirir: 
“Bizim yolumuz inkişaf yoludur... Bun-
dan sonra da Azərbaycan yalnız uğurlar, 
qələbələr yolu ilə gedəcək”.

Ötən ilin əsas uğurlarından bəhs 
edərkən 5900 köçkün ailəsi üçün yeni 
evlərin və mənzillərin tikilməsini, şəhid 
ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin 
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, 
ölkədə ümumi daxili məhsulun, sənaye 
istehsalının, qeyri-neft sektorunun sürətli 
inkişafını, nəqliyyat infrastrukturunun 
ən yüksək səviyyəyə çatdırılmasını, 
ölkəmizin beynəlxalq logistika mərkəzinə 
çevrilməsini, kosmik dövlətlər ailəsində öz 
mövqeyini daha da möhkəmləndirməsini, 
onun ixrac potensialının 40 faiz 
güclənməsini, TAP layihəsinin qismən, 
TANAP layihəsinin isə tam başa çatmasını 
xüsusi vurğulamaq lazımdır. 

2018-ci ildə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin 
rəsmi açılışı, Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının istifadəyə verilməsi, 
“Azerspace-2” peykinin orbitə çıxarılması, 
Türkiyədə 6,3 milyard dollar dəyəri olan 
STAR neft emalı zavodu kompleksinin 
işə düşməsi, bir çox ölkələrdə Azərbaycan 
ticarət evlərinin fəaliyyətə başlaması, 2 
min kilometr avtomobil yolunun çəkilməsi, 
140-dan çox məktəbin, bir neçə mərkəzi 
xəstəxana binasının tikilib istifadəyə 
verilməsi və digər layihələrin reallaşdırıl-
ması sayəsində ölkə iqtisadiyyatına 17,2 
milyard manat sərmayə qoyulmuş, ümumi 
daxili məhsul 1,4 faiz, kənd təsərrüfatı 
istehsalı 4,6 faiz, qeyri-neft sektoru 1,8 
faiz, sənaye istehsalı 1,5 faiz, o cümlədən 
qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 9,1 
faiz, əhalinin pul gəlirləri 9,2 faiz artmış, 
sahibkarlara 160 milyon manat kredit ve-
rilmiş, 118 min daimi iş yeri yaradılmışdır. 

Bu il yanvarın 22-də Davos Foru-
mu çərçivəsində “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsi: Çinin 
trilyon dollarlıq baxışı” mövzusunda 
keçirilən sessiyada Azərbaycanın inf-
rastruktur layihələrinə görə dövlət borcu 
haqqında sualı cavablandırarkən Prezident 
İlham Əliyev 20 il əvvəl ölkəmizə borc 
verən maliyyə qurumlarına minnətdarlıq 
etdikdən sonra fəxrlə demişdir: “İndi biz 
borc veririk. İndi Azərbaycanın təkcə 
başqa ölkələrə investisiya yatırmaq 
yox, həm də infrastruktura, real iqti-
sadiyyata sərmayə yatırmaq strategi-
yası var”. Xarici borcumuzu ÜDM-in 10 
faizinə endirmək strategiyamızın olduğunu 
bildirən Azərbaycan Prezidenti infrastruk-
tur layihələrini maliyyələşdirməyə hazır ol-
duğumuzu qeyd etmiş, beynəlxalq maliyyə 
qurumlarını da buna çağırmışdır.

Azərbaycanda yeni texnologiyalara 
diqqətin artırılması, ixracın stimullaşdırıl-
ması öz nəticələrini vermiş, xarici ticarət 
balansında müsbət saldomuz 8,6 milyard 
dollar olmuşdur. Ötən il ölkəmizə 2 milyon 
850 min xarici vətəndaş gəlmişdir ki, bu da 
əvvəlki ilə nisbətən 6 faiz çoxdur. 

vətəndaş müraciətlərinə 
örnəkdir

“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi hər şeydən 
üstündür, Azərbaycan xalqının maraqları hər 
şeydən üstün olmalıdır”. 

İlham ƏLİYEV 

Xalqın ürək sözləri: “Cənab Prezident, 
Siz tarixin ən qüdrətli Azərbaycanını yaratmısınız!”

Bir sözlə, Azərbaycanın iqtisadi inki-
şafı ölkə vətəndaşlarının rifahını daha da 
yaxşılaşdırmağa, onların problemlərinin 
daha asan həllinə imkan vermişdir. 
Cənab Prezident haqlı olaraq qeyd edir: 
“Ümumiyyətlə, bizim siyasətimiz 
Azərbaycan xalqının maraqlarını tam 
əks etdirir, ona tam uyğundur. Məhz 
buna görə Azərbaycan xalqı bizim 
siyasətimizi dəstəkləyir. Bu dəstək keçən 
il Prezident seçkilərində bir daha özünü 
göstərdi. Azərbaycan xalqı bir daha 
mənə çox böyük etimad göstərmişdir... 
Bu, görülən işlərə verilən yüksək 
qiymətdir. Görülən işlər isə göz qaba-
ğındadır”. 

Azərbaycanda bərqərar olmuş sabitlik 
şəraitində həyata keçirilən uğurlu iqti-
sadi islahatlar onun qonşu dövlətlərlə 
müqayisədə qat-qat yüksək nailiyyətlər 
 qazanmasını təmin etmişdir. Hazırda 
Azərbaycanın iqtisadiyyatı Ermənistanın 
iqtisadiyyatından 4 dəfə böyük, valyuta 
ehtiyatları isə 20 dəfə çoxdur. 

Azərbaycan Prezidenti əldə olu-
nan nailiyyətləri göstərməklə yanaşı, 
cəmiyyətdə mövcud olan nöqsanlardan 
və problemlərdən də heç vaxt yan keçmir, 
onları aradan qaldırmaq üçün görülən 
tədbirlər barədə xalqa açıq və cəsarətlə 
məlumat verir. 
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Əhalinin  sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
görülmüş işlərə, bunun-

la əlaqədar imzalanmış fərman və 
sərəncamlara görə də minnətdarlıq edənlər 
çoxdur. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları, 
müharibə əlilləri və şəhid ailələri, habelə 
müəyyən səbəblərdən I qrup əlilliyə görə 
sosial müavinət alanlar üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin təqaüdünün, 
məcburi köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin 
artırılmasına görə Xətai, Nərimanov, Yasa-
mal, Xankəndi, Culfa, Sədərək, Abşeron, 
Füzuli, Hacıqabul, Xaçmaz, Qazax, Qu-
badlı, Qusar, digər şəhər və rayon sakinləri 
dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını 
bildirirlər. Füzuli rayonunun Üçüncü 
Zobucuq qəsəbəsindən D.Niftəliyeva yazır: 
“Sizin gərgin və yorulmaz fəaliyyətiniz, 
apardığınız ardıcıl və məqsədyönlü 
siyasətiniz sayəsində xalqımızın rifahı 
gündən-günə yaxşılaşır. Azərbaycanın Milli 
qəhrəmanlarına və şəhid ailələrinə, Qara-
bağ müharibəsi əlillərinə verilən  Prezident 

təqaüdünün məbləğinin artırılması 
bütövlükdə xalqımıza olan yüksək qayğı və 
diqqətinizin nəticəsidir. Əziz  Prezidentimiz, 
bütün Azərbaycan xalqı kimi, Füzuli 
rayonu sakinləri də Sizin rəhbərliyinizlə 
ölkəmizin qazandığı böyük nailiyyətlərlə 
fəxr edirlər”.

Binəqədidən S.Rəsulova, Nərimanov 
rayonundan M.Mehdiyev, Suraxanı-
dan L.Rəhimova, Gəncədən P.Həsənov, 
Mingəçevirdən Ş.Hacıyeva, Sumqayıtdan 
Z.Məmmədova, Şirvandan V.Həbibov, 
Abşeronun Xırdalan şəhərindən 
İ.Mürsəlov, Ağstafadan Q.Omarov, Xətai 
kəndindən N.Mərdanova, Daşkəsəndən 
Q.Abbasova, Göygölün Quşqara 
kəndindən S.Abutalıbova, Qazaxın 
Məzəm kəndindən T.Süleymanova, 
Lerikdən N.Bağışov və Durğan 
kəndindən Ş.Həsənova, digər şəhər, rayon 
sakinləri Qarabağ müharibəsi əlillərinə və 
veteranlarına, şəhid ailələrinin üzvlərinə 
göstərilən dövlət qayğısından, onların 
problemlərinin həllindən razı qaldıqlarını 
bildirmişlər.

Məlumat üçün qeyd edək ki, ötən 15 
il ərzində şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 6650, təkcə 2018-ci 
ildə isə nəzərdə tutulandan 3 dəfə çox – 
626 mənzil təqdim edilmişdir. Ölkə baş-
çısının tapşırığına uyğun olaraq, 2019-cu 
ildə bu kateqoriyalardan olan şəxslərə azı 
800 mənzil veriləcəkdir. 

Respublikamızın ərazi bütövlü-
yü  uğrunda həlak olmuş hərbi qul-
luqçuların və daxili işlər orqanları 
əməkdaşlarının ailə üzvlərinin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
19 aprel və 2019-cu il 28 yanvar tarix-
li fərmanlarına uyğun olaraq, 12268 
şəhidin vərəsələrinin birdəfəlik ödəmə 
almaq hüququ müəyyən olunmuş, 2018-
ci ildə 3099 şəhid hərbi qulluqçunun 
vərəsələri 11 min manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmə ilə təmin edilmişdir 
və ödəmələr növbəti 10 ay ərzində başa 
çatdırılacaqdır. 

Bu Fərmana görə ölkə başçısının ünva-
nına Bakı şəhərinin Binəqədi, Nəsimi, Ni-
zami, Suraxanı rayonlarının, Lənkəran, 
Naftalan, Sumqayıt, Beyləqan, Bərdə, 
Biləsuvar, Füzuli, Göygöl, Xocavənd, 
İsmayıllı, Quba, Qusar, Ordubad, 
Şahbuz, Tərtər, habelə digər şəhər və 
rayonların sakinlərindən çoxlu sayda 
fərdi və kollektiv minnətdarlıq məktubları 
daxil olmuşdur. Şəmkirdə yaşayan şəhid 
ailələri üzvlərinin bir qrupu – A.Həsənov, 
M.İbadullayev, E.Böyükkişiyeva və 
başqaları Azərbaycan Prezidentinə ün-
vanladıqları məktubda yazırlar: “Biz bu 
Fərmanı Sizin şəhid ailələrinə qayğıkeş 
münasibətinizin davamı kimi yüksək 
dəyərləndiririk. Notarial qaydada müraciət 
etdik və birdəfəlik ödəmə ilə təmin olun-
duq. Bu vəsait bizim rifahımıza böyük 
dəstəkdir”. 

Məcburi köçkünlərin problemlərinin 
həlli dövlətimizin qarşısında duran 
prioritet məsələlərdən biridir. 2018-
ci ildə məcburi köçkün ailələrinin 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması 
davam etdirilərək mənzil və evlərlə 
təmin olunmuş məcburi köçkünlərin 
sayı 300 minə çatdırılmışdır. Respub-
likanın müxtəlif şəhər və rayonların-
da məskunlaşmış məcburi köçkünlər 
– Ağdamdan M.Əliyeva, Cəbrayıldan 
E.Abbasov, Xocalıdan R.Quliyev, Qubad-
lıdan Ş.Mikayılova, N.Həmidov, Laçın-
dan E.Şərifov, Zəngilandan M.Əsədova, 
E.Cəfərova və digər rayonlardan olan 
vətəndaşlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə 
əhatə olunmalarına, mənzillə və fərdi 
yaşayış evləri ilə təmin edilmələrinə, onlar 
üçün hər bir infrastruktura malik çoxsaylı 
müasir qəsəbə və şəhərciklərin salınıb 

istifadəyə verilməsinə görə təşəkkür 
edirlər. 

Sosial  məsələlərlə  bağlı digər 
minnətdarlıq məktublarında  Suraxanıdan 
N.Abdullayev Yeni il ərəfəsində 
aztəminatlı ailələrə birdəfəlik yardımın 
verilməsinə, Yasamaldan F.Əhmədova 
sosial mənzillə, Lənkərandan Aprel 
döyüşlərinin iştirakçısı R.Hümmətov 
işlə təmin edilməsinə, Goranboyun 
Balakürd kəndindən aztəminatlı ailənin 
üzvü V.Alahverdiyev birinci sinifə 
gedən övladına məktəb ləvazimatlarının 
hədiyyə olunmasına görə təşəkkürünü 
bildirir, İsmayıllıdan Z.Muradov, habelə 
digər rayonların sakinləri dövlət peşə-
ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, 
bilik və bacarıqlarının ilk diaqnostik 
qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, 
idarəetmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul 
olan işçilərin əməkhaqlarının artırılmasın-
dan razı qaldıqlarını diqqətə çatdırırlar. 

Səbaildən V.Əhmədov və G.Muradov, 
Balakəndən R.Balayev, Goranboy-
dan Ə.Məmmədov, Qaxın Marsan 
kəndindən M.Cəlilov, Qazaxdan 
S.Alıyev, Qəbələdən V.Məmmədov, 

Şamaxıdan H.Allahverdiyev, Tovuzun 
Çatax kəndindən S.Aslanov, Ucardan 
R.Abdullayev və digər bölgələrdən 
olan insanlar isə faydalandıqları 
özünüməşğulluq proqramının uğurla 
həyata keçirilməsindən, bu proqramın 
işsiz insanlar üçün böyük bir fürsət 
olmasından yazır, yeni qurduqları 
təsərrüfatlardan yaxın vaxtlarda yaxşı 
nəticə əldə edəcəklərinə və təsərrüfatlarını 
ildən-ilə genişləndirəcəklərinə inandıqla-
rını bildirirlər.

2018-ci ildə özünüməşğulluq proq-
ramına cəlb olunmuş ailələrdən 7267-si 
biznes planlarını uğurla müdafiə etmiş-
dir ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 
6,5 dəfə çoxdur. Bütövlükdə 5000-dən 
çox ailə aktivlərlə təmin olunmuşdur. 
Ötən il bu proqrama cəlb edilənlərin 
1300 nəfərə qədərini məcburi köçkün, 
1000 nəfərdən çoxunu əlilliyi olan, 1000 
nəfərə qədərini ünvanlı yardım alan 
şəxslər, 400 nəfərə qədərini sağlam-
lıq imkanları məhdud uşaqları olan 
valideynlər, 300 nəfərini müharibə vete-
ranı, 160 nəfərini şəhid ailəsi üzvləri, 70 
nəfərini penitensiar müəssisələrdə cəza 
çəkməkdən azad edilənlər və digərləri 
təşkil etmişdir. Bu işlərin 2019-cu ildə 
də davam etdirilməsi və daha 8000 
nəfərin özünüməşğulluq proqramına 
cəlb olunması nəzərdə tutulur.

Azərbaycan dövlətinin sosial 
siyasətinin müsbət nəticələrini ölkəmizdə 
yaşayan bir çox millətlərin nümayəndələri 
də əyani şəkildə görür və yüksək 
qiymətləndirir. Pirallahıdan Svetlana 
Abramenko yazır: “Sizin siyasətiniz 
sayəsində Azərbaycanın hər bir sakini 
dövlətini, Prezidentini hər an öz yanın-
da hiss edir. Ömrümün ahıl çağlarında 
dövlətimizin göstərdiyi diqqət mənim 
üçün xüsusilə sevindiricidir. Yaranmış 
bütün sosial, mənzil-məişət problemlərim 
dərhal həll edilir və buna görə həyatımdan 
çox razıyam. Bir ana kimi mənə göstərilən 
bu qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı 
bildirirəm”.

Səhiyyə məsələlərinə dair 
məktublarda Naxçıvan Muxtar 
 Respublikasının Şərur rayonunun Danyeri 
kəndindən M.Seyidov və Cəlilabaddan II 
qrup əlil N.Sadatov respublikanın səhiyyə 
ocaqlarında müalicə olunmalarına, Sabi-
rabaddan G.Həsənova “ASAN xidmət” 
mərkəzinin “Uşaq Psixo-Sosial İnkişaf 
Mərkəzi”ndə azyaşlı övladının nitq qüsu-
runun aradan qaldırılmasına, Bərdədən 
B.Kərimov özünün, Ucarın Lək kəndindən 
Ş.Mehdiyev isə övladının uğurla əməliyyat 
edilməsinə görə minnətdarlıq edirlər. 

“Penitensiar sahədə fəaliyyətin 
təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən 
təcridetmə ilə əlaqədar olma-
yan alternativ cəza və prosessual 
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin 
genişləndirilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamına 
uyğun olaraq azadlığa çıxan məhbusların 
və onların ailə üzvlərinin məktublarını 
oxuduqca ölkə başçısının bu addımının əsl 
müdrikliyə və humanizmə söykəndiyi bir 
daha aydın görünür. Bu sevinci yaşayan 
Astaranın Ovala kəndindən B.Baxşıyev 
yazır: “Sizin böyüklüyünüz, aliliyiniz 
nəticəsində mən ailəmə qovuşdum. Siz 
mənim gənclik səhvimi bağışladınız. Sizə 
söz verirəm ki, ümidləri doğruldacağam, 
xalqımıza, dövlətimizə layiqli vətəndaş, 
Sizin müsəlləh əsgəriniz olacağam. Qoy 
uca və böyük Allah Sizin və ailənizin 
köməyi olsun və Sizləri qorusun!” 

Dövlətimizin başçısı məhkum edil-
miş şəxslərə qarşı öz humanistliyini 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyinin qeyd olunduğu ərəfədə bir daha 
göstərdi. Ölkə Prezidentinin müvafiq 
sərəncamına əsasən, müxtəlif cəzalara 

məhkum edilmiş 634 nəfər əfv olundu. 
Ölkəmizdə gənclər siyasətinin uğurla 

həyata keçirilməsinə, Azərbaycanın 
işıqlı gələcəyi naminə təhsil, elm, 
mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrdə 
gənclərin irəli çəkilməsinə, onların 
yaradıcılığının qiymətləndirilməsi və 
dövlət mükafatları ilə təltif edilməsinə 
görə daxil olan minnətdarlıq məktubları 
da az deyildir. Binəqədinin Rəsulzadə 
qəsəbəsindən İ.Rəsulovun, Xətaidən 
N.Qasımovanın, Sabunçunun Bakıxanov 
qəsəbəsindən N.Hümbətlinin, Suraxanı-
nın Hövsan qəsəbəsindən M.Əhmədovun, 
Yevlaxdan F.Mahmudovun, Kəlbəcərdən 
məcburi köçkün H.Misirovun, Qubadan 
R.Camalovanın, Samuxdan F.Yusiflinin, 
həmçinin digər şəhər və rayonlardan olan 
vətəndaşların məktublarında bu məsələlər 
öz əksini tapmışdır. 

Ölkə Prezidentinin  2018-ci il 
22 fevral tarixli Sərəncamı 
ilə Azərbaycanın gənc 

istedadlarının “Qızıl kitabı”na adla-
rı yazılmış gənclər üçün xüsusi aylıq 
təqaüdün məbləğinin artırılması da 
onlara olan yüksək diqqətdən irəli gəlir. 
Bu sərəncam gənc istedadların və onların 
təhsil aldıqları məktəblərin kollektivlərinin 
sevincinə səbəb olmuşdur. Daxil olmuş 
bir çox fərdi və kollektiv məktublarda 
bu addımın gənclərin yaradıcılıq işlərinə 
daha da həvəsləndirilməsi baxımından çox 
mühüm töhfə olduğu bildirilir. 

Dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və 
tapşırığı ilə orta məktəb şagirdləri üçün 
“Ölkəmizi tanıyaq” devizi ilə keçirilən 
maarifləndirici tur-aksiya artıq beşinci 
ildir ki, müvəffəqiyyətlə təşkil olunur və 
ümumilikdə ölkə ictimaiyyəti tərəfindən 
çox müsbət qarşılanır. Gənc nəslin mədəni 
və intellektual səviyyəsinin yüksəlməsinə 
xidmət edən bu layihənin uğurla həyata 
keçirilməsi, ilk növbədə, şagirdlərin 
və onların valideynlərinin ürəyincədir. 
Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən 
bu barədə təşəkkür dolu məktublar gəlir. 
Yola saldığımız ildə Naxçıvan Muxtar 
Respublikasından, Bakının Nərimanov, 
Nizami, Pirallahı, Səbail rayonlarından, 
Naftalan, Şirvan, Ağstafa, Balakən, 
Gədəbəy, Göyçay, Qax, Qəbələ, Neftça-
la, Salyan, Tovuz, Zaqatala, digər şəhər 
və rayonlardan, respublikanın müxtəlif 
bölgələrində məskunlaşmış Cəbrayıl, 
Xocavənd, Qubadlı, Laçın, Şuşa, 
Zəngilan rayonlarından olan məcburi 
köçkünlərdən daxil olan məktubları 
buna misal göstərmək olar. Gədəbəyin 
Zəhmətkənd kəndindən R.Quliyeva 
iştirakçısı olduğu aksiyanın onda oyat-
dığı təəssüratı bu sözlərlə ifadə edir: 
“Azərbaycanımız Sizin uğurlu siyasətiniz 
nəticəsində çiçəklənir və inkişaf edir. 
Gəzdiyim yerlərdə keçmişimizi təsəvvür 
etdim, bu günümüzlə qürurlandım, məndə 
gələcəyə çox böyük ümidlər yarandı”. 

Minnətdarlıq məktublarının bir 
qismində vətəndaşlar son illərdə icra-
sına başlanılan mühüm bir layihədən 
- modul tipli məktəblərin inşasından 
razılıqlarını bildirirlər. Tərtərdən 

S.Mirzəyev bu barədə yazır: “Sizin diqqət 
və qayğınızla regionlarda məktəblərin, 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
inşası, bərpası və əsaslı təmiri uğurla 
davam etdirilir. Ötən il modul tipli iki 
məktəb – Bayandur kəndində ibtidai, 
Poladlı kəndində isə ümumi orta məktəb 
istifadəyə verildi. Geniş, işıqlı sinif otaq-
ları, müasir məktəb avadanlıqları müəllim 
və şagirdlərin ürəyincədir”. Lənkəranın 
Siyavar, Astaranın Siyatük, İsmayıllı-
nın Gəndov, Girk, Uştalqışlaq, Lerikin 
Sivəkəran, Monidigah, Durğan, Tərtərin 
Poladlı, Kovdadıq, Zolgəran, Zərdabın 
İkinci Alıcanlı, digər rayonların ayı-ayrı 
kəndlərinin sakinləri, habelə Ağcabədinin 
Taxtakörpü adlanan ərazisində 
məskunlaşmış laçınlı məcburi köçkünlər 
modul tipli məktəblərin quraşdırılaraq 
istifadəyə verilməsinə və bununla bağlı 
imzalanan sərəncamlara görə minnətdarlıq 
edirlər. 

Məlumat üçün bildiririk ki, ölkə 
başçısının 2018-ci ildə imzaladığı 10 
sərəncam əsasında ümumilikdə respub-
likanın 43 rayonunda 137 modul tipli 
məktəb quraşdırılmışdır.

Son illər ərzində regionların, habelə 
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqti-
sadi inkişafı üçün qəbul edilmiş dövlət 
proqramlarının uğurla həyata keçirilməsini 
vətəndaşlar razılıqla qarşılayırlar. 
 Sabunçunun Balaxanı qəsəbəsindən 
F.Kərimbəyli bildirir: “Təmiz şəhər” 
layihəsinin həyata keçirilməsi çərçivəsində 
qəsəbəmizin ekoloji vəziyyətinin, 
içməli su təminatının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində görülən işlər, Xırdalan, 
Biləcəri, Balaxanı yaşayış məntəqələrini 
birləşdirən yolun yenidən qurulması 
sakinlərimizin Sizə və dövlətimizə inamını 
daha da artırdı”. 

Ümumiyyətlə, minnətdarlıq 
məktublarının böyük bir qismində 
yaşayış məntəqələrində infrast-
rukturun, o cümlədən kommunal 
xidmətlərlə təminatın yaxşılaşdırılma-
sından bəhs olunur. Xəzərin Mərdəkan 
qəsəbəsindən Ə.Əskərov, Sabunçunun 
Maştağa qəsəbəsindən F.Balakişiyev, 
Mingəçevirdən S.Hüseynova, Ağsta-
fanın Köçvəlili kəndindən R.Alicanov, 
Ağsunun Axundlu kəndindən S.İsmayılov, 
Goranboyun Abbasqulular kəndindən 
R.Abdullayev, Veyisli kəndindən 
Q.Əliyev, Masallının Məmmədxanlı 
kəndindən A.Hüseynov, Zərdabın Sa-
lahlı kəndindən C.Mənafov və başqaları 
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılma-
sına, kanalizasiya sistemlərinin yenidən 
qurulmasına, Yevlaxın Havarlı, Marzılı, 
Hacıselli kəndlərindən Q.Rüstəmov, 
İ.Kərimov, İ.Mustafayev, C.Həmzəyev və 
başqaları kəndlərin elektrik təsərrüfatının 
yenilənməsinə, Ağcabədidən Y.Paşayev, 

R.Qasımov, Tərtərdən M.Allahverdiyev, 
Ə.Bəbirov və başqaları çoxmənzilli 
yaşayış binalarının əsaslı təmir olun-
masına, Yardımlının Tilə kəndindən 
Ə.Mirağazadə magistral yol boyunca 
bulaqların çəkilməsinə, Zərdabın Gəlmə 
kəndindən G.Səfərəliyev körpələr evi-uşaq 
bağçası üçün yeni binanın tikilməsinə görə 
ölkə başçısına təşəkkür edirlər. 

Ölkəmizdə yaşayış məntəqələrinin 
qazlaşdırılması səviyyəsinin yüksəldil-
məsi mühüm məqsədlərdən biri kimi 
qarşıya qoyulmuşdur. Son illər ərzində 
onlarca yaşayış məntəqəsi təbii qazla 
təmin olunmuşdur. Lerikin Murya kəndi 
də həmin yaşayış məntəqələrindən biridir. 
Kənd sakini Ş.Şahpələngov yazır: “Mən 
əmək veteranıyam. Uzun müddət dövlət 
işində çalışmışam. Respublikamızda, o 
cümlədən bizim Lerik rayonunda sovet 
dövründə başa çatdırılmamış işlər indi Si-
zin sayənizdə icra edilir. Ötən ilin noyabr 
ayında ucqar dağ kəndimiz olan Muryaya 
təbii qazın verilməsi təkcə məni və ailə 
üzvlərimi deyil, bütün kənd əhalisini 
sevindirdi”.

“Yaşayış məntəqələrinin qazlaşdı-
rılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 5 mart tarixli Sərəncamının 
və “Azərbaycan Respublikası regionla-
rının  2014-2018-ci illərdə sosial- iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası 
nəticəsində 2018-ci ildə respublikanın 
43 şəhər və rayonunda 150 yaşayış 
məntəqəsi, həmçinin 3 rayonda məcburi 
köçkünlərin yaşadığı 4 qəsəbə təbii qazla 
təmin edilmişdir. 2019-cu il yanvarın 
11-də Nazirlər Kabinetinin iclasında bu 
barədə danışan Prezident İlham Əliyev 
demişdir: “Söz verdiyimiz kimi, keçən il 
Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsi 
95 faizə çatıb və hesab edirəm ki, bu, 
ən yüksək göstəricidir. Dünyada nadir 
ölkələr tapılar ki, bu dərəcədə qazlaş-
dırma aparılsın. Hesab edirəm ki, bu 
proses bu il də davam etdirilməlidir. 
Hələ ki, bir çox kəndlərdə qaz yox-
dur və o kəndlərin qazlaşdırılması 
gündəlikdə duran məsələdir”.

Şəkinin Kiçik Dəhnə, Yevla-
xın Qaraməmmədli və Rüstəmli, 
Cəlilabadın Cəlayir, Gədəbəyin Çaldaş 
və Səbətkeçməz, Goranboyun Yəhərçi 
Qazaxlar və Goranlı, Göygölün Kərəmli 
və Şəhriyar, İsmayıllının Lahıc, Qa-
xın Meşəbaş, Qobustanın Şıxzahırlı, 
Qusarın Piral, Cibir,  Lerikin Veri, 
Masallının Güllütəpə və Tatyanoba, 
Neftçalanın Ərəbqardaşbəyli və Cəngan, 
Oğuzun Muxas, Tərtərin Rəcəbli, 
Bildirçinli, Kövdadıq, Soyulan, Yar-
dımlının Gavran, Zərdabın Şıxbağı və 
Nəzəralı, digər şəhər və rayonların bir 
sıra kənd və qəsəbələrinin sakinlərindən, 

habelə Ağcabədinin Taxtakörpü 
ərazisində məskunlaşmış laçınlı məcburi 
köçkünlərdən yaşayış məntəqələrinin 
qazlaşdırılması istiqamətində görülən 
işlərə görə ölkə başçısının ünvanına fərdi 
və kollektiv minnətdarlıq məktubları daxil 
olmuşdur.

Minnətdarlıq bildirilən 
müraciətlər arasın-
da  avtomobil yolları-

nın tikintisi və yenidən qurulması 
istiqamətində görülən tədbirlər barədə 
məktublar  böyük yer tutur. Məlumat 
üçün bildirək ki, 2018-ci ildə ölkə 
başçısının 73 sərəncamı ilə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması 
məqsədilə təqribən 750 milyon manat, 
o cümlədən ümumilikdə 506 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən və 1 milyon 163 
min insanın yaşadığı kənd və qəsəbə 
yollarının tikintisi məqsədilə 471 mil-
yon 260 min manat vəsait ayrılmışdır. 
Əvvəlki illərdə icrasına başlanılmış işləri 
də nəzərə alsaq, keçən il 920 kəndin 
yol infrastrukturu yaxşılaşdırılmış, yeni 
yollar salınmış, 2,2 milyon insanın yol 
problemi həll olunmuşdur. 

Qaradağın Çeyildağ, Suraxanı-
nın Hövsan, Lənkəranın Tütəpeştə, 
Biləsər, Şəkinin Baş Şabalıd, Turan, 
Ağcabədinin Hindarx, Ağdamın 
Hacıturalı, Həsənxanlı, Xındırıstan, 

Əfətli, Ağstafanın Düzqışlaq, Xılxı-
na, Mollacəfərli, Kolayır, Qarahəsənli, 
Ağsunun Kalva, Astaranın Siyaku, 
Şuvi, Pəlikəş, Rudəkənar, Qapıçıməhəllə, 
Balakənin Qullar, Biləsuvarın Bəydili, 
Cəlilabadın Ağdaş və Soyuqbulaq, 
Daşkəsənin Əmirvar, Füzulinin Arayatlı, 
Gədəbəyin Nərimankənd, Goranboyun 
Göynüyən və Qarasuçu, Xaçmazın Qa-
lağan, Xızının Giləzi, Fındığan, İsmayıl-
lının Lahıc, Kürdəmirin Pirili, Sor-Sor, 
Muradxan, Qaxın İbaxlı, Ağyazı, İngiloy 
Kötüklü, Qobustanın Poladlı, Qubanın 
Hacıhüseynli, Vladimirovka, Qusarın 
Quxuroba, Yasab, Xuray, Yuxarı Ləgər, 
Suvacal, Masallının Hişkədərə, Türkoba, 
Şatıroba, Əminli, Qarğalıq, Kürdəbazlı, 
Həsənli, Qəzvinoba, Mişkəmi, Saatlı-
nın Əhmədbəyli, Salyanın Birinci Varlı, 
Quyçu, Siyəzənin Yenikənd, Tərtərin 
Xoruzlu, Qaradağlı, Kəbirli, Yardımlının 
Bozayran, Bilnə, Zaqatalanın Kəpənəkçi, 
Əliabad, Zərdabın Alıcanlı, İsaqbağı, 
digər şəhər və rayonların bir sıra kənd və 
qəsəbələrindən daxil olmuş məktublarda 
avtomobil yollarının təmir-tikintisinə, yeni 
yolların çəkilməsinə, bununla əlaqədar 
sərəncamların imzalanmasına görə razılıq 
ifadə olunur. Həmin məktubların bir 
çoxunda xüsusi vurğulanır ki, avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulma-
sı insanların rahatlığını təmin etməklə 
yanaşı, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının və 
turizmin inkişafına yeni təkan verəcəkdir. 

Qaradağın Lökbatan qəsəbəsindən 
Z.Nəcəfova, Nəsimidən A.Mustafayev, 
Gəncədən R.Abbasov, Lənkərandan 
B.Axundov, Mingəçevirdən M.Əhmədov, 
N.Həsənov, Naftalandan O.Bağırzadə 
və X.Həsənova, Şirvandan C.Vəliyev, 
Yevlaxın Tanrıqulular kəndindən 
M.Cəfərov, Ağcabədidən Ə.Əhmədov, 
Ağdaşdan İ.Şıxməmmədov, Ağ-
sunun Bico kəndindən Y.Qarayev, 
Astaranın Tüləgüvən kəndindən 
F.Abbasov, Gədəbəyin Çayrəsullu 
kəndindən X.Quliyev, Göyçay-
dan Q.Rəfiyev, Xaçmazın Xudat 
şəhərindən A.Məmmədrəhimov, Masal-
lının Yeyənkənd kəndindən C.Əliyev, 
Dəmirçi kəndindən A.Şahbazova, 
 Oğuzdan İ.Aşurova, Salyanın Kürsəngi 
kəndindən O.İslamov, Siyəzənin Tuğay 
kəndindən M.Bağırov, Şabranın Ağbaş 
kəndindən İ.Şahpələngova, Şəmkirin 
Kür qəsəbəsindən V.Əliyev və başqa-
ları, Şərurun Çomaxtur kəndindən 
M.İsmayılov, Tərtərin Qazyan 
kəndindən Y.Behbudov, Zərdabın Çallı 
kəndindən B.Mikayılov, habelə digər 
şəhər və rayonlardan olan vətəndaşlar 
öz məktublarında regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı, ən ucqar kəndlərdə belə 
infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində 
görülən işlərdən, o cümlədən kommunal 
xidmətlərin yaxşılaşdırılmasından, yeni is-
tehsal müəssisələrinin, məktəb, xəstəxana, 
avtovağzal, istirahət mərkəzləri və yaşayış 
binalarının tikilməsindən, Bakı-Gəncə 
sürət qatarının istifadəyə verilməsindən, 
əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasın-
dan razılıqlarını ifadə edirlər. 

Prezident İlham Əliyevin 
münasibəti bütün məmurlara 

“Hamımızın amalı ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha 
da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin, 
Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar”.

İlham ƏLİYEV 

“Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır”.

İlham ƏLİYEV 
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Minnətdarlıq məktublarının bir 
çoxunda vətəndaşlar ölkəmizin in-
kişafı və tərəqqisi yolunda cənab 
Prezidentlə çiyin-çiyinə çalışan, 
Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın həm Birinci vitse-prezident, 
həm də Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti kimi gördüyü işləri, eyni 
zamanda, Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüslərini yüksək dəyərləndirir, 
buna görə təşəkkürlərini bildirirlər. 
Vətəndaşlar milli-mənəvi dəyərlərimizin 
və mədəniyyət nümunələrimizin, xüsusilə 
də muğam və xalçaçılıq sənətinin dünyada 
təbliğində Mehriban xanım Əliyevanın 
xidmətlərini xüsusi vurğulayır, habelə 
məcburi köçkünlərin, Qarabağ müharibəsi 
əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, 
fiziki qüsurlu insanların lazımi ava-
danlıqla təmin olunmasında yaxından 
kömək göstərməsindən razılıq ifadə 
edirlər. Bundan əlavə, Binəqədidən 
Aprel döyüşləri əlili A.Məmmədov 
mənzillə təmin olunmasına, Qaradağ-
dan R.Hüseynov Respublika Talassemi-
ya Mərkəzinin texniki təchizatının son 
illər ərzində yenilənməsinə və uşaqların 
burada daha yaxşı müalicə kursları 
keçməsinə, Gəncədən S.Süleymanova 
və Mingəçevirdən Qarabağ müharibəsi 
veteranı F.Mustafayev özünün, Şəkidən 

C.Qasımov övladının əməliyyatına 
kömək göstərilməsinə, İsmayıllıdan 
G.Mirzəliyeva, K.Rəsulova, A.Əliyeva və 
başqaları rayonun aztəminatlı ailələrindən 
olan bir qrup uşağın məktəbli geyimi ilə 
təmin edilməsinə görə Mehriban xanım 
Əliyevaya təşəkkür etmişlər. 

Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə yaradılan və ötən il 
avqustun 28-də dövlət başçısının və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın iştirakı ilə açılı-
şı keçirilən Bakı Kitab Mərkəzi də 
mühüm sosial layihələrdən biri kimi 
vətəndaşlar tərəfindən böyük rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Mərkəzin xidmətindən 
istifadə edən insanların səmimi ürək 
sözləri maraq doğurur. Məsələn, Xəzər 
rayonundan R.Atacanov yazır: “Əvvəllər 
mən istirahət günlərində asudə vaxtımı 
şəhəri gəzməklə keçirirdim. İndi isə Bakı 
Kitab Mərkəzinə gedir, istədiyim kitabı 
asanlıqla tapır, rahatlıqla və ən əsası 
ödənişsiz oxuyuram. Ümid edirəm ki, bu 
hər zaman belə olacaq. Çünki gənclərin 
kitaba ehtiyacı var”. 

Qeyri-neft sektorunun ən mü-
hüm və perspektivli sahələrindən 
biri olan aqrar sahənin inkişafı 
dövlətimiz üçün böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Bu istiqamətdə görülən işlər 
və onun müsbət nəticələri öz əksini 
minnətdarlıq məktublarında da ta-
pır. Ağdamın Xındırıstan kəndindən 
R.Babayev, Biləsuvarın Aşağı Cürəli 
kəndindən B.Əzizov, Göyçayın Alxa-
sava kəndindən F.İsmayılov, İmişlinin 
Çahar kəndindən N.Şirinov və Telişli 
kəndindən A.Ağayev, Lerikin Piran 
kəndindən S.Xudaverdiyev, Masallının 
Bədəlan kəndindən C.Əzizov, Qəriblər 
kəndindən İ.İmamyarov, Neftçalanın 
Xol Qarabucaq kəndindən Q.Qafarov, 
Boyat kəndindən Ə.Hacıyev, Sabiraba-
dın Moranlı, Sarxanbəyli, Əliləmbəyli, 
Bala Həşimxanlı kəndlərinin fermerləri 
adından yazan D.Dövlətov, digər ra-
yonlardan olan fermerlər aqrar sahənin 
inkişafına göstərilən dövlət dəstəyinə, 

əkin-biçin işləri üçün texnikanın və 
gübrələrin güzəştli şərtlərlə verilməsinə, 
subsidiyanın ayrılmasına, yeni suvarma 
kanallarının çəkilməsinə və suvarma 
probleminin tədricən aradan qaldırılma-
sına, geniş torpaq sahələrinin əkinə cəlb 
olunmasına görə dövlətimzin başçısına 
təşəkkür edirlər. 

Ölkəmizdə özünəməxsus ənənələri 
olan xalçaçılıq sənəti də qeyri-neft 
sektorunun inkişaf edən sahələrindən 
biridir. Son illər ərzində bu qədim sənət 
sahəsinin yenidən dirçəldilməsi, itməkdə 
olan ənənələrin bərpası üçün dövlətimiz 
tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər görülür. 
Ötən il ölkə başçısının sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikasında xal-
ça sənətinin qorunmasına və inkişaf 
etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər 
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edilmiş, 
respublikanın 11 şəhər və rayonunda xalça 
istehsalı emalatxanalarının tikintisi, ava-
danlıq və dəzgahlarla təchizatı, müvafiq 
infrastrukturun yaradılması məqsədilə 
ümumilikdə 22,4 milyon manat vəsait 
ayrılmışdır.

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına 
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasında Prezident İlham Əliyev bu 
barədə demişdir: “Biz bir neçə il bundan 
əvvəl ənənəvi sahəmiz olan xalçaçılığı 
sürətlə inkişaf etdirməyə başlamışıq və 
nəticələr də var. İyirmi xalça fabriki 
tikilərək istifadəyə verilib. Bu il 11 xalça 
fabrikinin istifadəyə verilməsi nəzərdə 
tutulur. Bu fabriklər tam gücü ilə 
fəaliyyətə başlayandan sonra 5 minə ya-
xın insan, – onların mütləq əksəriyyəti 
qadınlardır, – işləyəcək. Həm iş yerləri, 
gözəl müəssisələr yaradılır, bizim tarixi 
milli sənətimiz yaşayır və yaşayacaqdır, 

gənclər cəlb olunur, həm də ki, xalça-
çılığın böyük iqtisadi tərəfi də var. Bu, 
ixracyönümlü məhsuldur”.

Bakının Sabunçu rayonundan 
T.Nəbiyeva bu işin müsbət cəhətlərini 
qeyd edərək yazır: “Mən ömrümün 58 
ilini xalça toxumağa həsr etmişəm. Sovet 
dövründə Nardaran qəsəbəsində qaranlıq, 
heç bir şəraiti olmayan emalatxanalarda 
xalça toxuyurduq. Əziz Prezidentim, Siz 
mənim kimi yüzlərlə qocaman xalçaçının 
arzularını reallığa çevirdiniz. Ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrində müasir tələblərə 
cavab verən xalça emalatxanaları yarat-
dınız, “Xalçaçı günü” peşə bayramını 
təsis etdiniz, xalçaçıları müxtəlif fəxri 
adlarla və medallarla mükafatlandırdınız. 
Azərbaycan xalçaçılığı və xalçaçıları 
Sizin sayənizdə ikinci həyatını yaşayır. İki 
yüzə yaxın toxucunun yaşadığı Narda-
randa xalça emalatxanasının tikilməsi 
qəsəbə sakinləri üçün olduqca əhəmiyyətli 
hadisədir”. 

Lənkərandan İ.Əliyevanın, 
 Ağdamdan A.Mehdiyevanın, 
 İsmayıllıdan H.Əsədovun, S.Hacıyevanın, 
Kürdəmirdən Z.Eyyubovanın,  Qazaxdan 
T.İbrahimova və Ə.Namazovanın, Qobus-
tandan T.Güləliyeva, S.Mehralıyeva və 
Z.Şərifovanın, Qubadan R.Baxışovanın 
və digər şəhər və rayonlardan olan 
vətəndaşların məktubları da bu 
qəbildəndir.

Vətəndaşlar dövlətimizin 
başçısının həssas 
münasibətini, diqqət və 

qayğısını ölkəmizdə baş verən təbii 
fəlakətlər zamanı xüsusilə hiss edir, 
yaranmış ciddi problemlərin operativ 
həll olunmasından və dəymiş ziyanın 
aradan qaldırılması istiqamətində 

təxirəsalınmaz addımların atılmasın-
dan razı qaldıqlarını bildirirlər. Ötən il 
iyunun 2-də Göyçay rayonu ərazisində baş 
vermiş güclü leysan zamanı Göyçay çayı 
üzərində yerləşən körpü dağılaraq yarar-
sız vəziyyətə düşmüş, 30-dan çox kəndin 
rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Ölkə 
başçısının məsələyə operativ reaksiyası və 
imzaladığı müvafiq Sərəncamı əsasında 
körpü qısa müddətdə bərpa edildi və 
rayonda həyat yenidən öz axarına düş-
dü.  Göyçaydan daxil olan məktubda 
A.Salahov və başqaları yazırlar: “Rayo-
numuz üçün böyük strateji əhəmiyyətə 
malik körpünün qısa müddət ərzində bərpa 
edilməsinə görə bütün rayon sakinləri 
adından Sizə dərin minnətdarlığımızı 
və təşəkkürümüzü bildiririk”. Lerikin 
Vizəzəmin kəndindən İ.Rəhimov, Şama-
xının Meysəri kəndindən V.Həsənova 
isə torpaq sürüşməsi nəticəsində qəzalı 
vəziyyətə düşmüş evlərinin əvəzində onlar 
üçün yeni evlərin tikilməsinə görə ölkə 
başçısına minnətdarlıqlarını ifadə edirlər. 

Xarici ölkələrdə yaşayan 
həmvətənlərimiz – Türkiyənin  Ankara 
şəhərindən E.Kərimova, İstanbul 
şəhərindən Z.Quliyev, Fransanın Mets 
şəhərindən İ.Səmədov, Ukraynanın 
Kiyev şəhərindən F.Turanlı, Macarıs-
tanın Peç şəhərindən C.Əhmədov və 
digər ölkələrdən olan soydaşlarımız öz 
minnətdarlıq məktublarında cənab İlham 
Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində 
Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini, iqti-
sadi, siyasi və beynəlxalq münasibətlərini, 
xarici əlaqələrini gücləndirdiyini, dünya 
dövlətləri arasında layiqli yer tutduğunu 
və tanındığını xüsusi vurğulayır, bütün 
bunlarla fəxr etdiklərini yazırlar. 

Fransanın Mets şəhərindən 
İ.Səmədov yazır: “İqtisadi böhranın 
insanları çıxılmaz vəziyyətə saldığı, 
silsilə terrorların yaşandığı bir dünyada 
sülh və əmin-amanlığın bərqərar olduğu, 
təhlükəsiz və tolerant kiçik bir dünya 
qurmağa müvəffəq olmuşuq. Bu, gələcək 
nəsillərə qürurla və alnıaçıq ötürəcəyimiz 
Azərbaycanımızdır. Ölkəmizin hüdudla-
rından kənarda bütün bunlar daha aydın 
görünür və qürur doğurur”. 

Vətənimiz Azərbaycanın mədəniyyəti, 
tarixi ənənələri və hazırkı vəziyyəti xarici 
ölkə vətəndaşlarının da diqqətini cəlb 
edir, onlarda Azərbaycan haqqında xoş 
təəssürat oyadır. Ölkəmizə tez-tez səfər 
edən Rusiya Federasiyasının Krasnodar 
vilayətinin Kropotkin şəhərindən Raisa 
Turova yazır: “Azərbaycanda keçirdiyim 
illər yaddaşımda əbədi qalacaqdır. Mən 
oranın təbiətini, insanlarını, mətbəxini, 
mədəniyyətini çox sevirəm. Qohumlarım 
hazırda Bakıda yaşayır. Mən onlara qonaq 
gedəndə paytaxtı gəzir, həmçinin Gəncəyə 
də baş çəkirəm. Səyahət zamanı gördüyüm 
əla yollar, təmizlik, abadlıq işləri, yaxşı 
münasibət qəlbimi fəth edir”.

Minnətdarlıq məktublarının bir 
hissəsi ölkə vətəndaşlarının Prezident 
Administrasiyasına ünvanladıqları 
müraciətlərinin müsbət həll edilməsi ilə 
əlaqədardır. Bu məktublarda vətəndaşlar 
əsasən ictimai əhəmiyyət daşıyan 
məsələlərin və sosial-iqtisadi problemlərin 
həllinə görə sevinclərini bölüşürlər. 

Məsələn, Binəqədidən E.Əliyeva 
əlillik dərəcəsinin təyin edilməsinə, 
Nəsimidən O.Əliyev və başqaları ərazidə 
normalara uyğun gəlməyən tikinti 
işlərinin dayandırılmasına, Nizaminin 
Keşlə qəsəbəsindən M.Kərimov yaşadığı 
küçəyə asfalt çəkilməsinə, Yasamaldan 
Y.Abdullayev yaşadığı binada istili-
yin bərpa olunmasına, Mingəçevirdən 
İ.Əbdülrəhimov icbari sığorta əsasında 
əməliyyat edilməsinə, Yevlaxın  Aşağı 
Qarxun kəndindən M.Kərimov və 
Z.Davidov taxıl sahəsini biçmək üçün 
kombayn ayrılmasına, Abşeronun Meh-
diabad qəsəbəsindən Z.Yaqubova ünvanlı 
sosial yardıma, Cəbrayıldan İkinci Dünya 
müharibəsi veteranı 100 yaşlı F.Əliyev və 
Füzulidən məcburi köçkün V.Mehdiyeva 
mənzillə təmin edilməsinə, Hacıqabu-
lun Kolanı kəndindən R.İbrahimov və 
Ə.Səmədov örüş sahəsi ilə bağlı proble-
min yoluna qoyulmasına, Xaçmazdan 
Ə.Siraçov həyat yoldaşının müayinə və 
müalicə olunmasına, Saatlının Qıraqlı 
kəndindən G.Ağayeva pambıq sahəsinin 
əkinə yararlı vəziyyətə gətirilməsinə, 
Salyanın Qarabağlı kəndindən C.Xıdırov 
yaşadıqları ərazidə aşmaq təhlükəsi olan 
elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsinə, Şab-
randan N.Əfəndiyev və Ucarın Qaradağlı 
kəndindən V.Abdullayev suvarma suyu 
ilə bağlı problemlərinin həll edilməsinə, 
Zərdabdan evdar qadın Ş.İsgəndərova 
I qrup əlil övladına əlil arabasının 
verilməsinə, digər şəhər və rayonlardan 
olan sakinlər sosial problemlərinin həllinə 
görə ölkə başçısına təşəkkür edirlər. 

Müsbət həll olunan müraciətlər 
arasında vətəndaşların məşğulluğunun 
təmin edilməsi və onların əmək hüquq-
larının qorunması barədə müraciətlər 
önəmli yer tutur. Sabunçunun 
 Bakıxanov qəsəbəsindən R.Xankişiyev, 
Gəncədən Qarabağ müharibəsi vete-
ranı Ş.Abdullayev, Mingəçevirdən 
A.Budaqov, Şirvandan Z.Həsənov, 
Ağdamdan məcburi köçkün F.Orucova, 
Lerikin Züvüc kəndindən Ə.Şəfiyeva 
və Cəngəmiran kəndindən Ç.Əhədova 
özlərinin və ya ailə üzvlərinin işlə təmin 
olunmasına, Balakəndə məskunlaşmış 
Xocalıdan məcburi köçkün R.Məmmədov 
əvvəlki işinə bərpa edilməsinə görə razı-
lıqlarını bildirirlər.

Bundan başqa, Xətainin 
Əhmədli qəsəbəsindən Raisa  Kender, 
Nərimanovdan Z.Məmmədhüseynova, 
Nəsimidən İsa və Natəvan Musayevlər, 
Səbailin Badamdar qəsəbəsindən 
G.Şərifova, Yasamaldan Z.Məmmədova, 
Gəncədən M.Hüseynova, Lənkəranın 
Şovu kəndindən Q.Əliyev, Sumqayıtdan 
X.Axundova, Şəkidən Ə.Yunusov, Yevla-
xın Ərəş kəndindən F.Səlimzadə, Abşe-
ronun Xırdalan şəhərindən Ş.Salmanov, 
Ağcabədidən R.Abdullayev, Ağsudan 

Z.Məmmədov, Astaradan R.Qafarova, 
Bərdənin Gərənə kəndindən E.Aydınova, 
Lənbəran kəndindən F.Hüseynov, 
Biləsuvardan M.Həsənov, Cəlilabadın 
Soyuqbulaq kəndindən T.Ağamalıyev, 
A.İsmayılov, Q.Məmmədov və başqa-
ları, Gədəbəyin Qoşabulaq kəndindən 
İ.Zeynalova, Goranboyun Əhmədabad 
kəndindən şəhid anası Z.Kərimova, 
Hacıqabuldan N.Bəşirova, Xaçmaz-
dan Ş.Tağıyev, Kəlbəcərdən məcburi 
köçkün A.Bayramova, Kürdəmirin 
Xırdapay kəndindən E.Ağalı, Qubadan 
U.Ağabalayeva, Sabirabadın Ulaca-
lı kəndindən S.İsmayılov, Şamaxıdan 
M.Məmmədova, Tovuzun Dondar Quşçu 
kəndindən M.Ayvazov, həmçinin digər 
şəhər və rayonlardan olan vətəndaşlar 
problemləri ilə bağlı müraciətlərinə 
vaxtında baxılaraq müvafiq tədbirlər 
görülməsindən razılıqlarını ifadə edirlər. 

Müraciətlərin bir qismində 
isə vətəndaşlar aidiyyəti 
dövlət qurumlarına 

ünvanladıqları müraciətlərə, həmçinin 
yerlərdə keçirilən qəbullar zamanı 
qaldırılan məsələlərə daha diqqətlə ya-
naşılmasından, bu sahədə nəzərəçarpan 
böyük irəliləyişdən razılıq bildirir, 
bunun əsasında dövlətimizin başçısının 
insan amilinə verdiyi önəmin, məmurlar 
qarşısında qoyduğu tələblərin və verdiyi 
tapşırıqların dayandığını xüsusi qeyd 
edirlər. Daşkəsənin Kollu kəndindən 
T.İmanovun, Xaçmazın Xudat şəhərindən 
İ.Haqverdiyevin, Qəbələnin Abrıx 
kəndindən R.Mehdiyevin, digər şəhər və 
rayonlardan başqa şəxslərin məktublarını 
buna misal göstərmək olar. 

Minnətdarlıq məktublarının çoxluğu 
və coğrafiyasının genişliyi, orada əksini 
tapan məsələlərin müxtəlifliyi görülən 
işlərin həcmindən və miqyasından xəbər 
verir. Hansı məsələni və regionu təmsil 
etməsindən asılı olmayaraq, həmin 
məktubların əksəriyyətində vətəndaşlar öz 
ölkəsi və onun rəhbəri ilə fəxr etdiklərini 
xüsusi vurğulayırlar. Gəncə şəhərindən 
Əməkdar idman ustası H.Nəzərəliyevin 
məktubunda yer alan sözlər ölkəmizin 
keçmişini və bu gününü müqayisə etmək, 
görülən işlərə əsl qiymət vermək baxı-
mından çox səciyyəvidir. O, Prezident 
İlham Əliyevə müraciətlə yazır: “Müasir 
Azərbaycanın banisi ümummilli lider 
Heydər Əliyev əgər dağılan, parçalanan 
dövlətimizə qurtuluş, xalqımıza yüksəliş 
bəxş etmişdisə, Siz tarixin ən qüdrətli 
Azərbaycanını yaratmısınız”. 

(ARDI  VAR)

Süleyman İSMAYILOV,  
Prezident Administrasiyasının 

Sənədlərlə və vətəndaşların 
müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri

vətəndaş müraciətlərinə 
örnəkdir

“Azərbaycanda hər şey şəffaf olmalıdır, hər şey 
qanun çərçivəsində olmalıdır”.

İlham ƏLİYEV 

“Bütün dövlət məmurları – Prezidentdən başlayaraq 
lap aşağı səviyyəli məmura qədər hər kəs bilməlidir ki, 
bizim əsas vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir”. 

İlham ƏLİYEV 

 � Fevralın 4-5-də Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Özbəkistanda səfərdə olub. Nümayəndə heyətində 
iqtisadiyyat və kənd təsərrüfatı nazirləri, Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, “Azərbaycan 
Dəmir Yolları”, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”, 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-lərin rəhbər 
şəxsləri və sahibkarlar təmsil edilib.

Səfər çərçivəsində hər iki 
ölkənin rəsmilərinin və sahibkar-
ların iştirakı ilə “dəyirmi masa” keçi-
rilib, Azərbaycan-Özbəkistan iqti-
sadi əlaqələrinin genişləndirilməsi 
istiqamətləri müzakirə olunub.

 İqtisadiyyat naziri Şahin Mus-
tafayev iki ölkənin iqtisadi-ticarət 
əməkdaşlığının dərinləşməsi 
üçün böyük potensialın olduğunu 
vurğulayaraq, energetika, sənaye, 

kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət, 
turizm, mədəniyyət, İKT, innovasi-
yalar və digər sahələrdə əlaqələrin 
inkişaf perspektivlərini diqqətə çat-
dırıb. Bildirib ki, ölkələrimiz arasın-
da birgə tədbirlər, biznes forumlar, 
sərgilər təşkil edilir, qarşılıqlı inves-
tisiya qoyuluşları həyata keçirilir: 
“Azərbaycanda ticarət, sənaye, 
nəqliyyat, xidmət və sair sahələrdə 
Özbəkistan kapitallı 30-dək şirkət 

fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildə 
ticarət dövriyyəsi 46,5 faiz artıb. 
Bununla belə, ticarət dövriyyəsinin 
artırılması üçün potensial böyük-
dür. Bu potensialın reallaşdırılması 
məqsədilə həyata keçiriləcək 
tədbirlərdən biri kimi cari ilin ikinci 
yarısında Özbəkistana ticarət mis-
siyasının təşkili planlaşdırılır”.

İqtisadiyyat naziri özbəkistanlı 
iş adamlarını Azərbaycandakı 
əlverişli işgüzar şəraitdən yarar-
lanmağa, sənaye parklarında və 
məhəllələrində birgə müəssisələrin 
təşkilinə dəvət edib.

Azərbaycanın əlverişli 
geostrateji mövqedə, “Şimal-
Cənub”, “Cənub-Qərb” və “Şərq-
Qərb” nəqliyyat dəhlizlərinin 
kəsişməsində yerləşdiyini, 

ölkəmizin böyük tranzit potensialını 
vurğulayan Ş.Mustafayev logisti-
ka-tranzit sahəsində əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarını, 
Özbəkistanın ölkəmizin nəqliyyat-
tranzit potensialından daha geniş 
istifadə edə biləcəyini diqqətə 
çatdırıb: “Hər iki ölkənin nəqliyyat-
tranzit potensialı böyükdür və 
bu sahədə əlverişli infrastruktur 
yaradılıb”. 

Özbəkistanın Baş nazirinin 
müavini Eler Qəniyev ölkəsinin 
Azərbaycanla əməkdaşlığın 
genişləndirilməsində maraqlı oldu-
ğunu vurğulayaraq, Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin Özbəkistana 
səfərinin, aparılan müzakirələrin iki 
ölkənin iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsində əhəmiyyətli 

olacağını qeyd edib, ölkələrimiz ara-
sında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın 
inkişafı istiqamətləri barədə fikirlərini 
bölüşüb.

“Dəyirmi masa”da 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
naziri İnam Kərimov, Özbəkistanın 
kənd təsərrüfatı naziri Jamşid Xo-
cayev, investisiya və xarici ticarət 
naziri Sardor Umurzakov çıxış 
edərək iqtisadi-ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi, qarşılıqlı inves-
tisiya qoyuluşu, kənd təsərrüfatı 
sahəsində təcrübə, bu sahədə 
tətbiq olunan qabaqcıl texnolo-
giyalar və yeniliklər, pambıqçılıq, 
ipəkçilik və digər sahələrdə təcrübə 
mübadiləsinə, əməkdaşlığa dair 
fikirlərini bölüşüblər. Tədbirdə 
özbəkistanlı investorların 

ölkəmizdəki aqroparklara cəlb 
olunması, ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi və sair məsələlər 
müzakirə edilib.

Səfər zamanı Azərbaycan 
nümayəndə heyəti Özbəkistanın 
Baş naziri Abdulla Aripovla 
görüşüb. İqtisadiyyat nazi-
ri Ş.Mustafayev Özbəkistanla 
əlaqələrin yüksək səviyyədə 
olduğunu, əməkdaşlığın 
genişlənməsində dövlət başçıları-
nın qarşılıqlı səfərlərinin, keçirilən 
görüşlərin mühüm əhəmiyyətini 
qeyd edib. Görüşdə xalqları-
mız arasındakı tarixi dostluq 
əlaqələrinə və dövlət başçılarının 
siyasi iradəsinə əsaslanan yüksək 
səviyyəli münasibətlərin iqtisadi 
sahədə əməkdaşlığın inkişafı üçün 
geniş imkanlar açdığı vurğulanıb.

Özbəkistanın Baş naziri 
A.Aripov dövlət başçılarının siyasi 

iradəsini, xalqlarımız arasında 
tarixən mövcud olan dostluq 
əlaqələrini vurğulayıb, hər iki 
ölkənin nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə keçirilmiş dəyirmi masa-
nın, görüşlərin səmərəli olduğunu, 
aparılan müzakirələrin ikitərəfli 
əlaqələrin genişləndirilməsində 
önəmini qeyd edib.

Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin Özbəkistana səfəri 
çərçivəsində hər iki ölkənin 
aidiyyəti dövlət qurumlarının 
rəhbərləri arasında da görüşlər 
keçirilib və əməkdaşlığın inki-
şafı perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Qulu KƏNGƏRLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Daşkənd

Azərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanda səfərdə olub



Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına 
əsasən zəlzələnin fəsadlarının aradan 

qaldırılması işləri fasiləsiz davam etdirilir

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən gün baş 
vermiş zəlzələnin fəsadlarının araşdırılması və aradan 
qaldırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Dövlətimizin başçısının 
tapşırığına əsasən, aidiyyəti qurumların rəhbərləri zəlzələdən 
zərər çəkən vətəndaşlarla görüşüb, yeraltı təkanların fəsadları 
ilə tanış olublar. Sakinlərə vaxtında kömək göstərilib və lazımi 
yerlərdə yerləşdirilmələrinə şərait yaradılıb. 

Hadisə ilə əlaqədar Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin 112 “qaynar 
xətti”nə dörd rayon üzrə 73 müraciət 
daxil olub. Müraciətlərdə ciddi 
fəsadların olmadığı qeyd edilib. Heç 
bir evdə böyük uçqun baş verməyib. 
Yalnız evlərin divarlarında içəridən 
və bayırdan müəyyən çatlar olub. 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki 
Müdafiə Qoşunları, Xüsusi Riskli 
Xilasetmə Xidməti, Aviasiya dəstəsi, 
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət 
Dövlət Agentliyinin və Şimal-qərb 
Regional Mərkəzinin 118 nəfərlik 
şəxsi heyəti, 15 texnikası və xüsusi 
təlim keçmiş itlər dərhal bölgəyə cəlb 
olunub.

Zəlzələnin baş verdiyi ərazinin 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və 
nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 
dövlətimizin başçısının tapşırığına 
əsasən, Azərbaycan Respublikası-
nın fövqəladə hallar naziri, general-
polkovnik Kəmaləddin Heydərov, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının nəzdində Respublika Seys-
moloji Xidmət Mərkəzinin direktoru 
Qurban Yetirmişli, Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov və nazirliyin digər rəhbər 
şəxsləri zəlzələ nəticəsində zərər 
çəkmiş binaların vəziyyəti ilə tanış 
olub, yerli sakinlərlə söhbət aparıblar. 

Zəlzələdən zərər çəkmiş yaşa-
yış evlərindəki vəziyyətlə tanış olan 
Kəmaləddin Heydərov bildirib ki, 
mütəxəssislər ziyan dəymiş binaların 

dayanıqlılığını və vəziyyətini araşdı-
rırlar. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən vəziyyət tam nəzarətə götürü-
lüb. Rayon fövqəladə hallar komis-
siyaları ilə birlikdə Şamaxı, İsmayıllı 
və Ağsu rayonlarında zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldırılması 
üçün bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 
Nazir deyib ki, qəzalı vəziyyətdə 
olan evlərin sakinləri başqa evlərdə 
müvəqqəti yerləşdiriləcəklər.

Azərbaycan Prezidentinin 
tapşırığı ilə FHN-in komissiyası 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayon 
icra hakimiyyətlərinin fövqəladə 
hallar komissiyaları ilə birgə 
işləyirlər. FHN-in və rayon icra 
hakimiyyətinin əməkdaşları birlikdə 
zəlzələ nəticəsində qəzanın baş 
verdiyi və ya şikayət olunan yerlərə 
və vətəndaşlara baş çəkiblər. 
Mütəxəssislər ziyan dəymiş binaların 
dayanıqlılığını və vəziyyətini araşdırır-
lar. Araşdırmanın nəticəsində müvafiq 
qərar qəbul olunacaq. Evlərin təmiri 
və bərpa işlərinin aparılmasına dövlət 
tərəfindən yardım ediləcək.  

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev 
Fondunun Regional İnkişaf İctimai 
Birliyinin nümayəndələri və könüllüləri 
dağıntılar baş verən yerlərdə 
sakinlərlə görüşürlər. Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın 
göstərişinə əsasən, hər bir sakinin 
evində olan nümayəndələr mövcud 

vəziyyət barədə məlumat toplayaraq 
müvafiq strukturlarla birgə iş aparırlar. 

Hadisə ilə əlaqədar tibbi yardım 
üçün 30 müraciət olub. Xəsarət 
alan üç nəfərdən birinin qolu sınıb, 
ikisinin ayağı əzilib. Onlara təcili tibbi 
yardım göstərilib və evə buraxılıb. 
Zəlzələ ilə əlaqədar Şamaxı Mərkəzi 
Rayon Xəstəxanası gücləndirilmiş iş 
rejimində çalışıb, gecə ərzində altı 
təcili tibbi yardım briqadası xidmət 
göstərib. 

Zəlzələnin sürüşmə sahələrinə 
təsirini öyrənmək məqsədilə Ekolo-

giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin 
mütəxəssislərindən ibarət yaradılan 
işçi qrup monitorinq və müşahidələr 
aparmaq üçün Şamaxı, Ağsu və 
İsmayıllı rayonlarına ezam olunub.

Zəlzələ nəticəsində zərərçəkən 
vətəndaşlar dövlətimizin başçı-
sının diqqət və qayğısına görə 
minnətdarlıqlarını bildirib, aidiyyəti 
qurumlar tərəfindən onların 
problemlərinin aradan qaldırılması 
üçün görülən işlərdən razılıqlarını 
ifadə ediblər.

Xatırladaq ki, fevralın 5-6-da 
Azərbaycan ərazisində yeraltı 
təkanlar qeydə alınıb. Belə ki, fevralın 
5-də yerli vaxtla saat 23:31-də Pirqulu 
stansiyasından 11 kilometr cənub-
qərbdə İsmayıllı ərazisində zəlzələ 
olub. Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələ 
episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 
5-3 bala qədər hiss edilib. Zəlzələnin 
ocağı 8 kilometr dərinlikdə olub.

Fevralın 6-da yerli vaxtla saat 
02:34-də Pirqulu stansiyasından 8 

kilometr cənub-qərbdə - İsmayıllı 
rayonu ərazisində 3 bal gücündə 
zəlzələ baş verib. Ocağı 10 kilometr 
dərinlikdə yerləşən zəlzələ hiss olun-
mayıb.

Daha bir yeraltı təkan yerli vaxtla 
saat 04:25-də Pirqulu stansiyasından 
9 kilometr cənub-qərbdə İsmayıllı 
ərazisində 3,9 bal gücündə qeydə 
alınıb. Ocağı 10 kilometr dərinlikdə 
yerləşən zəlzələ hiss edilməyib. 

AZƏRTAC

Kəmaləddin HEYDƏROV:  
Zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətdə 
olan evlərin sakinləri müvəqqəti 
başqa evlərdə yerləşdiriləcəklər 

 � Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri, general-
polkovnik Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban 
Yetirmişli, Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov 
və nazirliyin digər rəhbər şəxsləri ilə birgə fevralın 5-də gecə saatlarında 
baş vermiş zəlzələnin nəticələri ilə yaxından tanış olmaq məqsədilə həmin 
əraziyə gəliblər.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir Kəmaləddin 
Heydərov zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş 
binaların vəziyyəti ilə tanış olub, yerli 
sakinlərlə söhbət aparıb. 

Zəlzələdən zərər çəkmiş yaşayış 
evlərindəki vəziyyətlə tanış olan Kəmaləddin 
Heydərov bildirib ki, mütəxəssislər ziyan 
dəymiş binaların dayanıqlılığını və vəziyyətini 
araşdırırlar. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 
vəziyyət tam nəzarətə götürülüb. Rayon 
fövqəladə hallar komissiyaları ilə birlikdə 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında 
zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması 
üçün bütün zəruri tədbirlər görüləcək. 

Nazir bildirib ki, Azərbaycan Respublika-

sının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın göstərişinə əsasən, Heydər Əliyev 
Fondunun könüllüləri də bu işdə yaxından 
iştirak edəcəklər. 

Diqqətə çatdırılıb ki, qəzalı vəziyyətdə 
olan evlərin sakinləri başqa evlərdə 
müvəqqəti yerləşdiriləcəklər.

Qeyd edək ki, zəlzələnin baş verdiyi 
ərazinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 
və nəticələrinin aradan qaldırılması üçün 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə 
Qoşunları, Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti, 
Aviasiya dəstəsi, Tikintidə Təhlükəsizliyə 
Nəzarət Dövlət Agentliyinin və Şimal-qərb 
Regional Mərkəzinin 118 nəfərlik şəxsi 
heyəti, 15 texnikası və xüsusi təlim keçmiş 
itlər dərhal bölgəyə cəlb olunub.

Qurban Yetirmişli:
Zəlzələlərdən sonra 130-dan 
çox afterşok qeydə alınıb

 � Fevralın 5-də Ağsu və 
İsmayıllı rayonlarında 5 bala yaxın və 
6 bal gücündə zəlzələlər baş verib. 
Yeraltı təkanlardan sonra 130-dan 
çox afterşok qeydə alınıb. Onların bir 
neçəsinin maqnitudası 3 və ondan çox 
olub. Təkanlardan bəziləri isə zəif hiss 
edilib.

Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası (AMEA) nəzdində Respublika 
Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin (RSXM) baş 
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Qurban Ye-
tirmişli fevralın 6-da keçirdiyi brifinqdə deyib.

Baş direktor bildirib ki, seysmik proses 
hələ də davam edir: “Ola bilsin ki, həmin 
ərazilərdə hiss olunan yeraltı təkanlar qeydə 
alınsın. Ancaq bu təhlükəli deyil. Çünki 
enerji boşalmaları gedir və gərginlik azalır. 
Ancaq hazırda həmin ərazilərdə 6 baldan 
yuxarı zəlzələ olacağı gözlənilmir. Şamaxı-
İsmayıllı zonası Azərbaycanda seysmoloji 
cəhətdən ən aktiv bölgədir. Bu ərazi üçün 
seysmik aktivlik xarakterikdir. Bölgə həm 
təkanların sayına, həm də ayrılan enerjinin 
miqdarına görə fərqlənir. Bu da onu göstərir 
ki, həmin ərazilərdə litosferdə hərəkətlər aktiv 
vəziyyətdədir”.

“Fevralın 5-də İsmayıllıda baş verən altı 
bal gücündə zəlzələ orta güclü hesab olunur. 
Bu gün fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin 

Heydərovla birlikdə zəlzələ bölgəsinə baxış 
keçirdik. Hadisə nəticəsində bəzi evlərdə 
çatlar yaranıb. Buna səbəb həmin evlərin 
inşası zamanı keyfiyyətsiz materiallardan 
istifadə olunmasıdır. Zəlzələ Bakının Yasa-
mal, Nəsimi, Xətai rayonlarında çoxmərtəbəli 
binalarda da hiss olunub. Paytaxtın bütün ra-
yonlarında hiss edilməməsinə səbəb Bakının 
mürəkkəb geoloji quruluşudur”, - deyə baş 
direktor vurğulayıb.

Qurban Yetirmişli RSXM-nin 
əməkdaşlarının zəlzələ baş verən ərazilərdə 
araşdırmaları davam etdirdiklərini də diqqətə 
çatdırıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan alimlərinin elmi 
məqalələri İtaliya mətbuatında 

 � İtaliyanın Genuya Universitetində “25 illik Azərbaycan–İtaliya 
münasibətləri Aralıq dənizi, Qara dəniz və Xəzər dənizinin şahidliyi 
kontekstində” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. 

AMEA Fəlsəfə İnstitutundan verilən 
məlumata görə, bir sıra Avropa ölkələrindən 
tanınmış alimlərin iştirak etdikləri  konfransda 
Azərbaycanı AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu-
nun direktoru, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, 
professor İlham Məmmədzadə, Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının professoru, hüquq 
üzrə elmlər doktoru İsaxan Vəliyev, AMEA-
nın Fəlsəfə İnstitutunun beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə dokto-
ru Zöhrə Əliyeva təmsil ediblər. 

Konfransda “Azərbaycan və İtaliya 
fəlsəfəsinin qarşılıqlı təsiri” mövzusunda çıxış 
edən İlham Məmmədzadə Azərbaycan və 
İtaliya alimləri arasında ciddi elmi əlaqələrin 
olduğunu xatırladıb, rəhbərlik etdiyi institutun 
İtaliyanın Ca Foscari, Genuya universitetləri 
kimi tanınmış elm və təhsil ocaqları ilə 
mütəmadi birgə elmi tədbirlər keçirməsindən 
söhbət açıb, ölkə rəhbərliyinin Azərbaycan 
elminin inkişafı üçün münbit şəraitin yaradıl-
ması istiqamətində gördüyü işlərdən danışıb. 

“Azərbaycan–İtaliya mədəni əlaqələri 
hüquqi müstəvidə” mövzusunda çıxış edən 
professor İsaxan Vəliyev iki dövlət ara-
sında diplomatik əlaqələrin tarixinə diqqət 
çəkərək, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonrakı dövrdə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin İtaliyaya səfərləri zamanı 
imzalanmış sənədlərin hüquqi mahiyyəti 
barədə məlumat verib, iki dövlət arasın-
da  ulu öndər tərəfindən əsası qoyulmuş 
siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb. Natiq 
multikulturalizmin Azərbaycan modelinin 
hüquqi əsaslarından danışaraq, tolerantlığın 

çoxmillətli Azərbaycan xalqının həyat tərzinə 
və dövlət siyasətinə çevrildiyini nümunələrlə 
diqqətə çatdırıb. 

“Azərbaycan–İtaliya münasibətləri: 
dinlərarası dialoq prizmasinda” mövzusun-
da çıxış edən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Zöhrə Əliyeva İslam dininin sülh, barışıq 
dini olduğunu xatırladıb, ölkədə mövcud 
olan müxtəlif dinlərin qarşılıqlı harmoniya-
sının fəlsəfəsindən bəhs edib. Azərbaycan 
dövlətinin katolik, pravoslav, yəhudi və 
müsəlman dini abidələrinin qorunub-saxlan-
masına böyük diqqət və qayğı göstərdiyini 
bildirən Z.Əliyeva bu abidələrin təmiri 
istiqamətində görülən işləri özündə əks 
etdiriən videoçarxı nümayiş etdirərək, ölkədə 
mövcud olan tolerant mühit barədə ətraflı 
məlumat verib.

Maraqlı elmi diskussiya şəraitində keçən 
tədbirdə Ca Foscari Universitetinin profes-
soru Aldo Ferrari, Trento Universitetinin 
professoru Gian Franco Poggi, Milan Uni-
versitetinin professoru  Alessandro Vitale, 
Roberto de Vita Universitetinin  professor-
ları  Alessandro Figus, Franco Cardini və 
digərləri çıxış edərək Azərbaycan və İtaliya 
arasında mədəni əlaqələrin əhəmiyyətindən 
danışıb, bu münasibətin Azərbaycanın iqti-
sadi inkişafına söykəndiyinə görə dayanıqlı 
olacağına inandıqlarını söyləyiblər. Natiqlər 
Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasında Av-
ropa ölkələrinin özlərinin maraqlı olduqlarını 
elmi cəhətdən konkret faktlarla izah ediblər.  

Konfransdan sonra İtaliyada nəşr olunan 
nüfuzlu “Geosiyasət, sosial müdafiə və azad-
lıq” adlı beynəlxalq elmi jurnalda Azərbaycan 
alimlərinin elmi məqalələri dərc edilib. 

Ölkə üzrə seçici siyahılarının 
dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilir

 � Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tələbinə 
əsasən 2019-cu il yanvar ayının əvvəllərindən etibarən ölkə 
üzrə seçicilər siyahısının dəqiqləşdirilməsinə start verilib. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin media və ictimai əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, siyahıların yüksək 
səviyyədə dəqiqləşdirilməsi üçün 
bu genişmiqyaslı işə respublikadakı 
bütün aşağı seçki komissiyalarının 
otuz mindən artıq üzvü cəlb olunub. 
Dəqiqləşdirmə prosesində həm Daxili 
İşlər Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinin 
müvafiq orqanları, həm də yerli icra 
strukturları və bələdiyyə qurumları ilə 
sıx əməkdaşlıq edilir.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, va-
hid seçicilər siyahısının tərtib edilməsi 
ilkin olaraq məntəqə seçki komissi-
yaları tərəfindən aparılıb. Məntəqə 
seçki komissiyalarının üzvləri yerli 
icra orqanları və bələdiyyə qurumları 
tərəfindən təqdim edilən məlumatlar 
əsasında öz məntəqələrinin 
seçicilər siyahısını dəqiqləşdirərək, 
məntəqələr üzrə tərtib olunan seçici 

siyahılarını fevralın 5-dək müvafiq 
dairə seçki komissiyalarına təqdim 
ediblər.

Bundan sonra dairə seçki komis-
siyaları seçici siyahılarını yoxlayaraq 
əlaqədar qurumlardan daxil olan 
məlumat və statistik göstəricilərlə 
bir daha təhlil etməli və öz hüdudları 
daxilində müvafiq seçki dairələri üzrə 
ilkin seçici siyahılarını dəqiqləşdirərək 
aprelin 5-dək Mərkəzi Seçki Komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Mərkəzi Seçki Komissiyası da öz 
növbəsində, vahid seçicilər siya-
hısının ölkə üzrə tərtib edilməsini 
həyata keçirəcək. Bu prosesə ən 
geci may ayının sonuna qədər yekun 
vurulması və ölkə üzrə yenidən tərtib 
olunan vahid seçicilər siyahısının 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi 
internet səhifəsində yerləşdirilərək 
ictimailəşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı 
bir səbəbdən adlarını seçici siyahıla-
rında tapmayan vətəndaşlar Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının 115 nömrəli 
qaynar xəttinə zəng vura və ya Ko-
missiyanın internet səhifəsində olan 
onlayn ərizə formasını doldurmaqla 
müraciət edə bilərlər. 

Zəlzələ Ağsunun şimal dağ kəndlərində də fəsadlar törədib
 � Fevralın 5-i gecə saat 23:31 radələrində Pirquludan 11 kilometr İsmayıllı istiqamətində təxminən 5 bal gücündə 

baş verən zəlzələ Ağsu rayonunun şimal dağlıq ərazisində, Şamaxı və İsmayıllı rayonları ilə sərhəd kəndlər olan Kalva və 
Dilman yaşayış məntəqələrində də fəsadlara səbəb olub. 

Rayon fövqəladə hallar komissiyasından AZƏRTAC-a verilən 
məlumatda bildirilir ki, yeraltı təkanlar nəticəsində bəzi yaşayış binalarında 
çatlar əmələ gəlib, qəzalı vəziyyətdə olan evlərdə və digər tikililərdə dağın-

tılar olub. Keçirilən baxış zamanı bu cür 35-dən çox bina müəyyənləşdirilib. 
Hazırda yuxarı dağ kəndlərində araşdırmalar davam etdirilir, dəyən 

zərər müəyyənləşdirilir.  
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İstanbulda XXII Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı keçirilir

AZƏRTAC-ın da infor-
masiya dəstəyi verdiyi top-
lantıda 40-a yaxın ölkənin 
yüksək səviyyəli dövlət və 
hökumət nümayəndələri, 
sabiq prezidentlər, deputat-
lar, beynəlxalq təşkilatların 
təmsilçiləri, ictimai-siyasi 
xadimlər iştirak edirlər. Builki 
tədbir “Gələcək üçün məsuliyyət” 
devizi altında keçirilir. 

İki gün davam edəcək 
toplantıda texnologiyaların 
inkişafı və insanların gələcəyi, 
süni zəkanın iqtisadiyyatda və 
enerji sahəsində rolu, qlobal-
laşmanın yeni səviyyələri, su və 
enerji ilə bağlı mövzular diqqət 
mərkəzindədir. 

Tədbir Türkiyənin dövlət him-
ninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Sonra Mərmərə Qrupu 
Strateji və Sosial Araşdırmalar 
Vəqfinin fəaliyyətini əks etdirən 
film göstərilib.

Filmdə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin və Prezi-
dent İlham Əliyevin çoxşaxəli 
fəaliyyətlərinə dair kadrlar da yer 
alıb.

Zirvə toplantısının açılışın-
da Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənov dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyevin iştirakçılara təbrik 
məktubunu oxuyub.

Məktubda bildirilir ki, 
Mərmərə Qrupu Strateji və 
Sosial Araşdırmalar Vəqfinin 
ənənəvi olaraq hər il təşkil etdiyi 
belə toplantılar Avrasiya regi-
onunun dayanıqlı inkişafına, 
dövlətlər və xalqlar arasında 
dostluq və etimad mühitinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət 
edir. Azərbaycan Respublikası 
Avrasiyada qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 
hər bir ölkənin təbii və iqti-
sadi potensialının, kommu-
nikasiya imkanlarının xalq-
larımızın mənafeyi naminə 
məqsədyönlü şəkildə istifadə 
olunması siyasətinə sadiqdir. 
Biz daim bölgənin inkişafı üçün 
daha əlverişli zəmin yaradan 
mütərəqqi ideyaları, nəhəng 
enerji və nəqliyyat layihələrini 
dəstəkləyir, bu istiqamətdə 
region dövlətləri, o cümlədən 
qardaş Türkiyə Respublikası 
ilə birgə çalışırıq. 2017-ci ildə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-
lunun, ötən il isə Cənub Qaz 
Dəhlizi və onun tərkib hissəsi 
olan Trans-Anadolu qaz boru 
kəmərinin ( TANAP) istifadəyə 
verilməsi, eləcə də İzmirdə 
“STAR” neft emalı zavodunun 
açılması çoxşaxəli müştərək 
fəaliyyətimizin möhtəşəm 
nəticələrini əyani şəkildə nüma-
yiş etdirir.

Qeyd edilir ki, Azərbaycan 
təhlükəsizlik, humanitar inki-
şaf, terrorizmə və transmilli 
cinayətkarlığa qarşı mübarizə 
və digər sahələrdə də bölgə 
dövlətləri ilə ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda yaxından 
əməkdaşlıq edir. Bununla belə, 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı davam edən ərazi iddi-
aları və işğalçılıq siyasətinə 
görə indiyədək həllini tapmamış 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
regionumuzun rifahı və əmin-
amanlığına yönəlmiş səylərə çox 
ciddi təhdidlər törədir. Tamamilə 

aydındır ki, bu münaqişə 
beynəlxalq hüquq çərçivəsində 
ədalətli şəkildə həll edilmədən 
bölgənin davamlı inkişafı və 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
mümkün deyil. 

Mərmərə Qrupu Strateji və 
Sosial Araşdırmalar Vəqfinin 
sədri, professor Akkan Suver 
çıxışının əvvəlində ulu öndər 
Heydər Əliyevin xatirəsini 
böyük ehtiramla yad edib. O 
deyib ki, Azərbaycan indiyə 
qədər keçirilən 22 zirvə toplan-
tısının hamısında fəal şəkildə 
iştirak edib. Ölkəmizin bu Zirvə 
toplantılarının keçirilməsində 
həmişə təşkilatçı kimi iştirak 
etdiyini vurğulayan A.Suver buna 
görə Azərbaycan dövlətinə və 
 Prezident İlham Əliyevə şəxsən 
təşəkkür edib. O vurğulayıb ki, 
Avrasiyada sülhü, təhlükəsizliyi, 
əməkdaşlığı, xüsusilə də enerji, 
nəqliyyat sahələrində əlaqələri 
Azərbaycan qədər dəstəkləyən 
ikinci dövlət, Azərbaycan Prezi-
denti qədər dəstəkləyən ikinci 
Prezident yoxdur. 

Türkiyə Böyük Millət 
Məclisinin (TBMM) sədri Binəli 
Yıldırım bu Zirvə toplantısının 
Avrasiya regionu daxil ol-
maqla bütün dünyada sülhə, 

təhlükəsizliyə, iqtisadi, siyasi, 
mədəni və digər sahələrdə 
əməkdaşlığa töhfə verdiyini 
söyləyib. O, sülhün, rifahın, 
təhlükəsizliyin bölgəmizin və 
bütövlükdə dünyamızın xoşbəxt 
gələcəyi üçün önəmli şərtlər 
olduğunu bildirib. Terrorun, 
müharibənin, ədalətsizliyin 
olmadığı bir dünyada yaşamaq 
üçün əməkdaşlığın vacibliyini 
qeyd edib. 

Binəli Yıldırım deyib ki, biz 
Avrasiya ölkələri olaraq xalq-
larımızın və dövlətlərimizin 
gələcəkdə davamlı inkişafını 
təmin etmək məqsədilə hər bir 
sahə üzrə əməkdaşlıq etmək 
məcburiyyətindəyik. İqtisadi 
baxımdan tarixi İpək Yolunun 
yenidən canlandırılması-
nın əhəmiyyətini vurğulayan 
TBMM-in sədri bu baxımdan 
Azərbaycanın, Türkiyənin 
və Gürcüstanın birgə həyata 
keçirdiyi layihələrin, xüsusilə 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
böyük əhəmiyyət daşıdığını 
vurğulayıb. 

Türkiyə parlamentinin sədri 
gələcəkdə dünyada süni intel-
lektin daha da inkişaf edəcəyini 
bildirib. O qeyd edib ki, hazırda 
mövcud olan sahələrin bir çoxu 

gələcəkdə aradan qalxacaq və 
onları rəqəmsal texnologiyalar 
əvəz edəcək. Buna görə də 
gələcək inkişafı təmin etmək 
üçün indidən rəqəmsal texnolo-
giyalar sahəsinə investisiyaların 
yatırılması önəmlidir. 

Tədbirdə çıxış edən 
Azərbaycanın energetika naziri 
Pərviz Şahbazov Avrasiya İqti-
sadi Zirvəsinin fəaliyyətini uzun 
illərdir sülh və dialoqu təşviq 
edən uğurlu əməkdaşlıq format-
larından biri kimi qiymətləndirib. 
Bu sammitlərin qloballaşma 
dövründə yeni çağırışların 
müzakirə edildiyi bir platfor-
ma kimi Avrasiya regionunda 
əməkdaşlığın inkişafına töhfələr 
verdiyini qeyd edib. Bildirib 
ki, builki sammitin “Gələcək 
üçün məsuliyyət” devizi altında 
keçirilməsini zəruri edən amillər 
hər kəsdən Avrasiya məkanında 
təhlükəsizliyin, siyasi sabitli-
yin, inkişaf və tərəqqinin təmin 
olunması, mədəniyyətlərarası, 
dinlərarası dialoqun davamlılığı 
üçün məsuliyyət və əməkdaşlıq 
tələb edir. 

Nazir dövlətlərarası 
münasibətlərdə və geosiyasi 
proseslərdə böyük rolu olan 
enerji amilinin hazırda texno-

logiyaların inkişafı ilə yeni bir 
məzmun qazandığını söyləyib. 
O, Azərbaycanın hər zaman 
enerji sektorunun inkişafı üçün 
mütərəqqi ideyaları və inno-
vativ təşəbbüsləri dəstəkləyən 
siyasət həyata keçirdiyini və ulu 
öndər Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu neft strategiyasının ən 
yeni texnologiyaların neft-qaz 
yataqlarının işlənilməsinə cəlb 
olunmasına imkan yaratdı-
ğını diqqətə çatdırıb. Nazir, 
həmçinin ölkəmizin neft-qaz 
potensialı və enerji resurslarının 
reallaşdırılmasında beynəlxalq 
enerji şirkətləri ilə birgə həyata 
keçirilən layihələr barədə 
məlumat verib. 

Pərviz Şahbazov 
Azərbaycanın enerji 
sahəsindəki nailiyyətlərində 
ölkəmizin Türkiyə ilə birgə 
addımladığını vurğulayıb. “İki 
ölkənin prezidentləri  İlham 
Əliyev və Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın güclü siyasi iradəsi 
sayəsində qaz mənbələri və 
marşrutlarının şaxələndirilməsi 
ideyası gerçəkləşir, TANAP-
ın, bütövlükdə isə Cənub 
Qaz Dəhlizinin qlobal enerji 
təhlükəsizliyindəki bu strateji 
rolu ölkələrimizin nüfuzunu 
artırır, enerji sahəsində etibarlı 
tərəfdaşlar kimi dünyaya tanıdır. 
Birgə enerji layihələri hər iki 
ölkəni dünya üçün əhəmiyyətli 
enerji mərkəzinə çevirir və Avra-
siyanın xəritəsini yenidən tərtib 

edir”, – deyə o bildirib. 
Toplantıda, həmçinin Şimali 

Makedoniya Respublikasının 
Prezidenti George İvanov, 
Bosniya və Herseqovina Fede-
rasiyasının Prezidenti Marinko 
Cavara, Sloveniya Baş nazirinin 
müavini Alenka Bratuşek, Taci-
kistanın iqtisadi inkişaf və ticarət 
nazirinin müavini Gülrü Qayu-
mova, Türkmənistanın maliyyə 
və iqtisadiyyat nazirinin müavini 
Silap Velbeqov və başqaları 
çıxış ediblər. 

Rəsmi açılışdan sonra 
“Rəqəmsal texnologiyaların 
inkişaf etdirilməsi və insanlığın 
gələcəyi”, “Su və miqrasiya”, 
“Qloballaşmanın yeni standart-
ları, populizm, sağlam işbirliyi” 
mövzularında panel iclaslar 
keçirilib.

Zirvə toplantısı fevralın 7-də 
işini davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, Mərmərə 
Qrupu Strateji və Sosial Araşdır-
malar Vəqfi 22 ildir ki, Avrasiya 
İqtisadi Zirvəsini sülh və dialoq 
layihəsi olaraq həyata keçirir. Bu 
toplantılar aktual problemlərin 
müzakirə edildiyi mühüm plat-
forma olmaqla bərabər, regio-
nun inkişafına və əməkdaşlıq 
əlaqələrinin genişlənməsinə 
töhfə verir.

Günel MƏLIKOVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

İstanbul

 � Fevralın 6-da Istanbul şəhərində XXII Avrasiya 
Iqtisadi Zirvə toplantısı işə başlayıb. Mərmərə Qrupu 
Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbirdə Azərbaycan hər il olduğu kimi, geniş 
tərkibli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Nümayəndə 
heyətinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, Milli 
Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərov, energetika 
naziri Pərviz Şahbazov, qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri, media təmsilçiləri daxildir. 

Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin nümayəndələri  

zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərdə olublar

 � Heydər Əliyev Fondunun “Regional Inkişaf” 
Ictimai Birliyinin nümayəndələri gün ərzində zəlzələdən 
zərər çəkmiş ərazilərdə olub, yeraltı təkanların vurduğu 
fəsadları araşdıraraq sakinlərin müraciətlərini qeydə 
alıblar. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın tapşırığı 
əsasında Şamaxı, İsmayıllı və 
Ağsu rayonlarında zərərçəkmiş 
sakinlərlə görüşən RİİB 
nümayəndələri ərazilərə baxış 
keçiriblər. Toplanmış məlumatlar 
Fondun rəhbərliyinə məruzə 
edilib.

Heydər Əliyev Fondu 
zəlzələ nəticəsində yaranan 
problemlərin həllində qarşıdakı 
günlərdə də dövlət qurumları ilə 
birlikdə sıx işləyərək sakinlərin 
məskunlaşması və rahatlıqlarının 
qısa zamanda təmin edilməsinə 
səy göstərəcək. 

Eyni zamanda, təbii fəlakət 

nəticəsində evlərini tərk etməyə 
məcbur qalan vətəndaşlarla 
daim əlaqədə olaraq onların 
qayğılarının aradan qaldırılması 
istiqamətində işlər aparılacaq. 
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SSRİ-nin dağılmasından 
sonra müstəqilliyini bərpa edən 
Azərbaycanda da korrupsiyaya 
qarşı sistemli mübarizə aparılır və 
hökumətin həyata keçirdiyi geniş-
miqyaslı islahat nəticəsində məmur-
vətəndaş münasibətləri keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qədəm qoyur. Lakin 
bir çox hallarda Azərbaycanın 
korrupsiya ilə mübarizə fəaliyyətinə 
verilən bəzi beynəlxalq qiymətlər 
situativ xarakter daşıyır və real 
mənzərəni əks etdirmir.

Bu bir faktdır ki, antikorrupsiya 
fəaliyyəti uzun müddəti əhatə edir 
və qısa zaman kəsiyində 100 faizlik 
nəticə gözləmək real deyil. Yəni 
korrupsiyaya qarşı mübarizə da-
yanmayan prosesdir. Azərbaycanda 
hökumət korrupsiyaya qarşı 
mübarizə məqsədilə qəbul edilmiş 
qanunların icrasını yaxşılaşdırmaq 
istiqamətində əməli addımlar atır 
və qanunların işlək vəziyyətdə 
olmasına daim nəzarət edir. Ən 
əsası, bu gün vətəndaşlar da dövlət 
xidməti sahəsində həyata keçirilən 
genişmiqyaslı dəyişiklikləri gündəlik 
həyatlarında hiss edirlər. Ancaq 
“Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı” 
hazırladığı “2018-ci il Korrupsiya 
Qavrama İndeksi”ndə subyektiv 
amillərə söykənərək, Azərbaycanın 
reytinqini aşağı salmışdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 
“Beynəlxalq Şəffaflıq” Təşkilatının 
“Korrupsiya Qavrama İndeksi”ndə 
nəticəsi sonuncu 2018-ci il hesabatı 
istisna olmaqla həmişə irəliləmişdir. 
Lakin Azərbaycanın “Korrupsiya 
Qavrama İndeksi”nin nəticələri 
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində aparılan isla-
hatları heç vaxt tam əks etdirmir. 

Oxucuya tam aydın olsun deyə, 
“Korrupsiya Qavrama İndeksi” 
haqqında qısa məlumat vermək 
yerinə düşər. “Transparency 
International” təşkilatının tərtib 
etdiyi “Korrupsiya Qavrama İndek-
si” dövlət sektorunda mövcud olan 
korrupsiya haqqında təsəvvürlərin 
dərəcəsindən asılı olaraq, ölkələrin 
sıralamasını müəyyən edir. İndeks 
hazırlanarkən, bir sıra nüfuzlu 
beynəlxalq institutların korrupsi-
ya ilə bağlı apardığı sorğulara, 
qiymətləndirmələrə istinad olunur. 
Təşkilatın saytında “Korrupsiya 
Qavrama İndeksi” barədə qeyd 
olunur ki, bu indeks dövlət sekto-
runda korrupsiyanın qavrayışının 
qiymətləndirməsidir. Bu, bütövlükdə 
dövlətin və ya cəmiyyətin 
korrupsiyaya uğraması kimi 
qiymətləndirilməməlidir. Bəs, indeks 
necə hesablanır? Burada qeyd 
etmək yerinə düşər ki, “Korrupsiya 

Qavrama İndeksi” “Transparency 
International” təşkilatının 1995-ci 
ildən etibarən dərc etdiyi ən başlı-
ca hesabatlardan biridir. 2013-cü 
ildən hesabatda xallar 100 bal (çox 
yaxşı), 0 bal (çox korrupsiyalaşmış) 
nisbətində müəyyən edilir. 2012-ci 
ilə qədər qiymətləndirmə 10 bal 
(çox yaxşı), 0 bal (çox korrupsiya-
laşmış) nisbətində müəyyən edilirdi. 
2017-ci il KQİ-nin hazırlanmasında 
ümumilikdə 13 fərqli hesabatın 
göstəriciləri nəzərə alınmışdı. 
Azərbaycanla bağlı isə 7 mənbənin 
məlumatlarından istifadə olunmuş-
du. 

Diqqətə çatdırmaq zəruridir ki, 
2017-ci il hesabatının hazırlanma-
sındakı mənbələr World Economic 
Forum Executive Opinion Survey 
(EOS), Bertelsmann Foundation 
Transformation Index 2017-18, 
Political Risk Services International 
Country Risk Guide, Economist 
Intelligence Unit Country Risk Ra-
tings, Global Insight Country Risk 
Ratings, Freedom House Nations in 
Transit və Varieties of Democracy 
(VDEM) Project olmuşdu. Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın 
nəticəsi hesablanarkən 7 təşkilatın 
tədqiqatı nəzərə alınırdı. Lakin bu il 
Dünya İqtisadi Forumunun hesa-
batı nəzərə alınmamışdır. Bunun 
səbəbi isə Dünya İqtisadi Forumu 
tərəfindən öz metodologiyalarına 
edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. 

Xatırladaq ki, ötən il Dünya 
İqtisadi Forumunun tədqiqatına 
əsasən Azərbaycana 52 bal veril-
mişdi və bu il həmin balın olmaması 
ümumi bala mənfi təsir etmiş və 
Azərbaycanın “Korrupsiya Qavrama 
İndeksi”ndə reytinqi zəifləmişdir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, “Korrupsi-
ya Qavrama İndeksi” 1995-ci ildən 
nəşr edilməsinə baxmayaraq, 2012-
ci ildə nəticələrdə olan qüsurlar 
və kəskin fərqlərlə bağlı tənqidlər 
səbəbindən bu indeksin hazırlanma 
metodologiyası dəyişdirilmişdir. 
Bununla belə, indeksə münasibət 
dəyişmir və bu gün də həmin indeks 
ciddi araşdırmalar və ya islahatla-
rın, tədbirlərin hazırlanması zamanı 
etibarlı mənbə sayılmır. Təşkilat 
özü də bu tənqid və iradları qəbul 
edir, çünki korrupsiyanın ölçülməsi 
və xüsusilə müqayisəli sıralanma-
sı çox çətin işdir. Bu səbəbdəndir 
ki, həmin indeksin ümumiyyətlə, 
ləğv edilməsi ilə bağlı təşkilata 
mütəmadi çağırışlar olur. Təşkilatın 
rəsmi saytında qeyd olunur ki, möv-
cud materiallar, məsələn, cinayət 
işləri və ya məhkəmə qərarlarının 
miqdarı əsasında müxtəlif ölkələr 
üzrə korrupsiya səviyyəsinin 

müqayisəli təhlilini aparmaq çox 
çətin, hətta bəzi hallarda müm-
künsüzdür: “Odur ki, təsəvvürlərə 
əsaslanma bu mənada ən müvafiq 
üsuldur”. Bəli, korrupsiyanın miqya-
sı təsəvvürlər əsasında ölçülür.

Azərbaycanda aparılan isla-
hatların dərinliyi, korrupsiyaya 
qarşı mübarizə istiqamətində əldə 

olunan nailiyyətlər, institutsional 
dəyişikliklərin daha genişmiqyaslı 
olması, korrupsiyanın aşağılarda 
məhdudlaşdırılması istiqamətində 
görülən tədbirlər Azərbaycanın 
“Korrupsiya Qavrama İndeksi”ndə 
daha yüksək bal almasını 
şərtləndirir. Azərbaycan brendinə 
çevrilən ASAN xidmətin təşkili 
və milyonlarla insana bu sistem 
çərçivəsində göstərilən xidmət 
məişət korrupsiyasını tamamilə 
məhdudlaşdırmışdır. Bundan baş-
qa, son illərdə elektron xidmətlərin 
sayı da getdikcə genişlənir, 
“Elektron Hökumət” portalına 
qoşulmayan dövlət orqanı qalma-
mışdır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, 
Azərbaycan hökumətinin həyata 
keçirdiyi islahatlar korrupsiyaya 
qarşı mübarizədə əhəmiyyətli 
irəliləyişlərə nail olmağa imkan 
vermişdir. Amma bu reallıq , “Kor-
rupsiya Qavrama İndeksi”ndə öz 
adekvat əksini tapmamışdır. 

Bu indeksin nəticələrini düz-
gün hesab etməyən ekspertlər 
və beynəlxalq təşkilatlar indeksin 
hazırlanmasında qüsurların oldu-
ğunu açıqlayırlar. Belə ki, indeksin 
hazırlanmasında bütün ölkələr üzrə 
bərabər sayda və eyni mənbələrdən 
istifadə edilmir. Azərbaycan üzrə 6, 
Serbiya üzrə 8, Rusiya və Moldova 
üzrə 9, Montoneqro üzrə isə cəmi 
5 mənbədən istifadə olunmuşdur. 
Misal üçün, bu indeksin hazırlanma-
sında istifadə edilən mənbələrdən 
biri olan “Dünya Ədalət Layihəsi 
– Hüququn Aliliyi İndeksi” Gür-
cüstana 100 baldan 63 bal ver-
mişdir, bu isə Gürcüstanın ümumi 
nəticəsinə əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir edir. Amma qeyd edilən təşkilat 
Azərbaycanı, qiymətləndirməmişdir. 
Və ya əksinə, bəzi təşkilatlar 
Azərbaycanı qiymətləndirsə də, 
digər ölkələri qiymətləndirməyib. 
Bu halda ölkələrin ümumi nəticəsini 
necə müqayisə etmək olar? Əlbəttə 
ki, bu, müqayisə obyektiv ola 
bilməz. Buna görə də ölkələrin 
nəticələri müxtəlif illər ərzində 
kəskin yaxşılaşır və ya zəifləyir. 

Mütəxəssislərin sözlərinə 
görə, “Korrupsiya Qavrama 
İndeksi”nin formalaşması za-
manı göstəricilər iqtisadi və si-
yasi sahədə fəaliyyət göstərən 

təşkilatların qiymətləndirməsinə 
söykənir. İqtisadi sahədə fəaliyyət 
göstərən qurumların hesabat-
larında Azərbaycan həmişə 
yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, 
Dünya İqtisadi Forumunun 
qiymətləndirilməsində Azərbaycan 
həmişə yüksəlir. Amma siyasi sfera-
dakı hesabatlarda isə Azərbaycanla 

bağlı qiymətləndirmədə qeyri-
obyektiv yanaşmaların şahidi 
oluruq. Hər zaman “Freedom 
House” təşkilatının Azərbaycana 
qarşı qərəzli münasibətini hamı 
bilir. Amma Azərbaycanın Dünya 
Bankının “Doing Business 2019” 
hesabatında 32 pillə irəliləyərək 25-
ci yerə yüksəlməsi faktı, nədənsə, 
diqqətdən yayınır. Fəxrlə demək 
lazımdır ki, Azərbaycan Dünya Ban-
kından yardım alan ölkədən qısa 
müddətdə donor ölkəyə çevrilmişdir. 
Bu da son iyirmi ildə Azərbaycanda 
bütün sahələrdə həyata keçirilən 
islahatların nəticəsində müm-
kün olmuşdur. Eyni zamanda, 
Azərbaycan “Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nda texnologiyaların in-
sanlara əlçatanlığına, vətəndaşların 
rəqəmsal həllərdə iştirakına görə 
dünyada 15-ci yerdədir. “İqtisadi 
azadlıq – 2019” indeksində də 
Azərbaycan investisiyaların azadlığı 
alt indikatoruna görə irəliləyişə nail 
olmuşdur. 

Bir sözlə, “Beynəlxalq Şəffaflıq 
Təşkilatı”nın sonuncu “Qlobal Kor-
rupsiya Barometri”ndə ölkəmizdə 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində ciddi irəliləyişlərin olması 
və korrupsiyanın səviyyəsinin 
azalması göstərilir. Hesabata görə, 
Azərbaycanda respondentlərin 79 
faizi korrupsiyanı cəmiyyətimizin 
üzləşdiyi əsas problemlərdən hesab 
etmir. Bu göstərici Avropa İttifaqı 
(68 faiz) və postsovet ölkələri (66 
faiz) üzrə müəyyən edilmiş orta 
göstəricidən yaxşıdır. Bu baxımdan 
ölkəmizin “Korrupsiya Qavrama 
İndeksi”ndə yeri reallığa uyğun 
deyil. Avropa Şurasının Korrupsiya-
ya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO), 
Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı 
Mübarizə Komitəsi (MONEYVAL), 
İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq 
(OECD) təşkilatının Antikorrupsiya 
Şəbəkəsi və BMT-nin alt qurumları-
nın müvafiq qiymətləndirmə raund-
larını uğurla keçmiş Azərbaycan 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
böyük irəliləyişlərə nail olmuşdur və 
bu proses vətəndaşların rihafının 
daha da yüksəlməsinə xidmət edir.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə barışmaz mövqe tutur

 � Korrupsiya əməlinin yaşı bəşəriyyətin tarixi 
qədər qədimdir – desək, yanılmarıq. Tarixin müxtəlif 
inkişaf mərhələlərində bu faktlara rast gəlinməsi 
də dediyimizi təsdiqləyir. Buna görə də, cəmiyyətin 
inkişafına əngəl olan korrupsiya ilə mübarizə prosesi 
daim aparılır. İkinci dünya müharibəsindən sonra 
bu prosesə daha geniş vüsət verilmiş və günümüzə 
qədər davam etməkdədir. 

Arman Babacanyan: Ermənistan hökumətinin 
iqtisadi inkişaf strategiyası yoxdur 

“Çiçəklənən Ermənistan” partiyasından deputat Paşinyanın Almaniyaya səfərini uğursuz hesab edir 
 � Bu yaxınlarda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 

Almaniyada səfərdə olub. Hökumətin başçısı və səfərdə onu 
müşayiət edənlər Berlindən qayıdandan sonra ölkə mediasına 
səfərin uğurlu keçdiyini bəyan etsələr də, qonşu ölkədə buna heç 
kəs inanmır. Belə ki, təkcə müxalifət düşərgəsi deyil, bütövlükdə 
Ermənistanın siyasi dairələri səfərin nəticəsiz başa çatdığını 
düşünür. 

Məsələn, Ermənistan parlamentində 
təmsil olunan “Çiçəklənən Ermənistan” 
fraksiyasında təmsil olunan deputat 
Arman Babacanyan özünün “Facebook” 
səhifəsində açıq şəkildə bildirib ki, Nikol 
Paşinyanın Almaniyaya səfəri tamamilə 
uğursuz və səmərəsiz olub. Bu barədə 
məlumatı Ermənistanın “1 in am” saytı 
yayıb. 

Deputat sosial şəbəkədəki statu-
sunda yazıb: “Maraqlıdır, Ermənistan 
hökumətinin başçısı Nikol Paşinyan 
Almaniyaya hansı konkret investisi-
ya təklifləri paketi ilə yola düşmüş-
dür? Səfər başa çatandan bugünə 
qədər məndə qəti əminlik hasil olub 
ki, Ermənistanın yeni hakimiyyətinin 
nə qısa, nə orta, nə də uzun müddətə 

hesablanan iqtisadi inkişaf strategiyası 
yoxdur”. 

Deputat bunu etiraf etməsə də belə 
bir məntiqi nəticə çıxarmaq olar ki, əgər 
Ermənistan hökumətinin ölkənin gələcək 
inkişaf perspektivlərinə dair proqramı 
yoxdursa, deməli, Avropanın iqtisadi 
“lokomotivi” hesab olunan Almaniya kimi 
bir ölkəyə cəlbedici investisiya layihələri 
təklif edə bilməz. 

Deputatın statusundan bəlli olan 
başqa bir maraqlı məqam isə budur ki, 
sən demə, bu vaxta qədər Ermənistanın 
N.Paşinyandan əvvəlki bütün dövlət 
və hökumət rəhbərləri Almaniyaya 
səfər edərək, bu ölkə ilə iqtisadi-siyasi 
əlaqələri gücləndirmək arzusunda olsa-
lar da, onların hamısının niyyəti gözündə 

qalıb. Belə ki, rəsmi Berlində Ermənistan 
rəhbərləri ilə görüşüb müzakirələr apar-
mağı vaxt itkisi hesab ediblər. 

Axı, Berlində də yaxşı başa düşürlər 
ki, Ermənistanın müstəqilliyi formaldır, 
onun iqtisadiyyatı faktiki olaraq, Rusiya-
nın iri şirkətlərinin inhisarındadır. İkinci 
tərəfdən, təcavüzkar siyasəti və əsassız 
ərazi iddiaları səbəbindən qonşuları 
Azərbaycan və Türkiyə ilə heç bir iqti-
sadi, siyasi, diplomatik əlaqələri olma-
yan Ermənistan faktiki olaraq bütün iri 
regional layihələrdən kənarda qalıb. Bəli, 
rəsmi İrəvan öz işğalçı siyasətindən əl 
çəkməyincə, bu ölkənin normal inkişafı 
mümkün deyil. 

Deputat Arman Babacanyanı yandı-
rıb-yaxan həm də budur ki, sələflərindən 
fərqli olaraq, Ermənistanın yeni 
hökumətinin başçısı üçün Almaniyaya 
səfər etmək fürsəti yaransa da, Nikol 
Paşinyan bundan faydalana bilməyib. 

Deputat Arman Babacanyan baş 
nazirin Almaniya səfərinin iqtisadi blo-
kunu hazırlayan məmurlardan soruşur 
ki, onlar niyə məxsusi olaraq bu səfər 

üçün Ermənistan ilə Almaniya arasın-
da qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi 
naminə hər hansı bir ciddi sərmayə 
layihəsi hazırlamayıblar? Deputat sonra 
acı təəssüflə vurğulayır ki, əslində, 
hökumətin onun sualına saxta cavab 
verməsinə heç bir zərurət yoxdur. Artıq 
hamı üçün bəllidir ki, Ermənistan tərəfi 
Almaniya şirkətlərinə cəlbedici investisi-
ya layihələri təqdim edə bilməyib. 

A.Babacanyan onu ciddi nara-
hat edən qısqanclıq hisslərini də dilə 
gətirib. O, Almaniya şirkətlərinin qonşu 
Azərbaycan və Gürcüstanda artıq bir 
sıra iri layihələri uğurla icra etdiklərini 
xatırladıb. 

A.Babacanyan yazıb: “Almaniya 
Kansleri Angela Merkelin üç Qafqaz 
dövlətinə ötənilki səfərindən sonra 
Almaniyanın KFW Bankı ilə Gürcüs-
tanın Neft-qaz korporasiyası arasında 
imzalanmış sazişə əsasən Gürcüs-
tanda ilk nəhəng təbii qaz anbarının 
tikintisinə başlanılıb. Almaniya hökuməti 
bu məqsədlə Gürcüstana 150 milyon 
avro kredit ayırıb. Bundan başqa, 

 Almaniya Gürcüstanın içməli su təchizatı 
və kanalizasiya sistemlərinin tikintisi 
və yenidənqurulması üzrə layihələrin 
həyata keçirilməsi üçün 190 milyon avro 
vəsait ayırıb”. 

Erməni deputatı A.Merkelin Bakıya 
səfəri zamanı Azərbaycan iqtidarı-
nın hörmətli qonaqla qarşılıqlı inam 
və etimad əsasında apardığı uğurlu 
müzakirələr də tamamilə hövsələdən 
çıxarıb. Axı, Almaniya hökumətinin 
rəhbəri Bakıda Avropa İttifaqının ener-
ji təchizatının yaxşılaşdırılması üçün 
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin həyata 
keçirilməsi üçün səylərini artıracağını 
vəd edib. Bu layihə çərçivəsində Av-
ropaya artıq 2020-ci ildən başlayaraq 
10 milyard kubmetrdən çox təbii qaz 

nəql ediləcək. Ciddi, təcrübəli siyasətçi 
olan A. Merkel, həmçinin bəyan edib ki, 
rəsmi Berlin Bakı ilə enerji sahəsində 
əməkdaşlığı gücləndirmək əzmindədir.

Azərbaycanın iqtisadi uğurla-
rı Ermənistanda təkcə “Çiçəklənən 
Ermənistan” partiyasından olan deputat 
Arman Babacanyanı deyil, Ermənistan 
siyasi isteblişmentinin hər bir üzvünü 
ciddi narahat edir. Lakin Ermənistan 
siyasətçiləri belə bir həqiqəti başa 
düşməlidirlər ki, nə qədər ki, Ermənistan 
Dağlıq Qarabağda öz təcavüzkar 
siyasətindən əl çəkməyib, bu ölkəni 
iqtisadi böhrandan xilas etmək mümkün 
olmayacaq. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
 “Xalq qəzeti” 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 37      Bakı şəhəri, 5 fevral 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 
tərkibi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi haqqında 
Əsasnamə”nin 5.11-ci bəndinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 
14 nəfərdən ibarət aşağıdakı yeni tərkibi təsdiq 
edilsin:

 Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin sədri
Kollegiyanın üzvləri:

Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin müavinləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası  
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri

Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında  
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 
rəisi

Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında  
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə 
Dövlət Agentliyinin direktoru

Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracların 
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin direktoru

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsinin tabeliyində Kadastr və Yer-
quruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinin direktoru

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının hüquq şöbəsinin 
müdiri

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsinin 
müdiri

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının dövlət əmlakının 
idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət 
şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının maliyyə, iqtisadi 
proqnozlaşdırma və daxili audit şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi Aparatının yerli qurumlarla iş 
və dövlət ehtiyaclarının ödənilməsinin təşkili 
şöbəsinin müdiri.

2. “Azərbaycan Respublikası Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin kollegiyasının 
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 18 iyun tarixli 232 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 6, maddə 
804; 2016, № 6, maddə 1189) 1-ci hissəsi ləğv 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 38      Bakı şəhəri, 6 fevral 2019-cu il
 “Dövlət və bələdiyyə yüklülüyü üzrə 

bildirişlərin daşınar əmlakın yüklülüyü-
nün dövlət reyestrinə daxil edilməsi üçün 
reyestrə inteqrasiya edilməli olan informasi-
ya sistemlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında

“Daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət 
reyestrinin aparılması Qaydaları”nın və “Daşı-
nar əmlakın yüklülüyünün dövlət reyestrindən 
istifadə haqqının məbləği”nin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 29 mart tarixli 1901 nömrəli 
Fərmanının 3.4-cü bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Dövlət və bələdiyyə yüklülüyü üzrə 
bildirişlərin daşınar əmlakın yüklülüyünün dövlət 
reyestrinə daxil edilməsi üçün reyestrə inteq-
rasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin 

Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnova-
siyalar üzrə Dövlət Agentliyi “Dövlət informasiya 
ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, 
aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və elektron 
hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 12 sentyabr tarixli 263 nömrəli Fərmanına 
uyğun olaraq, daşınar əmlakın yüklülüyünün 
dövlət reyestrinin informasiya sisteminin bu 
Qərarın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Siyahıda 
nəzərdə tutulan informasiya sistemləri və ehti-
yatları ilə əlaqələndirilməsini Elektron Hökumət 
İnformasiya Sistemi vasitəsilə təmin etsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

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

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 41      Bakı şəhəri, 6 fevral 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

netinin “Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana 
görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qayda-
ları haqqında” 1993-cü il 27 dekabr tarixli 
636 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin “Meşə təsərrüfatına 
dəymiş ziyana görə maddi məsuliyyətə cəlb 
edilmə qaydaları haqqında” 1993-cü il 27 
dekabr tarixli 636 nömrəli və “Meşə qanun-
vericiliyinin pozulması hallarının qarşısının 
alınması tədbirləri haqqında” 2004-cü il 30 
sentyabr tarixli 145 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2019-cu 
il 31 yanvar tarixli 30 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

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

1. “Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana 
görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qay-
daları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər  Kabinetinin 1993-cü il 27 dekabr tarixli 
636 nömrəli Qərarının 5-ci hissəsində “1-8” 
rəqəmləri “1-4, 6-8” rəqəmləri ilə əvəz edilsin 
və 5 saylı əlavəsi ləğv edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Meşə təsərrüfatına dəymiş ziyana 
görə maddi məsuliyyətə cəlb edilmə qaydala-
rı haqqında” 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 
nömrəli və “Meşə qanunvericiliyinin pozulması 
hallarının qarşısının alınması tədbirləri haqqın-
da” 2004-cü il 30 sentyabr tarixli 145 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu il 31 yanvar tarixli 30 nömrəli 
Qərarının 1.2-ci bəndində “1-7” rəqəmləri “1-4, 
6, 7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin və 5 nömrəli 
əlavəsi ləğv edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

7 fevral 2019-cu il, cümə axşamı8



Trend-in məlumatına görə, bu barədə Türkiyə  Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Yunanıstanın Baş naziri Aleksis 
 Tsipras ilə birgə mətbaut konfransında bildirib.

T.Ərdoğan deyib: “Biz Egey dənizində qaçqınlarla bağlı 
yeni faciənin qarşısını almaq üçün böyük səylər göstəririk. 
Türkiyə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə da-
vam edir. Lakin biz görürük ki, Aİ readmissiya mexanizminə 
riayət etmir”.

Prezident əlavə edib ki, Türkiyə ərazisində 4 milyon qaç-
qın var və onların qəbul edilməsinə ölkə 35 milyard dollara 
yaxın vəsait sərf edib.

İranın qərbində yerləşən Lorestan vilayətinin Xürrəmabad 
rayonunda yanacaq tankerinə hücum olunub.

Trend-in məlumatına görə, bunu İranın Lorestan vilayəti 
Xürrəmabad rayonunun qubernatoru Əsəd Abdullahi deyib.

Ə.Abdullahinin sözlərinə görə, naməlum silahlılar Çağərvənd 
magistralında yanacaq doldurma məntəqəsində tankerə atəş 
açıblar.

Silahlıların atəş açması nəticəsində 1 əsgər ölüb, 1 polis zabiti 
yaralanıb.

Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə, tankerin partlaması 
nəticəsində ətrafdakı binaların pəncərələri qırılıb. Silahlılar bir 
avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda deyilir ki, görülmüş tədbirlər 
çərçivəsində 2,5 min hektar sahədə yeni meşə 
ağacları əkilmiş, o cümlədən 36,1 hektar sahədə 
meyvə, ağac və kol cinslərinin toxumları səpilmiş 
və 7,7 min hektar sahədə meşələrin təbii bərpasına 
kömək tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bundan 
başqa, 46,9 min hektar meşə fondu torpaqlarında 
birdəfəlik suvarma işləri aparılmışdır.

Ümumilikdə 2018-ci ildə meşə ilə örtülü 
sahələrdən 59,7 ton meyvə, ağac və kol cinsləri 
toxumları tədarük edilmişdir ki, bunların da 14,5 
tonu qoz, 3,1 tonu şabalıd, 2,5 tonu ərik, 1,7 tonu 
badam, 1,2 tonu şaftalı, 0,5 tonu gilas, 0,3 tonu 
xurma, 0,1 tonu fındıq toxumlarının payına düş-
müşdür.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Fransanın paytaxtı Parisdə həmkarlar  
ittifaqlarının və “sarı jiletlilər”in etiraz 
aksiyalarında 18 min insan iştirak edib.

Trend-in məlumatına 
görə, bu barədə “20 minu-
tes” nəşri polis prefektura-
sına istinadən xəbər verir.

“CGT” həmkarlar ittifaqı 
tərəfindən Parisdə və Fran-
sanın digər şəhərlərində 
təşkil edilən etiraz aksiya-

larına ilk dəfə “sarı jiletlilər” 
hərəkatı da qoşulub.

Həmkarlar ittifaqı-
nın məlumatına əsasən, 
Parisdə küçələrə azı 30 
min etirazçı çıxıb.

Etiraz aksiyalarının 
iştirakçıları minimal əmək 

haqlarının 20 faiz artırılma-
sı, qadınlar və kişilər üçün 
bərabər əmək haqqı, vergi 
islahatlarının keçirilməsi, 
dövlət xidmətlərinin yax-
şılaşdırılması və ədalətli 
ekoloji islahatlar barədə 
tələblər irəli sürüblər.

Avropa İttifaqı Türkiyə ilə qaçqınların 
readmissiyası üzrə miqrasiya razılaşması-
na əsasən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri 
yerinə yetirmir.

 ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp Konqres qarşısında 
“Ölkənin vəziyyəti haqqın-
da” illik müraciətlə çıxışı 
zamanı bildirib ki, Şimali 
Koreya lideri Kim Çen Inla 
fevralın 27-28-də Vyetnam-
da görüşəcək.  Prezident 

Tramp hesab edir ki, 
Şimali Koreya ilə müharibə 
təhlükəsi məhz onun 
sayəsində aradan qaldırıl-
mışdır. Onun fikrincə, pre-
zident başqa birisi olsaydı, 
Şimali Koreya ilə razılşma 
da olmazdı. 

D.Tramp deyib: “ Biz 
güclü diplomatiya sayəsində 
Koreya yarımadasında 
sülhün bərqərar olması 
yönündə tarixi təkanımızı 

davam etdiririk. Sədr 
Kim və mən 27-28 fevral 
tarixlərində Vyetnamda 
görüşəcəyik”.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyində bu istiqamətdə aparılacaq 
islahatların, atılacaq addımların növbəti 
beş illik dövrü üçün yol xəritəsi hazır-
lanır. Bu məqsədlə müvafiq təkilflərin 
hazırlanması üçün nazirlikdə işçi qrupu 
fəaliyyət göstərir və bu işlərə beynəlxalq 
ekspertlər də cəlb edilib. Dövlət başçısının 
tapşırığına əsasən aparılan  islahatların 
bir istiqaməti də pensiya sisteminin 
təşkmilləşdirilməsi işləri çərçivəsində mi-
nimum və orta pensiyanın artım tempinin 
davam etdirilməsinə yönəlib.

Məlumat üçün bildirək ki, ölkədə 1,3 
milyon pensiyaçı var. Onlardan 58,3 faizi 

yaşa görə, 30,1 faizi əlilliyə görə, 11,6 
faizi ailə başçısını itirməyə görə pensiya 
alır. Ötən il əmək pensiyalarının orta aylıq 
məbləğində 6,8 faiz, o cümlədən yaşa görə 
əmək pensiyalarının məbləğində 7,3 faiz 
artım qeydə alınıb.

 “Xalq qəzeti”

Bunu AMEA-nın 
Geologiya və Geofizi-
ka İnstitutunun palçıq 
vulkanizmi şöbəsinin 
rəhbəri, geologiya-mi-
neralogiya elmləri doktoru, professor Adil 
Əliyev deyib.

A.Əliyev bildirib ki, güclü zəlzələ vulkan-
ları oyadır: “Əgər vulkan enerjisini topla-
yaraq püskürməyə hazır vəziyyətə gəlib 
çatıbsa və zəlzələ episentrindən 80-100 
km radiusda olarsa, zəlzələ vaxtı yaranan 
gərginlik vulkanın püskürməsinə səbəb 
olur. Güclü zəlzələ enerji toplayan palçıq 
vulkanının oyanmasına təkan verir. Amma 

zəlzələdən sonra vulkanların 
vəziyyətinin necə olduğunu yox-
lamaq üçün əraziyə ekspedisiya 
təşkil etmək lazımdır. Lakin ha-
zırda zəlzələnin vulkanlara necə 

təsir etməsi barədə dəqiq məlumat yoxdur. 
Ola bilər ki, bu zəlzələdən sonra Şamaxıda 
və Qobustanın şimalında bəzi vulkanlar 
püskürsün”.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 
quru və dənizdə 350-dən çox palçıq 
vulkanı var. Hər il 3-5 vulkanda müxtəlif 
intensivlikdə püskürmələr baş verir. La-
kin seysmik aktivliyin artdığı dövrlərdə 
püskürmələrin sayı çoxalır.

Nigeriyada 26 nəfər silahlı 
hücumun qurbanı olub

Legit portalının polis orqanlarına istinadən 
verdiyi məlumata görə, Nigeriyanın Zamfara ştatında 
silahlılar kəndlərə hücum ediblər. Hücum zamanı  
26 nəfər həlak olub.

Qusao rayonunda baş vermiş silahlı hücum nəticəsində 
15 nəfər həlak olub, silahlılar həmçinin 6 qadın və 1 kişini 
girov götürüblər.

Polis nümayəndəsi Məhəmməd Şehu bildirib ki, girov 
götürülənlər sonra azad edilib.

Digər silahlı hücum Bakkuium rayonunda baş verib. 
Silahlılar 11 nəfəri qətlə yetirib, evləri yandırıblar.

Hazırda sabitliyi bərpa etmək mümkün olub. Kəndlərə 
xüsusi təyinatlılar və qoşun bölmələri göndərilib.

 “Xalq qəzeti”

 � Braziliyanın 
cənubunda Minas-Jerays 
ştatında dəmir filizi mədənində 
faydalı qazıntı tullantılarının 
buraxıldığı su anbarında 
bəndin dağılması nəticəsində 
ölənlərin sayı 142 nəfərə çatıb.

“G1” portalı yerli hakimiyyətə 
istinadən xəbər verir ki, həlak olanlar-
dan 122 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən 
edilib. 200-ə yaxın adam itkin düşmüş 
sayılır.

Qeyd edək ki, yanvarın 25-
də “Vale” şirkətinin metallurgiya 

sənayesinin tullantılarının olduğu 
su anbarında bəndin dağılması ağır 
nəticələrə səbəb olub. Yaxınlıqda-
kı Brumadinyo şəhərində bir neçə 
ev palçıq axını altında qalmışdır. 
Xilasedicilər mobil telefonların geo-
lokasiya funksiyasının köməyi ilə lil 
altında qalmış adamların cəsədlərinin 
bir qismini çıxarmışlar. 

“Vale” şirkəti həlak olanların hər 
birinin ailəsinə 100 min dollar kom-
pensasiya verəcəyini bildirmişdir.

 “Xalq qəzeti”

Bunu Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim 
Kalın Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun 1915-ci il 
hadisələri ilə bağlı sözlərini şərh edərkən deyib. O bildirib 
ki, “erməni soyqırımı”nın heç bir tarixi əsası yoxdur və 
1915-ci ildə ermənilərin kütləvi qırğınını sübut edən heç bir 
fakt mövcud deyil.

İ.Kalın qeyd edib ki, Türkiyə Fransa Prezidentinin 
mövqeyini kəskin pisləyir. Mətbuat katibinin sözlərinə görə, 

E.Makron bu açıqlamalarla böhranın davam etdiyi Fransa-
da gündəmi dəyişməyə çalışır.

 “Xalq qəzeti”

97 fevral 2019-cu il, cümə axşamı

Yanacaq tankerinə silahlı hücum

Pensiya sisteminin 
inkişafına dair yol 
xəritəsi hazırlanır

 Zəlzələ bəzi palçıq vulkanlarının 
aktivləşməsinə təsir edə bilər

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab Ilham 
Əliyevin sosial sahə ilə bağlı 
uğurlu islahatlar proqramı-
nın mühüm istiqamətlərindən 
biri pensiya sisteminin inki-
şaf etdirilməsi, bu sistemin 
əhatəliliyinin və pensiyaların 
artırılması, pensiya təminatı 
sahəsində sosial ədalət prinsi-
pinin gücləndirilməsidir.

Ötən gün baş 
verən zəlzələ 
 Şamaxıda və 
 Qobustanın şimalın-
da bəzi vulkanların 
aktivləşməsinə təsir 
edə bilər.

Ərdoğan 
Avropa 

İttifaqını 
ittiham  

edib

Sammit Qondarma erməni soyqırımı yalandır
Erməni soyqırımı” yalandır və siyasi uy-

durmadır.

Braziliyada bəndin 
dağılması nəticəsində 

ölənlərin sayı 142-yə çatıbMeşələr  
bərpa  
edilir

Vyetnamda 
keçiriləcək

ABŞ və Koreya Xalq 
 Demokratik Respublikası 
(KXDR) liderləri arasında 

 görüş 27-28 fevral tarixlərində 
Vyetnamda keçiriləcək

 Ötən il Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Departamenti 
tərəfindən tarlaqoruyucu meşə zolaqla-
rının, yaşıllıqların salınmasında iqtisadi 
səmərə verən bitki növlərindən istifadə 
səviyyəsinin artırılması, meşə sahələrinin 
seyrəkləşməsinin və azalmasının, torpaqla-
rın eroziyası təhlükəsinin qarşısının alınması 
və bütövlükdə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdı-
rılması məqsədi ilə ölkənin 42,3 min hektar 
meşə fondu torpaqlarına xidmət göstərilmiş, 
o cümlədən 10,2 min hektarda meşə-bərpa 
tədbirləri aparılmışdır. 

Parisdə etiraz aksiyasında  
30 minə yaxın insan iştirak edib



“Azərsu” ASC
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmış 

maliyyə hesabatlarının auidit olunması xidmətlərinin satınalınması üçün

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

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin, Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs- Murad Abışevdən, te-
lefon-431 47 67/1087 və Hikmət Qasımov-
dan, telefon- 431 47 67/2249) ala bilərlər. 

İştirak haqqı 300 manatdır.   
Təşkilat - “Azərsu” ASC

VÖEN - 9900001751
Bank - “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M\h- AZ 37 NABZ 

0135010000000001944

S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ 65 AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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 orqanın-
dan arayış; 

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- əsas fəaliyyət istiqaməti MHBS-nin 
tətbiqi və maliyyə hesabatlarının auditi 
olmalı və bu sahədə 10 ildən artıq fəaliyyət 
göstərməlidir;

- iddiaçı ən azı 2 (iki) kommunal 
sahə üzrə MHBS-yə uyğun hazırlanmış 
konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları hazır-
lamış olmalıdır.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 4 mart 
2019-cu il saat 18 .00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 12 mart 2019-cu il saat 16 .00-a 
qədər, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 mart 2019-cu il 
saat 16 .00-da yuxarıda göstərilən ün-
vanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi 
Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi

 malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Səhiyyə Nazirliyinin istifadəsində 

olan informasiya sistemlərinin proqram 
təminatı kompleksinə texniki xidmətlərin 
göstərilməsi .

Lot-2. Səhiyyə Nazirliyi Təcili və 
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 
“113” və Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz 
Tibbi Yardım Stansiyasının “103” dispetçer 
xidməti məlumat mərkəzlərinin informasiya 
sistemlərinə texniki xidmət göstərilməsi.

Lot-3. Nümunəvi tibbi informasiya 
sisteminə texniki xidmət göstərilməsi .

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, yu-
xarıda qeyd edilən işlərin yerinə yetirilməsi 
üçün öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə aşağıda 
göstərilən ünvana təqdim etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq məqsədilə iştirakçılar hər 
lot üçün 250 manat məbləğində iştirak haq-
qını qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra 
tender sənədlərini Səhiyyənin İnformasi-
yalaşdırılması Mərkəzindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1a, telefon- 596-11-39, 
əlaqələndirici şəxs- Ramil İsmayılovdan ) ala 
bilərlər.

Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılmasi 
Mərkəzi

VÖEN-1401798401

DXA
Kod -210005 
H/h -AZ97C-

TRE00000000000002128204
M/h -AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T.BİK: CTREAZ22
VÖEN-1401555071
Fond -7, maddə -142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilindədir.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşagıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
 - tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
 - tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdı);
 - tender təklifi dəyərinin 2 faizi 

həcmində bank təminatı;
 - Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

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

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

 - iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

 - iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

 - digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiacılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 6 mart 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzinə, Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1a nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart 2019-cu 
il saat 16.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi  
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin Təcili Yardım Avtobazası

2019-cu ildə Rusiya və digər xarici markalı avtomobillər üçün ehtiyat 
hissələrinin, idarəyə lazım olan digər mal,materialların, 

”Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-Benz Sprinter” markalı  
avtomobillər üçün diaqnostika, ehtiyat hissələrinin bərpası,  

xətdə texniki xidmət işlərinin və daşınma xidmətinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Rusiya və digər xarici markalı avto-

maşınlar üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot- 2. İdarəyə lazım olan digər mal və 

materialların satınalınması.
Lot -3. “Mercedes-Benz Vito”, “Mercedes-

Benz Sprinter” markalı avtomaşınlar üçün 
diaqnostika, ehtiyat hissələrinin bərpası, 
kondisionerlərin təmiri və doldurulması, sayrışan 
işıqların təmiri və xətdə texniki xidmət işlərinin 
satınalınması.

Lot- 4. Daşınma (evakuator) xidmətinin 
satınalınması.

İddiaçılar öz tender təkliflərini bütün vergi və 
rüsumlar nəzərə alınmaqla hesablamalıdırlar.

Üstünlük veriləcək meyarlar- ən sərfəli 
qiymət, yüksək keyfiyyət (orijinal ehtiyat 
hissələri),”Mercedes-Benz” şirkəti tərəfindən 
istifadəyə icazəli diaqnostik proqram təchizatı və 
24 saatlıq xətdə texniki xidmət işləri, bu sahədə 
peşəkarlıq, maliyyə imkanları və malların qrafikə 
uyğun təhvili.

Potensial imkanları olan iddiaçılar tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Bakı Baş Səhiyyə 
İdarəsinin Təcili Yardım Avtobazasının hesab-
laşma hesabına hər bir lot üçün 100 manat 

məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən sonra 2019-
cu il martın 14-dək Bakı, N.Quliyev küçəsi 5 
nömrəli ünvanda əlaqələndirici şəxs A.Cəfərlidən 
ala bilərlər:

DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h -AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
BBSİ Təcili Yardım Avtobazası
H\h- AZ10CTRE00000000000002128218
VÖEN- 1500247381
Büdcə təsnifatı kodu - 142340
Büdcə səviyyəsi kodu - 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak etmək istəyən bütün 

iddiaçılar aşağıdakı sənədləri hazırlayıb tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazı-
lı müraciət (müraciətdə müəssisənin adı, 
yerləşdiyi ünvanı, poçt indeksi, telefon nömrəsi, 
rəhbərin adı və soyadı göstərilməklə imzalanmış 
və möhürlənmiş olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə sənəd;
- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim olunur);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər ölənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti).

 Tenderdə iştirak etmək istəyən iddiaçılar 
yuxarıda göstərilən sənədlərini bir ədəd əsli, bir 
ədəd surətini (tender təklifi və tender təklifinin 
təminatı istisna olmaqla) 2019-cu il martın 
 14-dən gec olmayaraq Təcili Yardım Avtobazası-
nın tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

 İddiaçılar tender təkliflərini bir ədəd əsli,bir 
ədəd surəti ikiqat zərfə qoyaraq imzalanmış, 
möhürlənmiş şəkildə 1 aprel 2019-cu il saat 
14 .00-dək tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan zərflər açılmadan iddiaçılara qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 2 aprel 2019-cu il saat  14.00-da 
Təcili Yardım Avtobazasında açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun olaraq keçiriləcəkdir.

Telefon-541-54-80.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 
2019-cu ildə tibb müəssisələri üçün  

resept blankları formalarının satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Resept blankları formalarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğun yuxarıda göstərilən lot üzrə öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat qapalı zərfdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Malların təchizatı cədvəli hər ay 
müəyyən edilmişdir və 2019-cu il dekabrın 31-nə 
kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq istəyənlər 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Ş. Nəsirova, telefon - 
 441-26-03 daxili 141.

Ünvan- Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyi, Bakı, M. Mirqasımov küçəsi 1A.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşa-
ğıdakı məbləğdə işitrak haqqı ödədikdən sonra 

yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.
İştirak haqqı 200 (iki yüz ) manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
VÖEN- 1400049171
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
 VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- AZ81CTRE00000000000002128201
 Fond -7, iqtisadi təsnifat kodu- 142340 

(xəzinə hesab kitabı- 002730)
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 15 

mart 2019-cu il saat 11.00 –a qədər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq edən 
sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat şəhadətnaməsinin, 
nizamnaməninin və lisenziyanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması 
haqqında texniki məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin olub – 
olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və surəti) ten-
der təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı 
ilə birlikdə 29 mart 2019-cu il saat 11.00-a qədər 
ikiqat zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
Bakı, M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvan-
da yerləşən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinə təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır.

Tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmaqla tender 
təklifi ilə birlikdə təqdim edilir. Bank təminatını 
tender təklifi zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və qiymətləndirilməyə 
buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı , M.Mirqasımov 
küçəsi 1A nömrəli ünvanda yerləşən Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyində 1 aprel 2019-cu 
il saat 11.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştiak 
edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Şəki “Acı-Nohur” Qış Otlaqlarının Su 
Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 
2019-cu ildə nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat hissələri və əsaslı 

təmirə lazım olan tikinti materiallarının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələri və əsaslı təmirə lazım olan tikinti 
materiallarının satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 120 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Şəki şəhəri, Bağbanlar küçəsi 59 nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs-Musayev Etiqad 
Etibar oğlundan (telefon- 02424-4-88-90) ala 
bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat-Şəki, “Acı-Nohur” Qış Otlaq-

larının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı 
İdarəsi

VÖEN- 3000178451
Adı- Şəki YXO
H\h- AZ 03AİİB 32051019447000201170
VÖEN- 3000104011
Bank- “Kapital Bank”ın Şəki filialı 
Kod- 200703
VÖEN- 9900003611
M\h AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK.ALLBAZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank zəmanəti (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair borcun olub-
olmaması barədə müvafiq arayışlar;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstəribsə, bütün 
fəaliyyəti dövrü üçün);

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün iddiaçıların 
potensial imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 6 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Şəki şəhəri, “Acı-Nohur” QOSTSİİ-yə 
(ünvan- Şəki, Bağbanlar küçəsi 59) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 7 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Bu barədə məlumat www.tender.gov.az 
internet saytında yerləşdirilmişdir.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Sair xərclərin satınalınması.
Lot-2.Digər alışlar və xidmətlərin 

 satınalınması.
Lot-3.İstehsalda istifadə olunmayan 

qeyri-maddi aktivlərin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zəflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştiraklçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, B.Səfəroğlu 
küçəsi 144 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- 
N.Rıjova,telefon-594-08-32) ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 50  manatdır.
VÖEN- 1404497191
H\h - AZ73C-

TRE00000000000002178203
Büdcə təsnifat kodu-   

142340

Büdcə səviyyəsinin  kodu - 7
Bank- ABB Nəsimi filialı
Kod- 805614
VÖEN- 9900001881
M\ h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
SWIFT- İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqındsa 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 
rekvizitlər;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 13 mart 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 27 mart 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, B.Səfəroğlu küçəsi 144 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflət açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019- cu 
il saat 12.00-da Bakı şəhəri, B.Səfəroğlu 
küçəsi 144 nömrəli ünvanda da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Qəbələ Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisi (2-ci mərhələ, 
tikintinin davamı).

Tenderdə iştirak etmək istəyən hü-
quqi şəxslər aşağıdakı zəruri sənədlərə 
malik olmalıdırlar. 

-tikinti - quraşdırma işlərinin həyata 
keçirilməsi barədə lisenziya; 

-müəssisənin maddi- texniki bazası 
və kadr potensialı barədə təsdiq edilmiş 
məlumat;

-səhiyyə obyektlərinin təmir - tikintisi 
sahəsində ən azı 3 illik iş təcrübəsi və 
maliyyə dövriyyəsi (10,0 milyon manat-
dan az olmamaq şərtilə) haqqında təsdiq 
edilmiş sənədləri olan müəssisələrə 
üstünlük veriləcəkdir. 

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar Lot üçün 
300,00 (üç 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:
B1. Benefisiar (alan) bank
Beneficiary Bank

Adı/Name DXA
Kodu/Code 210005
VÖEN/INT 1401555071
M/h Corr.Acc. AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T./S.W.I.F.T.CTREAZ22
B2. Alan müştəri/ Beneficiary
Adı/Name AR Səhiyyə Nazirliyi
HesabAccount № AZ81C-

TRE00000000000002128201
VÖEN/INT 1400049171
Fond - 7, maddə -142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
Tender iştirakçıları öz tender 

təkliflərini əsas şərtlər toplusunun 
tələblərinə üyğun olaraq iki nüsxədən 
ibarət hazırlayaraq, ikiqat bağlı zərfdə 
28 mart 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan 
tender təkliflərinə komissiyada baxılma-
yacaq, zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. Tender təklifləri və zərflərin bağla-
nan hissəsi iddiaçı tərəfindən imzalanıb 
möhürlənməlidir. Zərflərin üzərinə əsli və 
surəti sözləri qeyd edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmayır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 
15 mart 2019-cu il saat 17.00-a kimi ten-
der komissiyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığı və gələcəkdə 
davamlı şəkildə mənfəətli olduğunu 
nümayiş etdirən sənədlər və auditdən ke-
çirilmiş balans vərəqələri və ya sifarişçini 
qane edəcək digər maliyyə hesabatları. 
Tender iştirakçısının ümumi kapitalı ilə 
ümumi öhdəlikləri arasındakı riyazi fərq 
müsbət olmalıdır.

- 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 açıldı-
ğı gündən sonra azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə qalmalıdır;

Göstərilən sənədlər tələb olunan 
qaydada hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş 
vaxtda tender komissiyasına təqdim 
olunarsa, həmin iştirakçılar iddiaçı kimi 
qeydə alınacaqdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son 
tarixi 28 mart 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 29 mart 2019-cu il 
saat 15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. “Agilent” şirkətinin 7820 model 

nömrəli qaz xromatoqraf cihaz kompleksinin, 
“UFED Touch 2” avadanlığının və “UFED 
Touch2” proqram təminatının yenilənməsinin 
satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar.

İddiaçılar 350.00 (üç yüz əlli) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzindən 
ala bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs, 
 telefon-012/498-05-43.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirli-
yinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi

VÖEN- 1700326621
H/h- AZ34CTRE00000000000002088501
Fond -7 Maddə - 142340 

Tender xərci
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK CTREA22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi (bir) 
məbləğində bank təminatı (təklif zərfləri 
açıldığı gündən sonra 60 bank günü ərzində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların son bir ildə analoji işlər üzrə 
təcrübəsi və potensial imkanları haqqında 
məlumat.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 1 mart 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
11 mart 2019-cu il saat  17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Xaqani küçəsi 14 nömrəli ünvanda 
yerləşən Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Eks-
pertizası Mərkəzinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 12 mart 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 
Mədəniyyət üzrə Elmi Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

7 fevral 2019-cu il, cümə axşamı10



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

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dərman və sarğı 

ləvazimatlarının satınalınması.
Lot-2. Tibbi sərf materiallarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar.

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

Adı- DİN-in Respublika Hospitalı
VÖEN- 1500395041
ADI- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD- 210005
VÖEN- 1401555071

M/h- AZ41NABZ 
01360100000000003944

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

00000000000002077703
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
25 fevral 2019-cu il saat 15.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 5 mart 2019-
cu il saat 15.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov 
prospekti 36 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 6 mart 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov pros-
pekti 36 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Keçirilən tədbir və konsertlərin 

reklamlarının videoçarxlarda və afişalarda 
Bakı şəhərində yerləşdirilməsi xidmətlərinin 
satınalınması .

Lot -2. Kitabların nəşri və çap işlərinin 
satınalınması .

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara 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, Dənizkənarı Milli Park, M.Useynov 
prospekti 30 nömrəli (Yusif Əliyevdən, tele-
fon- (012) 497-89-72) ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı lot-210 manat, lot-2 175 
manatdır

H\h-AZ20CTRE 
00000000000004638301 

VÖEN-1701066551
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005
VÖEN-1401555071

M/h- AZ41NABZ 
01360100000000003944

S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Fond-7
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 12.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 6 mart 2019-cu il saat 12.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Dənizkənarı Milli Park, 
M.Useynov prospekti 30 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2019-cu il 
saat 12.00-a qədər Bakı şəhəri, Dənizkənarı 
Milli Park, M.Useynov prospekti 30 nömrəli 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Su İdmanı Sarayı” MMC 
təmizlik xidmətinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1.Təmizlik xidmətinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 150 (yüz 
əlli) manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik Əhəd 
Yaqubov küçəsi 15 nomrəli ünvanda yerləşən 
“Su İdmanı Sarayı”ndan (əlaqələndirici şəxs- 
Bəhruz Zeynizadədən, telefon-055-530-99-98) 
ala bilərlər.

Təşkilat- “Su İdmanı Sarayı” MMC
Hh- AZ58PAHA38090AZNHC0290048918
VÖEN- 1701859441 
Bank- “PAŞA Bank” ASC
Kod- 505141 
VÖEN- 1700767721
Mh- AZ82NABZ01350100000000071944

SWIFT- PAHAAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri ¬qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi ( zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

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

Tender proseduru “Dövlət  satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
 Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 fevral 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 6 
mart 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, akademik Əhəd Yaqubov 
küçəsi 15 nömrəli ünvanda yerləşən “Su 
İdmanı Sarayı”nın tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2019-cu il saat 
12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, akademik 
Əhəd Yaqubov küçəsi 15 nömrəli ünvanda 
yerləşən “Su İdmanı Sarayı”nda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 daxili vəsaiti hesabına mövcud su təchizatı, 

kanalizasiya şəbəkə və qurğularının (su kəmərləri 
və kanalizasiya kollektorları, təmizləyici 

qurğular, nasos stansiyası və s) dəmir-beton, 
metal konustruksiya elementlərinin müayinəsi 

xidmətlərinin satınalınması məqsədilə  
kotirovka sorğusu elan edir

 Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması Departamentinin 
satınalmaların təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- şöbə rəisi Nicat 
Abduləzizova, telefon- 431 47 67/1035 və Tural Rzayevə, 431 47 
67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanmış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 13 fevral 2019-cu il 
saat 16.00-dan gec olmamaq şərti ilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
67 nömrəli ünvanda 14 fevral 2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prose-
durunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 

2019-cu ildə ərazilərin yaşıllaşdırılmasının satınalınması  
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4 nömrəli ünvana müraciət edə 
bilərlər. Əlaqələndirici şəxslər - E.Əliyev və 
V.Məmiyev, telefonlar- 569-95-10, 590-65-31.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər imzalanmış və möhürlənmiş 
kotirovka təkliflərini 19 fevral 2019-cu il saat 
12.00-dan gec olmamaq şərtilə yuxarıda qeyd 
olunan ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka 

təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 20 fevral 2019-cu il saat 

12.00-da Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 
4 nömrəli ünvanda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin 
açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Sənədlərin qəbulu hər gün saat 11.00-
dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a 
qədərdir.

Daxili Qoşunların  
Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 dekabr 2018-ci il və 11 

yanvar 2019-cu il tarixli nömrələrində dərc edilmiş 
Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsinin 

2019-cu il üçün tender elanlarında sənədlərin, 
bank təminatının təqdim olunması və təklif 
zərflərinin açılışı tarixi aşağıdakı kimi oxunmalıdır:

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 1 fevral  2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 
fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Zaqatala 
şəhəri, F.Əmirov küçəsi 46 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 12 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
 “Xalq qəzeti”nin 11 

yanvar 2019-cu il tarixli 
nömrəsində dərc edilmiş 
“Azərbaycan Televizi-
ya və Radio Verilişləri” 
 QSC-nin 4 lot üzrə açıq 
tender proseduru kor-
porativ səbəblərə görə 
təxirə salınır. Satınal-
ma prosesinin yenidən 
keçirilməsi ilə bağlı 
müvafiq qaydada elan 
veriləcəkdir. 

Qusar Suvarma 
Sistemləri İdarəsi 

2019-cu ildə əsaslı təmir işlərinin görülməsi 
və tikinti materiallarının satınalınması ilə 

əlaqədar kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusu tikinti materiallarının 

 satınalınması (282220) maddəsi üzrə keçiriləcəkdir.
 Kotirovka təklifləri 4 mart 2019-cu il saat 17.00-dək 

qəbul olunur.
Təklif zərfləri 5 mart 2019-cu il saat 11.00-da açıla-

caqdır.
Ünvan- Qusar şəhəri, Ç.Qurbanov küçəsi 21 a, 

əlaqə telefonu- (02338)-5-54-08.

DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ 
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS

imtahan zalları üçün qablaşdırılmış içməli suyun 
satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

İddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlərə təklif olunur ki, öz kotirov-
ka təkliflərini möhürlənmiş və imzalanmış zərfdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün qeyd olunan sənədlər
-nizamnamənin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnaməsinin surəti (notarial qaydada təsdiq olunmuş); 
-kommersiya hüquqi şəxsin rekvizitləri (möhürlənmiş və imza-

lanmış şəkildə) 
-kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış (no-

tarial qaydada təsdiq olunmuş)və iddiaçının tender təklifi 14 fevral 
2019-cu il saat 15.00-dək AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M (əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyevə, telefon- 
012-502-47-53/56/58, daxili 144) nömrəli ünvana təqdim edilməlidir. 

Təkliflər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki təkliflər Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). Kotirovka sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçılar və ya onların səlahiyyətli nümayəndələri 15 fevral 2019-
cu il saat 11-00-da zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

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

2019-cu ildə şəhərin abadlaşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə

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

tender təkliflərini möhürlənmiş, 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 220 (iki 
yüz iyirmi) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 
140 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs-
Tumarxanov İkram Cavid oğlundan, telefon- 
02338- 5-31-83) ala bilərlər.

Təşkilat- Qusar RİHB-İn Qusar ŞİƏD üzrə 
Nümayəndəliyi

VÖEN-4700044181
H\h- AZ17A11B 32051019444800201148
Qusar YXO
Bank- “Kapital Bank”ın Qusar filialı
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M\h- AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ. F.T- AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi dəyərinin 1%-i həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub- ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanların-
dan arayışlar (arayışlar tender komissiyasının 
adına alınmalıdır);

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti (forma-1, forma-2);

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

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

- iddiaçıların gördükləri analoji işlər haq-

qında məlumat;
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 11 mart 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 
mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər Qusar Ra-
yon İcra Hakimiyyəti Başçısının Qusar ŞİƏD 
üzrə Nümayəndəliyinə (ünvan- Qusar şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 140) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 mart 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 

2019-cu ildə inventarların, təsərrüfat mallarının, avadanlıqların və qazanxana 
avadanlıqlarına texniki qulluqların göstərilməsinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İnventarların satınalınması.
Lot-2. Təsərrüfat mallarının satınalın-

ması.
Lot-3. Avadanlıqların satınalınması.
Lot-4. Avadanlıqlara texniki qulluqların 

göstərilməsinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların 
(xidmətlərin və ya işlərin) keyfiyyəti və yerli 
istehsal olması nəzərə alınmaqla ən aşağı 
qiymətə, əsas şərtlər toplusunda göstərilən 
meyarlar əsasında ən sərfəli tender təklifinə 
üstünlük veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 150 manat, lot-2 və 
lot-3 – hər biri 100 manat və lot-4 isə 200 
manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
M/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570

VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, 
poçt indeksi, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənmiş və 
imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla) tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim olunmalıdır. Bank təminatını 
tender zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

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

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

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-cu 
ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların (xidmətlərin və ya 
işlərin) təchizatı sahəsində fəaliyyəti, mad-
di-texniki və kadr potensialı barədə ətraflı 
məlumat (analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının 
potensial texniki və kadr imkanları haqqında 
rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 13 mart 2019-cu il saat  12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 28 
mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunla-
rın Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə 
təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan tender təklifləri və sənədlər qəbul 
olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu hər gün saat 
 11.00-dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 
18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
29 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4, telefonlar – 569-95-10, 590-65-
31, əlaqələndirici şəxslər – E.Əliyev və 
V.Məmiyev.

Daxili Qoşunların  
Tender komissiyası

117 fevral 2019-cu il, cümə axşamı
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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.
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AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
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SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7321

299

40 qəpik

ABŞ

Mərasim aparıcısız keçiriləcək
Fevralın 24-də baş 

tutacaq “Oskar” mü-
kafatının təqdimetmə 
mərasimi aparıcısız 
keçiriləcək.

Məlumata 
görə, prodüserlərin 
qərarından sonra 
mükafatları məşhurlar 
təqdim edəcək. Bildirilir 
ki, bu ideya həm Ame-

rika Kino Akademiyası, həm də mərasimin yayımlana-
cağı telekanal tərəfindən dəstəklənib.

Qeyd edək ki, “Oskar”ın təqdimetmə mərasimi yal-
nız 1989-cu ildə aparıcısız keçirilib.

Xəbəri “ABC” telekanalı yayıb.

Belarus

Sərhədə əlavə qüvvə yeridilir
Belarus Dövlət 

Sərhəd Xidməti 
Ukrayna ilə 
sərhəddə sərhədçi 
sayının artırıldığı-
nı, bu istiqamətdə 
xüsusi manevr 
qruplarının yara-
dıldığını açıqlayıb. 
Sərhəd daha 
etibarlı qorunması 
üçün yeni avadan-
lıqla təchiz olunur.

Belarusun Ukrayna ilə sərhədə əlavə qüvvələr 
yerləşdirməsinin səbəbinə dair rəsmi izahat verilmir.

Xəbəri TASS yayıb.

Böyük Britaniya

Con Kentli sağdır
İŞİD terror qrup-

laşması tərəfindən 
yeddi il əvvəl Suriyada 
oğurlanmış britaniyalı 
jurnalist Con Kentli hələ 
də sağdır. Məlumata 
görə, Britaniya DİN 
rəhbərinin təhlükəsizlik 
məsələləri üzrə müavini 
Ben Uolles jurnalistlərlə 
görüşündə bununla 

bağlı təfərrüatlara varmaqdan imtina edib. O, həmçinin 
terrorçuların jurnalisti hazırda harada saxladıqları 
barədə də informasiya verməyib.

Qeyd edək ki, “Sandey Tayms” qəzetinin fotomüxbi-
ri Con Kentli 2012-ci ilin iyulunda əsir götürülmüşdü.

Xəbəri “Guardian” yayıb.

Türkiyə

615 kiloqram kokain müsadirə edilib

Türkiyənin Mersin şəhərindəki beynəlxalq dəniz 
limanına yan alan gəminin göyərtəsində 615 kiloqram 
kokain aşkar olunub. Narkotik vasitə 530 paketdə qab-
laşdırılan banan yeşiklərindən tapılıb. Kokainin Ekva-
dordan gətirildiyi bildirilir. Faktla bağlı 4 nəfər şübhəli 
qismində saxlanılıb.

Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Fransa

2 yeni müqavilə
Fransanın “Monako” 

klubu iki futbolçusunun 
müqaviləsinin müddətini 
uzadıb. Liqa 1 təmsilçisi 
Sofyan Diop və Uilson 
İsidorla yeni razılaşma 
əldə edilib. 18 yaşlı hər 
iki futbolçu ilə müddəti 
2023-cü ilə qədər olan 
yeni müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Diop “Monako”da əsas komandanın, 
İsidor isə gənclərdən ibarət komandanın üzvüdür.

Xəbəri “Goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 7-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir 
güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam 
şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
5-7, gündüz 8-11, Bakıda gecə 5-7, gündüz 
9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 
mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 55-
60 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 

arabir güclənəcək. Gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 
dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 dərəcə 
şaxta, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 
8-13 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 

ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-9 dərəcə 
şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

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

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış 
yağacağı gözlənilir. Dağlarda duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
4-6, gündüz 10-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 
2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
5-10 dərəcə isti olacaq. 

7 fevral 2019-cu il, cümə axşamı12

Göygöl rayonundan Arif Seyidov Azərbaycan 
 Respublikası Prezidenti Administrasiyasının  İctimai 
– siyasi məsələlər şöbəsinin əməkdaşı Nəsimi 
Məmmədova atası

XALIQVERDİ MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                               

Azərbaycan Dillər Universitetinin  professor-
müəllim heyəti və Müəllimlərin Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsi universitetin professoru 

SAYADULLA BABAYEVİN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun 
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
elastik rezin döşəmənin satınalınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR 
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən 
əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 2019-cu il fevralın 15-i saat 
18.00-dəkdir.

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

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

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

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev pros-
pekti 152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu: (012) 404-37-00, 
daxili-1132.

“İnşaat Konstruksiyaları Zavodu” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

27 iyul 2019-cu il saat 12.00-da “İnşaat Konstruksiya-
ları Zavodu” ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Yığıncağın gündəliyi: 
1. 2018-ci ilin maliyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı.
Telefon: 050 351 62 12.
Ünvan: Bakı, Nizami rayonu, K.Balakişiyev küçəsi 2.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzetı”nin 5 fevral 2019-cu il 

tarixli nömrəsində dərc olunmuş Gəncə 
Şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı 
İstehsalat Birliyinin açıq tenderində 
istirak etmək istəyənlər tərəfindən 
sənədlərin təqdim olunması vaxtı 12 
mart 2019-cu il saat 17.00-dan 11 mart 
2019-cu il saat 17.00-a dəyişdirilmişdir.

Tender komissiyası

 9 2011-ci il oktyabrın 18-də DƏDRX tərəfindən Hüseynov Ruslan Sadıq oğlunun adına verilmiş 1611021659 nömrəli reyestirdən  
çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır. Abşeron rayonu, Digah qəsəbəsi, 0.63 hektar torpaq sahəsi.

 9 Azərbaycan Dillər Universiteti tərəfindən Aslanova Səidə Zaur qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Nursultan NAZARBAYEV: Nüvə dövlətləri 
bir-biri ilə qarşıdurma həddindədir

 � Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazabayev “Yaxın və orta 
mənzilli raketlərin ləğvi haqqında” müqavilədən (DRSMD) çıxmaqla 
bağlı verilən bəyanatları təhlükəli hesab edir. Bunu Nazarbayev 
Çexiya, Tacikistan, Xorvatiya, Vyetnam və Yaponiya səfirlərinin 
etimadnaməsinin qəbulu mərasimində çıxışı zamanı deyib. Məlumatı 
RİA “Novosti” verib.

“Beynəlxalq münasibətlərdə kardinal 
dəyişikliklər baş verməkdədir. Xüsusilə 
hamını narahat edən nüvə silahına malik 
dövlətlərin bir-biri ilə qarşıdurma həddinə çat-
masıdır. Bununla bağlı “Yaxın və orta mənzilli 
raketlərin ləğvi haqqında” müqavilənin 
pozulmasından doğan təhlükələri ayrıca 
qeyd etmək lazımdır. Əlbəttə, dünyada sülh 
olmasını istəyən ölkələr yarana biləcək qlobal 
faciənin qarşısını almağa çalışmalı və bu 
istiqamətdə preventiv tədbirlər görməlidir”, -- 

deyə Qazaxıstan Prezidenti bəyan edib. 
Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl ABŞ Pre-

zidenti Donald Tramp ölkəsinin bu il fevralın 
2-dən etibarən DRSMD-dən çıxma prosedu-
runa başladığını elan etmişdi. Dövlət katibi 
Mayk Pompeo isə bəyan etmişdi ki, əgər 
Rusiya altı aylıq müddətdə müqaviləyə tam 
əməl etməsə və obyektlərində yoxlama apa-
rılmasına icazə verməsə, o zaman DRSMD 
ləğv ediləcək. 

Az müddət sonra NATO üzrə müttəfiqlər 
də ABŞ Prezidentinin qərarını dəstəkləmişdi. 
Şimali Atlantika Alyansında hesab etmişdilər 
ki, Vaşinqton Rusiyanın qanadlı raketlərinin 
ciddi risklər yaratdığını nəzərə alaraq belə 
addım atmağa məcbur olub. 

Fevralın 2-də Rusiya Prezidenti Vladi-
mir Putin də bəyan etmişdi ki, ölkəsi ABŞ-ın 
qərarına adekvat cavab verəcək və DRSMD-
də iştirakını dayandıracaq. Putin onu da qeyd 
etmişdi ki, Moskva böyük xərclər tələb edən 
silahlanma yarışına qoşulmayacaq. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə və ABŞ aviasiya sənayesi 
sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir 

 � Ankarada Türkiyə və 
ABŞ-ın kosmik, aviasiya və 
müdafiə sənayesi şirkətləri 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
müşavirə keçirilib. Tədbir Türkiyə 
Ticarət Palataları və Birjaları 
İttifaqında baş tutub. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat 
yayıb. 

Müşavirədə çıxış edən Türkiyə Müdafiə 
Sənayesi Katibliyinin sədr müavini Sərdar 
Dəmirəl deyib ki, son illər Ankara və Vaşinq-
ton arasında aviasiya sənayesi sahəsində 
müsbət dəyişikliklər baş verir. Hər iki 
tərəf bu istiqamətdə əməkdaşlığı daha da 
gücləndirmək, üçüncü ölkələrə məhsul sat-
maq əzmindədir. 

S.Dəmirəlin sözlərinə görə, hazırda, iki 
ölkə bir neçə birgə layihəni uğurla icra edir. 
Məsələn, Türkiyə şirkətləri Birləşmiş Ştatların 
beşinci nəsil “F-35” qırıcı təyyarələrinin isteh-
salı üzrə mühüm layihələrin iştirakçısıdır. 

Türkiyə rəsmisi əmindir ki, iki ölkə 
arasında aviasiya sahəsində əməkdaşlığın 
genişlənməsi bu sahədə əmtəə dövriyyəsinin 
həcminin artmasına təsir edəcək.

Təqdirəlayiq haldır ki, Türkiyə aviasiya 
sənayesi sahəsində dünya ölkələrinin ilk 
 onluğuna daxil olub. Qardaş ölkənin beş 
böyük şirkəti isə dünyanın ən yaxşı 100 
aviasiya şirkətinin siyahısında yer alıb. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

“Facebook”da yenilik 
 � “Facebook" sosial şəbəkəsi sistemdə yenilik edib. Fevralın 

5-dən etibarən işə salınan yenilik sayəsində "Messenger"də 
göndərilən mesajların 10 dəqiqə ərzində silinməsi funksiyası sistemdə 
tətbiq edilməyə başlayıb. 

Bu barədə "Facebook Messenger"in 
məlumatında bildirilir. "Bu gündən etibarən 
"Messenger"də bir nəfərə və ya qrupa 
göndərdiyiniz mesajları asanlıqla silə 

biləcəyiniz funksiyanı işə salırıq", - deyə 
məlumatda qeyd olunub.

Bunun üçün ekranda mesajın üzərinə 
basmaq və "hamı üçün silmək", yaxud "özün 
üçün silmək" variantlarından birini seçmək 
lazımdır. Eyni zamanda birinci halda bütün 
qrup iştirakçılarına mesajın silinməsi barədə 
məlumat gələcək. Mesajları göndərdikdən 
sonra yalnız 10 dəqiqə ərzində silmək müm-
kün olacaq.

Yeni funksiya "iOS" və "Android" 
əməliyyat sistemlərinin son versiyalarından 
istifadə edənlər üçün faydalı olacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

İranla İraq 
arasında yeni 

razılıq əldə edilib
 � İran və İraqın mərkəzi 

bankları arasında Bağdadda saziş 
imzalanıb. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi məlumat yayıb. 

İran Mərkəzi Bankının rəhbəri Abdolnaser 
Hemmati və eyni qurumun İraq üzrə sədri Əli əl-
Allakın birgə imzaladığı sazişlə ölkələr arasında 
ödəniş mexanizminin həyata keçirilməsi yeni 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyacaq.

Eyni zamanda sazişin imzalanmasında əsas 
məqsəd İraq tərəfinin İrandan elektrik enerjisi 
və qaz idxalına görə ödəniş zamanı maneələrin 
aradan qaldırılmasıdır. Mexanizm, həmçinin digər 

mallara görə ödənişlərə də kömək göstərməlidir.
Qeyd edək ki, rəsmi Tehran ABŞ-ın təzyiqi 

altında SWIFT sistemindən kənarlaşdırılıb və bu 
da xarici tərəfdaşlarla maliyyə münasibətlərinə 
ciddi maneə törədib. 

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Donald Tramp Konqresi təhdid etdi
 � Meksika sərhədində divar tikintisi üçün vəsait ayırmağa 

Konqres tərəfindən razılıq verilməsə, sərhəddə insanlardan 
ibarət canlı sədd qurulacaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların 
Prezidenti Donald Tramp “Twitter” səhifəsində yazıb.

“Cənub sərhədimizi keçmək üçün 
Meksika ərazisi ilə saysız-hesabsız in-
sanlar gəlir. Artıq əlavə hərbi qüvvələr 
göndərmişik. Lazım gələrsə, insan-
lardan canlı sədd də qurarıq”, – deyə  
D.Tramp yazıb.

ABŞ Prezidenti, həmçinin divar 
tikilərsə, belə ifrat addımlara ehtiyac 
qalmayacağını bildirib.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiyanın 43 regionunda qrip 
epidemiyası yayılıb

 � Rusiyada qrip epidemiyası ölkənin 43 regionuna yayılıb ki, bu da 
ötən həftə ilə müqayisədə iki dəfə çoxdur.

Qrip ən çox beş regionda – Buryatiya, 
Altay,Yakutiya, Hakasiya və Yəhudi Muxtar 
 Respublikasında daha geniş yayılıb.

Qripə tutulanlarda “H1N1” virusu da aşkar 
edilib.

Qripə görə 2,5 min məktəb və 800 uşaq 
bağçası bağlanıb.

Bütün regionlarda “qaynar xətlər” yaradılıb.
Xatırladaq ki, 2009-cu ildə “H1N1” virusu 

dünyada 2 min nəfərin həyatına son qoyub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


