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ABŞ talibançılara  
qarşı hücumları  
artırıb 

Yeni sərəncam  
180 manatdan  
çox maaş alanların 
da əməkhaqqına 
müsbət təsir 
göstərəcək

Almaniya Cənub 
Qaz Dəhlizinin 
perspektivini 
yüksək 
dəyərləndirir 

Azərbaycanın 
Birinci vitse-
prezidenti  
Mehriban Əliyeva 
Bakıdakı 1 nömrəli  
körpələr evinin 
sakinləri ilə 
görüşüb

Hörmətli cənab Bukele!
El-Salvador Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə 

seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə El-Salvador arasında 

əlaqələrin inkişafı və genişlənməsi yolunda birgə səylər 
göstərəcəyik.  

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, qarşıdakı məsul 
fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirəm.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Z.M.Orucun Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri 

təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Zahid Məhərrəm oğlu Oruc Sosial Tədqiqatlar 
Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilsin.

2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və  
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin  

hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbə verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi 
qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilsin:

polkovnik Şahvələd İsmayıl oğlu Əliyevə
polkovnik Yusif Həsən oğlu Mirzəyevə.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və  
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Xidməti vəzifələrini və qarşısında qoyulmuş tapşırıq-

ları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan 
Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif 
edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Tağıyev Elmar Əli oğlu – polkovnik-leytenant

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Babazadə Əjdər Yəhya oğlu – polkovnik-leytenant

Əhmədov Elşad Təşkilat oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Bəxtiyar İbrahim oğlu – polkovnik-   

      leytenant
Nəbiyev Əfran Xanəli oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Vüsal Akif oğlu – mayor 
Həsənov Nicat Zəfər oğlu – mayor
Əsədullayev Vilayət Fətulla oğlu – kapitan 
Sadıqova Ülviyyə Məhərrəm qızı – ədliyyə baş    

      leytenantı.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Prezident İlham Əliyev Niderland–Azərbaycan 
Dostluq  Qrupunun sədrini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 11-də Niderland Krallığı Senatının sabiq sədri, Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının fəxri sədri, Niderland-
Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri Rene Van der Lindeni 
qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Nider-
land arasında kənd təsərrüfatı, bərpa 
olunan enerji, nəqliyyat, logistika və 
digər sahələrdə əməkdaşlığın inki-
şaf etdirilməsinə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı, Azərbaycanda yaradılan 
nəqliyyat infrastrukturunun, xüsusilə 

Ələtdəki Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının logistika sahəsində 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxı-
mından önəmi vurğulandı.

Söhbət zamanı Azərbaycan-
Avropa əməkdaşlığına toxunuldu, 
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə 

əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd 
olundu.

Rene Van der Linden 
Azərbaycanın sabit bir ölkə kimi regi-
onda çox mühüm bir dövlət olmasının 
əhəmiyyətini qeyd etdi.

Görüşdə, həmçinin Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
verdiyi töhfə xüsusi qeyd olundu, 
əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında 
fikir mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

El-Salvador Respublikasının yeni 
seçilmiş Prezidenti zati-aliləri 

cənab Nayib Bukeleyə

Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət 
başçılarının XVIII Zirvə Görüşünün 2019-cu ildə  

Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin 
yaradılması və Azərbaycan Respublikasının  2019- 2022-ci 

illərdə Hərəkata sədrliyi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasının 2011-ci ildən üzv ol-

duğu Qoşulmama Hərəkatı beynəlxalq münasibətlərin 
tənzimlənməsində mühüm rolu olan çoxtərəfli platformadır. 
120 dövlətin bir araya gəldiyi Qoşulmama Hərəkatı Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasından sonra dünya 
dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. 

Əsas məqsədi beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri 
əsasında dünyada sülhün, təhlükəsizliyin qorunmasına və 
tərəqqiyə töhfə vermək olan Qoşulmama Hərəkatı qlobal 
problemlərin həlli və müasir dövrün çağırışlarına cavab 
vermək baxımından bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Hərəkata üzvlük beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və 
əməkdaşlıq proseslərinə ölkəmizin daha yaxından cəlb olun-
ması, müxtəlif dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli imkan yaratmışdır. 

Qoşulmama Hərəkatına üzv olduğu nisbətən qısa müddət 
ərzində Azərbaycan Respublikası özünün uğurlu xarici 
siyasəti sayəsində bu təsisat daxilində böyük nüfuz və etimad 
qazanmışdır. Belə ki, 2016-cı ilin sentyabrında Hərəkata üzv 
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVII Zirvə Görüşündə 
növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-2022-
ci illərdə sədrliyin Azərbaycana həvalə edilməsi barədə 
yekdilliklə qərar qəbul olunmuşdur. 

Hərəkatın üzvü olan dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin 
aralıq konfransı 2018-ci il 3-6 aprel tarixlərində ölkəmizdə 
keçirilmiş və konfransın nəticəsi olaraq Bakı Bəyannaməsi 
qəbul edilmişdir. 

Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət 
başçılarının XVIII Bakı Zirvə Görüşü “Bandunq Prinsiplərini 
rəhbər tutmaqla müasir dünyanın çağırışlarına birgə və adek-
vat cavab verilməsini təmin etmək” mövzusunda 2019-cu il 
25-26 oktyabr tarixlərində keçiriləcəkdir. 

Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə ölkəmizin 
məqsədi üzv dövlətlərlə birlikdə Hərəkatın beynəlxalq 
münasibətlər sistemindəki rolunu və nüfuzunu daha 
da yüksəltmək, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin 
möhkəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafa öz töhfəsini artırmaq 
olacaq. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Qoşulmama 
Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 2019-
cu il 25-26 oktyabr tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulan 
XVIII Zirvə Görüşünün təşkili və ölkəmizin Hərəkata sədrliyi ilə 
bağlı məsələlərin həlli məqsədilə qərara alıram:

1. Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və 
hökumət başçılarının 2019-cu il 25-26 oktyabr tarixlərində 
Bakı şəhərində keçiriləcək XVIII Zirvə Görüşünün təşkili 
məqsədilə aşağıdakı tərkibdə Təşkilat Komitəsi  yaradılsın:

Təşkilat Komitəsinin sədri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  Administrasiyasının 

rəhbəri 

Təşkilat Komitəsinin üzvləri
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri
Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri
Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri
Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri
Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və yüksək 

texnologiyalar naziri
Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri
Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ərazi-təşkilat 

məsələləri üzrə köməkçisi-şöbə müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi-şöbə müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdiri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Protokol 

xidmətinin rəisi 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

sədri
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə 

Xidmətinin rəisi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 

rəisi 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 

rəisi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin sədri

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

prezidenti
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə 

Heyətinin sədri
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC-

ın) İdarə Heyətinin sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət Reklam Agentliyinin 

direktoru.
2. Təşkilat Komitəsi Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin 

dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşünün 
keçirilməsi ilə bağlı işçi qrup yaratsın və bir ay müddətində 
tədbirlər planı hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin.

3. Təşkilat Komitəsi Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşünün 
keçirilməsi ilə bağlı zəruri məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasi-
yası ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi müddətində 
görüləcək işlərlə bağlı təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il



12 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı2

 “Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 8 fevral 

tarixli 525 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

“Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 8 
fevral tarixli 525 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsi aşağıdakı 
 redaksiyada verilsin:

“2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi (bundan sonra – 

Mərkəz) ictimai münasibətlərin inkişaf dinamikasını 
sistemli təhlil edən, bu sahədə mövcud tendensiyaları 
müəyyənləşdirən və dəyişiklikləri proqnozlaşdıran, həmin 
dəyişikliklərin cəmiyyətə mümkün təsirlərini araşdıran, 

 müasir informasiya texnologiyaları və elmi yanaşma-
lar tətbiq edilməklə ictimai fikrin öyrənilməsini və sosial 
tədqiqatlar aparılmasını təmin edən, həyata keçirdiyi elmi-
analitik təhlilin nəticələrini dövlət orqanlarına təqdim edən 
publik hüquqi şəxsdir;

2.2. Mərkəzə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti üç üzvdən 
ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünün 
keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 
Sərəncamı ilə "Xocalı soyqırımının iyirmi 
yeddinci ildönümünün keçirilməsinə dair 
tədbirlər planı" təsdiq edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
tədbirlər planında Bakının 
Xətai rayonunda, Goran-
boy rayon mərkəzində və 
Ağcakənd qəsəbəsində 
Xocalı soyqırımı qurban-
larının xatirəsinə ucaldıl-
mış abidələrin önünə əklil 
qoyulması mərasimlərinin 
keçirilməsi, ictimaiyyət 
nümayəndələri tərəfindən 
Şəhidlər xiyabanının ziyarət 
edilməsi, Azərbaycanın xari-
ci ölkələrdəki səfirliklərində, 

konsulluqlarında və diaspor 
təşkilatlarında soyqırımı ilə 
bağlı tədbirlərin təşkili, xa-
rici və yerli kütləvi informa-
siya vasitələri, o cümlədən 
teleradio kanallarında qanlı 
qırğını əks etdirən material-
ların yayılması və internet 
şəbəkəsində mütəmadi 
olaraq yenilənməsi nəzərdə 
tutulub.

Bundan başqa, 
ölkəmizdə fəaliyyət 
göstərən dini konfessiya və 

qurumların iştirakı ilə Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə həsr olunan anım 
tədbirləri təşkil ediləcək, 
idarə və təşkilatlarda, 
təhsil və mədəniyyət 
müəssisələrində xatirə 
gecələri, foto-rəsm 
sərgiləri, şahidlərlə görüşlər 
keçiriləcək, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizəyə həsr edilən 
sənədli və bədii filmlər nü-
mayiş olunacaq.

Xocalılıların müvəqqəti 
məskunlaşdıqları şəhər və 
rayonlarda (Bakı, Sum-
qayıt, Gəncə, Mingəçevir, 
Şəki, Goranboy, Bərdə, 
Sabirabad, Göyçay, Zaqa-

tala, Oğuz, Balakən) dövlət 
qurumları rəhbərlərinin, Milli 
Məclisin deputatlarının və 
ziyalıların şəhid ailələri ilə 
görüşləri təşkil ediləcək.

Fevralın 26-da təhsil 
müəssisələrində ilk dərslər 
Xocalı soyqırımına həsr 
olunacaq. Həmin gün 
saat 17.00-da bütün ölkə 
ərazisində Xocalı soyqırı-
mı qurbanlarının xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
ediləcək. Xocalı soyqırımı 
günü ilə əlaqədar respubli-
kanın şəhər və rayonların-
da, kənd və qəsəbələrində 
Azərbaycanın dövlət bay-
raqları endiriləcək. 

Azərbaycan və Belarus Ədliyyə 
nazirlikləri səmərəli əməkdaşlıq edir

 � Azərbaycan-Belarus dostluq və səmərəli əməkdaşlıq 
münasibətlərində hüquqi əlaqələr xüsusi yer tutur. Belə ki, iki 
ölkənin Ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlığa dair mühüm 
sazişlər imzalanaraq uğurla icra olunur, nümayəndə heyətlərinin 
mübadiləsi aparılır, birgə tədbirlər keçirilir. 

Ötən ilin noyabrında Belarusun 
ədliyyə naziri ölkəmizdə səfərdə olaraq 
Azərbaycan ədliyyəsinin 100 illiyinə həsr 
olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak 
edib, faydalı fikir və təcrübə mübadiləsi 
aparılıb.

Əməkdaşlığın davamı olaraq 
respublikamızın ədliyyə naziri Fikrət 
Məmmədov belaruslu həmkarının 
dəvətinə əsasən, Belarus Ədliyyə Na-
zirliyinin 100 illik yubileyinə həsr olunan 
beynəlxalq konfransda iştirak etmək 
üçün Minskdə səfərdə olub.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın 
ədliyyə orqanları rəhbərlərinin də iştirak 
etdikləri “Hüquqi dövlətin formalaşdı-
rılmasında ədliyyə orqanlarının rolu” 
mövzusunda konfransın açılışında 
Belarusun ədliyyə naziri Oleq Slijevski, 
Belarus Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbərliyi, Konstitusiya Məhkəməsinin 
sədri çıxış edib, konfransın hüquqi 
dövlətdə ədliyyə sisteminin inkişafına 
və yeni çağırışlara həsr olunduğunu 
bildirib, müsbət təcrübələrin mübadiləsi 
baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar.

Geniş məruzə ilə çıxış edən 
O.Slijevski Ədliyyə Nazirliyinin 100 illik 
tarixindən və inkişaf yolundan danışıb, 
həyata keçirilən islahatlar və yeniliklər 
barədə ətraflı məlumat verib, müxtəlif 
dövlətlərlə, o cümlədən Azərbaycanla 
səmərəli hüquqi əməkdaşlığı, ölkəmizin 

“ASAN xidmət” və digər müsbət 
təcrübəsindən bəhrələndiklərini qeyd 
edib.

Tədbirdə ölkəmizin ədliyyə na-
ziri F.Məmmədov çıxışında yubiley 
münasibətilə təbriklərini ifadə edib, 
Azərbaycan ilə Belarus arasın-
da ikitərəfli münasibətlərin inkişaf 
edərək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksəlməsində Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin və Belarus Prezidenti 
Aleksandr Lukaşenkonun müstəsna 
rolunu vurğulayıb, ədliyyə orqanlarının 
da uğurla əməkdaşlıq etdiyini bildirib. 
Nazir, həmçinin ədliyyə və məhkəmə 
sahəsində aparılan və beynəlxalq 
aləmdə təqdir olunan islahatlar və 
innovasiyalar, o cümlədən elektron 
sistemlərin və xidmətlərin tətbiqini qeyd 
edib, Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci 
il 10 fevral tarixli Sərəncamına əsasən, 
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi 
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, o 
cümlədən azadlıqdan məhrumetməyə 
alternativ cəzaların icrasında Probasiya 
xidmətinin fəaliyyəti, elektron nəzarət 
vasitələrinin tətbiqi barədə məlumat 
verib.

Çıxışda xüsusilə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin acı nəticələri, torpaqları-
mızın 20 faizinin Ermənistan tərəfindən 
işğalı və bir milyondan çox soydaşımızın 
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşməsi faktı iştirakçıların diqqətinə 

çatdırılıb. 
Konfransda digər məruzələr 

dinlənilib, müzakirələr, faydalı fikir 
və təcrübə mübadiləsi aparılıb. Çıxış 
edənlər Belarus Ədliyyə Nazirliyinin 
səlahiyyət dairəsinə aid olan vəkillik 
və notariat sahəsində Azərbaycanın 
mütərəqqi islahatlarını təqdir ediblər.

Tədbir çərçivəsində Azərbaycan 
və Belarus ədliyyə nazirlərinin ikitərəfli 
görüşü olub. Görüşdə ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin 
yüksək səviyyəsi vurğulanıb, qarşılıqlı 
fəaliyyətin dərinləşdirilməsi üçün geniş 
perspektivlərin olduğu bildirilib. 

Respublikamıza səfərləri zamanı 
hərtərəfli tərəqqinin və intensiv isla-
hatların aparılmasının şahidi olduğu-
nu söyləyən Belarusun ədliyyə naziri 
Azərbaycanın böyük uğurlar əldə 
etdiyini, hüquqi sahədə nailiyyətlərimizi 
ölkəsində tətbiq etmək niyyətində oldu-
ğunu vurğulayıb.

Konfrans zamanı ölkəmizdə həyata 
keçirilən islahatlara və nailiyyətlərə 
böyük maraq göstərilərək yerli KİV 
nümayəndələri nazir F.Məmmədovdan 
müsahibə alıblar. 

Yubiley tədbirləri çərçivəsində 
Belarus Milli Akademik Böyük Opera 
və Balet Teatrında nazirliyin 100 illiyi 
münasibətilə təntənəli iclas keçirilib. 
Tədbirdə Belarus Prezidentinin ədliyyə 
orqanlarına təbrik məktubu səsləndirilib, 
təltifetmə mərasimi olub, yubileyə həsr 
olunmuş xüsusi film nümayiş etdirilib, 
mədəni proqram və ziyafət təşkil olunub.

Tədbirlərdə, həmçinin Azərbaycanın 
Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi və 
ölkəmizin Belarusdakı səfiri Lətif 
Qəndilov iştirak edib.

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 44                                                                                                                        Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

“Müəllim-şagird nisbətinə dair ölkə üzrə 
göstəricilərin müəyyən edilməsi metodologiyası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
2 iyun tarixli 2947 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin 
əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə 
ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli 
Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər 

Planı”nın 9.2.1.5-ci yarımbəndinin 2-ci abzasına əsasən 
və Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 
təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Müəllim-şagird nisbətinə dair ölkə üzrə göstəricilərin 
müəyyən edilməsi metodologiyası” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

Novruz MƏMMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
№ 45                                                                                                                        Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il
“Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza 

ali) tibb təhsili) səviyyəsi üzrə ixti-
sasların (proqramların) Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi və Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin “Ali 
təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisas-
larının (proqramlarının) Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 
12 yanvar tarixli 8 nömrəli, “Ali təhsilin 
bakalavriat və magistratura səviyyələri 
üzrə bəzi ixtisasların (ixtisaslaşmaların) 
Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” 2011-ci il 31 oktyabr tarixli 177 
nömrəli və “Ali təhsil pilləsində tibb 
təhsilinin əsas təhsili üzrə ixtisasların 
Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi və “Ali 
təhsilin bakalavriat səviyyəsi ixtisas-
larının (proqramlarının) Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” 2012-ci il 24 dekabr tarixli 
314 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli 
Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respubli-
kası Təhsil Nazirliyinin təklifini nəzərə ala-
raq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Ali təhsilin bakalavriat (əsas (baza 

ali) tibb təhsili) səviyyəsi üzrə ixtisasların 
(proqramların) Təsnifatı” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. “Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi 
ixtisaslarının (proqramlarının) Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-
cu il 12 yanvar tarixli 8 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2009, № 1, maddə 29, № 
4, maddə 287; 2011, № 3, maddə 230, 
№ 11, maddə 1069; 2012, № 4, maddə 
387, № 8, maddə 823, № 12, maddə 
1378; 2013, № 3, maddə 330; 2015, № 6, 
maddə 786; 2016, № 3, maddə 619; 2017, 
№ 2, maddə 313, № 4, maddə 607, № 9, 
maddə 1734; 2018, № 3, maddə 610) 1-ci 
hissəsi ləğv edilsin.

3. “Ali təhsilin bakalavriat və magist-
ratura səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların 
(ixtisaslaşmaların) Təsnifatı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 
31 oktyabr tarixli 177 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2011, № 10, maddə 
976; 2014, № 4, maddə 446; 2015, № 3, 
maddə 325; 2017, № 4, maddə 620, № 
7, maddə 1500; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 26 noyabr 
tarixli 503 nömrəli Qərarı) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. adında və 1-ci hissəsində “baka-
lavriat və magistratura səviyyələri” sözləri 

“magistratura səviyyəsi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Ali təhsilin bakalavriat və magistratura 
səviyyələri üzrə bəzi ixtisasların (ixtisas-
laşmaların) Təsnifatı” üzrə:

3.2.1. adında “bakalavriat və magist-
ratura səviyyələri” sözləri “magistratura 
səviyyəsi” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.2. “Bakalavriat səviyyəsi üzrə” 
bölməsi ləğv edilsin.

4. “Ali təhsil pilləsində tibb təhsilinin 
əsas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi və “Ali təhsilin bakalavriat 
səviyyəsi ixtisaslarının (proqramlarının) 
Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 12 yanvar tarixli 8 
nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 314 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 
12, maddə 1378; Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 8 noyabr 
tarixli 480 nömrəli Qərarı) 1-ci hissəsi ləğv 
edilsin.

5. Bu Qərar 2019-cu il 15 sentyabr 
tarixindən qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

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

Akademik Həmid Araslının  
110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ilin fevral ayında görkəmli 

ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar 
elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, 
professor Həmid Məhəmmədtağı oğlu 
Araslının anadan olmasının 110 illiyi 
tamam olur. 

Qədim və orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatı sahəsində xüsusi mövqeyə 
malik nüfuzlu mütəxəssis və dərin 
erudisiyalı alim kimi geniş şöhrət 
qazanan akademik Həmid Araslı 
çoxsaylı araşdırmaları ilə respubli-
kada ədəbiyyatşünaslığın inkişafına 
dəyərli töhfələr vermişdir. Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixinin sistemləşdirilməsi və 
dolğun mənzərəsinin yaradılması onun 
mühüm elmi nailiyyətlərindəndir. Həmid 
Araslı folklorumuzun tədqiqini həmişə 
diqqət mərkəzində saxlamış, “Kitabi-

Dədə Qorqud” abidəsinin müxtəlif 
nəşrlərinin gerçəkləşdirilməsinə, 
dahi Nizami, Nəsimi və Füzuli irsi-
nin öyrənilməsinə böyük əmək sərf 
etmiş, anadilli ədəbiyyatın tanın-
mış nümayəndələrinin əsərlərinin 
şərqşünaslığın nailiyyətləri əsasında 
əhatəli şərhlərlə mükəmməl elmi-tənqidi 
mətnini hazırlamışdır. Məhsuldar elmi 
yaradıcılığını pedaqoji fəaliyyətlə uzun 
illər boyu uğurlu şəkildə əlaqələndirən 
alim, eyni zamanda, ölkənin mədəni-
ictimai həyatında yaxından iştirak 
etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, ədəbi-bədii 
fikir tariximizin tədqiqi, təbliği və 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması 
işində təqdirəlayiq xidmətlərini nəzərə 

alaraq akademik Həmid Araslının 
anadan olmasının 110-cu ildönümünün 
qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi 
ilə qərara alıram. 

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə akademik 
Həmid Araslının 110 illiyinə həsr olun-
muş tədbirlər planını hazırlayıb həyata 
keçirsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

2 saylı Sumqayıt şəhər 
xəstəxanasının  

əsaslı təmiri ilə bağlı 
tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. 2 saylı Sumqayıt şəhər xəstəxanasının əsaslı təmiri 

və zəruri tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 
Nazirliyinə ilkin olaraq 5,0 (beş) milyon manat ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi 
layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 
işlərin başa çatdırılması üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini 
nəzərdə tutsun.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Goranboy rayonunun 
Qızılhacılı–Goranboy–

Goran–Rəhimli–Veyisli–
Qazanbulaq–Borsunlu 

avtomobil yolunun tikintisi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Otuz iki min nəfər əhalinin yaşadığı 15 yaşayış 

məntəqəsini birləşdirən Qızılhacılı–Goranboy–Go-
ran–Rəhimli–Veyisli–Qazanbulaq–Borsunlu  avtomobil 
yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
xərclərinin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və 
yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 21,3 
milyon (iyirmi bir milyon üç yüz min) manatı Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
bu sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 fevral 2019-cu il

Ermənistan sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın İcevan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax rayo-
nunun Bala Cəfərli kəndində, Kras-

noselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 

olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Baş 
Qərvənd, Novruzlu, Yusifcanlı, Füzuli 
rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, 
Qaraxanbəyli, Qorqan kəndləri yaxın-
lığında, həmçinin Goranboy, Tərtər və 
Ağdam rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
də ordumuzun mövqeləri atəşə məruz 
qalıb.



312 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Birinci vitse-prezident  
Mehriban Əliyeva Bakıdakı Uşaq 
Psixonevroloji Mərkəzində olub

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva fevralın 11-də 
Bakının Nərimanov rayonundakı Uşaq Psixonevroloji Mərkəzində 
olub.

Dəfələrlə bu müəssisəyə gələn 
Mehriban xanım Əliyeva tibbi bərpa və 
təlim-tərbiyə prosesləri ilə yaxından ma-
raqlanıb, mövcud problemlərin həllinə 
dair tapşırıqlar verib. Bu gün də Mehri-
ban Əliyeva burada yaşayan və müalicə 
olunan, xüsusi təhsilə yiyələnən uşaqlar 
üçün yaradılan şəraitlə maraqlanıb. 

Mərkəzin baş həkimi İradə Musa-
yeva Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevaya məlumat verdi ki, hazırda 
müəssisədə körpəlikdən yetkinlik 
yaşına qədər 103 uşağa tibbi xidmət 
göstərilir. Burada uşaqların yaşayışı, 
müalicəsi, xüsusi təhsilə yiyələnmələri 
üçün hər cür şərait yaradılıb. Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2009-cu 
ildə inşa edilən bu tibb ocağında psixo-
loq, aromaterapiya, okulist, psixonev-
roloq, nevropatoloq, loqoped, pediatr, 
lor, ultrasəs müayinəsi, fizioterapiya 
otaqları fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə 
autizm, uşaq serebral iflici və forma-

ları, əqli gerilik və ləngimələr, onun 
təzahürlərindən əziyyət çəkən uşaqlar 
müalicə olunurlar. Onların müalicəsi 
isə kompleks şəklində, yəni həkim və 
pedaqoji müalicə daxil olmaqla apa-
rılır. Mərkəzdə bu sahədə dünyada 
tətbiq olunan müasir proqramlardan 
istifadə edilir. Burada ən müasir tibb 
və diaqnostik cihazlardan, reabilitasiya 
avadanlığından istifadə olunaraq, sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqlara ən 
yüksək səviyyədə tibbi və bərpa xidməti 
göstərilir. Bunun üçün mərkəzdə hər cür 
şərait yaradılıb. Uşaqların müalicəsi, 
təlim-tərbiyəsi ilə peşəkar tibbi, pedaqoji 
və texniki heyət məşğul olur. 

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva uşaqlarla söhbət etdi. 

Doqquz yaşlı Ömərlə birgə rəsm 
çəkən birinci xanım Mehriban Əliyeva 
onun bacarıqlı olduğunu dedi. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti uşaqların 
müalicəsi üçün tətbiq edilən prose-

durları izlədi, müalicə zamanı 
istifadə olunan üsullarla maraq-
landı. Mehriban xanım Əliyeva 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 6 
yaşlı Nasimin də istək və arzu-
larını dinlədi, oyun vasitəsilə 
onun suallarını cavablandır-
dı. Tibb müəssisəsinin digər 
balaca pasiyenti Abdullanın 
müalicəsi isə filtrasiya olunan 
musiqinin xüsusi qulaqcıqlarla 
dinlənilməsinə əsasən beyinə 
impulsların ötürülməsi ilə 
aparılır. 

Müalicənin bu üsulu ilə 
maraqlanan Birinci vitse-
prezidentə məlumat verildi ki, 
cari ildən həmin müalicədə 
tətbiq edilən yeniliklərdən biri 
də Azərbaycan klassik musiqi-
sinin filtrasiya olunaraq istifadə 
edilməsidir. 

Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları 
məhdud olan uşaqların tibbi və sosi-
al reabilitasiyasının gücləndirilməsi 
istiqamətində mühüm addımlar atılır. 
Dövlət sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqların çoxsaylı sosial proqramlara, o 
cümlədən reabilitasiya, pulsuz istirahət 
və texniki-bərpa təminat proqramla-
rına cəlb olunmasını həyata keçirir. 
Mərkəzdə yaradılan şərait də bunu bir 
daha təsdiq edir. 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
balacalar Mehriban Əliyeva ilə söhbət 
edərək, bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. 

Uşaqlar Heydər Əliyev Fondunun 
prezidentinə sevimli oyunlarından, oxu-
duqları mahnılardan danışdılar. 

Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti Mehriban Əliyevaya müəssisənin 
həyətində inşa edilən akt zalı haqqında 
da məlumat verildi. 

Mərkəzdə müalicə və təhsil alan 
uşaqlara Heydər Əliyev Fondunun 
hədiyyələri təqdim edildi.

Birinci vitse-prezident tibb ocağının 
fəaliyyətinə uğurlar arzuladı.

AZƏRTAC

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti  
Mehriban Əliyeva Bakıdakı 1 nömrəli  
körpələr evinin sakinləri ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva fevralın 11-də Bakının Nəsimi rayonundakı 1 
nömrəli körpələr evində olub.

Körpələr evinin baş həkimi əvəzi 
Simuzər Topçubaşova Birinci vitse-
prezidentə məlumat verib. Bildirilib ki, 
hazırda burada 3 yaşadək 13 uşaq var. 

Birinci vitse-prezident  Mehriban 
Əliyeva valideyn himayəsindən 
məhrum olan uşaqlara daim diqqətlə 
yanaşır, onların gələcəkdə fiziki və 
mənəvi cəhətdən sağlam, dünya 
görüşlü, bilikli, savadlı yetişməsi üçün 
mühüm layihələrə imza atır. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidentinin Nəsimi 
rayonundakı körpələr evini növbəti 
dəfə ziyarət etməsi Mehriban xanım 
Əliyevanın buranın sakinlərinə nə 
dərəcədə həssaslıqla yanaşdığını, 

onlarla mütəmadi olaraq maraqlandığını 
bir daha nümayiş etdirir. Mehriban xa-
nım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər 
Əliyev Fondunun fəaliyyətində yeni 
körpələr evi, uşaq bağçalarının inşası, 
mövcud olanların isə yenidən qurulma-
sı əsas yer tutur. Bütün bunlar sübut 
edir ki, fond gələcəyimiz olan uşaqların 
təlim-tərbiyəsinin ən yüksək səviyyədə 
təşkili istiqamətində Azərbaycan 
dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətə mü-
hüm töhfələr verir. Heydər Əliyev Fondu 
valideyn himayəsindən məhrum olan 
uşaqların sosial məsələlərinin həlli, sağ-
lamlığının qorunması, bu həssas qrupa 
daxil olanların vətənpərvər, savadlı 

şəxsiyyət kimi yetişməsi istiqamətində 
indiyədək bir çox vacib layihələr icra 
edib. 

Qeyd edək ki, 1930-cu ildə tikilən bu 
bina uzun illər təmir edilmədiyinə görə 
yararsız hala düşmüşdü. Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə körpələr evində 
ilk dəfə 2005-ci ildə, daha sonra 2014-
cü ildə əsaslı təmir və yenidənqurma 
işləri aparılıb. 2015-ci il mayın 10-da 
fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə körpələr evinin açılışı olub. 
Binadakı yataq, tibbi müayinə, laborato-
riya, fiziki tərbiyə otaqları zəruri avadan-
lıq və inventarla təchiz edilib.

Körpələr evinin sakinlərinə Heydər 
Əliyev Fondunun hədiyyələri təqdim 
edildi.

AZƏRTAC
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva  

paytaxtdakı 268 nömrəli xüsusi məktəbdə olub
 � Azərbaycan 

Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyeva fevralın 
11-də Bakının Nəsimi 
rayonundakı 268 nömrəli 
xüsusi məktəbdə də 
olub, uşaqlarla görüşüb, 
şagirdlərin təhsili ilə 
maraqlanıb. 

Məktəbin direktoru Seyfəddin 
Mustafayev Birinci vitse-
prezidentə məlumat verdi. 

O, bildirildi ki, təhsil ocağı 
2017-ci il sentyabrın 11-də əsaslı 
təmirdən sonra Prezident İlham 
Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə 
verilib. Qeyd olundu ki, məktəbin 
23 sinif otağı var. Təhsil 
müəssisəsinin bütün otaqları 
zəruri əyani tədris vəsaitləri ilə 
təchiz olunub. Burada, həmçinin 
informatika otağı və gimnasti-
ka zalı da şagirdlərin ixtiyarına 

verilib. Təhsil ocağında əqli 
və fiziki cəhətdən geri qalmış, 
psixi inkişafında ləngiməsi olan 

900 şagird təhsil alır. Onlardan 
220-nə məktəbdə, qalanlarına 
isə evlərində fərdi qaydada dərs 

keçirilir. Xüsusi qayğıya ehtiya-
cı olan uşaqların təhsili ilə 242 
müəllim məşğul olur. Onlar daun 

sindromlu, autizm, ümumtəhsil 
proqramını mənimsəyə bilməyən 
və əqli inkişaf geriliyi diaqnozu 

olan uşaqlara təlim keçirlər. 
Məktəbdə Azərbaycan və rus 
bölmələri fəaliyyət göstərir. 

Burada uşaqlar gündə 2 dəfə 
qidalanırlar.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın 

gələcəyi olan uşaqlara yüksək 
qayğı göstərən Heydər Əliyev 
Fondu onların intellektual inkişa-
fı, sağlam vətəndaşlar kimi bo-
ya-başa çatmaları üçün mühüm 
tədbirlər həyata keçirir. Fond 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
uşaqları da hər zaman diqqət 
mərkəzində saxlayır, müxtəlif 
aksiyalar reallaşdırmaqla onlara 
sevinc bəxş edir. Bu dəfə də 
uşaqlara Heydər Əliyev Fondu-
nun hədiyyələri təqdim edildi. 
Fondun prezidenti Mehriban 
Əliyeva xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olan uşaqların təhsil aldığı bu 
müəssisəyə dəfələrlə baş çəkib, 
burada yaradılan şəraitlə maraq-
lanıb.

Birinci vitse-prezident Meh-
riban Əliyeva məktəbin musi-
qi sinfində şagirdlərin ifasını 
dinlədi.

AZƏRTAC

“Səthlərin nanostrukturlaşdırılması” 
monoqrafiyası çapdan çıxıb

 � Azərbaycan alimləri – Milli Aviasiya Akademiyasının 
rektoru, akademik Arif Paşayev və  Azərbaycan Milli Aviasiya 
Akademiyasının nəqliyyat mexanikası kafedrasının müdiri, 
Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının vitse-prezidenti, texnika 
elmləri doktoru, professor Əhəd Canəhmədovun həmmüəllifləri 
olduqları “Səthlərin nanostrukturlaşdırılması” monoqrafiyası nəfis 
tərtibatda nəşr olunub. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, əsər 
dörd bölümdən və ümumilikdə, 
320 səhifədən ibarətdir. Monoqra-
fiyanın elmi redaktoru Beynəlxalq 
Mühəndislik Akademiyasının prezi-
denti, SSRİ və Rusiya Dövlət mükafat-
ları laureatı akademik Boris Qusevdir.

Kitabda səth  qatlarının nanostruk-
turlaşdırma  prinsipləri və örtüklərin 
çəkilməsi məsələləri əksini tapıb. 
Həmçinin nanotexnologiya yanaş-
malarının həyata keçirilməsinin bəzi  
nümunələrinə baxılıb və onların 
təcrübədə istifadəsinin üstünlükləri 

göstərilib. Materialların səth qatla-
rının nanostrukturlaşdırma yolu ilə 
möhkəmləndirilməsinin yeni metodları, 
nanostrukturlu örtüklərin çəkilməsi, 
submikrokristallik  strukturun daxili 
sərhədlərin  bölünməsinin formalaş-
masına baxılıb.

Metalların səthində na-
zik pərdələrin artmasının 
modelləşdirilməsi, fraktal me-
tod yanaşmaları inkişaf etdirilib, 
büzmənin kinetikası təhlil edilib və 
nazik pərdələrin artmasının ədədi 
modelləşdirməsi  göstərilir.

Kitab bərk cismin mexanikası və 
plastiklik  və möhkəmlik fizikası, fiziki 
materialşünaslıq sahəsində çalışan el-
mi-texniki mütəxəssislər üçün nəzərdə 
tutulub, həmçinin müəllimlər, aspirant-
lar və ali təhsil müəssisələrinin yuxarı 
kurs  tələbələri üçün də faydalıdır.

Mingəçevir sakini dövlətə xəyanət cinayətində 
şübhəli şəxs qismində saxlanılıb

 � Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində 
davam edən istintaq-əməliyyat tədbirləri 
zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 
Mingəçevir şəhər sakini Ələkbərov Anar Vaqif 
oğlu dövlətə xəyanət cinayətində şübhəli şəxs 
qismində saxlanılıb.

Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin ictimai əlaqələr 
şöbəsindən AZƏRTAC-a 
verilən məlumata görə, 
müəyyən olunub ki, Anar 
Ələkbərov 2016-cı ilin mart 
ayında xarici ölkə ərazisində 
xüsusi xidmət orqanları 
nümayəndələri tərəfindən 
maddi maraq müqabilində 
məxfi əməkdaşlığa cəlb 
edilib. Həmin şəxslər 
Anar Ələkbərova xaricdə 
ticarət əlaqələri olan bəzi 

Azərbaycan vətəndaşları 
barədə məlumat topla-
yıb onları müxtəlif işgüzar 
münasibətlər zəminində 
xarici xüsusi xidmət orqanla-
rının əlaqəsinə cəlb etmək, 
Azərbaycan xüsusi xidmət 
orqanlarının əməkdaşları 
və Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən konkret ölkələrin 
səfirliklərinin nümayəndələri, 
Müdafiə Nazirliyinin “N” 
saylı hərbi hissəsi haq-
qında məlumat toplamaq 

barədə tapşırıqlar verib. 
Anar Ələkbərov ötən 
müddət ərzində bu tapşı-
rıqların yerinə yetirilməsi 
istiqamətində konkret işlər 
görüb.

Araşdırmalar zamanı Anar 
Ələkbərovun Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 
təhlükəsizliyi maraqlarına 
zidd olaraq topladığı və 
gizliliyinin qorunduğunu 
güman etdiyi mobil internet 
təminatından istifadə etməklə 
xarici xüsusi xidmət orqan-
larına ötürdüyü məlumatlar 
əldə edilib, iş üzrə digər 
çoxsaylı dəlillər toplanılıb. 
O, cinayət əməllərini etiraf 
edərək təfərrüatları barədə 
ətraflı məlumatlar verib.  

Anar Ələkbərov 
Azərbaycan Respublikası 
Cinayət Məcəlləsinin 274-cü 
(dövlətə xəyanət) maddəsi 
ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb 
olunaraq məhkəmənin qərarı 
ilə barəsində həbs qətimkan 
tədbiri seçilib.

Hazırda istintaq-əməliyyat 
tədbirləri davam etdirilir.

Kubanın Azərbaycandakı səfiri AZƏRTAC-ın 
ispan dili bölməsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
 � Kubanın Azərbaycandakı səfiri Alfredo 

Fidel Nieves Portoundo AZƏRTAC-da yeni 
fəaliyyətə başlayan ispan dilində informasiya 
bölməsinin işi ilə tanış olub. 

Diplomat bölmənin 
əməkdaşları ilə görü-
şüb, xəbərin ispan dilində 
təqdimatı, ispandilli auditoriya 
üçün Azərbaycanla bağlı 
maraqlı ola biləcək informasi-
yalar barədə fikir mübadiləsi 
aparıb. AZƏRTAC-ın ispan 
dilində xəbər yayımına başla-
masını önəmli addım hesab 
edən səfir bunun Azərbaycan 
haqqında ispandilli ölkələrdə 
geniş təsəvvür yaranmasına 
və bu ölkələrin agentlikləri ilə 
əlaqələrin genişlənməsinə 
təkan verəcəyini söyləyib.  

AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
ispan dilində xəbər yayımı-
nın agentlik üçün prioritet 
istiqamətlərdən biri olduğu-
nu vurğulayıb. O, Kubanın 
Prensa Latina informasiya 

agentliyinin AZƏRTAC ilə 
əməkdaşlıq müqaviləsi 
imzalamaq təşəbbüsünü 
yüksək qiymətləndirərək 
deyib: “Dünyanın ən çox 
danışılan ikinci dil olan ispan 
dilində xəbərlərimizin yayıl-
ması Azərbaycan haqqında 
məlumatların böyük auditori-
yaya, Kuba və digər ispandilli 
ölkələr barədə xəbərlərin isə 
yerli oxuculara çatdırılması 
deməkdir. Prensa Latina 
ilə əməkdaşlıq sənədinin 
imzalanması birgə layihələr 
həyata keçirmək, informa-
siya və təcrübə mübadiləsi 
aparmaq üçün geniş imkanlar 
yarada bilər”. 

AZƏRTAC-ın 
Azərbaycanda ispan dilində 
xəbər mənbəyi olmasının 

önəmini qeyd edən səfir Alf-
redo Fidel Nieves Portoundo 
Prensa Latina ilə müqavilənin 
imzalanması üçün dəstək 
verməyə hazır olduğunu 
deyib. “Agentliklərimiz arasın-
da tərəfdaşlıq hər iki ölkə 
haqqında məlumatların geniş 
yayılması üçün yaxşı zəmin 
ola bilər”, - deyə diplomat 
bildirib. 

Səfirə AZƏRTAC-ın hazır-
da Dünya Xəbər Agentlikləri 

Konqresinə, Asiya və Sakit 
Okean Ölkələri İnformasi-
ya Agentlikləri Təşkilatına 
sədrlik etməsi, dünya-
nın 21 ölkəsində müxbir 
məntəqəsinin fəaliyyət 
göstərməsi, bir sıra ispan-
dilli informasiya agentlikləri 
ilə ikitərəfli və beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində 
əlaqələri barədə də məlumat 
verilib.Külli miqdarda aksiz markası olmayan  

siqaretin və spirtli içkinin  
realizə edilməsinin qarşısı alınıb

 � Bakı Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat 
və Təhqiqat İdarəsinin Əməliyyat şöbəsinə 
daxil olan  məlumatı əsasında  qanunsuz yolla 
gətirilən külli miqdarda siqaretin və spirtli içkinin 
realizə edilməsinin qarşısı alınıb.

Keçirilmiş əməliyyat 
nəticəsində Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşının 
idarə etdiyi “Mercedes 
Benz E270 CDI” markalı, 
nəqliyyat vasitəsi saxla-
nılıb və gömrük baxışı 
keçirilib. Avtomobilin 
tavanında, döşəməsində, 
təkərlərin içərisində və 
dişər yerlərində müxtəlif 
üsullardan istifadə etməklə 
gizlədilən,  aksiz marka-
sı ilə markalanmayan  9 
min 580 ədəd “Marlboro 
Gold Edge” , 2 min ədəd 
“Parliament Carat”, 1000 
ədəd “Marlboro Fine 
Touch” , 1000 ədəd “Mi-

lano London” , 600 ədəd 
“Malimbo one” , 1200 
ədəd “Parliament Super 
Slims” , 400 ədəd “Parli-
ament Aqua Blue” , 1400 
ədəd  “Kent Silver” marka-
lı,  ümumilikdə 17 min 180 
ədəd siqaret və 4 ədəd 
1 litrlik “Celsius” marka-
lı  araq,  2 ədəd 1 litrlik 
“Black Ram” markalı viski 
aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma 
aparılır.

DGK Mətbuat və 
İctimaiyyətlə  

Əlaqələr İdarəsi



Dövlət Statis-
tika Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, muzdla 
işləyənlərin 21,6 faizi təhsil, 18,6 
faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin 
təmiri, 13,4 faizi sənaye, 8,6 
faizi əhaliyə səhiyyə və sosial 
xidmətlərin göstərilməsi, 7 faizi dövlət 
idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 
6,8 faizi tikinti, 4,6 faizi nəqliyyat və anbar 
təsərrüfatı, 3,4 faizi peşə, elmi və texniki, 
3,3 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı 
və balıqçılıq, 1,6 faizi maliyyə və sığorta 
fəaliyyəti, 11,1 faizi isə iqtisadiyyatın digər 
sahələrində məşğul olmuşlar.

2018-ci ilin ilkin məlumatlarına əsasən 
ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin 
orta aylıq nominal əməkhaqqı əvvəlki ilə 
nisbətən 3 faiz artaraq 544,1 manat olmuş-
dur. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, 
maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi 
və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, 

nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, eləcə də tikin-
ti sahələrində orta aylıq nominal əməkhaqqı 
daha yüksək olmuşdur.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Qeyd olunub ki, Azərbaycan 
TAP boru kəməri vasitəsilə təbii 
qazın nəqli haqqında müqavilənin 
imzalanması ilə Avropa İttifaqı-
nın üzv ölkələrinə “Cənub Qaz 
Dəhlizi”ndən faydalanmaq üçün 
şərait yaratdı. Qaz alışı artıq 
tamamilə şirkətlərdən asılıdır.

Nazirlik Almaniya şirkətlərinin 
Azərbaycanın neft-qaz sahəsində 
daha fəal iştirak perspektivlərinə də 
toxunub: “Biz bilirik ki, Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkəti SOCAR ölkənin 
neft-qaz sektorunda əsas oyunçu-
dur və qarşıdakı bir neçə il ərzində 
Azərbaycan bu sahədə nüfuzlu 
investisiya proqramı reallaşdıracaq. 
Almaniya şirkətlərinin Azərbaycanın 
neft-qaz sektoruna investisiyala-
rına gəlincə, bu, tamamilə onların 

qərarlarından asılıdır. Federal 
hökumət Almaniya şirkətlərinin 
investisiya qərarlarına təsir 
göstərmir”.

Azərbaycan 2018-ci ildə Alma-
niyaya xam neft tədarükü həcminə 
görə 9-cu olub: “Almaniya 2018-ci 
ildə Azərbaycandan 2,7 milyon 

ton neft idxal edib. 2017-ci ildə bu 
göstərici 2,45 milyon ton olub”.

Qeyd edək ki, 2018-ci il ma-
yın 29-da Bakıda “Cənub Qaz 
Dəhlizi”nin birinci mərhələsinin 
rəsmi açılış mərasimi keçirilib. İyu-
nun 12-də isə Türkiyənin Əskişəhər 
şəhərində TANAP qaz kəmərinin 
istifadəyə verilməsi münasibətilə 
təntənəli mərasim baş tutub.

“Cənub Qaz Dəhlizi”nə 
“Şahdəniz-2” qaz yatağı, Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri, TANAP 
və TAP layihələri daxildir. 1,2 
trilyon təbii qaz ehtiyatına ma-
lik “Şahdəniz” Azərbaycanın 
ən iri qaz-kondensat yatağı və 
“Cənub Qaz Dəhlizi”nin hasilat 
mənbəyidir.

Azərbaycanın Pakistandakı 
səfirliyindən Trendə verilən 
məlumata görə, aparıcının 
suallarını cavablandıran 
səfir Əli Əlizadə Azərbaycan 
diplomatiyasının bu il 100 illik 
yubileyini qeyd etdiyini bildirərək, 
istər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə, istərsə də müstəqilliyinin 
bərpasından sonra ölkəmizin daim 
dostluğa, əməkdaşlığa, qarşılıqlı 
hörmətə əsaslanan xarici siyasət 
yürütdüyünü, müstəqil, praqmatik 
və tarazlaşdırılmış çoxşaxəli 
xarici siyasətin Azərbaycanın 
ətrafında xoşməramlı mühitin 

formalaşmasına səbəb olduğunu 
diqqətə çatdırıb.

Səfir Azərbaycanla Pakistan 
arasında bərqərar olmuş dostluq 
və qardaşlıq, strateji tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin bu siyasətin bir 
göstəricisi olduğunu, Azərbaycan 
Prezidentinin Pakistanla əlaqələrə 
xüsusi diqqət göstərdiyini, 
Azərbaycanın hər zaman Pakistanı 
bütün beynəlxalq və regional 
məsələlərdə dəstəklədiyini qeyd 
edib.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair fikirlərini bölüşən səfir Əli 
Əlizadə işğalçı Ermənistanın 

davam etdirdiyi təcavüzkar 
siyasət nəticəsində hələ də 
azərbaycanlıların erməni terroru 
və vəhşiliyindən əziyyət çəkdiyini, 
26 fevral tarixində 27-ci ildönümü 

tamam olacaq Xocalı soyqırımının 
bəşəriyyətə qarşı ağır cinayət 
olduğunu bildirib. Səfir Pakistanın 
Xocalı Soyqırımını tanıyan ilk 
ölkələrdən olmasını və Pakistanın 
Azərbaycana dəstəyinin daim 
məmnunluqla qarşılandığını 
vurğulayıb.

Azərbaycanın dövlət quruluşu, 
mədəniyyəti, elmi, səhiyyə sistemi, 
iqtisadiyyatı haqqında aparıcının 
suallarını cavablandıran Əli Əlizadə 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
işğalçılıq siyasətinə baxmayaraq, 
ölkə rəhbərliyinin apardığı uğurlu 
siyasət, həyata keçirilən islahatlar 

nəticəsində Azərbaycanın sürətlə 
inkişaf etdiyini, iqtisadiyyatın 
neftdən asılılığının minimuma 
endirildiyini və qeyri-neft sektorunda 
iqtisadi artım tempinin yüksəldiyini 
qeyd edib.

Azərbaycanın Pakistanla 
iqtisadi-ticari sahədə də 
əməkdaşlığın artırılmasında 
maraqlı olduğunu qeyd edən 
səfir bu sahədə potensial 
haqqında məlumat verib, qarşılıqlı 
investisiya üçün imkanların 
olduğunu, iki ölkə arasında 
birbaşa hava reyslərinin açılacağı 
təqdirdə gediş-gəlişin daha da 
artacağını söyləyib.

Humanitar və sosial sahədə 
də əlaqələrin inkişaf etdiyini qeyd 
edən səfir Heydər Əliyev Fondunun 
və onun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi 
ilə Pakistanda həyata keçirilən 
işlərin yüksək qiymətləndirildiyini, 
Mehriban xanımın Pakistanın 
ən yüksək mükafatı ilə təltif 
olunduğunu bildirən proqramın 
aparıcısının fikirlərini təsdiqləyərək 
bu yöndə işlərin davam etdiyini 
bildirib.

Azərbaycan sərgidə yerli 
məhsullar təqdim edir

 � Azərbaycan “Prodekspo-2019” 
sərgisində milli məhsulların geniş spektrini 
təqdim edir.

Sərginin baş sponsoru olan Azərbaycan “Made in 
 Azerbaijan” stendi ilə təmsil olunur.

Ekspozisiyada təzə kənd təsərrüfatı məhsulları, 
konservlər, təbii mineral sular, müxtəlif alkoqollu və alko-
qolsuz içkilər, çay, qoz, fındıq, quru meyvələr, qənnadı 
malları və s. təklif edən 31 şirkət təmsil olunub.

Azərbaycan öz məhsullarını iki stenddə nümayiş etdirir. 
Onlardan biri “Spirtli içkilər. Şərab. Pivə” salonundakı milli 
stenddir. Burada sərgi iştirakçıları Azərbaycanın qədim 
şərabçılıq ənənələri ilə tanış ola biləcəklər. Sərgi fevralın 
15-dək davam edəcək.

Qeyd edək ki, “Prodekspo” Rusiya və Şərqi Avropada 
hər il keçirilən iri ərzaq məhsulları sərgisidir.

Əfqanıstanda sutka ərzində 
30 silahlı məhv edilib

Əfqanıstanın müxtəlif rayonlarında keçirilən 
əməliyyatlar zamanı sutka ərzində “İŞİD-Xorasan” terror 
qruplaşmasının və “Taliban” radikal hərəkatının 30 üzvü 
məhv edilib.

“Khaama Press” agentliyi xəbər verir ki, koalisiyanın 
Nanqahar əyalətinin Hocani rayonuna endirdiyi hava 
zərbəsi nəticəsində “İŞİD-Xorasan” qruplaşmasının 2 
üzvü məhv edilib. Hilmend əyalətinin Vaşer qəzasında, 
Bəlx əyalətinin Şamtal qəzasında aparılan analoji 
əməliyyatlar zamanı daha 7 terrorçu məhv edilib.

Koalisiya qüvvələrinin Qazni əyalətində keçirdiyi reyd 
zamanı “Taliban”ın 4 üzvü məhv edilib. Əfqanıstanın 
xüsusi təyinatlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi əməliyyat 
zamanı isə Tarinkot şəhərində 13, Kunar və Paktiya 
əyalətlərində 4 “Taliban” üzvü məhv edilib.

Əməliyyatlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin 
əməkdaşları və dinc sakinlər arasında ölən və yaralanan-
ların olması barədə məlumat verilmir.

Səfir: Pakistan Xocalı soyqırımını tanıyan ilk ölkələrdəndir 
və qəbul etdiyi qətnamələr ədalətin bərpasına yönəlib 

Azərbaycanın Pakistandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Əli Əlizadə dünyada geniş 
yayımlanan dövlət televiziya kanalı PTV-nin 
“Diplomatic Enclave” proqramının qonağı 
olub.

İqtisadiyyatda  işləyənlərin 
orta  aylıq  əməkhaqqı 
544  manat  təşkil  edir

Almaniya Cənub Qaz Dəhlizinin 
perspektivini yüksək dəyərləndirir 

 2019-cu il yanvarın 
1-i vəziyyətinə ölkə 
iqtisadiyyatında muzdla çalışan 
işçilərin sayı ilkin məlumatlara 
əsasən ötən illə müqayisədə 1,6 
faiz artaraq 1 milyon 548,9 min 
nəfər olmuş, onlardan 883,9 
min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət 
sektorunda, 665 min nəfəri 
isə qeyri-dövlət sektorunda 
fəaliyyət göstərmişdir.

 � Azərbaycanın 3 alpinisti Argentinanın 
ən yüksək nöqtəsi olan Akonkaqua zirvəsinə 
yürüşü uğurla başa vurublar.

Alpinistlərimiz Turan 
Əhmədov, Baba Ağayev 
və Rasim Ağazadə 9 günə 
zirvəyə çatmışlar.

Hava şəraitinin kəskin 
dəyişməsi səbəbindən 
idmançıların 15 günlük 
normal akklimatizasiya 
proqramı 9 günə düşüb.

Qeyd edək ki, dəniz 
səviyyəsindən 6962 metr 
hündürlükdə yerləşən 
Akonkaqua Qərb və 
Cənub yarımkürələrinin, 
And dağlarının ən yüksək 
zirvəsidir.

 “Xalq qəzeti”

Latakiya və Hələbdə yaşayış 
məntəqələri atəşə tutulub

General-leytenant əlavə edib ki, Suriyanın 
Rakka əyalətinin sakinləri ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi 
beynəlxalq koalisiya ordusunun ölkədən çıxarılması 
üçün mitinqlər keçirirlər: “Ötən sutka ərzində Rakka 
əyalətinin ət-Tabqa yaşayış məntəqəsində mitinqlər 
təşkil olunub”.

Solamatin Suriyada aparılan bərpa işləri 

barədə də məlumat verib: “Fevralın 1-nə qədər 
Suriyada 31 min yaşayış evi, 806 məktəb, 136 tibb 
müəssisəsi bərpa olunaraq istifadəyə verilib”.

2019-cu ilin yanvar ayı ərzində 
 SOCAR-ın “Azəriqaz” İstehsalat Birliyində 
əhali sektoru üzrə 10 min 479 yeni abonent 
qeydiyyata alınıb ki, bunun da 4 min 904-ü 
Bakı, Abşeron və Sumqayıt, 5 min 575-i isə 
regionlar üzrədir.

Birlikdən verilən məlumata 
görə, yeni abonentlərin sayının 
artmasının səbəbi abonent baza-
sının daha da genişləndirilməsi 
istiqamətində işlərin aparılması, 
yaşayış məntəqələrinin qazlaşdı-
rılması və qaz təminatının bərpa 
edilməsi, həmçinin təbii qaz 
verilmiş ərazilərin genişlənən 
hissələrindəki fərdi yaşayış 
evlərinin qazlaşdırılması olub.

Bundan başqa, Bakı 
şəhəri, ətraf qəsəbə və 

kəndlərdə abonentlərin qaz 
təchizatının yaxşılaşdırıl-
ması məqsədilə kəmərlərin 
yenidən qurularaq 
şəbəkənin genişləndirilməsi 
istiqamətində görülən 

məqsədyönlü işlər öz 
müsbət nəticəsini göstərib. Aparılan işlər 
nəticəsində ölkə üzrə təbii qazla təchiz 
olunan abonentlərin sayı 2 milyon 195 min 
514-ə çatıb.

“Xalq qəzeti”

512 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı

Almaniya federal hökuməti Azərbaycan  qazının 
Avropaya tədarükünü nəzərdə tutan Cənub Qaz 
Dəhlizinin bir hissəsi olan Trans-Adriatik qaz 
kəmərinin (TAP) tikintisini alqışlayır. Bu barədə 
Trend-ə Federal Iqtisadiyyat və Energetika 
Nazirliyindən bildiriblər.

“AZƏRİQAZ” 
abunəçilərinin sayı 

2,2 milyona çatıb

Azərbaycan alpinistləri 
Akonkaqua zirvəsində 

Suriyada düşmən tərəflərin barışdırılması üzrə 
Mərkəzin rəhbəri general-leytenant Sergey Solomatin 
bildirib ki, İdlib deeskalasiya zonasında sutka ərzində 
silahlılar Latakiya əyalətinin Kinsibba yaşayış məntəqəsini 
və Hələb əyalətinin Əl-Hədər yaşayış məntəqəsini atəşə 
tutublar.



12 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı6
Bəxtiyar ƏLIYEV: Azərbaycanda aparılan siyasətin 

mərkəzində insan amili dayanır və bütün səylər 
vətəndaşların rifahının yüksəlməsinə yönəlib
 �  Prezident İlham Əliyev daim Azərbaycan vətəndaşlarının 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə böyük diqqət yetirir. Dövlət 
başçısı tərəfindən minimum aylıq əməkhaqqının məbləğinin 2019-
cu il martın 1-dən 180 manatadək artırılması ilə bağlı imzalanan 
sərəncam da bu siyasətin davamıdır.

Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Əliyev 
Trendə açıqlamasında vurğulayıb ki, 
Prezident İlham Əliyev daim Azərbaycan 
vətəndaşlarının əməkhaqlarının artırıl-
ması, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
yeni iş yerlərinin açılması və digər bu 
kimi məsələlərlə bağlı sərəncamlar 
imzalayıb: “Minimum əməkhaqqının 
artırılması ilə bağlı sərəncam bir daha 
onu göstərir ki, ölkəmizin sürətlə 
inkişaf edən iqtisadiyyatında ön sıra-
da Azərbaycan vətəndaşının sosial 
rifahı dayanır və həyata keçirilən uğurlu 

siyasət nəticəsində Azərbaycan inkişaf 
edir".

B.Əliyev əlavə edib ki, bu 
inkişaf Azərbaycan vətəndaşının 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 
yönəlib.

Qeyd edək ki, minimum 
əməkhaqqının artımı 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. Minimum əməkhaqqının 
artırılması ilə bağlı dövlət büdcəsindən 
illik 400 milyon manat, 2019-cu il üzrə 
isə (10 ay ərzində) 335 milyon manata 
qədər əlavə vəsait yönəldiləcək.

Hadı RƏCƏBLİ: Minimum əməkhaqqının artırılması 
əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
baxımından olduqca önəmli addımdır

 � Prezident İlham Əliyev tərəfindən minimum aylıq 
əməkhaqqının məbləğinin 2019-cu il martın 1-dən 180 manatadək 
artırılması olduqca önəmli bir addımdır.

Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri Hadı Rəcəbli bildirib ki, 
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə 
olaraq minimum əməkhaqqı ilə yaşayış 
minimumunun həcmi bərabərləşir: “Ya-
şayış minimumu rəqəmi bir nəfər üçün 
istehlak səbətinə uyğun olaraq minimum 
hesablanır. Minimum əməkhaqqının 
yaşayış minimumuna uyğunlaşdırılması 
600 min insana şamil olunacaq və buna 
görə əlavə olaraq 400 milyon manat ay-
rılacaq. Bu, əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi baxımından olduqca 
önəmli addımdır”.

Komitə sədri vurğulayıb ki, müvafiq 
sərəncam bir daha Prezident İlham 
Əliyevin xalqa diqqət və qayğısının bariz 
nümunəsidir: “Xalqımız bu addıma görə 
cənab Prezidentə minnətdarlığını bildirir. 
Mən illərlə sosial siyasətlə məşğul 
olan biri kimi bu addımın çox önəmli 
olduğunu qeyd edirəm. Digər tərəfdən, 
bu sərəncam orta aylıq əməkhaqqının 
artmasına da təsir göstərəcək və digər 
göstəricilərdə özünü büruzə verəcək”.

Qeyd edək ki, minimum 
əməkhaqqının artımı 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.

Radikal müxalifətin təxribat – pozuculuq 
əməlləri öz düşərgələrində də pislənilir

 � Azərbaycanda uğurla aparılan siyasi, hüquqi 
islahatlarla və demokratikləşmə prosesi ilə bağlı atılan 
addımlar ölkəmizin beynəlxalq reytinqini artırır. Fundamental 
azadlıqların təmin edilməsi dövlət siyasətinin prioritetini təşkil 
edir. Son günlər həyata keçirilən yeni struktur islahatları, dövlət 
idarəçiliyindəki yeniləşmə xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 
Bu uğurları gözü götürməyənlərin ara qarışdırmaq, ictimai-
siyasi sabitliyi pozmaq cəhdləri və onların antiazərbaycan 
dairələrin verdiyi qrantların müqabilində xəyanətkarlıq etmələri 
başadüşüləndur. 

Bu gün Azərbaycanda bütün fun-
damental azadlıqların təmin edilməsi 
beynəlxalq ekspertlər, həmçinin tanın-
mış ictimai-siyasi xadimlər tərəfindən 
də yüksək dəyərləndirilir. Ölkəmizdə 
müstəqil mətbuat, azad internet möv-
cuddur. Əhalinin 80 faizi fəal internet 
istifadəçisidir. Sərbəst toplaşmaq, din 
azadlığı tam şəkildə təmin olunub. 
Bizim ən böyük sərvətlərimizdən 
biri ölkəmizdə müxtəlif xalqların və 
dinlərin nümayəndələrinin sülh və 
həmrəylik şəraitində yaşamasıdır. Bu 
uğurlardan sonra “Milli Şura” adlı qu-
ruma toplaşan bir qrup xəyanətkarın 
mitinq və aksiya keçirməsinə tutarlı 
səbəb varmı? Təbii ki, yoxdur!

Dövlət heç vaxt mitinq və digər ak-
siyaların keçirilməsinə mane olmayıb. 
Əksinə, belə toplantıların keçirilməsi 
üçün şəhərin mərkəzində, gediş-
gəliş üçün əlverişli yerdə meydan 
da ayrılıb. Mitinqlər “Sərbəst toplaş-
maq azadlığı haqqında” Qanunla 
tənzimlənir. Bu qanun Avropa stan-

dartlarının tələblərinə tam cavab verir. 
Venesiya Komissiyasının ekspertləri, 
həmçinin ATƏT-in Demokratik 
Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu 
da bu qanuna müsbət rəy veriblər. 
Sonradan qanuna edilmiş əlavə və 
dəyişikliklər də yüksək dəyərləndirilib. 
Ekspertlər də təsdiqləyiblər ki, qanu-
na edilən əlavə və dəyişikliklər kifayət 
qədər mükəmməldir. Təəssüf ki, 
radikal müxalifət təmsilçiləri mitinq və 
aksiyaları “öz qanunları” ilə keçirməyə 
cəhd edirlər. 

Xaricdəki antiazərbaycan dairələr 
tərəfindən idarə olunan radikal 
müxalifət nümayəndələri və onlara 
rəhbərlik edənlər iddialarını reallaş-
dırmaq üçün min bir fitnə-fəsadla 
Azərbaycanda qarşıdurma yaratmağa 
cəhd edir, respublikamızın hazır-
da vətəndaş qarşıdurması gedən 
ölkələrin vəziyyətinə düşməsinə ça-
lışırlar. Bu insanlar normal, sivil qay-
dada mitinq keçirmək, ictimaiyyətə 
öz fikirlərini, ideyalarını çatdırmaq 

qabiliyyətində deyillər. Onlar hələ də 
1990-cı illərin dağıdıcılıq, qaragüruh-
çuluq ab-havası ilə yaşayırlar.

Bu gün Əli Kərimli kimi marginal-
laşmış, milli maraqları tapdaq altına 
atan, xəyanətkar şəxslərin siyasətçi 
obrazına girərək, meydana çıxıb 
özünü müxalifətin lideri adlandır-
ması bütövlükdə cəmiyyətimiz üçün 
qəbuledilməzdir. Bu hegemonluğu 
müxalifət partiyalarının funksionerləri 
də qəbul etmirlər. Onun bu diktatorlu-
ğu digər müxalif partiyaların rəhbərləri 
üçün aşağılayıcı faktordur.

Bu il yanvarın 19-da radikal 
müxalifət partiyalarının və onların 
ətrafında olan təşkilatların keçirdikləri 
mitinq və bir gün sonra – ayın 20-də 
Şəhidlər xiyabanında ictimai-siya-
si sabitliyi pozmaq, şəhidlərimizin 
ruhuna hörmətsizlik bir daha  onların 

antimilli mövqeyini ortaya qoy-
du. Radikal müxalifət başçılarının 
və funksionerlərinin heç bir fak-
ta söykənməyən arqumentsiz və 
mənasız çıxışları bir daha göstərdi 
ki, onlar cəmiyyətə yeni, faydalı, 
konstruktiv heç nə təklif edə bilmir, 
25 ildən bəri dediklərini yenə də 
təkrarlayırlar. Onların əlaltıları bu gün 
Avropada antiazərbaycan şəbəkəsi 
yaradaraq, millətimizin adına ləkə 
vururlar.

Azərbaycanın inkişafından, dünya 
birliyinə sürətli inteqrasiyasından 
qıcıqlanan və ciddi təşviş keçirən 
antiazərbaycan qüvvələrin verdiyi 
sifarişlərin intensivliyinin artması radi-
kal müxalifəti, Avropada onun-bunun 
hesabına yaşayanları bir qədər də 
azğınlaşdırıb. Lakin unutmamalıdırlar 
ki, onların bütün cəhdləri iflasa uğra-
yacaq. Azərbaycan ictimaiyyətinin ən 
geniş təbəqələrinin nümayəndələri, 
vətənpərvər insanlar, ziyalılar, kons-
truktiv müxalifət ölkəmizdə ictimai-si-
yasi sabitliyi pozmaq istəyənlərin qa-
nunazidd hərəkətlərindən hiddətlənir 
və qətiyyətlə etirazlarını bildirirlər. 
Xalq böyük səs çoxluğu ilə seçdiyi 
Prezidentin ətrafında sıx birləşərək 
yalnız ona inanır və ona güvənir.

Məlahət İBRAHİMQIZI,  
Milli Məclisin deputatı,  

Yeni Azərbaycan Partiyası  
Nəsimi rayon təşkilatının sədri

 � Prezidentin 8 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı təkcə 180 manata 
qədər olan əməkhaqlarında deyil, vahid tarif cədvəli (VTC) üzrə müəyyən 
olunmuş və bundan da çox olan maaşlarda da artıma imkan verəcək. 

Bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev KİV-ə müsahibəsində 
deyib. Nazir bildirib ki, hazırda dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda 450 
mindən çox işçini əhatə edən 19 pilləli VTC 
üzrə əməyin ödənişi sistemi mövcuddur. 
Əgər bu 19 pillədən ilk pillədə əməkhaqqı 
180 manata qalxırsa, digər pillələr üzrə bun-
dan yuxarı olan əməkhaqlarında da müəyyən 

faizlərdə də artım baş verir. Nəticədə həmin 
450 min şəxsin əməkhaqlarında 30 faiz artım 
olacaq.

S.Babayev qeyd edib ki, özəl sektorda 
işləyənlərin də minimum əməkhaqqı 180 ma-
nat müəyyən olunduğuna görə həmin sektor-
da əməkhaqları üzrə zəncirvari müsbət effekt 
özünü göstərəcək. Bu səbəbdən həmin sektor 
üzrə maaş artımının əhatə edəcəyi şəxslərin 
sayının daha yüksək olacağı gözlənilir.

Ümumilikdə, dövlət və özəl sektorda 
maaş artımının 600 mindən çox işçini əhatə 
edəcəyi də bildirilir. 

Nazir minimum əməkhaqqı artımının 
işçilərin təkcə bu gün üçün maaş formasın-
da gəlirlərinin çoxalmasına deyil, həmçinin 
gələcək sosial təminatlarına müsbət təsir 
edəcəyini vurğulayıb. 

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Yeni sərəncam 180 manatdan  
çox maaş alanların da əməkhaqqına 

müsbət təsir göstərəcək

Zəlzələnin nəticələrinin aradan  
qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür 

 � Fevralın 5-də Şamaxıda baş verən zəlzələdən 
sonra çaşqınlıq və həyəcan içərisində olan yerli 
sakinlərin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi öz 
yanlarında görmələri onlara böyük toxtaqlıq verib. Dövlət 
başçısının dağılan və zədələnən bütün evlərin yüksək 
səviyyədə təmir ediləcəyi və ya yenidən tikiləcəyi ilə bağlı 
onları əmin etməsi təkcə Şamaxıda deyil, ölkənin hər 
yerində böyük məmnunluqla qarşılanıb.

Evi tamamilə yararsız vəziyyətə 
düşmüş sakinlərdən bir neçəsi bu 

məsələyə münasibət bildirərkən 
dedilər: 

Vüqar TEYFUROV,  
Səttar Bəhlulzadə küçəsi 10:

– Zəlzələdən dərhal sonra rayon 
rəhbərliyinin və Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin nümayəndələri gəlib 
vəziyyəti öyrəndilər, hərtərəfli yox-
lamalar apardılar və belə qərara 
gəldilər ki, bizim ev sökülüb yenidən 
tikilməlidir.

Sonra cənab Prezident Şamaxıya 
gəldi və dağılan evlərin tezliklə tikilib 
sakinlərə verilməsi barədə tapşı-
rıq verdi. Artıq bu işə start verilib. 
Biz bu qayğıya görə möhtərəm 
Prezidentimizə minnətdarlığımızı 
bildiririk. 

Rasim HƏSƏNOV,  
Salman Mümtaz küçəsi 33: 

– Evi yararsız hala düşmüş digər 
sakinlər kimi, biz də artıq başqa yerdə 
– kirayədə yaşayırıq. Kirayə haqqımı-
zı dövlət ödəyir. Bu məsələ bilavasitə 
Prezidentin diqqət mərkəzində oldu-
ğuna görə inanıram ki, evimiz tezliklə 
tikilib istifadəyə veriləcək. 

Mənzillərə dəyən zərərin 
qiymətləndirilməsində, hansı 
evin tamamilə sökülüb yenidən 
tikilməsi barədə qərar hazırlan-
masında zəhməti olan qurumlara 
təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii 
fəlakətdən dərhal sonra cənab 
Prezidenti yanımızda görməyimizin 

yaratdığı məmnunluğu isə ifadə edə 
bilmirəm. Allah onu qorusun!

Mailə QULIYEVA,  
Vəli Məmmədov küçəsi 7: 

– Dövlət başçımız İlham Əliyev 
zəlzələdən dərhal sonra bizə yar-
dımçı olmaq üçün rayonumuza 
gəldi. Biz o qayğını heç zaman 
unuda bilməyəcəyik. İndi kirayədə 
yaşayırıq. Amma inanıram ki, dövlət 
təşkilatlarının səyləri nəticəsində 
evlərimiz tezliklə tikiləcək və biz yenə 
də öz evimizə qayıdacağıq. 

Lumu ƏHMƏDOVA, Hacı 
Məmmədov küçəsi 23: 

– Möhtərəm Prezidentimiz 
Şamaxıda bizimlə görüşərkən dedi 
ki, dağılmış evləri bərpa edəcəyik, 
yenidən tikəcəyik, müvafiq göstəriş 
verilmişdir. Bütün müraciətlər nəzərə 
alınır, evlərə baxış keçirilir. Harada 
ki, mümkündür, tikilib bərpa oluna-
caq. Harada ki, mümkün deyil, yeni 
ev tikiləcək. Dövlət bu işi öz üzərinə 
götürüb. 

Doğrudan da, artıq evlərimizin 
yenidən tikilməsinə start verilib. 
Üstəlik, kirayədə yaşamağımız üçün 
lazım olan bütün işlər də görülüb. Biz 
bu qayğı və diqqətə görə dövlət baş-
çımıza minnətdarlığımızı bildiririk. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ağsu ərazisində zəlzələ qeydə alınıb
 � Fevralın 11-də yerli vaxtla saat 19:29-da Pirqulu seysmik 

stansiyasından 9 kilometr qərbdə Ağsu rayonunun ərazisində zəlzələ qeydə 
alınıb.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət 
Mərkəzindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, zəlzələ episentrdə 4 bal, ətraf rayonlarda 3 bala qədər 
hiss olunub.

Iran Islam Inqilabının  
40-cı ildönümü münasibətilə  

Bakıda rəsmi qəbul təşkil edilib
 � Fevralın 11-də İranın Azərbaycandakı 

səfirliyi ölkənin milli bayramı – İslam İnqilabının 
40-cı ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil 
edib.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, əvvəlcə Azərbaycanın 
və İranın dövlət himnləri 
səsləndirilib.

Səfir Cavad Cahangirzadə 
İranın inqilabdan ötən 40 
ildə keçdiyi inkişaf yolundan 
danışıb, bu müddətdə müxtəlif 
uğurların qazanıldığını diqqətə 
çatdırıb. Səfir bildirib ki, İran 
İslam Respublikası ötən 
müddətdə regional sabitlik 
amili kimi çıxış edib. 

Ölkələrimiz arasındakı 
münasibətlərdən danışan 
diplomat deyib ki, İran ilə 
Azərbaycan arasındakı dostluq 
və qardaşlığa əsaslanan 
əlaqələr gündən-günə inki-
şaf edir. Dövlət başçılarının 
səmimi münasibətləri iki 
ölkə arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün 
möhkəm dayaq olub. 
C.Cahangirzadə deyib ki, iki 
qardaş xalq arasında çoxşaxəli 
əməkdaşlıqlar, qırılmaz 
tellər yaratmışıq. Son illər 
ölkələrimiz arasında qarşılıqlı 
turist mübadiləsinin artması 
ölkələrimiz arasındakı dostlu-
ğun nəticəsidir.

Azərbaycanın iqtisadiy-
yat naziri Şahin Mustafayev 
əlamətdar gün münasibətilə 
İran xalqını Azərbaycan 
hökuməti adından təbrik edib. 
Azərbaycan və İran xalqla-
rını ortaq mənəvi dəyərlərin 
birləşdirdiyini deyən nazir 
qeyd edib ki, ölkələrimiz 
arasında əlaqələr bu gün 
ən yüksək səviyyəyə qalxıb. 
Dövlətlərimizin başçıları-
nın son beş ildə 12 dəfə 
görüşməsi əlaqələrimizin 
inkişafına ən yüksək səviyyədə 
verilən böyük önəmin 
göstəricisidir.

İkitərəfli əməkdaşlığın 
möhkəm müqavilə-hüquq 
bazasının yaradıldığını 
vurğulayan Ş.Mustafayev 
bildirib ki, indiyədək 150-dən 
artıq sənəd, o cümlədən 
iqtisadi sahədə bir sıra mühüm 

sənədlər imzalanıb. 2018-ci 
ildə Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensi-
yanın və Xəzəryanı dövlətlər 
arasında ticarət-iqtisadi 
əməkdaşlıq haqqında Sazi-
şin imzalanması ölkələrimiz 
arasında çoxtərəfli formatda 
da əməkdaşlığın genişləndiyini 
göstərir. Əlaqələrin inkişafında 
Hökumətlərarası Konvensi-
yanın və parlamentlərarası 
işçi qruplarının da mühüm 
rolu var. Cari ilin martında 
Azərbaycanda keçiriləcək 
Komissiyanın 13-cü iclası za-
manı da səmərəli müzakirələr 
aparılacaq, yeni razılıqlar əldə 
ediləcək.

Ticarət əlaqələrinin inkişa-
fından danışan Ş.Mustafayev 
qeyd edib ki, 2017-ci illə 
müqayisədə ötən il qarşılıqlı 
ticarət dövriyyəsi təqribən 74 
faiz artıb. Əlaqələrimizin daha 
da genişlənməsi məqsədilə hər 
iki ölkənin paytaxtında, eləcə 
də regionlarında iş adamlarının 
iştirakı ilə müntəzəm görüşlər, 
biznes forumlar, sərgilər və 
digər işgüzar tədbirlər keçi-
rilir. İranın ölkəmizə yatırdığı 
3,4 milyard dollar investi-
siyanın 3,3 milyard dolları 
neft sektoruna, 120 milyon 
dolları isə qeyri-neft sektoru-
na yönəldilib. Azərbaycanda 
xidmət, rabitə, ticarət, sənaye, 

tikinti, bank və sığorta, 
nəqliyyat və digər sahələrdə 
minə yaxın İran şirkəti fəaliyyət 
göstərir. Ötən il Neftçala 

Sənaye Məhəlləsində açılı-
şı həyata keçirilmiş “Xəzər” 
avtomobil zavodunun uğurlu 
fəaliyyəti səmərəli investisiya 
tərəfdaşlığının bariz nümunəsi 
olmaqla yeni layihələrin həyata 
keçirilməsinə əlverişli zəmin 
yaradır.

Nazir vurğulayıb ki, 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
əsas istiqamətlərindən 
biri də nəqliyyat-tranzit 
əməkdaşlığıdır. Bu gün böyük 
əhəmiyyətə malik Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 
layihəsinin reallaşdırılması 
üçün mühüm addımlar atılır. 
Azərbaycan bu layihə üzrə öz 
ərazisində müvafiq infrastruk-
turun yaradılması işini uğurla 
tamamlayıb, eyni zamanda, 
İran ərazisində bu istiqamətdə 
görülən işlərə dəstək verir. 

İki ölkə arasında turizm 
sahəsində artan əməkdaşlığı 
xüsusilə qeyd edən nazir bil-
dirib ki, İrandan Azərbaycana 
səfər etmiş turistlərin sayında 
dəfələrlə artım müşahidə 
olunub. “ASAN viza” vasitəsilə 
viza alan əcnəbilərin sayına 
görə İran vətəndaşları ön 
sıralardadır.

Tədbirdə rəsmi şəxslər, 
Milli Məclisin deputatları, 
xarici ölkələrin Azərbaycandakı 
səfirləri və ictimaiyyətin 
nümayəndələri iştirak ediblər.
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Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin  
Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Vətəndaşların elektron sağlamlıq 

kartlarının və ribbonların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, yu-

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

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq məqsədilə iştirakçı-
lar 300 manat məbləğdə iştirak haqqını 
qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra 
tender sənədlərini Səhiyyənin İnformasi-
yalaşdırılması Mərkəzindən (Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1a, telefon- 596-11-
39, əlaqələndirici şəxs- Ramil İsmayılovdan) 
ala bilərlər.

Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzi

VÖEN- 1401798401
DXA
Kod- 210005
H/h- AZ 97 CTRE 

00000000000002128204
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK CTRE AZ 22
VÖEN- 1401555071

Fond 7, maddə 142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu 

Azərbaycan dilindədir.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı;

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 18 mart 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 2 aprel 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzinə, Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1a nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 3 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsi
 2019-cu ildə Xırdalan – 1 nasos stansiyasında təzyiqli boru 

xəttinin əsaslı təmiri işlərinin aparılması üçün lazım olan 
mal-materialların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. 2019-cu ildə Xırdalan – 1 nasos 

stansiyasında təzyiqli boru xəttinin əsaslı təmiri 
işlərinin aparılması üçün lazım olan mal- mate-
rialların satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Abşeron 
Suvarma Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici 
şəxs- Ələsgərov Heydər Sədaqət oğlundan, 
ünvan- Abşeron rayonu, Goradil kəndi, telefon- 
340-62-06) ala bilərlər.

Təşkilat- Abşeron Suvarma Sistemləri 
İdarəsi

YXO
H/h- AZ 61 CTRE 

00000000000002356802
Təsnifat kodu-142340
Fond-7
VÖEN- 3100098061
DXA
Kod- 210005
VÖEN - 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT CTRE AZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 

vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış:

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri ( tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla ) 18 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2 aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Abşeron Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 3 aprel 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Dəftərxana ləvazimatlarının 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər 600 manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

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

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

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

Kod- 507699
VÖEN (bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 

səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 

və uyğunluq sertifikatları;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 

potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 
15 mart 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 3 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 4 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

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

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

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

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında  

Dövlət Dəniz Agentliyi 2019-cu il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Lisenziya, şəhadətnamə, sertifi-

kat və qeydiyyat kitabçalarının hazırlanma-
sının satınalınması.

Lot - 2. İstehsalda istifadə olunmayan 
qeyri-maddi aktivlərin satınalınması (imta-
han proqram təminatları və xüsusi lisenzi-
yalar) .

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Bayıl 
qəsəbəsi Xanlar küçəsi 2B nömrəli ün-
vandan (əlaqələndirici şəxs- Vaqif Hüsey-

novdan, telefon- 497-44-05, daxili 110) ala 
bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı hər lot üçün 100 
(yüz) manatdır.

Təşkilat- AR NRYTN yanında Dövlət 
Dəniz Agentliyi

AZ-1003. Bakı şəhəri, Bayıl qəsəbəsi, 
Xanlar küçəsi 2B, telefon- 497-44-05.

H/h- AZ63C-
TRE00000000000004428201 

VÖEN- 1400872751
ABB –nin Nəsimi filialı
Kod- 805614
VÖEN- 9900001881
M/h- AZ03NAB-

ZO1350100000000002944
S.W.I.F.T. IBAZAZ 2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-

ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatı.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 18 mart 
2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2 aprel 2019-cu il saat 15.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 3 aprel 2019-cu 
il saat 10.00-da Dövlət Dəniz Agentliynin 
inzibati binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
vəkalətnamə ilə iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Qəbələ Suvarma Sistemləri İdarəsi
2019-cu ildə cari təmir işlərinin görülməsi üçün  

mal-materialların satınalınması məqsədilə

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

üçün mal-materialların, ehtiyat hissələrinin 
və sürtkü yağlarının satınalınması.

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

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 60 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Qəbələ şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi 
12, Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Y.Nurməmmədovdan, 
telefon- 02420-35-2-46, 35-2-47) ala 
bilərlər.

Təşkilat- Qəbələ SSİ

H/h- AZ -64 CTRE 
00000000000002351801

VÖEN- 4400142611
Bank- DXA
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ- 

01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

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

olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 18 mart 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2 aprel 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, Qəbələ şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi 
12, Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 3 aprel 2019-cu il 
saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 8 və 22 yan-

var 2019-cu il tarixli nömrələrində 
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin Lot- 1. 
İstilik şəbəkələrində qəza- təmir və 
yenidənqurma işlərindən sonra asfalt ör-
tüyünün bərpasının satınalınması və Lot 
-2. İstilik təchizatı təsərrüfatlarında xüsusi 
texnika və nəqliyyat vasitələrinin ehtiyat 
hissələrinin satınalınması məqsədilə dərc 
olunmuş açıq tender elanında göstərilən 
sənədlərin qəbulu vaxtı uzadılaraq (ten-
der təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 1 mart 2019-cu il saat 16.00-a , tender 
təklifi və bank təminatı möhürlənmiş 
ikiqat zərflərdə 14 mart 2019-cu il saat 
16.00-a , təkliflərin açılışı isə 15 mart 
2019-cu il saat 16.00-a təyin edilmişdir. 
Ünvan- Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu 
Məmmədov küçəsi 3.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 2, 22 iyun, 14, 31 

iyul, 8, 28 avqust, 8, 18, 26 sentyabr, 
10, 25 oktyabr, 23 noyabr, 12, 20 dekabr 
2018-ci il ,11 və 25 yanvar 2019-cu il 
tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 
Nəqliyyat və Xüsusi Texnika İdarəsinin 
balansında olan texnikaların yüksək 
təzyiqli yanacaq nasoslarının və 
püskürdücülərin təmiri, nizamlanması, 
yüksək təzyiqli boruların zədələrinin 
bərpası, dəyişdirilməsi, yüksək 
dəqiqliklə pardaxlanması, yonulma 
işləri, müxtəlif markalı texnikaların 
diaqnostikası, əlvan metalların qaynaq 
olunması, mühərrikin gövdəsinin və 
silindirlərin başlığının təmiri işlərinin 
satınalınması məqsədilə dərc edil-
miş tenderlərində yetərsay olmadığı 
üçün tender təkliflərinin və təklif 
təminatlarının qəbulu vaxtı 21 fevral 
2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı 
isə 22 fevral 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs-Satınalmaların 
Təşkili və İdarə Olunması De-
partamentinin tenderlərin təşkili 
şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qası-
mov, (hikmat.qasimov@azersu.az 
+994124314767(2249).

“Xalq qəzeti”nin 8 fevral 2019-cu 
il tarixli nömrəsində Gənclər və İdman 
Nazirliyinin Türk dilində “Qarabağ 
- əcdadlarımızın mirası” sənədli filmi-
nin, Azərbaycan və ingilis dillərində 
“Zəngilan - virtual səyahət” 3D qrafik 
təsvirli filmin, Xocalı mövzusunda 
filmin istehsalının satınalınması 

məqsədilə dərc olunmuş tenderdə 
iştirak etmək üçün ilkin sənədlərin 
təqdimatı tarixi 13 mart 2019-cu il saat 
18.00-a, təklifin və bank təminatının 
təqdim olunması 28 mart 2019-cu il 
saat 18.00-a və təklif zərflərinin açılışı 
vaxtı isə 29 mart 2019-cu il saat 10.00-
a təyin edilmişdir. 

Tender komissiyası

“Xalq qəzeti”nin 14 və 
25 dekabr 2018-ci il tarixli 
nömrələrində Dənizkənarı 
Bulvar İdarəsinin 2 ədəd 
monitorun alınması ilə 

bağlı dərc olunmuş açıq 
tender elanı üzrə “Azon 
plus” MMC qalib elan 
edilmiş və müvafiq satı-
nalınma müqaviləsi  
bağlanılmışdır.

“Xalq qəzeti” nin 8 fevral 2019-
cu il tarixli nömrəsində Ədliyyə 
Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin 
tibbi avadanlıqlar və ləvazimatların 
satınalınması məqsədilə dərc edil-
miş açıq tender elanında iddiaçı-

ların tenderdə iştirak etmək üçün 
ilkin sənədlərinin qəbulu vaxtı 14 
mart 2019-cu il, tender təklifi və 
bank təminatının son təqdimatı 
tarixi 29 mart 2019-cu il, təkliflərin 
açılışı vaxtı isə 1 aprel 2019-cu il 
kimi oxunmalıdır.

Tender komissiyası

28 mart 2019-cu il saat 11.00-
da Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar 
qəsəbəsində yerləşən cəmiyyətin in-
zibati binasında səhmdarların ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

YIĞINCAĞIN GÜNDƏLİYİ:
1. “Sumqayıt Sənayetikinti 

Avtonəqliyyat” ASC-nin 2018-ci ilin 
yekunları və 2019-cu ildə görüləcək 
işlər haqqında idarə heyətinin hesa-
batı.

2. Müşahidə şurasının hesabatı.
3. Maliyyə-təftiş komissiyasının 

hesabatı.
4. 2018-ci təsərrüfat ilinin balans 

və hesabatının təsdiq edilməsi.

İdarə heyəti

2019-cu ildə  
nəqliyyat vasitələrinə 
ehtiyat hissələrinin 
və sürtkü yağlarının 

satınalınması 
məqsədilə 

KOTİROVKA 
SORĞUSU  
ELAN EDİR

Sorğuda iştirak 
etmək istəyənlər 
2019-cu il martın 7-nə 
qədər təkliflərini təqdim 
etməlidirlər.

Əlaqələndirici şəxs - 
Y.Nurməmmədov, 
telefon- 02420- 35-2-47.

Ünvan - Qəbələ 
şəhəri, Əziz Əliyev  
küçəsi 12.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi  
Publik Hüquqi Şəxs

Qəbələ Suvarma 
Sistemləri İdarəsi

“Sumqayıt Sənayetikinti 
Avtonəqliyyat” ASC 

səhmdarlarının nəzərinə!

 B İ L D İ R İ Ş

 B İ L D İ R İ Ş

 B İ L D İ R İ Ş

Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsi  
2019-cu ildə polis orqanlarında xidmətdə olan avtomobilləri markasına və 
buraxılış ilinə görə ehtiyat hissələri, müxtəlif ölçülü və markalı avtomobil 

şinləri və akkumulyator batareyaları ilə təmin etmək üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 1 Lot üzrə 28 mart 2019-cu il 
saat 15 .00-da Maddi-Texniki Təminat Baş 
İdarəsinin inzibati binasında (Bakı, Azadlıq 
prospekti 161) keçiriləcəkdir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Maddi-Texniki 
Təminat Baş İdarəsinə alınması nəzərdə tu-
tulmuş avtoşinlərin, akkumulyator batareya-
larının və müxtəlif markalı avtomobillər üçün 
ehtiyat hissələrinin satınalınması (sıyahı 
şərtlər toplusunda göstərilmişdir).

İddiaçılar iştirak etmək üçün 7440,82 
manat iştirak haqqı ödəməli və aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005 
VÖEN- 1401555071
M\h -AZ41NABZ 

01360100000000003944 
SWİFT BİK CTREAZ22 
DİN-in Maddi-Texniki Təminat Baş 

İdarəsi 
M\h-AZ32CTRE 

00000000000002077770 
VÖEN- 1500281641
Təsnifat kodu -142340 , BSK -7
İddiaçılar iştirak haqqını həmin hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dililndə 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu tender 
komissiyasından ala bilərlər.

İştirak haqqı geri qaytarılmır.

Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin 
tender komissiyasına iddiaçılar tərəfindən 
aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (30 bank günü 

qüvvədədir);
- tender təklifinin ümumi dəyərinin 2 faizi 

həcmində bank təminatı. Təminatın qüvvədə 
olma müddəti 60 bank günü təşkil edir;

- malgöndərənin tam adı, hüquqi statu-
su, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- vergi orqanlarından müvafiq arayış;
- malgöndərənin son bir ildəki (əgər 

daha az fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- keyfiyyət sertifikatı;
Tender təklifi “Dövlət satınalmaları haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda müəyyənləşdirilmiş qaydalara uyğun 
hazırlanaraq bank təminatı ilə birlikdə iddiaçı 
tərəfindən imzalanıb möhürlənərək ikiqat 
zərfə qoyulur. Hər iki zərfin bağlı tərəfləri im-
zalanıb möhürlənir və tender prosedurunun 
başlanmasına ən azı bir bank günü qalmış, 
yəni 2019-cu il martın 27-si saat 17.00-dək 
tender keçirənə təqdim edilir. Bu müddətdən 
gec təqdim olunan tender təklifi baxılmadan 

malgöndərənə qaytarılır və onun tenderdə 
iştirakına yol verilmir.

Digər sənədlər tender prosedurunun 
başlanmasına azı 7 bank günü qalmış yəni 
2019-cu il martın 18-i saat 17.00-dək satına-
lana çatdırılmalıdır.

Təkliflər qiymətləndirildikdə və müqayisə 
edildikdə aşağıdakı meyarlar nəzərə alınmaq-
la malgöndərənlərə üstünlük veriləcəkdir:

- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin 
etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, 
təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, 
işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin və 
etibarlılığının olması;

- satınalma müqaviləsinin vaxtında 
yerinə yetirilməsi imkanları;

- ən aşağı qiymət və yüksək keyfiyyət.
Tenderdə iştirak etmək qərarına 

gələnlərin nəzərinə çatdırılır ki, satınalınacaq 
əmlaklar dekabr ayınadək DİN-in Maddi-
Texniki Təminat Baş İdarəsinin Mərkəzi 
Bazasına göndərilməlidir. 

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

Əlaqələndirici şəxslər – Zahid Sarıyev 
və Rövşən İbrahimov,telefonlar- 590-20-18, 
590-20-68.

Tender komissiyası



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

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

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

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

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

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 2:00
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40 qəpik

ABŞ

Qlobal təhlükə iqlim dəyişikliyidir
İqlim dəyişikliyi 

qlobal təhlükəsizliyi 
təhdid edən əsas 
amildir. Bu, “Pyu” 
Araşdırmalar 
Mərkəzinin 26 ölkədə 
keçirdiyi sorğu 
nəticəsində bəlli olub. 
Mərkəzin hesabatında 
həmçinin qeyd edilir 
ki, Rusiya, Fransa, 

İndoneziya və Nigeriya da daxil olmaqla, 8 ölkədə 
rəyi soruşulanların əksəriyyəti İŞİD-i əsas təhdid kimi 
gördüklərini bildiriblər.

Xəbəri “EurekAlert” verib.

Kanada 

3,8 milyon dollar uduş
Kanada sakini 

“49-dan 6” milli lote-
reyasında 3,8 milyon 
dollar udub. Lotere-
yanı təşkil edən OLG 
şirkətinin məlumatına 
görə, uduşa 1, 24, 
35, 41, 42 və 49 
rəqəmləri düşüb. 
Bonus rəqəmi isə 18 
olub.

Xəbəri TASS verib.

Polşa 

20 qurğuya 414 milyon dollar
Polşa ABŞ-dan 

HIMARS raket 
qurğuları alacaq. 
Bu barədə ölkənin 
müdafiə naziri Ma-
riuş Blaşak açıqla-
ma verib. O deyib: 
“ABŞ-la HIMARS 
sistemlərinin 
alınmasına dair 
müqavilə imzalaya-
cağıq. 20 buraxılış 

qurğusundan ibarət sistemin dəyəri 414 milyon dollar 
təşkil edəcək. Bu, yaxşı qiymətdir”.

Məlumatı TASS yayıb.

Böyük Britaniya

Müsabiqədə Maykl Rays çıxış edəcək
Təl-Əvivdə təşkil 

ediləcək “Eurovi-
sion-2019” mahnı 
müsabiqəsində 
Böyük Britaniyanı 
BBC telekanalın-
da keçirilən ictimai 
səsvermənin qalibi 21 
yaşlı müğənni Maykl 
Rays təmsil edəcək. 
Müğənni müsabiqədə 
“Bigger Than Us” (“Bizdən daha böyük”) mahnısı ilə 
çıxış edəcək.

Məlumatı “BBC.com” yayıb.

İspaniya 

“Barselona” razılıq verib
“Barselona” 

futbol klubu Filipe 
Koutinyonun 
transferinə razılıq 
verib. Bildirilir 
ki, son vaxtlar 
Koutinyonun 
qənaətbəxş 
oyun nümayiş 
etdirməməsi klub 
rəhbərliyinin belə 
qərar verməsinə 
səbəb olub.

Xatırladaq 
ki, Kataloniya 
təmsilçisi Koutin-
yonu cari mövsü-

mün əvvəlində “Liverpul”dan 160 milyon avroya transfer 
edib. O, “Barselona”nın heyətində cari mövsümdə 4 qol 
və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Xəbəri “Marca” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 12-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. 
Gün ərzində arabir çiskinli olacağı ehtimalı var. 
Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 
2-5, gündüz 5-8, Bakıda gecə 3-5, gündüz 5-7 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan 
yüksək 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-
80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 
və səhər bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, dağlıq 
ərazilərdə 6-8 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 

dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman,çiskin 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-6 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2-5, 
gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonla-
rında gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı, gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 

duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 
dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şir-
van, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonların-
da əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman, çiskin olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 2-5, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, 
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3-6, gündüz 7-11 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti 
olacaq. 

12 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı8

Nəsimi rayonundan Asif Əsgərov “Azərbaycan” 
nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərova bacısı 

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                         

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, professor 
Ədalət Muradova qardaşı 

ZAKİR MURADOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                         

“Mətanət A” şirkətinin rəhbəri Elxan Bəşirov və şirkətin 
kollektivi Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılova əzizi 

TAMARA XANIMIN 
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                                         

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli “Azərbaycan” 
nəşriyyatının baş direktoru Ağabəy Əsgərova bacısı

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                         

Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-müəllim 
heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi fəlsəfə və ictimai 
elmlər kafedrasının müdiri, dosent Ədalət Abdıyevaya 
həyat yoldaşı

ƏNVƏRİN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                         

Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-müəllim 
heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Vahid Ərəbova oğlu 

MÜŞVİQİN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

 � ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi Əfqanıstanda 
Taliban hərəkatının liderlərinə və döyüşçülərinə 
qarşı aviazərbələri və xüsusi təyinatlıların 
hücumunu artırıb. Bu barədə Amerika KİV-ə 
istinadən RİA “Novosti” məlumat yayıb. 

Məlumata görə, 
aviazərbələr və xüsusi 
əməliyyatlar 2014-cü ildən bəri 
ən yüksək səviyyədə həyata 
keçirilir. Pentaqon məmurları 
bu əməliyyatları Talibana qarşı 

əlaqələndirilmiş hücumlar se-
riyası kimi xarakterizə ediblər. 
ABŞ mətbuatı hesab edir ki, 
Əfqanıstanda aparılan xüsusi 
əməliyyatlar amerikalı diplo-
matların danışıqlarda  üstünlük 

qazanması üçün həyata 
keçirilir. 

Əfqan ordusunun iki 
yüksək vəzifəli hərbçisi bildirib 
ki, talibançılar danışıqlar za-
manı aviazərbələrin çoxalma-
sından şikayətləniblər. Onların 
sözlərinə görə, keçən il ABŞ 
Əfqanıstan ekstremistlərini 
7 min bomba, raket və digər 
silahlarla atəşə tutub. Bu isə 
2014-cü ildəkindən 3 dəfə 
çoxdur. 

Əfqan hərbçiləri onu da 
bildiriblər ki, 2018-ci ilin sent-
yabrından bəri ABŞ Əfqanıstan 
ərazisinə 2,1 min aviazərbə 
və artilleriya zərbəsi endirib. 
Həmin vaxtdan bu ilin fevralına 
qədərki müddətdə isə Amerika 
və əfqan xüsusi təyinatlıları 
keçən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə iki dəfə çox birgə 
əməliyyat keçiriblər. 

Bir müddət əvvəl Taliban 
lideri Mövləvi Əbdülsalam 
Hənəfi Moskvada Əfqanıstanla 
bağlı forumda bəyan etmişdi 
ki, ABŞ danışıqlar prosesində 

talibançılara aprelə qədər 
qoşunlarının yarısını ölkədən 
çıxaracağını vəd edib. Ancaq 
Vaşinqton bunu təkzib edir.

ABŞ Dövlət Departa-
mentinin nümayəndəsi RİA 
“Novosti”yə bildirib ki, ölkəsi 
Əfqanıstandakı hərbi kontin-
gentinin azaldılması ilə bağlı 
konkret müddət barədə razılaş-
ma əldə etməyib. 

Xatırladaq ki, ABŞ 
qoşunları 2001-ci ildən 
Əfqanıstandadır və burada 
Talibana və İŞİD-ə qarşı 
əməliyyatlar keçirir. Son za-
manlar talibançılarla danışıq 
aparılır, bunu Pentaqonda 
ümidverici hesab edirlər. 
Yanvarın axırlarında Prezi-
dent Donald Tramp bəyan 
edib ki, əgər ölkədə vəziyyətin 
nizamlanması ilə bağlı razı-
laşma əldə olunarsa, qoşun-
ları Əfqanıstandan çıxarmağa 
hazırdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ talibançılara  
qarşı  
hücumları  
artırıb 

Dubayda keçirilən Ümumdünya Hökumət 
Sammitində (World Government Summit) iştirak 
edən Pakistanın Baş naziri İmran Xan bəyan edib ki, 
onun ölkəsində xarici investisiyalar üçün maksimum 
əlverişli şərait yaradılıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

Baş nazir sammit iştirakçılarına müraciət edərək deyib: 
“Pakistan iqtisadiyyatına indi sərmayə yatırmaq məqamı 
yetişib, böyük səfərə başlayan gəmiyə özünüzü çatdırmağa 
çalışın!”. İ.Xanın sözlərinə görə, başçılıq etdiyi hökumətin 
uğurla həyata keçirdiyi islahatlar ölkənin sürətli iqtisadi inkişafı 
üçün etibarlı bünövrə yaradıb. 

Qeyd edək ki, Pakistanın baş naziri tədbir çərçivəsində 
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) rəhbəri Kristin Laqard 
ilə görüşərək ölkəsinin fondla əməkdaşlığını gücləndirmək 
məqsədilə müzakirələr aparıb. 

Məlumat üçün bildirək ki, Ümumdünya Hökumət Sam-
miti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təşəbbüsü ilə ildə bir dəfə 
Dubayda keçirilir. Forumun məqsədi innovativ texnologiya-
lar sahəsində hökumətlərarası dialoqun nizamlanmasıdır. 
Budəfəki forumda 150-dən çox ölkədən yüksək vəzifəli rəsmi 
şəxslər və iri sahibkarlar, eləcə də beynəlxalq qurumların, o 
cümlədən BMT və BVF-nin nümayəndələri iştirak edirlər. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 
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nizamnamə kapitalının azaldığını élan edir.

 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi  
Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyi 

aşağıdakı lazımi mal və xidmətlərin satınalınması üçün kotirovka sorğusu keçirir: 
Lot-1. Dəftərxana ləvazimatları və 

təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot-2. Vahid formalı blankların və 

qeydiyyat kitablarının hazırlanmasının 
satınalınması.

Lot-3. Birliyin balansında olan xidməti 
və sanitar avtomibillərə texniki xidmət, 

onların cari təmiri və ehtiyat hissələri ilə 
təminatının satınalınması.

Lot-4. Laborator tədqiqatların və 
müayinələrin aparılması üçün lazımi 
materialların satınalınması. 

 Maraqlanan təşkilatlar 012-594-78-11 
nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
üçün sənədlər 15 fevral 2019-cu il saat 
12.00- dək qəbul olunur.

Ünvan- Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1. 

Tender komissiyası

İmran XAN:  

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin bir barelinin qiyməti əvvəlcə 61,51, sonra 
61,72 və 61,97 dollar olub. 

Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas sortu 
adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir barelinin qiyməti 
əvvəlcə 52,30, sonra 51,99 və 52,10 dollar olub. Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin bir bareli 63,10, sonra 63,30 və 63, 
54 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, neftin qiymətinin “oynaması” Çin 
Xalq Respublikası ilə ABŞ-ın ticarət mübarizəsinin martın 1-də 
danışıqlarla həll olunacağından asılıdır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Birjalarda 
neftin  
qiyməti 
“oynayır”

Latviyada hərbi 
təlimlər keçiriləcək

 � Latviyada bir neçə min əsgərin 
iştirakı ilə hərbi təlimlər keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. “Anadolu” agentliyinin məlumatına 
görə, hərbi təlimlərin bu ilin aprel-may 
aylarında keçirilməsi planlaşdırılır.

 Agentliyin Latvi-
ya Müdafiə Nazirliyinin 
məlumatına istinadən yay-
dığı xəbərdə qeyd edilir ki, 
aprelin 12-dən mayın 5-dək 
Latviyada bu ölkənin Milli 
Silahlı Qüvvələrinin və xarici 
ölkələrin silahlı qüvvələrinin 
“Furious Hammer” adlı birgə 
taktiki səhra hərbi təlimləri 
keçiriləcək. Təlimlərdə Es-
toniyanın hərbi qulluqçuları 

və NATO-nun Böyük Brita-
niya, Fransa və Danimarka-
dan olan döyüş qrupunun 
Estoniyada yerləşdirilmiş 
nümayəndələri iştirak 
edəcəklər.

Mayın 13-dən 25-
dək keçiriləcək “Summer 
Shield XVI” adlı hərbi 
təlimlərdə isə müxtəlif taktiki 
əməliyyatların planlaşdırılma-
sı və idarə edilməsi qayda-

ları təcrübədən keçiriləcək. 
Təlimlərdə Latviya Silahlı 
Qüvvələrinin və Kanada baş-
da olmaqla NATO-nun döyüş 
qrupu bölmələri, habelə ABŞ 
hərbi qulluqçuları iştirak 
edəcəklər.

İyunun 26-dan iyulun 
9-dək Latviya ordusunun 
və digər dövlətlərin silahlı 

qüvvələrinin “Jef (M) 19 Amp-
hibex” birgə hərbi təlimlərində 
dənizə desant çıxarılması 
vərdişləri təkmilləşdiriləcək. 
Bu təlimlərdə İsveç, Fin-
landiya və NATO-ya üzv 
dövlətlərin hərbi qulluqçuları 
iştirak edəcəklər.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

ABŞ-da prezidentliyə qadın 
namizədlərin sayı artır

 � ABŞ-da beşinci  
qadın – Minnesota ştatından olan 
senator Emi Klobuşar 2020-ci ildə 
prezidentliyə namizəd olacağını 
elan edib. Bu barədə BBC 
telekanalı məlumat yayıb.

Mənbə qeyd edir ki, Demokratlar 
Partiyasının üzvü olan 58 yaşlı senator 
Elizabet Uorren, Kamala Harris, Tulsi 
Qabbard və Kirsten Gillibranddan sonra 
növbəti prezident seçkilərində iştirak 

etmək istəyən beşinci qadındır.
Senator Emi Klobuşar əmək 

fəaliyyətinə özəl şirkətdə hüquq 
məsləhətçisi kimi başlayıb, 1998-ci ildə 
Minnesota ştatının baş prokuroru olub. 
O, doqquz il sonra həmin ştatdan Sena-
ta üzv seçilib. Emi Klobuşar insanlarla 
xoş rəftarına görə “pambıq şəkəri ledisi” 
ləqəbi ilə çağırılır. O, 2001-ci ildə ABŞ-
da “İlin vəkili” seçilib.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Belarusla Avropa İttifaqı vizasız rejim tətbiq edəcək
 � Belarusla Avropa İttifaqı 

(Aİ) arasında vizasız rejim 
məsələsi həll olunmaq üzrədir. Aİ-
nin Belarusdakı nümayəndəliyinin 
rəhbəri Andrea Viktorin 
jurnalistlərə müsahibəsində 
bildirib ki, sözügedən sistemin 
tətbiqi artıq özünün son 
mərhələsindədir. Bu barədə TASS 
məlumat yayıb. 

Andrea Viktorin qeyd edib ki, vizasız 
rejimi tətbiq etmək üçün son addımı 
atmaq qalır. “Biz güzəştli təklif irəli 
sürmüşük. Məncə, son addım atılacaq. 
Yaşıl işıq yanandan sonra biz tərəfdən 
proseduru başa çatdırmaq üçün 2-3 ay 
vaxt lazımdır. Avropa İttifaqı bu barədə 
sazişləri imzalamaq üçün əlindən gələni 
edir. Bu, bizim mənafeyimizə uyğundur”, 
– deyə A.Viktorin vurğulayıb.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Pakistanda 
əlverişli 
sərmayə  
mühiti 
yaradılıb


