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Con BOLTON: 
Rusiyanın 
vəzifəli şəxsləri 
ilə yeni təmaslar 
mümkündür

Qabonda dövlət 
çevrilişinə cəhd 
baş verib

Rusiya 
Azərbaycana 
gələn turistlərin 
sayına görə 
birinci yeri tutur

Ermənistan 
siyasətçiləri 
bir-birinə qənim 
kəsiliblər

 � Ölkəmizdə prioritet hədəf kimi reallaşdırılan 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin mühüm 
istiqamətlərindən biri də qeyri-neft sənayesinin  inkişafıdır. 
“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 
2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” dövlətimizin baş-
çısının bu sahəyə xüsusi önəm verməsinin bariz ifadəsidir. 
Bu sənəd qeyri-neft sənayesinin qarşısında duran yeni ça-
ğırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Proqram-
da mövcud sahənin rəqabətqabiliyyətliyi, innovativliyi və 
iqtisadi inkişafı dəstəkləməsi prinsipləri diqqət mərkəzində 
saxlanılıb.

Son illər müasir texnologiyala-
rın və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi 
sayəsində ölkəmizdə sənayeləşmə 
sürətlə inkişaf edib. Metallurgiya, ma-
şınqayırma, kimya, inşaat materialla-
rının istehsalı, qida və digər ənənəvi 
sənaye sahələri genişlənməklə 
yanaşı, yeni sənaye sahələri yaradı-
lıb, respublikamızda bir sıra sənaye 
məhsulları üzrə özünütəminetmə 
səviyyəsi yüksəlib.

Azərbaycan üçün ənənəvi olan 
sənaye sahələri genişləndirilib. Eyni 
zamanda, müasir texnologiyalara 
əsaslanan yeni müəssisələr işə 
salınıb. Gəmiqayırma zavodu, təkrar 
istehsalın təşkili məqsədilə Balaxanı 
Sənaye Parkı fəaliyyətə başlayıb. 
İstehsal gücünə görə Şərqi Avropa-
da və MDB məkanında bu tipli ən 
iri müəssisə olan, habelə Avropa 
İttifaqının ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsində ən sərt normativlərinə tam 
cavab verən Bərk Məişət Tullantı-
larının Yandırılması Zavodu ölkədə 
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına, 
ətraf mühitə mənfi təsirlərin azaldıl-
masına xidmət etməklə yanaşı, həm 
də tullantıları enerjiyə çevirir.

Qeyri-ənənəvi sənaye sahələri 
ilə yanaşı, Azərbaycan xalqı-
nın milli mədəniyyətinin tarixində 
özünəməxsus yer tutan xalçaçılıq, 
ipəkçilik və digər ənənəvi sənaye 
sahələrinin inkişafına böyük diqqət 
göstərilir. Hazırda xalçaçılığın və 
ipəkçiliyin inkişafına dair dövlət 
proqramları uğurla icra olunur. Dövlət 
başçısının tapşırığına uyğun olaraq, 
xalçaçılığın inkişafı məqsədilə 11 ra-
yonda xalça emalatxanası istifadəyə 
verilib, daha 10 emalatxananın, 5 
yun və boyaq maddələrinin qəbulu 
məntəqəsinin və Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında yunəyirici boyaq 
fabrikinin tikintisi davam etdirilir. 
Bu il daha 9 xalça emalatxanası-
nın, 3 yun və boyaq maddələrinin 
qəbulu məntəqəsinin tikintisi həyata 
keçiriləcək ki, bununla da emalatxa-
naların sayı 30-a, məntəqələrin sayı 
8-ə çatdırılacaq.

Ölkəmizdə qeyri-neft sekto-
runun innovativ və yüksək tex-
nologiyalara əsaslanan inkişafını 
sürətləndirmək, əhalinin istehsal 
sahəsində məşğulluğunu artırmaq, 
eləcə də regionlarda kənd təsərrüfatı 
ilə yanaşı, sənaye sahəsində 
çalışmaq istəyənlərin maraqlarının 
təmin edilməsi məqsədilə sənaye 
parkları və məhəllələri yaradılır. Artıq 
Azərbaycanda kimya, təkrar emal, 
gəmiqayırma, yüksək texnologiyalar, 
yüngül sənaye, əczaçılıq sahələrində 
ixtisaslaşmış sənaye və texnolo-
giyalar parkları fəaliyyət göstərir. 
Bu sənaye parklarının 40-dan çox 
rezidenti var və onlar tərəfindən 
indiyədək 2,7 milyard ABŞ dolların-
dan çox investisiya yatırılıb. Növbəti 
mərhələdə 1 milyard dollaradək 
investisiya qoyuluşu və 7 minədək 
yeni iş yerinin açılması nəzərdə 
tutulub. 

Sənaye parklarında fəaliyyət 
göstərən müəssisələrdə tanker və 
gəmilər, elektron təhsil avadanlıqları, 
metal konstruksiyalar, maşınqayır-
ma avadanlıqları, polad və polietilen 
borular, mexaniki və hidrotexniki 
avadanlıqlar, polipropilen, pestisidlər, 

müxtəlif növ sürtkü yağları, xortum və 
fitinq birləşmələri, kabellər, polimer 
məmulatlar, texniki qazlar, alüminium 
və plastik profillər, pambıq iplikləri 
və s. istehsal edilir. Hazırda sənaye 
parklarının rezidentləri tərəfindən is-
tehsal olunan məhsullar daxili bazarın 
tələbatını ödəməklə yanaşı, “Made in 
Azerbaijan” brendi ilə xarici ölkələrə 
ixrac edilir. Bu yaxınlarda Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkının daha bir 
rezidenti – “SOCAR Polymer” MMC 
ixraca başlayıb. 

Sənaye parklarının rezidentləri 
üçün dövlət tərəfindən əlverişli 
infrastruktur yaradılıb və bir sıra 
güzəştlər tətbiq olunub. Belə ki, 
sənaye parklarının rezidentləri qey-
diyyata alındığı gündən etibarən 7 il 
müddətinə mənfəət, əmlak və torpaq 
vergilərindən, eləcə də parka istehsal 

məqsədilə gətirilən texnika, texnoloji 
avadanlıqlar və qurğulara görə əlavə 
dəyər vergisindən və gömrük rüsu-
mundan azad edilib. 

Sənaye parklarında rezidentlərin 
qeydiyyatı “bir pəncərə” sistemi ilə 
həyata keçirilir ki, bu da sahibkarların 
daha operativ və rahat fəaliyyətinin 

təşkilini təmin edir. Bundan başqa, 
sənaye parklarında sahibkarlara 
hər cür təşkilati dəstək, o cümlədən 
onların sorğularının cavablandırılma-
sı, müxtəlif sektorlar üzrə investisiya 
imkanlarının araşdırılması, investisiya 
layihələri haqqında məlumatların 
təqdim edilməsi kimi xidmətlər 
göstərilir.

Regionlarda kiçik və orta sahib-
karlığın genişləndirilməsi, yerli ehti-
yatlar hesabına sənaye sahələrinin 

inkişaf etdirilməsi, sahibkarlar 
arasında kooperasiya əlaqələrinin 
gücləndirilməsi, məşğulluqda 
sənayenin payının artırılması ba-
xımından sənaye məhəllələrinin 
yaradılması xüsusi önəm daşıyır. Bu 
məqsədlə dövlət başçısının müvafiq 
sərəncamları ilə Neftçala, Masallı, 
Sabirabad və Hacıqabulda sənaye 
məhəllələri yaradılıb. Artıq Neftçala 
və Masallı sənaye məhəllələri sahib-
karların istifadəsinə verilib.

Azərbaycanda ilk sənaye 
məhəlləsi olan və 2017-ci ildən 
fəaliyyət göstərən Neftçala Sənaye 
Məhəlləsində avtomobil, balıq 
yemi, plastik məmulatlar, suvarma 
sistemləri, polietilen suvarma boruları, 
kağız stəkanlar istehsalı, modul tipli 
məktəb binalarının quraşdırılması, 
balıq emalı və konservləşdirilməsi 

ilə məşğul olan 9 müəssisə və 
1 kiçik sahibkarlıq emalatxanası 
fəaliyyət göstərir. Adıçəkilən sənaye 
məhəlləsinin iştirakçıları tərəfindən 
istehsal sahələrinin yaradılmasına 
45,3 milyon manat investisiya yatırı-
lıb. Sənaye məhəlləsində ümumilikdə 
500-ə yaxın iş yeri yaradılıb. Sahib-

karlar tərəfindən sənaye məhəlləsinə 
böyük maraq göstərilir və tələbata 
uyğun olaraq məhəllənin ərazisi 
genişləndiriləcəkdir.

Ötən ilin sentyabrında Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə Masallı 
Sənaye Məhəlləsi istifadəyə verilib. 
İlk mərhələdə mebel, dam örtükləri 
və aksesuarları, dəmir məmulatları, 
döşək, taxta emalı və məmulatları 
istehsalı, taxta evlərin hazırlan-
ması ilə məşğul olan sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən 5,23 milyon 
manat dəyərində 10 layihə təqdim 
edilib. Artıq reallaşdırılan bu layihələr 
çərçivəsində 200 yeni iş yeri yaradı-
lıb.

Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 
ümumi dəyəri 44 milyon manat olan 7 
layihənin icrası nəticəsində 870-dən 
çox yeni iş yeri yaradılması nəzərdə 
tutulur. Bu layihələr ağır maşınqayır-
ma, xüsusi vaqonqayırma və kompo-
zit materialları, plastik su qabları və 
tara, avtomobil, tikinti materiallarının 
istehsalı avadanlıqlarının istehsalı 
sahələrini əhatə edir.

Sabirabad Sənaye Məhəlləsində 
isə tikinti işlərinə başlanılıb. 
Məhəllənin bu il sahibkarların 
istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. 
Sənaye məhəlləsində yun tədarükü, 
tikinti materiallarının, orqanik 
gübrələrin, müxtəlif avadanlıqların 
əyləc sistemlərinin istehsalı, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının və işlənmiş 
təkərlərin emalı sahələrində layihələr 
həyata keçiriləcəkdir.

Bütün bunlar deməyə əsas verir 
ki, Prezident İlham Əliyevin modern 
sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq 
həyata keçirilən layihələrin icrası 
nəticəsində Azərbaycan hazırda 
regionun sənaye mərkəzinə çevri-
lir. Müasir istehsal infrastrukturuna 
malik sənaye parkı və məhəllələrinin 
fəaliyyəti ölkədə sənaye sahələrinin 
tərəqqisinin, iqtisadiyyatın taraz-
lı yüksəlişinin reallaşdırılmasını 
nəzərdə tutan dövlət siyasətinin 
gerçəkləşdirilməsinə yönəldilir. 

Bu cür sənaye komplekslərinin 
yaradılması respublikanın qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafı, iqtisadiy-
yatın ixrac qabiliyyətinin, idxalı əvəz 
edən məhsulların istehsalının artırıl-
ması, bölgələrdə məşğulluğun təmini, 
investisiyaların və müasir texnologi-
yaların cəlbi kimi önəmli vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi baxımından mühüm 
önəm daşıyır. 

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti” 

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Bu gün ölkəmizdə sənayeləşmə 

siyasəti uğurla aparılır

Quba rayonunun Susay–Xınalıq avtomobil 
yolunun tikintisinin davam etdirilməsi ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 8 
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Susay–Xı-
nalıq avtomobil yolunun tikintisinin davam 
etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və 
yenidən qurulması üçün nəzərdə tutul-
muş vəsaitin 13,0 (on üç) milyon manatı 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 

Agentliyinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 yanvar 2019-cu il

 � Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 
15 il ərzində Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri 
daha da genişlənib, müstəqil siyasət həyata 
keçirən ölkəmizin dünyada nüfuzu artıb. BMT, 
NATO və digər mötəbər beynəlxalq təşkilatların 
kürsülərində inamlı və cəsarətli çıxışlar edərək 
Azərbaycanın milli mənafelərini bütün səviyyələrdə 
qətiyyətlə qoruyan dövlətimizin başçısı dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin 
ədalətli və prinsipial mövqeyinə yönəldib. 
 Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi:   
“Ölkəmizin uğurlu inkişafı və son illərdə iqtisadi 
müstəqilliyimizin tam şəkildə təmin olunması bizə 
imkan verir ki, xarici arenada da öz sözümüzü 
deyək, öz maraqlarımızı müdafiə edək”.

Ötən 15 ildə xarici 
iqtisadi əlaqələrin mühüm 
tərkib hissəsi olan ticarət 
fəaliyyətini tənzimləyən 
qanunvericilik daha da 
təkmilləşdirilib, mütərəqqi 
beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla hazırlanmış yeni 
Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük 
tarifi haqqında”, “Antidem-
pinq, kompensasiya və 
mühafizə tədbirləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
qanunları və digər normativ 
hüquqi aktlar qəbul edilib.

Azərbaycanın iqtisadi 
qüdrətinin artması, həyata 

keçirilən diversifikasiya 
siyasəti, müasir texno-
logiyalara əsaslanan və 
rəqabətqabiliyyətli məhsul 
istehsal edən yüzlərlə 
müəssisənin fəaliyyəti 
ölkəmizin xarici ticarətində 
müsbət meyillərə təkan 
verib. Ötən müddət ərzində 
Azərbaycanın xarici ticarət 
tərəfdaşlarının sayı artıb, 
coğrafiyası genişlənib, onun 
əmtəə strukturu təkmilləşib. 
Azərbaycanın xarici ticarət 
tərəfdaşlarının sayının 
artması, həm də ölkəmizin 
dünyada etibarlı tərəfdaş, öz 

öhdəliklərini vaxtında yerinə 
yetirən ölkə kimi tanındığı-
nı göstərib. Bu gün dünya 
bazarına “Made in Azer-
baijan” brendi ilə çıxarılan 
Azərbaycan məhsullarına, 
xüsusilə də meyvə-tərəvəz, 
şərab, meyvə şirələri, spirtli 
içkilərə və s. böyük maraq və 
tələbat yaranıb.

Son 15 ildə görül-
müş tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycanın xarici ticarət 
tərəfdaşlarının sayı 1,5 dəfə 
artıb. Bu dövrdə ixrac 5,3 
dəfə, o cümlədən, qeyri-
neft ixracı 4,1 dəfə, ixrac 
məhsullarının çeşidi 2,6 dəfə 
yüksəlib. 

Siyasi və makroiqti-
sadi sabitlik, investorların 
hüquqlarının etibarlı qo-
runması, əlverişli coğrafi 
mövqe, zəngin təbii ehti-
yatlar, yüksək ixtisaslı işçi 
qüvvəsi Azərbaycanı xarici 
investisiyalar üçün cəlbedici 
ölkəyə çevirib. Bugünədək 
Azərbaycan Respublikası 
hökuməti ilə xarici dövlətlər 
arasında investisiyaların 
təşviqi və qarşılıqlı qorunması 
haqqında 48 saziş imzalanıb.

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycanın xarici 
iqtisadi əlaqələri genişlənir, 

ixrac imkanları artır
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Bilal DÜNDAR: Prezident İlham Əliyevin  
Türkiyədə “İlin dövlət başçısı” seçilməsi  

ona olan sevginin göstəricisidir
 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyədə  

“İlin dövlət başçısı” seçilməsi bu ölkənin sadə vətəndaşından 
tutmuş ziyalısına qədər hər kəsin dövlət başçısına sevgisinin 
və onun gördüyü işlərə qiymətinin göstəricisidir. 

Bu fikri AZƏRTAC-a açıqlama-
sında Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri 
Federasiyasının sədri Bilal Dündar 
bildirib.

Sədr qeyd edib ki, bu sorğu 
Türkiyənin bütün bölgələrində 570 
vətəndaş cəmiyyəti arasında keçirilib. 
Prezident İlham Əliyev Türkiyədə 
böyük nüfuza sahibdir. O, ulu öndər 
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” 
prinsipinə sadiq qalaraq Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında dostluq və 
qardaşlıq münasibətlərinin daha da 
möhkəmlənməsi istiqamətində mü-
hüm xidmətlər göstərib. Dövlət başçı-

sı dəfələrlə sübut edib ki, Azərbaycan 
hər zaman qardaş Türkiyənin ya-
nındadır. Türkiyədə 15 iyul dövlət 
çevrilişinə cəhd zamanı Prezident 
İlham Əliyev qardaşı və həmkarı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğana dəstək oldu. 
Türkiyənin çətin zamanlarında qardaş 
Azərbaycan tərəfindən uzadılan dost 
əli sadə türk vətəndaşlarında böyük 
rəğbət yaradıb. Azərbaycan regionda 
cərəyan edən siyasi məsələlərdə və 
beynəlxalq iqtisadi layihələrin real-
laşmasında Türkiyəyə dəstək verir. 
Bütün bunların nəticəsidir ki, İlham 
Əliyev Türkiyədə “İlin dövlət başçısı” 

adına layiq görülüb.
Federasiya sədri bildirib ki, 

Türkiyə də hər zaman qardaş 
Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini öz 
problemi hesab edir. Bu münaqişə 

ilə bağlı həqiqətlər Türkiyə dövləti 
tərəfindən də beynəlxalq tribunalar-
dan dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırılır. 

Bilal Dündar qeyd edib ki, 
Türkiyədə Xocalı faciəsini gənc 
nəslin yaddaşına həkk etmək üçün 
onlarla abidə və park istifadəyə ve-
rilib. Türkiyənin böyük şəhərlərindən 
biri hesab olunan Kocaelidə 31 
mart və Xocalı soyqırımları ilə bağlı 
muzey fəaliyyət göstərir. Burada 
dünyanın 100-dən çox televiziya 
kanalı xüsusi reportajlar və sənədli 
filmlər hazırlayıb. Bundan başqa, 

Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Fe-
derasiyası ilə birgə fəaliyyət göstərən 
Heydər Əliyev Mədəniyyət Evində 
Azərbaycanın tarixini və ədəbiyyatını 
əks etdirən kitabxana var.

Elektron qaydada  
pensiya təyin olunmuş  

ilk vətəndaşla görüş keçirilib

 � Yeni ildən elektron qaydada pensiya təyinatı aparılır və həmin 
qaydada pensiya alan  ilk şəxs Bakının Yasamal rayon sakini Ramazan  
Şabanov olub.  64 yaşının tamam olduğu gün ünvanına gələn  bildiriş onun 
üçün həm də unudulmaz ad günü hədiyyəsi olub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondunda əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Babayev avtomatlaşdı-
rılmış pensiya təyinatı sisteminin ilk iştirakçısı 
olan R.Şabanovu elektron qaydada pensiya 
təyinatı aparılması ilə əlaqədar təbrik edərək 
ona xoş arzularını bildirib. R.Şabanova 
nazirlik yanında Əlillərin Peşə Reabilitasi-
ya Mərkəzində toxunulmuş suvenir xalça 
hədiyyə edilib. 

Nazir Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 5 
sentyabr tarixli fərmanına əsasən ölkəmizdə 
pensiya təyinatı sahəsində həyata keçirilmiş 
mühüm islahat tədbirinin bu sahədə vətəndaş 
məmnunluğuna imkan yaratdığını qeyd edib. 
Məhz həmin islahatın  nəticəsi olaraq pensiya 
yaşı çatan hər kəs heç bir müəssisə və arxivə 
üz tutmadan, sənəd toplamadan,  bürokratik 
maneələrlə üzləşmədən ünvanına göndərilən 
bildiriş vasitəsilə alacağı pensiyanın məbləği 
və pensiya kartını haradan əldə edəcəyi 
barədə məlumata yiyələnəcək.  Onun verdiyi 
məlumata görə, bu ilin əvvəlindən pensiya 
hüququ yaranan  560 şəxsə avtomatlaşdırıl-
mış qaydada pensiya təyinatı aparılıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
dosenti R.Şabanov heç bir sənəd toplama-
dan və heç bir ünvana  müraciət etmədən 
ona elektron qaydada 490 manat məbləğində 

pensiya  təyin olunmasından məmnunluğunu 
ifadə edib. Həmin gün mobil telefonuna gələn  
SMS-in onun üçün ən  xoş sürpriz olduğunu 
söyləyib. 

R.Şabanov çıxış edərək dövlət 
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinin başlıca 
istiqamətlərindən birinin də məhz elektron 
texnologiyaların geniş tətbiqi olduğunu bildi-
rib. O, bu sahədə ölkəmizdə islahatlar proq-
ramına uyğun aparılan işlərin əhəmiyyətini 
vurğulayıb, vətəndaşlarda məmnunluq yara-
dan  islahat tədbirinə görə dövlət başçısına 
öz minnətdarlığını ifadə edib.

Nazirlik yanında İctimai Şuranın sədri 
Umud Mirzəyev avtomatlaşdırılmış pen-
siya təminatının sosial sahədə çox böyük 
dəyişikliklərdən biri olduğunu, vətəndaş 
cəmiyyəti üzvləri, eləcə də ölkəmizin hər bir 
sakini tərəfindən məmnunluqla qarşılandığını 
söyləyib. 

Onu da qeyd edək ki, pensiya 
qanunvericiliyinə əsasən, hazırda pensiya 
hüququ qazanmaq üçün yaş həddi kişilər 
üçün 64, qadınlar üçün 61 yaşdır. Ölkə üzrə 
gözlənilən ömür uzunluğunun kişilər üçün 
73,1 yaş, qadınlar üçün 77,8 yaş olduğunu 
nəzərə alsaq, gözlənilən pensiya ödənişinin 
orta müddəti 13 il, o cümlədən kişilər üçün 
9,1, qadınlar üçün isə 16,8 il təşkil edir.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
2003-2018-ci illərdə ölkə iqtisa-

diyyatına 250 milyard ABŞ dollarına 
yaxın investisiya yatırılıb ki, bunun da 
təxminən yarısını xarici sərmayələr 
təşkil edib. Ümumi investisiya qoyu-
luşunun 60 faizdən çoxu qeyri-neft 
sektorunun inkişafına yönəldilib. 
Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-sentyabr 
aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına 
qoyulmuş 9 milyard dollar investisiya-
nın 5,6 milyard dolları məhz qeyri-neft 
sektorunun payına düşüb.

Azərbaycana investisiya yatıran 
xarici ölkələr siyahısının ilk beşliyində 
Böyük Britaniya, ABŞ, Türkiyə, Nor-
veç, Yaponiya kimi ölkələr qərarlaşıb. 
Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 
sektoruna ən çox investisiya yatıran 

ölkələrin ilk beşliyində isə Türkiyə, 
Böyük Britaniya, ABŞ, Niderland 
və Rusiya yerləşib. İndiyədək 
Azərbaycanda xarici ölkələrin müxtəlif 
sahələri əhatə edən 9 mindən çox 
şirkəti qeydiyyatdan keçib. 

Davamlı iqtisadi inkişaf, maliyyə 
imkanlarının artması, özəl sektorun 
inkişafı Azərbaycanı, eyni zamanda, 
investisiya ixracatçısına çevirib. Ötən 

müddət ərzində Türkiyə, Gürcüstan, 
Rusiya, ABŞ, Yaponiya, Çin, İsveçrə, 
Serbiya, Monteneqro, Ukrayna və 
digər ölkələrə əhəmiyyətli həcmlərdə 
investisiya yatırılıb. Ümumilikdə son 
15 ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə 
müxtəlif sahələr üzrə 21 milyard ABŞ 
dollarından çox investisiya yönəldilib. 

Prezident İlham Əliyevin tapşı-
rığına uyğun olaraq, yeni bazarla-
ra çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı 

reallaşdırılan tədbirlər çərçivəsində 
Qazaxıstanın Aktau şəhərində kənd 
təsərrüfatı və digər qida məhsullarının 
saxlanmasını və satışını təmin edən 
logistik mərkəz istifadəyə verilib.

Qeyri-neft istehsalının artırıl-
ması, ixracın genişləndirilməsi və 
“Made in Azerbaijan” brendinin 
dünyada tanıdılması Azərbaycanın 
xarici iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindəndir. Bu məqsədlə 
bir sıra yeni dəstək mexanizmləri də 
tətbiq olunur. 

İndiyədək dövlət dəstəyi hesabı-
na xarici ölkələrə 17 ixrac missiyası 
təşkil edilib, sahibkarlar 14 beynəlxalq 
sərgidə vahid ölkə stendi ilə iştirak 
edib, xarici KİV-də məhsullarımızın 
təbliğinə dair reklam rolikləri yayımla-
nıb, xarici bazarlara dair araşdırmalar 
aparılıb.

Xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi məqsədilə Rusiya, 
Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və 
Mərkəzi Avropada Azərbaycanın 
ticarət nümayəndəlikləri fəaliyyətə 
başlayıb. Belarus, Ukrayna, Latviya 
və Çində Azərbaycan ticarət evləri 
açılıb. Bundan başqa, Rusiya, Çin, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Polşa və 
Qazaxıstanda ticarət evlərinin yaradıl-
masına başlanılıb.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə Azərbaycan–Rusiya iqtisadi-
ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi 
məqsədilə 2018-ci ilin mayın-
da Həştərxanda Azərbaycan İş 
Mərkəzi açılıb. Bununla bərabər, 
Azərbaycanın Çin, Körfəz, MDB və 
bir sıra Avropa İttifaqı ölkələrində də 
ticarət və şərab evlərinin açılması 
nəzərdə tutulub.

Həyata keçirilən tədbirlərin 
nəticəsidir ki, keçən ilin yanvar-
noyabr aylarında Azərbaycan 
ümumilikdə 17,9 milyard dollarlıq 
məhsul ixrac edib ki,   bu da yan-
var-oktyabr aylarına nisbətən, 
təxminən, 600 milyon dollardan 
çoxdur. Sözügedən dövrdə qeyri-neft 
məhsullarının da ixracı kifayət qədər 
artıb.  

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzinin 2018-ci 
ilin dekabr ayı üzrə “İxrac icmalı”nda 
bildirilir ki, 11 ay ərzində qeyri-neft 
məhsullarının ixracında 10,5 faiz (145 
milyon dollarlıq) artım qeydə alınıb. 
Təkcə  noyabr ayında 181 milyon 
dollarlıq qeyri-neft məhsulları ixrac 
edən Azərbaycan istehsalçılarının 
ilin əvvəlindən xaricə göndərdikləri 
bu cür məhsulların dəyəri 1,5 milyard 
dollardan çox olub. 

İcmalda bildirilir ki, Azərbaycan  
istehsalçıları  tərəfindən ötən ilin 
yanvar-noyabr aylarında qonşu 
Rusiya Federasiyasına 555,4 mil-
yon, qardaş Türkiyəyə 321,3 milyon, 
uzaq İsveçrəyə 123,3 milyon, yaxın 
Gürcüstana 117,1 milyon, MDB 
tərəfdaşımız Qazaxıstana 41,1 
milyon dollarlıq qeyri-neft məhsulları 
ixrac edilib. 2017-ci ilin eyni dövrünə 
nisbətən Azərbaycanın qeyri-neft 
məhsullarına tələbatın artdığı 
ölkələrin siyahısında 42 faizlə Qaza-
xıstan öndə olub. Sonrakı yerləri 22 
faiz artımla Türkiyə və 12 faiz artımla 
Rusiya Federasiyası tutub. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri 
genişlənir, ixrac imkanları artır

Azərbaycan vətənpərvərlərinin Türkiyə səfəri 
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Tərxis Olunmuş 
Hərbçiləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin 
Həsənlinin rəhbərliyi ilə hərbiyönümlü qeyri-hökumət 
təşkilatları, Qarabağ müharibəsi veteranları və media 
təmsilçilərindən ibarət nümayəndə heyətinin Türkiyənin Mersin 
şəhərinə səfəri çərçivəsində yeni görüşləri keçirilib. 

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 
Mersində yerləşən Aralıq dənizi Bö-
lüyü və Qarnizon Komandanlığında 
keçirilən görüşdə nümayəndə heyəti 
üzvlərini, Türkiyə Muharip Qazilər 
Dərnəyinin (Müharibə  Veteranları 
Birliyi) rəhbərliyini qarnizon ko-
mandanı, admiral Öndər Gürbüz 
qəbul edib.  Ö.Gürbüz Azərbaycan 
nümayəndələrini, eləcə də türkiyəli 
müharibə veteranlarını hərbi 
hissədə görməkdən, salamlamaq-
dan böyük sevinc hissi duyduğunu 
bildirərək komandanı olduğu hərbi 
hissənin fəaliyyəti, missiyası və im-
kanları haqqında ətraflı məlumat ve-
rib. O, Azərbaycan–Türkiyə dostluq, 
qardaşlıq əlaqələrinin digərlərində ol-
duğu kimi, hərbi sahədə, o cümlədən, 
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin inkişafı 
istiqamətində uğurla davam etdirildi-
yini bildirib. 

Səmimi qəbul üçün admirala 
təşəkkür edən E.Həsənli bura-
da gördükləri mənzərədən böyük 
qürur keçirdiklərini, Türkiyənin hər 
istiqamətdə olduğu kimi, Aralıq 
dənizində də üstün donanmaya malik 
olmasının məmnunluq yaradan hal 
olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Qarnizon ərazisində hərbi hissəyə 
məxsus nümunəvi hərbi gəmilərdən 
biri ilə tanışlıq zamanı gəmi heyətilə 
səmimi söhbət edən nümayəndə 
heyətinin üzvləri burada gördükləri 
ürəkaçan mənzərənin, gəmi heyətinin 
ruh yüksəkliyinin böyük sevinc 
doğurduğunu qeyd ediblər. Türkiyə 
Hərbi Dəniz Donanması ilə bağlı 
digər ziyarət tarixi baxımdan xüsusi 
əhəmiyyət daşıyan, məşhur Ça-
naqqala müharibəsinin gedişatının 
dəyişməsinə yol açan "Nüsrət" mina-
daşıyan istehkam gəmisi ilə tanışlıq 
olub. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
Mersində növbəti görüşü bu vilayətin 
Toroslar rayonunun bələdiyyə baş-
qanı Hamid Tuna ilə olub.  Daha 
sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Mersinin Silifke və Ərdəmli rayon-
larında olub, buradakı mühüm tarixi 
abidələri, görməli yerləri gəzib, turizm 
baxımdan məşhur yerlərə baş çəkib, 
dini-mənəvi dəyər daşıyan yerləri 
ziyarət edib. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
Mersin şəhərindəki yekun görüşü 
Türkiyə Müharib Qazilər Dərnəyinin 
Mersin şöbəsində baş tutub. 

Qeyd edək ki, səfər Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 
maliyyə yardımı ilə həyata keçirilir. 

“Xalq qəzeti”

Çağırışçılar həqiqi hərbi 
xidmətə yola salınıblar

 � Yanvarın 
7-də Mingəçevirdən 
olan çağırışçıların 
müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə yola salınması 
mərasimi keçirilib.

Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, tədbirdə 
Xidmətin Mingəçevir şəhər 
şöbəsinin şəxsi heyəti, şəhər 
icra hakimiyyətinin, hüquq-
mühafizə orqanlarının, 
ictimaiyyətin nümayəndələri, 
müharibə veteranları, çağı-
rışçılar və onların valideynləri 
iştirak ediblər.

Tədbir Azərbaycanın 
dövlət himninin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Sonra Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlü-
yü uğrunda şəhid olanların 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.

Dövlət Xidmətinin 
Mingəçevir şəhər şöbəsinin 
rəisi, polkovnik Şirvan 
Xasıyev Vətəni qorumaq 
kimi müqəddəs vəzifəni icra 
edəcək gəncləri təbrik edib. 
O, həqiqi hərbi xidməti hər 
bir Azərbaycan gənci üçün 

həm vətəndaşlıq borcu, 
həm bir mənəvi vəzifə kimi 
səciyyələndirib.

Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlham 
İsmayılov hərbi xidmətə yola 
düşən gənclərin Vətənə 
şərəf və ləyaqətlə xidmət 
edəcəklərinə əmin olduğunu 
bildirib, onlara doğmalarının 
yanına qalib əsgər kimi qayıt-
mağı arzulayıb. 

Çıxış edən müharibə 
veteranları, çağırışçılar və 

onların valideynləri gənclərə 
həqiqi hərbi xidmətdə 
müvəffəqiyyətlər diləyib, 
çağırışçıların hərbi xidmət 
zamanı nizam-intizamlı 
olmalarının, verilən əmr və 
tapşırıqların vaxtında yerinə 
yetirilməsinin vacibliyini 
diqqətə çatdırıblar.

Sonda gənclər 
Azərbaycan bayrağının 
altından keçərək xüsusi avto-
buslarla hərbi hissələrə yola 
salınıblar.

Ötən il 142 - Çağrı mərkəzi 
tərəfindən 160 mindən  çox 

müraciətə cavab verilib
 � Ötən il  Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 - Çağrı 

mərkəzinə 160 min 374 müraciət daxil olub.

Nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata 
görə, müraciətlərin 96 faizi əsasən sosial 
təminat növləri, əmək qanunvericiliyinin 
tətbiqi, sosial sığorta münasibətləri, aktiv 
məşğulluq tədbirlərinə, özünüməşğulluq 
proqramına cəlbolunma qaydaları, tibbi-sosi-
al ekspertiza və reabilitasiya, əmək və sosial 
müdafiə sahəsində elektron xidmətlərdən 

istifadə və s. ilə bağlı sorğulardan ibarət olub. 
Müraciətlərlə bağlı vətəndaşlara qanunverici-
liyin müvafiq maddələri üzrə hüquqi izahatlar 
verilib. 

Digər müraciətlərdə əksini tapan 
məsələlər isə nazirliyin aidiyyəti struktur 
bölmələrində araşdırılaraq müvafiq tədbirlər 
görülüb və nəticəsi barədə vətəndaşlara 
məlumat verilib. 



38 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı

 � Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər və 
müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıq uzun bir tarixi dövrü 
əhatə edir. Bu iki ölkəni təkcə sərhədlər deyil, həm də 
tarixi, siyasi, mədəni, sosial sahələr bir-birinə bağlayır. 
Respublikamız dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi ilk illərdə 
qonşu dövlətlərlə, o cümlədən Rusiya ilə yaranmış soyuq 
münasbətlərə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışından sonra son qoyuldu.

Müdrik siyasi xadim Heydər 
Əliyevin Rusiya ilə bağlı daim 
xoşməramlı mövqeyi öz qar-
şılığını göstərməyə başladı və 
bununla da Azərbaycan – Ru-
siya münasibətlərində yeni inki-
şaf mərhələsinin əsası qoyuldu. 
Hər iki ölkə liderlərinin qarşılıqlı 
səfərləri nəticəsində bir sıra mühüm 
məsələlərin həlli ilə bağlı dövlətçilik 
maraqlarına cavab verən sazişlər, 
müqavilələr imzalandı.

Vladimir Putinin Rusiya Fede-
rasiyasının Prezidenti seçildikdən 
sonra ölkəmizlə siyasətində sağlam, 
qarşılıqlı faydalılığa və səmərəliliyə 
əsaslanan əməkdaşlıq meyilləri özü-
nü açıq şəkildə büruzə verdi.

Prezident İlham Əliyevin ölkəyə 
rəhbərliyi dövründə Azərbaycan–
Rusiya münasibətlərində yeni 
mərhələnin əsası qoyuldu. 
Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya 
çoxsaylı rəsmi və işgüzar səfərləri, 
eyni zamanda, Rusiya Prezidenti Vla-
dimir Putinin Azərbaycana mütəmadi 
yüksək səviyyəli səfərləri və bu 
zaman imzalanan sənədlər iki ölkə 
arasında əməkdaşlığın daha geniş 
şəkildə reallaşdırılmasına əlverişli 
şərait yaratdı. Hazırda Rusiya ilə 
Azərbaycan arasındakı münasibətlər 
mehriban qonşuluq və qarşılıqlı 
hörmət prinsipləri əsasında qurulur. 
Dövlət başçıları da qeyd ediblər ki, 
həmişə maraqlar balansı axtarılır 
və tapılır. Bütün bunlar barəsində 
dövlətimizin başçısının “Rossiya-24” 

telekanalına verdiyi müsahibədə daha 
geniş söhbət açılıb.

Bu müsahibədə iki ölkənin 
milli maraqlarına cavab 
verən əməkdaşlığın daha da 
gücləndirilməsinə yönəlik önəmli 
fikirlər öz əksini tapıb. Faktlar 
da təsdiqləyir ki, iki ölkə arasın-
dakı bütün sahələr üzrə inkişaf 
göstəriciləri getdikcə yüksəlib. 
Rusiya və Azərbaycan arasında 
əmtəə dövriyyəsinin 35 faiz artaraq 

2,5 milyard dolları ötməsi də bunu 
təsdiqləyir. 

Qərbi Avropa bazarlarını Asi-
ya istehsalçıları ilə birləşdirəcək 
beynəlxalq “Şimal-Cənub” nəqliyyat 
dəhlizinin yaradılması da ən perspek-
tivli layihələrdən biri hesab olunur. 
Bu dəhliz Cənubi Asiya və Yaxın 
Şərqdən İran vasitəsilə Avropaya yük 
daşımalarını xeyli sürətləndirməyə 
imkan verir. Dövlətimizin başçı-
sı müsahibəsində bu məsələyə 
münasibət bildirərkən dedi ki, “Şimal-
Cənub “ layihəsi artıq reallaşır. 
“Təkcə bu il biz Azərbaycan vasitəsilə 
Rusiyadan və Rusiyaya tranzitin on 
dəfə artdığını görürük, o cümlədən 
bizim yükgöndərənlər bu nəqliyyat ar-
teriyasından fəal istifadə edirlər. Yəni, 
biz öz münasibətlərimizə kompleks 
yanaşırıq. Təməl bizim tarixi dostlu-
ğumuzdur. Biz bu təməl üzərində si-
yasi münasibətlərin çox ciddi bazasını 
qurmuşuq və ticari-iqtisadi, nəqliyyat, 
energetika sahələrində, əlbəttə 
ki, humanitar sahədə əməkdaşlıq 

münasibətlərinin inkişafı üzrə dəqiq 
anlaşmamız var. Deməliyəm ki, rusi-
yalılar Azərbaycana gələn turistlərin 
sayına görə birinci yeri tutur”.

Dövlətimizin başçısı jurnalistin 
suallarını cavablandırarkən deyib 
ki, bu il 800 mindən çox rusiyalı 
ölkəmizə gəlib və özlərini evlərindəki 
kimi çox rahat hiss edirlər. Belə ki, 
bizim münasibətlərimiz çox zəngindir 

və düşünürəm ki, qonşuların öz 
münasibətlərini necə qurması üçün 
yaxşı nümunədir.

Rusiya ilə münasibətlərin 
getdikcə daha da yaxşılaşdığını 
diqqətə çatdıran dövlətimizin baş-
çısı deyib ki, qeyri-neft sektorunda 
əməkdaşlığımız prioritet olduğuna 
görə bu, uzunmüddətli perspektiv-
dir. Bu il Azərbaycan Prezidentinin 
Rusiyanın dövlət başçısı ilə altı dəfə 
görüşməsi də hər iki tərəf arasında 
qarşılıqlı fəaliyyətin və əməkdaşlığın 
yüksək səviyyədə olmasının 
göstəricisidir. Dövlətimizin başçısı 
jurnalistin bu məsələ ilə əlaqədar 
sualını cavablandırarkən deyib ki, bu 
il Rusiya – Azərbaycan münasibətləri 
çox sürətlə inkişaf edib. İki ölkə 
arasında münasibətlər prinsipcə 
çox dinamik inkişafla, sabitliklə, 
davamlı olması ilə səciyyələnir. Son 
illər baş tutan səfərlər və imzalanan 
sənədlər də təsdiqləyir ki, Rusiya ilə 
Azərbaycan mehriban qonşu və eti-
barlı dostdur. Bu fakt iki ölkə liderinin 
çoxsaylı görüşlərində, həmçinin rəsmi 
səfərlərində də özünü açıq şəkildə 
büruzə verib. 

Prezident İlham Əliyev jurna-
listin “Cənab Prezident, Siz 2019-
cu ildən nə gözləyirsiniz? Hansı 
hadisələrin Azərbaycanın həyatında, 
bizim ölkələrin həyatında mühüm rol 
oynayacağını güman edirsiniz? Nəyi 
həll etmək istərdiniz?” sualına cava-
bından da bəlli olur ki, dövlətimizin 
başçısı, ilk növbədə, 2019-cu ildə 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaiqşəsinin nizam-
lanması işində müsbət irəliləyişlər 
olacağına əmindir. Qeyd olunub 
ki, bu ilin baharında Ermənistanda 

baş verən hadisələr Ermənistan 
tərəfindən status-kvonun saxlanılması 
siyasətinin perspektivsizliyinin əyani 
göstəricisidir. 

Ölkə rəhbəri deyib ki, biz bu 
illər ərzində çox böyük inkişaf yolu 
keçmişik və Azərbaycanla Ermənistan 
arasında iqtisadi potensialın və 
bütün digər komponentlərin balansı 
artıq çoxdan pozulub: “Düşünürəm 
ki, bizim iqtisadiyyatımızı, enerji, 
nəqliyyat layihələrinin potensialı-
nı gücləndirmək üzrə siyasətimiz 
müəyyən dərəcədə Ermənistanda 
baş verənlərə səbəb olub. Erməni 
cəmiyyətini narahat edən bütün digər 
məsələlərlə yanaşı, bu ilin baharında 
baş vermiş hadisələrin amillərindən 

biri Ermənistanın düşdüyü və ya 
özünü yuvarlatdığı ağır sosial-iqti-
sadi vəziyyət olub. Bu isə mən qəti 
əminəm ki, Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanmaması nəticəsində baş 
verib. Buna görə də düşünürəm 
ki, həm Ermənistan cəmiyyətində, 
həm də hakim strukturlarda daha 
yaxşı başa düşəcəklər ki, münaqişə 
yalnız ədalətli nizamlandıqdan, işğal 
olunmuş ərazilər azad olunduqdan 
sonra Ermənistan iqtisadiyyatı xeyli 
arta bilər. Əks təqdirdə, düşünürəm 
ki, Ermənistanda ciddi sosial-iqtisadi 
dəyişikliklərin nəticələrini gözləmək 
çətin olacaq”.

Azərbaycan Prezidentinin 
ölkəmizin enerji layihələrinin reallaş-
dırılmasında atdığı qətiyyətli addım-
lardan, insan hüquq və azadlıqlarının 
qorunması, mədəniyyət və təhsil 
məsələləri, həmçinin ölkəmizdə rus 
dilinin inkişafı ilə əlaqədar verilən su-
alları cavablandırmasından bir daha 
bəlli oldu ki, bu istiqamətlərdə iki 
ölkə arasında münasibətlər getdikcə 
daha da yaxşılaşır. Bu gün ölkəmizdə 
340-dan çox rus dilində təhsil verən 
məktəbin olması, rus dilini qoru-
maq üzrə həyata keçirilən siyasətin 
nəticəsi, həmçinin Azərbaycana 
gələn 1 milyona yaxın rusiyalının 
özünü burada rahat hiss etməsi və 
rus dilində yeni şöbələrin yaradılması 
da iki ölkə arasında münasibətlərin 
yeni mərhələyə qədəm qoymasından 
xəbər verir. Bütün bunlar Prezident 
İlham Əliyevin “Rossiya-24” telekana-
lına verdiyi müsahibədə geniş şəkildə 
öz əksini tapıb. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Rusiya Azərbaycana 
gələn turistlərin sayına görə 
birinci yeri tutur

Bu fikirləri Avrasiya 
İdeyalar Emalatxanası Elmi 
Araşdırmalara Dəstək Fon-
dunun Ekspertlər Şurası-
nın sədri, politoloq Qriqori 
Trofimçuk deyib.

O bildirib ki, bu gün 
Azərbaycan ilə Rusiya yalnız 
tərəfdaş deyil, həm də bir 
sıra əsas məsələlər üzrə 
müttəfiqdirlər – baxmayaraq 
ki, Azərbaycan nə Avrasi-
ya İqtisadi İttifaqına, nə də 
ki, Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatına 
üzvdür. Bu mənada ikitərəfli 
münasibətlərimizdə möv-
cud olan qeyri-formallıq 
da bu etibarlılığı təmin 
edir. Əməkdaşlığımızın 
möhkəmlənməsi 
istiqamətində görülən 
işlərdən danışarkən demək 
olar ki, ötən il iki ölkə arasın-
da bir çox sənədlər imzala-
nıb. Bu sənədlər əlaqələrin 
genişləndirilməsi baxımından 
baza rolunu oynayır. 

Politoloq bildirib ki, ötən 
il Prezident Vladimir Putin 
və Prezident İlham Əliyevin 
şəxsi görüşləri müntəzəm 
şəkildə keçirilib və MDB 
Sammitindəki kimi işgüzar 

görüşlər də daxil olmaqla 
heç vaxt formal xarakter 
daşımayıb. Bu münasibətlər 
iki dövlət arasındakı qarşı-
lıqlı əlaqələr üçün etibarlı 
təməl və zəmanətdir. Elə bir 
sahə yoxdur ki, Rusiya və 
Azərbaycan prezidentlərinin 
diqqətindən yayınsın.

“Bütün bunları nəzərə 
alaraq deyə bilərik ki, 
Azərbaycan Rusiyanın 
Cənubi Qafqazda strateji 
tərəfdaşı olmaqla yanaşı, 
Bakı geniş miqyasda daha 
fəal, fərqli fenomenə çevrilir. 
Bu, ona görə baş verir ki, 
Bakı ən çətin vəziyyətdə belə 
öz suveren mövqeyini sax-
layır. Bu, hər zaman hörmət 
doğurur”, – deyə Qriqori 
Trofimçuk vurğulayıb.

O bildirib ki, hazırda 
iki ölkənin prezidentlərinin 
qarşıya qoyduqları əsas 
məsələ bütün planlaşdı-
rılmış layihələrin ardıcıl 

həyata keçirilməsidir. Bu 
layihələrdən Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizini, həmçinin 
Xəzərin hüquqi statusu ilə 
bağlı Konvensiyanın imza-
lanması ilə yaranan imkanları 
qeyd etmək mümkündür. 

Müdafiə sahəsi ilə bağlı 
məsələlərin də rəsmi Mosk-
va və Bakı üçün prioritet 
təşkil etdiyini deyən politoloq 
vurğulayıb ki, burada hərbi 
strukturlar arasındakı fəal 
əlaqələri, Bakının Rusiya 
və NATO nümayəndələrinin 
görüşləri üçün unikal poten-
sialını qeyd etmək lazımdır. 
Bütün bunlar Ermənistan 
daxilində və Dağlıq Qara-
bağ ətrafında davam edən 
gərginlik, dünyada ümumi 
vəziyyətin pisləşməsi fonun-
da əlaqələrimizin gələcək 
inkişafı üçün əsas yaradır.

AZƏRTAC

Azərbaycan səfiri etimadnaməsini 
Butan kralına təqdim edib

 � Azərbaycanın Butan Krallığında 
akkreditə olunmuş səfiri Əşrəf Şıxaliyev 
etimadnaməsini Kral Ciqme Khesar Namqal 
Vanqçuka təqdim edib.

Səfirlikdən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, səfir 
Ə.Şıxaliyev, həmçinin 
ölkənin Baş naziri, xarici 
işlər naziri, Milli Assamb-
leyanın sədri, Ümummilli 
Xoşbəxtlik Komissiyası-
nın və Turizm Şurasının 
rəhbərləri ilə də görüşüb.

Görüşlər zamanı yüksək 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin 
həyata keçirilməsinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb və 
bu xüsusda Azərbaycanın 
sədrliyi ilə cari ildə Bakı-
da keçiriləcək Qoşulma-
ma Hərəkatının növbəti 
sammitində Butanın Baş 

nəzirinin rəhbərliyi altında 
nümayəndə heyətinin iştirakı-
nın vacibliyi qeyd edilib.

Azərbaycan səfiri 
Butan hökumətinin 
vətəndaşlarının rifah və 
xoşbəxtliyinin yüksəlməsinə 
yönəlmiş siyasətini 
yüksək qiymətləndirərək, 
Azərbaycan Prezidentinin 
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə 
yaradılmış “ASAN xidmət”in 
fəaliyyəti barədə məlumat 
verib. Qeyd edib ki, “ASAN 
xidmət” vətəndaşlara sürətli, 
keyfiyyətli və şəffaf şəkildə 
xidmət göstərərək, onların 
rahatlığını əsas məqsəd kimi 
görür. Səfir ölkəmizin “ASAN 
xidmət” təcrübəsinin Butan 
ilə bölüşməyə hazır olduğu-
nu diqqətə çatdırıb. Təklif 
maraqla qarşılanıb. 

Görüşlərdə iki ölkə 
arasında parlamentlərarası 
əlaqələrin inkişafı, informasi-
ya-kommunikasiya texnolo-
giyaları və turizm sahəsində 
əməkdaşlıq üçün geniş im-
kanların olduğu qeyd edilib. 
Butan rəsmiləri Azərbaycan 
ilə bu istiqamətlər üzrə 
əməkdaşlıq etməkdə maraqlı 
olduqlarını bildiriblər.

Ədliyyə naziri Ağdaşda 
vətəndaşları qəbul edib
 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlət qurumları 

tərəfindən insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların 
müraciətlərinə qayğı və həssaslıqla yanaşılması barədə 
tapşırıqlarına uyğun olaraq, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
vətəndaşların bölgələrdə qəbuluna xüsusi diqqət yetirilir.

Yanvarın 7-də ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov Ağdaş rayonu Heydər Əliyev 
Mərkəzində Ağdaş, Yevlax və Ucar rayonla-
rından olan vətəndaşların qəbulunu keçirib.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, qəbuldan əvvəl nazir Fikrət 
Məmmədov ulu öndər Heydər Əliyevin 
Ağdaş rayonunda abidəsini ziyarət edərək, 
önünə gül dəstələri qoyub, əziz xatirəsinə 
dərin ehtiramını bildirib.

Qəbul zamanı hər bir vətəndaş 
diqqətlə dinlənilib, müraciətlərdə qaldırılan 
məsələlərin bir qismi elə yerindəcə həllini ta-
pıb. Digər müraciətlər üzrə nazirliyin qəbulda 
iştirak edən aidiyyəti məsul işçilərinə mü-
vafiq tapşırıqlar verilib. Vətəndaşlar bölgə 
sakinlərinin qəbuluna və müraciətlərinə 
baxılması üçün rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqlarını ifadə edərək, 
göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident 
İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Səfər zamanı ədliyyə naziri, həmçinin 
yerli ədliyyə və məhkəmə orqanlarının 
fəaliyyəti və iş şəraiti ilə tanış olub, ədliyyə 
işçiləri və hakimlərlə müşavirə keçirib.
Dövlətimizin başçısının ədliyyə və məhkəmə 
sisteminin inkişafına diqqət və qayğısından 
bəhs edən nazir Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci il 18 dekabr tarixli sərəncamı ilə 
təsdiq olunmuş “Azərbaycan ədliyyəsinin 
inkişafına dair 2019-2023-cü illər Dövlət 

Proqramı”nın ədliyyə və məhkəmə sis-
temi üçün “yol xəritəsi” olduğunu bildirib. 
Fikrət Məmmədov bu mühüm sənədin işin 
müasirləşdirilməsi məqsədilə qanunverici-
liyin təkmilləşdirilməsi, innovativ texnologi-
yaların və elektron sistemlərin geniş tətbiqi, 
şəffaflığın artırılması və digər prioritetləri 
müəyyən etdiyini vurğulayıb, bununla bağlı 
qarşıda duran vəzifələri diqqətə çatdırıb.

Eyni zamanda, ölkə rəhbərinin qanunve-
ricilik təşəbbüsü ilə 2018-ci il dekabrın 28-də 
qəbul edilmiş Mülki Prosessual Məcəllədə 
və “Məhkəmələr və hakimlər haqqın-
da” Qanunda əsaslı dəyişikliklər barədə 
yeni qanunların məhkəmə fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsinə, işin səmərəliliyinin 
və keyfiyyətinin artırılmasına, iş yükünün 
azaldılmasına, “elektron məhkəmə” sistemi 
geniş tətbiq olunmaqla işlərə daha operativ 
baxılmasına xidmət etdiyi vurğulanıb, qa-
nunvericiliyin yeni müddəalarının dərindən 
öyrənilməsinin və düzgün tətbiqinin zəruriliyi 
qeyd olunub.

Müşavirədə, həmçinin məmur–vətəndaş 
münasibətlərinin sağlam zəmində qurulma-
sı, insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, etik 
davranış qaydalarına dönmədən əməl olun-
ması, korrupsiyaya şərait yaradan halların 
yolverilməzliyi diqqətə çatdırılaraq tövsiyə və 
tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC

Türkiyədə qəzaya uğrayan 
gəmidəki Azərbaycan 

vətəndaşlarından biri həlak olub
 � Türkiyədə qəzaya 

uğrayan gəmidəki Azərbaycan 
vətəndaşlarından biri həlak olub.

Dövlət Dəniz Agentliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, yanvarın 7-də 16:50–də Qara 
dənizdə Türkiyənin Samsun şəhəri ya-
xınlığında Panama bayrağı altında üzən  
“Volgabalt 214” gəmisinin qəzaya uğra-
ması barədə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət 
Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə məlumat 
daxil olub. Məlumatda, həmçinin bildirilib 
ki, ekipaj üzvlərindən 2 nəfər Azərbaycan 
vətəndaşıdır.

Azərbaycan vətəndaşlarının taleyi ilə 
maraqlanmaq məqsədilə Dövlət Dəniz 
Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən dərhal 
müvafiq tədbirlər görülüb. Türkiyənin Samsun 
şəhərinin Dəniz Axtarış Xilasetmə Mərkəzi ilə 
mövcud sistem vasitəsilə əlaqə yaradılaraq 
məlum olub ki, gəmidə olan 13 nəfərdən 9-u 
sahilə çıxarılıb. 

Məlumatda qeyd olunub ki, gəminin 
ekipaj üzvlərindən biri Azərbaycan vətəndaşı 
gəmi kapitanının baş köməkçisi İbrahimov 
Məmmədəli Surxay oğlu dünyasını dəyişib 
və onun meyiti sudan çıxarılıb. Azərbaycan 
vətəndaşı – gəmi kapitanı İsmayılov Turbat 
Kamil oğlunun axtarışları isə davam etdirilir.

 � Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 
“Salnaməfilm studiyası” MMC-də istehsala 
buraxılan, şərti adı “20 Yanvar” (“Unutma”) olan 
sənədli filmin çəkilişləri başa çatmışdır.
Bununla bağlı filmin prodüseri Kamil Məmmədovla əlaqə 

saxladıq. O bildirdi ki, film hazırda montaj mərhələsindədir. Filmin 
ssenari müəllifi Ramiz Fətəliyev, rejissoru Nizami Abbasovdur.  

Müsahibim qeyd etdi ki, filmdə 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə 
keçən gecə sovet ordusunun xüsusi təyinatlı dəstələrinin və daxili 
qoşunların iri kontingentinin ağır texnikadan və müxtəlif tipli silah-
lardan istifadə edərək Bakıda və Azərbaycanın bir neçə rayonunda 
dinc əhalini atəşə tutaraq xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş 
vəhşiliklər törətməsini lentə alan, kinokameranın yaddaşlarına 
köçürən fədakar kino işçilərinin rolundan bəhs edilir. 

K.Məmmədov dedi ki, həmin günlərdə “Azərbaycanfilm” və 
“Salnaməfilm” studiyasının operatorları başda olmaqla çəkiliş qrup-
ları yaradılmışdır. Onlar “Salyan kazarması”nın, Filarmoniyanın, 
Prezident Adminstrasiyasının qarşısına, Biləcəri dairəsinə, indiki 
“20 Yanvar” metrostansiyası istiqamətinə, xəstəxanalara, meyit-
xanalara və şəhərin müxtəlif yerlərində baş verən hadisələri lentə 
almaq üçün yollanıblar. Filmdə “Azərbaycanfilm” və “Salnaməfilm” 
sənədli filmlər studiyasınin işçilərinin həmin müdhiş gecədə və 
sonra Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında törədilən faciələr haq-
qında xatirələri və kadrarxası hadisələr barədə fikirlərinə geniş yer 
verilmişdir. 

Filmin tam istehsalı yaxın vaxtlarda başa çatacaq və  
20 Yanvar – Matəm günü ərəfəsində tamaşaçılara təqdim oluna-
caqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Rusiya-Azərbaycan münasibətləri 
inkişafın ən yüksək nöqtəsinə çatıb

2018-ci ildə Rusiya–Azərbaycan 
münasibətləri inkişafın ən yüksək nöqtəsinə 
çatdı, lakin bu, son hədd deyil. Əlaqələrin 
gələcəkdə daha da inkişafı üçün bir sıra 
amillər mövcuddur. O cümlədən iqtisadi 
sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 
 böyük imkanlar var. 

20 Yanvarın kino salnaməsini 
yaradanlar haqqında yeni film
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 � Prezident İlham Əliyev çıxışlarının birində ölkədə 
ekoloji problemlərin həllinin dövlət siyasətinin prioritet 
məsələsi olduğunu vurğulayaraq demişdir: “Ekoloji 
məsələlərə diqqət, münasibət, eyni zamanda, ölkəmizin 
ümumi siyasətinin, ümumi mədəniyyətinin təzahürüdür. Son 
nəticədə ən önəmli sahə budur. Neft-qaz tükənən sərvətlərdir. 
Onların müvəqqəti önəmi var. Ancaq təbiət, ətraf mühit – bu, 
daimi sərvətdir. Əsrlər boyu, minilliklər boyu təbiət olub, 
kainat olub, dünya olubdur. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, 
bunu qoruyaq. Özümüz üçün, gələcək nəsillər üçün, ölkəmizin 
yaşaması üçün qoruyaq. Ona görə biz bu məsələlərə çox 
böyük önəm veririk. Çalışırıq ki, ekoloji proqramların icrasında 
Azərbaycan qabaqcıl yerlərdə olsun”.

Dövlətimizin başçısının bu 
 fikrinin məntiqi nəticəsi olaraq 
son illərdə ölkəmizdə atmosfer 
havasının mühafizəsi, su ehtiyat-
larının çirklənməsinin, torpaqların 
deqradasiyasının qarşısının alın-
ması, mövcud yaşıllıqların qorun-
ması və yeni yaşıllıq sahələrinin 
salınması, tullantıların idarə 
olunmasının təkmilləşdirilməsi, 
habelə biomüxtəlifliyin nəzarətdə 
saxlanılması kimi hədəflərin 
gerçəkləşdirilməsi  istiqamətlərində 
bir sıra mühüm tədbirlər həyata 
keçirilmiş, ekoloji tarazlığın qorun-
masında əsaslı dönüş yaranmış və 
ətraf mühitin mühafizəsində ciddi 
nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Ekoloji təhlükəsizliyin 
mahiyyəti təkcə əhalinin sağlamlıq 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasın-
dan və ətraf mühit problemlərinin 
həllindən ibarət deyildir. Bu, həm 
də gənclərimiz tərəfindən ətraf 
mühitin mühafizəsinin sosial-fəlsəfi 
cəhətdən dərk edilməsi prosesində 
onlarda ekoloji təfəkkürünün for-
malaşdırılmasına nail olmaqdan 
ibarətdir. Hazırda dünyanın məşhur 
alimləri belə qənaətə gəlmişlər 
ki, davamlı inkişafın təmin olun-
masında əhalinin, o cümlədən 
gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi 
və məlumatlandırılması olduqca 
mühüm önəm daşıyır. Bu vacib 
məsələnin həllində, şübhəsiz ki,  
KİV-lərin də üzərinə ciddi vəzifələr 
düşür.  

Ekoloji təhlükə əsasən antro-
pogen və təbii təsirlər nəticəsində 
insan sağlamlığının, ekoloji tarazlığın 
normal ahənginin pozulması, ətraf 
mühitin pisləşməsi ilə müşahidə 
edilir. Belə vəziyyət isə müvafiq 
ekoloji təhlükə mənbələrinin möv-
cudluğu nəticəsində meydana 
gəlir. Bu baxımdan hər bir ölkənin 
ekoloji təhlükəsizlik konsepsi-
yasının qarşısında duran əsas 
vəzifə ekoloji təhlükə mənbələrinin 
müəyyənləşdirilməsi, həmin təhlükə 
mənbələrində ekoloji risk dərəcəsinin 
aydınlaşdırılmasıdır. 

Qeyd edək ki, ekolo-
ji təhlükəsizlik anlayışı elmi 
ədəbiyyatda kifayət qədər ətraflı şərh 
olunmuş, son illərdə respublikamız-
da qəbul edilmiş ekoloji qanunveri-
cilik aktlarında bununla bağlı bir çox 
anlayış və terminlərin izahı veril-
mişdir. Məsələn, ölkəmizdə ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin hü-
quqi əsası olan “Ekoloji təhlükəsizlik 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda (8 iyun, 1999-cu 
il) “Ekoloji təhlükəsizlik”, “Ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi”, 
“Təhlükəli ekoloji vəziyyət”, “Ekoloji 
təhlükənin subyekti” və s. anlayış-
lar şərh edilmişdir. Burada ekoloji 
təhlükəsizlik anlayışı “insan və 
cəmiyyətin həyati vacib maraqla-
rının ətraf mühitin ona antropogen 
və təbii təsirlər nəticəsində yaranan 
təhlükələrdən qorunmasının təmin 
edilməsi” kimi ifadə olunmuşdur. 

Dövlət başçısının 28 sent-
yabr 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə 
təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respub-
likasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaş-
dırılmasına dair 2006-2010-cu illər 
üçün kompleks Tədbirlər Planı”nın 
uğurla reallaşdırılması   ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 
müsbət təsir göstərmişdir. Bununla 
bərabər, cənab Prezidetin “Xəzər 
dənizinin çirklənmədən qorunması 
üzrə bəzi tədbirlər haqqında” və 
“Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su 
ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə 
əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında” 20 
iyun 2007-ci il tarixli sərəncamları da 
Xəzər dənizinə axıdılan çirkab sula-
rın ətraf mühit və insan sağlamlığına 
mənfi təsirinin azaldılmasında, Kür 
və Araz çaylarının suyundan istifadə 
edən bəzi yaşayış məntəqələrinin 
ekoloji cəhətdən təmiz su ilə 
təminatında mühüm rol oynamışdır.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, 
2007-2014-cü illər ərzində Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 
18 rayonun 268 kəndində modul tipli 
qurğular quraşdırılaraq, həmin yaşayış 
məntəqələrində yaşayan 450 mindən 
artıq əhali içməli su ilə təmin  edilmişdir. 

Son 15 ildə respublikamızda 
ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
ilə bağlı yaşayış məskənlərində və 
magistral yolların kənarında sanitar-
qoruyucu zolaqların yaradılmasına 
xüsusi əhəmiyyət verilmiş, bununla 
əlaqədar Bakı-Qazax magistral avto-
mobil yolunun Atbulaq-Hacıqabul ya-
şayış məntəqəsində, Bakı-Quba av-
tomobil yolunun H.Z.Tağıyev-Zabrat, 
Bakı-Şamaxı yolunun Müşfiqabad-
Pirəkəşkül, Bakı-Astara magistral 
avtomobil yolunun Ələt-Salyan yaşa-
yış hissələrində, Bayıl yamacı-20-ci 
sahəarası ərazidə, habelə Suraxanı-
Zığ magistral avtomobil yolunda ətraf 
ərazinin yaşıllaşdırılması tədbirləri 
həyata keçirilmişdir.

Azərbaycanın Avropaya in-
teqrasiyası prosesi ətraf mühitin 
mühafizəsi və ekoloji təhlükəsizliklə 
bağlı bəzi qanunvericilik aktlarının 
təkmilləşdirilməsini də tələb edir. 
Bununla əlaqədar, fikrimcə, “Ekoloji 
təhlükəsizlik haqqında” qanun və 
ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar 
digər qanunvericilik aktları müasir 
tələblərə uyğun təkmilləşdirilməli, 
ekoloji təhlükəsizliyin reallaşdırıl-
masında vətəndaşların və ictimai 
birliklərin rolunu artırmaq üçün hü-
quqi şərait daha da yaxşılaşdırılmalı, 
informasiya təminatının səviyyəsinin 
yüksəldilməsi məqsədilə Orxus 
Konvensiyasına əsaslanılaraq, zəruri 
tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Davamlı inkişafın prinsiplərinə 
uyğun olaraq ekoloji təhlükəsizlik 
problemlərinin həlli istiqamətində at-
mosferin çirkləndirilməsinin, torpağın 
deqradasiyasının qarşısının alınma-
sı, Xəzər dənizinin ekoloji təmizliyinin 
qorunması, ölkənin su və kanaliza-
siya sistemlərinin yaxşılaşdırılma-
sı, torpaqlardan səmərəli istifadə 
edilməsi, biomüxtəlifliyin qorunma-
sı, alternativ enerji mənbələrinin 
tətbiqinin genişləndirilməsi imkan-
larının artırılması kimi vəzifələr də 
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.  

Yeri gəlmişkən, bir məqamı 
da qeyd edim ki, hazırda müasir 
şəraitdə insan fəaliyyətinin nəticəsi 
olaraq, ətraf mühitin korlanması, 

yəni təbiətlə cəmiyyət arasındakı 
ekoioji-iqtisadi tarazlığın pozul-
ması həyat üçün ciddi təhlükəyə 
çevrilir. Başqa sözlə, bu gün sosial 
rifah məqsədilə yaradılmış bir sıra 
sənaye müəssisələri ətraf mühiti 
çirkləndirən mənbələrə çevrilərək 
ekoloji-iqtisadi problemləri daha 
da mürəkkəbləşdirir. Buna görə də 
bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanıl-
masına xüsusi önəm verilməlidir. 

Azərbaycanda xüsusi mühafizə 
olunan təbiət ərazilərinin ümu-
mi sahəsi 2003-cü ildən etibarən 
təxminən 2 dəfə artırılaraq ölkə 
ərazisinin 10,3 faizinə çatdırılmışdır. 
Hazırda respublikada ümumi sahəsi 
893 min hektar olan xüsusi mühafizə 
olunan təbiət əraziləri, o cümlədən, 
9 milli park, 11 dövlət təbiət qoruğu 
və 24 dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət 
göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə son illərdə ekoturiz-
min inkişaf etdirilməsi də diqqət 
mərkəzində saxlanılmış, Qafqazda 
ən böyük ərazini əhatə edən Şahdağ 
Milli Parkının nümunəvi infrasturuk-
turu qurulmuş, bundan əlavə Şirvan 
və Hirkan milli parklarında ekoturizm 
şəhərcikləri yaradılmışdır.

Ekoloji problemlərin həll 
edilməsi məqsədilə  Azərbaycan 
tərəfindən beynəlxalq təşkilatlarla, 
donor ölkələrlə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə  xüsusi 
əhəmiyyət verilir. Hazırda respub-
likamız BMT-nin İnkişaf və Ətraf 
Mühit proqramları, Qlobal Ekoloji və 
Ümumdünya fondları, Avropa İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf  Təşkilatı, bir 
sıra beynəlxalq maliyyə qurumları 
və s. təşkilatlarla ekoloji əməkdaşlığı 
davam etdirir. Bununla bərabər, mü-
vafiq sazişlər əsasında inkişaf etmiş 
ölkələrlə ikitərəfli əməkdaşlıq qurulur, 
respublikamız ətraf mühit sahəsində 
bir çox beynəlxalq müqavilələrə qo-
şulur. İndiyə kimi, Azərbaycan Res-
publikasının 21 beynəlxalq ekoloji 
konvensiyaya qoşulması və müvafiq 
protokollar imzalanması da bunun 
bariz ifadəsidir.

Respublikamızda ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsində 
vətəndaşların ekoloji cəhətdən 
maarifləndirilməsi vacib şərtlərdən 
biridir. Son illərdə bu istiqamətdə 
xeyli iş görülmüş, “Ətraf mühitlə 
bağlı məsələlərdə məlumatların 
əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar 
qəbul edilməsində iştirakı və ədalət 
məhkəməsinin açıq keçirilməsi 
haqqında” Orxus Konvensiyasının 
müddəalarının yerinə yetirilməsində 
ekoloji maarifləndirmə işinin 
səmərəliliyini artırmaq məqsədi 
ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyində “İctimai Ekoloji Şura” 
yaradılmışdır.

Sakit HÜSEYNOV, 
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun 

şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri 
doktoru, professor

Siyavuş Novruzov:

 � Ümumiyyətlə, Mehman Hüseynov 
heç vaxt jurnalist fəaliyyəti göstərməyib, 
onun kimilərin məqsədi yalnız Azərbaycan 
haqqında mənfi rəy yaratmaq olub. Bunu 
Trend-ə Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra 
katibinin müavini, Milli Məclisin deputatı 
Siyavuş Novruzov deyib.

Siyavuş Novruzov 
qeyd edib ki, M.Hüseynov 
insanların şəxsi əmlakını 
çəkərək cəmiyyətə təqdim 
etməyə çalışır və bu yolla 
da onların mülkiyyət hüquq-
larını pozurdu: “Onun qar-
daşı Emin Hüseynov da bir 
müddət İsveçrənin Bakıdakı 

səfirliyində yaşadı, sonra 
İsveçrəyə getdi. Yəni bu 
adamların məqsədi dövlətə, 
xalqa xidmət deyil, ölkəmiz, 
dövlətçiliyimiz, xalqımız 
haqqında mənfi informasiya 
yaymaqdır”.

Deputat bildirib ki, kim 
hansı əməli törədibsə, 

cəzasını almalıdır: “Meh-
man Hüseynov da cinayət 
törədib, eyni zamanda, 
vəzifəsini yerinə yetirən 
zabitə qarşı zor tətbiq edib. 
Kim olursa-olsun, cinayət 
törədibsə, mütləq cəzasını 
almalıdır. Hər kəs qanun 
qarşısında birdir və törətdiyi 
cinayətə görə cəzasını 
almalıdır”.

YAP İcra katibinin mü-
avini vurğulayıb ki, antimilli 
qruplar və onların xaricdəki 
havadarları bu hadisəni 
Azərbaycanın əleyhinə 
növbəti kampaniyaya 

başlamaq üçün fürsət kimi 
istifadə edirlər: “Bu kampa-
niyanın arxasında kimlərin 
durduğu, əslində, məqsədin 
Azərbaycan dövlətinə 
təzyiq göstərmək cəhdi 
olduğu bəllidir. Təsadüfi 
deyil ki, Viktoriya Nulan-
dın “uşaqları”nın çirkab 
kampaniyası ermənipərəst 
senator Marko Rubionun 
Azərbaycana qarşı açıqla-
ması və bu cəbhədə xüsusi 
yer tutan “The Washington 

Post” qəzetinin redaksiya 
məqaləsi ilə tamamlandı. 
Eyni şəbəkənin xaricdəki və 
Azərbaycandakı izləri çox 
aydın görünür”.

Millət vəkili qeyd edib ki, 
antimilli şəbəkə və onla-
rın xaricdəki havadarları 
bilməlidirlər ki, Azərbaycan 
dövləti ilə təzyiq dilində 
danışmaq, qarayaxma 
kampaniyası vasitəsilə onu 
güzəştə məcbur etmək 
mümkün deyil.

Ekoloji təhlükəsizlik 
diqqət mərkəzindədir 

 � Ermənistanın siyasi elitası bu 
günlərdə qorxu və təşviş içindədir. Belə 
ki, məkrli və ədalətsiz siyasətbaz kimi ad 
çıxaran Nikol Paşinyandan təkcə kütlə 
vasitəsilə devirdiyi Kocaryan-Sarkisyan 
cinayətkar dəstəsi deyil, hətta öz yaxın 
ətrafı da ehtiyat edir. 

Son günlər Paşinyan 
komandasının üzvləri, 
eləcə də ona qoşulanlar 
Paşinyana “sədaqət”lərini 
sübut etmək üçün xüsu-
si canfəşanlıq göstərirlər. 
Onlar Ermənistanın keçmiş 
rəhbərlərini mümkün qədər 
sərt və kəskin tənqid etməyə 
çalışırlar ki, Nikol bunu 
“qiymətləndirərək” onlara 
vəzifə versin. 

Bu günlərdə Ermənistan 
parlamentinin “Mənim ad-
dımım” blokundan deputatı 
A.Koçaryan (Ermənistanın 
keçmiş prezidenti Robert 
Koçaryan ilə eyni soyadı 
paylaşsa da, onun qohumu 
deyil) “1in.am”-a saytına 
müsahibə verib. Yazıda 
Ermənistanın keçmiş siyasi 
elitasının bir sıra üzvləri 
barədə kəskin tənqidi fikirlər 
səsləndirilib. 

Deputat müxbirin 
“Ermənistanın keçmiş 
müdafiə naziri Mikael 
Arutyunyanın 2008-ci il 1 
Mart hadisələri ilə bağlı 
təhqiqata izahat verməkdən 
yayınmasının səbəbləri 
nədir” sualına cavab verib ki, 
sabiq nazir ovaxtkı prezi-
dent R.Koçaryanın əmrinə 
uyğun olaraq, İrəvanda dinc 
etirazçıların üzərinə ordu 
hissələri yeridibsə, o, bu 
faktı etiraf etməlidir. Lakin 
nəzərə alınmalıdır ki, o, bunu 

öz təşəbbüsü ilə yox, məhz 
dövlət başçısının əmrinə 
əsasən həyata keçirib. 

Qeyd edək ki, 
M.Arutyunyan hazırda 
Rusiyadadır. Yeri gəlmişkən, 
istintaq nəticəsində məlum 
olub ki, o, ikili vətəndaşlıq 
statusuna malikdir. Belə ki, 
Ermənistanla yanaşı, həm də 
Rusiya vətəndaşıdır.

Deputatın fikrincə, 
hazırkı Ermənistan iqtidarı 
M.Arutyunyanla bağlı təcili 
axtarış elan etməli, onu həbs 
edərək ölkəyə gətizdirməli 
və müvafiq orqanlara təhvil 
verməlidir. A.Koçaryan sonra 
bildirib ki, hazırda heç nə 1 
Mart hadisəsinin təhqiqatına 
mane ola bilməz. Belə ki, 
əgər əvvəllər siyasi sifarişdən 
hər şeyi gizlətmək tələb olu-
nurdusa, indi, əksinə, bütün 
gizlinləri açmaq tələb olunur. 

Bir müddət əvvəl isə 
Qarabağ klanının əsas fiqur-
larından olan R.Koçaryanın 
Xankəndidəki tərəfdarları onu 
müdafiə aksiyası keçiriblər. 

“Mənim addımım” blokun-
dan deputat hesab edir ki, 
R.Koçaryanı müdafiə edənlər 
əsasən Xankəndidəki rusdilli 
ermənilərdir. Onların çoxu 
vaxtilə R.Koçaryanla bir 
yerdə işləmiş rəhbər işçilər 
olublar. 

Deputat deyib: “Etiraz 
edənlər başa düşməlidirlər 

ki, R.Koçaryan “Qarabağ”ın 
keçmiş prezidenti kimi 
deyil, Ermənistanın sabiq 
rəhbəri kimi törətdiyi cid-
di qanun pozuntularına 
görə cəzalandırılır. Onun 
dönəmində ölkə konstitu-
siyası dəfələrlə pozulub, 
1 Martda isə günahsız 

vətəndaşlar həlak olublar. 
Bütün bunlar cəzasız qala 
bilməz”. 

Deputat sonra vurğulayıb 
ki, R.Koçaryanın hakimiyyəti 
illərində bir qrup vəzifəli 
şəxs ölkəni talan edərək 
varlanıb, lakin əhalinin xeyli 
hissəsi dolanışıq naminə 
Ermənistanı tərk etməyə 
məcbur olub. Onun sözlərinə 
görə, R.Koçaryanın xislətində 
hər şeyi korlamaq niyyəti var 
və törətdiyi cinayətlərə görə 
cavab verməlidir. 

Təkcə erməni 
siyasətçiləri deyil, başqa 
ölkələrdə yaşayan ermənilər 
də öz cinayətkar əməlləri ilə 
“fərqlənirlər”. Bu günlərdə 
Qazaxıstnın Qaraqanda 
şəhərində Yeni il bayramı 
ərəfəsində üç erməni 23 yaşlı 
yerli sakini vəhşicəsinə qətlə 
yetirilib. Bundan hiddətlənən 
şəhər sakinləri etiraz aksi-
yası keçiriblər. Onlar erməni 
vəhşiliyinə etirazlarını 
bildiriblər. 

Aksiya iştirakçıları qətl 
hadisəsinə görə, erməni 
diasporunu ittiham ediblər. 
Əraziyə polis əməkdaşları 
cəlb olunub, şəhərin əsas 
küçələri xüsusi təyinatlılar 
tərəfindən nəzarətə 
 götürülüb.

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

 � Antimilli şəbəkənin 
Mehman Hüseynovla bağlı növbəti 
kampaniyaya başlamaq cəhdi heç 
bir təsirli rezonans doğura bilmədi. 
Bunu Trend-ə açıqlamasında "Bakı 
xəbər" qəzetinin baş redaktoru, 
siyasi ekspert Aydın Quliyev deyib.

Ekspert bildirib ki, Mehman Hüseyno-
vu əldə bayraq edərək kökləri daxildə və 
xaricdə olan antimilli şəbəkənin son günlər 
Azərbaycan əleyhinə yenidən fəallaşmaq 
cəhdinin şahidi oluruq. Həmin şəbəkənin 
üzvlərinin dövlət əleyhinə fəallaşmaq cəhdləri 
həmişə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə 
mövqelərinin daha da möhkəmlənməsi özünü 
aşkar şəkildə büruzə verəndə ortaya çıxır: 
"Bu gün Azərbaycan dünyada sayılıb-seçilən, 
prinsiplərinə hörmət qoyulan və istənilən 
təzyiq amillərini puça çıxarmaq gücünə sahib 
dövlətə çevrilib. Proseslərin bu gedişindən 
məmnun qala bilməyən daxildəki və xaricdəki 
antimilli şəbəkə təmsilçiləri öz himayədarları 
ilə birlikdə zaman-zaman kampaniyalara baş-
lamağa və Azərbaycan dövlətinin diqqətini 
əsas ümummilli hədəflərdən yayındırmağa 
çalışırlar".

Aydın Quliyev qeyd edib ki, daxildəki 
şəxslərin siyasi hakimiyyət ambisiyaları 
ilə onların xaricdəki havadarlarının anti-
Azərbaycan maraqları birləşərək əslində 
Azərbaycan dövlətinin əleyhinə çevrilmiş 
kampaniya şəklini alır: "Mehman məsələsi 
ilə bağlı növbəti dəfə kampaniyaya başla-
maq cəhdinin də beynəlxalq miqyasda və 
Azərbaycanın öz daxilində heç bir təsirli 
rezonans doğura bilmədiyi göz qabağındadır. 
Hər cür cəhdlər göstərilsə də, dövlətimizə 
qarşı növbəti kampaniya cəhdinin  ABŞ-da 
bir qəzetin redaksiya məqaləsindən və 
ermənipərəst bir konqresmenin növbəti 
bəyanatından başqa heç bir nəticəsi olma-
dı. Bunun dərin və ciddi səbəbləri var. İlk 
növbədə onu demək lazımdır ki, üzərində 
antidövlət kampaniyasının qurulduğu 

 Mehman Hüseynov barədə bir sıra informa-
siyaların yanlış olduğu üzə çıxdı. Məlum oldu 
ki, Mehman media və peşəkar jurnalistikaya 
bağlı şəxs deyil, həbsxanada aclıq keçirmir. 
Əsası olmayan informasiyaların üstündə 
qurulmuş kampaniyaların uğursuzluğa 
məhkumluğu əvvəlcədən məlum idi".

A.Quliyev əlavə edib ki, başladılmağa 
cəhd edilən kampaniyaya Azərbaycanın 
daxilində xalqdan heç bir dəstək də 
verilmədi: "Ölkədə bu böhtan kampaniyasını  
genişləndirmək gücündə olan müxalifət lideri 
də yoxdur. Belə ki, 25 ildən bəri hətta şüarla-
rını və siyasi taktikalarını dəyişməyi bacarma-
yan şəxslərin həlledici siyasi liderə çevrilmək 
şansları ümumiyyətlə, yoxdur. Azərbaycan 
Prezidentinin siyasi güc olaraq alternativ-
sizliyi də öz sözünü deyir. Nəhayət, xaricdə 
əsas qüvvələr çox yaxşı başa düşürlər ki, 
Azərbaycanla bağlı qərar və müzakirələri 
zəif və sosial bazasız müxalifət təmsilçiləri ilə 
yox, bütün parametrlərdə həlledici güc rolu 
oynayan siyasi hakimiyyətlə və onun lideri ilə 
aparmaq daha doğru və perspektivlidir. 

Məhz bu qüvvələr Azərbaycanın 90-cı 
illərdən tamamilə fərqli bir dövlətə çevrildiyini 
və onunla təzyiq dilində danışmaq taktikası-
nın keçmişdə qaldığını çox dəqiq anlayırlar. 
Azərbaycanın bu gün xaricdən hər cür təzyiqi 
neytrallaşdırmaq gücünə sahib dövlətə 
çevrilməsi müxtəlif antimilli kampaniyaların 
iflasa uğramasının başlıca səbəbidir".

Ermənistan siyasətçiləri 
bir-birinə qənim kəsiliblər

Antimilli şəbəkənin 
niyyəti iflasa uğradı

Azərbaycana təzyiq göstərmək 
cəhdi baş tutmayacaq
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 � Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən “2019-2023-
cü illər üçün Azərbaycan 
Respublikasında ali təhsil 
sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması  üzrə 
Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. 

Proqramda beynəlxalq  ikili 
diplom proqramlarının tətbiqi, 
doktorantura təhsilinin beynəlxalq 
standartlar əsasında qurulması və 
xaricdə doktorantura səviyyəsində 
təhsilin maliyyələşdirilməsi nəzərdə 
tutulur. 2018-ci ildə ali təhsil 
müəssisələrinə qəbul imtahanların-
da ən yüksək sayda -  41 minə ya-
xın abituriyent tələbə adını qazanıb.

 Ötən il 2018-ci ildə 
universitetlərə qəbul olunan 29 
tələbə 700 bal toplayıb. 3127 
nəfər isə 600 baldan yuxarı nəticə 
göstərib.

2017-2018-ci tədris ilində 
844  SABAH tələbəsi məzun 
olub. Məzunların 37 faizi 
Azərbaycanda, 17 faizi xaricdə 
ali təhsil müəssisələrinin magist-
ratura pilləsinə qəbul olunub. 
 Hazırda SABAH qrupları 12 ali 

təhsil müəssisəsində 39 ixtisas üzrə 
2300-dən çox tələbəni əhatə edir.

Keçən il Azərbaycan 
tələbələrinin II qurultayı keçirilib. 
2018-ci ildə “Maarifçi” Tələbə Kredit 
Fondu universitetlər tərəfindən 
təqdim olunmuş yerlərin sayına 
əsasən, seçim meyarlarına uyğun 
gələn 48 tələbə ilə təhsil krediti 
müqaviləsi imzalayıb.

Son 1 ildə xarici ali təhsil ixti-
saslarının tanınması və ekvivalent-
liyinin müəyyən edilməsi (nostrifika-
siyası) məqsədi ilə 3366 müraciət 
daxil olub. Əvvəlki illərdən icrası 

başa çatdırılmayan müraciətlər də 
daxil olmaqla, cari ildə ümumilikdə 
3269 sənədin icrası yekunlaşdırılıb. 
Onlardan 2365 müraciət müsbət 
cavablandırılıb. Hazırda ümumilikdə 
535 nəfər azərbaycanlı tələbə 
ayrı-ayrı ölkələrlə imzalanmış 
hökumətlərarası sazişlərə əsasən 
təhsil alır. 2018-2019-cu tədris 
ilində Azərbaycanda ali təhsilin 
bütün səviyyələri üzrə 86 ölkədən 
6 min nəfərdən çox əcnəbi tələbə 
təhsil alır.

Təhsil Nazirliyinin “Clarivate 
Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlığı 
nəticəsində Azərbaycan 2017-ci il 

üzrə “Web of Science” elmi baza-
sında ilk dəfə nəşr aktivliyinin son 
3 il üzrə artım dinamikasına görə 
regionda birinci yerə çıxıb. “Web 
of Science” elmi bazasında 2017-
ci ildə Azərbaycandan 1160 elmi 
tədqiqat işi qeydə alınıb ki, bu da 
son 25 ildə ölkə üzrə nəşr sayında 
ən yüksək göstərici hesab olunur.

 Təhsil Nazirliyi ilə “Clari-
vate Analytics” şirkəti arasında 
2019-2021-ci illəri əhatə edən 
əməkdaşlığa dair müqavilə imzala-
nıb.

“Xalq qəzeti”

 � Bu günlərdə “Şahdəniz” yatağında ümumi qaz hasilatı 
100 milyard kubmetrə çatıb.

“BP-Azerbaijan” şirkətindən 
Trend-ə verilən məlumata görə, bu 
nailiyyət yataqdan ilk kommersiya 
qaz həcmlərinin hasilatına başlandığı 
və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
işə düşdüyü vaxtdan 12 il sonra əldə 
edilib.

2006-cı il dekabrın 15-də 
elan edilmiş ilk hasilat yatağın 
işlənməsinin 1-ci mərhələsinin 
başlanğıcı idi və o vaxtdan bəri qaz 
həcmləri uğurla və etibarlı şəkildə 
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 
bazarlarına çatdırılır. 2018-ci il isə 
“Şahdəniz” layihəsi üçün növbəti 
əlamətdar hadisə ilə yadda qalıb. 

Planlaşdırıldığı kimi, 30 iyun tarixində 
“Şahdəniz 2” çərçivəsində Türkiyəyə 
kommersiya qaz həcmlərinin nəqlinə 
başlanıb və iyulun sonunda Şahdəniz 
Bravo platformasından ilk qaz əldə 
edilib.

2006-cı ildən bəri “Şahdəniz” 
yatağından ümumilikdə 196 milyon 
bareldən artıq kondensat hasil edilib. 
Hazırda yataqdan hasilat Alfa platfor-
masında təqribən 10, Bravoda isə 6 
quyudan əldə edilir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorunda yerləşən “Şahdəniz” bu 
günədək BP-nin dünyada kəşf etdiyi 
ən böyük qaz yatağıdır. Bu nəhəng 

yataq təxminən 860 kvadratkilometr 
ərazini əhatə edir. Yataq 1999-cu ildə 
aşkar edilib.

Bütün “Şahdəniz” yatağında 
hesablanmış ilkin geoloji qaz ehtiyatı 
təxminən 1 trilyon kubmetrdən artıq 
və kondensat ehtiyatı isə 2 milyard 
barel təşkil edir.

“Şahdəniz 2” ilk dəfə olaraq Xəzər 
qazını Avropa bazarına çıxaracaq 
yeni Cənub Qaz Dəhlizinin başlan-
ğıc nöqtəsidir. Sabit yüksək hasilat 
zamanı bu layihənin mövcud hasilat 

həcmlərinə ildə 16 milyard kub-
metr qaz əlavə edəcəyi gözlənilir. 
“Şahdəniz” yatağının ümumi hasilat 
həcmi ildə 26 milyard kubmetr qaz 
və gündə 120 min barel kondensat 
səviyyəsinə çatacaq.

“Şahdəniz 2” çərçivəsində Xəzər 
dənizində ilk dəfə yatağın suyun 
altında işlənməsi reallaşdırılır və bu, 
BP şirkətinin bu vaxtadək dünyada 
operatoru olduğu ən iri dəniz infrast-
rukturudur.

İranın xarici işlər naziri 
Hindistana gedir

 � İranın xarici işlər naziri 
Məhəmməd Cavad Zərif böyük iqtisadi 
heyətin, o cümlədən, İran Ticarət, 
Sənaye, Mədənlər və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının sədri Qulamhüseyn Şafeinin 
müşayiəti ilə bu gün Hindistana səfər 
edəcək.

Trendin məlumatına görə, 4 günlük səfər 
çərçivəsində özəl sektorun nümayəndələri ilə 
müzakirələr, Hindistanın Sənaye Konfederasiyası ilə 
əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması və İran-
Hindistan birgə palatasının təşkil olunması haqda 
məsləhətləşmələr aparılacaq.

Səfər zamanı ticarət, bank, nəqliyyat və gömrük 
maneələrinin müəyyənləşdirilməsi və aradan qaldırıl-
ması, İran və Hindistanın üstün ticarət anlaşması və 
Çabəhar limanında birgə investisiya haqda müzakirələr 
aparılacaq.

Dərman preparatları və maddələri, tibbi avadanlıqlar, 
bitki dərmanları, avtomobil hissələri, elektron avadanlıq-
lar, neft-kimya və kimyəvi maddələr, toxuculuq, səhiyyə, 
turizm sahələrində 30-dan artıq istehsalçı İranın Ticarət, 
Sənaye, Mədənlər və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 
sədrini müşayiət edir.

Tramp Kim Çen Inla  
ikinci görüşün yeri  

barədə danışıqlar aparır
ABŞ Prezidenti Donald 

Tramp Koreya Xalq Demok-
ratik Respublikasının lideri 
Kim Çen Inla ikinci görü-
şün yeri barədə danışıqlar 
aparır. Bu barədə Tramp 
jurnalistlərə açıqlamasında 
deyib.

“Biz mümkün görüş yeri 
barədə danışırıq, ehtimal ki, 
yaxın vaxtda bəyan edəcəyik. 
Onlar da, biz də görüşmək 
istəyirik, görək nə alınacaq. 
Sanksiyalar qüvvədədir. 
Amma bizim Şimali Koreya ilə 
işlərimiz yaxşı gedir”, – Tramp 
bildirib.

Türkiyədə 
100 hərbçi 
saxlanılıb

 � Türkiyənin paytaxtı Ankarada “FETÖ” 
terror təşkilatına qarşı keçirilmiş növbəti xüsusi 
əməliyyat çərçivəsində 100 hərbçi saxlanılıb.

Saxlanılanlardan biri 
polkovnik, 9-u kapitan, 
90 nəfəri isə leytenantdır.

Qeyd olunur ki, həmin 
hərbçilər “FETÖ” ilə sıx 
əlaqədə olub və müxtəlif 
hərbi hissələrlə bağlı 
məlumatları təşkilatın 
digər mənsublarına 
ötürüblər.

Netanyahu Con Boltonla 
danışıqlar aparıb

Mətbuat konfransında çıxış edən Bolton Tramp və 
Netanyahunun vaxtında “tarixdə ən yaxşı ABŞ-İsrail 
münasibətləri”nin olduğunu qeyd edib.

İstanbulda bir sıra daxili və beynəlxalq aviareyslər 
təxirə salınıb. Bu barədə “Türkiyə Hava Yolları”nın 
saytında məlumat yerləşdirilib. Avaireyslərin təxirə 
salınmasına səbəb güclü qar yağmasıdır.

Daxili avireyslərdən İstanbul-Sinop, İstanbul-Antalya 
və İstanbul-Qaziantep, beynəlxalq aviareyslərdən isə 
İstanbul-Saloniki, İstanbul-Kişinyov, İstanbul-Xarkov, 
İstanbul-Odessa, İstanbul-Belqrad təxirə salınıb.

Güclü qar yağması səbəbindən İstanbulda 
aviareyslər yanvarın 4-də də dayanmışdı.

Qabonda ordu idarəetməni nəzarətə 
aldığını bəyan edib. Bu xəbər yanvarın 
7-də yerli vaxtla gecə saat 4-də hərbçilər 
tərəfindən elan olunub.

Qabon Prezidenti  Əli Bonqonun dekabrın 
31-də Yeni il münasibətilə xalqa müraciətindən 
narazı qalan hərbçilər hakimiyyəti ələ 
keçirdiklərini və yaxın günlərdə “Milli Bərpa 
Şurası”nın yaradılacağını bəyan ediblər. Or-
dunun bəyanatını radioefirdə leytenant Ondo 

Obianq Kelli oxumuşdur. Kelli 
prezidentin Yeni il müraciətini 
“hakimiyyəti  saxlamaq üçün 
tamaşa” adlandırıb.

Qabon Prezidenti Əli ben Bonqo Ondimba 
ölkəyə 2009-cu ilidən rəhbərlik edirdi. 2016-cı 
ildə ikinci müddətə yenidən prezident seçil-
mişdi. Ötən ilin oktyabrında insult diaqnozu ilə 
xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Sonra Səudiyyə 
Ərəbistanında müalicə olunmuşdu. Prezident 
hazırda Mərakeşdədir. 

Xatırladaq ki, Konqoda şəraitin 
kəskinləşməsinə görə ABŞ öz vətəndaşlarının 
təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yanvarın 
əvvəlində qonşu Qabona 80 nəfərlik hərbi kon-
tingent göndərmişdi. Kontingentin ilk hissəsi 
hərbi aviasiyanın dəstəyi ilə yanvarın 2-də 
Qabona daxil olub.

Qabon hakimiyyəti elə həmin gün milli ra-
diostansiyanı ələ keçirən və xalqı Prezident Əli 
ben Bonqo Ondimbaya qarşı üsyana çağıran 
hərbçilərin həbs edildiyini elan edib.

Rabitə naziri və hökumətin mətbuat katibi 
Qi-Bertran Mapanqu bəyan ediblər ki, hərbi 
qiyama cəhd edənlər həbs olunub, bir hərbçi 
qaçıb: “Vəziyyət nəzarət altındadır”.

2018-ci  ilin  təhsil  nailiyyətləri Qabonda dövlət çevrilişinə cəhd baş verib

“Şahdəniz”də qaz hasilatı 
100 milyard kubmetrə çatıb 

İsrailin Baş naziri 
Benyamin Netanyahu 
ABŞ Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik üzrə 
müşaviri Con Boltonla 
görüşüb. Bolton  
İŞİD-in Suriyada bərpa 
olunmasına  imkan 
verməyəcəklərini 
bildirib.

İstanbulda təyyarə 
reysləri təxirə salınıb 

Modernləşdirilmənin birinci mərhələsi 
başa çatmaq üzrədir

 � Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) 
Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun 
modernləşdirilməsi çərçivəsində yenu bitum 
qurğusunu işə salmağa hazırlaşır. Bunu Trend-ə 
SOCAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri 
İbrahim Əhmədov deyib.

İbrahim Əhmədov  bildirib ki, yeni bitum qurğusu layihəsi 
üzrə əsas işlər artıq başa çatıb: “Şirkət bu qurğunu rəsmi olaraq 
işə salmağa hazırlaşır. Bu, Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı 
Zavodunun modernləşdirilməsinin birinci mərhələsinin başa 
çatması deməkdir”.

İ.Əhmədov əlavə edib ki, modernləşdirilmə işlərinin ikinci 
və üçüncü mərhələləri üzrə işlər artıq başlayıb və əvvəllər qeyd 
olunduğu kimi, yeni qurğular, o cümlədən dizel istehsalı qurğu-
su zavodun ərazisinə gətirilib: “İşlərin əsas hissəsi növbəti iki il 
ərzində icra olunacaq”.

İlkin neft emalı qurğusunun atmosfer-vakuum blokları ilə 
birgə keçmiş “Azneftyağ” Neft Emalı Zavodunun ərazisindən 

köçürülməsi layihəsi barədə danışan şöbə rəhbəri bildirib ki, 
müvafiq saziş hazırda davam edən tender prosedurlarının başa 
çatmasından sonra imzalanacaq.

İngiltərənin “Freight Week” jurnalı 
yeni Bakı Limanı barədə məqalə dərc edib

 � Dünyada dəniz nəqliyyatı və liman 
sahəsində ən tanınmış nəşrlərdən olan 
İngiltərənin “Freight Week” jurnalının   
2018-ci il dekabr buraxılışında Ələt 
qəsəbəsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı barədə məqalə dərc edilib.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, məqalədə Bakı Limanı-
nın ölkəmizin iqtisadiyya-
tının şaxələndirilməsinə, 
ümumi rifahın 

yüksəldilməsinə verəcəyi 
töhfə, müasir standartlara 
uyğun və avtomatlaşdırılmış 
əməliyyat sistemi, limanın 
mühüm nəqliyyat dəhlizində 

yerləşməsi barədə ətraflı 
məlumat verilib.

Dərc olunan məqalədə 
limanın istismar xidmətinin 
rəisi Yucin Seahdan xüsusi 
müsahibə alınıb. O bildirib ki: 
“Son zamanlar Azərbaycanın, 
xüsusilə də Bakının qlobal 
tədarük zəncirindəki mühüm 
rolu gücləndirilib. İnanırıq ki, 
limanın gələcək mərhələli in-
kişafı ilə Azərbaycanın önəmi 
artmaqda davam edəcək”.
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Azәrbaycan Tәrcümә Mәrkәzi 
2019-cu ildə müxtəlif dillərdən tərcümə edilmiş 

əsərlərin nəşrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Tərcümə edilmiş əsərlərin 

nəşrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olu-

nur ki,yuxarıda qeyd edilən işlərin 
yerinə yetirilməsi üçün öz təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə aşagıda 
göstərilən ünvana təqdim etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək və əsas 
şərtlər toplusunu almaq üçün iştirakçı-
lar 150 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı qeyd olunan hesaba köçürdükdən 
sonra əsas şərtlər toplusunu Tərcümə 
Mərkəzinin mühasibatlığından (Bakı, 
Ə.Topçubaşov küçəsi 74 nömrəli 
ünvanda, tel. 595-10-69 əlaqələndirici 
şəxs Gülzar Məmmədovadan ) ala 
bılərlər.

Təşkilat- Tərcümə Mərkəzi
VÖEN -1701661661
Bank adı-ABB Nəqliyyat filialı
VÖEN-9900001881
Kod- 805711
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944

H/h-AZ51 IBAZ 3806 0019 4461 
2660 9205

S.W.İ.F.T. BİK İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
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 mü-
vafiq vergi orqanından arayış;

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

- ddiaçının 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 (xarıcı 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) 25 yanvar 2019-cu 
il saat 10.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə 4 fevral 2019-cu 
il saat 10.00-a qədər ARNK ya-
nında Tərcümə Mərkəzinə Bakı, 
Ə.Topçubaşov küçəsi 74 nömrəli 
ünvana təqdim etməlidirlər.

Təklif zərfləri 5 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

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

Tender komissiyası

“Azәristiliktәchizat” ASC
AÇIQ TENDER ELAN EDIR 

Tender 2 lot üzrə keçirilir. 
Lot - 1 . İstilik şəbəkələrində qəza- 

təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 
asfalt örtüyünün bərpasının satınalınması.

Lot- 2. İstilik təchizatı təsərrüfatlarında 
xüsusi texnika və nəqliyyat vasitələrinin 
ehtiyat hissələrinin satınalınması .

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində analoji işlərdə 
təcrübəyə, maliyyə vəziyyətinə, aşağı 
qiymətə, yüksək keyfiyyətə, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün zəruri 
potensialın mövcudluğu meyarlarına 
üstünlük veriləcəkdir.

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

İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 
manatdır.

H/h- AZ62AİİB33010019442200226122
VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank”ın Qaradağ filialı

Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944 
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
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 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər: 
- satınalma müqaviləsinin icrasını 

təmin etmək üçün maddi -texniki baza və 
müvafiq sahədə peşəkarlığın, təcrübənin, 
texniki imkanların və ixtisaslı işçi 
qüvvəsinin olmasını təsdiqləyən hüquqi 
sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 11 fevral 2019-cu il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
21 fevral 2019-cu il saat 16.00-a qədər 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, X.Məmmədov küçəsi 3 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

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

 İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Bakı Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanı” Qapalı Sәhmdar Cәmiyyәti
 “S.Babayev” yedək gəmisinin əsaslı təmiri işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
I. Tenderdә iştirak üçün tәqdim edilmәli 

sәnәdlәr:
• - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
• - iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
• - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət 

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

II. Iştirak haqqının mәblәği vә әsas 
şәrtlәr toplusunun әldә edilmәsi:

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

• İştirak haqqı 300 manatdır (ƏDV daxil-
dir).

İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent 
məbləğdə ABŞ dolları və Avro ilə ödənilə bilər.

Hesab nömrələri:
Bank rekvizitləri- ,, Kapital bank”in 1 saylı 

Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611
SWIFT: AIIBAZ2X

Beneficiary name: Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı

Beneficiary account: AZ27AI-
IB33010019443500206105

VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
III. Əsas şәrtlәr toplusunu alan 

malgöndәrәnlәr (podratçılar) aşağıda qeyd 
olunan ilkin sәnәdlәri tәqdim etmәlidirlәr:

• Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
arayış;

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

• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 
bank arayışı;

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

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 23 yanvar 2019-cu il 

saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim 
edilməlidir.

IV. Tender tәklifi vә tender tәklifi 
təminatının təqdim olunmasına dair tələblər 
aşağıdakılardır:

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

• tender təklifinin ümumi qiymətinin 2 faizi 
həcmində tender təklifinin təminatı (tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə 
(əsli və surəti) 1 fevral 2019-cu il saat 18.00-a 

qədərgöstərilən ünvana təqdim edilməlidir.
Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 

açılmadan geri qaytarılacaqdır.
V. Müsabiqәdә tәtbiq edilәn qaydalar 

vә “Bakı Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Lima-
nı” QSC-nin müstәsna hüququ barәdә 
mәlumat:

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

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

VI. Satınalan tәşkilatın ünvanı:
Ünvan: AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayo-

nu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqәlәndirici şәxs- Hacıyeva Aytәkin 

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

e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender tәklifi zәrflәrinin açılışı 

tarixi, vaxtı vә yeri:
Zərflər 4 fevral 2019-cu il, Bakı vaxtı ilə 

saat 17.00-da elanın VI bölməsində göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

IX. Tәkliflәrin müqayisә edilmәsi vә 
qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı meyarlara 
әsasәn hәyata keçirilәcәkdir:

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.
X. Müqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti:
Satınalma müqaviləsinin 90 (doxsan) gün 

müddətində yerinə yetirilməsi tələb olunur.

Satınalma komissiyası

Azәrbaycan Respublikasının  
Dövlәt Imtahan Mәrkәzi Publik Hüquqi Şәxs

Modulların bir-biri ilə tam əlaqəli (“tikişsiz”) inteqrasiyasının avtomatlaşdırılması  
məqsədilə uçot-hesabat sisteminin proqram təminatının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İmtahan və tədbirlərin planlaşma-

sının və büdcələmənin, mühasibat uçotunun, 
hesabatvermənin (idarəetmə,BMUS/MMUS 
və vergi), xəzinədarlığın, insan resursları-
nın uçotunun, xidmətlərin satışının (billing), 
istehsal (mətbəə) uçotunun, tədarük zəncirinin, 
nəqliyyatın idarə olunmasının, maşın və 
avadanlığın cari qulluğunun və təmirinin, əsas 
vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin uçotunun, 
inşaat və diqər kapitallaşdırılan layihələrin 
aparılmasının, satınalma prosedurunun, 
modulların bir biri ilə tam əlaqəli (“tikişsiz”) 
inteqrasiyasının avtomatlaşdırılması məqsədilə 
uçot-hesabat sisteminin proqram təminatının 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər 450 manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat: Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1304673921
Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 

Xidmətləri Mərkəzi 
Ünvan- Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə 

küçəsi 85; 192/193

Kod- 507699
VÖEN(bank)- 9900006111
SWIFT: AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 
23 yanvar 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 5 fevral 2019-cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 6 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iş-
tirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi 
təqdim etdikdə).

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

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

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

“Şah Market” ASC sәhmdarlarının nәzәrinә!
27 fevral 2019-cu il 

saat 11.00-da, Bakı şəhəri, 
Fəvvarələr meydanı, T. 
Əliyarbəyov küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda “Şah Market” ASC 
(Bakı, R.Rza küçəsi 23) 
səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündәlikdәki mәsәlәlәr:
1. “Şah Market” ASC-nin 

2017-ci il üzrə fəaliyyəti.

2. “Şah Market” ASC-nin 
2018-ci il üzrə fəaliyyəti.

3. “Şah Market” ASC-nin 
icarə müqavilələrinin bağlan-
ması.

4. “Şah Market” ASC-yə 
qarşı iddialar üzrə məhkəmə 
işlərinin gedişi.

Yığıncağın gündəliyinə 
dair sənədlərlərlə +994 
(012) 4933124, +994 (012) 

4933125 nömrəli telefonlara 
müraciət etməklə tanış olmaq 
mümkündür.

Yığıncaqda bütün 
səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq 
edən sənədlə (nümayəndələr 
notarial qaydada təsdiq olun-
muş etibarnamə və şəxsiyyəti 
təsdiqləyən sənədlə) iştirakı 
vacibdir.

“Şah Market” ASC

 � İlbəil “Masallı 
– nağıl misallı!” deyimi 
özünü doğruldur. 
Viləş çayının Masallı 
şəhəri ərazindən 
keçən hissəsində inşa 
olunan park-bulvar 
kompleksinin ulu 
diyarın daha bir gözəllik 
ünvanına çevriləcəyi 
günə çox qalmayıb. 

Prezident İlham Əliyev 
ötən ilin sentyabrında Ma-
sallı rayonuna səfəri zamanı 
park-bulvar kompleksi ilə 
tanış olub, tikinti-quraşdırma 
işlərinin tam başa çatdırıl-
ması məqsədilə müvafiq 
tapşırıqlarını verib.

Bura cənub bölgəsində 
Astaradan sonra inşa edilən 
2-ci park-bulvar kompleksidir. 
Hazırda kompleksdə tikinti 
işləri sürətlə davam edir. 
İlkin mərhələdə bu istirahət 
məkanı 7 hektar ərazini 
əhatə edəcək və 1,5 kilometr 
uzunluğunda olacaq. Son-
rakı mərhələdə isə ərazi 5 
kilometrə çatdırılacaq. Yeni 
mərkəzdə uşaq əyləncə və 
istirahət guşələri, mini-futbol 
və voleybol meydançaları 
tikilərək sakinlərin ixtiya-
rına veriləcək. Parkın bir 
hissəsində qədim Masallının 
tarixini əks etdirən guşə də 
olacaq. Viləş çayının bir 
sahilindən digər sahilinə 
piyadaların keçidini təmin 
etmək üçün ərazidə 3 körpü 
inşa ediləcək. Suyun artırılıb-
azaldılması üçün də qurğular 

yerləşdiriləcək. Əhali parkın 
ərazisində qayıqla gəzintiyə 
də çıxa biləcək. 

Artıq layihədə nəzərdə 
tutulan tikinti işlərinin bir 
qismi başa çatdırılıb. Viləş 
çayı yatağının sel və daş-
qın sularından mühafizəsi 
və Masallı-Yardımlı ma-
gistral yolunun üzərində 
yerləşən yeganə əsas 
körpünün beton bünövrəsinin 
möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə çayın 591 metr 
hissəsi beton məcraya 
salınıb. Bənd boyu hər iki 
tərəfdə drenaj şəbəkəsi 
çəkilib. Bu körpünün ümumi 
görünüşünün kompleksin 
layihəsinə uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı işlər yekunlaşıb. 
Beton bəndin üzərində hər 
iki tərəfdə aqlay materialı 
və kərpic elementlərindən 
istifadə olunmaqla sütunların 
və sütunlararası hissələrə 
metal mühəccərlər quraşdı-
rılıb. 

Çay yatağının istinad 
divarlarının layihəyə uyğun 
xüsusi elementlərlə yeni for-
mada qurulması və sahilboyu 

eni 7,2 metr olan gəzinti 
yerinin plitələrlə döşənməsi 
işləri görülür. Bundan 
başqa layihədə nəzərdə 
tutulmuş “Masallı evi” və 
“Uşaq əyləncə mərkəzi”nin 
layihələri naturada yerə kö-
çürülüb və tikinti işləri davam 
etdirilir.

Regionların sosial-iq-
tisadi inkişafına dair üçün-
cü Dövlət Proqramında 
müəyyən edilmiş tədbirlərə 
müvafiq olaraq Masallı 
şəhərinin baş planında Viləş 
çayının şəhər ərazisindən 
keçən hissəsi rekreasiya 
zonası kimi nəzərdə tutul-
duğundan həmin ərazilərin 
təmizlənməsi və yaşıllıq-
ların salınmasına da baş-
lanılıb. Artıq 20 hektara 
yaxın ərazidə meşə zolağı 
yaradılıb. Ərazidən keçən 
yüksəkgərginlikli elektrik 
hava və rabitə xəttinin yerləri 
dəyişdirilib.

 Park-bulvar kompleksi-
nin bu il istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulub.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Masallıda daha bir gözəllik 
ünvanı yaradılır 

 � Bu il böyük yazıçı-dramaturq Cəfər 
Cabbarlının 120 illik yubileyi tamam olur. 

Bu münasibətlə 
Prezident İlham 
Əliyev xüsusi 
sərəncam imzala-
mışdır. Sərəncamda 
deyilir: “Cəfər 
Cabbarlı XX 
əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının geniş 
şöhrət tapmış nadir 
simalarındandır. 

Klassik ədəbi irs zəminində yetişən ədib milli ədəbiyyatın 
parlaq ənənələrini qorumaqla bərabər, yenilik və müasirlik 
uğrunda mübarizəni yaradıcılığının əsas qayəsinə çevirmiş-
dir. Dramaturgiyamızın təşəkkülü və yüksəlişi tarixində yeni 
mərhələnin təməlini qoyan Cəfər Cabbarlının əsərləri milli 
teatrda mühüm hadisə kimi dəyərləndirilmiş, uzun illər boyu 
tamaşaçıların bir neçə nəslinin estetik zövqünün formalaş-
masında əvəzsiz rol oynamışdır”.

Yazıçının yubileyinə həsr edilmiş yeni bədii-sənədli 
filmdə dramaturqun həyat və yaradıcı fəaliyyətindən 
ətrafı bəhs olunacaq. “ARB Aranfilm” Yaradıcılıq Mərkəzi 
tərəfindən lentə alınan filmdə, eyni zamanda, Cəfər Cab-
barlının çar Rusiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və 
sovet hakimiyyəti dövründə ədəbi və siyasi proseslərdə fəal 
iştirakından söhbət açılacaq.

Filmin rejissoru Babək Abbaszadə, operatoru Rafiq 
Əliyev, məsləhətçisi professor Asif Rüstəmli, icraçı prodüseri 
Nicat Məmmədov, bədii rəhbəri Tahir Tahiroviç, prodüseri İq-
bal Məmmədəliyevdir. Ekran əsərində Cəfər Cabbarlı rolunu 
aktyor Şəmistan Süleymanlı ifa edir.

Qeyd edək ki, filmin ədibin 120 illik yubileyi ərəfəsində 
təqdimatı planlaşdırılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

DSX: Yanvarın әvvәlindәn “Qazax” sәrhәd 
dәstәsinin döyüş mәntәqәlәri düşmәn 

bölmәlәri tәrәfindәn 81 dәfә atәşә tutulub
 � Qazax və Ağstafa 

rayonları ərazisində düşmənlə 
təmas xəttində xidməti-döyüş 
fəaliyyətini həyata keçirən 
sərhəd döyüş məntəqələri 
istiqamətində Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən atəşkəs 
rejiminin pozulması halları davam 
etməkdədir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 
mətbuat mərkəzindən bildiriblər ki, yan-
varın əvvəlindən indiyədək DSX Sərhəd 
Qoşunlarının “Qazax” sərhəd dəstəsinin 
sərhəd döyüş məntəqələri Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən 81 
dəfə atəşə tutulub.

Yanvarın 6-da saat 15:35 radələrində 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələrindən Qazax rayonunun Kəmərli 
kəndi yaxınlığındakı sərhəd döyüş 
məntəqəsinə doğru 7,62 millimetr çaplı 
“SVD” snayper silahından açılmış atəş 
nəticəsində güllə dövlət sərhəd xəttindən 
450 metr məsafədə mühəndis işləri apa-
ran, mülki şəxs tərəfindən idarə olunan 

ekskavatorun çalovuna dəyib və kabinənin 
sağ şüşəsini sındırıb. 

Hadisə nəticəsində xəsarət alan  
olmayıb. 

Cәfәr Cabbarlı  
 haqqında film çәkilir



78 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti 
2019-cu ildə yolların əsaslı təmiri işlərinin aparılması,  

mənzil fondunun təmiri və sair xərclərlə əlaqədar
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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

Lot- 1. Yolların əsaslı təmirinin satınalınması.
Lot -2. Mənzil fondunun təmirinin satınalın-

ması.
Lot- 3. Sair xərclərin satınalınması.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 

müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

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

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
və müqayisə edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət 
edə bilərlər. Ünvan- Yevlax şəhəri, Azərbaycan 

küçəsi 3, əlaqələndirici şəxs- Səməd Hüseynov, 
telefon- 02233-6-49-38.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən 
sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər lot üçün 100 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat- Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h- AZ 49 CTRE 00000000000002515031
VÖEN- 2200074151
Büdcə səviyyəsi- 7y
İnzibati təsnifat- 142340
Bank- Dövlət Xəzidədarlıq Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
SWIFT BIK: CTRE AZ-22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşa-

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

sənədi;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-
yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında məlumat;

-işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkan-
ları haqqında məlumat;

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

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

-tender təklifi qiymətinin 2 faizi həcmində 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

İddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü 
zərflərdə 8 fevral 2019-cu il saat 17.00-a kimi 
yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər.

Bu tarixdən gec təqdim edilən zərflər açıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçılar tender təklifi və bank zəmanətini 
18 fevral 2019-cu il saat 17.00-a kimi təqdim 
etməlidirlər.

Tender zərfləri 19 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyətində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 12 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana mallarının satınalınması. 
Lot-2. Təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-3. İnzibati binanın və həyətyanı 

ərazinin gündəlik təmizlik işlərinin 
 satınalınması.

Lot-4. Müxtəlif elektrik mallarının 
 satınalınması.

Lot-5. Generatorlara lazım olan ehtiyat 
hissələrinin və illik texniki xidmət işlərinin 
satınalınması.

Lot-6. Kəsintisiz qida mənbəyinə la-
zım olan ehtiyyat hissələri və illik servis 
xidmətlərinin satınalınması.

Lot-7. Yeni kartriclərin alınması və doldu-
rulması xidmətlərinin satınalınması.

Lot-8. Kondisionerlərə və havalandırma 
sistemlərinə ehtiyat hissələri və illik texniki 
xidmət işlərinin satınalınması.

Lot-9. Liftlərə lazım olan ehtiyat hissələri 
və illik texniki xidmət işlərinin satınalınması.

Lot-10. Avtomobillərin ehtiyat hissələrinin 
və texniki xidmət göstərilməsi işlərinin satına-
lınması.

Lot-11. Radio və televiziya bannerlərinin 
monitorinqi xidmətinin satınalınması.

Lot-12. Qazanxananın istismara verilməsi 
üçün texniki şərtlərin hazırlanması və zəruri 
təmir aparılması 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 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 manat iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Yasamal raonu, Şərifzadə küçəsi 241 
(əlaqələndirici şəxs - Ramil Əliyevdən,  telefon - 
012 430 13 16 ) nömrəli ünvandan ala bilərlər.

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

Kod- 200112
VÖEN - 9900003611
M\ h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т.: АIIBАZ2X
Adı-İctimai Televiziya və Radio Yayımları 

Şirkəti
H\h-AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN- 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
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 qiymətinin 1 faizi həcmində 

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

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

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

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

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

- müvafıq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifı və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 8 fevral 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
18 fevral 2019-cu il saat 18.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 19 fevral 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu il üçün maşın-mexanizmlərə ehtiyat hissələrinin və tikinti materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Maşın-mexanizmlərə ehtiyat 

hissələrinin satınalınması. 
Lot-2. Tikinti materiallarının satınalın-

ması.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 

hər lot üçün 50 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Şəmkir Suvar-
ma Sistemləri İdarəsindən (ünvan- Şəmkir 
rayonu, Yeni Həyat kəndi, əlaqələndirici 
şəxs Rəsmiyyə Nəbiyevadan, telefon- 
02230-4 -60 -01) ala bilərlər.

Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi
VÖEN- 8500224091
H/h-AZ97AIIB32051019444700120
Şəmkir rayonu üzrə Maliyyə İdarəsi
VÖEN- 8500155391
“Kapital bank”ın Şəmkir filialı
Kod-200479
VÖEN-9900003611
M/h-AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİKAİİBAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri 
 qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
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 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqan-
larından arayış;

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

-iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən veril-
miş arayış;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

-işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 23 
yanvar 2019-cu il saat 17.00 -a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 31 yanvar 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Şəmkir 
rayonunun Yeni Həyat kəndində təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 1 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da qeyd olunan ünvanda 
 açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Qayğı 
Qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

 2019-cu ildə qəsəbədə görüləcək abadlıq və  
yolların əsaslı təmiri işlərinin satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Abadlıq işlərinin satınalınması.
Lot -2. Yolların əsaslı təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 100 manat məbləğdə iştirak haq-
qını Qayğı qəsəbə icra nümayəndəliyinin 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Ağcabədi rayonu, Laçın qış yataqla-
rı, Qayğı qəsəbəsində yerləşən Laçın Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin Qayğı Qəsəbəsi 
üzrə Nümayəndəliyindən (əlaqələndirici 
şəxs M.Əsədullayevdən, telefon -  
050 440 59 39) ala bilərlər.

İştirak haqqı aşağıdakı hesaba 
köçürülməlidir:

Təşkilat- Laçın rayon YXO
Hesab- AZ 86 AİİB 

32051019449200201192
 VÖEN- 6200038401
Bank- “Kapital Bank”ın Laçın rayon 

filialı

Kod-200929
VÖEN- 9900003611
M/h-AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK: AIIBAZ 2X.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərin və digər icbari ödənişlərin 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanları tərəfindən 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 son bir ildə analoji işlər 
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları 
haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində,  
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (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 is-
tisna olmaqla) 28 yanvar 2019-cu il 
saat 17.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 5 fevral 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Qayğı Qəsəbəsi üzrə 
Nümayəndəliyə təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 6 fevral  2019-cu 
il saat 11.00-da Laçın qış yataqları, 
Qayğı qəsəbəsində yerləşən Laçın Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin Qayğı Qəsəbəsi 
üzrə Nümayəndəliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  
 ELMİN İNKİŞAFI FONDU

Qalib qrant layihələri üzrə elmi cihazların, avadanlıqların, məmulatların, 
 reagentlərin, informasiya-texnologiyaları avadanlıqlarının , azqiymətlilərin və  
elmi analizlərin aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 12 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Qalib qrant layihəsi ə istifadə üçün cihaz və 

avadanlıqların satınalınması.
Lot-2. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması.
Lot-3. Qalib qrant layihəsi üçün istifadə üçün 

reagentlərin satınalınması.
Lot-4. Qalib qrant layihəsi üçün istifadə üçün 

reagentlərin satınalınması.
Lot-5. Qalib qrant layihəsi üçün istifadə üçün elmi 

cihazın ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot-6. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması.
Lot-7. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması.
Lot-8. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün infor-

masiya-texnologiyaları avadanlıqlarının və azqiymətlilərin 
satınalınması.

Lot-9. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün cihaz 
və avadanlıqların satınalınması

Lot-10. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 
məmulatların satınalınması.

Lot-11. Qalib qrant layihəsi üzrə elmi analizlərin 
aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması.

Lot-12. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 
reagentlərin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
 Satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununa uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz tender 
təkliflərini yazılı surətdə, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
bağlamada təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarla-
ra üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, ən qısa müddət 
ərzində çatdırılma, mallara maksimum zəmanət və analoji 

işlərdə təcrübəsi.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 

lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üçün aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi 27, 9-cu mərtəbə 
(tender komissiyası, telefon- 489-08-94, səlahiyyətli şəxs- 
Ədilə Babayevadan) ala bilərlər.

İştirak haqqı lot- 1 və lot -2-üçün hər birinə - 50 
manat, lot -3 və lot - 12 üçün hər birinə - 10 manat, lot-4 
və lot-8 üçün hər birinə - 15 manat, lot-5 - 35 manat, lot-6 
- 25 manat, lot-7 və lot- 9 üçün hər birinə - 30 manat, lot 
-10 - 5 manat və lot-11 isə - 20 manatdır .

İddiaçılar tenderdə iştirak haqqını bu hesaba 
köçürməlidirlər:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondu

VÖEN- 1701102761
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Bankın VÖEN-i - 1401555071
H/h- AZ29CTRE00000000000005428301
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944 
Bankın kodu- 210005
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (ərizə) 

(iştirak ediləcək satınalma predmeti dəqiq göstərilməklə);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən hüquqi 

sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamə və ya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən 

çıxarış) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, iddia-
çının tam rəsmi adı və rekvizitləri;

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

- iki nüsxə (əsli və surəti) tender təklifi (tender təklifi 
zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

- vergilərə və digər icbarı ödənişlərə dair yerinə 
yetiriləsi və vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması barədə 
müvafiq dövlət orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün təcrübəsi 
və potensial imkanları, tenderin əsas şərtlər toplusunda 
iddiaçının ixtisas uyğunluğuna dair tələb olunan digər 
məlumat;

- malların mənşə, keyfiyyət sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada 
təsdiqlənməlidir ). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 fevral 2019-cu il saat 11.00-a 
qədər, tender təklifi və tender təklifinin bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 14 fevral 2019-cu il saat 17.00-
a qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fonduna (Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi 27, 
9-cu mərtəbə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaq və iddiaçı tenderə buraxıl-
mayacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 fevral 2019-cu il saat 
 10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. 
 İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərikard” MMC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Texniki avadanlıqların alınma-

sı, quraşdırılması və sazlama işlərinin 
satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

İştirak haqqı 300 manatdır.
VÖEN-1400318341
Bank- “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 

ASC
Müştəri Xidməti Departamenti
Kod-805250
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001881
SWIFT: IBAZAZ2X
H/h- AZ79I-

BAZ40060019449311555120 
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İştirakçılar Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 

şəhəri, Bül-bül prospekti 54 nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs- İnformasiya 
Texnologiyaları Departamentinin texniki 
dəstək və program təminatı şöbəsinin baş 
mütəxəssisi Nadir Cəbiyevdən  
(012 505 21 51 (8006)) əldə edə bilərlər.

Tenderdə iştirak üçün təqdim ediləcək 
sənədlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi tender zərflərinin açıldı-
ğı tarixdən sonra azı 30 (otuz) bank günü 
qüvvədə olmalıdır;

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətinin sonuncu 
günündən azı 30 bank günü çox olmalıdır;

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

- müvafiq xidmətlərin təqdim 
edilməsinə rəsmi hüququ olduğunu 
təsdiqləyən sənəd;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində,  

1 nüsxədə (əsli) 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) 
30 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 12 fevral 
2019-cu il saat 18.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Bülbül prospekti 54 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 13 fevral 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Bülbül pros-
pekti 54 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Xaçmaz Suvarma Sistemləri İdarəsi
 2019-cu ildə cari təmir işlərinə tələb olunan mal-materialların, traktorların ehtiyat 

hissələrinin və əsaslı təmir məqsədilə mal-materialların satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 4 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1.Cari təmir işlərinin görülməsi 

üçün mal-materialların və traktorların 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Lot -2. Cari təmir işlərinin görülməsi 
üçün traktorların yağının dəyişdirilməsinin 
satınalınması.

Lot -3.Əsaslı təmir işlərinin görülməsi 
üçün mal-materialların satınalınması.

Lot -4.Traktorun əsaslı təmirinə lazımi 
ehtiyat hissələrinin satınalınması.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
hər lot üçün 50 manat iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu Xaçmaz Suvar-
ma Sistemləri İdarəsindən, əlaqələndirici 
şəxs Rövşən Cəlilovdan ala bilərlər.
Telefon:050-471-67-27.

Təşkilat- Xaçmaz YXO 
Xaçmaz SSİ
H\h- AZ 

27CTRE00000000000002354601 
VÖEN-7700151001
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M\ h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ-22
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

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

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

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

-iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən veril-
miş arayış;

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

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uy-
ğunluq sertifikatları;

-işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək  
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri  
8 fevral 2019-cu il saat 17.00 -a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 18 fevral 
 2019-cu il saat 17.00-a qədər Xaçmaz 
Suvarma Sistemləri İdarəsinə (İ.Qayıbov 
küçəsi 127) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri  qaytarılacaqdır.

Təkliflər 19 fevral 2019-cu il 
saat 11.00-da qeyd olunan ünvanda 
 açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Telefon- (02332) 5-11-50.
Ünvan- Xaçmaz şəhəri, İsmət 

 Qayıbov küçəsi 127.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
 mal-materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Lyuk,yağış barmaqlıqları və 

yanğın hidrantlarının satınalınması.
Lot-2. Mal-materialların  satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

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

İştirak haqqı hər bir lot üçün 200 
manatdır.

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

Nəsimi filialı
Kod-200112

VÖEN- 9900003611
M/h-AZ37NABZ 

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

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
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.

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 olmaq-
la) 31 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 7 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 8 fevral 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



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

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

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

Hədəf 7,6 milyondur

Cənubi Koreyanın “Hyundai Motor” və “Kia Motors” 
şirkətləri bu il, ümumilikdə, 7,6 milyon avtomobil sat-
mağı planlaşdırır. Şirkətlər bu məqsədə son 4 ildə ABŞ 
və Çin bazarında zəifləyən satışları artırmaq hesabına 
nail olmaq istəyir. Xatırladaq ki, həmin bazarda ötən il 
4,6 milyon “Hyundai”, 2,8 milyon ədəd “Kia” avtomobili 
satılıb.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

ABŞ

Təbiəti qorumalıyıq 

Florida ştatı sahillərində nadir şimal balinasının 
balası aşkarlanıb. Amerikalı okeanoqraflar bildiriblər 
ki, bu, son iki ildə nadir növə aid ilk balina balası-
dır. Məlumata görə, balinanın bu növü brokonyerlər 
tərəfindən demək olar ki, məhv edilib. Qeyd edilir ki, na-
dir növə aid balinalar Atlantik okeanın şimal-qərbində, 
Kanada ilə Cənubi Amerika arasında yaşayırlar.

Məlumatı “Planet Today” yayıb.
Qoz ürəyə faydalıdır
Son illər 

dünyada insan 
ölümlərinə ən 
çox ürək-damar 
xəstəlikləri səbəb 
olur. Bununla 
bağlı Kaliforniya-
nın Loma Linda 
Universitetinin 
alimləri araşdırma 
aparıblar. Alimlər 
beş il 25-44 yaşlarında 80 min pasiyentin gündəlik qi-
dalanmaları barədə məlumat toplayıblar. Nəticədə bəlli 
olub ki, gündəlik qida rasionuna qoz və digər çərəzlər 
daxil edən insanlar bu xəstəliyə qırmızı ətdən istifadə 
edənlərdən daha az tutulurlar. 

Xəbəri “MEDdaily” verib.

Çin

Yaxın Şərqdə ilk satış mərkəzi
“Huawei” 

şirkəti Yaxın 
Şərqdə ən böyük 
satış mərkəzini 
Səudiyyə 
Ərəbistanının pay-
taxtı Ər-Riyadda 
açıb. Bu barədə 
şirkətin rəsmi 

nümayəndəsi Bill Yu məlumat verib. O deyib ki, yeni 
mağazanın açılması “Huawei”nin Səudiyyə bazarına 
artan marağının göstəricisidir. Bildirilir ki, bundan sonra 
şirkət yerli alıcılara daha yüksək səviyyəli xidmət, 
o cümlədən “online” satış, ünvana çatdırılma və s. 
xidmətlər təklif edəcək.

Xəbəri BBC verib.

Danimarka 

İlin ən yaxşı futbolçusu
Danimarka millisi-

nin və İngiltərənin “Tot-
tenhem” futbol klubu-
nun yarımmüdafiəçisi 
Kristian Eriksen 
ölkəsində ilin ən yaxşı 
futbolçusu seçilib. 26 
yaşlı futbolçu Rusiyada 
keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında Danimar-
ka millisinin heyətində göstərdiyi mükəmməl oyuna 
görə bu mükafata layiq görülüb. Mütəxəssislər qeyd 
edirlər ki, Danimarka yığmasının səkkizdəbir finala 
yüksəlməsində Eriksen böyük pay sahibi olub.

Məlumatı “Futbol.ua” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 8-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında bu-

ludlu hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lalin 
gecə və axşam bəzi yerlərdə çiskinli yağış 
yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən 
şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz mülayim 
cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
3-5, gündüz 7-10, Bakıda gecə 3-5, gündüz 
8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi nor-
madan yüksək 767 mm civə sütunundan 763 
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 
75-85, gündüz 60-70 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər 
bəzi yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, dağlıq ərazilərdə 
8-10 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək.Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 
2-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağ-
dam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman, çiskin olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
6-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 

Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 3-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 
dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax,  
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı bəzi yerlərdə duman ola-
caq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-5, gün-
düz 8-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 4-7 
dərəcə isti olacaq. 

8 yanvar 2019-cu il, çərşənbə axşamı8

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin rəhbərliyi və kollektivi Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının rektoru

ÇİNGİZ ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun 
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Allah rəhmət eləsin

Con BOLTON: Rusiyanın vəzifəli 
şəxsləri ilə yeni təmaslar mümkündür

 � ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri 
Con Bolton Rusiyanın vəzifəli şəxsləri ilə yeni təmasların mümkün 
olduğunu bildirib. Bu barədə “The Wall Street Journal” yazıb. 
Məlumatı TASS verib. 

Qəzetin məlumatına görə, Bolton Suri-
yadakı vəziyyəti və İŞİD terror təşkilatının 
yenidən dirçəlməsinin qarşısını almaq 
yollarını müzakirə etmək üçün Qüdsə etdiyi 
səfər zamanı jurnalistlərə bu barədə danışıb. 
Dünən isə o, eyni mövzuda danışıq aparmaq 
üçün Türkiyəyə gedib. 

Bolton bəyan edib ki, ABŞ-ın dövlət 
başçısı Donald Trampın qoşunları Suriya-
dan çıxarmaq barədəki qərarı İsrailin və 
Vaşinqtonun regiondakı digər müttəfiqlərinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması şərti ilə 
həyata keçirilməlidir. Onun sözlərinə görə, 
Türkiyə kürdlərin təhlükəsizliyinə təminat 
verməyə razılaşmayınca Amerika hərbçiləri 
Suriyanın şimal-şərqində qalacaqlar. 

Bununla yanaşı, Bolton qeyd edib ki, 
kürdlərə müraciət edərək hələ hər hansı 
hərəkətə keçməkdən, eləcə də Rusiya və 
Suriya hökumətindən dəstək qazanmağa 
çalışmaqdan çəkinsinlər. “Onlar bilirlər ki, 
dostları kimdir. Mən belə düşünürəm”, -- deyə 
Bolton kürdlər haqqında danışarkən bildirib. 

Xatırladaq ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan Trampın qoşunları Suriyadan 
çıxarmaq qərarından sonra Fərat çayının 
şərq sahili boyunca əməliyyata başlamaq və 
həmin ərazini kürd terrorçu təşkilatlarından 
təmizləmək niyyətini elan etmişdi. 

Əlavə edək ki, Boltonun Moskvaya 

sonuncu səfəri keçən il oktyabrın 21-23-də 
baş tutmuşdu. Bu müddət ərzində o, Ru-
siya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay 
Patruşevlə, müdafiə naziri Sergey Şoyqu və 
xarici işlər naziri Sergey Lavrovla, eləcə də 
Prezident Vladimir Putin və onun köməkçisi 
Yuri Uşakovla görüşmüşdü. Putinlə görüşdə 
əsasən Suriya problemi və silahlar üzərində 
nəzarət məsələləri müzakirə olunmuşdu. 

Keçən il dekabrın sonlarında isə Rusiya-
nın ABŞ-dakı səfiri Anatoli Antonov bildirmişdi 
ki, ölkəsinin hakimiyyət orqanlarında 2019-cu 
ildə Boltonla Patruşev arasında yeni görüşün 
keçiriləcəyinə ümid edirlər.

Paşa ƏMİRCANOV, 
“Xalq qəzeti”

 � Meksikanın Kintana-Roo ştatının 
Playya-del-Karmen kurortunun “Virxinias” 
barında naməlum şəxslər odlu silahlardan 
atəş açıblar. Hadisə zamanı 7 nəfər həlak 
olub.

TASS-ın məlumatına görə, həlak olanlar arasında xarici 
turistlər yoxdur. Hazırda ştatın baş prokurorluğu hadisənin 
səbəblərini araşdırır.

 Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Meksikada atışma

 � İspaniya sahil-mühafizə xidmətinin 
əməkdaşları növbəti dəfə ölkə sahillərində 
miqrantları xilas ediblər. Bu barədə 
“Euronews” agentliyi məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına 
görə, qış ayları olmasına və 
havaların sərt keçməsinə 
baxmayaraq, Afrikanın 
şimalından Avropaya pənah 
gətirən miqrantların “köhnə 
qitəyə” axını davam edir. 
Bildirilir ki, meteoroloqların 
və okeanoqrafların qış ay-
larında dəniz yolu vasitəsilə 
səfərlərin təhlükəli olması 

barədə xəbərdarlığına 
məhəl qoymayan miq-
rantlar açıq dənizdə çətin 
vəziyyətə düşüblər. İspani-
ya sahil-mühafizə xidməti 
Alboran dənizində 569 
nəfər miqrantı xilas edib. 
Təhlükəsizlik normalarına 
cavab verməyən qayıqlarda 
aşkar edilən qaçqınlar ara-
sında onlarca qadın və az-

yaşlı da var. Xilas edilənlər 
Almeriya, Motril və Malaqa 
limanlarına göndəriliblər. 

Qeyd edək ki, 
Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatının hesablama-
larına görə, 2018-ci ildə 
113 mindən çox miqrant 
Aralıq dənizini keçməklə 
Avropaya çatıb. Bu müddət 
ərzində açıq dənizdə baş 
verən qəzalarda 2 min 242 
miqrant həlak olub.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

İspaniya sahillərində  
miqrantlar xilas olunublar 

Mariupolda partlayış
 � Ukraynanın Mariupol şəhərinin mərkəzində 

yaşayış binasının üçüncü mərtəbəsində qumbara 
partlayıb. Şahidlər bildiriblər ki, partlayış o qədər güclü 
olub ki, səsi qonşu mikrorayonlarda da eşidilib.

Axşam baş verən hadisə nəticəsində iki nəfər həlak olub.
Hadisə yerinə polislər, hərbçilər, həkimlər və minaaxtaranlar  
gəliblər.

Hazırda partlayışın başvermə səbəbləri 
 araşdırılır.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Malayziya kralı  
taxt-tacdan imtina edib
 � Malayziya 

kralı V Məhəmməd 
taxt-tacdan imtina 
edib. Bu barədə 
kral sarayına 
istinadən BBC 
məlumat yayıb.

Mənbə qeyd edir ki, kral 
mövcud qaydalara uyğun 
olaraq, taxt-tacdan imtina 
etməsi barədə rəsmi məktub 
göndərib. O, məktubunda, 
həmçinin onu kral seçmiş 
hökmdarlar şurasına (vəliəhd-
sultanlar) minnətdarlığını 
bildirib.

Taxt-tacdan imtinasının 
səbəbləri açıqlanmayan kral  
V Məhəmməd bu vəzifəyə 
2016-cı ilin aprelində 5 il 
müddətinə hökmdarlar şurası-
nın 9 üzvünün gizli səsverməsi 
ilə seçilmişdi.

Kelantan ştatının sultanı 
olan V Məhəmməd Böyük 
Britaniyada ali diplomat 
təhsili alıb. Onun hobbiləri 
arasında ekstremal idman 

növləri, dözümlülük tələb 
edən maneəli yerlərdə qaçış 
və idman atıcılığı xüsusi yer 
tutur.

Xatırladaq ki, 49 yaş-
lı V Məhəmməd ötən ilin 
noyabrında Rusiya paytax-
tında “Miss Moskva-2015“ 
müsabiqəsinin qalibi Oksana 
Voyevodina ilə toy edib. 
Lakin Malayziya kral sarayı 
bu barədə rəsmi məlumat 
yaymayıb.

1957-ci ildən 
 konstitusiyalı monarxiya olan 
müasir Malayziyada kral 

əsasən təntənəli mərasimlərdə 
funksiyalarını yerinə yetirir və 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı hesab edilir. İstənilən 
qanunun qəbulu və ya nazirin 
təyinatı “parlamentin və 
hökumətin məsləhəti ilə” kra-
lın razılığı əsasında baş verir. 
Kral seçilən şəxs, həmçinin 
malayların və Malayziyanın 
digər yerli əhalisinin xüsusi 
statusunu, digər icmaların “qa-
nuni maraqlarını” təmin edir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Gömrük nəzarətindən gizlədilən mobil 
telefonlar və siqaretlər aşkarlanıb
 � Gömrük nəzarətindən 

gizlədilən mobil telefonlar və 
siqaretlər aşkarlanıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin 
Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinin əməliyyat 
şöbəsinə daxil olan məlumat əsasında, “Qırmızı 
körpü” gömrük postunda Gürcüstandan gələn 
Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi “Vaz 
21063” markalı avtomobil saxlanılıb və gömrük 
baxışı keçirilib.

Baxışdan öncə vətəndaş üzərində və idarə 
etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən 
gizlədilmiş hər hansı predmetin olmadığını bildi-
rib. Lakin yoxlama zamanı, nəqliyyat vasitəsinin 
salonunun tavanından 11 ədəd “Samsung Galaxy 

J2” markalı mobil telefon və 1400 ədəd “Gold 
Marlboro Edge” markalı siqaret aşkarlanıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ermənistan sutka ərzində  
atəşkəs rejimini 28 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 28 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respubli-
kası Noyemberyan rayonunun Dovex kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Kəmərli, Cəfərli kəndlərində 
və adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari 

kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun 
Əsrik Cırdaxan, Ağbulaq, Muncuqlu kəndlərində 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 
Ağdam rayonunun Şirvanlı, Füzuli rayonunun 
Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyidəhmədli kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Tərtər ra-
yonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə 
tutulub. 
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