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Mark KARNİ: 
“Brexit” Böyük 
Britaniyanın 
inkişaf sürətini 
zəiflədəcək 

Azərbaycanda 
memarlıq ənənələri 
uğurla davam etdirilir 

Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində “QAZ” 
avtomobillərinin 
istehsalı zavodunun 
təməli qoyulub

Azərbaycanda 
dövlət siyasətinin 
mahiyyətində 
insan amili 
dayanır

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 9-da Rusiya Federasiyasının iqtisadi inkişaf na-
ziri, Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Komissiyasının 
həmsədri Maksim Oreşkinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Maksim 
Oreşkinlə bu yaxınlarda Davosda 
keçirilən görüşü xatırladı və onun 
ölkəmizə bu səfərinin əlaqələrimizin 
daha da genişləndirilməsi işinə 
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə 
etdi. Prezident İlham Əliyev səfər 
zamanı ölkələrimiz arasında 
ticarət dövriyyəsi, nəqliyyat, birgə 
müəssisələrin yaradılması və digər 
sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın daha 
da genişləndirilməsi ilə bağlı səmərəli 
müzakirələrin aparılacağına əminliyini 
bildirdi. Azərbaycan Respublikası ilə 
Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli 
münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin 
başçısı iki ölkənin prezidentləri 
arasında əldə edilmiş razılaşmaların 
və eləcə də ötən ilin sentyabrında 
Rusiyaya rəsmi səfəri zamanı im-
zalanmış sənədlərin icrası ilə bağlı 
artıq konkret işlərin həyata keçirildi-
yini bildirdi, bunun əməkdaşlığımızın 
yüksək səviyyəsinin göstəricisi 
olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev 

bu il Samur çayı üzərində körpünün 
istifadəyə veriləcəyini qeyd edərək 
bunun hər iki ölkə vətəndaşlarının 
gediş-gəlişi üçün yaxşı imkanlar 
yaradacağına və əməkdaşlığımızın 
daha da genişləndirilməsi işinə 
xidmət edəcəyini bildirdi. Dövlətimizin 
başçısı bu gün Hacıqabulda “QAZ” 
avtomobillərinin istehsalı zavodunun 
təməlinin qoyulacağının əhəmiyyətini 
qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev 
Maksim Oreşkinin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri 
zamanı iqtisadi sahədə əməkdaşlıqla 
bağlı yol xəritəsi çərçivəsində 
əlaqələrin perspektivlərinə dair 
səmərəli müzakirələrin aparılacağına 
əmin olduğunu vurğuladı.

Azərbaycana səfərindən 
məmnunluğunu bildirən Rusiya Fe-
derasiyasının iqtisadi inkişaf naziri, 
Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası 
Komissiyasının həmsədri Maksim 
Oreşkin ölkəmizə hər gəlişi zama-
nı Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgə 
və şəhərləri, çoxlu sayda gözəl 

rəngarəng yerləri ilə tanış olduqlarını 
bildirdi. Maksim Oreşkin Azərbaycan 
Prezidentinin ötən il Rusiyaya rəsmi 
səfəri zamanı təsdiq olunmuş yol 
xəritəsi üzrə Azərbaycanla fəal 
əməkdaşlığın həyata keçirildiyi-
ni qeyd edərək ticarət dövriyyəsi, 
investisiya və birgə layihələrin real-
laşdırılması ilə bağlı müsbət dinami-
kanın mövcud olduğunu vurğuladı. 
Rusiyalı nazir Azərbaycan-Rusiya 
sərhədinə səfər etdiklərini və  Samur 
çayı üzərində körpünün inşası ilə 
bağlı işlərin gedişi ilə tanış olduq-
larını qeyd etdi. O, Azərbaycanla 
Rusiya arasında nəqliyyat sahəsində 
əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini 
vurğuladı. Qonaq bildirdi ki, hazırda 
sərhəd boyu 3 buraxılış məntəqəsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı gedən işlər 
Azərbaycanla Rusiyanın qarşılıqlı 
nəqliyyat bağlantısının inkişafına 
kompleks yanaşmanın tətbiq olundu-
ğunu göstərir.  

Söhbət zamanı infrastruk-
tur, investisiya, nəqliyyat və digər 
sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı, birgə 
hökumətlərarası komissiyanın səmərəli 
fəaliyyət göstərdiyi qeyd olundu.   

AZƏRTAC

İran İslam Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Həsən Ruhaniyə

Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – İslam İn-

qilabının Qələbəsi Günü münasibətilə 
Sizə və xalqınıza şəxsən öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ən 
səmimi təbriklərimi  yetirirəm. 

Azərbaycan Respublikası ilə 
İran İslam Respublikası arasındakı 
münasibətlər tarixən dostluq və meh-

riban qonşuluq şəraitində yaşamış 
xalqlarımızın iradəsindən qaynaqla-
nır. Əminəm ki, ikitərəfli əlaqələrimiz, 
müxtəlif sahələri əhatə edən qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığımız bundan son-
ra da müvəffəqiyyətlə inkişaf edəcək 
və genişlənəcəkdir.  

Bu xoş gündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost 

və qardaş İran xalqına daim əmin-
amanlıq və firavanlıq diləyirəm.  

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

M.Ç.Cabbarova 2-ci dərəcəli  
dövlət vergi xidməti  

müşaviri xüsusi rütbəsinin 
verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının vergilər naziri Mikayıl 
Çingiz oğlu Cabbarova 2-ci dərəcəli dövlət vergi 
xidməti müşaviri xüsusi rütbəsi verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Nazirliyinin 

əməkdaşlarına ali xüsusi 
rütbələrin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergilər naziri 
Azər İslam oğlu Nağıyevə 3-cü dərəcəli dövlət vergi 
xidməti müşaviri xüsusi rütbəsi verilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirli-
yi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması 
Departamentinin baş direktoru Xəqani Qara oğlu 
İsgəndərova 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri 
xüsusi rütbəsi verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin  
əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-
cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında 
vergi sisteminin inkişafında xüsusi 
xidmətlərinə görə Azərbaycan Res-
publikası Vergilər Nazirliyinin aşağı-
dakı əməkdaşları təltif edilsinlər:
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 

görə” ordeni ilə
Məmmədov Azər Oqtay oğlu

1-ci dərəcəli  “Vergi 
orqanlarında xidmətdə 

fərqlənməyə görə” medalı ilə
Cəfərov Azər Sihət oğlu
Əliyev Rəşad Qəhrəman oğlu

İmanov Asəf Polad oğlu
İskəndərov Kamal Bahadır oğlu
Məmmədov Şöyüb Kamil oğlu
Sultanova Sədaqət Ramiz qızı

2-ci dərəcəli  “Vergi 
orqanlarında xidmətdə 

fərqlənməyə görə” medalı ilə

Məmmədov Rövşən Rəhim oğlu 
Osmanov Akif Osman oğlu

3-cü dərəcəli “Vergi 
orqanlarında xidmətdə 

fərqlənməyə görə” medalı ilə

Əliyarzadə Maya Vaqif qızı
Xəlilova Arzu Sərhəddin qızı
Musayeva Samirə Fəxrəddin qızı

Rəhimli Elşən Moqif oğlu
Yadigarov Fariz Məhəmməd oğlu
Yunusov Məhəmməd İlham oğlu

“Dövlət qulluğunda 
fərqlənməyə görə”  

medalı ilə

Hacıyev Fərid Məzahir oğlu
Həsənov Nicat Nizami oğlu
Namazlı Elçin Alim oğlu
Yusifov Elnur Əli oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 fevral 2019-cu il

Y.M.Mahmudovun 1-ci 
dərəcəli “Əmək” ordeni ilə 

təltif edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

Azərbaycan tarixinin tədqiqi sahəsində 
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Yaqub 
 Mikayıl oğlu Mahmudov 1-ci dərəcəli “Əmək” ordeni 
ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 fevral 2019-cu il

Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu 
ərazisində avtomobil yollarının yenidən 
qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə 

bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu ərazisində avtomobil yol-
larının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş 
vəsaitin 1,6 milyon (bir milyon altı yüz min) manatı Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi 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, 9 fevral 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün 
icazə vəsiqələrinin, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə 
qərarın təsvir, spesifikasiya və nümunələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 8 aprel tarixli  
78 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində müvəqqəti və daimi yaşa-
maq üçün icazə vəsiqələrinin, habelə 
əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
şəxslərin Azərbaycan Respublikasında 

müvəqqəti olma müddətinin uzadılma-
sı barədə qərarın təsvir, spesifikasi-
ya və nümunələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2009-cu il 8 aprel tarixli 
78 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2009, № 4, maddə 223; 2014, 

№ 9, maddə 1061) dəyişikliklər təsdiq 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın 
iqtisadi inkişaf nazirinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edib
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
6 sentyabr tarixli 1592 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1592 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 9, maddə 
1639) ilə təsdiq edilmiş “İcbari Tibbi Sığorta 
üzrə Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi”ndə 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.2.1-ci yarımbənddə “vahid 
siyasətin” sözləri “dövlət siyasətinin” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

1.2. 3.1.1-ci yarımbənddə “dövlət 
proqramlarının, strategiyalarının və inkişaf 
konsepsiyalarının” sözləri “qanunvericilik 
aktlarının, inkişaf konsepsiyalarının və 
məqsədli proqramların” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.3. 3.1.12-ci yarımbəndə “edir” 
sözündən sonra “, peşəkar mütəxəssislərin 
hazırlanması və tədris proqramlarının tərtibi 
ilə bağlı təkliflər verir və onların həyata 
keçirilməsində iştirak edir” sözləri əlavə 
edilsin;

1.4. 3.1.14-cü yarımbənddə “orqanları-
nın” sözü “orqanları və qurumlarının, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının, hüquqi və 
fiziki şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. aşağıdakı məzmunda 3.1.14-
1–3.1.14-3-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:

“3.1.14-1. icbari tibbi sığorta sahəsində 
elektron xidmətləri “Dövlət orqanlarının 
və Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti tərəfindən yaradılan publik hüquqi 
şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin 
təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli 
Fərmanına uyğun olaraq təşkil edir;

3.1.14-2. kargüzarlığı və vətəndaşların 
qəbulunu müvafiq normativ hüquqi aktların 
tələblərinə uyğun təşkil edir; 

3.1.14-3. Agentlik əməkdaşlarının əlavə 
təhsili və peşəkarlığının yüksəldilməsi üçün 
tədbirlər görür;”;

1.6. 3.1.16-cı bənd aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“3.1.16. Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənən və 
Agentliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlər 
üzrə Azərbaycan Respublikasının götürdü-
yü öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin 
edir;”;

1.7. aşağıdakı məzmunda 3.1.17-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

 “3.1.17-1. icbari tibbi sığorta sahəsində 
inzibati xəta əlamətləri aşkar etdikdə, 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinə uyğun olaraq tədbirlər görür, 
cinayət əlamətləri olduqda isə aidiyyəti üzrə 
məlumat verir;”;

1.8. aşağıdakı məzmunda 3.1.20-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.20-1. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni 
nəzərə almaqla, icbari tibbi sığorta sahəsində 
elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini təmin 
edir;”;

1.9. 3.1.21-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“3.1.21. Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı 
daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat haq-
qında” və “İnformasiya əldə etmək haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 
uyğun olaraq baxır və qanunla müəyyən 
edilmiş qaydada tədbirlər görür;”;

1.10.  3.1.24-cü yarımbənddə “təminatını 
və onun təhlükəsizliyini təşkil” sözləri 
“təminatını təşkil edir və onun təhlükəsizliyini 
təmin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11.  3.2.1-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“3.2.1. icbari tibbi sığorta sahəsində 
normativ hüquqi aktın layihəsinin qəbul 
olunması, aktda dəyişiklik edilməsi, aktın 
şərh edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması 
və ya ləğv edilməsi haqqında aidiyyəti üzrə 
təklif vermək;”;

1.12.  3.2.2-ci yarımbənddə “təşəbbüslə 
çıxış etmək” sözləri “təkliflər vermək” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.13.  3.2.3-cü yarımbənddə “beynəlxalq 
əlaqələr yaratmaq,” sözləri “beynəlxalq 
təcrübənin tətbiqi imkanlarının araşdırılması 
məqsədilə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.14.  3.2.15-ci yarımbənddə “dövlət 
və” sözləri “dövlət orqanlarına və qurum-
larına,” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin 

yarımbənddən “icbari tibbi sığorta sahəsi 
üzrə” sözləri çıxarılsın;

1.15.  3.2.16-cı yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin: 

“3.2.16. müstəqil ekspertləri və 
mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb 
etmək;”;

1.16.  aşağıdakı məzmunda 3.2.16-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

 “3.2.16-1. Agentliyin fəaliyyət 
istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı araşdır-
malar aparmaq, işçi qruplar və komissiyalar 
yaratmaq;”;

1.17.  3.2.17-ci yarımbəndə “icbari tibbi 
sığorta sahəsində” sözlərindən sonra “rəy və 
təkliflər vermək, təhlillər, ümumiləşdirmələr 
və” sözləri əlavə edilsin;

1.18.  aşağıdakı məzmunda 3.2.18-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.2.18-1. əməkdaşlarını dövlət 
təltiflərinə və digər mükafatlara təqdim 
etmək, onların həvəsləndirilməsi üçün 
tədbirlər görmək;”;

1.19.  aşağıdakı məzmunda 3.2.22-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.2.22-1. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, “Publik hüqu-
qi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğun olaraq, icbari tibbi 
sığortanın həyata keçirilməsi ilə bağlı publik 
hüquqi şəxs yaratmaq, yenidən təşkil və ya 
ləğv etmək;”;

1.20. 4.3-cü bəndin birinci cümləsinə 
“rəhbərliyi” sözündən əvvəl “ümumi” 
sözü əlavə edilsin və həmin bəndin üçüncü 
cümləsi çıxarılsın;

1.21.  4.4-cü bənddə “səlahiyyətlərinin 
icrası İdarə Heyətinin sədri tərəfindən təsdiq 
edilmiş vəzifə bölgüsünə əsasən həyata ke-
çirilir” sözləri “səlahiyyətlərini İdarə Heyəti 
üzvləri arasından sədrin müəyyən etdiyi şəxs 
icra edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.22.  4.5.1-ci yarımbəndə “Agentliyin” 
sözündən sonra “inkişaf istiqamətlərini,” 
sözləri əlavə edilsin; 

1.23.  4.5.2-ci yarımbəndə “sənədlər” 
sözündən sonra “(o cümlədən Agentliyin 
maliyyə hesabatını)” sözləri əlavə edilsin;

1.24.  aşağıdakı məzmunda 4.5.2-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

 “4.5.2-1. Agentliyin fəaliyyətini təşkil 
edir və ona nəzarət edir;”;

1.25.  4.5.7-ci yarımbənddən “və onların 
icrasına nəzarət edir” sözləri çıxarılsın;

1.26.  4.5.8-ci yarımbənddə “yaradıl-
masına və ya onlarda iştirak etməyə, idarə, 
filial və nümayəndəliklərin yaradılması-
na razılıq verilməsi üçün müraciət edir” 
sözləri “yaradılması və ya onlarda iştirak 
barədə, həmçinin Agentliyin idarə, filial və 
nümayəndəliklərinin yaradılması barədə 
qərar qəbul edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.27.  4.5.9-cu yarımbənddə “və 
fəaliyyət” sözləri “, strateji məqsədlərinin 
və” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.28.  4.5.10-cu yarımbəndə 
“əsasnamələrini” sözündən sonra “, törəmə 
təsərrüfat cəmiyyətlərinin nizamnamələrini” 
sözləri əlavə edilsin; 

1.29.  4.5.11-ci yarımbənd üzrə:
1.29.1. 1-ci abzasa “Agentliyinin” 

sözündən sonra “, habelə “Tibbi Ərazi 
Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” (bundan son-
ra – TƏBİB) publik hüquqi şəxsin” sözləri 
əlavə edilsin;

1.29.2. 2-ci abzasa “Agentlikdə” 
sözündən sonra “, habelə TƏBİB-də” sözləri, 
“formalarını” sözündən sonra “, əməkhaqqı 
fondunu” sözləri əlavə edilsin; 

1.29.3. 3-cü abzasa “Agentliyin” 
sözündən sonra “, habelə TƏBİB-in” sözləri 
əlavə edilsin;

1.30. aşağıdakı məzmunda 4.5.11-1-ci və 
4.5.11-2-ci yarımbəndlər əlavə edilsin: 

“4.5.11-1. Agentliyin əldə etdiyi vəsait 
(dövlət büdcəsindən, habelə İcbari Tibbi Sı-
ğorta Fondundan başqa dövlətə məxsus digər 
fondlardan ayrılan vəsait istisna olmaqla) he-
sabına işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə 
sistemini müəyyənləşdirir;

4.5.11-2. Agentliyin daxili audit 
bölməsinin fəaliyyətinə nəzarət edir və 
fəaliyyətinə dair hesabatlar alır, habelə onun 
üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 
edir;”;

1.31.  4.5.13-cü yarımbənddə “habelə 
publik hüquqi şəxsə aidiyyəti olan şəxslərlə 
əqdin (əqdin dəyəri aktivlərin 5 faiz və daha 

çox hissəsini təşkil etdikdə) bağlanmasına 
razılıq verilməsi üçün müraciət edir” sözləri 
“və aidiyyəti şəxslə dəyəri Agentliyin 
aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini 
təşkil edən əqdin bağlanması haqqında qərar 
qəbul edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.32.  aşağıdakı məzmunda 4.5.20-ci və 
4.5.21-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.5.20. bu Nizamnamənin 3.1.1-ci və 
3.2.1-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş 
məsələlərin həlli üçün tədbirlər görür;

4.5.21. İdarə Heyəti sədrinin 
səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün digər 
məsələlər barədə qərar verir.”;

1.33. aşağıdakı məzmunda 4.6-1 – 4.6-3-
cü bəndlər əlavə edilsin:

 “4.6-1. İdarə Heyətinin üzvlərinə iclasın 
keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gündəliyə 
daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa azı 3 
(üç) iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə 
edilməklə yazılı məlumat verilir.

4.6-2. İclasın gündəliyinə İdarə 
Heyətinin hər hansı üzvünün maraqları-
na toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin 
üzv bununla bağlı maraqları haqqında 
ətraflı məlumat verməli, bu məsələnin 
müzakirəsində və həmin məsələyə dair 
səsvermədə iştirak etməməlidir.

4.6-3. Gündəliyə daxil edilməmiş və 
ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan 
qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə, 
bütün iştirakçı üzvlərin razılıq verdiyi hallar 
istisna olmaqla, qərar qəbul edilə bilməz.”;

1.34.  4.7.1-ci yarımbəndə “fəaliyyətinə” 
sözündən əvvəl “cari” sözü əlavə edilsin;

1.35.  aşağıdakı məzmunda 4.7.8-1-ci və 
4.7.8-2-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.7.8-1. “Azərbaycan Respublikasın-
da icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin 
edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrəli 
Fərmanının 3.6-cı bəndi nəzərə alınmaqla, 
müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu 
və işçilərin say həddi daxilində Agentliyin 
Aparatının və digər struktur bölmələrinin 
strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smeta-
sını təsdiq edir;

4.7.8-2. Agentliyin işçilərinin vəzifə 
maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, 
mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini 
əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil edir;”;

1.36.  4.7.10-cu yarımbənddə “və 
məxfilik rejiminin qorunması” sözləri 
“məxfilik rejiminin, habelə qanunla qorunan 
digər məlumatların mühafizəsi” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.37.  4.7.14-cü yarımbənddə “həmçinin 
təsərrüfat cəmiyyətlərinin rəhbərlərinin” 
sözləri “habelə tabeliyindəki digər qurumla-
rın işçilərinin (təsərrüfat cəmiyyətlərində və 
TƏBİB-də isə yalnız rəhbərlərin)” sözləri ilə 
əvəz edilsin; 

1.38.  4.7.18-ci yarımbənd ləğv edilsin;
1.39.  4.9-cu bəndə “verməməlidirlər” 

sözündən sonra “, həmçinin Azərbaycan 
Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49-cu 
maddəsində müəyyən edilmiş digər tələbləri 
yerinə yetirməlidirlər” sözləri əlavə edilsin;

1.40.  5.1-ci bənddə “4 000 000 (dörd 
milyon)” rəqəmləri və sözləri “9 565 947, 36 
(doqquz milyon beş yüz altmış beş min doq-
quz yüz qırx yeddi manat otuz altı qəpik)” 
rəqəmləri və sözləri ilə əvəz edilsin;

1.41.  5.4-cü bənddən “müəyyən 
edilmiş qaydada” sözləri çıxarılsın və 
həmin bənddə “nümayəndəliklərinin 
fəaliyyətindən əldə edilmiş mənfəəti” sözləri 
“nümayəndəliklərinin, habelə tabeliyindəki 
digər qurumların fəaliyyətindən əldə edilmiş 
vəsait” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.42.  6.1-ci bəndə “Prezidenti” 
sözündən sonra “, həmçinin bu Nizamnamə 
ilə müəyyən edilmiş qaydada İdarə Heyəti” 
sözləri əlavə edilsin;

1.43.  7.2-ci bənddən “statistik uçot 
aparır,” sözləri çıxarılsın;

1.44.  7.3-cü bəndə “cəmiyyətlərinin” 
sözündən sonra “, habelə tabeliyindəki digər 
qurumların” sözləri əlavə edilsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, İcbari Tib-
bi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
Nizamnaməsinin 4.5.11-1-ci yarımbəndində 
nəzərdə tutulan istisna 2020-ci il yanvarın 
1-dən tətbiq olunur. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi 

məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 nömrəli, “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi 

haqqında” 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli və  “Güzəştli mənzil” sistemi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 24 may tarixli 

1418 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının 2017-ci il 15 dekabr tarixli 918-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 
516 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 5, maddə 522; 2018, № 1, maddə 
39, № 9, maddə 1838) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 
Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 3.0.6-cı 
yarımbəndindən “, habelə tikintisi başa 
çatdırılmamış daşınmaz əmlaka və onun 
hissələrinə mülkiyyət hüququnu və onun 
ipoteka ilə yüklülüyünü qabaqcadan 
qeydiyyata almaq” sözləri çıxarılsın.

2. “Azərbaycan Respublikasının Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə 
bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 
noyabr tarixli 1113 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2016, № 11, maddə 1820; 2017, 
№ 5, maddə 821, № 11, maddə 2006; 2018, 
№ 2, maddə 181, № 5, maddə 920, № 6, 
maddə 1196, № 9, maddə 1825; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 
yanvar tarixli 469 nömrəli Fərmanı) aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 8.2-ci bənddə “qabaqcadan qey-
diyyata alınmış” sözlərindən sonra “ və 
ya Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinin 144.5-ci maddəsinə uyğun 
olaraq üzərində mülkiyyət hüquqları daşın-
maz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata 

alınmış paylara bağlı” sözləri əlavə edilsin;
2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamında 
olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə 
etməsi Qaydası” üzrə:

2.2.1. 1.1-ci bənddə və 1.2.1-ci 
yarımbənddə “qabaqcadan qeydiyyata alın-
mış” sözlərindən sonra “ və ya Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
144.5-ci maddəsinə uyğun olaraq üzərində 
mülkiyyət hüquqları daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış payla-
ra bağlı” sözləri əlavə edilsin;

2.2.2. 7.1-ci bənddə “mənzillər” 
sözündən sonra “(o cümlədən binanın 
yerləşdiyi torpaq sahəsində onların bağlı 
olduqları paylar)” sözləri əlavə edilsin, 
“mülkiyyət hüquqlarının” sözləri “hüquqla-
rın” sözü ilə əvəz edilsin və həmin bənddən 
“qabaqcadan” sözü çıxarılsın;

2.2.3. 7.2-ci bəndə aşağıdakı məzmunda 
ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Bu bəndin birinci cümləsinin tələbləri 
2018-ci il iyulun 1-dək üzərində hüquqlar 
qabaqcadan qeydiyyata alınmış binalara, 
habelə həmin binaların tərkib hissəsi olan 
mənzillərə şamil edilir.”;

2.2.4. aşağıdakı məzmunda 7.2-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

 “7.2-1. Azərbaycan Respublikası Mülki 
Məcəlləsinin 144.5-ci maddəsində nəzərdə 
tutulmuş qaydada bölünmə planı əsasında 
hər birinə mülkiyyət hüququ daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınan 
payların və tikintisi başa çatmayan binanın 
həmin paylara bağlı olan mənzillərinin əldə 
edilməsi notariat qaydasında təsdiq olu-
nan və əldə edən şəxsin xeyrinə daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestrində təminat qeydinin 
aparılması ilə nəticələnən müqavilə əsasında 
həyata keçirilir.”.

3. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 
1138 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 12, maddə 2056; 2017, № 8, 
maddə 1521, № 10, maddə 1777; 2018, 
№ 5, maddə 920, № 6, maddə 1196, № 7 
(I kitab), maddələr 1496, 1506) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. “4. Strateji baxış” hissəsinin 4.2-ci 
bəndindən “(məsələn, əmlak hüquqlarının 
qabaqcadan qeydiyyatı)” sözləri çıxarılsın;

3.2. 7.2.4-cü yarımbənddən “qabaqcadan 
qeydiyyat sənədi vasitəsilə” sözləri çıxa-
rılsın və həmin yarımbəndə “inşa edilən” 
sözlərindən sonra “tikintisi başa çatmış və 
ya tikintisi başa çatmayan binadakı” sözləri 
əlavə edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 24 may tarixli 
1418 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 5, maddə 822; 2018, № 5, 
maddə 920, № 6, maddə 1196, № 9, 
maddə 1825) ilə təsdiq edilmiş “Güzəştli 
mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”nin 
1.6-cı bəndinin ikinci cümləsində və 
2.1.3-cü yarımbəndində “qabaqcadan 
qeydiyyata alınmış” sözlərindən sonra “ 
və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinin 144.5-ci maddəsinə uyğun 
olaraq üzərində mülkiyyət hüquqları 
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində 
qeydiyyata alınmış paylara bağlı” sözləri 
əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul 
tarixli 383 nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi və Səhmdar 
Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 18 sentyabr 
tarixli 622 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapa-
lı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2009-cu il 20 iyul tarixli 383 
nömrəli Sərəncamında dəyişikliklər edilməsi 
və Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2015-ci il 18 sentyabr tarixli 622 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 9, 
maddə 1009) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2-ci hissəyə aşağıdakı məzmunda 2.1-
1-ci və 2.6-1-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“2.1-1. Dəmir yolu nəqliyyatı ilə 
yüklərin daşınması qaydalarını, dəmir 
yolu nəqliyyatı ilə sərnişinlərin, baqajın və 
yük-baqajın daşınması qaydalarını, dəmir 
yolu nəqliyyatı haqqında nizamnaməni, 
dəmir yolu nəqliyyatının texniki istismar 
qaydalarını, dəmir yolu nəqliyyatında 
qatarların hərəkətinə və manevr işinə dair 
təlimatı, dəmir yolu nəqliyyatının siqna-
lizasiya təlimatını, dəmir yolu nəqliyyatı 
infrastrukturunda hərəkətin təhlükəsizliyi 
və istismarı qaydalarının pozulması ilə 
əlaqədar hadisələrin araşdırılmasının təşkili 
və qeydiyyatı qaydalarını, dəmir yolu 

nəqliyyatında istehsalatla əlaqəsi olmayan 
insanlarla baş vermiş nəqliyyat hadisələrinin 
və ya digər bədbəxt hadisələrin xidməti 
araşdırılması və qeydiyyatı (uçotu) qay-
dalarını, dəmir yolu nəqliyyatının yüksək 
təhlükəli zonalarında vətəndaşların olması, 
obyektlərin yerləşdirilməsi və işlərin apa-
rılması qaydalarını, dəmir yolu keçidlərinin 
istismarı qaydalarını, ümumi istifadədə olan 
dəmir yolu nəqliyyatının infrastrukturunun 
saxlanması və ondan istifadə qaydalarını, 
dəmir yolu nəqliyyatı ilə sərnişinlərin da-
şınması fəaliyyətinin subsidiyalaşdırılması 
qaydalarını altı ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdır-
maqla təsdiq etsin;”;

“2.6-1. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti ilə razılaşdırmaqla dəmir 
yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqların 
sərhədlərinin (dəmir yolunun təhkim zolağı 
və xüsusi mühafizə zonasının da hüdudları, 
döngə nöqtələri və onların koordinatları 
göstərilməklə) kağız üzərində və elekt-
ron formada (ArcGİS proqramında mdb 
formatda, gücləndirilmiş elektron imzalı) 
aktual qrafik təsvirinin altı ay müddətində 
müəyyənləşdirilməsini təmin etsin.”.

2. 2.2-ci bənddə “2016−2020-ci” sözləri 
“2019−2023-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Aşağıdakı məzmunda 2-1-ci və 2-2-ci 
hissələr əlavə edilsin:

“2-1. Müəyyən edilsin ki, dəmir yolu 
nəqliyyatında texniki istismar və hərəkətin 
təhlükəsizliyinə dair qaydaları (bu Fərmanın 
2.1-1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıl-
malı hallar istisna edilməklə) Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən 
edir.

2-2. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti: 

2-2.1.  dəmir yolunun təhkim zolağının 
və xüsusi mühafizə zonasının hazırda möv-
cud olmalı hüdudları barədə məlumatları 
üç ay müddətində, bu Fərmanın 2.6-1-ci 
bəndinə əsasən müəyyən ediləcək qra-
fik təsvirin bəzi  hissələrində dəyişiklik 
edilməsinə əsas olan hallar baş verdiyi 
gündən belə dəyişiklik barədə məlumatları 
bir ay müddətində Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabinetinə  təqdim etsin;

2-2.2. bu Fərmanın 2-1-ci hissəsinə 
uyğun olaraq dəmir yolu nəqliyyatında 
texniki istismar və hərəkət təhlükəsizliyinin 
təşkili ilə bağlı təkliflərini mütəmadi olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etsin.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar 
haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan 

vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 

1361 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, 
maddə 765, № 9, maddə 1650, № 10, 
maddə 1789, № 12 (I kitab), maddələr 
2314, 2321; 2018, № 1, maddə 54, № 2, 

maddələr 200, 219, № 3, maddələr 416, 
430, 448, № 5, maddələr 916, 919, № 6, 
maddə 1243, № 9, maddələr 1828, 1840, 
№ 11, maddələr 2274, 2289; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 
dekabr tarixli 383 nömrəli, 21 dekabr 
tarixli 430 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq 
edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin 
baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti 

olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 19-
cu hissəsinə “229,” rəqəmlərindən sonra 
“253-1.1.1 (yaşıllıqların uçota alınmamasına 
münasibətdə), 253-1.1.2 (yaşıllıqların 
uçotu məlumatlarının təhrif edilməsinə 
münasibətdə), 253-1.1.3,” rəqəmləri və 
sözləri əlavə edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 
18 dekabr tarixli 54 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin strukturu”nda və 
“Azərbaycan  Respublikasının Müdafiə Nazirliyində ali hərbi rütbəli 

vəzifələrin siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 18 dekabr tarixli 54 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 12, maddə 

1521; 2015, № 11, maddə 1309; 2016, № 
1, maddə 48; 2017, № 12 (I kitab), maddə 
2344; 2018, № 6, maddə 1202; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il   25 
dekabr tarixli 431 nömrəli Fərmanı) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kası Müdafiə Nazirliyinin strukturu”nda 

və “Azərbaycan  Respublikası Müdafiə 
Nazirliyində ali hərbi rütbəli vəzifələrin 
siyahısı”nda dəyişiklik təsdiq edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 7 fevral 2019-cu il



310 fevral 2019-cu il, bazar

İnsan amili prioritet məsələdir
 � Prezident İlham Əliyevin minimum aylıq əməkhaqqının 

məbləğinin 2019-cu il martın 1-dən 180 manat müəyyən 
edilməsi barədə imzaladığı sərəncam bir daha təsdiqlədi ki, 
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, insan amili dövlət 
siyasətinin prioritetini təşkil edir. Xəbər verildiyi kimi, minimum 
əməkhaqqının artımı təqribən 600 minədək insanı əhatə edəcək. 
Dövlət sektorunda işləyən 450 min nəfərin əməkhaqqında 30, 
özəl sektorda işləyən 150 min nəfərin qazancında isə 25 faiz 
artım olacaq.

Hazırda ölkəmizdə mini-
mum əməkhaqqının 130 manat 
məbləğində olduğunu nəzərə alsaq, 
dövlət başçısının bu sərəncamı 
yoxsulluq səviyyəsinin minimuma 
enəcəyinə müsbət təsir göstərəcək. 
Minimum əməkhaqqının artırılması 
ilə bağlı dövlət büdcəsindən ildə 
400 milyon manat, 2019-cu il üzrə 
isə 335 milyon manata qədər əlavə 
vəsait yönəldiləcək. Bu mühüm sosi-
al əhəmiyyətli tədbir, eyni zamanda, 

əmək münasibətlərinin leqallaşdırıl-
ması istiqamətində sağlamlaşdırıcı 
təsir göstərəcək.

Son 15 ildə ölkəmizin in-
kişaf sürəti, iqtisadi qüdrətinin 
möhkəmləndirilməsi, əhalinin 
rifahının yüksəldilməsi, aztəminatlı 
ailələrin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər xalq tərəfindən 
rəğbətlə qaşılanır. Bu müddət 
rəzində ölkəmizdə əməkhaqları 7, 
minimum əməkhaqları isə 6,5 dəfə 
artırılıb. 

Minimum əməkhaqqının artırıl-
ması qarşıya qoyulan hədəflərdən 
biri idi. Həm inkişaf proqramla-
rında, həm də yol xəritələrində 
qarşıya qoyulan hədəflərdən biri 
yaşayış minimumu ilə minimum 
əməkhaqqının eyniləşdirilməsidir. 
Artıq bu məsələ, demək olar ki, öz 

həllini tapdı. Xatırladaq ki, 2019-cu il 
üçün yaşayış minimumu 183 manat 
müəyyənləşdirilib. 

Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin 
getdikcə möhkəmləndirilməsi 
gələcəkdə minimum əməkhaqqının 
məbləğinin daha da artırılması-
na təkan verəcək. Bu, həm də 
işçilərin daha aşağı əməkhaqqı 
ilə rəsmiləşdirilməsinə imkan 
verməyəcək. Bir sıra müəssisələrdə 
yarımştat adı ilə işə götürülənlərə 
çox aşağı əməkhaqqı təklif olunur-
du. Minimum əməkhaqqının artırıl-
masının müsbət cəhətlərindən biri 
də odur ki, 180 manatdan aşağı 
əməkhaqqı ola bilməz.

Göründüyü kimi, dövlət baçısının 
düşünülmüş siyasi kursunun əsasını 
əhalinin həyat səviyyəsinin getdikcə 
yüksəldilməsi təşkil edir.

Sədaqət VƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı,  

Yeni Azərbaycan Partiyası  
Nizami rayon təşkilatının sədri

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində mühüm addım

 � Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 
minimum aylıq əməkhaqqının məbləğinin   
2019-cu il martın 1-dən 180 manatadək 
artırılması əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində çox mühüm 
addımdır. Bu barədə Trendə Milli Məclisin 
deputatı Musa Quliyev bildirib.

Deputat qeyd edib ki, 
yaşayış minimumu ilə mini-
mum əməkhaqqı arasında 
həmişə fərq olub: “Dünya 
dövlətlərinin çoxunda da 
bu fərq var. Lakin bu fərqin 
aradan qaldırılması ilə 
dövlət sektorunda çalışan 
çox sayda işçilərin maaşı 

qalxacaq, eyni zamanda, 
özəl sektorda çalışanların 
əməkhaqlarında buna uy-
ğun artımlar olacaq. Bu da 
əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi, yoxsulluq 
səviyyəsinin aşağı salınma-
sı istiqamətində çox böyük 
addımdır”.

M.Quliyev vurğulayıb 
ki, dövlət başçısının mü-
vafiq sərəncamı əhalinin 
bütün qruplarının yaşayış 
səviyyəsinin yüksəlməsinə 
səbəb olacaq.

Vətəndaşların güzəranının daha da 
yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir

 � Prezident İlham Əliyev tərəfindən minimum əməkhaqqının 130 
manatdan 180 manata qaldırılması Azərbaycan vətəndaşlarının sosial 
rifahının yaxşılaşmasına böyük töhfə verəcək. Bu sərəncam dövlət 
sektorunda çalışan 600 min insanı əhatə edəcək. Digər mühüm məsələ odur 
ki, bu sərəncam dövlət sektoru ilə yanaşı, özəl sektorda da xeyli sayda 
insanın əməkhaqının artmasına səbəb olacaq. 

Bu sərəncam dövlət 
başçısının Azərbaycan 
vətəndaşlarına olan diqqətinin 
bariz nümunəsidir. Bu kimi 
tədbirlər bir daha sübut edir ki, 
ölkədə aparılan siyasət sosial- 
yönümlüdür, vətəndaşların ri-
fahının yüksəldilməsinə, sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
hesablanıb. Nə qədər ki, 
Azərbaycan dövləti inkişaf 
edir, resursları, vəsaitləri artır, 
bu, birbaşa vətəndaşlarımızın 
sosial rifahının yaxşılaşma-
sına təsir edir. Azərbaycan 

dövlətinin sosial siyasəti 
davamlı və sistemlidir. 
Prezidentimiz bundan 
əvvəl pensiyaların artı-
rılması, şəhid ailələrinə 
müavinətlərin verilməsi 
ilə bağlı sərəncamlar 
imzaladı. Bütün bunlar 
Prezident İlham Əliyevin 
vətəndaşlarımıza verdi-
yi dəyərin növbəti bariz 
nümunəsidir.

Aydın HÜSEYNOV,  
Milli Məclisin deputatı

Dövlət siyasətinin əsas qayəsi
 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən siyasi kursun başlıca istiqamətlərindən 
biri əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına 
nail olmaqdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda 
həyata keçirilən siyasi kursun mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr 
sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” 8 fevral 2019-cu il 
tarixli və 07.02.2019-cu il tarixli “Əmək pensiyalarının sığorta 
hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında” sərəncamları buna 
bariz nümunədir.

Fevralın 8-də imzalanmış 
sərəncamla 2019-cu il mart ayının 
1-dən Azərbaycanda minimum aylıq 
əməkhaqqının məbləğinin 50 manat 

artırılaraq 180 manata çatdırılması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu, minumum 
əməkhaqqının hazırkı məbləğindən 
(130 manat) 38,4 faiz çoxdur. Bu 

 artımla respublikamızda minimum 
aylıq əməkhaqqının ölkə üzrə 
müəyyən edilmiş yaşayış minimumu-
na (180 manat) çatdırılmasına nail 
olunmuşdur. Hesablamalara görə, 
minimum əməkhaqqının artırılması 

respublika üzrə 600 minədək işçini 
əhatə edəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Əmək pensiyalarının 
sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi 
haqqında” 7 fevral 2019-cu il tarixli 
sərəncamı ilə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2018-ci il 
üzrə respublikada orta aylıq nominal 
əməkhaqqının illik artım tempinə uy-
ğun olaraq 2019-cu il yanvarın 1-dən 
etibarən bütün növ əmək pensiyaları-
nın sığorta hissəsinin artırılmasını və 
fərdi uçot sistemində fərdi hesabların 
sığorta hissəsində toplanmış pensiya 
kapitalının indeksləşdirilməsini təmin 
edir. Bu artım ümumilikdə 1318,4 
min əmək pensiyaçısına şamil 
ediləcəkdir.

Rauf ƏLİYEV,  
Milli Məclisin əmək və sosial 

siyasət komitəsi sədrinin müavini 

 � Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən birini əhalinin sosial rifahının daha 
da yüksəldilməsi təşkil edir. Bu baxımdan möhtərəm dövlət 
başçımız İlham Əliyevin minimum aylıq əməkhaqqının 
artırılması və “Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-
ci il 25 dekabr tarixli sərəncamında dəyişiklik edilməsi 
barədə imzaladığı 8 fevral 2019-cu il tarixli sərəncam da 
respublikamızda əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində atılan növbəti mühüm addımdır. Bu, eyni 
zamanda, cənab Prezidentin ölkədə sosial təminata daha çox 
ehtyacı olanlara sosial qayğısı kimi qiymətləndirilməlidir. 

Son zamanlar Azərbaycanda 
həyata keçirilən sosial siyasət həm 
kefiyyət, həm də ünvanlılıq baxı-
mından yeni bir mərhələyə qədəm 
qoyub. Bu mərhələdə  Prezident 
İlham Əliyevin siyasi iradəsi 
nəticəsində reallaşan sosial islahatlar 
vətəndaşlarımızın sosial təminatının 
daha da yaxşılaşdırılmasına baza 
yaradır. Minimum əməkhaqqının artı-
rılması ilə bağlı son addım isə məhz 
bunu bir daha təsdiq edir. Dövlət 
başçısının sözügedən sərəncamı 
vətəndaşlarımızın birbaşa gəlirlərinin 
artması üçün əsaslı baza formalaş-
dırır ki, bu da inklüziv sosial siyasətin 
əsas elementlərindən hesab olunur. 
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, ötən il 
əldə edilən iqtisadi uğurlar da məhz 
sonuncu artım üçün baza formalaş-
dırmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə baş 
verən iqtisadi hadisələri və makroiq-
tisadi göstəricilərdəki artımı nəzərə 
alsaq, bütün bunlar növbəti il üçün 
daha sürətli iqtisadi artım üçün baza 
formalaşdırırdı. 

Ümumiyyətlə, fiskal siyasətdə 
proqnozlaşdırılan artımlar, xüsusən 
qeyri-neft sektorunun inkişafı hesa-
bına iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
ilə bağlı hədəflər 2019-cu ildə sürətli 
iqtisadi artıma nail olunması üçün 
əlverişli şərait yaratmışdır ki, bu da 
özünü cari ilin arxada qalan qısa 
müddətində göstərməkdədir. 

Yeri gəlmişkən, yaşadığımız 
ilin ilk ayı ərzində əhalinin sosial 
təminatının daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində bir neçə mühüm qərar 
qəbul olunmuşdur. Bu da təsadüfi 
deyil. Çünki bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində sosial təminata ehtiyacı 
olan ailələrin rifah halının daha da 
yüksəldilməsi və onlara hərtərəfli 
sosial dəstəyin nümayiş etdirilməsi 
prioritet olaraq qalmaqdadır.

Bu baxımdan, minimum 
əməkhaqqının 38,5 faiz artırılma-
sı Azərbaycanda sosial təminatın 
daha da gücləndirilməsinin prioritet 
istiqamət olduğunu bir daha təsdiq 
edən fakt kimi qiymətləndirilməlidir. 

Bu, eyni zamanda, son illər minimum 
əməkhaqqı məbləğində ən yüksək ar-
tım olmaqla yanaşı, ölkəmizdə həyata 
keçirilən dərinləşdirilmiş islahatların 
kompleks və sistemliyindən də xəbər 
verir. 

Qeyd edim ki, minimum 
əməkhaqqının artırılması ilə bağlı 
qərardan 600 min vətəndaş faydalana 
biləcək ki, bu da xüsusən aztəminatlı 
ailələrin sosial vəziyyətinin daha da 
yaxşılaşdırılmasına dəstəkdir. Onu da 
bildirim ki, minimum əməkhaqqının 
əvvəlki səviyyəsində, yəni 130 

manat, eyni zamanda, minimum 
əməkhaqqının əvvəlki səviyyəsindən 
daha çox əməkhaqqı alanların maaş-
larında da artım olacaq. 

Minimum əməkhaqqının 180 
manat müəyyənləşdirilməsi, həm 
də o anlama gəlir ki, artıq dövlət və 
özəl sektorda sözügedən məbləğdən 
aşağı əməkhaqqı verilməsi qada-
ğan olunacaq və bütün hallarda 
əməkhaqqı bu məbləğdən yüksək 
müəyyənləşdiriləcək. Nəzərə al-
saq ki, indiyədək bir sıra dövlət, 
eləcə də özəl xidmət sektorunda 
əməkhaqqı nisbətən aşağı idi. 
Ümumiyyətlə, nəticə etibarilə bu 
qərar əməkhaqlarının artırılması 
üçün bir baza formalaşdırır. Təbii 
ki, daha çox dövlət sektorunda 
çalışanlar əməkhaqqı artımından 
faydalana biləcəklər. Belə ki, dövlət 
sektorunda işləyən 450 min nəfərin 
əməkhaqqında 30 faiz artım olacaq. 
Şübhəsiz ki, artımlar məbləğdən 
asılı olaraq əməkhaqlarında özünü 
göstərəcək. Minimum əməkhaqqının 
əvvəlki məbləğindən nisbətən çox 
əməkhaqqı alanların maaşlarında 
isə son qərardan sonra daha çox 
artım olacaq. Bu isə ailə büdcəsinə 
daxil olan gəlirin həcminin artmasına 
gətirib çıxaracaq. 

Son qərarın özəl sektorda çalı-
şanların gəlirlərinə də birbaşa təsiri 
olacaq. Bu sahədə də əməkhaqlarının 
artımı müşahidə ediləcək. Çünki özəl 
sektorda dövlətin müəyyənləşdirdiyi 
minimum əməkhaqqı ilə bağlı yeni 
məbləğə uyğun olaraq maaş sistemi 
qurulmalıdır. Bu da özəl sektorda 
çalışanların əməkhaqqına birbaşa 
təsir göstərəcək. Cənab Prezident 
tərəfindən həyata keçirilən bu artım 
mülkiyyət, istehsal və ya xidmət 
növündən asılı olmayaraq bütün 
sektorları əhatə etdiyi üçün faydala-
nanların sayı daha çox olacaq. Bir 
sözlə, özəl sektorda çalışan 150 min 
vətəndaşımızın əməkhaqlarında bir-
başa artımın olacağı gözlənilir.

Müasir çağırışlara uyğun olaraq, 
Azərbaycanda əməkhaqqı sistemi 
inkişaf etmiş dövlətlərdəki analoji 
sistemlər ilə harmonizasiya təşkil edir. 
Bu, özünü, eyni zamanda, minimum 
əmək haqqı ilə orta aylıq əməkhaqqı 
arasındakı fərqin mərhələli şəkildə 
azaldılmasında göstərir. 

Azərbaycan Avropa Şura-
sının üzvü olan bir sıra inkişaf 
etmiş ölkələrdə olduğu kimi, mi-
nimum əməkhaqqının orta aylıq 
əməkhaqqının 60 faizinə çatdırılması-
nı qarşıya əsas məqsəd qoymuşdur. 
Bu hədəfin mərhələli şəkildə reallaş-
dırılması gözlənilir. Vəzifə növbəti 
dövrdə minimum əməkhaqqı ilə orta 
aylıq əməkhaqqı arasındakı fərqin 
minimumlaşdırılmasından ibarətdir. 
Təbii ki, bu da orta aylıq əməkhaqqı 
məbləğinə birbaşa təsir göstərəcək 
və artımlara səbəb olacaq. Bu 
kontekstdən son qərar isə məhz qar-
şıya qoyulan məqsədə daha tez nail 
olunmasına baza yaradır.

Prezidentin imzaladığı son 
sərəncam, həmçinin əmək bazarında 
münasibətlərin daha da leqallaşdırıl-
masına və sağlam təmələ söykənən 
əmək meyarlarının gücləndirilməsinə 
əlverişli imkan yaradacaq. Bu, özünü 
xüsusilə də özəl sektorda əmək 
münasibətlərinin təkmilləşdirilməsində 
qabarıq büruzə verəcək. 

Vurğulamaq lazımdır ki, 
Azərbaycanda həyata keçirilən sosial 
siyasətin prioritetlərinə uyğun olaraq 
növbəti dövrlərdə də əməkhaqqı 
və təqaüdlərdə artımlar davam 
etdiriləcək. Minimum əməkhaqqı 
artırıldıqdan sonra büdcənin mövcud 
imkanlarını nəzərə alsaq, maaş və 
pensiyalarda əlavə olaraq 10 faiz 
artım mümkündür. Bu, Hesablama 
Palatasının rəsmi rəyində də qeyd 
olunmuşdur. 

Təbii ki, hazırda növbəti illərdə 
minimum əməkhaqqının orta aylıq 
əməkhaqqının 60 faizinə çatdı-
rılması əsas hədəflərdən biridir. 
Çünki iqtisadiyyatın sabitləşməsi 
və bütün beynəlxalq maliyyə qu-
rumları tərəfindən 2019-cu il daxil 
olmaqla növbəti illərdə sürətli iq-
tisadi artımın proqnozlaşdırılması 
orta aylıq əməkhaqqı tempini də 
sürətləndirəcək. Bu, həm dövlət, 
həm də özəl sektorda özünü büruzə 
verəcək. Şübhəsiz ki, belə vəziyyət 
ölkəmizin qarşıdakı illərdə mövqeyi-
nin daha da yaxşılaşmasına müsbət 
təsir göstərəcək. Bu baxımdan 
minimum əməkhaqqı məbləğinin 
artırılması ilə bağlı qərar, həm də 
sosial təminatın gücləndirilməsi 
kimi xarakterizə olunmalıdır. Nəticə 
etibarilə bu, həssas qruplar, xüsusən 
də aztəminatlı ailələrin gəlirlərində 
artımlara imkan verəcək. 

Beləliklə, Azərbaycan 
 Prezidentinin siyasi iradəsi 
nəticəsində sosial təminatın daha da 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə daha bir 
vacib addım atıldı. Bu, həmçinin so-
sial qayğının artırılması istiqamətində 
yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. 

Vüqar BAYRAMOV,  
iqtisadçı ekspert 

Dövlət başçısının 
humanist addımı 

 � Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, 
Azərbaycanda minimum əməkhaqqının məbləğinin 
2019-cu il martın 1-dən 50 manat (38,4 faiz) artırılaraq 
130 manatdan 180 manata çatdırılması ölkə əhalisinin 
bütün təbəqələri arasında dərin razılıq hissi ilə 
qarşılanıb. Bu barədə söz düşəndə Milli Məclisin 
deputatı Tahir Rzayev dedi: 

– Dövlətimizin başçısının 
bu humanist addımını ürəkdən 
alqışlayıram. Hesab edirəm 

ki, bu addım möhtərəm 
 Prezidentimizin xalqa sonsuz 
diqqət və qayğısının növbəti 
təzahürüdür. 

Bir məqamı xüsusi vurğu-
lamaq istəyirəm. Sərəncamın 
əhatə dairəsi kifayət qədər 
genişdir. Belə ki, ölkəmizdə 
minimum əməkhaqqının artı-
mı birbaşa olaraq 600 minədək 
insanı əhatə edəcək. Onlardan 
dövlət sektorunda işləyən 450 
min nəfərin əməkhaqqında 30 

faiz, özəl sektorda işləyən 150 
min nəfərin əməkhaqqında isə 
25 faiz artım özünü göstərəcək. 

Bunlar kifayət qədər böyük 
rəqəmlərdir. 

Bəli, Azərbaycan iqtida-
rı xalqın maraqlarına xidmət 
edən ədalətli, sosialyönümlü 
siyasət aparır. Ölkə vətəndaşları 
bunu hiss edir, görür və yüksək 
qiymətləndirirlər. Onlar dövlət 
başçısının müdrik siyasətini 
birmənalı olaraq dəstəkləyirlər. 

Bu gün Azərbaycanda 
dövlətlə xalq arasında sarsılmaz 
birlik mövcuddur. Nə qədər 
ki, Azərbaycan dövləti inkişaf 
edir, resursları, vəsaitləri artır, 
vətəndaşlarımızın sosial rifahı 
daha da yaxşılaşacaq.

Təqdirəlayiq haldır ki, 
Azərbaycan dövlətinin sosial 
siyasəti davamlı və sistemlidir. 
Cənab İlham Əliyev bundan 
əvvəl pensiyaların artırılması, 
şəhid ailələrinə müavinətlərin 
verilməsi ilə bağlı sərəncamlar 
imzaladı. Bir daha qeyd edirəm 
ki, bütün bunlar dövlət başçısının 
vətəndaşlara verdiyi dəyərin bir 
formasıdır.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

 � Azərbaycanda minimum aylıq əməkhaqqının 180 manata qaldırılması 
sosial sahənin daim dövlət siyasətinin mərkəzində dayandığını göstərir. 
Bunu Trendə açıqlamasında “Bakı xəbər” qəzetinin baş redaktoru, siyasi 
ekspert Aydın Quliyev deyib.

A.Quliyev bildirib ki, 
sosial sahənin ən müxtəlif 
istiqamətləri üzrə atılan ad-
dımlar Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin siyasətinin 
sosial mahiyyət daşıdığını, 
insanların rifahına xidmət 
etdiyini göstərir:

“Azərbaycanda sosial 
siyasətin fasiləsiz və davamlı 
şəkildə həyata keçirilməsi 
Prezidentlə cəmiyyətimiz 
arasında inam və eti-
mad mühitini formalaşdıran ən təsirli faktordur. 
Hakimiyyətlə xalq arasında anlaşma və etimad 
məsələsində Azərbaycanın hətta inkişaf etmiş 
ölkələrin reytinqlərində ən yüksək pillələri tutması 
məhz sosial siyasətin dəqiqliyi və əhatəli olması 
hesabına əldə edilmiş nəticədir. Dünyada çox az 
ölkə tapılar ki, sosial siyasətin təzahür formala-
rının müxtəlifliyinə görə Azərbaycanla müqayisə 
oluna bilsin. Əməkhaqqı, pensiya və təqaüdlərin 
dəyişən istehlak tələbinə uyğun artırılması və 
indeksləşdirilməsi, mütəmadi olaraq əhalinin real 
gəlirlərinin bazar səviyyəsinə uyğunlaşdırılması, 
aztəminatlı insanların, tələbələrin, əlillərin, şəhid 
ailələri və veteranların sosial müdafiəsinin təşkili, 
səhiyyə, təhsil sisteminin daim təkmilləşdirilməsi, 
məktəb və xəstəxanaların tikintisi, sosial sığorta 
qaydalarının, ünvanlı sosial yardım və pensiya 
sisteminin təkmilləşdirilməsi və sair Azərbaycan 
dövlətinin çoxşaxəli sosial siyasətinin təzahür 
formalarının yalnız bir hissəsidir. Ölkədə təkcə 
maaş və pensiyaların, o cümlədən minimum 
əməkhaqqının son 15 ildə bir neçə dəfə artırıldığını 

nəzərə alsaq, necə böyük işlərin 
görüldüyünün şahidi olarsan”.

Ekspert əlavə edib ki, mini-
mum əməkhaqqı insanların rifahını 
qorumaq üçün ən təsirli sosial ins-
titutlardan biridir. Çünki minimum 
əməkhaqqının səviyyəsi dövlət 
və özəl sektorda yüz minlərlə 
işçinin maaşını yaşam tələbləri 
səviyyəsində saxlamağa imkan 
verir:

“Minimum aylıq əməkhaqqının 
artırılması ilə ümumən 

əməkhaqlarının dövlət və özəl sektor üzrə 25-30 
faizədək artmasının təmin ediləcəyi artıq rəsmən 
elan olunub. Əməkhaqları sisteminin daim idarə 
edilməsi dövlətimizin başçısının ölkədə həm də 
humanizm və ədalət kimi dəyərlərin müdafiəsinə 
yönəlmiş siyasətinin təzahür forması kimi qəbul 
oluna bilər. 

A.Quliyev qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev 
əməkhaqlarının düşünülmüş şəkildə idarə edilməsini 
dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirir: 
“Maaşların artırılması həm də iqtisadiyyatın hər 
ötən dövrdə güclənməsinin birbaşa nəticəsidir. Ölkə 
rəhbəri güclü iqtisadiyyat üzərində ölkənin güclü 
təhlükəsizlik sistemi və əhalinin yüksək rifah mode-
lini çox uğurla tətbiq etdiyini sonuncu sərəncamla 
bir daha nümayiş etdirdi. Əməkhaqlarının artırıl-
ması, eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin baş-
latdığı struktur islahatlarının sosial sferada özünü 
göstərən müsbət təzahürlərindən biri kimi qəbul 
olunmalıdır. Struktur islahatları gücləndikcə isə 
iqtisadiyyatımız daha da sürətlə inkişaf edəcək”.

Azərbaycanda dövlət 
siyasətinin mahiyyətində 

insan amili dayanır

Minimum əməkhaqqının artırılması ölkəmizdə 
insan taleyinə diqqətin növbəti təzahürüdür



10 fevral 2019-cu il, bazar4
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində “QAZ” 

avtomobillərinin istehsalı zavodunun təməli qoyulub
Dəyəri 14 milyon manat olan layihə üzrə zavodda ildə 1000 avtomobil istehsal ediləcək

 � Fevralın 9-da Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 
“Azərmaş” ASC-nin Rusiyanın “QAZ Qrup” şirkəti ilə birgə 
həyata keçirdiyi layihə üzrə kommersiya və xüsusi təyinatlı 
avtomobillərin istehsalı zavodunun təməli qoyulub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
təməlqoyma mərasimində 
Azərbaycanın iqtisadiyyat nazi-
ri Şahin Mustafayev, ölkəmizin 
Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, 
Rusiya Federasiyasının iqtisadi 
inkişaf naziri Maksim Oreşkinin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti və 
Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Mixail 
Boçarnikov iştirak edib.

Məlumat verilib ki, istehsal 
gücü ildə 1000 ədəd avtomobil 
olan zavodda 100 yeni iş yerinin 
yaradılması nəzərdə tutulur. Dəyəri 
14 milyon manat olan layihə üzrə 
anlaşma memorandumu ötən ilin 
aprelində imzalanıb. Layihənin 
icraçısı olan “Azərmaş” ASC-yə 
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin 
iştirakçısı statusu verilib. Sənaye 
Məhəlləsində avtomobil istehsalı 
zavodunun yaradılması köməkçi 
sənaye istehsalı və xidmət 
sahələrinin inkişafı üçün də əlverişli 
imkan yaradacaq.

Sonra tədbir iştirakçıları zavod-
da istehsal edilməsi nəzərdə tutulan 
avtomobil modelləri və Hacıqabul 
Sənaye Məhəlləsində sahibkarlar 
üçün yaradılan şəraitlə tanış olub.

İştirakçılara məlumat verilib ki, 
Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 
dövlət tərəfindən sahibkarlar üçün 
bütün zəruri infrastruktur yaradı-
lıb. 20 hektar ərazidə yaradılmış 
Sənaye Məhəlləsi 10 min kvad-
ratmetr olan 4 istehsal təyinatlı 
binadan, 937 kvadratmetrlik inzibati 
və texniki binalardan ibarətdir. Hacı-
qabul Sənaye Məhəlləsinin inzibati 
binasında toplantı və təlimlərin 
keçirilməsi üçün iclas otağı, 
məhəllənin iştirakçılarına müxtəlif 
xidmətlər göstərəcək müasir ofis 

sahələri, sərgi-satış mərkəzi, tibb 
məntəqəsi, poçt, yeməkxana və s. 
vardır.

 Sənaye Məhəlləsində sahibkar-
lara mühasibatlıq, hüquq, bank və 
sığorta, poçt və internet, logistika, 
tibbi xidmətlər göstəriləcək. Hacı-
qabul Sənaye Məhəlləsində ümumi 
dəyəri 60 milyon manatdan çox 
olan 7 layihə üzrə maşınqayırma, 
kompozit materialları, avtomobil, 
tikinti materiallarının istehsalı üçün 
avadanlıqlar, gübrə, plastik qab-
lar, tikinti materialları istehsalında 
istifadə olunan avadanlıqların isteh-
salı sahələri yaradılıb. Bu layihələr 
çərçivəsində 900-dən çox iş yerinin 
yaradılması nəzərdə tutulur. Hazır-
da istehsal sahələrində avadanlıqla-
rın yerləşdirilməsi və istehsala digər 
hazırlıq işləri aparılır.

Sonra Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində Azərbaycan və Rusi-
ya nümayəndə heyətlərinin görüşü 
keçirilib. 

İqtisadiyyat naziri Ş.Mustafayev 
Azərbaycan və Rusiyanın siyasi 

əlaqələrinin yüksək səviyyədə 
olduğunu, əməkdaşlığın bü-
tün sahələrdə inkişaf etdiyini, 
əlaqələrin genişlənməsinin iki ölkə 

prezidentlərinin siyasi iradəsinin 
göstəricisi olduğunu vurğulayıb. 
Diqqətə çatdırıb ki, təkcə ötən 
il Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Rusiya Federasiyasına 3 
dəfə səfər edib, Rusiya Prezidenti 
Vladimir Putinin ölkəmizə rəsmi 
səfəri çərçivəsində isə Bakıda IX 
Azərbaycan-Rusiya Regionlararası 
Forumu keçirilib, iqtisadiyyatın bir 
sıra sahələrində birgə əməkdaşlığa 
dair dəyirmi masalar təşkil olunub.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan-
Rusiya əlaqələrinin əsas 
istiqamətlərindən biri də iqtisadi-
ticarət və qarşılıqlı investisiya 
qoyuluşlarıdır. Azərbaycan Rusiya 
iqtisadiyyatına 1 milyard dollar-
dan çox, Rusiya isə Azərbaycana 
4,2 milyard dollardan artıq 
sərmayə yatırıb. “SOCAR Poly-
mer” layihəsi, Pirallahı Sənaye 
Parkında əczaçılıq müəssisəsinin 
yaradılması, Gəncə Avtomobil 
Zavodunun Rusiyanın “Kamaz” və 
“Ural” zavodları ilə əməkdaşlığı və 
sair qarşılıqlı investisiya qoyuluşu 

sahəsində önəmli layihələrdir.
Bildirilib ki, Azərbaycanın 

sənaye, tikinti, ticarət, xidmət, bank 
və sığorta, rabitə, nəqliyyat, kənd 
təsərrüfatı sahələrində 700-dən 
çox Rusiya kapitallı şirkət fəaliyyət 
göstərir. Rusiya şirkətləri bir sıra 
layihələrdə podratçı qismində də 
iştirak edir.

Nəqliyyat-tranzit yükdaşımaları 
sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
uğurlu istiqamətlərindən olduğunu 
vurğulayan Ş.Mustafayev mühüm 
layihələrdən olan “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. Nazir, 
Rusiya ilə birgə həyata keçirilən 
Samur çayı üzərindən körpünün 
tikintisinin iqtisadi-ticarət, nəqliyyat-
tranzit əməkdaşlığının inkişafına 
önəmli töhfə verəcəyini qeyd edib.

Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri 
M.Oreşkin dost və qonşu ölkələr 
olan Rusiya və Azərbaycanın dövlət 
başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin, 
keçirilən intensiv görüşlərinin və 
imzalanan sənədlərin ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın inkişafına 
böyük stimul verdiyini vurğulayıb. 
Nazir iqtisadi sahədə əlaqələrin 
inkişafı üçün böyük potensialı 
qeyd edərək bu gün təməli qoyu-
lan “QAZ” avtomobilləri istehsalı 
zavodunun uğurlu layihə olacağını 
diqqətə çatdırıb. 

İqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində əlaqələrin inkişa-
fı istiqamətləri barədə fikirlərini 
bölüşən rusiyalı nazir Hacıqabul 
Sənaye Məhəlləsində sahibkarlar 
üçün yaradılan əlverişli imkanlardan 
məmnunluğunu ifadə edib.

Görüşdə Azərbaycan və Ru-
siyanın iqtisadi-ticarət, nəqliyyat-
tranzit, sənaye, kənd təsərrüfatı, 
humanitar və digər sahələrdə 
əməkdaşlığının inkişafı məsələləri 
müzakirə olunub.

Müdafiə naziri: Ali Baş Komandanın 
qarşımızda qoyduğu tapşırıqlar gündəlik 

xidmətimizdə əks olunmalıdır

 � Fevralın 9-da Mərkəzi Komanda Məntəqəsində müdafiə naziri, 
general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
müşavirədə nazir müavinləri, qoşun növləri 
komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə 
və xidmət rəisləri, birlik komandirləri iştirak 
ediblər. Birləşmə komandirləri və digər 
məsul zabitlər də videobağlantı vasitəsilə 
müşavirəyə cəlb olunublar.

General-polkovnik Zakir Həsənov 
yeni tədris dövründə qoşun növləri, bir-
lik, birləşmə və hərbi hissələrdə döyüş 
hazırlığı üzrə məşqlərin müvafiq direk-
tiv və təlimatlara uyğun olaraq daha 
səmərəli və keyfiyyətli təşkili, rəhbəredici 
sənədlərin dərindən öyrənilməsi, eləcə 
də peşəkarlığın artırılmasına yönəlmiş 
digər tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı 
fikirlərini diqqətə çatdırıb. Müdafiə naziri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Si-
lahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin ordu quruculuğu ilə bağlı qarşıya 
qoyduğu tapşırıqlar, o cümlədən torpaqla-
rımızın işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar 
səsləndirdiyi tövsiyə və tələblərin gündəlik 
fəaliyyətdə əks etdirilməsini tapşırıb.

Ali Baş Komandanın tapşırığına 
əsasən, 2019-cu ildə də Azərbaycan 
Ordusunda, xüsusilə cəbhəboyu zo-
nada yerləşən hərbi hissələrdə şəxsi 
heyətin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi 
və sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması istiqamətində fəaliyyətin davam 
etdiriləcəyini bildirən general-polkovnik 
Zakir Həsənov bu sahədə yerinə yetirilən 
işlərin müasir tələblərə uyğun aparılması 
ilə əlaqədar cavabdeh vəzifəli şəxslərə 
müvafiq göstərişlər verib.

Müdafiə naziri döyüş hazırlığının 
daha keyfiyyətli təşkili, hərbi peşəkarlıq 
səviyyəsinin artırılması, islahatların davam 
etdirilməsi, ideoloji işin və mənəvi-psixoloji 
təminatın gücləndirilməsi və digər xidməti 
məsələlərin həlli ilə bağlı tapşırıqlar verib.

Müşavirənin yekununda müdafiə naziri 
bütün səviyyələrdən olan komandir və 
rəis heyətinə düşmənin hər bir təxribatına 
adekvat cavab vermələri və onun 
fəaliyyətinin qarşısının qətiyyətlə alınması 
barədə əmr və tələblərini çatdırıb.

Zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması 
istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir

Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyindən (FHN) 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
nazir müavini və aidiyyəti 
qurumların rəhbərləri zəlzələ 
nəticəsində zərər çəkmiş 
binaların vəziyyəti ilə tanış ol-
duqdan sonra yerli sakinlərlə 
söhbət ediblər. Qeyd olunub 
ki, Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldı-
rılması məqsədilə FHN və 
aidiyyəti dövlət qurumları 
müvafiq işlər görür və bu 
istiqamətdə təxirəsalınmaz 
tədbirlər həyata keçirir.

Hazırda Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Mülki Müdafiə 

Qoşunları, Xüsusi Riskli 
Xilasetmə Xidməti, Tikintidə 
Təhlükəsizliyə Nəzarət 
Dövlət Agentliyinin və Şimal- 
Qərb Regional Mərkəzinin 

qüvvə və texnikası təbii 
fəlakət zonasında zəlzələnin 
nəticələrinin aradan qaldırıl-
ması istiqamətində fasiləsiz 
çalışırlar.

 � Fövqəladə hallar nazirinin müavini, 
general-leytenant Etibar Mirzəyev və 
nazirliyin müvafiq strukturlarının rəhbər 
şəxsləri zəlzələnin baş verdiyi Şamaxı 
rayonunda təbii fəlakətin nəticələrinin aradan 
qaldırılması istiqamətində görülən işlərin 
gedişi ilə tanış olmaq məqsədilə bölgəyə 
səfər ediblər.

Ermənistan sutka ərzində  
atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub.
 Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 

AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respub-
likasının Noyemberyan rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari 
kəndində və Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunun 
Kəmərli və Qaymaqlı, Tovuz rayonunun Ağbu-
laq və Muncuqlu, Gədəbəy rayonunun Zamanlı 

kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, 
Ağdam rayonunun Şirvanlı, Xocavənd rayo-
nunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı 
Veysəlli, Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və Ağdam 
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqelərinə atəş açılıb.

Beynəlxalq məhkəmə müsabiqəsinin Azərbaycan 
üzrə seçim mərhələsinin final raundu keçirilib

 � Fevralın 9-da Azərbaycan 
Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının dəstəyi 
ilə ADA Universitetində Filip Cessup beynəlxalq 
məhkəmə müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə seçim 
mərhələsinin final raundu keçirilib. Bu müsabiqə 
Azərbaycanda 13 illik fasilədən sonra ilk dəfə 
təşkil olunur.

AZƏRTAC xəbər 
verir ki, müsabiqənin 
məqsədi ölkəmizdə gənc 
hüquqşünaslar arasında 
məhkəmə müsabiqələrinə, 
vəkil peşəsinə marağın 
artırılması ilə yanaşı, 
hüquqşünas tələbələrin 
beynəlxalq arenaya çıxışı-
nın intensivləşməsinə təkan 
verməkdir. 

Müsabiqənin 
Azərbaycan raundunda 
Bakı Dövlət Universitetinin 
və Dövlət Gömrük Komitəsi 
Akademiyasının hüquq 
fakültələrinin komandaları 
iştirak ediblər. Beynəlxalq 
Ədalət Məhkəməsində 
baxılan xəyali iş üzrə 
keçirilən müsabiqə yeni ya-
ranan və aktual beynəlxalq 
hüquq problemlərinə dair 
məsələləri əhatə edib. 

Komandaların gərgin 
və maraqlı mübarizəsinin 
sonunda Bakı Dövlət Uni-
versitetinin təmsilçiləri qalib 
adını qazanıblar. 

Müsabiqə hüquqşünas 
tələbələrin vəkillik, hüqu-
qi təhlil, yazı və müdafiə 

bacarıqlarını sınağa çəkir 
və onlarda bu sahələr üzrə 
zəngin təcrübə formalaşdı-
rır. Bununla da gənc hüquq-
şünaslar tələbəlik illərindən 
beynəlxalq məhkəmə 
təcrübəsinin yaxından 
iştirakçısına çevrilirlər. 
Ölkəmizdə beynəlxalq 
səviyyəli gənc vəkillərin 
yetişməsində belə yarış-
ların önəmini nəzərə alan 
Vəkillər Kollegiyası növbəti 
illərdə də bu müsabiqənin 
milli seçimlərinə dəstək 
verəcək.

Filip Cessup beynəlxalq 
məhkəmə müsabiqəsinin 
bu il 60 illiyi tamam olur. 
Ümumilikdə 100-ə qədər 
ölkədəki 700 hüquq 
məktəbində təhsil alan 
3 min tələbənin qatıldığı 

müsabiqənin milli raundla-
rında qalib gələn komanda-
lar Vaşinqtonda keçiriləcək 
beynəlxalq raundlarda 
iştirak edəcək.

Bu müsabiqənin 
Azərbaycan seçimlərinə 
Vəkillər Kollegiyasının 
dəstək verməsi təsadüfi 
deyil. Belə ki, son bir ildə 
sürətlə inkişaf edən vəkillik 
institutunun bazası olan 
hüquqşünas tələbələrin 
hələ tələbəlik dövründə 

vəkillik bacarıqlarının 
inkişafına dəstək vermək 
Kollegiyanın uzunmüddətli 
perspektivdə qarşısına 
qoyduğu hədəflərdən biridir. 
Məsələnin aktuallığı həm 
də Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin ötən il 
fevralın 22-də imzaladığı 
“Azərbaycan Respublika-
sında vəkilliyin inkişafı ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” sərəncamdan irəli 
gəlir. Sərəncama əsasən, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Vəkillər Kollegiyasına 
yeni üzvlərin, xüsusən gənc 
hüquqşünasların qəbul 
edilməsi üçün şərait yara-
dılması Kollegiyaya tövsiyə 
olunub.
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Azərbaycanda ov turizminin inkişaf 
perspektivləri müzakirə olunub 

 � Mövcud ovçuluq təsərrüfatlarının 
müasir, sivil tələblərə uyğun yenidən qurulması 
məqsədilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyində görüş keçirilib.

Nazirliyin mətbuat 
xidmətindən Trendə verilən 
məlumata görə, görüşdə 
qeyri-hökumət təşkilatlarının, 
ovçuluq və ovçuluğun təşkili 
sahəsində ixtisaslaşmış 
şirkətlərin nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Ovçuluq təsərrüfatlarının 
müasir tələblərə uyğun 
yenidən qurulması məqsədilə 
nazirlik tərəfindən ilk dəfə 
təşkil olunmuş görüşdə ovçu-
luq təsərrüfatlarının durumu 

barədə geniş təqdimat keçiri-
lib, Azərbaycanda ov turiz-
minin inkişaf perspektivləri 
müzakirə olunub.

Görüşün sonunda möv-
cud ovçuluq təsərrüfatlarının 
müasir tələblərə uyğun 
yenidən qurulması üçün 
əhatəli biznes-planın və 
təkliflərin hazırlanaraq 
üç həftə ərzində nazirliyə 
təqdim edilməsi və növbəti 
görüşlərin keçirilməsi qərara 
alınıb.

Londonda təyyarə aeroporta enərkən problem yaşandı 
 � Böyük Britaniyanın 

paytaxtı Londonun Hitrou 
Hava Limanında təyyarə güclü 
qasırğa səbəbindən eniş edə 
bilməyib.

Trendin məlumatına görə, pilotlar 
təyyarəni endirmək istəsələr də, dərhal 
yenidən havaya qaldırmalı olublar.

“British Airways” aviaşirkətinə 

məxsus təyyarə aeroport üzərində 
bir neçə dövrə vurmalı olub. Yal-
nız qasırğa nisbətən səngidikdən 
sonra eniş edib. Hadisə 
nəticəsində xəsarət alanların 
olmadığı deyilir.

Qeyd edək ki, Böyük Britani-
yada “Erik” qasırğası tüğyan edir. 
Bəzi regionlarda küləyin sürəti 
saatda 110 kilometrə çatır.

Vladimir Putin İtaliyaya 
SƏFƏR  EDƏCƏK

Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin İtaliyaya səfər dəvətini qəbul 
edib. “Report”un RİA “Novosti”yə 
istinadən verdiyi məlumata görə, 
bunu Romada rusiyalı səfir Sergey 
Razov bildirib:

“İtaliya rəhbərliyinin müvafiq dəvəti 
məmnunluqla qəbul olunub. Konkret 
tarixlər diplomatik kanallarla razılaşdırı-

lacaq və onlar barədə müəyyən edilmiş 
qaydada elan olunacaq”.

Səfirin fikrincə, bu səfər 
ikitərəfli münasibətlərdə 
mühüm hadisə olacaq.

Xatırladaq ki, İtaliyanın 
Baş naziri Cuzeppe Konte 
bir müddət bundan əvvəl 
Rusiya Prezidentini rəsmi 
səfərə dəvət edib. 

İtaliyanın Moskvadakı 
səfiri Paskuale  Terraçano 
isə bildirib ki, səfər  2019-cu 
ilin birinci yarısında 
gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

 “Mixail Avaqyan gürcülərə qarşı 
döyüşən hərbi cinayətkar olub”

Mixail Avaqyan Abxaziyada 
gürcülərə qarşı döyüşüb, hərbi 
cinayətkar olub. Ona Gürcüstanda 
qoyulan büst götürülməlidir... 

Bu fikirləri M.Avaqyanın büstünə 
qarşı keçirilmiş etiraz aksiyasında 

iştirak edən  müharibə veteranı 
Vaxtanq Corcikia jurnalistlərə 
açıqlamasında deyib.

Veteranın sözlərinə görə, 
Abxaziyada ermənilərdən 
ibarət Baqramyan adına batal-
yon etnik təmizləmə keçirib və 
dinc sakinlərə qarşı ağlasığ-
maz vəhşiliklər törədib: “Ba-
talyon üzvləri hətta   kənddə 

təkərlərə od vuraraq bir ailənin üzvləri 
olan qadın və uşaqları diri-diri yandı-
rıblar. Bu barədə materiallar da var”.

V.Corcikia bildirib ki, M.Avaqyana 
büstün qoyulması qanunsuzdur. 
Abidənin qoyulması barədə mərkəzi 
hakimiyyət məlumatlandırılmayıb. 

Büstün qoyulmasını şəxsi təşəbbüs 
adlandırırlar. Lakin istənilən halda 
abidə qeyri-qanuni qoyulub və mütləq 
götürülməlidir”.

Müharibə veteranı büstün mütləq 
götürüləcəyini vurğulayıb: “Çünki 
hakimiyyət bu məsələyə loyal qala 
bilməz. Bu, dövlətə  meydan oxu-
maqdır. Gürcüstan ictimaiyyəti də 
büstün ucaldılmasını təxribat sayır. 
Bu addımın məqsədi Gürcüstan 
və Azərbaycanın arasını vurmaq, 
respublikamızda yaşayan millətləri 
qarşı-qarşıya qoymaq və qeyri-sabitlik 
yaratmaqdır”.   

“Xalq qəzeti”

Hillari Klinton: Trampın 
bu qərarı Putinə hədiyyədir

 � ABŞ-ın keçmiş 
dövlət katibi Hillari 
Klinton Prezident 
Donald Trampın orta 
və yaxın məsafəli 
raketlərin ləğv edilməsi 
barədə sazişdən 
çıxmaq qərarını tənqid 
edib.

Xanım Klinton bu barədə 
Vaşinqtonda  Corctaun 
Universitetində çıxış 

edərkən deyib.
Bəyan edib ki, dünyaya 

hazırda silahlanma yarışı 
lazım deyil:

“Tramp Administrasiya-
sının bu qərarı Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putin 
üçün hədiyyədir. Çünki 
bu qərar Moskvaya Va-
şinqtonun ardınca həmin 
sazişdən çıxmağa imkan 
yaradıb”.

H.Klinton əlavə edib 
ki, bu sazişlə bağlı ABŞ 
və Rusiya arasındakı 
fikir ayrılıqları regionda 
gərginliyi artıracaq.
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 � ABŞ Prezidenti 
Donald Tramp fevralın 
20-si Ağ evdə Avstriya 
Respublikasının Federal 
Kansleri Sebastian Kurtsu 
qəbul edəcək.

Trendin məlumatına görə, 
bu barədə S.Kurts öz “Twitter” 

səhifəsində yazıb.
O, bildirib: “Mən fevralın 20-də 

Donald Tramp ilə Ağ evdə keçiriləcək 
işgüzar danışıqlara görə şadam. ABŞ 
böyük dövlətdir və bizim ikinci ən 
vacib ticarət tərəfdaşımızdır. Ona görə 

də biz ABŞ ilə maksimum dərəcədə 
yaxşı və sıx münasibətlərdə həmişə 
çox maraqlıyıq”.

Kansler əlavə edib ki, Avstriya, 
həmçinin Avropa İttifaqının ABŞ və 
Avropa arasında mümkün ticarət 
müharibəsinin qarşısını almağa 
yönəldilmiş səylərini dəstəkləyir.

ABŞ və KXDR nümayəndələri 
yenidən görüşəcəklər
 � ABŞ-ın KXDR üzrə xüsusi 

nümayəndəsi Stiven Bigen KXDR-in ABŞ 
üzrə Siyasətinə Dair Dövlət Şurasının xüsusi 
nümayəndəsi Kim Xyok Çxol ilə yenidən 
görüşəcək.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə ABŞ Dövlət De-
partamentinin S.Bigenin KXDR-ə səfərinin yekunları üzrə 
bəyanatında deyilir:  “Xüsusi nümayəndə Bigen və onun 
həmkarı Kim Çxol Prezident Tramp və Sədr Kim Çen In 
arasında keçiriləcək görüşdən öncə yenidən bir araya 
gəlmək barədə razılaşıblar”.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp fevralın 
6-sı Senat və Konqresin Nümayəndələr Palatası qarşısın-
da “Ölkənin vəziyyəti haqqında” illik müraciətlə çıxışı za-
manı Koreya Xalq Demokratik Respublikasının lideri Kim 
Çen Inla 27-28 fevral tarixlərində görüşəcəyini bildirib.

Yaponiyada növbəti 
ZƏLZƏLƏ

 � Yaponiyanın Hokkaydo adası 
sahillərində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trendin Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə 
istinadən verdiyi məlumata görə, təkanların episentri 
Sapporo şəhərindən 354 kilometr şərqdə və Rusiyanın 
Yujno-Kurilsk şəhərindən 28 kilometr cənub-qərbdə 
yerləşib. Zəlzələnin ocağı 100 kilometr dərinlikdə olub.

Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar 
barədə məlumat verilməyib.

Çavuşoğlu BMT-yə Qaşıqçının 
qətli ilə bağlı çağırış etdi

 � “BMT Səudiyyə Ərəbistanının 
İstanbuldakı baş konsulluğunda jurnalist 
Camal Qaşıqçının qətlə yetirilməsi ilə bağlı 
araşdırma aparmağa başlamalıdır”.

Bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu 
Antalyada jurnalistlərlə görüşü zamanı BMT-nin məsələ 
ilə bağlı məruzəçisinin Türkiyədə keçirdiyi görüşləri və 
topladığı məlumatları şərh edərkən deyib.

O, bunların rəsmi istintaq olmadığını, həqiqəti 
aydınlaşdırmaq üçün xüsusi komissiya yaradılmasının 
zəruriliyini vurğulayıb:

“Qarşıdakı günlərdə bəzi ölkələrlə birlikdə müvafiq 
müraciət təqdim edəcəyik. Hələlik aydınlaşdırılma-
yan məsələlər var. Jurnalistin meyitini parçaladıqlarını 
bilirik, amma bu parçaların harada olduğu bəlli deyil. 
Bu cinayətin arxasında kimlərin dayandığı və göstərişin 
kimin tərəfindən verildiyi  barədə Səudiyyə Ərəbistanının 
konkret bir cavabı yoxdur”.

Çilidə güclü yağışlar: 
9 nəfər həlak olub

 � Bu barədə ölkə Prezidenti 
Sebastyan Pinyera bildirib. Onun çıxışı 
Fövqəladə Hallar üzrə Milli İdarənin 
“Twitter” səhifəsində yerləşdirilib.

S.Pinyera deyib: “Loa əyalətində 3 nəfər həlak olub, 
Şimali makro-zonada isə 6 nəfər”.

Onun sözlərinə görə, çayların daşması nəticəsində 78 
evə ciddi, 820 evə yüngül zərər dəyib, 75 ev isə tamam 
dağılıb.

“Xalq qəzeti”

ABŞ Prezidenti 
Kurtsu qəbul edəcək

“Xəzər” avtomobilləri 
bu il Ukraynaya 
ixrac ediləcək 

 � Azərbaycanda istehsal edilən “Xəzər” 
(“Khazar”) avtomobilləri bu il Ukraynaya ixrac 
ediləcək.

Bunu "Azərmaş" ASC 
İdarə Heyətinin sədri Emin 
Axundov Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində Azərbaycanın 
“Azərmaş” ASC-nin Rusi-
yanın “QAZ Qrup” (Qorki 
Avtomobil Zavodu) ASC ilə 
birgə həyata keçirdiyi layihə 
üzrə kommersiya və xüsusi 
təyinatlı avtomobillərin 
istehsalı zavodunun 
təməlqoyma mərasimində 
jurnalistlərə bildirib.

E.Axundov deyib ki, 
avtomobillərin ilk parti-
yasının ixracına bu ilin 
ortalarından başlanılacaq. 

İlkin olaraq 300 avtomobilin 
ixracı nəzərdə tutulur.

İdarə heyəti sədrinin 
məlumatına görə, avtomo-
bil zavodunda indiyədək 
təxminən 1250 avto-
mobil istehsal olunaraq 
satılıb: "Ötən il ərzində 
istehsal olunan “Xəzər” 
avtomobillərinin 40 faizi 
dövlət qurumları, 60 faizi 
isə əhali tərəfindən alınıb. 
Satılan avtomobillərin 25-30 
faizi kreditlə, digərlərinin 
isə nağd yolla satışı həyata 
keçirilib. Həmçinin bu il 
zavodda 3000 avtomobilin 

istehsalı planlaşdırılır”.
Xatırladaq ki, dünən 

Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində Azərbaycanın 
“Azərmaş” ASC-nin Rusi-
yanın “QAZ Qrup” (Qorki 
Avtomobil Zavodu) ASC ilə 
birgə həyata keçirdiyi layihə 
üzrə kommersiya və xüsusi 
təyinatlı avtomobillərin 
istehsalı zavodunun 

təməlqoyma mərasimi 
keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycanın 
iqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev və Rusiya-
nin iqtisadi inkişaf naziri 
 Maksim Oreşkin iştirak 
ediblər.
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Dövlətçiliyə sədaqətli insanlar

İmişlidə hər kəs əmindir ki, bütün bu 
parlaq uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə xidmət 
edən müdrik siyasətinin möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində 
mümkün olub. Təsadüfi deyil ki, İmişliyə 
budəfəki gəlişim zamanı görüşdüyüm 

çoxsaylı rayon sakinlərinin, ziyalıla-
rın dilindən dövlətimizin, möhtərəm 
 Prezidentin həyata keçirdiyi daxili və 
xarici siyasətdən dərin razılıq hisslərini 
ifadə edən fikir və rəylər eşitdim. 

İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Vilyam Hacıyev söhbət zamanı 
dedi ki, 2018-ci il də rayon əhalisi üçün 
xüsusilə əlamətdar olub. Belə ki, ötən il 
ölkəmizdə keçirilən prezident seçkilərinə 
hazırlıq və seçkilərin keçirilməsi 
prosesində ölkəmizin hər yerində olduğu 
kimi, İmişli əhalisi də böyük fəallıq 
göstərib və rayon prezident seçkilərinin 
nəticələrinə görə respublikamızda öncül 
yerlərdən birini tutub. 

Prezident İlham Əliyevin ötən il İmişli 
rayonuna növbəti səfəri rayon əhalisi 
tərəfindən çox böyük ruh yüksəkliyi ilə 
qarşılanıb. Dövlət başçısının iştirakı ilə 
rayon mərkəzində “ASAN Həyat” komp-
leksinin və Bayraq Muzeyinin açılışı 
olub. Bundan başqa, ölkə Prezidenti 
bir sıra yeni mühüm obyektlərin açılı-
şını edib, rayon fəalları ilə görüşüb, öz 
dəyərli məsləhətlərini verib. 

Yeri gəlmişkən, bu günlərdə İmişli 
Rаyоn İcrа Hаkimiyyətinin 2018-ci il 
ərzində sosial-iqtisadi inkişafının yekun-
larına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş yığıncağında RİH başçısı dərin 
əminliklə bildirib ki, imişlililər bundan 
sonra da böyük quruculuq əzmi ilə qurub 
yaradacaq, dövlət başçısının onlara 
göstərdiyi diqqət və qayğıya yüksək 
əmək nailiyyətləri ilə cavab verəcəklər. 

Gənclər sabaha ümidlə baxırlar 

İmişliyə gələndə adətən Gənclər 
və İdman İdarəsində olmağı özümə 
borc bilirəm. Qeyd etmək lazımdır ki, 
İmişli gəncləri də çox təşəbbüskar və 
kreativdirlər. Nə gizlədim, hər bir görüş 
zamanı onların səmimiyyəti, işgüzarlığı 
mənə də sirayət edir, ovqatımı yüksəldir.

İmişli Rayon Gənclər və İdman 

İdarəsinin rəisi Ceyhun Əbdülovu bu 
dəfə də yüksək xoş ovqatda gördüm. 
Fəxrlə dedi ki, o, bu il fevralın 1-də 

2 Fevral Gənclər Günü münasibətilə 
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse- 
prezident Mehriban Əliyevanın iştirakı 
ilə keçirilən təntənəli tədbirin iştirakçı-
ları arasında olmasından sonsuz qürur 
duyur və bunu bütün ömrü boyu unutma-
yacaq. 

Ceyhunun sözlərinə görə, bütün 
tədbir iştirakçıları kimi, o da möhtərəm 
Prezidentin dərin məzmunlu, parlaq çıxı-
şından çox təsirlənib. Cənab Prezident 
tövsiyə edib ki, gənclər öz üzərlərində 
çox çalışmalı, bilik və bacarıqlarını 
artırmalı, Vətənə, dövlətçiliyə xidmət və 

sədaqətləri ilə nümunə olmalıdırlar. 
O, sonra qeyd etdi ki, gənclər ha-

zırda rayonun ictimai-siyasi həyatında 
fəal iştirak edirlər. Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsi yeniyetmə və gənclərin 
layiqli vətəndaş kimi yetişmələri 
üçün bir-birindən milli-mənəvi, əxlaqi 
dəyərlərimizin təbliği, vətənpərvərlik 
mövzularında maraqlı, yaddaqalan 
tədbirlər keçirməyə çalışır. 

Şəhər günbəgün gözəlləşir

Bu gün İmişli şəhəri Azərbaycanın ən 
abad və yaraşıqlı rayon mərkəzlərindən 
biri sayılır. Təqdirəlayiq haldır ki, rayonda 
son illər geniş vüsət alan tikinti-quruculuq, 
abadlıq işlərində böyükdən-kiçiyə rayon 

sakinləri həvəslə iştirak edirlər. 
Rayonda sayılıb-seçilən ağsaqqal-

lardan biri Sabir İsgəndərovun sözlərinə 
görə, təkcə İmişli şəhəri deyil, rayonun, 
demək olar ki, bütün kəndlərində geniş 
abadlıq işləri görülüb. Sabir müəllimin 
sözlərinə görə, əhali arasında ən çox ra-
zılıq doğuran məsələlərdən biri rayonda 
yol tikintisinin vüsət almasıdır. Ağsaqqal 
bu barədə fərəhlə dedi:

– Heç kim təsəvvür etmirdi ki, İmişli 
rayonunda qısa vaxt ərzində bu qədər 
rahat və abad yollar inşa etmək müm-
kündür. Sağ olsunlar! 

Bu yaxınlarda isə yol inşaatçıları 
14 kilometrlik rayon mərkəzi ilə Yala-
vac, Rəsullu, Göbəktala, Şahverdili, 
Bəhrəmtəpə, Qaragüvəndikli kəndlərini 
birləşdirən yolda təmir işlərini başa 
çatdıraraq həmin yaşayış məntəqələrinin 
sakinlərini sevindiriblər. 

Son illər əhalinin içməli su ilə 
təchizatı sahəsində də xeyli iş görülüb. 
İmişli şəhərində su təchizatının yenidən 
qurulması və kanalizasiya sisteminin ya-
radılması ilə əlaqədar “Milli su təchizatı 
və kanalizasiya xidmətləri üzrə ikinci 
layihə” çərçivəsində tikinti işləri 2011-ci 
ilin sentyabr ayından həyata keçirilib. 

Hazırda şəhərin bütün küçə və 
məhəllələri içməli su ilə təmin olunub. 
Dövlət proqramına əsasən Göbəktala 
kəndində 11, Şahverdili kəndində 12, 
Rəsullu kəndində 7 və Məhəmmədli 
kəndində isə 6 bulaq tipli su dirəkləri 
quraşdırılıb.

İqtisadiyyat davamlı 
inkişaf yolundadır 

Rayon Statistika İdarəsinin rəisi 
Əzizulla Zeynalovdan rayon iqtisadiy-
yatında görülən işlər barədə soruşdum. 
Bildirdi ki, 2018-ci ildə İmişli rayonu-
nun sosial-iqtisadi inkişafında yaxşı 
nəticələr əldə olunub. Bеlə ki, iqtisa-
diyyatın əsas sahələri üzrə 471 milyon 

manatlıq məhsul istehsal edilib ki, 
bunun da 26 faizi kənd təsərrüfatı, 46,3 
faizi sənaye, qalanı isə digər sahələrin 
payına düşür. 

Maraqlıdır ki, İmişli rayonu əsasən 
aqrar rayon olmasına baxmayaraq, bu 
gün burada sənaye məhsullarının çəkisi 
ümumi məhsul buraxılışında üstünlük 
təşkil edir. Ötən il rayonda istehsal 
olunan sənaye məhsulunun 93,5 faizi 
qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb. 

Ölkədə aparılan aqrar islahatların 
uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində 
rayonda kənd təsərrüfatı inkişaf etmişdir. 
2018-ci ildə heyvandarlıq və quşçuluq 

sahələrinin inkişafı təmin edilmiş, rayon 
üzrə mal-qaranın sayı 95 min, qoyunla-
rın sayı 254 min, quşların sayı isə 1 mil-
yon 181 min baş olmuşdur. Ət  istehsalı 
(diri çəkidə) 7345 ton, süd istehsalı 
49632,8 ton, yumurta istehsalı isə  
40 min 625 ədəd olmuşdur. 

Rayonda pambıqçılığın şöhrəti 
bərpa olunmaqdadır. Sahənin inkişafı 
əhalinin məşğulluğunun yüksəlməsinə, 
gəlirlərinin artmasına təsir göstərir. Ötən 
il İmişli rayonunda sahələrdən 18 min 
575 ton pambıq yığılmışdır. 

İmişli rayonunda təkcə 2018-ci ildə 
2464 iş yeri açılmışdır. Rayon əhalisinin 
məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı 
müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş, il 
ərzində 375 nəfər daimi işlə təmin olun-
muş, gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı 
olan 429 ailəyə ünvanlı sosial yardım 
verilmişdir. 

Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən İmişli 
şəhərində 6 mərtəbəli 54 mənzilli ictimai 
yaşayış binasında tikinti işləri başa 
çatdırılaraq, növbəlik əsasında Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə və şəhid ailələrinə 
paylanılmışdır.

Rayonda əhalinin elektrik enerjisi, 
təbii qaz və içməli su təchizatı davamlı 
olaraq yaxşılaşdırılır. 2018-ci il ərzində 
istehlakçıların fasiləsiz və etibarlı elektrik 
enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə 10 və 0,4 kv-luq xətlərdə 
yenidənqurma işləri aparılmış, mövcud 
istismar müddətini başa vurmuş dayaq 
və naqillər yenisi ilə əvəzlənmiş, yeni 
güc mərkəzləri yaradılmışdır. 

Regional Qaz İstismarı İdarəsinin 
İmişli Xidmət sahəsi tərəfindən  rayonda 

2018-ci il ərzində 218 yeni fərdi ev, 
15 qeyri-əhali sektorunu təmsil edən 
obyekt qazlaşdırılaraq istismara təhvil 
 verilmişdir. 

Göründüyü kimi, bu gün İmişli 
rayonu inkişaf və tərəqqi yolundadır. 
Bu uğurlar düzgün idarəçilik, gərgin 
əmək və zəhmət hesabına əldə olunub. 
İmişlililər bu uğurları daha da artırmaq, 
yeni, daha yüksək hədəflər əldə etmək 
əzmindədirlər. 

Səməd HÜSEYNOĞLU,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Azərbaycanın iki ən bolsulu çayı – Kür və Arazın arasındakı 
bərəkətli Mil və Muğanın torpaqlarında yerləşən İmişli rayonu ölkəmizin 
həm aqrar, həm də emal sənayesi sahəsində böyük potensiala malik 
bölgələrindən biridir. Burada torpağa, yurda qəlbən bağlı çox sayda 
fermerlər, əmək kollektivləri son illər dövlətin daim artan diqqət və qay-
ğısı sayəsində bir-birindən fərəhli uğurlar əldə edirlər. 

Sirr deyil ki, suyun hər bir damcısında böyük bir ümmanın xassələri 
əks olunduğu kimi, müstəqil Azərbaycanda son illər həyatın bütün 
sahələrində əldə olunan uğurlar, digər bölgələrimiz kimi, İmişli rayo-
nunun da ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında öz təcəssümünü 
tapıb. Belə ki, rayonda dövlət və özəl sərmayələrin hesabına çox sayda 
yeni istehsal müəssisələri açılıb, yeni infrastruktur layihələri uğurla icra 
olunub. Nəticədə, əhalinin məşğulluğu yüksəlib, rifah halı nəzərəçarpan 
dərəcədə yaxşılaşıb. 
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İmişli: uğurlar gərgin 
əməkdən xəbər verir 

Azərbaycanda memarlıq ənənələri uğurla davam etdirilir 
 � Bu gün ölkəmizdə şəhərsalmanın yeni, 

müasir formaları uğurla tətbiq olunur. Şəhər və region 
mərkəzlərində yeni binalar inşa edilir, parklar xiyabanlar 
salınır. Ötən illərin memarlıq uğurları ilə bağlı suallarımızı 
Türkdilli Ölkələrin Beynəlxalq Araşdırmaları Elmlər 
Akademiyasının professoru, Azərbaycan Memarlar 
İttifaqının üzvü, bir çox maraqlı layihələr müəllifi, memar 
Cahid Həsənov cavablandırır.

– Cahid müəllim ötən il me-
marlarımızın hansı layihələri 
həyata vəsiqə almışdır?

– Əvvəla, onu deyim ki, son 
illər Azərbaycanda memarlıq 
və şəhərsalma ilə bağlı görülən 
işlərə nəzər saldıqda bu sahədə 
yeni uğurlu layihələrin həyata 
keçirilməsinin şahidi oluruq. 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev, Birinci vitse – prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri 
Mehriban xanım Əliyevanın me-
marlıq sahəsinə diqqət və qay-
ğıları, onların dəyərli təklifləri, 
ideyaları sayəsində yaranmış 
memarlıq abidələri hələ bir çox 
onillklər öz bənzərsizliyini və mü-
asirliyini qoruyub saxlayacaq.

 Dünyanın əksər şəhərlərində 
müxtəlif təyinatlı, əzəmətli bina-
lar tikilib istismara verilir. Baxma-
yaraq ki, onlar insanlara rahatlıq 
bəxş edir, əslində isə müasir 
memarlıq nöqteyi – nəzərdən o 
qədər də diqqət çəkmir. 

Azərbaycanda son illər tikil-
miş onlarca tikili, dediyim kimi, 
təkcə milli memarlığımıza deyil, 
hətta dünya memarlığına böyük 

töhfədir. Kristal Holl, Xalça Mu-
zeyi, "Alov qüllələri" kompleksi, 
Olimpiya stadionu, Bakı Konqres 
zalı, dünya memarlığnda bu 
günədək rastlaşmadığımız, beş 
təbiəti özündə eyni zamanda, 
müxtəlif rakurslardan əks etdirən 

dünya şöhrətli Zaha Hadidin 
layihəsi olan Heydər Əliyev 
Mərkəzi və sair.

Son illər regionlarımızda da 
müxtəlif şəhərsalma nümunələri 
yaradılmışdır ki, onlar böyük 
maraqla qarşılanmışdır. 

– Son illər ərzində si-
zin də memar kimi uğurlu 
layihələriniz olub.

–  Gəncə şəhərində inşa 
olunmuş “ Əli və Nino” abidə 
kompleksi, Ağstafa rayonun-
da Musiqi və Mədəniyyət 
Mərkəzi, Sumqayıt bulva-
rında digər həmmüəlliflərlə 
birgə layihələrimiz əsasında 
salınmış Sumqayıt bulvarı 
ictimaiyyət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir.

 2018– ci ildə işləyib başa 
çatdırdığım “ Sarı gəlin” abidə 
kompleksi layihəsi barədə 
mətbuatda məlumat vermişəm. 
Bu gün bədnam qonşuları-
mız Azərbaycanın bu məşhur 
mahnısını öz adlarına çıxarmaq 
istəyirlər. Mən də qərara gəldim 
ki, “Sarı gəlin” abidə kompleksini 
yaradaq. Bunun üçün bir layihə 
işləyib hazırladım. Biz mənəvi 
dəyərlərimizi hər vəchlə qoruma-
lıyıq. Bu abidə qoyulandan sonra 
onun ərazisində beynəlxalq mu-
siqi festivalı da keçirmək olar. 

– Bu il memarlıq və 
şəhərsalmada hansı yeniliklər 
gözlənilir?

–  Heç şübhəsiz ki, bu 

sahədə inkişaf tendensiya-
sı davam etdiriləcək. Bir çox 
genişmiqyaslı layihələr işıq üzü 
görəcək. Onu da deyim ki, təkcə 
Bakı şəhərində deyil, region-
larımızda–  Sumqayıt, Gəncə, 
Şamaxı, Astara kimi rayonlar-
da da yeni layihələr əsasında 
müasir tiplı memarlıq abidələri, 
parklar, xiyabanlar inşa ediləcək. 
Qaradağ rayonu ərazisində inşa 
olunan beynəlxalq əhəmiyyətli 
obyektlərin tikintisi Bakını şəhər 
sıxlığından azad edəcək.

Bu gün ölkəmizə turistlərin 
cəlb olunması üçün beynəlxalq 
mövzulu kiçik həcmli parkla-
rın, komplekslərin salınmasına 
böyük ehtiyac var. Mən də bu 
istiqamətdə bir neçə layihə 
işləmişəm. Onlardan ikisi 
Şamaxı və Şəki şəhərlərində 
dünya şöhrətli səyyah Aleksandr 
Düma adına park və bu park-
ların ərazisində böyük yazıçıya 
heykəlin qoyulmasıdır. Aleksandr 
Düma Şamaxıda olarkən yerli 
şairlərlə görüşmüş, söhbətlər 
aparmışdır. Məhz elə söhbət 
gedişatını heykəl kompozisiyada 
verməyə çalışmışam. Bu komp-
leksin Şamaxı şəhərinin girişində 
yaşıllıq qoynunda inşa olunma-
sını arzu edirəm. Və eləcə də 
Şəkidə. 

Məşhur sovet kinosu ulduzla-
rından A.Mironov və Y.Nikulinin 
çəkildikləri “Brilyant əl” filminin 
bir hissəsi İçərişəhərdə lentə 

alınmışdır. Çəkilişlərin aparıldığı 
ərazidə bu məşhur aktyorların 
hər ikisinə heykəl ucaldılması ilə 
bağlı layihə hazırlamışam. Bun-
ları ona görə əhəmiyyətli hesab 
edirəm ki, xarici ölkə turistləri 
üçün də bu abidələr böyük ma-
raq doğuracaq.

İşğal altındakı şəhərlərimiz 
azad olunduqdan sonra bərpa 
ediləcək. Bildiyimə görə, həmin 
yaşayış məntəqələrinin bərpa 
planları da hazırlanmışdır. Söz 
yox ki, bərpa layihələrində 
parkların, xiyabanların da inşa 
olunması nəzərdə tutulub. Mən 
də, işğal olunmuş ərazilərimizdə, 
şəhər və qəsəbələrimizdə 
Qələbə ilə bağlı parkların 
layihələrini işləyirəm. Burada 
yalnız xeyrin şərə, ağın qa-

raya, sülhsevər xalqın işğal-
çıya qalibiyyətini göstərəcək 
heykəllər, kompozisiyalar 
olacaqdır.

Onu da deyim ki, qələbə 
parklarını artıq məzarlıq 
müstəvisindən çıxartmaq lazım-
dır. Mən hətta layihələndirdiyim 
bu parklarda rəngarəng, çil– çı-
raqlı fəvvarələr də olacaq ki, bu 
parklar gündəlik həyatımızda hər 
kəsin gedəcəyi bir məkan olsun. 
Onlar uşaqların, yeniyetmələrin, 
gənclərin vətənpərvərlik ruhunda 
böyüməsinə birbaşa təsir etsin. 
Eləcə də, beynəlxalq turizmin 
inkişafı üçün imkanlar yaratsın.

Müsahibəni yazdı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”



710 fevral 2019-cu il, bazar

S/N Müştəri 
kodu Müştərilərin soyadı Uduş

1 9433610 İBRAHİMOVA L. 100 AZN

2 2741621 ƏSƏDOVA A. 100 AZN

3 9887889 RƏCƏBOVA A. 100 AZN

4 6221903 ƏLİYEV F. 100 AZN

5 9144785 QULİYEV Ş. 100 AZN

6 6028468 MUSTAFAYEV C. 100 AZN

7 5681635 MEHDİYEVA A. 100 AZN

8 9286314 QOCAYEV M. 100 AZN

9 2425265 SƏMƏDOVA D. 100 AZN

10 5764135 QARAŞOV T. 100 AZN

11 9415111 BUDAQOVA N. 100 AZN

12 6197662  ALLAHVERDİYEV S. 100 AZN

13 5814042 RÜSTƏMOVA G. 100 AZN

14 1101562 İSMAYILOV E. 100 AZN

15 5999725 AYDAYEV N. 100 AZN

16 3136529 SEYİDNAMİQOĞLU H. 100 AZN

17 2130042 MƏMMƏDLİ Ş. 100 AZN

18 9211608 VƏLİYEV M. 100 AZN

19 9555024 CAVADOV S. 100 AZN

20 2504811 ABDULLAYEVA M. 100 AZN

21 3254897 SADIQOV T. 100 AZN

22 9268480 AĞAMALIYEV N. 100 AZN

23 2605455 QURBANOV R. 100 AZN

24 1835335 MAXNO Y. 100 AZN

25 5767539 MUXTAROV İ. 100 AZN

26 6171450 ASLANOVA Z. 100 AZN

27 1817369 BƏDƏLOVA A. 100 AZN

28 9270779 SALAMOV F. 100 AZN

29 1825724 QAYIBOV S. 100 AZN

30 2214707 EMİN L. 100 AZN

31 4068042 XANBABAYEV N. 100 AZN

32 1825319 BƏŞİROVA S. 100 AZN

33 6144110 KOROVİN A. 100 AZN

34 9474080 ABDULLAYEV H. 100 AZN

35 9081608 RƏHİMLİ V. 100 AZN

36 5783791 İSMAYILZADƏ S. 100 AZN

37 9403362 SÜLEYMANOVA N. 100 AZN

38 9270557 ƏLƏKBƏROV S. 100 AZN

39 6116459 SƏMƏDOVA G. 100 AZN

40 3002286 QULİYEV R. 100 AZN

41 1402471 BAYRAMOV K. 100 AZN

42 1846454 İMANOV O. 100 AZN

43 2125540 HƏSƏNOVA X. 100 AZN

44 2243782 MUSTAFAYEVA L. 100 AZN

45 2232549 KƏRİMOVA C. 100 AZN

46 5674512 TEYMUROV T. 100 AZN

47 1503568 ƏLƏKBƏROV M. 100 AZN

48 3007483 ƏHƏDOV Y. 100 AZN

49 3005474 HƏSƏNƏLİZADƏ Ş. 100 AZN

50 9965407 EYYUBOV V. 100 AZN

51 1106762 MUHAMMAD W. 100 AZN

52 1113296 ƏLİZADƏ N. 100 AZN

53 2125204 YAQUBOVA S. 100 AZN

54 2436418 MƏMMƏDOVA G. 100 AZN

55 9874775 HƏSƏNLİ Ş. 100 AZN

56 1122871 QARAYEV P. 100 AZN

57 9705002 ƏLİYEV R. 100 AZN

58 6187211 BAĞIROVA G. 100 AZN

59 1402218 SÜLEYMANOVA Ş. 100 AZN

60 1835536 NICHOLAS I. 100 AZN

61 4013874 AĞAYEV Ə. 200 AZN

62 9297138 SƏFƏROV T. 200 AZN

63 9529928 MƏMMƏDYAROV M. 200 AZN

64 1707264 ƏSGƏROV T. 200 AZN

65 3181009 ƏSGƏROVA A. 200 AZN

66 9543102 MƏMMƏDOV Ə. 200 AZN

67 3751449 KƏRİMOV K. 200 AZN

68 6070639 ALLAHVERDİYEV T. 200 AZN

69 1112951 QURBANOV R. 200 AZN

70 9142909 QASIMOV Q. 200 AZN

71 1872569 OCAQLI N. 200 AZN

72 9211897 USUBOV C. 200 AZN

73 9031369 QÜRBƏTOV E. 200 AZN

74 5943152 MANAFOV A. 200 AZN

75 2127299 RZAZADƏ Ş. 200 AZN

76 9232424 NƏSRULLAYEVA N. 300 AZN

77 6171757 BURRINI M. 300 AZN

78 9031804 BƏDİRBƏYLİ F. 300 AZN

79 9038136 ƏSGƏROV R. 300 AZN

80 1845662 QURBANOVA N. 300 AZN

81 5857655 AĞAYEVA A. 300 AZN

82 9150523 ƏHMƏDOV Z. 300 AZN

83 1816430 MİKAYILOVA F. 300 AZN

84 2406965 ƏLƏKBƏROV R. 300 AZN

85 5763094 QURBANOV A. 300 AZN

86 6203956 KƏRİMOV E. 500 AZN

87 3129296 HƏSƏNOV R. 500 AZN

88 5895726 MUSAYEV C. 500 AZN

89 5766647 MƏMMƏDOV T. 500 AZN

90 2300384 NƏBİYEVA T. 500 AZN

91 9459205 ƏHMƏDOVA A. 1000 AZN

92 3453144 ŞİRİNOV T. 1000 AZN
93 2741555 ƏSƏDOV N. 1000 AZN
94 9412567 VƏLİYEV R. Samsung S9+

95 9939779 TƏHMƏZOV S. Samsung S9+

96 5998304 BEHBUDOV N. Iphone X

97 1122273 QƏMBƏROV R. Iphone X

98 1826083 XƏLİLOVA A. Macbook

99 9184651  QOLDMAN T. Macbook

100 9404666 QƏDİMBƏYLİ M. Bali adasına 2 nəfərlik  
səyahət paketi

Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 2018-ci il dekabrın 20-dən bir ay 
müddətinə elan etdiyi stimullaşdırıcı lotereya kampaniyasının qalibləri 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
“Azİntelecom” MMC

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1.Şəbəkə təhlükəsizliyinin mərkəzi 

idarəetmə proqram təminatına texniki 
dəstək, trafikin təhlükəsizliyinə nəzarət və 
təhlil xidmətinin 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 aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 
74 nömrəli (əlaqələndirici şəxslər -Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon - 012 200 00 74/72 ) ünvandan ala 
bilərlər .

İştirak haqqı 1500 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711

M/h-
AZ76NABZ01350100000000094944

S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (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; 

-sosial Müdafiə Fonduna borcun olub-
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı ,hüquqi statusu, 

nizamnaməsi ,qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
14 mart 2019-cu il saat 17.00-a kimi, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 29 mart 2019-
cu il saat 17.00-a kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 1 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Ə.Hüseynzadə 
küçəsi 74, “AzIntelecom” MMC-nin inzibati 
binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 
aşağıdakı lotlar üzrə

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR:
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Bərk inventarların 

 satınalınması.
Lot-2. Avadanlıqların 

 satınalınması. 
 Lot-3. Digər maşın və avadanlıq-

ların satınalınması.
 Tenderdə iştirak etmək üçün 

iddiaçılar lot-1, lot-2 və lot-3-ün hər 
birinə 100 manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən bank hesa-
bına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Zərdab rayonu, 
Azərbaycan küçəsi 49 nömrəli ünvan-
da yerləşən Zərdab Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasından ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs - Teymurova 
Xavər Nuru qızı, əlaqə telefonu - (050) 
785-86-96.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıda-
kı hesaba köçürməlidirlər.

H/h-AZ80AİİB 
320510194446002014

VÖEN - 5300060531
Bank -“Kapital Bank” ASC-nin 

Zərdab filialı
Kod- 20468
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.I.F.T. BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün 

ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 

müddətində qüvvədə olmalıdır); 
– Azərbaycan Respublikasında 

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

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

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

– iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri və mənfəət vergisi-
nin bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatının 
vacibliyi.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istis-
na olmaqla) 1 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 9 aprel 2019-cu il saat  17.00-a 
qədər Zərdab rayonu, Azərbaycan 
küçəsi 49 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 10 aprel 
 2019-cu il saat 16.00-da Zərdab rayo-
nu, Azərbaycan küçəsi 49  nömrəli ün-
vanda yerləşən Zərdab Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası 
mühafizə işlərinin təşkilinin 

satınalınması üçün 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. AMEA-nın Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasının mühafizə işlərinin 
təşkilinin satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük 
veriləcəkdir:

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

Tenderdə iştirak etmək üçün 
iddiaçılar 50 manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı, 
H.Cavid prospekti 129 nömrəli ünvan-
dan ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Gülnaz Ba-
bayeva, əlaqə telefonu – 537-19-82.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağı-
dakı hesaba köçürməlidirlər.

BANK – ABB-nin Yasamal filialı
M/h – AZ03NABZ 

01350100000000002944
H/h – AZ71C-

TRE0000000000004138415
VÖEN – (bank) 9900001881
Kod – 805562
VÖEN – 1300308521
SWİFT – İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

– tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə; 

– tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi; 

– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

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

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

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

– iddiaçının son bir il ərzində 
maliyyə vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqın-
da bank arayışı; 

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

– iddiaçının müvafiq işləri yerinə 
yetirmək üçün lisenziyasının surəti.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 15 mart 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 1 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Bakı, H.Cavid prospekti 129 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2 aprel 
 2019-cu il saat 10.00-da Bakı, 
H.Cavid prospekti 129 nömrəli 
 ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC

 2019-cu ildə laboratoriya avadanlıqlarının, laboratoriya avadanlıqları üçün  
ehtiyat hissələrinin, reaktiv və digər laborator ləvazimatların satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Laboratoriya avadanlıqlarının 

satınalınması.
Lot-2. Laboratoriya avadanlıqları 

üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Lot-3. Reaktiv və digər laborator 

ləvazimatların satınalınması.
Avadanlıqların alınması müddəti – 

2019-cu il ərzindədir.
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 300 manat məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu ,Cəfər 
Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvanda 
yerləşən Səhiyyə Nazirliyinin “Ana-
litik Ekspertiza Mərkəzi “MMC-dən 
(əlaqələndirici şəxs- Xəlilov Vüqar İlqar 
oğlundan, telefon- (596-05-20) ) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 300 
manatdır.

TƏŞKİLAT- “ANALİTİK EKSPERTİ-
ZA MƏRKƏZİ” MMC

H\ h- AZ95I-
BAZ38090019449693913207

VÖEN- 1300805451
BANK- “AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ BANKI” ASC-nin 
NƏSİMİ FİLİALI

KOD- 805614
VÖEN- 9900001881
M/h-

AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T- BIK İBAZAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 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 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 (notarial təsdiq olunmuş 
halda);

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 təminatı istisna 
olmaqla) 2019-cu il martın 14-ü saat 
17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
2019-cu il aprelin 1-i saat 17.00-a qədər, 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər 
Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli ünvanda 
yerləşən Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik 
Ekspertiza Mərkəzi” MMC-yə təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 2019-cu il 
aprelin 2-si saat 12.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Birillik fəaliyyətə nəzər yetirildi
 � Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun birillik 

fəaliyyətinə həsr edilmiş tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz 
Qurbanlı, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini 
Fuad Nurullayev, Bakı Yeparxiyasının arxiyepiskopu 
Aleksandr İşein, Bakı Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri Milix 
Yevdayev, Milli Məclisin deputatları, Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri və digər 
məsul şəxslər iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının 
dövlət himninin səsləndirilməsi 
ilə başlanan mərasimdə Aİİ-nin 
rektoru, ilahiyyat üzrə fəlsəfə 
doktoru Ceyhun Məmmədov qeyd 
etdi ki, institutun yaradılmasın-
da məqsəd Azərbaycan xalqının 
tarixi ənənələrinə söykənən və 
dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsi 
olan yüksək dini-mənəvi mühitin 
qorunub saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsi, dini fəaliyyətin təşkili 
sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların 
hazırlanmasını təmin etməkdir. 

Rektor ulu öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən əsası qoyulan 
bu siyasətin hazırda dövlət başçısı 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini, Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyeva və 
onun rəhbəri olduğu Heydər Əliyev 
Fondunun bu sahəyə xüsusi diqqət 
və qayğı göstərdiyini vurğuladı. 
Bildirdi ki, Aİİ-nin yaradılması 
dövlət-din münasibətlərinə, milli-
mənəvi dəyərlərə qayğının mühüm 
göstəricilərindən biridir. 

Qeyd edildi ki, institutun 
əsas məqsədlərindən biri müasir 
dövrümüzün tələblərinə cavab 
verən, zəngin dünyagörüşünə, dərin 
dini və dünyəvi biliklərə, güclü 
şəxsiyyətə malik mütəxəssislərin 
yetişdirilməsidir. Bunun üçün 
konfrans, diskussiya və təlimlər 
keçirməklə yanaşı, digər qabaqcıl 
ölkələrin təcrübələri öyrənilir.

Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri 
Mübariz Qurbanlı institutun 
birillik fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirərək bildirdi ki, 

Azərbaycanda dövlətin himayəsi 
altında dini təhsil verən belə bir 
institutun yaradılmasına ehtiyac 
var idi: “Ümid edirəm ki, İlahiyyat 
İnstitutu yüksəkixtisaslı kadrların 
hazırlanması üçün əlverişli təhsil 
mühiti yaradacaq. Gənclərimizin 
hər hansı bir ölkəyə dini təhsil 
almağa getməsinə ehtiyac qalma-
yacaq. Sonda komitə sədri Aİİ-nin 
rektoruna “Qurani Kərim atlası”nı 
hədiyyə etdi. 

Prezident Administrasiyası-
nın millətlərarası münasibətlər, 
multikulturalizm və dini 
məsələlər şöbəsinin böyük 
məsləhətçisi Əliheydər Zülfüqarov 
Azərbaycanın din sahəsində uğurlu 
siyasət həyata keçirdiyini tədbir 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
sədrinin müavini Fuad Nurul-
layev Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadənin Aİİ heyətinə xeyir-
dualarını çatdıraraq, İlahiyyat 
İnstitutunun yaradılmasını ölkəmiz 

üçün əhəmiyyətli hadisə kimi 
qiymətləndirdi. 

Bakı Yeparxiyasının arxiye-
piskopu Aleksandr İşein institutun 
Azərbaycanın dini həyatında 
xidmətləri olacaq layiqli məzunlar 
yetişdirəcəyinə ümidvar olduğunu 
bildirdi. 

Bakı Dağ Yəhudiləri İcma-
sının sədri Milix Yevdayev qeyd 
etdi ki, Aİİ-nin yaradılması ilə 

Azərbaycanda milli-mənəvi, dini 
dəyərləri qoruyan və təbliğ edən 
din xadimləri yetişəcək. 

Milli Məclisin deputatı Fazil 
Mustafa sağlam və müasir dün-
yagörüşlü pedaqoqların fəaliyyət 
göstərdiyi institutun Azərbaycan 
cəmiyyətində dini maarifçiliyin 
inkişafında əhəmiyyətli rolu olaca-
ğına inandığını bildirdi.

Avropa Yəhudiləri İcmasının 
sədri Aleksandr Şarovski, Alban-
Udi Xristian İcmasının sədri Ro-
bert Mobili, Gürcü Yəhudilərinin 
Bakı Dini İcmasının sədri Abik 
Çaruxçev çıxış edərək, Aİİ-nin 
yaranması və fəaliyyətinin bir illiyi 
münasibətilə institut kollektivini 
təbrik etdilər. 

Sonda Azərbaycan İlahiyyat 
İnstitutunun fəaliyyəti ilə bağlı 
“Dəyərlərin izi ilə” sənədli filmi 
nümayiş olundu.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”
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ABŞ

NASA yeni kosmik missiyaya hazırlaşır

ABŞ Milli Kosmik Tədqiqatlar Agentliyi (NASA) Ay 
və Mars planetlərinə uzunmüddətli missiyalarla yeni 
kosmik heyətlər göndərməyi planlaşdırır. Bu barədə 
NASA-nın nümayəndəsi Cim Bridenstine məlumat 
verib. NASA rəsmisi Aya yenidən pilotlu missiya 
göndərilməsi və astronavtların orada uzun müddət qal-
ması üzrə hazırlıq işlərinin görüldüyünü açıqlayıb.

Məlumatı CNN yayıb.

“Coca-Cola”dan yenilik
“Coca-Cola” şirkəti son 

on ildə ilk dəfə yeni ətirə və 
dada malik məhsul təqdim 
edəcək. Bildirilir ki, “Orange 
Vanilla” adlı məhsul porta-
ğal və vanil dadı verəcək. 
Şirkətin məlumatına görə, 
burada moruq, limon 
və zəncəfil dadları da 
testləşdirilib, lakin foks-qrup 
məhz vanil və portağalın 

“hibrid”ini xoşlayıb.
Yeni məhsul fevralın 25-də bütün dünyada satışa 

çıxarılacaq və şüşə bankalarda, habelə plastik butulka-
larda təqdim ediləcək. 

Xəbəri “BBC.com” verib.

Fransa

Parisdə növbəti retro avtosərgi
Fransa paytax-

tında 44-cü retro 
avtomobil sərgisi ke-
çirilir. Builki sərgidə 
650 kolleksiyaçı və 
100 klub 600-dək 
avtomobilini nümayiş 
etdirir. Bu il sərgiyə 
120 min xarici və 
yerli ziyarətçinin 
gələcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, retro sərgidə minik avtomobilləri ilə 
yanaşı, tanklar, yük maşınları, motosikletlər və sportkar-
lar da nümayiş olunur. Sərgi bu gün başa çatacaq.

Xəbəri “10times.com” verib.

Türkiyə

Təlim gəmisi hazırlanıb
İstanbuldakı Tuzla 

gəmi tərsanəsində “Ufuk” 
adlı təlim-tədris gəmisinin 
suya buraxılması 
münasibətilə mərasim 
keçirilib. Tədbirdə Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan iştirak edib.

Qeyd edilir ki, 
Türkiyənin gəmiçilik 
sənayesinin istehsalı olan 
“Ufuk” ən yüksək stan-

dartlara cavab verir.
Məlumatı “Anadolu” agentliyi yayıb.

İspaniya 

Ən çox qazanan məşqçi
Avropa çempionat-

larında ən çox qazanan 
məşqçilərin siyahısı açıq-
lanıb. Bildirilir ki, siyahıya 
İspaniyanın “Atletiko” klu-
bunun məşqçisi Dieqo Si-
meone başçılıq edir. Onun 
aylıq məvacibi 3,3 milyon 
avro təşkil edir. İkinci 
pillədə “Barselona”nın 
məşqçisi Ernesto Valverde 
(2 milyon avro), üçüncü sırada isə “Mançester Siti”nin 
məşqçisi Pep Qvardiola (1,9 milyon avro) qərarlaşıb.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 10-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində 
çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-
qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 7-9, Ba-
kıda gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 
60-70 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi 
yerlərdə arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar ya-
ğacağı gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 5-7 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-
calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə 
şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 4-8 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman, çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gündüz 

əsasən yağmursuz keçəcək. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 
dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman,çiskin olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, 
gecə dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3-6, gündüz 8-11 dərəcə 
isti , dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 
dərəcəyədək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.
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“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov 
“Azərbaycan” nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy 
Əsgərova bacısı

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir. 
                                                                                                                        

AZƏRTAC İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
“Azərbaycan” nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy 
Əsgərova bacısı

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

AZƏRTAC İdarə Heyətinin sədri Aslan Aslanov Milli 
Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılova əzizi

TAMARA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                        

“İdrak” liseyinin kollektivi Günel Löymanovaya 
qardaşı

SƏBUHİ HƏŞİMOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

“İdrak” liseyinin kollektivi Banuçiçək Hətəmovaya 
əmisi

BƏYLƏR HƏTƏMOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                        

“İdrak” liseyinin kollektivi Aynurə Mirəliyevaya atası

AĞAMİR MİRƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin

Mark KARNİ: 
“Brexit” Böyük 

Britaniyanın inkişaf 
sürətini zəiflədəcək 

 � Böyük Britaniya Avropa İttifaqından 
çıxarsa, bu ölkənin iqtisadi inkişaf sürətində 
azalma müşahidə olunacaq. “Euronews” 
agentliyi xəbəri “İngiltərə bankı”nın rəhbəri 
Mark Karniyə istinadən yayıb. 

M.Karni həmçinin bildirib 
ki, Böyük Britaniya iqtisadiy-
yatı “Brexit”lə bağlı qarşı-
dakı qeyri-müəyyənlikdən 
sonra öz inkişafını davam 
etdirəcək. 

Qeyd edək ki, 2019-cu 
il üçün Britaniyada ümumi 
daxili məhsulun (ÜDM) artımı 
1,2 faiz səviyyəsində proq-
nozlaşdırılır. Yeri gəlmişkən, 
əvvəllər bu göstəricinin 1,7 

faiz olacağı ehtimal olunurdu. 
Britaniyalı bankir 

“Brexit”in mümkün təsirləri 
barədə danışarkən deyib: 
“Brexit”in ölkə iqtisadiyya-
tında yaratdığı qısamüddətli 
tərəddüdlər biznes üçün 
müəyyən gərginliyə 
səbəb olacaq. M.Karninin 
sözlərinə görə, ölkə şirkətləri 
gözlənilməz xərclərə ciddi 
hazırlaşsa da, Britaniya 
iqtisadiyyatı, bütövlükdə nə 
“sərt Brexit”ə, nə də “keçid 
dövrü”nə hazırdır. 

Yeri gəlmişkən, ÜDM-in 
artım sürətinin azalmasına 
baxmayaraq, “İngiltərə bankı” 
əsas kredit faizlərini əvvəlki 
kimi 0,75 faiz səviyyəsində 
saxlayıb.

İqtisadçılar enerji da-
şıyıcılarının qiymətlərinin 
artımındakı zəifləmə hesa-
bına yaxın aylarda ölkədə 
inflyasiyanın iki faizdən 
aşağı səviyyədə qalacağını 
düşünürlər. 

M. HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Liderlər miqrasiya 
böhranını 

müzakirə ediblər
 � “Euronews” agentliyinin yaydığı 

məlumata görə, Almaniya Kansleri Angela 
Merkel Slovakiyanın Baş naziri Peter 
Pelleqrinin dəvəti ilə Vışeqrad dördlüyü 
ölkələrinin sammitində iştirak etmək üçün 
Bratislavaya səfər edib. Vışeqrad dördlüyünün 
liderləri A.Merkellə birgə miqrasiya böhranını 
müzakirə ediblər.
Mənbə qeyd edir ki, xanım Merkel dördlüyə daxil olan 

Macarıstan, Slovakiya, Polşa və Çexiyanın Baş nazirləri 
ilə görüşüb. Liderlərin əsas müzakirə mövzusu miqrasi-
ya böhranı ilə mübarizə yolları olub. Çexiyanın baş naziri 
Andrey Babiş və onun slovakiyalı həmkarı Peter Pelleqrini 
Avropada təhlükəsizliyin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd 
ediblər. Andrey Babiş Rumıniya və Bolqarıstanın da Şen-
gen zonasına daxil edilməsini vacib sayıb. Angela Merkel 
də öz növbəsində Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrin xarici 
sərhədlərinin mühafizəsinin vacibliyini vurğulayıb. Almaniya 
və Vışeqrad dördlüyü ölkələri miqrant axınının qarşısını almaq 
üçün Mərakeş və digər Şimali Afrika ölkələrinə birgə yardım 
layihəsinin hazırlanması ilə bağlı razılığa gəliblər. Görüş işti-
rakçıları, həmçinin Avropa Parlamentinə keçiriləcək seçkilər və 
Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması məsələsini də 
müzakirə ediblər.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

GƏDƏBƏY: SƏYYAR QƏBULDAN HAMI RAZI QALDI...
 � Gədəbəy 

Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının 
Novoivanovka 
kəndində keçirdiyi 
növbəti səyyar qəbul 
özünün səmimiliyi və 
işgüzarlığı ilə yadda 
qaldı. 

Rayonun idarə, müəssisə 
və təşkilatlarının, xidmət 
sahələri rəhbərlərinin də 
iştirak etdiyi görüşdə kimin 
ürəyində nə vardısa dedi.
Biri kəndin problemlərindən 
danışdı. Bir başqası fərdi xa-
hişini dilə gətirdi, başqa birisi 
təklif irəli sürdü… 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayev 
hamını diqqətlə, sonadək 
dinlədi. Dedi ki, cənab 
Prezidentimiz İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkəmizin hər 
bir guşəsində olduğu kimi, 

Gədəbəy rayonunda da 
inkişaf var, sakinlərin rifahı-
nın daha da yaxşılaşması 
istiqamətində məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirilir 
və bu səyyar qəbullar da 
ölkə başçısının tövsiyəsi və 
tapşırıqları ilə təşkil olunur. 

Məqsəd sizin problemlərlə 
daha yaxından məşğul olmaq 
və onları operativ qaydada 
həll etməkdir. 

İcra başçısı səsləndirilən 
müraciətlərin araşdırıla-
raq həll olunması üçün 
aidiyyəti idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərlərinə öz 
tapşırıqlarını verdi. Bir sıra 
məsələlər elə yerindəcə həll 
olundu. 

Sonda kənd sakinləri 
göstərilən diqqət və qay-
ğıya görə Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti 
İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Çexiya öz hərbçilərini 
Əfqanıstandan çıxara bilər

 � Çexiyanın müdafiə naziri Lubomir 
Metnar jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 
əgər ABŞ əsgərləri Əfqanıstanı tərk edəcəksə, 
o zaman Çexiya da öz hərbçilərini bu ölkədən 
çıxaracaq. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

Agentlik qeyd edir 
ki, hazırda NATO-nun 
Əfqanıstanda fəaliyyət 
göstərən “Qətiyyətli dəstək” 
missiyasına 250 çexiyalı 
əsgər cəlb olunub. 2020-ci ilə 
qədər milli kontingentin şəxsi 
heyətini 390 nəfərə çatdır-
maq planlaşdırılırdı.

Bir qədər əvvəl ABŞ 
Prezidenti Donald Tramp Ağ 
evdə jurnalistlərlə söhbətində 
Əfqanıstan hakimiyyəti ilə 
“Taliban” hərəkatı arasında 

sülh sazişi imzalanacağı 
təqdirdə amerikalı hərbçiləri 
bu ölkədən çıxarmaq 
niyyətində olduğunu bildir-
mişdi.

Yanvar ayında “Tali-
ban” hərəkatı ilə Dohada 
keçirilən danışıqlarda 
ABŞ-ın Əfqanıstan üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Zal-
may Xəlilzad “The New 
York Times” qəzetinə 
müsahibəsində sülh sazişi 
çərçivəsində tərəflər arasında 

prinsipial razılaşmaların əldə 
olunduğunu demişdi.

Qeyd edək ki, rəsmi 
məlumata əsasən, ha-
zırda Əfqanıstanda 14 

minədək amerikalı hərbçi 
xidmət edir. Onlar hərbi 
əməliyyatlardan başqa, 
ölkənin güc strukturları-
nın hazırlığı ilə məşğul 
olurlar. Bundan əlavə, 
Əfqanıstanda NATO-ya üzv 

ölkələrin təxminən 16 min 
nəfərlik kontingenti var.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq konfransın bir bölməsi  
Aqrar Universitetdə təşkil olunacaq

 � Türkiyənin Beynəlxalq Elm, Mədəniyyət və İdman 
Dərnəyinin (UBİKS) rəhbəri Taner Bozkuş Gəncə şəhərinə işgüzar 
səfəri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 
(ADAU) olub. 

Qonağı universitetin rektoru, 
AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
İbrahim Cəfərovun adından salamlayan 
tədris işləri üzrə prorektor, dosent Anar 

Hətəmov təhsil müəssisəsinin tarixi, 
müasir vəziyyəti, maddi-texniki bazası, 
tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli 
təşkilindən danışıb.

Görüşdə 2019-cu il iyunun 18-dən 
22-dək Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
dəstəyi ilə keçiriləcək UBİKS-nin 
Beynəlxalq Elm, Mədəniyyət və İdman 
Konfransının bir bölməsinin universitetdə 
təşkili məsələləri müzakirə edilib. 

Görüşün sonunda müvafiq yerlərə 
baxış keçirilib.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � İspaniyanın Kataloniya Muxtar 
Respublikasında iki sərnişin qatarı toqquşub. 
Hadisə Barselona əyalətinin San-Visente-de 
Kastelyer ilə Monresoy məntəqələri arasında 
baş verib.

RİA “Novosti”nin məlumatına görə, hadisə yerinə həkimlər, 
yanğınsöndürənlər və polislər gəliblər. İlkin məlumata görə, 
qəza nəticəsində 1 nəfər həlak olub,  
8 nəfər xəsarət alıb.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

İspaniyada 
qatar  
qəzası


